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Obr. 1 Absolutní gravimetr FG5 č. 215 na stanici Pecný

-

Obr. 2 Nahoře – příklad změn zrychlení volného pádu (viditelné jsou slapové variace) ze simultánního měření
absolutního a supravodivého gravimetru na GO Pecný; dole – rozdíly mezi měřením absolutního
a supravodivého gravimetru, vpravo je znázorněna četnost příslušných rozdílů
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Abstrakt
Absolutní měření tíhového zrychlení představují důležitý nástroj pro sledování geodynamických jevů a definici referenční
hodnoty tíhového zrychlení. Na základě dlouhodobých zkušeností s gravimetrem FG5 č. 215 (gravimetr Výzkumného
centra dynamiky Země) a odpovídajících výsledků jsou zde prezentovány charakteristiky přesnosti měření, jakými jsou
opakovatelnost, reprodukovatelnost a nejistota.
Accuracy Parameters of the Absolute Gravimeter FG5 No. 215
Summary
The absolute gravity measurements represent an important tool for reliable monitoring of geodynamic phenomena and for
definition of the gravity reference. Based on the long-term experience and results with the absolute gravimeter FG5 No.
215 (gravimeter of the Centre for Earth Dynamics Research), the accuracy parameters as repeatability, reproducibility
and uncertainty are presented here.
Keywords: acceleration due to gravity, offset, repeatability, reproducibility, uncertainty
1. Úvod
Moderní absolutní gravimetry (AG) jsou v současnosti
schopny dosahovat přesnosti na úrovni několika mikrogalů
(1 μGal = 10 nm s-2 ). Změna tíhového zrychlení o velikosti
1 μGal může být interpretována jako změna výšky o 2-5 mm
vzhledem k těžišti Země. To znamená mimo jiné, že je
možno sledovat vertikální deformace zemského povrchu
pomocí absolutních tíhových měření s výjimečnou přesností.
Oproti technice globálních navigačních satelitních systémů
jsou výsledky absolutních tíhových měření nezávislé na měřeních na jiných stanicích stejně jako na definovaném referenčním rámci. Možnost transportu gravimetrů z nich tudíž
vytváří velmi vhodný nástroj pro monitorování geodynamických jevů. AG byly detekovány geodynamické signály
vztahující se k postglaciálnímu zdvihu [1], [2], vertikálním
deformacím v důsledku tektonických pohybů [3] nebo

globálním změnám tíhového pole vlivem hydrologických
cyklů [4]. Řádově mikrogalová přesnost v určení tíhového
zrychlení je potřebná i v metrologii, jmenovitě při experimentu wattových vah [8], které by mohly v budoucnu sloužit
k nové redefinici základní jednotky SI – kilogramu na základě
Planckovy konstanty.
Je nutno uvážit, že gravimetrický signál – tíhové zrychlení
– je velmi komplexní, protože obsahuje všechny informace
o aktuálním stavu dynamického procesu na zemském povrchu, v zemském tělese a v zemské atmosféře a hydrosféře,
což musí být uváženo při interpretaci opakovaných absolutních měření tíhového zrychlení. Zejména dobrá znalost
a porozumění hydrologickým vlivům na tíhové zrychlení
(vliv redistribuce vodních zásob na Zemi, jak v globálním,
tak lokálním měřítku) je zásadní pro použití AG pro sledování pohybů zemské kůry (vnitrodeskových a mezideskových tektonických deformací) – viz [3], [19]. Environ-
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mentální jevy jsou tak důležitým parametrem ovlivňujícím
interpretace absolutních měření. Neméně zásadním omezením, které je svázáno se všemi druhy měření, je samotná
přesnost měření, která je předmětem tohoto článku.
Absolutní měření jsou zatížena velkou řadou chyb měření
velmi rozdílného charakteru (náhodnými, systematickými,
proměnlivými systematickými) a pravděpodobnostních rozdělení, které ovlivňují aplikovatelnost gravimetrů pro různé
účely. Je přirozené, že pro kalibraci supravodivých gravimetrů (SG) během několika dní měření, sledování dlouhoperiodických změn tíhového zrychlení nebo pro experiment wattových vah budou významné jiné chyby v měření.
Cílem článku je nastínit problematiku přesnosti absolutních měření a vyjádřit ji pomocí charakteristik jako opakovatelnost, reprodukovatelnost a nejistota. Některé z těchto
charakteristik byly odvozeny již v [18]. Zde uvedené
hodnoty jsou vypočteny na základě delších časových řad,
komplexnějšího přístupu a představují tedy přesnější odhady jednotlivých parametrů. Prezentované výsledky budou určeny převážně experimentálně, na základě měření
vztahujích se k AG FG5 č. 215, státnímu etalonu tíhového
zrychlení České republiky (ČR). Gravimetr FG5 č. 215 [5]
(obr. 1, viz 2. str. obálky), který vyrobila firma Micro-g
Solutions, Inc., USA, je ve vlastnictví Výzkumného centra
dynamiky Země, jehož sídlo je na Geodetické observatoři
(GO) Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK), v.v.i.

2. Absolutní gravimetry FG5
AG FG5 jsou nejpřesnější AG v současnosti. Detailní popis
přístroje lze nalézt v [6], případně [5]. Zrychlení volného
pádu je určováno z měření polohy (délky) a času během
volného pádu testovacího tělesa. Relativní přesnost obou
měřených komponent lze zajistit na úrovni lepší než 10 -10.
Zrychlení jednoho volného pádu je vypočteno z alespoň
600 zaznamenaných párů délky a času (z i , t i ) řešením
rovnice
zi = z0 + v 0 (t i +

Wzz 3
W
t ) + 1 g0 (t 2i + zz t 4i ),
6 i
12
2

(1)

kde z0 , v0 , g 0 jsou počáteční hodnoty polohy, rychlosti
a zrychlení v čase začátku pořizování dat t = 0 s. Proměnná
Wzz je vertikální gradient tíhového zrychlení, určovaný pomocí měření relativních gravimetrů v různých výškových
úrovních nad absolutním bodem. Vertikální gradient je také používán pro přepočet hodnoty zrychlení volného pádu na stanovenou referenční výšku nad fyzickou značkou určující absolutní bod. V důsledku konečné rychlosti světla a modulaci laserového paprsku není rovnice (1) finální variantou k výpočtu
zrychlení, ale pro daný text je uvedená forma dostatečná.
Tíhové zrychlení je získáno ze zrychlení volného pádu
zavedením korekcí z vlivu zemských slapů (korekce na zero
tide system), vlivu pohybu pólu (korekce na pól systému
International Earth Rotation and Reference System Service –
IERS) a vlivu atmosféry (korekce na standardní atmosféru)
v souladu s konvencemi IERS, jak jsou definovány v [7].
Jeden volný pád testovacího tělesa je označován jako
„pád“ a je opakován obvykle každých 5-20 sekund. Během
jedné hodiny je provedeno 100-200 pádů. Tato množina je
označována jako „set” a průměr dat z této množiny jako „výsledek setu”. Měření obvykle obsahuje minimálně 12 setů
během minimálně 12 hodin. Finálním výsledkem observační
kampaně je vážený průměr výsledků setů.

3. Opakovatelnost a reprodukovatelnost
Gravimetr FG5 č. 215 je používán pro širokou škálu aplikací v geovědních disciplínách a metrologii, které vyžadují
při interpretaci výsledků uvážit rozdílné zdroje chyb měření. Většina zde uvedených výsledků je založena na opakovaných měřeních gravimetru na GO Pecný. Velkou výhodou této stanice je kromě velmi vhodných podmínek pro
měření také existence SG OSG-050. Kontinuální záznam
tohoto relativního gravimetru poskytuje alespoň o řád přesnější změny zrychlení volného pádu v čase (měří se pouze
změny a nikoliv absolutní hodnota), což umožňuje přímo
zavést přesné korekce variací zrychlení vlivem slapových
sil, proměnlivých atmosférických nebo hydrologických
hmot. Tato skutečnost bude významná v následujících
odstavcích.
Zajištění metrologické návaznosti měřených veličin AG
(času a vzdálenosti) je zajištěno pravidelnou kalibrací laseru a rubidiových atomových hodin gravimetru vzhledem
k národním etalonům délky a času.
3.1 Opakovatelnost FG5 č. 215
Opakovatelnost je podle [9] definovaná jako těsnost shody
výsledků měření stejné veličiny provedené za shodných podmínek měření. Shodnými podmínkami rozumíme měření
AG na konkrétním místě bez výrazného zásahu do gravimetru (postavení, justáž interferometru, nastavení elektroniky
atd.). Opakovatelnost FG5 č. 215 byla zjištěna ze čtyř
několikadenních měřických kampaní během jednoho roku
na GO Pecný, v rámci kterých bylo provedeno více než
6 000 volných pádů. Ke korekci absolutních hodnot zrychlení volného pádu byl použit záznam SG na GO Pecný
(obr. 2, viz 2. str. obálky). Opakovatelnost FG5 č. 215 byla
následně na korigované sérii dat popsána pomocí Allanovy
standardní odchylky podle vztahu
σ(n) =

√

1
2 (k -1)

k-1

Σ (y(n)i +1
i =1

2

– y(n)i ) ,

(2)

kde Allanova standardní odchylka σ(n) je vypočtena pro množinu k-1 podskupin o n pádech, kde n=T/k (T je celkový
počet naměřených pádů), y(n) i je průměrná hodnota tíhového
zrychlení z n pádů v podskupině i. Velká série dat (volných
pádů) je vlastně opakovaně rozdělena na podskupiny stejného
rozsahu, které pokaždé obsahují jiný počet pádů, a předmětem
výpočtu je standardní odchylka mezi průměry podskupin.
Allanova standardní odchylka tudíž vyjadřuje vnitřní přesnost průměrného tíhového zrychlení jako funkci počtu pádů
n, což jednak pomáhá určit optimální počet pádů nutných pro
efektivní získání spolehlivého výsledku, a jednak dává přehled
o působení šumu rozdílného charakteru během měření.
Allanova odchylka v obr. 3 by v případě působení pouze
bílého gaussovského šumu (normální rozdělení chyb pro
všechny frekvence) měla klesat lineárně – při zobrazení
v logaritmických měřítkách. Na obr. 3 ovšem tento předpoklad platí pouze do počtu pádů 200. V intervalu 200-1 000,
lze pozorovat výrazné odchýlení od linearity, a tudíž působení jiného než bílého gaussovského šumu. Tato zjištění ještě
vyžadují ověření, ale existence prezentované odchylky by
mohla objasnit některé nejasnosti, které jsou spojeny s kalibracemi SG pomocí měření s AG.
Z obr. 3 lze konstatovat, že opakovatelnost absolutních
měření, které zpravidla obsahují více než 1 000 pádů, je asi
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Obr. 3 Allanova standardní odchylka jako průměrná hodnota ze čtyř několikadenních kampaní absolutního gravimetru
na GO Pecný; přímka v grafu znázorňuje situaci, jakou je možné předpokládat pouze při uvážení působení bílého
gaussovského šumu (normální rozdělení chyb pro všechny frekvence); chybové úsečky vyjadřují 68% intervaly
spolehlivosti pro odhad Allanovy standardní odchylky

0,3 μGal. Avšak, jak bude ukázáno dále, tato hodnota reprezentuje pouze vnitřní přesnost gravimetru FG5 č. 215 a neuvažuje mnoho zásadních chyb, které spolupůsobí během
měření. Malá hodnota opakovatelnosti je výhodná např. při
kalibraci SG, ale pro opakovaná absolutní tíhová měření v geodynamických sítích nehraje důležitou roli.
3.2 Reprodukovatelnost FG5 č. 215
Reprodukovatelnost je definovaná podle [9] jako těsnost shody mezi výsledky měření stejné veličiny provedenými za různých podmínek měření. Samozřejmě, otevřenou otázkou je
míra různosti relevantních podmínek. Pro geodynamické účely budeme reprodukovatelnost chápat jako popis „dlouhodobé“ (několikaleté) shody výsledků individuálního gravimetru
při různých podmínkách okolního prostředí a s různým nastavením gravimetru, zahrnující i změny systematických chyb
po údržbě, opravě či justáži gravimetru.
Často diskutovanou otázkou je např. samotný vliv postavení přístroje. Některé měřické skupiny např. preferují místo
jednoho 24hodinového měření provést dvě 12hodinová měření, přičemž mezi oběma sériemi je gravimetr rozložen
a opětovně postaven. Smysluplnost tohoto postupu byla ověřena během testů vlivu amplitudy interferenčních proužků
na výsledek měření [17]. Postavení přístroje bylo včetně justáže měněno v intervalech 6 hodin, ve kterých bylo měřeno
vždy 1 000 pádů. Z rozptylu výsledků byla přesnost jedné
6hodinové observační podmnožiny vyjádřena směrodatnou

odchylkou 0,45 μGal (opakovatelnost podle obr. 3 je asi
0,3 μGal). Tím bylo prokázáno, že v kontextu dalších chyb
diskutovaných dále je samotné postavení přístroje zanedbatelným efektem. Chybu z postavení přístroje lze chápat
pouze jako součást reprodukovatelnosti.
Výsledky dlouhodobých observací AG FG5 č. 215 a SG
OSG-050 na GO Pecný můžeme použít pro určení reprodukovatelnosti gravimetru FG5 č. 215. Jak již bylo uvedeno,
tato charakteristika popisuje přesnost jedné observační kampaně (nejméně 12 hodin) s ohledem na dlouhodobé proměnlivé přístrojové a environmentální podmínky na jedné stanici. Je nutné zdůraznit, že gravimetr FG5 č. 215 není „laboratorním“ přístrojem, který by byl používán pouze pro měření na referenční stanici Pecný. Gravimetrem byla zaměřena
např. kostra gravimetrických sítí (více než 40 bodů) v ČR
[10], na Slovensku a v Maďarsku. Časové řady na stanici
Pecný tudíž obsahují chyby způsobené častým přemisťováním gravimetru a též z periodických nebo občasných oprav,
údržby a justáže gravimetru.
Porovnání časových řad AG a SG na GO Pecný lze
použít pro experimentální určení reprodukovatelnosti díky
možnosti porovnat variace v absolutních měřeních tíhového
zrychlení vzhledem k přesnějšímu záznamu změn pomocí
SG. Při vzájemném porovnání je ovšem důležité uvážit
i malý přístrojový chod SG, který způsobuje přirozenou
změnu mezi rozdíly SG a AG. Tato skutečnost je patrná
z časových řad obou přístrojů na obr. 4, kde byl chod SG
aproximován regresní přímkou s lineárním koeficientem
1,7 ± 0,1 μGal/rok. Variabilita výsledů AG vůči lineárnímu

GaKO 58/100, 2012, číslo 5, str. 004

Pálinkáš, V.–Kostelecký, J.–Vaľko, M.: Charakteristiky…

Geodetický a kartografický obzor
100 ročník 58/100, 2012, číslo 5

FG5 č. 215

,

,

Obr. 4 Nahoře – časová série supravodivého gravimetru OSG-050 a absolutního gravimetru FG5 č. 215 na stanici Pecný;
dole – pomocí rozdílů mezi SG a AG byla určena dlouhodobá reprodukovatelnost FG5 č. 215 (instrumentální část
je reprezentována chybovými úsečkami 0,8 μGal) a chod gravimetru OSG-50 (lineární člen 1,7 μGal/rok)

chodu SG pak poskytuje informaci o reprodukovatelnosti AG
v podobě odpovídající směrodatné odchylky. Ta byla v případě FG5 č. 215 vyčíslena hodnotou 0,8 μGal, což je při porovnání s jinými gravimetry [11] poloviční hodnota a poukazuje
na velmi vysokou kvalitu jak samotného gravimetru, tak jeho
obsluhy.
Reprodukovatelnost byla určena z rozdílů mezi měřeními
AG a SG, a tak nezahrnuje vliv chyb v určení korekcí ze zemských slapů, atmosféry nebo pohyb pólu, které byly totožné
pro obě časové řady v obr. 4. Reprodukovatelnost 0,8 μGal
je tedy pouze přístrojovou částí celkové reprodukovatelnosti, která musí být navýšena o chyby ve zmíněných korekcích. Zatímco korekce z vlivu zemských slapů a z pohybu pólu je možné určit s přesností kolem 0,2 μGal, tak
korekce z vlivu atmosféry na tíhové zrychlení je běžně
zaváděna s nižší přesností. U absolutních měření je korekce
na standardní atmosféru zavedena pouze na základě rozdílu
mezi měřeným atmosférickým tlakem na stanici a vypočteným normálním tlakem [12], [5]. Porovná-li se tento postup
výpočtu s korekcemi na základě trojrozměrných dat atmosféry [13], pak lze standardní odchylku z běžně zaváděných
atmosférických korekcí odhadnout hodnotou 0,8 μGal.
Celková reprodukovatelnost FG5 č. 215 je tedy 1,1 μGal
a může být interpretována jako nejlepší možná dosažitelná
přesnost jednoho absolutního měření tíhového zrychlení
gravimetrem FG5 č. 215 na klidné stanici jako je GO
Pecný.

4. Srovnávací měření absolutních gravimetrů
Doposud diskutované výsledky absolutních měření byly
vztaženy pouze k jednomu gravimetru – FG5 č. 215. Otázkou
ale zůstává, nakolik lze na hodnoty určené tímto gravimetrem pohlížet jako na hodnoty absolutní. AG obsahují
celou řadu systematických chyb (difrakční korekce, rotace
testovacího objektu, elektronický fázový posun atd.), které
mohou být rozdílné i pro stejný typ gravimetru. Ofset AG
je definován jako průměrný mezi referenčí hodnotou tíhového zrychlení a měřením konkrétního gravimetru. Z důvodu neznalosti skutečné hodnoty tíhového zrychlení nikde
na Zemi je referenční hodnota realizována prostřednictvím
mezinárodních srovnávacích měření AG. Ta představují
periodicky opakující se měřické kampaně, na kterých je
během krátkého období pomocí velkého počtu AG zaměřeno několik tíhových bodů tak, aby bylo možné stanovit
vzájemné systematické rozdíly mezi gravimetry. Referenční hodnoty tíhového zrychlení na jednotlivých bodech jsou určeny vyrovnáním a představují jakýsi pomyslný
průměr všech gravimetrů. Do současnosti byly nejvýznamnější mezinárodní srovnávací měření organizovány BIPM
(Mezinárodní úřad pro míry a váhy) v Sèvres ve Francii (od roku 1981 každé 4 roky, obr. 5 na 3. str. obálky) a ECGS
(Evropské centrum pro geodynamiku a seismologii) ve Walferdange v Lucembursku (2003, 2007, 2011). AG FG5 č. 215 se
zúčastnil na pěti takovýchto srovnávacích měřeních s výsledky
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Tab. 1 Přehled mezinárodních srovnávacích měření gravimetru FG5 č. 215
Ofset FG5 č. 215
[μGal] *

Rok

Místo měření

Další účastníci

2003

Walferdange

FG5-301 (BKG), IMGC-02 (IMGC), FG5-216 (ECGS), FG5-211 (IGN), FG5-209
(METAS),A10-008 (USGS), JILAg-6 (BEV), FG5-202 (ROB), FG5-221 (FGI),
FG5-206 (EOST), FG5-223 (ON), FG5-220 (IfE), A10-002 (IGN), FG5-103 (POL)

-0,3 ± 1,0 **

2005

Sèvres

FG5-101 (BKG), IMGC-02 (IMGC), FG5-213 (NMIJ), FG5-216 (ECGS), GABL-G
(IAE), FG5-211 (IGN), FG5-209 (METAS), FG5-105 (NPL), TBG (NSC), FG5-224
(CMS), A10-008 (USGS), Cam-driven (NIST), FG5-108 (BIPM), JILAg-6 (BEV),
FG5-202 (ROB), JILAg-2 (NRC), FG5-221 (FGI), A10-14 (IPGP), FG5-206 (EOST)

0,0 ± 1,0

Walferdange

FG5-101 (BKG), IMGC-02 (IMGC), FG5-216 (ECGS), FG5-211 (IGN), JILAg-6
(BEV), FG5-202 (ROB), FG5-221 (FGI), FG5-206 (EOST), FG5-220 (IfE), FG5-222
(POL), FG5-230 (PW) , FG5-228 (UM), FG5-218 (ISA), FG5-226 (UELS), FG5-229
(NERC), FG5-232 (CEA), FG5-233 (GRD), FG5-234 (FAE)

-0,8 ± 1,0

2007

* Ofset má charakter opravy, je to tedy rozdíl mezi referenční hodnotou a výsledkem konkrétního gravimetru. K výsledku gravimetru se ofset přičítá.
** V [14] je uvedena hodnota -0,9 ± 1,0, ale ta se vztahuje k výsledkům bez korekce z interferenčních proužků, jejichž vliv byl odhalen až dodatečně.
BKG-Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (Německo), BEV-Bundesamt für Eich und Vermessungswesen (Rakousko), IMGC-Instituto
di Metrologia G. Colonetti (Itálie), NMIJ-National Metrology Institute of Japan (Japonsko), ECGS-European Center for Geodynamics and
Seismology (Lucembursko), IAE-Institute of Automation and Electrometry (Rusko), IGN-Insituto Geográfico Nacional (Španělsko),
METAS-Swiss Bundesamt für Metrologie (Švýcarsko), NPL-National Physical Laboratory (Anglie), NSC-National Scientific Centre „Institute
of Metrology” (Ukrajina), CMS-Center for Measurement Standards (Taiwan), USGS-United States Geological Survey (USA), NIST-National
Institute of Standards and Technology (USA), BIPM-Bureau International des Poids et Mesures (Francie), ROB-Royal Observatory of Belgium
(Belgie), NRC-Natural Resources Canada (Kanada), FGI-Finnish Geodetic Institute (Finsko), IPGP-Institut de Physique du Globe de Paris
(Francie), EOST-Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (Francie), PW-Politechnika Warszawa (Polsko), UM-Universitè de Montpellier
(Francie), ON-Observatorio Nacional (Brazílie), IfE-Institut für Erdmessung-Universität Hannover (Německo), POL-Proudman Oceanographic
Laboratory (Anglie), ISA-Italian Space Agency (Itálie), UELS-University of Environmental and Life Sciences (Norsko), NERC-Natural
Environment and Research Council (Anglie), CEA-China Earthquake Administration (Čína), GRD-Geodetic Research Division (Švédsko),
FAE-Faculty of Aerospace Engineering (Holandsko)

uvedenými v tab. 1 podle [14], [15], [16], které se jeví jako
velmi konzistentní. Měření zbývajících dvou srovnávacích
měření (2009, 2011) jsou ve stavu zpracování. Jak je vidět
ze středních chyb v tab. 1, tak ofsety lze v současné době stanovit s přesností asi 1 μGal, která je velmi důležitá při kombinaci výsledků jednotlivých gravimetrů např. v geodynamice. Variace ofsetů jednotlivých gravimetrů by ovšem měla být
také monitorována na referenčních stanicích tak, jak to bylo
ukázáno na stanici Pecný. V předchozím odstavci jsme např.
předpokládali, že měření AG neobsahují žádný přístrojový chod
a rozdíly mezi SG a AG jsou způsobeny pouze chodem SG.
Ano, AG chod nemá, ale variace ofsetů vyloučit nelze a proto
musí být měření na referenčních stanicích fitována na taková
absolutní měření, jejichž ofsety byly stanoveny na srovnávacích měřeních.

nosti je) významně ovlivnit samotnou referenční hodnotu
a příslušný odhad přesnosti. Příkladem takovéhoto ovlivnění
mohou být např. systematické chyby typové (např. průměrná
difrakční korekce, gravitační efekt přístroje), které běžně nejsou uvažovány.
Ve výpočtu nejistoty gravimetru FG5 č. 215 (viz tab. 2)
byly zohledněny příspěvky chyb jednotlivých parametrů měření na základě současných znalostí (velká řada publikací,
která zde není citována), vlastních analýz a zkušeností. Výpočet nejistoty měření byl proveden v souladu s [9], přičemž
vliv jednotlivých parametrů byl rozdělen na dvě části:
• nejistota přístrojová,
• nejistota zavedených korekcí.
U všech parametrů bylo uvažováno normální rozdělení pravděpodobnosti. Vliv jednotlivých parametrů ve formě příspěvku
k nejistotě tíhového zrychlení je uveden v tab. 2. Celková nejistota v určení tíhového zrychlení v referenční výšce měření
(1,22 m) pomocí AG FG5 č. 215 je 2,3 μGal.

5. Nejistota
V odhadu nejistoty AG musí být komplexně zhodnoceny
všechny chyby AG, tj. i chyby systematické. Z praktického
hlediska by nám nejistota měla popisovat skutečnou vnější
přesnost absolutní hodnoty tíhového zrychlení. V ideálním
případě by se nejistota mohla stanovit z hodnoty celkové
reprodukovatelnosti (1,1 μGal) a přesnosti v určení ofsetu
na srovnávacích měřeních (1 μGal), tj. 1,5 μGal. Nicméně
nelze přehlížet skutečnost, že referenční hodnota tíhového zrychlení může být také zatížena systematickými
chybami. Gravimetry FG5 totiž díky své převaze mezi
všemi gravimetry a také vysoké přesnosti a velké váze při
vyrovnání srovnávacích měření mohou při neuvážení
vzájemné závislosti jejich měření (a tak tomu v součas-

6. Závěry
Data z 10 let měření s AG FG5 č. 215 na referenční stanici
Pecný a z výsledků tří srovnávacích měření AG byla použita
k určení metrologických charakteristik přesnosti gravimetru,
kterými jsou:
• opakovatelnost měřické kampaně 0,3 μGal,
• reprodukovatelnost přístrojová 0,8 μGal,
• reprodukovatelnost celková 1,1 μGal,
• nejistota měření vzhledem k definované referenční hodnotě
tíhového zrychlení 1,5 μGal,
• celková nejistota měření 2,3 μGal.
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Tab. 2 Určení standardní nejistoty gravimetru FG5 č. 215 v referenční výšce měření (cca 1,22 m nad zemí)
Nejistota přístrojová
Parametr vlivu

Nejistota korekcí

Příspěvek k nejistotě [μGal]

Parametr vlivu

Příspěvek k nejistotě [μGal]

měření vzdálenosti

0,08

tlak vzduchu

0,80

měření času

0,04

tlak vzduchu – senzor

0,04

vertikalita

0,42

zemské slapy

0,20

rotace testovacího tělesa

0,80

pohyb pólu

0,01

fázový posun

0,60

interferenční proužky

0,40

vakuum

0,10

difrakce

0,90

magnetizmus

0,30

gravitační vliv přístroje

0,30

teplotní variace

0,30

Coriolisova síla

0,35

referenční výška

0,35

nekonstantní gradient

0,30

zpětné rázy

0,70

Souhrnný vliv

1,26

volba interferenčních proužků

0,80

reprodukovatelnost

0,80

Souhrnný vliv

1,87

CELKOVÁ STANDARDNÍ NEJISTOTA = 2,3 μGal

Z uvedených hodnot je patrná velmi vysoká kvalita měření
pomocí gravimetru FG5 č. 215, díky kterým splňuje gravimetr i ta nejpřísnější kriteria. Výsledky měření jsou tudíž využitelné pro širokou škálu aplikací jak v geovědních disciplínách tak v metrologii.
Článek obsahuje výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu „Recentní dynamika Země“ č. LC506 financovaného
z programu Center základního výzkumu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a v rámci projektu programu rozvoje
metrologie v roce 2011 č. II/4/11 financovaného Úřadem pro
normalizaci, metrologii a zkušebnictví.
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Výpočet prvků vnější orientace kamery
ze třech vlícovacích bodů – metoda
ředění voxelů

Ing. Rudolf Urban, Ph.D.,
katedra speciální geodézie,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

528.1:528.7

Abstrakt
Řešení prvků vnější orientace kamery z minimálního počtu vlícovacích bodů. Pro výpočet jsou použity tři vlícovací body,
které obecně vedou k maximálně dvěma různým řešením v dané polorovině. Výpočetní postup je založen na rozdělení
pracovního prostoru do jednotlivých voxelů (krychlí). Pro každý voxel je spočten parametr, který reprezentuje odchylky od
správného řešení. Pro další výpočet jsou vybrány voxely s minimálním parametrem a ty jsou dále děleny stejným postupem na menší, dokud není řešení nalezeno s požadovanou přesností. Výpočetní postup je vhodný pro počítačová zpracování, výsledkem jsou veškerá řešení dané konfigurace vlícovacích bodů.
Solution of Outer Orientation of Camera Using Three Points – Method of Voxel Dilution
Summary
The solution of outer orientation of camera based on minimum number of points. Three points are used for calculation; it
generally leads to a maximum of two different solutions in the half-plane. Computational procedure is based on the division
of the work area into individual voxels (cubes). For each voxel a parameter is calculated, representing deviation from the
correct solution in central point of the voxel. For next calculation the voxels with minimal parameter are selected, and
those are further repeatedly divided into smaller ones until the required precision is achieved. Computational procedure
is suitable for computer processing, resulting in complete solution of given configuration of three points.
Keywords: photogrammetry, bundle adjustment, iterative calculation
1. Úvod
Velký rozvoj fotogrammetrie v posledních letech je dán především přechodem na digitální fotoaparáty a také na velký
výpočetní potenciál moderních počítačových sestav. Částečným přechodem na zpracování digitálního obrazu se v dnešní
fotogrammetrii některé projekty řeší využitím epipolární geometrie a autokorelace, u které není nutná, pro výpočet modelu
znalost prostorových souřadnic vlícovacích bodů (bezrozměrný model). Pro řadu projektů je ovšem stále výhodné
signalizovat vlícovací body a počítat model svazkovým vyrovnáním (bundle adjustment) s využitím projektivní transformace. Pro tyto případy je nutná znalost dostatečně přesných přibližných hodnot neznámých, aby iterační svazkové
vyrovnání konvergovalo. Některé výpočetní postupy udávají
jako minimální počet pro výpočet prvků vnější orientace čtyři
body [1]. Výpočet lze ovšem s využitím iteračních metod omezit pouze na tři vlícovací body, které obecně vedou na maximálně 2 řešení v dané polorovině. Je tedy nutné vyřešit obě
možné varianty a nechat uživatele, ať si vybere, např. graficky, to správné.

2. Základní myšlenka
Základní myšlenkou výpočtu je čtyřstěn (obr. 1), který vymezuje vstupní pupila P a tři vlícovací body A, B, C.
Symbolem H je označen hlavní snímkový bod. Dále jsou
zobrazeny příslušné směrové vektory průvodičů (a, b, c ),
délky průvodičů od vstupní pupily (Ra , Rb , R c ) a vrcholové
úhly průvodičů (α, β, γ) výpočetního trojúhelníku. Vzdálenost vstupní pupily od hlavního snímkového bodu je konstanta komory (označena v dalších výpočtech symbolem f ).

Směrové vektory průvodičů jsou tedy, po doplnění třetího rozměru do souřadného systému snímku, známé a jsou dány vztahy
a=(xA , yA , f ), b=(xB , yB , f ), c=(xC , yC , f ),
kde xi a yi jsou snímkové souřadnice bodů.
Snímkové souřadnice bodů je nutné před výpočty redukovat o souřadnice hlavního snímkového bodu a dále opravit
o vliv distorze objektivu.
Ze směrových vektorů průvodičů lze spočítat hodnoty
vrcholových úhlů průvodičů podle vzorců
cos α =

a .b
b .c
c.a
, cos β =
, cos γ =
.
c .a
a .b
b .c

Tím jsou připraveny všechny potřebné hodnoty, které
vstupují do výpočetního algoritmu.

3. Rozdělení na voxely (krychle)
Pro vyhledání všech řešení je nutné nejprve určit pracovní
prostor, ve kterém se řešení bude nalézat. Tento krok může
vycházet z odhadu uživatele, nebo může být zadán s takovým
přesahem, aby se řešení v každém případě v tomto prostoru
nacházelo. Princip celé metody je rozdělit pracovní prostor
na jednotlivé voxely tak, aby stěna pracovního prostoru (také
krychle) byla v rovině, kterou určují vlícovací body. Střed
této podstavy lze reprezentovat těžištěm T, jehož souřadnice
vypočteme z vlícovacích bodů takto:
XT =

YA +YB +YC
ZA+ZB+ZC
X A+XB+XC
, YT=
, ZT=
.
3
3
3
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Obr. 1 Přehledné schéma

Dále je nutné sestavit bázi pracovního prostoru pomocí
ortogonálních směrových vektorů. Dva vektory získáme z rozdílu těžiště a vlícovacího bodu.

5. Praktický výpočet

Tímto způsobem se získá ortogonální báze pracovního
prostoru. Pro další zpracování je nutné vektory ještě podělit
jejich velikostí a získat tak bázi ortonormální.
Nyní lze celý pracovní prostor rozdělit na menší části tak,
že vzdálenost vynásobíme příslušným směrovým vektorem
a přičteme souřadnicové rozdíly k těžišti. Získáme tak soubor
bodů, který celý pracovní prostor rozdělí rovnoměrně v příslušném natočení do roviny vlícovacích bodů.

Pro správný chod algoritmu je důležitých několik věcí. První
je mylná představa o tom, že nejlepší řešení je právě to, které
má nejmenší odchylku. Může tomu tak být, a nemusí. Vše
záleží na počátečním rozdělení pracovního prostoru na jednotlivé voxely. Pokud je první rozdělení příliš podrobné, tak nízkých hodnot odchylek bude mnoho a to, které vede ke správné
cestě, nemusí být to první. Z praktických zkoušek algoritmu
je patrné, že čím hrubší dělení na začátku, tím lépe, aby
skutečně správná cesta byla v jednom z prvních voxelů.
Druhou důležitou věcí je přesah voxelů v dalším ředění, což
znamená, že při každém dalším ředění není dobré volit ostré
hranice voxelu, ale je vhodné nechat určitý přesah pro případ,
že by správné řešení bylo přesně na hraně dvou voxelů. Potom by se mohlo stát, že algoritmus bude směřovat do voxelu, ze kterého už ke správnému řešení nelze dojít. Poslední
věc je, že výpočet má maximálně dvě různá řešení v dané polorovině. Proto je nutné nechat první rozdělení pracovního prostoru v paměti a poté, co vypočteme první řešení,
procházet další z voxelů s nejmenší odchylkou a hledat
druhé řešení. To je také jeden z důvodů, proč není vhodné mít
první rozdělení příliš podrobné.

4. Výběr nejlepšího řešení

6. Výpočet úhlů stočení

Po rozdělení pracovního prostoru na jednotlivé voxely jsou
vypočteny úhly ze souřadnic ve čtyřstěnu ( 1α, 1β, 1 γ), kde je
vstupní pupila P reprezentována středem voxelu. Je tedy vypočtena sada úhlů pro každý voxel. Aby bylo možné porovnávat odchylky od správného řešení, je nutné vypočtené úhly
ze souřadnic ( 1α, 1β,1 γ) odečíst od správných úhlů ze snímkových souřadnic a konstanty komory (α, β, γ). Pro lepší
interpretaci lze výslednou odchylku charakterizovat součtem
čtverců jednotlivých odchylek v úhlu.
Nyní předpokládáme, že řešení, které se nejvíc blíží tomu správnému, bude mít nejmenší odchylku. Použijeme voxel s nejmenší
odchylkou a „rozředíme“ ho na menší voxely. Tento postup opakujeme až do té doby, než vypočteme hodnotu vstupní pupily
s dostatečnou přesností, která je přímo závislá na velikosti voxelu.

Pro výpočet úhlů stočení jsou nutné tři identické body. Tento
výpočetní postup vychází z publikací Horna [3] a [4].
Schematické grafické zobrazení problému je na obr. 2. Jsou
známy souřadnice tří bodů ve dvou souřadnicových soustavách (X1 , X 2, X3 , x1 , x2 , x3 ), úkolem je najít tři úhly otočení
v ortonormální matici R.
Z identických trojic bodů lze sestavit dvě vzájemně ekvivalentní trojice ortonormálních vektorů (jednotkové, vzájemně kolmé) tak, že z dvojice bodů se vypočítá vektor, který se znormuje, pomocí třetího bodu a Gramovou-Smidtovou ortogonalizací [2] se vypočte vektor kolmý na první
vektor a vektorovým součinem třetí vektor. Vzájemným vztahem těchto dvou trojic ortonormálních vektorů je pouze
rotace v prostoru, kterou je možné jednoduše určit. Postup

k1= (XA– XT YA – YT

ZA – ZT),

k2= (XB– XT YB – YT ZB– ZT).
První vektor báze bude přímo vektor k1. Třetí vektor báze
k 3 bude vektor kolmý k vektorům k1 a k 2, což je jejich vektorový součin, a druhý vektor je poté opět vektorový součin,
ovšem tentokrát vektorů k 1 a k 3:
k 1= k1,

k3= k1×k 2 ,

k 2= k 1×k3.
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Obr. 3 Příklad správné orientace soustav
Obr. 2 Schematické zobrazení tří bodů ve dvou
souřadnicových systémech X a x (podle [3])

Upravené směrové vektory podle obr. 3:
a = (xA – x0, – (yA – y0 ), – f ) ,
b = (xB – x0, – (yB – y0 ), – f ) ,

výpočtu trojice ortonormálních vektorů Vx pro x (u Vx pro X je
postup identický):
v1 = x2 – x1, v2= x3 – x1,
e1= v1 / v1 , kde v1 = √ v1T. v1 ,
e2= o2 / o2 , kde o2 = v2 – ( v2T . e1) . e 1 ,
kde
e3 = e1× e2 ,

c = (xC – x0, – (yC – y0), – f ) ,
kde xi , yi jsou snímkové souřadnice bodů a x 0 , y0 jsou
snímkové souřadnice hlavního snímkového bodu.
Souřadnicové rozdíly vlícovacích bodů za pupilou jsou
získány vynásobením jednotkového směrového vektoru
s velikostí průvodiče a následným přičtením k souřadnicím
vstupní pupily P. Maticový zápis tedy pro bod A vypadá
takto:

Vx = (e 1 e 2 e3).

XA

P

XP

P
A

= YP

P

ZP

Y

Protože platí

ZA
R .Vx = VX ,

pro výpočet R pak platí:

+ a0T . R a .

Vstupní matice dvou navzájem otočených soustav před
ortonormalizací jsou tedy:

-1
-1
R .Vx . Vx = VX . V x ,

a tedy

P

P

XA

YA

ZA

X = XB

YB

Z B , x = X BP Y B

XC

YC

ZC

XA

X CP

YA

P

ZA

P

Z PB .

P

Z CP

YC

R .E = VX . V x ,
-1

a tedy
-1
R = VX . V x .

Protože všechny matice v předešlém vztahu jsou ortogo-1
-1
T
nální, tak i pro Vx platí Vx = Vx , a tedy
T
R = VX . Vx .

8. Testování algoritmu výpočtu
Pro experiment byly zvoleny tři vlícovací body na kalibračním poli o známých prostorových souřadnicích (tab. 1).
K dispozici byla kamera Lumenera Lu125C (konstanta komory f = 2 445,8997 m, hlavní snímkový bod x 0 = 677,1816 m,
y0 = 677,1816 m). Před aplikací výpočetního algoritmu byly
u souboru snímkových souřadnic potlačeny vlivy radiální
a tangenciální distorze. Po výpočtu kompletní vnější orien-

7. Identické trojice bodů
Při výpočtu úhlů stočení je klíčové správné natočení souřadnicových soustav (obr. 3). Dále je nezbytné přepočítat souřadnice tří vlícovacích bodů ve snímkových souřadnicích do prostoru za vstupní pupilou. Pro tento přepočet je možné využít
vstupní pupilu P, průvodiče vlícovacích bodů (Ra , Rb , R c )
a směrové vektory průvodičů (a, b, c ) upravené tak, aby
odpovídaly správnému natočení souřadnicových soustav.

Tab. 1 Souřadnice vlícovacích bodů
Č. b.

X [m]

Y [m]

Z [m]

x [pixel]

y [pixel]

1

5 001,227

98,677

2

5 001,561

99,150

997,505

914,631

940,414

997,495

1 242,007

233,552

3

5 001,083

99,017

997,487

799,368

312,028
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Tab. 2 První řešení
Krok [m]
přesnost
Čas [s]

1

0,5

0,0000001

0,0001

3,687

6,343

0,354542

-

-0,272244

-

0,894530

-

-0,091089

-

0,942069

-

0,322815

-

-0,930593

-

-0,195934

-

0,309204

-

5 002,367

-

99,379

-

998,030

998,017

-

1
Projektivní
transformace

r 11

0,355084

r 12

-0,272139

r 13

0,894347

r 21

-0,090767

r 22

0,942133

r 23

0,322717

r 31

-0,930418

r 32

-0,195769

r 33

0,309835

X [m]

5 002,368

Y [m]

99,379

Z [m]

998,019

0,0001
2,156
0,357607
-0,271614
0,893500
-0,090961
0,942090
0,322790
-0,929432
-0,196706
0,312192
5 002,364
99,383

0,5

2

2

0,0000001

0,0001

0,0000001

10,656

1,187

2,297

0,354527

0,357607

0,354542

-0,272243

-0,271614

-0,272244

0,894536

0,893500

0,894530

-0,091290

-0,090961

-0,091089

0,942028

0,942090

0,942069

0,322878

0,322790

0,322815

-0,930579

-0,929432

-0,930593

-0,196131

-0,196706

-0,195934

0,309121

0,312192

0,309204

5 002,367

5 002,364

5 002,367

99,380

99,383

99,379

998,017

998,030

998,017

Tab. 3 Druhé řešení
Krok [m]

1

1

0,5

0,5

2

2

Projektivní
transformace

0,0001

0,0000001

0,0001

0,0000001

0,0001

0,0000001

2,156

3,687

6,343

10,656

1,187

2,297

r 11

0,634393

0,642018

0,634133

0,636468

0,634564

0,642018

0,634133

r 12

-0,101991

-0,101834

-0,101999

-0,102049

-0,101971

-0,101834

-0,101999

r 13

-0,766253

-0,759897

-0,766467

-0,764522

-0,766114

-0,759897

-0,766467

r 21

0,103752

0,094095

0,104031

0,099749

0,103771

0,094095

0,104031

r 22

0,993523

0,994113

0,993503

0,993775

0,993524

0,994113

0,993503

r 23

-0,046343

-0,053722

-0,046143

-0,049609

-0,046287

-0,053722

-0,046143

r 31

0,766016

0,760894

0,766194

0,764826

0,765872

0,760894

0,766194

r 32

-0,050100

-0,037012

-0,050475

-0,044686

-0,050128

-0,037012

-0,050475

r 33

0,640866

0,647820

0,640624

0,642686

0,641036

0,647820

0,640624

X [m]

5 000,042

5 000,042

5 000,041

5 000,0306

5 000,042

5 000,042

5 000,041

Y [m]

98,846

98,816

98,847

98,832

98,846

98,816

98,847

Z [m]

998,286

998,306

998,285

998,285

998,287

998,306

998,285

přesnost
Čas [s]

tace byly výsledky podrobeny iteračnímu výpočtu projektivní transformace, aby se potvrdilo, zda přesnost výsledků
bude stačit na iterační řešení prvků vnější orientace ve svazkovém vyrovnání. Výpočty byly prováděny na stolním počítači s procesorem Intel Pentium D (3,0GHz) s 2GB RAM
ve výpočetním programu Scilab 5.0.3.
Vzhledem ke skutečnosti, že vzdálenost kamery od objektu
byla přibližně čtyři metry, byla zvolena základní krychle
o velikosti deset metrů. Rychlost výpočetního algoritmu je
dále závislá na podrobnosti dělení základní krychle (krok)

a požadované přesnosti výpočtu polohy vstupní pupily. Požadovaná přesnost se v algoritmu hodnotí velikostí odchylky
součtu čtverců jednotlivých odchylek v úhlu ve čtyřstěnu.
V tab. 2 a 3 jsou shrnuty výsledky pro několik různých
nastavení výpočetního algoritmu. Konfigurace použitých
vlícovacích bodů měla dvě různá řešení v dané polorovině,
což bylo algoritmem bez problémů nalezeno a vypočteno (čas
v tabulce je uveden pro obě řešení dohromady). Pouze u nastavení kroku na hodnotu 0,5 m nebylo odhaleno první řešení. Tento jev byl způsoben nastavením přesnosti na nízkou
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úroveň, kdy algoritmus považoval dvě podobná řešení za odlišná a další řešení už nehledal (po vstupu do iterační projektivní transformace bylo zřejmé, že jsou to dvě stejná řešení).
Z dalších výsledků s vyšší přesností je již patrný správný
postup. Pokud je tedy výrazně zmenšován krok, je nutné
zároveň zvyšovat přesnost, což vzhledem k časové náročnosti není optimální. Velikost kroku ovšem nesmí být tak veliká, aby jeden voxel obsahoval obě řešení. Algoritmus vybere
pouze jedno z nich.
Dále je z výsledků patrná závislost nastavení algoritmu
a času potřebného k výpočtu, kde nejlépe obstál nejhrubší
krok 2 m. V porovnání s hodnotami projektivní transformace
obstály všechny výpočty jako kvalitní podklad pro svazkové
vyrovnání. Veškeré výsledky vstupní pupily testovaného
nastavení algoritmu byly spočteny do pěti iteračních kroků
ze základní krychle (při ředění krychle vždy na pětinu původní, kde krok byl desetina této krychle).

který je v algoritmu použit, nevede na složité maticové operace a není náchylný na numerickou stabilitu.
Článek byl zpracován v rámci interního grantu
SGS12/051/OHK1/1T/11 „Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby inženýrské geodézie“.
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9. Závěr
Přibližný výpočetní algoritmus založený na ředění voxelů je
plně funkční a použitelný pro výpočet prvků vnější orientace
kamery ze tří vlícovacích bodů. Pro další výpočty je pouze
uživatelsky nutné vybrat použitelné řešení. Výpočetní postup,
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Abstrakt
História začlenenia prvostupňového rozhodovania susedských sporov o priebehu vlastníckej hranice do kompetencie
orgánov miestnej štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na Slovensku v období 1998 až 2004. Dôvody začlenenia
tejto kompetencie a dôvody jej vypustenia z množiny úloh týchto orgánov.
Does Decision-making of Neighbours´ Disputes on the Parcel Boundaries Belong to the Responsibility of Cadastral Bodies?
Summary
Implementation history of the first-stage decision-making of neighbours´ disputes on the course of real property boundary
into the responsibility of local state administration bodies in the area of cadastre of real estate in Slovakia in the period
of 1998 – 2004. The reasons leading to the implementation of this responsibility so as the reasons for its removal from the
agenda of these bodies.
Keywords: disputable course of real property boundary, administration proceeding, cadastral proceeding, administration
body, cadastral body
1. Úvod
Prelomovým legislatívnym počinom Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie
a katastra – ÚGKK – Slovenskej republiky – SR) začiatkom
poslednej dekády 20. storočia bolo prijatie dvojice nových
zákonov, a to federálneho zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch

vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam [1]
a zákona Slovenskej národnej rady (SNR) č. 266/1992 Zb.
o katastri nehnuteľností (KN) v SR [2], oboch s účinnosťou
od 1. 1. 1993. Ťažiskovým krokom tejto dvojice zákonov
bolo, že právna úprava KN zverila rozhodovanie o splnení
zákonom ustanovených hmotnoprávnych podmienok vzniku,
zmeny alebo zániku vlastníckych a iných práv k nehnuteľ-
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nostiam (rozhodovanie o povolení vkladu práva do KN) katastrálnym úradom (KÚ). Táto rozhodovacia činnosť KÚ sa
stala obdobou rozhodovacej činnosti súdov. V tejto súvislosti
možno konštatovať, že činnosť KÚ sa v niektorých oblastiach
začala odlišovať od typickej činnosti orgánov štátnej správy
a začala niesť v sebe prvky justičnej činnosti. Zákony [1] a [2]
založili KN ako evidenčný nástroj na uskutočňovanie funkcií
štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane
nehnuteľností a ako štátny informačný systém o nehnuteľnostiach, ktorý je v podstate i dnes predmetom spravovania
miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku KN – KÚ, resp.
správami katastra (SK).
Federálne zhromaždenie v bývalom Česko-Slovensku pri
schvaľovaní zákona č. 265/1992 Zb. nie celkom rešpektovalo ustanovenia vtedy už platného zákona SNR č. 266/1992
Zb., a tak táto právna úprava KN, vrátane úpravy zápisu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, obsahovala i niektoré ustanovenia, ktoré sa riešili výkladom a usmerneniami [3]. V záujme právnej istoty a budovania právneho
štátu bolo potrebné tieto nedostatky odstrániť, čo spolu s ďalšími dôvodmi viedlo k prijatiu nového katastrálneho zákona
č. 162/1995 Z. z. [4] s účinnosťou od 1. 1. 1996. Tento nový
katastrálny zákon integroval do jedinej normy oba dovtedajšie predchádzajúce zákony. Dôvodom jeho prijatia bolo to,
že na odstránenie nesystémových zásahov do KN nestačila
čiastková, i keď rozsiahla novela dovtedajšej právnej úpravy,
ale tiež snaha doplniť kompetencie orgánov štátnej správy
na úseku KN najmä o prvostupňové rozhodovanie susedských
sporov o priebehu hranice pozemkov.
Spracovanie návrhu nového katastrálneho zákona odôvodnili najmä nasledujúce skutočnosti [3]:
• potreba prispôsobiť právnu úpravu KN novému štátoprávnemu usporiadaniu,
• potreba prispôsobiť právnu úpravu KN zmenám, ku ktorým
od 1. 1. 1993 došlo v súvisiacich právnych predpisoch,
• potreba odstrániť systémové nedostatky v dovtedajšej právnej úprave KN,
• potreba zohľadniť poznatky a skúsenosti z dovtedajšieho
pôsobenia zákonov upravujúcich zápis vlastníckych a iných
vecných práv k nehnuteľnostiam a KN, ako aj procesnú
stránku zápisu do KN,
• snaha zahrnúť medzi kompetencie katastrálnych orgánov
prvostupňové rozhodovanie o priebehu vlastníckych hraníc – riešenie tzv. „susedských sporov“.
Nový katastrálny zákon obsiahol niektoré procesné ustanovenia, ktoré s prihliadnutím na špecifiká katastrálneho konania (oproti všeobecnej úprave správneho konania) osobitným,
v podrobnostiach odlišným spôsobom začali upravovať postup orgánov štátnej správy na úseku KN, čo začalo platiť
i pre ich novú kompetenciu – riešenie susedských sporov.

2. Rozhodovanie sporov o priebehu hranice pozemkov
v kompetencii katastrálnych orgánov
Činnosť KÚ na úseku KN má od prijatia zákonov [1] a [2]
charakter správneho procesu v širšom chápaní. Niektoré činnosti (zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom, dobové rozhodovanie o určení priebehu hranice pozemkov, dobové rozhodovanie o priebehu hraníc obcí alebo katastrálnych území
v neštandardnom postupe, oprava chýb v katastrálnom operáte, obnova katastrálneho operátu) majú charakter správneho
konania v užšom chápaní a vzťahuje sa na ne zákon o správnom konaní s výnimkami ustanovenými v katastrálnych zákonoch [2] a [4]. Iné činnosti KÚ (zápis práv k nehnuteľ-
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nostiam záznamom a poznámkou, prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov KN, revízia údajov KN, štandardizácia geografického názvoslovia, zmeny názvov katastrálnych území
a zmeny hraníc katastrálnych území v štandardnom postupe)
majú charakter správnych konaní sui generis (svojho druhu),
na ktoré sa všeobecná úprava správneho konania nevzťahuje.
V týchto konaniach sa nerozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach oprávnených a povinných
subjektov. Ide o neprávotvorné správne úkony materiálno-technickej povahy, ktorých výsledkom je v súlade s právnym stavom a skutočným stavom aktualizovaný katastrálny operát [5].
Podľa právnej úpravy účinnej do konca roka 1995 patrilo
rozhodovanie sporov o priebehu hranice pozemkov do pôsobnosti súdov. Katastrálny zákon [4] ustanovil, že obdobne ako
to bolo v Rakúsku a v Maďarsku, tieto kompetencie prešli
na orgány štátnej správy na úseku KN (KÚ, resp. SK), pričom o odvolaní i naďalej rozhodovali súdy ([4], § 48 až
§ 51). Predpokladalo sa, že zverením predmetnej agendy
katastrálnym orgánom sa dosiahne zrýchlenie rozhodovania
podstatnej časti tzv. susedských sporov a odbremení sa dovtedy mimoriadne zaťažené súdnictvo. Konanie o určení priebehu hranice pozemkov bolo katastrálnym konaním, na ktoré
sa vzťahoval zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) [6] vrátane špeciálnej úpravy katastrálneho konania.
2.1 Rozhodovanie o určení priebehu hranice
pozemkov ako správne konanie
Konanie o určení priebehu hranice pozemkov v období 1998
až 2004 (ale aj v súčasnosti, keď je v kompetencii súdov) sa
začínalo vždy na návrh vlastníka pozemku, nemohol ho začať správny orgán z vlastného podnetu. Správnym orgánom
bol miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku KN, t. j.
SK, v ktorej územnom obvode sa nachádzal predmetný
pozemok. Účastníkmi konania boli navrhovateľ a vlastníci
pozemkov, s ktorými bol priebeh hranice sporný; ak niektorý
vlastník nebol známy alebo ak jeho pobyt bol neznámy, bol
účastníkom ten, kto mal pozemok v oprávnenej držbe; ak
nebolo známe, kto má pozemok v držbe, bol účastníkom ten,
v koho prospech svedčil zápis v KN ([4], § 48 ods. 2). Čo
bolo oprávnenou držbou, ustanovoval § 130 Občianskeho
zákonníka [7]. Podľa neho bol oprávneným držiteľom ten,
kto bol so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom,
že mu vec alebo právo patrí. Pri oprávnenej držbe museli byť
splnené nasledujúce náležitosti:
• faktické ovládanie veci,
• vôľa nakladať s vecou ako so svojou,
• dobrá viera, že dotyčnému vec patrí.
Skutočnosť, či bol niekto oprávneným držiteľom, SK skúmala
ako predbežnú otázku podľa § 40 správneho poriadku [6].
Podľa § 48 ods. 3 zákona [4] návrh na začatie konania sa
musel podať písomne a musel obsahovať:
a) meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo)
navrhovateľa a ďalších účastníkov konania,
b) označenie SK, ktorej bol návrh adresovaný,
c) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie
dôkazov,
d) označenie príloh.
Návrh nemusel obsahovať petit (t. j. presne formulovaný žalobný nárok), pretože sa posudzoval podľa obsahu. SK bezodkladne doručila návrh na začatie konania účastníkom konania. Na rozhodnutie o určení priebehu hranice pozemkov slúžil technický podklad vyhotovený SK, prípadne znalecký
posudok alebo iný technický podklad, ktorý predložili účast-
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níci konania. SK rozhodla o návrhu na určenie priebehu
hranice pozemkov do šiestich mesiacov od začatia konania.
Ak niektorý z účastníkov konania o určení priebehu hranice
pozemkov nebol s rozhodnutím SK spokojný, mohol proti
nemu podať odvolanie. O odvolaní najprv v rámci autoremedúry rozhodovala SK, pričom mu nemohla vyhovieť čiastočne, ale len v plnom rozsahu. Ak SK odvolaniu nevyhovela,
rozhodoval o ňom krajský súd v rámci správneho konania
podľa ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok (rozhodovanie súdov o opravných prostriedkoch
proti rozhodnutiam správnych orgánov) [8].
Vzhľadom na to, že na konanie o určení priebehu hranice
pozemkov sa vzťahoval správny poriadok, vzťahovali sa naň
aj ustanovenia o dokazovaní. V zmysle § 34 ods. 1 správneho
poriadku [6] sa na dokazovanie mohli použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci
a ktoré boli v súlade s právnymi predpismi. Správny poriadok uvádza dôkazné prostriedky len ako príklad, medzi nimi
aj listiny, a to verejné a súkromné. Dôkazom je potvrdzovaná
alebo vyvracaná skutočnosť rozhodná na posúdenie a rozhodnutie veci. Dokazovanie ako procesný postup sa skladá
z troch fáz:
• z obstarania,
• z vykonania,
• z hodnotenia dôkazu.
Vykonávať dôkazy bol oprávnený výhradne správny
orgán; tento bol oprávnený posúdiť a rozhodnúť, ktoré dôkazy a v akom rozsahu vykoná. Podľa zásady voľného hodnotenia dôkazov bol správny orgán povinný zhodnotiť dôkazy, a to ako jednotlivo, tak i vo vzájomnej súvislosti. Hodnotenie dôkazov našlo svoje vyjadrenie v odôvodnení rozhodnutia. Pokiaľ správny orgán nevyhodnotil všetky dôkazy,
alebo hodnotenie odporovalo zásadám logiky, či skutkové
závery vôbec nezodpovedali vykonaným dôkazom, bol to dôvod na podanie opravného prostriedku. V konaní mohla byť
napr. predložená dohoda právnych predchodcov účastníkov
konania o posune hranice pozemkov spred 30 rokov. Vzhľadom na ustanovenie § 34 správneho poriadku takáto dohoda
právnych predchodcov mohla (a tiež nemusela) byť zo strany
správneho orgánu rešpektovaná. Záviselo to od okolností
daného prípadu, najmä od ostatných dôkazov predložených
v konaní.
Ako už bolo spomenuté, SK mohla v konaní použiť ako
dôkazný prostriedok okrem technických podkladov zo súboru
geodetických informácií KN i znalecký posudok. Myslel sa tým
znalecký posudok vyhotovený podľa zákona č. 36/1967 Zb.
o znalcoch a tlmočníkoch [9]. K objednaniu znaleckého posudku podľa § 36 správneho poriadku pristúpil správny orgán
najmä vtedy, ak odborné posúdenie skutočností dôležitých pre
rozhodnutie nemohol vykonať sám (napr. z dôvodov personálnych alebo z dôvodov materiálno-technického vybavenia).
Podľa § 31 správneho poriadku [6] trovy konania, ktoré
vznikli správnemu orgánu, znášal správny orgán. Ak správny
orgán uložil nahradiť trovy konania svedkom a znalcom,
mohlo sa o tom buď vydať samostatné rozhodnutie, alebo
takéto rozhodnutie obsahoval výrok rozhodnutia vo veci podľa
§ 47 zákona [6]. Finančné prostriedky na trovy konania si SK
teoreticky naplánovala do rozpočtu KÚ, ale realizácia tohoto
kroku bola „kameňom úrazu“ v aplikačnej praxi.
Osobitne bola upravená lehota na rozhodovanie správneho
orgánu – vzhľadom na zložitosť konania bola 6-mesačná.
Zákonnosť rozhodovania miestneho orgánu štátnej správy
na úseku KN bola posilnená tým, že odvolacím orgánom bol
krajský súd.
Pokiaľ boli splnené zákonné podmienky na výkon rozhodnutia správneho orgánu, bol na jeho vykonanie právny nárok.
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Podklady na výkon rozhodnutia uvádzal správny poriadok
taxatívnym spôsobom (§ 52 ods. 2 a § 48). Návrh na výkon
rozhodnutia mohol urobiť len ten účastník konania, v prospech
ktorého bola povinnému účastníkovi uložená povinnosť.
Ktoré rozhodnutia boli vykonateľné len na návrh oprávneného, vyplývalo z právneho predpisu alebo z povahy veci.
Ak účastník konania podal návrh na súdny výkon rozhodnutia po tom, čo podal návrh na výkon toho istého rozhodnutia
v správnom konaní, a ak výkon rozhodnutia súd povolil,
orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia upustil od výkonu
v správnom konaní (§ 75 ods. 2 písm. c) správneho poriadku). V prípade stretu obidvoch výkonov mal teda prednosť
súdny výkon rozhodnutia. Výber spôsobu výkonu rozhodnutia, buď v správnom konaní, alebo v súdnom konaní, prislúchal správnemu orgánu alebo oprávnenému účastníkovi
konania. Návrh na výkon rozhodnutia súdom sa mohol urobiť aj vtedy, keď výkon v správnom konaní bol bezvýsledný.
Ak SK vydala prvostupňové rozhodnutie, bola vždy príslušná
na výkon rozhodnutia, ktoré bolo vykonateľné.
Bolo by z vecného hľadiska nespravodlivé, keby sme
pohľady na novú právnu úpravu KN prijatú k 1. 1. 1996,
resp. k 1. 1. 1993 (v porovnaní s predchádzajúcim zákonom
č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností) obmedzili iba
na nové riešenie vzniku, zmeny a zániku vlastníckych a iných
vecných práv k nehnuteľnostiam na základe kontraktov. Nová
právna úprava oproti predchádzajúcim úpravám definovala prepracovaným, precíznym spôsobom viaceré kompetencie a činnosti miestnych orgánov štátnej správy na úseku
KN (rozhodovanie o oprave chyby v KN ako osobitný druh
správneho konania, revízia údajov KN, obnova katastrálneho
operátu novým mapovaním, inštitút verejnosti údajov KN,
súčinnosť pri spravovaní KN s komerčnými geodetmi, konanie o zmene hraníc katastrálneho územia) [4]. Inú skupinu
činností obsiahla úplne nanovo – niektoré s časovo limitovanou účinnosťou (sem patrí aj konanie o určení priebehu
hranice pozemkov).
Kým rozhodovanie o návrhu na vklad práva do KN predstavuje vo všeobecnosti rozhodovanie v nesporovom konaní,
uvedené ďalšie druhy rozhodovacej činnosti sú v zásade rozhodovaniami konfliktného, sporového typu.
2.2 Motivácia zaradenia rozhodovania sporov
o priebehu hranice pozemkov do pôsobnosti
katastrálnych orgánov
Zverenie rozhodovania o niektorých veciach orgánom štátnej, resp. verejnej správy (v našom prípade špecializovaným
orgánom štátnej správy na úseku KN) a nie súdom bolo prejavom využitia ústavnej možnosti riešenia predmetnej regulácie spoločenských vzťahov vyplývajúcej z čl. 46 ods. 1
Ústavy SR. Pritom sa zachovávala možnosť súdneho preskúmania zákonnosti rozhodnutia týchto orgánov postupom
v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.
Dobové zvažovanie (v období tesne pred rokom 1995)
a konečné rozhodnutie o zaradení rozhodovania sporov o priebehu hranice pozemkov do pôsobnosti katastrálnych orgánov
bolo motivované najmä:
• snahou zlepšiť kritickú celospoločenskú situáciu v oblasti
riešenia sporov súdmi, ktoré boli aj začiatkom 90-tych
rokov 20. storočia enormne zaťažené a podania stránok
riešili v niekoľkoročných celospoločensky neakceptovateľných lehotách,
• snahou zracionalizovať a zjednodušiť proces dovtedajšieho
riešenia sporov o priebehu hranice pozemkov v pôsobnosti
súdov, pričom sa vychádzalo zo skutočnosti, že prakticky
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všetky tieto rozhodovania potrebovali nevyhnutne ako
východisko analýzu dokumentovaných podkladov zo súboru geodetických informácií KN, zo súboru popisných
informácií KN a z listinnej dokumentácie (zo zbierky
listín) KN spravovaných SK a z ústrednej dokumentácie,
ktorú spravoval Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ),
• snahou v širšom rozsahu poskytnúť úradným overovateľom na SK a vybraným zamestnancom technických
odborov a kontrolných útvarov SK a KÚ možnosť potrebnej konfrontácie s meračskou aplikačnou praxou, a tým
i potrebné zvyšovanie vlastnej odbornej kvalifikácie
na úrovni doby (vývoj technológií a prístrojového vybavenia), čím by sa zastavil i nárast rozdielu odbornej úrovne
a technickej zdatnosti medzi úradnými overovateľmi a špičkovými autorizačnými overovateľmi vybraných geodetických a kartografických činností.
Účinnosť katastrálneho zákona [4] bola rozdelená do dvoch
etáp. V prvej etape nadobudli účinnosť dňom 1. 1. 1996
všetky ustanovenia s výnimkou oddielu „Konanie o určení
priebehu hranice pozemkov“ (rozhodovanie susedských sporov o priebehu vlastníckej hranice v katastrálnom konaní).
Odloženie účinnosti tohto oddielu na 1. 1. 1998 bolo žiaduce
z dôvodu nevyhnutnej prípravy orgánov štátnej správy na úseku KN na prevzatie novej kompetencie.
Posunutie účinnosti predmetnej časti katastrálneho zákona
na 1. 1. 1998 bolo dôsledkom aj tej skutočnosti, že diskusie
o možnostiach mimoriadneho navýšenia rozpočtovej kapitoly
ÚGKK SR k očakávanému dňu vstúpenia zákona do účinnosti už v priebehu roka 1995 priniesli negatívny výsledok;
podobne ako sa nepodarilo získať dostatočne presvedčivý prísľub o primeranom a potrebnom navýšení rozpočtovej kapitoly ÚGKK SR ani na rok 1996. Ostala nádej, že presviedčanie a lobbing zo strany ÚGKK SR v etape tvorby zákona
o štátnom rozpočte na ďalšie roky budú úspešné. Z plánovaného navýšenia rozpočtovej kapitoly ÚGKK SR zamýšľal
financovať jednu kompletnú meračskú aparatúru pre každý
KÚ v SR – spolu 8 súprav, ktoré by slúžili potrebám kontrolných útvarov KÚ, odboru katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR,
ale najmä zamestnancom všetkých SK v každom kraji v procese riešenia susedských sporov o priebehu vlastníckych hraníc pozemkov, a tiež i zlepšenie mzdového ohodnotenia špičkových zamestnancov, ktorí mali na tejto odborne vysoko
náročnej činnosti participovať.
2.3 Odborno-technická náročnosť prác spojených
s rozhodovaním sporov o priebehu hranice
pozemkov
Drvivá väčšina prípadov spojených s rozhodovaním sporov
o priebehu hranice pozemkov rezultuje do nevyhnutnosti
vytýčenia série lomových bodov, ktorých spojnice reprezentujú predmetnú hranicu. Hranica pritom môže byť v teréne
neznateľná a medzi susednými stranami nesporná (po vytýčení sa môže, ale nemusí stať spornou v závislosti od toho,
ako jednotlivý vlastník susediaceho pozemku akceptuje výsledok vytýčenia), alebo môže byť v teréne čiastočne alebo
úplne znateľná (zreteľná), ale medzi susednými stranami
sporná (v tomto prípade môže, ale nemusí ísť zároveň aj
o spor o vlastnícke právo k časti pozemku ohraničenému
predstavou susediacich vlastníkov, ktorí sú v spore o priebeh
hranice).
Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým
sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napríklad správnej hranice,

Horňanský, I.–Hudecová, Ľ.: Patrí rozhodovanie…

hranice katastrálneho územia, hranice vecného bremena),
ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Vytýčenie hraníc pozemku sa musí vykonať najvhodnejšou metódou a postupmi, ktoré musia zaručovať vytýčenie hranice s požadovanou presnosťou. Vytyčovanie môže
vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
Na vytyčovanie hranice pozemku sa prednostne použijú tie
podklady, v ktorých sú originálne údaje o súbore lomových
bodov hranice pozemku, alebo mapa, ktorá bola z týchto údajov vyhotovená, alebo presnosťou vyhovujúca vhodná kópia
tejto mapy. Na vytyčovanie hranice pozemku sa použijú
spravidla rovnaké údaje a postupy, aké sa použili pri meraní
tejto hranice. Potrebné podklady na vytyčovanie hranice
pozemku poskytujú najmä SK a GKÚ z Ústredného archívu
geodézie a kartografie.
Vytyčovanie hranice pozemku sa vykonáva:
a) z priamo meraných mier, ktoré sú dokumentované v meračských náčrtoch a zápisníkoch,
b) z mier vypočítaných zo súradníc podrobných bodov, najčastejšie v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej alebo v miestnom súradnicovom
systéme,
c) podľa mapy z kartometricky získaných prvkov.
Vytýčenie hranice pozemku musí byť náležite prekontrolované, aby bola overená správnosť vytýčenia – napr. zmeraním kontrolných omerných mier medzi vytýčenými podrobnými (lomovými) bodmi, zmeraním krížových mier, výpočtom výmer vytýčených parciel, porovnaním vypočítaných
výmer parciel s výmerami evidovanými v KN, preverením
vytýčenej polohy lomových bodov ležiacich na priamke,
porovnaním vzdialeností medzi identickými bodmi odmeranými na mape (po oprave o zrážku mapy) so zodpovedajúcimi
dĺžkami zmeranými v teréne a pod. Vzhľadom na skutočnosť,
že výmera pozemku je iba odvodený údaj, je neprípustné
prispôsobovať vytyčovacie prvky výmerám evidovaným
v KN [8]. Vytýčené lomové body hranice pozemku vymedzeného právnymi vzťahmi sa dočasne označujú. Ak vlastníci
susediacich pozemkov, medzi ktorými je príslušná hranica
pozemku, vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov,
majú povinnosť do 30 dní vytýčené body označiť trvalým
spôsobom.
Z vytýčenia hranice pozemku sa vyhotovuje operát v tomto
členení:
a) vytyčovací náčrt,
b) protokol o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc použitých a vytyčovaných bodov,
d) technická správa.
Ak sa vytyčovanie hranice pozemku vykonáva na potrebu
vyhotovenia geometrického plánu, dokumentácia uvedená
v bodoch a) a b) sa nevyhotovuje; vytyčovacie prvky a spôsob vytýčenia sa zaznamenajú priamo do záznamu podrobného merania zmien predmetného geometrického plánu.
Operát z vytýčenia hranice pozemku podlieha autorizačnému
overeniu a do 1. 11. 2003 podliehal aj úradnému overeniu
(zákonom č. 423/2003 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon
Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii,
bola táto povinnosť zrušená). Autorizovaný geodet a kartograf, resp. znalec v odbore geodézia a kartografia pred autorizačným overením operátu vytyčovania hranice pozemku
preskúma, či kvalita a presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, ako aj ďalšie náležitosti operátu vytyčovania hranice pozemku vyhovujú príslušným predpisom. Týmto overením preberá spoluzodpovednosť za správnosť uvedených údajov, za náležitosti a predpísanú presnosť
prác, za prípadný výber identických bodov a za transformáciu
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Tab. 1 Prehľad katastrálnych konaní o určení priebehu hranice pozemkov v kompetencii katastrálnych orgánov v období
1998 – 2005
(1)

rok

(2)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

∑

počet konaní

63

31

16

4

10

7

10

2

143

(3)

z (2) zastavené konania

25

8

4

4

7

5

2

(4)

z (2) zamietnuté návrhy

1

3

3

1

2

1

3

1

15

(5)

z (2) rozhodnuté v 1. stupni

30

19

7

1

5

5

5

1

73

(6)

z (5) postúpené súdu na základe
odvolania účastníka

26

12

2

1

2

55

43

za vykonanie príslušných kontrolných meraní, za použitie najvhodnejších podkladov, za voľbu metód a postupov vyhovujúcich na dosiahnutie požadovanej presnosti, ako aj za obsahovú úplnosť operátu vytyčovania hranice pozemku [8].
Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok.
Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani
nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Vytýčenie
hranice pozemku má deklaratórny charakter [8]. Ide o prenesenie polohy hranice pozemku oprávnenou osobou z katastrálnej dokumentácie do terénu, čiže deklaruje sa stav, ktorý
je obsiahnutý v katastrálnom operáte.

• Katastrálny bulletin, 1999, č. 2, otázka č. 18: SK netrvá
na tom, aby návrh na konanie o určení priebehu hranice pozemkov bol kvalifikovaný nielen čo do rozhodujúcich skutočností, ale aj čo do petitu, t. j. aby obsahoval aj návrh, o čom
a ako má správny orgán rozhodnúť. Návrh nemusí obsahovať petit, lebo správny orgán posudzuje návrh podľa
jeho obsahu v súlade s § 48 ods. 3 katastrálneho zákona.

2.4 Limity kompetencií orgánov štátnej správy

Na vytvorenie kompletného obrazu o konaniach o určení
priebehu hranice pozemkov v kompetencii katastrálnych
orgánov v rokoch 1998 až 2005 1) sme urobili analýzu týchto
konaní vo vybraných 23 SK (v zátvorke je uvedený počet
konaní): Banská Štiavnica (2), Dunajská Streda (5), Galanta
(5), Hlohovec (2), Kežmarok (9), Komárno (2), Košice-okolie (19), Levice (bez konania), Levoča (3), Nitra (20),
Nové Mesto nad Váhom (5), Nové Zámky (9), Piešťany (bez
konania), Považská Bystrica (9), Prešov (28), Sabinov (2),
Senica (bez konania), Skalica (bez konania), Snina (17),
Topoľčany (bez konania), Trnava (5), Zlaté Moravce (1)
a Zvolen (bez konania). Ide o výber zo 72 SK v SR, ktorý je
na naše účely dostatočne reprezentačný. Do výberu boli zahrnuté SK s nadpriemerným rozsahom spravovaného katastrálneho operátu (napr. Nitra, Prešov, Trnava), ako aj „menšie“
SK (napr. Zlaté Moravce, Banská Štiavnica, Skalica), pozri
tab. 1.
Analýza ukazuje, že záujem o predmetné konanie v jednotlivých SK zo strany klientov nebol rovnaký. V okresoch Levice, Piešťany, Senica, Skalica, Topoľčany a Zvolen nebolo
ani jedno takéto konanie za celé skúmané obdobie, ale v okrese Prešov ich bolo 28. Veľmi dôležitým a rozhodujúcim momentom bolo zverejnenie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
č. 6/1999, ktoré vnieslo jasné svetlo do dovtedy veľmi diskutovaných diferencovaných pohľadov na prvostupňovú kompetenciu orgánov štátnej správy – katastrálnych orgánov. Týmto
krokom bolo docielené presmerovanie väčšinového záujmu
prípadných účastníkov konania o určení priebehu hranice
pozemkov po roku 1999 v plnom rozsahu na súdy, čo sa zreteľne odrazilo v štatistike znížením počtu podaní prijatých
na konanie katastrálnymi orgánmi, resp. tiež v štatistike
konaní, ktoré boli postúpené na riešenie v druhom stupni
na orgán súdnictva (keď nebolo vyhovené odvolaniu účastníka proti prvostupňovému rozhodnutiu katastrálneho orgánu).

Aj v období 1998 až 2004 prebiehali diskusie odborníkov
o správnosti a vhodnosti zaradenia rozhodovania sporov o priebehu hranice pozemkov medzi kompetencie orgánov štátnej
správy na úseku KN – KÚ. Vo veci právomoci rozhodovať
o určení priebehu hranice pozemkov vydal Najvyšší súd SR
dve rozhodnutia:
• Určenia priebehu hraníc pozemkov sa v administratívnom
konaní (§ 48 a nasl. katastrálneho zákona [4]) možno
domáhať v prípadoch, ak nedošlo súčasne aj k porušeniu
vlastníckeho práva a pôvodnú hranicu medzi susediacimi
pozemkami treba len rekonštruovať. Ak však došlo k porušeniu vlastníckeho práva, vlastník má právo domáhať sa
ochrany svojho vlastníckeho práva aj návrhom na určenie
hranice medzi jeho pozemkom a pozemkom susediacim;
v takomto prípade totiž ide o určenie, komu z vlastníkov
susediacich pozemkov patrí sporná plocha (rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR č. 6/1999, sp. zn. 1 Cdo 11/97).
• Ak z obsahu spisu nemožno bez akýchkoľvek pochybností zistiť, že určenie hranice pozemkov je možné v administratívnom konaní (§ 48 a nasl. katastrálneho zákona
[4]), ide o spor na ochranu vlastníckeho práva, ktorého
rozhodnutie patrí do právomoci súdu (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 55/2001, sp. zn. Rks 15/00).
2.5 Spresnenie procesu konania o určení priebehu
hranice pozemkov v kompetencii
katastrálnych orgánov internými predpismi
Aplikačná prax si vyžiadala, aby ÚGKK SR v skúmanom
období spresnil a zhomogenizoval predmetnú problematiku.
Vydané boli dve usmernenia:
• Katastrálny bulletin, 1999, č. 2, otázka č. 17: Ak návrh
na určenie priebehu hranice pozemkov podal navrhovateľ,
ktorý nie je vlastníkom pozemku, SK pre rozpor s § 48
ods. 1 katastrálneho zákona katastrálne konanie zastaví.

2.6 Kvantifikácia konaní o určení priebehu
hranice pozemkov v kompetencii
katastrálnych orgánov

1)

Návrhy, ktoré boli prijaté pred účinnosťou zákona č. 173/2004 Z. z.,
boli riešené podľa pôvodnej právnej úpravy aj v roku 2005.
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Túto skutočnosť ako veľkú asymetriu v štatistike možno vidieť aj v tab. 1 (obdobie do roku 2000 a obdobie po ňom).
Asymetria záujmu klientov o predmetné konanie bola
ovplyvnená najmä propagandou zo strany zamestnancov
SK, ktorí od prelomu rokov 1999/2000 už pri prijímaní
podaní usmerňovali klientov – účastníkov konania tak, že ak
ide aj o spor o vlastnícke právo k časti sporného pozemku,
a teda o vydanie časti pozemku, majú sa priamo už v prvom
stupni konania obrátiť na súd.

nych orgánov by bol zrejmý. Správne orgány na úseku KN
nemôžu riešiť spory týkajúce sa priebehu hraníc medzi
susednými pozemkami, lebo bez ohľadu na to, či je hranica
v teréne zreteľná alebo nezreteľná, tieto spory môžu byť
riešené iba v kompetencii súdov. Svedčí o tom nielen platná
judikatúra, ale aj viaceré právne predpisy, ako napr. Ústava
SR, zákon o súdoch a sudcoch, Občiansky súdny poriadok
a správny poriadok, ktoré jednoznačne vymedzujú kompetenciu štátnych orgánov súdnej moci a kompetenciu štátnych
orgánov výkonnej moci.

3. Vypustenie rozhodovania sporov o priebehu
vlastníckej hranice z kompetencie katastrálnych
orgánov

LITERATÚRA:

Novela katastrálneho zákona č. 173/2004 Z. z. [10] účinná
od 15. 4. 2004 vypustila z § 22 ods. 1 katastrálneho zákona
[4] kompetencie SK o prvostupňovom rozhodovaní sporov
o priebehu (vlastníckej) hranice pozemkov. Vypustenie sa
zdôvodňovalo argumentáciou, že väčšina konaní o určení
priebehu hranice pozemkov sa aj tak končí pred súdom, a to
buď v rámci odvolania sa proti prvostupňovému rozhodnutiu
správneho orgánu – SK, ak táto odvolaniu v plnom rozsahu
nevyhovela (v prípade, že jedna stránka takto vyjadrila svoju
nespokojnosť s prijatým riešením katastrálneho konania),
alebo ak už pri podaní bolo zrejmé, že ide aj o spor o vlastnícke právo k časti pozemku (vtedy bolo podanie na základe
už spomínaného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR č. 6/1999
už v prvom stupni nasmerované na súd). Za tohto stavu
konanie o určení priebehu vlastníckej hranice pred správnym
orgánom podľa [8] iba predlžovalo celé konanie, preto prešla
táto právomoc na súdne orgány. Skutočnou príčinou vypustenia tejto kompetencie však bola skutočnosť, že napriek
trvalej snahe v celom období 1998 až 2004 sa nepodarilo ani
v jednom roku navýšiť kapitolu štátneho rozpočtu ÚGKK SR
tak, aby boli rozpočtovo pokryté oprávnené požiadavky správnych orgánov – SK na predmetné konanie (prístrojové vybavenie, mzdové náklady na zamestnancov – špecialistov vykonávajúcich odborne vysoko náročné práce vyžadujúce
vysokú zodpovednosť alebo prostriedky na objednanie týchto
prác v subdodávke v komerčnej sfére u znalcov z odboru geodézia a kartografia). V situácii trvalo rozpočtovo poddimenzovaného stavu, v ktorom SK pracovali, sa ukázalo taktickejšie kompetenciu prvostupňového rozhodovania sporov
o priebehu hranice pozemkov vrátiť orgánom súdnictva.
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Konanie o určení priebehu hranice pozemkov v kompetencii katastrálnych orgánov v období 1998–2004 tvorí veľmi
zaujímavú epizódu najčerstvejšej katastrálnej histórie v SR.
Táto história môže byť v určitej miere podnetná aj do budúcnosti. Potvrdzuje sa nevyhnutnosť rešpektovať priamu väzbu
legislatívou prijímaných nových kompetencií miestnych
orgánov štátnej správy na rozpočtové (finančné) pokrytie ich
činnosti. V budúcnosti môže byť užitočné, ak budú priaznivejšie rozpočtové podmienky, prehodnotiť súčasný stav a vrátiť sa k myšlienke konaní o určení priebehu hranice pozemkov v kompetencii katastrálnych orgánov aspoň v kategórii
nesporných neznateľných hraníc, prípadne vo forme inej,
s našou ústavou konformnej participácie katastrálnych
orgánov na tejto činnosti súdov. Prínos takéhoto stavu v prospech odborného rastu špičkových zamestnancov katastrál-

Začátkem dubna se již tradičně stává kongresové centrum Aldis
v Hradci Králové místem pro setkávání zástupců veřejné správy
s odborníky zabývajícími se informačními a komunikačními technologiemi. Letos, konkrétně ve dnech 2. a 3. 4. 2012, se konal již
15. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
2012. Akce byla, tak jako v předešlých letech, doprovázena mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information
Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information
Society). Vedle toho se program rozšiřuje ještě o další jednání,
tentokrát například o prestižní ICT summit, uzavřené setkání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Významnost celé akce podtrhuje
také to, že oficiální záštitu konferenci poskytli předseda vlády ČR
Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice a další vedoucí představitelé
státu, ministerstev a státních organizací.
O zájmu být na konferenci vypovídají i čísla registrovaných účastníků, letos jejich počet přesáhl opět číslo 2 000. Mnozí z nich pak
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přispěli i aktivně, zejména prezentací vlastních přednášek, jichž se
uskutečnilo na 200. Součástí konference byla rovněž tradiční výstava,
kde se v jednotlivých expozicích prezentoval rozvoj technologií
v oblasti eGovernmentu. V letošním roce se ve třech podlažích
prostor mezi přednáškovými sály předvedlo tímto způsobem 110
vystavovatelů především z řad firem, ale i státní správy. Neodmyslitelnou součástí konference je také ocenění významných počinů
v oblasti elektronizace veřejné správy. Na konci prvního dne jednání
konference tak byli vyhlášeni v jednotlivých kategoriích vítězové
soutěží o Zlatý erb 2012, JuniorErb 2012 a Biblioweb 2012.
Účastníci konference (obr. 1) si mohli vyslechnout řadu přednášek, které prezentovaly aktuální trendy v oblasti informatizace
veřejné správy včetně využití cloud computingu, outsourcingu či
virtualizace, komunikační infrastruktury, mobilních technologií nebo
bezpečnosti informačních systémů i dat. Pozornost byla letos opět
věnována problematice datových schránek. Vedle těchto obecnějších
témat se přednášky zaměřovaly v odborných sekcích také na určité
specifické oblasti, jako například na elektronizaci zdravotnictví,
e-turismus, digitální televizní vysílání a podobně. Jako v předchozích letech bylo velmi sledovaným také jednání odborné sekce pro
geografické informační systémy (GIS).
Je tedy zřejmé, že záběr témat byl velmi široký a různorodý, jedné
oblasti však byla tento rok věnována zvýšená pozornost. Od 1. 7.
2012 má být totiž zprovozněn systém základních registrů, 1. 4. byl
oficiálně zahájen pilotní provoz tohoto systému. Účastníci konference
se mohli prostřednictvím řady prezentací dovědět první podrobnější informace o fungování tohoto systému, jaké jsou z něho výstupy
a jaké bude mít dopady na činnost státní správy a samosprávy. Problematika byla diskutována jak na oficiálních jednáních, tak i v kuloárech.
Základní registry jsou tématem, jenž se dotýká významně i činnosti
rezortu zeměměřictví a katastru. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je odpovědný za zprovoznění a fungování jednoho
ze základních registrů, a to Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Zástupci rezortu informovali o této problematice již v úvodních blocích programu konference. Ing. Karel Štencel
nejprve v přednášce „Základní přehled o implementaci RÚIAN“,
v následujícím bloku pak Ing. Jiří Formánek (obr. 2) a Ing. Petr Souček,
Ph.D., prezentovali „VDP – Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN“.
Nejblíže k činnosti a úkolům rezortu ČÚZK mělo jako každý rok
jednání v odborné sekci GIS. Této sekci byl věnován poměrně velký
časový prostor – celé dopoledne druhého dne jednání konference.
Aktivně se do jednání zapojili svými prezentacemi jak zástupci
ČÚZK, tak Zeměměřického úřadu (ZÚ), a to následujícími přednáškami: Ing. Eva Pauknerová, CSc., (ČÚZK) „RÚIAN jako součást
infrastruktury pro prostorové informace (včetně INSPIRE)“, Ing. Jiří
Poláček, CSc., (ČÚZK) „Nové služby nad údaji KN“, Ing. Danuše
Svobodová a Ing. Petr Dvořáček (ZÚ) „Mapové produkty a služby
Geoportálu ČÚZK – co nabízejí státní správě a samosprávě“,
Ing. Karel Brázdil, CSc., (ZÚ) „Nový výškopis a ortofoto České
republiky a možnosti jejich praktického využití“.
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Obr. 2 J. Formánek při prezentaci Veřejného dálkového
přístupu k datům RÚIAN

Obr. 3 Výstavní stánek ČÚZK
Rezort zeměměřictví a katastru se rovněž prezentoval vlastní výstavní
expozicí. Ve stánku ČÚZK (obr. 3) byly k dispozici informace jednak
o projektu a implementaci RÚIAN, a dále byla pozornost věnována
poskytování údajů z katastru nemovitostí (KN) prostřednictvím aplikací Dálkový přístup do KN a Nahlížení do KN. ZÚ směřoval
pozornost účastníků především k poskytování prostorových dat a služeb dostupných prostřednictvím internetu.
Konference ukázala novinky, které se v poslední době dotýkají
eGovernmentu a potvrdila nutnost setkávání expertů z oblasti informačních a komunikačních technologií s politiky a zástupci veřejné
správy, tedy všech, kteří se mají podílet na úspěšné realizaci reformy
veřejné správy.
Materiály o letošní konferenci ISSS včetně sborníku je možné
nalézt na internetové adrese http://www.isss.cz/.

Obr. 1 Účastníci konference v hlavním sále

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: www.isss.cz
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LITERÁRNÍ RUBRIKA
HAMPACHER, M.–ŠTRONER, M.: Zpracování a analýza
měření v inženýrské geodézii. 1. vydání. Praha, Česká
technika – nakladatelství ČVUT 2011. 312 s., 60 obr., 41 tab.
ISBN 978-80-01-04900-6.
528.8

V listopadu roku 2011 byla vydána v nakladatelství Česká technika
(součást ČVUT v Praze) monografie „Zpracování a analýza měření
v inženýrské geodézii“ autorů doc. Ing. Miroslava Hampachera, CSc.,
a doc. Ing. Martina Štronera, Ph.D. Náplní této monografie je teorie
chyb a vyrovnávací počet se zaměřením na oblast geodézie, inženýrské geodézie a příbuzných oborů. Oba autoři jsou příslušní ke katedře
speciální geodézie, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc., se problematice vyrovnávacího počtu věnuje
již od šedesátých let minulého století a je autorem řady monografií,
učebnic a skript k tomuto tématu. Doc. Ing. Martin Štroner je od roku
2009 vedoucím této katedry a ve své pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje zejména teoretickým problémům v inženýrské geodézii.
Monografie obsahově navazuje na linii učebnic a skript autorů prof.
Ing. Dr. J. Böhma, DrSc., doc. Ing. V. Radoucha, CSc., a doc. Ing.
Miroslava Hampachera, CSc., kterou ale rozšiřuje o některá nová
témata a metody. Poslední učebnice uvedených autorů s názvem
„Teorie chyb a vyrovnávací počet“ vyšla v roce 1990. V roce 2004
byla vydána dvojice skript s předchozí učebnicí obsahově téměř
identická s názvem „Teorie chyb a vyrovnávací počet 1“ (resp. 2)
stejných autorů kromě prvního. Dále byla na oboru geodézie na ČVUT
v Praze v roce 2007 vydána skripta „Adjustment Calculus“ autorů
prof. Dr. Ing. L. Mervarta, DrSc., a Ing. Z. Lukeše, Ph.D. Jistou
nevýhodou pro českého čtenáře je z názvu vyplývající anglický jazyk
publikace. Dále se subjektivně autorovi této recenze jeví způsob podání obsahu v těchto skriptech méně přístupný než v linii publikací autorů uvedených výše (pravděpodobně z důvodu omezených možností
rozsahu obsahují skripta méně do problematiky uvádějících a interpretujících textů). Autorovi recenze nejsou známy publikace s tímto
zaměřením z jiných geodetických vysokých škol nebo jiných profesních odborných pracovišť z posledních desetiletí.
Samotný odborný obsah monografie je rozdělen do 11 hlavních
kapitol a celkový rozsah publikace je 312 stran. Hlavní obsahové
kapitoly jsou:
2. Základy teorie chyb měření (54 s.),
3. Vyrovnání měření obecně (2 s.),
4. Metoda nejmenších čtverců (50 s.),
5. Metody robustního odhadu (17 s.),
6. Metody řešení normálních rovnic (15 s.),
7. Optimalizace geodetických sítí (6 s.),
8. Aproximace funkčních vztahů. Regresní a korelační analýza (38 s.),
9. Testování statistických hypotéz (18 s.),
10. Rozbory přesnosti v inženýrské geodézii (31 s.),
11. Vyrovnání a analýza přesnosti geodetických sítí (26 s.),
12. Globální optimalizační algoritmy (14 s.).
Některá témata uvedených kapitol jsou čtenářům tohoto média
dobře známa, neboť jsou pod stejnými názvy, pouze s malými úpravami, prezentována již od šedesátých let minulého století. Proto zde budou podrobněji popsány pouze obsahy nových nebo výrazně inovovaných kapitol 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 12.
V páté kapitole Metody robustního odhadu jsou uvedeny různé
metody sloužící k výpočtu optimálních parametrů z měření, která jsou
zatížena „odlehlými“ hodnotami.
V šesté kapitole Metody řešení normálních rovnic jsou uvedeny
nejpoužívanější metody, příslušné algoritmy a jejich vlastnosti pro řešení normálních rovnic. Z metod, vyjadřujících přímo inverzní matici
normálních rovnic, jsou uvedeny Jordanův algoritmus, LU rozklad, QR
rozklad a rozklad SVD. Z metod, které inverzní matici přímo nevyjadřují, jsou uvedeny Gaussova eliminační metoda, Choleskyho metoda a metoda postupné iterace. Dále je popsána tzv. „pseudoinverze“,
která umožňuje výpočet „optimálních“ výsledků i v případě singularity matice normálních rovnic a pro jejíž výpočet se nejčastěji používá
metody SVD. Je zmíněno i přímé řešení tzv. „matice plánu“ s využitím pseudoinverze, které má z uvedených metod největší numerickou
stabilitu. Na závěr je popsána metoda tzv. „pivotingu“, tedy přeuspo-

řádání řádků (případně i sloupců) matice z důvodu lepší numerické stability, kterou je možné a vhodné použít před většinou uvedených metod.
Sedmá kapitola Optimalizace geodetických sítí popisuje možnosti volby „ukotvení“, prostorové konfigurace, přesnosti měření
nebo doplnění o další body pro geodetické sítě tak, aby byly splněny
požadavky na vybrané parametry výsledné kovarianční matice.
Osmá kapitola Aproximace funkčních vztahů. Regresní a korelační analýza kromě standardně uváděné látky uvádí algoritmy „prokládání“ obecných funkcí v parametrickém tvaru podle metody nejmenších čtverců s ukázkou různých aplikací (přímka, kružnice, koule
a řetězovka) a dále aproximace dvourozměrných dat polynomem.
Desátá kapitola Rozbory přesnosti v inženýrské geodézii se zabývá
standardními postupy rozborů přesnosti aplikovaných v inženýrské
geodézii (rozbor před, při a po měření). Tyto postupy jsou standardním obsahem učebnic inženýrské geodézie, ale doposud nebyly součástí knih týkajících se vyrovnávacího počtu. Dále je nově uvedeno,
pravděpodobně původní, odvození vlivu centrace a určení výšky stanoviska a cíle na přesnost měřených veličin.
Jedenáctá kapitola Vyrovnání a analýza přesnosti geodetických
sítí obsahuje úplný postup analýzy měření a výpočtů při zpracování
geodetických sítí. Tyto postupy byly dříve spíše součástí učebnic
inženýrské geodézie, případně specializovaných učebnic na vyrovnání
sítí. Jejich začlenění do monografie týkající se vyrovnávacího počtu
je logický a vhodný krok.
Poslední obsahová dvanáctá kapitola Globální optimalizační algoritmy obsahuje přehled metod, které k nalezení optimálního řešení nepoužívají přímé matematické vyjádření, ale do určitého stupně náhodného procesu procházení prostoru řešení s využitím hrubé počítačové
síly. Mimo oblast geodézie jsou tyto metody stále častějším způsobem
řešení praktických problémů, a proto je vhodné jejich začlenění, i když
není možné očekávat jejich aplikaci v řešení klasických geodetických
úloh, ale spíše v oblastech nových, okrajových nebo příbuzných.
Monografie vhodně zaplnila prázdné místo v ucelených česky
psaných odborných publikacích na téma teorie chyb a vyrovnávací
počet s vazbou na problematiku inženýrské geodézie a s podrobným
přihlédnutím k algoritmickým a numerickým řešením. Kvalitou
obsahovou i formální navazuje na dnes již tradiční učebnice kolektivu
prof. Ing. Dr. J. Böhma, DrSc., doc. Ing. V. Radoucha, CSc., a doc.
Ing. M. Hampachera, CSc., kterou obsahově rozšiřuje, pravděpodobně zejména druhý z autorů doc. Ing. M. Štroner, Ph.D., o témata
robustních metod odhadu, optimalizace geodetických sítí, algoritmy
„prokládání“ obecných funkcí v parametrickém tvaru, rozbory přesnosti v inženýrské geodézii, analýzy geodetických sítí a přehled globálních optimalizačních algoritmů.
Z obsahově nových částí považuji za nejpřínosnější popis nejpoužívanějších metod řešení normálních rovnic (kap. 6), rozšíření
aproximace funkčních vztahů o obecné funkce v parametrickém tvaru
(kap. 8), začlenění rozborů z oblasti inženýrské geodézie s analýzou
vlivu realizace stanoviska (kap. 10) a také rozsáhlý seznam použité
literatury. Z formální stránky je možné vytknout pouze nižší kvalitu
některých obrázků.
Monografie vznikla v rámci řešení Výzkumného záměru MSM
6840770001 „Spolehlivost optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“ v dílčí části „Geodetické monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“ a představuje shrnutí výsledků řešení.
Publikace je distribuována Českým svazem geodetů a kartografů a redakcí oborového časopisu Zeměměřič za cenu 380 Kč s DPH.
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.,
katedra speciální geodézie,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Šedesát let vojenské geodézie
v Dobrušce
358:528

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) v Dobrušce představuje hlavní složku Vojenské geografické a hydrome-
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teorologické služby Armády České republiky (AČR) v oblasti geodézie a geodetického zabezpečení vojsk, včetně spolupráce s civilní
zeměměřickou službou. Ve své činnosti navazuje na tradice Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) v Praze a Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce.
První poválečné mapy vydané ve VZÚ na základě převzatých map
německého válečného DHG (Deutsche Heeresgitter) a systémově
označované jako „S-46“ měly změněný pouze výškový systém
Normal Null na výškový systém jadranský. V tomto geodetickém
systému a Gaussově-Krügerově zobrazení byly pro celé území státu
zpracovány a vydány prozatímní mapy ČSR v měřítkách 1 : 50 000
a 1 : 100 000. Na přelomu let 1949-50 bylo vedením služby rozhodnuto zahájit celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 25 000
v souřadnicovém systému 1942 (S-42) a v Gaussově-Krügerově
zobrazení. Tento záměr vyžadoval důkladnou geodetickou přípravu,
modernizaci a zpřesnění geodetických základů vedených v národním
Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(S-JTSK) a jejich transformaci do S-42. Zároveň byla potřebná
personální příprava s jednoznačnou profesní orientací, moderní technické a technologické zabezpečení nezbytné pro realizaci úkolu
ve velmi krátkém čase.
Proto byl v roce 1951 v Dobrušce založen tzv. 2. VZÚ, později
přejmenovaný na VTOPÚ, který by zabezpečoval potřebnou technickou přípravu, polní geodetické a topografické práce, fotogrammetrické snímkování, vyhodnocování leteckých měřických snímků
a zpracování polních originálů nového mapování. K tomu byly
využity budovy kasáren předválečné čs. armády, určené pro posádky
pohraničního opevnění. Byla přistavěna nová velitelská a pracovní
budova obr. 1 (viz 3. str. obálky),, pro nové příslušníky ústavu pak
obytná čtvrť Mírová ulice, která je v Dobrušce dodnes.
Kartografické zpracování a tisk nového vydání moderních topografických map měl pak nadále zabezpečovat pražský VZÚ s využitím existující kartografické a polygrafické výbavy.
Geodetické zabezpečení celostátního mapování 1 : 25 000
Sovětskou stranou byly z její válečné dokumentace vyjmuty a poskytnuty souřadnice bodů v S-42 pro body čs. trigonometrické sítě
(v S-JTSK), které byly v té době pro území ČSR k dispozici. Vytvořením projektu transformace S-JTSK do čs. systému S-52 blízkého
S-42 byl pověřen Ing. Miloš Pick, který byl do VTOPÚ povolán
k aktivní vojenské službě.
Vlastní převod S-JTSK do S-42 byl uskutečněn kubickou konformní
transformací s využitím souřadnic identických bodů obou systémů.
Sledovaným cílem bylo zároveň zlepšení polohy a orientace stávající
čs. trigonometrické sítě. Po dokončení převodu souřadnic geodetických základů byly vydány katalogy souřadnic v novém systému označeném jako S-52 a zahájeno celostátní mapování v měřítku 1 : 25 000.
Geodetická měření v terénu a výpočet souřadnic vlícovacích bodů
pro stereodvojice LMS v průběhu mapování se staly běžnou pracovní rutinou příslušníků geodetického odboru VTOPÚ. Pro určení
souřadnic vlícovacích bodů byl využíván bodový podklad čs. trigonometrické sítě, pevné geodetické a pomocné body vojenského
určení, jejichž souřadnice byly z různých geodetických systémů
převedeny do systému S-52 se zachováním jejich původní přesnosti.
Značná část těchto bodů měla tehdy ještě signalizaci. Pohotově vydané katalogy souřadnic umožnily plynulé určování souřadnic vlícovacích bodů pro universální metodu fotogrammetrického vyhodnocení, která umožnila splnit úkol celostátního mapování měřítka
1 : 25 000 v rekordně krátkém čase. Definování systému S-52 lze
s odstupem času hodnotit jako úspěch a zásluhu autora technologie
převodu prof. Ing. Miloše Picka, DrSc., i tehdejších pracovníků
VTOPÚ. Dosažená přesnost v určení polohy a nadmořské výšky
vlícovacích bodů v terénu byla od 0,25 m do 0,50 m.
Zdokonalování geodetických základů ČSR
V letech 1955-58 proběhlo metodou Pranis-Praněviče první vyrovnání čs. astronomicko-geodetické sítě ČSAGS v blocích mezinárodní
AGS již v kontinentálním systému S-42 na Krasovského elipsoidu.
Výsledek 1. souborného vyrovnání ČSAGS již v S-42 byl použit pro
vyrovnání triangulace I. a částečně II. řádu a souřadnice bodů dalších
řádů byly určeny transformací nestejnorodých souřadnic. Nový systém S-42 byl ve všech ohledech kvalitnější než tehdejší S-JTSK, měl
stálejší měřítko a další přednosti významné pro armádu – především
měl kontinentální a mezinárodní charakter.
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Po skončení polních prací pro mapování 1 : 25 000 se ještě geodeti
VTOPÚ podíleli na zaměřování vlícovacích bodů pro celostátní mapování v měřítku 1 : 10 000 v S-42, které bylo ukončeno v roce 1973.
Podíly na tomto mapování – Ústřední správa geodézie a kartografie
(ÚSGK) 5 128 listů, tj. 79,9 % státního území, VTOPÚ 1 289 listů 20,1 % území ČSR.
Společnými silami obou služeb proběhla po roce 1960 celostátní
revize a údržba všech stabilizovaných bodů I. až IV. řádu polohových
geodetických základů tehdejší ČSSR. Po souborném vyrovnání pro
kontinentální definování systému S-42 pak byly ve spolupráci s tehdejší ÚSGK vydány nové, tzv. bílé katalogy souřadnic trigonometrických bodů, již v tomto systému. Systém S-42 používaly také složky
Ústředního ústavu geologického a Geofyzikálního ústavu ČSAV při
tvorbě vlastních mapových podkladů.
V roce 1983 proběhlo 2. souborné vyrovnání ČSAGS v rámci tzv.
Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS) a ČSAGS byla definována v modernizovaném a zpřesněném systému S-42/83. V roce 1988
byl dokončen převod čs. geodetických základů do S-42/83 a v tomto
systému byly vydány vojenské katalogy souřadnic geodetických bodů.
Svůj význam mělo využití výsledků 2. souborného vyrovnání pro analýzu kvality čs. geodetických základů. Výsledky analýz byly předány
civilní zeměměřické službě v roce 1988.
Spolupráce v geodézii a geofyzice
S civilní zeměměřickou službou proběhla úspěšná spolupráce při
spojení našich triangulací se sousedními státy, při přípravě a kontrole vstupních dat a také při výpočtech převýšení kvazigeoidu, který
byl projektivně využit také při definování S-42 a později i S-42/83.
Ve VTOPÚ tehdy probíhala pracná ruční interpolace vlivů tíhových
anomálií na hodnoty tížnicových odchylek a na převýšení kvazigeoidu. Pro výpočet dalších verzí modelu kvazigeoidu, již na počítači, poskytoval později VTOPÚ data – tíhová a jim prostorově
příslušející digitální modely terénu. Ve VÚGTK a na FSv ČVUT byl
později vytvořen software a vypočtena řada modelů kvazigeoidu –
astronomicko-geodetický, gravimetrický a kombinovaný. Společné
řešitelské týmy (ČÚZK, SÚGK a FMNO-17) dokázaly překonat
mnohá omezení plynoucí z neúměrného rozsahu utajování, stanoveného na základě usnesení vlády č. 327/1968. Obě služby se také
společně podílely na zaměření čs. úseku tzv. základny kosmické
triangulace.
S civilní geodetickou službou probíhala velmi aktivní spolupráce
i v oblasti gravimetrie. Měřická skupina VTOPÚ se podílela na relativním tíhovém měření při výstavbě státních tíhových základů měřeními setinným gravimetrem Gr-12 Askania na bodech projektované
gravimetrické sítě a při mezistátním spojování těchto sítí s Polskem
a Německem. S VÚGTK proběhlo společné zaměření gravimetrické
komparační základny POLOM pro potřeby VTOPÚ. Několik let se
měřická skupina VTOPÚ podílela na tíhovém mapování 1 : 200 000
a později na celostátním podrobném tíhovém měření gravimetrem
Gak 7T v pohraničních oblastech pro tvorbu map Bouguerových anomálií v měřítku 1 : 25 000.
Oblast vojenského geodetického zabezpečení
Pro plnění geodetických úkolů orientovaných výhradně na vojenskou
oblast byl ustaven v roce 1962 tzv. 5. geodetický odřad, který zpočátku
působil v Dobrušce a později byl přeložen do Krnova. Spolu s VTOPÚ
se podílel na demarkaci státních hranic, zaměřování vojenských
objektů, vojenských letišť, geodetické podpoře dělostřelectva a některých státních staveb.
Nové metody a nástup družicové geodézie
Topografická služba instalovala ve VTOPÚ svůj první samočinný
počítač ZUSE Z-11 (jako šestý v republice) a v roce 1961 bylo zahájeno používání elektronických dálkoměrů a gyroteodolitů. Nástup
elektronizace ve vojenské geodézii se projevil prakticky ve všech
prováděných měřických pracích.
Převratným obohacením geodézie byl nástup a využívání umělých
družic Země (UDZ) pro řešení úloh globální geodézie, pro praktické
geodetické a navigační účely. Na programu využití UDZ se od jeho
počátku také podílela topografická služba a VTOPÚ, zprvu na programu fotografickém, později observačním – laserovými a dopplerovskými observacemi na seismické stanici POLOM. Družicová geodézie, jejíž nástup byl zahájen koncem 60. let, se tak dostala do oblasti
odborných zájmů topografické služby jen s velmi malým zpožděním.
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V rámci spolupráce geodetů civilní a vojenské služby vznikl koncem 80. let společný návrh „Koncepce rozvoje a modernizace geodetických základů“. Tento podnět, vyvolaný nástupem technologií
GPS, byl jako podklad využit v roce 1990 při zpracování této koncepce již jako oficiálního společného dokumentu obou resortů.

Obr. 2 Body národní a zároveň i mezinárodní
dopplerovské sítě
Praktické realizace technologie družicového určování polohy v geodetických základech a v dalších aplikacích byly u nás zahájeny v rámci
evropských dopplerovských kampaní DOC 84 a DOC 87 (obr. 2).
Observace v těchto kampaních byly ve spolupráci se VTOPÚ uskutečňovány kanadskou aparaturou CMA 761 měřiči moskevského Ústavu
fyziky Země; od nich byly také získány nevyrovnané pracovní geocentrické souřadnice bodu POLOM v systému WGS 72. Topografická
služba se tak v rámci progresivní vědecko-technické politiky zaměřila
na zavádění moderních technologií a zároveň přípravě personálu.
V paměti současníků je dosud i velmi úzká spolupráce v kampaních
70. až 80. let min. st. podle programů INTERKOSMOS, zahrnující také fotografické observace na Geodetické observatoři Skalka
VÚGTK a tvorbu software pro vyrovnání družicové sítě z fotografických pozorování. V roce 1984 následovaly dopplerovské kampaně VTOPÚ – VÚGTK a pokus o vytvoření první nadřazené
družicové sítě nultého řádu.
Ve spolupráci VTOPÚ s Astronomickým ústavem ČSAV byla na základě společného projektu civilní a vojenské zeměměřické služby
v roce 1988 zahájena na území ČSSR výstavba nadřazené národní
geocentrické sítě nultého řádu. Měření bylo na části projektovaných
11 bodů AGS (z nichž byly 3 body mezinárodní) uskutečňováno
dopplerovskými aparaturami polské výroby DOG 2 (staniční, umístěná na Ondřejově, použit výpočetní program Single Point Positioning)
a aparaturou DOG 3 s měřiči VTOPÚ (retranslační, výpočetní program SADOSA).

Vývoj vojenské geodézie po roce 1989, rozvoj domácí a zahraniční
spolupráce
V nových společenských podmínkách došlo v rámci celkové transformace naší armády ke změnám ve struktuře, postavení a působnosti
vojenské topografické služby, tedy i její geodetické složky – VTOPÚ.
Bylo navázáno na tradice VZÚ v mezinárodní spolupráci a připravovány moderní projekty převodu geodetických základů do systému geocentrického. Zahájeny byly také přípravy k určení parametrů prostorové
transformace mezi systémy S-42/83 a ED 87 (European Datum 1987).
V této oblasti bylo zvlášť významné projednání „Dohody o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČSFR a USA pro oblasti mapování,
geodézie, geofyziky a výměně digitálních dat“. Dohoda byla schválena a poté podepsána v Praze dne 10. 12. 1991.
Počátkem 90. let proběhl také koordinovaný nákup prvních geodetických aparatur GPS a společně se slovenskými kolegy zahájeny
první měřické kampaně – od roku 1992 jak pro vybrané body geodetických základů (kampaně CS-BRD-91, NULRAD 92, DOPNUL),
tak pro geodynamiku (CERGOP) a využití dat z permanentní stanice
GPS POLOM pro geodynamiku. Geodetické základy ČR byly ve spolupráci VTOPÚ, VÚGTK, FSv ČVUT a katedry 234 Vojenské akademie v Brně převedeny z S-42/83 do již definovaného geocentrického
systému ETRF 89. Rok 1992 byl tak neobyčejně významným pro definování geocentrických systémů ETRS 89 a WGS 84 na našem území.
Společně se specialisty americké mapovací agentury DMA (Defense
Mapping Agency) byl v roce 1992 zpracován projekt měřické kampaně GPS VGSN 92. V témže roce uskutečnili podle tohoto projektu
specialisté DMA absolutní a relativní měření GPS – jednak na identických bodech NULRAD a podle speciálních požadavků vojenské
služby také na dalších vybraných bodech geodetických základů
tehdejší ČSFR, obr. 3 a tab. 1.
Na počátku roku 1993 předala pak DMA naší topografické službě
souřadnice bodů z kampaně VGSN 92 v systému WGS 84. Ve VTOPÚ
pak byla uskutečněna prostorová podobnostní transformace souřadnic
ze systému S-42/83 do WGS 84 (verse G730) a zároveň byla uskutečněna rekonstrukce geoidu/kvazigeoidu v témže systému, obr. 4 a 5.
Na stanici POLOM byla zřízena stálá referenční stanice GPS. DMA
zapůjčila službě k využití gravimetr LaCoste & Romberg, model G

Obr. 3 Smíšená měřická skupina DMA a VTOPÚ před odjezdem z Dobrušky na polní měření
(autor stojící první zprava)
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Tab. 1 Přehled bodů zaměřených měřiči DMA technologií GPS v rámci kampaně VGSN 92

Veľká Rača,

84

s

Veľká Rača,

Obr. 4 Základní síť NULRAD pro definování systému WGS 84 na území ČSFR, zaměřená ve spolupráci s americkou DMA
v roce 1992 technologií GPS; připojeny jsou vektory systémových odchylek mezi S-42/83 a WGS 84

č. 137, který pak byl pracovníky VÚGTK využit k tíhovým měřením
celostátního významu. Ttřikrát byla zaměřena gravimetrická základna
Pecný – Chocerady, na GO Pecný zaměřena gravimetrická mikrosíť,
nad absolutním bodem byl zaměřen vertikální průběh tíže do výšky
1,8 m s krokem 0,15 m a bylo započato měření slapových variací tíhového zrychlení a další společná měření s GKÚ (od 1.1.1991) Bratislava.
Nařízením vlády č. 116 z 19. 4. 1995 byly stanoveny geodetické
referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území ČR a
zásady jejich používání. Nařízení respektuje standardy NATO a
jednoznačně vymezuje působnosti služby civilní a vojenské. Geodetický systém WGS 84 (G873) byl pro všechny řády definován v roce
2004. Souřadnice polohového bodového pole z území ČR v geodetickém systému WGS 84 (G873) jsou od roku 2004 dostupné v Digitálním katalogu geodetických údajů 2.0. Tím byl vytvořen základní
předpoklad pro úspěšné plnění úkolů geodetického zabezpečení
AČR. Geodetický systém WGS 84 (G873) byl plně zaveden do AČR
k 1. 1. 2006.
V rámci mezinárodní spolupráce geografických služeb NATO byl
využit existující domácí teoretický potenciál v oblasti fyzikální a dyna-

Obr. 5 Průběh geoidu v systému WGS 84 používaný
pro převody elipsoidických výšek GPS na výšky nadmořské
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Obr. 6 Porovnání rozdílů počátků výškových systémů vzhledem k hladinové ploše globálního geoidu
s konstantou geopotenciálu W0

Obr. 7 Schéma sektorů sítě NULRAD pro její zhuštění body sítě DOPNUL na území ČR
mické geodézie. Ve spolupráci s pracovníky bývalé DMA, později
NIMA, proběhlo teoretické řešení a výpočty ve prospěch testování
modelů geopotenciálu a definice globálního výškového systému,
obr. 6. Byla ustavena tzv. Speciální skupina globální geodézie již
Geografické služby AČR, proběhly mezinárodní semináře za účasti
kolegů z VÚGTK; k práci ve skupině byli přizváni experti ČÚZK.
Pro výpočty pak VÚGTK a Zeměměřický úřad zprostředkovaly předání elipsoidických a nadmořských výšek na nivelovaných, metodou
GPS zaměřených bodech, a to jak z území ČR, tak i data z výsledků
kampaně EUVN (European United Vertical GPS Network) 1997. V září
2002 proběhla také pracovní porada pracovníků obou služeb a ČVUT,

jejímž výsledkem byl návrh koncepce rozvoje a údržby geodetických
základů ČR. Ve vzájemné spolupráci byla přijímači GPS společně
zaměřena síť DOPNUL v počtu cca 180 rovnoměrně rozložených bodů, opět identických s body stávajících geodetických základů, obr. 7.
Průběžně byly uzavírány mezi VTOPÚ a VÚGTK dohody o konkrétní spolupráci, které byly každoročně vyhodnocovány a upřesňovány. Např. předmětem takové dohody, uzavřené na léta 2002 až 2005
byla vzájemná spolupráce při využití technologie GPS pro budování
geodetických základů a v geodynamice, při tvorbě modelů kvazigeoidu na území ČR, resp. okolních států a při realizaci jednotného
světového výškového systému.
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SPRÁVY ZO ŠKÔL
Zoznam dizertačných prác obhájených
absolventmi študijného odboru 39-31-9
geodézia a geodetická kartografia
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
v roku 2010
(043)“2010“378.962(437.6):528

Obr. 8 Zaměřování kompenzačních kruhů na základně
Sharma (Afghánistán)

Současná vojenská geodézie
Specifickým národním příspěvkem dnešní vojenské geografické
služby AČR jsou vědecké práce Studijní skupiny globální geodézie
(M. Burša, V. Vatrt, M. Vojtíšková, Z. Šíma a další) z oblasti definice
světového systému nadmořských výšek WHS (World Height
System). Práce zahrnují hodnocení přesnosti a spolehlivosti modelů
geopotenciálu tíhového pole Země, určení hodnoty geopotenciálu
W0 pro nulovou nadmořskou výšku – hladinovou plochu geoidu.
Hodnota určená touto skupinou byla Mezinárodní geodetickou a geofyzikální unií přijata za standardní, výchozí a vztažnou veličinu pro
definování WHS a průběhu geoidu. Doc. Ing. Viliam Vatrt, CSc.,
za tuto práci obdržel v roce 2011 prestižní ocenění – Českou hlavu.
Skupina WHS také připravuje a vydává neperiodický časopis Acta
Geodaetica, v němž jsou prezentovány příspěvky domácích a zahraničních pracovníků z oblasti teoretické globální geodézie a geodynamiky.
Po zrušení VZÚ a VTOPÚ v roce 2003 byl soustředěn potenciál
služby včetně geodetického do nového VGHMÚř umístěného v objektech bývalého VTOPÚ v Dobrušce. Na domácích i zahraničních pracovištích služby jsou vytvářeny aktuální geodetické podklady pro zabezpečení domácích a zahraničních akcí a potřeb v oblastech geodetického zabezpečení.
Soudobé úkoly geografické služby v oblasti geodézie jsou často
velmi různorodé a profesionálně náročné. Příslušníci služby působí
v několika prostorech mezinárodních operací NATO, ve štábech
KFOR (Kosovo) a velitelství ISAF (Lógar, Afghánistán) – obr. 8
a také v Iráku. Proběhlo zaměřování geodetických podkladů pro
velkoměřítkové mapování základny Šejkova v Kosovu, geodetická
podpora asanačních prostorů v bývalých vojenských prostorech
a střelnicích, geodetická podpora pasivních sledovacích systémů,
podpora dělostřelectva, zaměřování podzemních kabelových sítí
pro spojovací vojsko, geodetické zabezpečení výstavby náhradních
mostních konstrukcí po živelných pohromách, komplexní měření
výškových překážek na území ČR a také zaměřování vlícovacích
bodů pro účely leteckého měřického snímkování a tvorbu digitálních modelů terénu.
Perspektiva vojenské geodézie bude v souladu s tradicí služby
nadále spočívat na vysoké profesní úrovni jejích příslušníků, připravenosti k plnění úkolů geodetického zabezpečení a na realizaci našich
závazků v rámci spolupráce geografických služeb NATO.
Poznámka: Podrobné aktuální informace o současných aktivitách
VGHMÚř v oblastech vojenské geodézie jsou uvedeny v příloze
Vojenského geografického obzoru č. 2/2011 „Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce“ autora Ing. Luďka Břouška, vydané
k 60. výročí vzniku VTOPÚ.
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.,
Praha

Ing. Juraj BEZRUČKA: Analýza permanentných sietí GNSS v takmer
reálnom čase a jej aplikácie (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
Ing. Veronika DROPPOVÁ: Kartografické modelovanie v prostredí GIS
(doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
Ing. Branislav DROŠČÁK: Homogenizácia výsledkov dlhodobého
monitorovania polohy pomocou GNSS a ich geodynamická interpretácia (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
Ing. Veronika HAŠKOVÁ: Stabilita výsledkov geodetických meraní
univerzálnymi meracími stanicami (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
Ing. Peter KYRINOVIČ: Automatizované meranie geometrických
parametrov žeriavových dráh (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
Ing. Juraj PAPČO: Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí (doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).
Ing. Vladimír STROMČEK: Objektovo orientovaný prístup modelovania geoobjektov v geoinformačných systémoch (doc. Ing. Ernest
Bučko, PhD.).
Ing. Ondrej ŠČEPITA: Nové prístupy k projektovaniu pozemkových
úprav (doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení školitelia.
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Zoznam dizertačných prác obhájených
absolventmi študijného programu
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty STU v Bratislave v rokoch
2010 a 2011
(043)“2010,2011“378.962(437.6):528

Rok 2010
Ing. Peter HUDEC: Heterogénne dáta pre informačný systém protipovodňovej ochrany (doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
Ing. Miroslav LIPTÁK: Eliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
Rok 2011
Ing. Jana HALIČKOVÁ: Tvorba 3D modelov pri využití technológie
laserového skenovania (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
Ing. Linda HIPMANOVÁ: Geo-Kinematics of Central and Southeastern
Europe Based on Integration of Permanent and Epoch-Wise GPS
Networks (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
Ing. Miroslava CHLEPKOVÁ: Aplikácia digitálnej fotogrametrie v inžinierskej geológii pri monitorovaní geodynamických procesov (prof.
Ing. Štefan Sokol, PhD.).
Ing. Tibor LIESKOVSKÝ: Využitie geografických informačných systémov v predikčnom modelovaní v archeológii (doc. Ing. Ernest
Bučko, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení školitelia.
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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K článku Pálinkáš, V.–Kostelecký, J.–Vaľko, M.: Charakteristiky přesnosti absolutního gravimetru FG5 č. 215

Obr. 5 Srovnávací měření absolutních gravimetrů v Sèvres ve Francii v roce 2005

K článku Dušátko, D.: Šedesát let vojenské geodézie v Dobrušce

Obr. 1 Velitelská a pracovní budova VTOPÚ v Dobrušce

