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Analý.za režimu měření GPS při práci v bodových polích

An Important Step to the Finishing of the Data Base of the Cadastre of Real Estates

Geodetický a kartografický
17 obr., 2 tab., lit. 9

obzor, 43, 1997, č. 2, str. 23-32,

Analýza technologie GPS pro potřeby budování bodových polí.
Popis měřických a zpracovatelských postupů vedoucích k určení
přesnosti souřadnic bodů jako funkce délky observačních intervalů, vzdálenosti od referenční stanice, typu přijímače a metody
zpracování při různé konfiguraci družic. Doporučení pro geodetickou praxi.

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997,No. 2, pp. 37-41,8 ref.
Dealing in the cadastre about renovation of the registry of somc
land parcels and legal relations to them according the Act of the
National Council of the Slovak Republic No. 180/1995 about
some measures of the regulation of proprietary rights to lands.
Creation of the renewed land registry.

528.344 : 629.783 GPS
52K3 (437.6)

JlNDRA, D.-MERVART, L.

PRIAM.Š.

Analyse du régime de levé du Systéme Global de Positionne·
ment (GPS) dorant le travail effectué dans I'ensemble des points
de repére

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, č. 2, str. 32-36, 4 obr.,
2 tab., lit. 3
Súčasný nedobrý stav geodetických základov Slovenska a možnosti meracej a výpočtovej techniky podnietili vybudovať nové
integrované geodetické základy. V článku je popísaný stav budovania polohových, výškových a tiažových základov, ako aj
ostatné súvisiace aktivity.

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No 2, pages 23-32,
17 illustrations, 2 planches, 9 bibliographies
Analyse de la technologie GPS pour les besoins ďédification de
l'ensemble de points de repěre. Description des procédés de mesurage et ďélaboration visant á la détermination de la précision
des coordonnées des points de repěre comme la fonction de la
durée des intervalles ďobservation, les distances á partir de la
station de référence, le typu du récepteur et les méthodes ďélaboration pendant la configuration diverse des satellites. Suggestions pour la pratique géodésique.
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528.3 (437.6)

HORŇANSKÝ, l.-MACKO, 1.

PRIAM.Š.
Edification de nouvelles bases géodésiques intégrées de la Slovaquie
Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No 2, pages 32-36,
4 illustrations, 2 planches, 3 bibliographies

Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim podIa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom. Tvorba registra obnovenej evidencie
pozemkov.

L'état actuel peu désirable des bases géodésiques de la Slovaquie et les possibilités émanant de la technique de mesurage et
de calcul ont incité ľédification de nouvelles bases géodésiques
intégrées. L'article traite la situation relative á l'édification de
bases de position, altimétriques et de pesanteur ainsi que ďautres activités cohérentes.

347.235.11 : 681.3.07
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JlNDRA, D.-MERVART, L.
An Analysis of GPS Observation Applied to the Survey of Planimetric Control
Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No. 2, pp. 23-32,
17 fig., 2 tab., 9 ref.
An analysis of GPS technology applied to the survey of planimetric control. Description of survey and reduction procedurěs
that determine the accuracy of point coordinates as a function
of the observation interval times, distance from the reference
station, receiver type and reduction method at different satellite
configurations. Recommendations to survey praxis.

HORŇANSKÝ, l.-MACKO, 1.
Importante démarche en vue de I'achevement de la base de données du cadastre
Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No 2, pages 37-41,
8 bibliographies
Tenue ďun conseil sur le remaniement de la mise en évidence
de certains bien-fonds et rapports juridiques envers ceux-ci en
vertu de la loi du Conseil national de la République slovaque
No 180/1995, Rec. sur certaines rěgles pour la disposition de la
propriété envers les bien-fonds. Elaboration de ľinregistrement
des bien-fonds.

528.344: 629.783 GPS
JlNDRA, D.-MERVART, L.
528.3 (437.6)
PRIAM,Š.
Creation of New Integrated Geodetic Control of Slovakia
Geodetický a kartograficý obzor, 43,1997, No. 2, pp. 32-36,4 fig.,
2 tab., 3 ref.
Present not good state of geodetic control of Slovakia and possibilities of survey and computing techniques have brought impulses to create a new integrated geodetic control. Tbe paper
describes the state of forming planimetric, altimetric and gravity
control and also other related activities.

Analyse des GPS-Messungsregimes
punktfeldern

bei der Arbeit in Fest-

Geodetický a kartografický obzor 43, 1997, Nr. 2, Seite 23-32, 17
Abb., 2 Tab., Lit. 9
Analyse der GPS-Technologie fiir die Bediirfnisse der Bildung
der Festpunktfelder. Beschreibung der Mess- und Bearbeitungsverfahren, die zur Bestimmung der Koordinatengenauigkeit der Punkte als Funktion der Liinge der Beobachtungsintervalle, der Entfernung von der Bezugsstation, des Typs des
Empfiingers und des Bearbeitungsverfahrens bei verschiedener
Satellitenkonfiguration fiihren. Empfehlungen die geodiitische
Praxis.

Pro příští GaKO připravujeme:

528.3 (437.6)
PRIAM,Š.
Bildung der neuen
Slowakei

integrierteu

Geodetický
a kartografický
Abb., 2 Tab., Lit. 3

geodiitischen

Grundlagen

der

obzor, 43, 1997, Nr. 2, Seite 32-36, 4

Der aktuelle nicht gute Stand der geodatischen
Grundlagen
der
Slowakei und die Móglichkeiten
der Mess- und Rechentechnik
haben die Bildung der neuen integrierten
geodatischen
Grundlagen angeregt. lm Beitrag wird der Stand der Bildung der Lage,
Hóhen- und Schweregrundlagen,
als auch andere zusammenhangende Aktivitaten
beschrieben.
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MERV ART, L.: Oskulační a střední elementy drah
družic GPS
KUBANKA,M.-STANĚK,Y.:
mače sklonu A 12

Analýza driftu sní-

HORŇANSKÝ, I.: Drobenie pozemkov ako fenomén katastra nehnutel'ností
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Ein wichtiger Schritt
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Lit. 8
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Bildung

der Datenbasis

des

obzor, 43, 1997, Nr. 2, Seite 37--41,

Erneuerungsverfahren
der Evidenz einiger Grundstticke
und
Rechtsbeziehungen
zu ihnen nach dem Gesetz des Nationalrates der Slowakei Nr. 180/1995 der SG uber einige Massnahmen
zur Regelung des Grundstuckseigentums.
Bildung des Registers
der erneuerten
Grundstucksevidenz.
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43, 1997, N. 2,

AHaJIH3 TeXHOJIOrHH GPS )1JISlHY)K)1C03)1aHHSlceTeŘ. OnHcaHHe
C'heMOqHbIX pa60T H 06pa60TKH
pe3YJIbTaTOB, Be)1YII1HX
K orrpe)1eJIeHHIO TOqHOCTHKOOp)1HHaTTOqeK KaK <jJYHKI\HHpacCTOSlHHŘ Me)K)1y Ha6JIIO)1eHHSlMH, paccTOSlHHSl OT HCXO)1HOŘ
cHTyaHI\HH, THrra rrpHeMHHKa H MeTO)1a 06pa60TKH rrpH pa3JIHqHOŘ KOH<jJHrypaI\HH crrYTHHKOB. PeKOMeH)1aI\HSl )1JISlreo)1e3HqeCKHX pa60T.
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re0)1e3HqeCKHH H KapTorpa<jJHQeCKHŘ 0630p,
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43, 1997, N.2,

COBpeMeHHoe
HeY)10BJIeTBOpHTeJIbHOe COCTOSlHHe C'heMOQHOrO 060cHoBaHHSl B CJIOBaKHH H B03MO)KHOCTH H3MepHTeJIbHoŘ H BblQHCJIHTeJIbHoŘ TeXHHKH )1aJIH HMrrYJIbC K C03)1aHHIO HOBoro HHTerpHpOBaHHoro C'heMOQHOrO 060CHOBaHHSl
B CTaTbe orrHCblBaeTCSl COCTOSlHHe rrOCTpoeHHSl rrJIaHOBoro H BblCOTHoro 060CHOBaHHSl, a TaK)Ke OCTaJIbHble CBSl3aHHble C 3THM MeporrpHSlTHSl.
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Ba)KHbIĎ waT K OKOH'IaHHIO C03)1aHHSIoa3bl )1aHHbIX KaJl:acrpa
HeJl:BH)KHMOCTeĎ
re0)1e3HQeCKHH H KapTorpa<jJHQeCKHŘ 0630p,
cTp.37--41,JIHT.8

43, 1997, N. 2,

COBeII1aHHe rro Borrpocy 06HOBJIeHHSl perHCTpaI\HH HeKoTopblX
3eMeJIbHblX YQaCTKOBH rrpaBoBoro OTHOIJleHHSlK HHMcornaCHO
3aKOHY HaI\HOHaJIbHOrO COBeTa CJIOBaI\KOŘ pecny6JIHKH 3a N.
180/1995 c6. 3aK. o HeKoTopblX MeporrpHSlTHSlX no ynopSl)10QeHHIOc06cTBeHHocTH rro OTHOIJleHHIOK 3eMeJIbHblM YQaCTKaM.
C03)1aHHe perHCTpa 06HOBJIeHHoŘ perHCTpaI\HH 3eMeJIbHblX
YQaCTKOB.
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Ing. David Jindra, CSc.,
Geoinvest, spol. s r. o.,
Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT

Analýza režimu měření GPS při práci
v bodových polích

Na podzim r. 1995 byla firma Geoinvest na základě konkurzního řízení pověřena zpracováním veřejné zakázky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jejíž náplní byla
analýza technologie měření GPS (Global Positioning System) pro potřeby budování bodových polí. Výsledkem rozsáhlých měřických a výpočetních prací, probíhajících dva
měsíce v úzké součinnosti s katedrou vyšší geodézie FSv
ČVUT, byla studie [9], ze které čerpá tento článek.
Cílem práce bylo vyslovit závěry o přesnosti určení souřadnic bodů metodou GPS, a to zejména jako funkci délky
observačních intervalů, vzdálenosti od referenční stanice,
typu použitého přijímače, metody zpracování a konfigurace
družic, a poskytnout tak konkrétní doporučení především pro
využití této metody při pracích v bodových polích, které by
se mělo stát základem závazného metodického návodu.
Pro měřické práce bylo využito kvalitních dvoufrekvenčních aparatur Trimble 4000 SSE Geodetic Surveyor (Geodetic System Surveyor), pro analýzu řešení na LI u kratších
spojnic pak rovněž Trimble 4000 SE Land Surveyor II
(v době řešení úkolu ještě nebyly k dispozicijednofrekvenční
aparatury Trimble 4600LS nové generace). Za účelem získání bohatšího a objektivnějšího měřického materiálu a pro
porovnání výsledků získaných aparaturami různých výrobců
byly vybrané body zaměřeny rovněž přijímači Leica SR 261.
Měřická data byla zpracována jak vědeckým softwarem
8ernese, v. 4.0, tak firemním softwarem GPSurvey, TRIMNET Plus, v. 2.0. Jako doplňkový byl rovněž použit firemní
software SKI, v. 1.09.
Postup řešení úkolu byl následující: všechny spojnice definované v zadání byly numericky a graficky vyhodnoceny
a porovnány. Na toto vyhodnocení jsme se však neomezili,
neboť informační hodnota výsledků zpracování jednotlivých
spojnic je velmi nízká, což platí zejména o charakteristikách
přesnosti, které jsou u vědeckého i firemního softwaru v takovém případě zcela nereálné a hodnoty středních chyb řádově podhodnocené (viz také [7]). Proto jsme přistoupili
k důslednému zapojení všech spojnic do prostorových sítí,
které byly vesměs podrobeny korektnímu zpracování a vyrovnání vědeckým softwarem. Takto získané souřadnice
všech bodů sloužily jako referenční pro většinu dalších analýz. Obdobně byly všechny sítě zpracovány ifiremním softwarem, a to pro všechny požadované observační intervaly. Vznikly tak tři ucelené kampaně, jejichž charakteristiky budou podány dále. Zapojení veškerých měření
do prostorových sítí umožnilo mnohem objektivněji zhodnotit přesnost určení souřadnic jako funkci různých proměnných, což bylo hlavním cílem řešení úkolu. Navíc platí
obecně, že při jakýchkoliv geodetických pracích vyšší přesnosti, a to zejména v bodových polích, je bez ohledu na použitou metodu zapojení měřených veličin do geodetických
sítí nanejvýš žádoucí.
Pro formulování závěrů jsme pro zjednodušení základny

rozdělili na krátké, střední a dlouhé podle následujících kritérií.
0-10 km,
- krátké
- střední
10-30 km,
- dlouhé
30-150 km.

Celá síť (obr. 1)je tvořena krátkými a středními vektory. Tato
síťje součástí monitorovací sítě Cheb, která je již po tři roky
využívána ke geodynamickým výzkumům [6]. Obsahuje celkem 24 bodů. Pro analýzu přesnosti je podstatné, že všechny
body jsou tvořeny hloubkovými stabilizacemi, které umožnily nucenou centraci antén GPS. Použity byly výhradně aparatury Trimble 4000 SSE Geodetic Surveyor (Geodetic
System Surveyor). AS (Anti-Spoofing - utajení přesného
kódu) byl v době kampaně vypnut.

Tuto síť (obr. 2) tvoří zbývající krátké vektory. Obsahuje 6
bodů, z nichž dva jsou stabilizovány podle normy žulovým
kamenem s podzemní značkou, jeden hloubkovou stabilizací
s nucenou centrací, dva geodetickými mezníky "Geoharpon"
a zbývajícím bodem je veřejná referenční stanice umístěná
na střeše firemní budovy Geoinvestu. Síť byla zaměřena
dvoufrekvenčními přijímači Trimble 4000 SSE Geodetic
Surveyor (Geodetic System Surveyor) a jednofrekvenčními Trimble 4000 SE Land Surveyor II a Leica SR 261.

Jde o plošně nejrozsáhlejší síť,která obsahuje střední a dlouhé
vektory (obr. 3). V této síti již bylo možno vzhledem k velikosti spojnic observovat výhradně na bodech sítě DOPNUL.
Výhodou je možnost porovnání výsledných souřadnic s oficiálně přijatými souřadnicemi DOPNUL. Bylo opět použito
výhradně dvoufrekvenčních aparatur Trimble 4000 SSE
Geodetic Surveyor (Geodetic System Surveyor). Měřická
kampaň proběhla na těchto bodech sítě DOPNUL:

1997/23

9030
E404
504
507
509
518
714
721
9071

GOPE,
Sadská ex.,
Na hrobech,
Homole,
U hrušky,
Chmelník,
Strany,
Pláňky,
Rapotice.
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Všechny tři výše popsané geodetické sítě byly vyhodnoceny
vědeckým softwarem Bemese v. 4.0. K výpočtu bylo využito všech dostupných dat (celkem 10 pěti hodinových sessions v rámci kampaně ČÚZK O, 2 tříhodinových sessions
z kampaně ČÚZK I a čtyř čtyřhodinových sessions z kampaně ČÚZK 2). Simultánní měření (pěti přijímačů v připadě
kampaně ČÚZK O a čtyř přijímačů v případě zbývajících
dvou kampaní) byla zpracována najednou s korektním
uvážením korelací mezi měřeními. Korektní uvážení skutečnosti, že dvojitě diferencovaná pozorování GPS jsou matematicky korelována, je výhodou Bernského softwaru oproti
různým firemním programům. Všechny sítě byly počítány
jako volné, to znamená, že vždy jen souřadnice jediného
bodu byly fixovány na jejich apriorních hodnotách, souřadnice všech ostatních bodů byly zavedeny do vyrovnání MNČ
jako neznámé parametry. K výpočtu bylo použito tzv. přesných efemerid IGS (International GPS Service for Geodynamics). Jako apriorní model troposférické refrakce byl použit model podle Saastamoinena. Do vyrovnání byly navíc
zaváděny jako neznámé opravy k tomuto modelu, a to ve
formě jednoho parametru představujícího korekci tzv. zenith
troposphere delay vždy pro každou stanici a každé session.
Ambiguity byly vyřešeny (byly nalezeny jejich celočíselné
hodnoty) a při konečném řešení nebyly již zaváděny jako neznámé. Při řešení byla použita tzv. ionosphere-free lineární kombinace měření [3], [4]. Takto určené souřadnice
bodů byly považovány za referenční pro všechny následné
analýzy.

Firemním softwarem GPSurvey, TRIMNET Plus bylo rovněž provedeno vyhodnocení veškerého měřického materiálu
pro všechny požadované observační intervaly.
Soťtware GPSurvey sice umožňuje práci s přesnými eťemeridami, při zpracování všech tří kampaní však bylo využíváno pouze vysílaných (broadcast) efemerid, a to z toho
důvodu, že přesné efemeridy jsou v datových centrech k dispozici s několikadenním zpožděním a při běžné praxi budou
využívány méně často. Jak ukázaly analýzy, jejich přínos ke
zpřesnění výsledků lze očekávat pouze u delších základen,
a to pro účely nejvyšší přesnosti.
GPSurvey umožňuje volit řadu parametrů, které ovlivňují
výrazně celý výpočetní proces. Naší prioritou bylo, a to opět
z důvodu přiblížení se podmínkám praxe, veškeré výpočty
maximálně zjednodušit a automatizovat, a proto nebylo nijak zasahováno do implicitní konfigurace. Jediná výjimka
byla učiněna v případě kampaně ČÚZK 2 (střední a dlouhé
základny), kdy byl zpřesňován stávající model troposťéry
(Hopfield, zenith delay == 1).
Kampaň ČÚZK I byla zpracována ve více variantách:
Zpracování sítě zaměřené dvouťrekvenčními přijímači
Trimble 4000 SSE softwarem GPSurvey, stejně jako u ostatních kampaní, až do lineární kombinace L3 (LI1L2 ionoťree) se zafixovanými ambiguitami.
Zpracování sítě zaměřené jednofrekvenčními přijímači
Trimble 4000 SE softwarem GPSurvey. Ambiguity byly fixovány pouze na LI.
Konečně měřická data z přijímačů Leica SR 261 byla počítána dvěma softwary - jak GPSurvey, tak SKI, a to opět na
LI. Důvodem byla snaha alespoň na omezeném množství

měřického materiálu ověřit nejen kompatibilitu přijímačů
různých výrobců, ale také různých softwarových produktů.
Již zde je možno upozornit na skutečnost, že ne vždy se
podařilo rutinními postupy pro krátké observační intervaly
zafixovat na LI ambiguity. V tom spočívá největší nebezpečí
použití jednofrekvenčních přijímačů, neboť v takových případech může dojít k výraznému snížení přesnosti výsledných
souřadnic. Použití obou frekvencí umožňuje řešit ambiguity
výrazně spolehlivěji a produktivněji než pouze LI (viz např.
[l], [2]).

Jak bylo uvedeno a odůvodněno již v úvodu, všechny kampaně byly řešeny až do úrovně vyrovnaných prostorových
sítí. Vyrovnané souřadnice pak posloužily jako základ k numerickým a grafickým rozborům přesnosti. výstupy na
úrovni složek vektorů velmi dobře posloužily jako srovnávací materiál zejména pro podrobné analýzy funkční závislosti přesnosti souřadnic na délce základny a délce observačního intervalu.
Počet zaměřených základen, reprezentujících typické
vzdálenosti specifikované zadavatelem, a použitých k detailním analýzám:
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SOOm
1 km
2km
Skm
8km
12km
17 km
20 km
30 km
SOkm
70 km
100 km
ISO km

LlIL2
3
4
3
8
13
4
3
4
3
3
3
3
4

LI
2
2

7
1
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Cílem úlohy bylo experimentálně vyhodnotit přesnost souřadnic určených technologií GPS v závislosti na vzájemné
vzdálenosti simultánně měřících aparatur, době měření a počtu přijímaných družic při jejich různé konfiguraci a na základě získaných poznatků zformulovat doporučení pro
praktické využití, zejména pro práce v podrobných polohových bodových polích.
Přesnost výsledných souřadnic ovlivňuje řada faktorů,
jako je použitý typ přijímačů, antén a vyhodnocovacího
softwaru, doba observace, vzájemná vzdálenost přijímačů, počet a zejména konfigurace družic, přítomnost
překážek a členitost terénu, stav ionosféry a troposféry
a další. Velmi důležitá je odolnost zařízení vůči vícecestnému šíření signálu (multipath) a otázka elektromagnetické kompatibility (radiointerference) (viz také [5], [8]).
Hardware a firmware špičkových geodetických přijímačů
GPS se velmi rychle vyvíjí a je již na takové úrovni, že při
standardních podmínkách měření je většina negativně působících efektů silně potlačena. Proto do popředí stále výrazněji vystupuje důležitost dodržování obecných geodetických zásad. Při pracích v bodových polích jde zejména
o důsledné zapojení měření do geodetických sítí, které poskytuje nejspolehlivější kontrolu a díky možnosti vyrovnání
MNČ i nejvyšší přesnost, a korektní transformaci výsledků
do stávajících souřadnicových systémů (citlivý výběr identických bodů, volba typu transformace, problém přechodu na
normální výšky ...).
Na tomto místě připomínáme, že je třeba důsledně odlišovat kvalitu hardwaru (typ přijímače, antény) a kvalitu vyhodnocovacího softwaru.
Pokud analyzujeme přesnost výsledků a máme k dispozici
statisticky významné množství měřených hodnot, mnohé
funkční závislosti lze velmi dobře zkoumat. K těm patří např.
závislost přesnosti na době observace nebo vzdálenosti měřicí aparatury od referenční stanice. Problematické je již
zkoumání přesnosti v závislosti na počtu družic. Mnohem
významnějším faktorem, který ovlivňuje přesnost měření, je
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totiž konfigurace družic, obecně zohledněná faktorem DOP
(Dilution of Precision) a jeho modifikacemi, používanými
prakticky všemi výrobci GPS technologií (GDOP, PDOP,
HDOP, VDOP, TDOP, RDOP). Proto např. v případě přítomnosti pěti družic a nízkého PDOP dosáhneme kvalitnějších výsledků než pro sedm družic těsně nad horizontem,
nebo naopak v zenitu či v jedné rovině. Konfigurace družic
se kontinuálně mění, a proto je prakticky nemožné dospět
k jednoznačnému funkčnímu vztahu přesnosti a počtu družic. Obecně platí, že téměř pro všechny geodetické aplikace
(tedy zpracování fázových měření) je nutný příjem signálu
nejméně od 4 satelitů, pokud možno bez fázových skoků. Pro
některé speciální aplikace je nutný příjem signálu od více satelitů (např. inicializace on-the-fly vyžaduje ve většině případů příjem signálu od pěti satelitů). V každém případě
v tomto směru doporučujeme dodržovat zásady uvedené výrobcem GPS techniky.
Výše uvedené argumenty nás vedly ke stanovení postupu
analýz. Chceme však upozornit, že naše rozbory, byť založené na značně rozsáhlém měřickém materiálu, tvoří v současné době jen malý zlomek z dosud uskutečněného výzkumu. Některé publikace, zabývající se podobnou
tematikou, uvádíme v seznamu literatury.

- Sestavení výsledků výpočtů jednotlivých základen do tabulek podle kampaní, délky observací, a rozdělených podle
typických vzdáleností, které reprezentují.
- Numerické a grafické porovnání s výsledky ze souřadnic
získaných Bernským softwarem.
Sestavení souřadnic po vyrovnání MNČ do tabulek, a to
ze všech kampaní a pro všechny observační intervaly.
Numerické porovnání prostorovou transformací, přičemž
za referenční souřadnice byly považovány vždy ty, které
byly získány Bernským softwarem. V případě kampaně
ČÚZK 2, která byla prováděna výhradně na bodech sítě
DOPNUL, ještě porovnání se souřadnicemi z DOPNUL.
Numerické vyjádření reziduí a středních chyb transformace pro jednotlivé kampaně v tabulkách.
Grafické vyjádření reziduí pro jednotlivé body po souřadnicových složkách a pro různé observační intervaly.
Grafické porovnání středních chyb z vyrovnání pro jednotlivé souřadnicové složky.
Grafické vyjádření vývoje reziduí po souřadnicových složkách.
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4.2 Analýza funkční závislosti
přesnosti
souřadnic na vzdálenosti
od referenční
stanice
Vektory ze všech kampaní byly sestaveny do tabulek podle
velikosti, délky observace a typu přijímačů GPS, vyhodnocovacího softwaru a použité lineární kombinace (Ll, L3).
Následně byly po složkách porovnány s hodnotami ze souřadnic, získaných zpracováním nejvyšší možné přesnosti
Bernským softwarem.
Numerické výsledky byly základem pro grafickou interpretaci. Na obr. 4 je graf vývoje diferencí v poloze a výšce
pro observační interval 240 min a iono-free řešení (L3), obr.
5 zachycuje obdobný vývoj pro interval 15 min. Největší hustota bodů je samozřejmě v oblasti krátkých a středních základen do 30 km.
Podstatné však je, že diference v poloze jsou několikanásobně menší než ve výšce, a to zejména u krátkých
a středních základen. U dlouhých základen již rozdíl není
tak markantní. Toto zjištění velmi dobře koresponduje s faktem, že u krátkých a středních základen (kampaně ČÚZK O,
ČÚZK 1) byl výpočet firemním softwarem prováděn pouze
se stávajícím modelem troposféry (Hopfield), zatímco při výpočtu dlouhých základen (ČÚZK 2) stejně jako při všech výpočtech vědeckým softwarem byl model troposféry opravován (zenith delay = I). Obecně platí, že výšky jsou metodou
GPS určovány s 2-5 X nižší přesností než poloha. Jakje patrné z grafů, správné modelování troposféry může kvalitu výsledků značně zvýšit, vyžaduje však opatrný přístup a zku-

šenost. Software GPSurvey sice umožňuje zavádět několik
modelů troposféry a tyto případně zpřesňovat polynomy
0.-2. stupně, ale některé jiné firemní softwary tyto možnosti
nemají.
Pro dlouhé observační intervaly (240 min) bylo dosaženo
překvapivě vynikající shody v poloze mezi firemním a vědeckým softwarem (viz obr. 4 a tab. 1), a to do 50 mm i u nejdelších základen. Při kratších observačních intervalech přesnost pochopitelně výrazně klesá zejména u dlouhých
základen, a to i přesto, že se ve všech případech podařilo zafixovat ambiguity a formální charakteristiky kvality vypovídají o vysoké přesnosti (viz tabulky v přílohách). Tyto formální charakteristiky totiž u krátkých observačních dob
a velmi dlouhých základen selhávají. Pro lineární kombinaci
L3 se podařilo zafixovat všechny ambiguity pro 15 a 30min.
observační intervaly, pro 60min nebyly zafixovány v I případě (ISO km), pro 120min ve 4 případech (2 X 150 km,
2 X 100 km) a pro 240min ve 2 případech (ISO km). Přesto
i "free" (float) řešení dalo velmi dobré výsledky, jak je patmo z grafů, naopak skutečná přesnost u zdánlivě vynikajících "fix" řešení na dlouhých základnách pro krátké observační intervaly byla mnohonásobně horší, ačkoliv formální
charakteristiky svědčí paradoxně o opaku. Při dlouhých intervalech se již dostatečně prostřídaly vnější vlivy, působící
na měření, které sice vedly ke zhoršení charakteristik kvality, ale na druhé straně ke zpřesnění výsledků. Při krátkých
intervalech se naopak vnější vlivy nestačily dostatečně prostřídat a ambiguity byly zafixovány nesprávně. U středních
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a krátkých základen poskytuje lineární kombinace L3 již
spolehlivé výsledky i u kratších observačních intervalů
(30 min - střední, 15 min - krátké).
Poněkud jiná je situace u řešení pouze na LI. Z principu
systému GPS plyne, že toto řešení má v případě snahy o geodetickou přesnost smysl využívat pouze u krátkých základen. Přesnost řešení LI jsme ověřovali v rámci kampaně
ČÚZK 1. Pro řešení na U se ukázalo, že dávají kvalitní výsledky prakticky ve všech případech, kdy se podařilo zafixovat ambiguity, tedy u dostatečně dlouhých observačních intervalů. Jak je patrné z obrázků 6, 7, 8, řešení jsou velmi
blízká řešení na L3, a to jak u přijímače Trimble 4000 SE
Land Surveyor II, tak Leica SR 261. Zdůrazněme však, že se
v některých případech nepodařilo zafixovat ambiguity, a to
u přijímače Trimble 2X pro interval 10 min (12,8 km)
a 1X pro interval 15 min (12 km) a u přijímače Leica 1X pro
interval 30 min (8 km). Poznamenejme, že všechny tyto výpočty byly prováděny firemním softwarem GPSurvey
(Trimble) a že měření přijímači různých typů byla provedena
s dvoudenním odstupem a za odlišné konfigurace družic.
"Free" řešení mají však v případě těchto krátkých základen
dramatický vliv na snížení přesnosti výsledných souřadnic
(chyba ve výšce až 40 cm a poloze 45 cm - Leica). To se konkrétně u přijímače Leica výrazně projevilo i na přesnosti vyrovnaných souřadnic charakterizované středními chybami
(viz tab. 1,2). U tohoto typu přijímače lze pozorovat obecně
výrazně vyšší rezidua v poloze po Helmertově transformaci
(téměř o řád), naopak ve výšce je shoda s řešením pomocí

Bernese (s výjimkou zmíněného observačního intervalu 30
min) dobrá. Vybrané vektory měřené aparaturami Leica byly
kontrolně počítány rovněž softwarem SKI (Leica). Výsledky
jsou sice homogenní pro všechny observační intervaly, proti
zbylým výše popsaným řešením (U/LZ, U Trimble - GPSurvey, LI Leica - GPSurvey) však vidíme značný systematický rozdíl v délce základny i hodnotě převýšení. U základny
7,3 kmjde o hodnoty 30--40 mm v poloze, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Základny jsou v případě použití softwaru
SKI delší než v ostatních případech. Toto zjištění dokumentuje fakt, že zdaleka nezáleží pouze na použitých přijímačích,
ale rovněž výrazně na způsobu výpočetního zpracování. Na
druhé straně si však netroufáme na jeho základě formulovat
nějaké definitivní závěry, neboť šlo pouze o omezený vzorek
dat a zjištění by bylo třeba ověřit dalšími experimenty.
4.3 Analýzy
základě

funkčních
porovnání

závislostí
vyrovnaných

prováděné
souřadnic

na

Těžištěm vyhodnocení byly analýzy prováděné na základě
porovnání souborů vyrovnaných souřadnic prostorovou
Helmertovou transformaCÍ. Rezidua byla sestavena do
grafů podle kampaní a délky observací. Střední rezidua
včetně středních chyb jsou v tabulkách I, 2. Referenčními
souřadnicemi byly vždy výsledky zpracování softwarem Bernese, v. 4.0.
Z obrázků je jasně patrna odlišná přesnost dosahovaná
v poloze a ve výšce. Přesnost v poloze vyhovuje u krátkých
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Tab. 1 Střední rezidua po prostorové transformaci a střední chyba
transformace - 6 prvků

Tab. 2 Střední rezidua po prostorové transformaci a střední chyba
transformace - 7 prvků
N

E

U

RMS

240
120
60
30
15

0,0026
0,0028
0,0044
0,0040
0,0044

0,0014
0,0018
0,0020
0,0026
0,0042

0,0327
0,0281
0,0266
0,0249
0,0257

0,0195
0,0168
0,0161
0,0151
0,0157

ČÚZK 1

120
60
30
15
10

0.0091
0,0085
0,0080
0,0099
0,0105

0,0145
0.0145
0,0142
0,0101
0,0180

0.0090
0,0111
0,0086
0,0024
0,0108

0,0137
0,0143
0,0130
0.0101
0,0166

0,0124
0,0127
0,0132
0,0121
0,0119

ČÚZK I, LI

120
60
30
15
10

0,0077
0,0086
0,0083
0,0059
0,0066

0,0147
0,0147
0,0159
0,0138
0,0126

0,0085
0,0084
0,0057
0,0098
0.0108

0,0132
0,0134
0,0133
0,0127
0.0126

0,0029
0,0029
0,0322
0,0024
0,0065

0,0448
0,0442
0,1310
0,0449
0,0455

ČÚZK1, Lei

120
60
30
15
10

0,0035
0,0044
0,0957
0,0033
0,0031

0,0158
0,0160
0,0728
0,0160
0,0155

0,0029
0,0029
0,0322
0,0024
0,0065

0,0177
0,0119
0,088
0,0117
0,0121

0,0092
0,0272
0,0711
0,0935
0,3404

0,0247
0,0321
0,0491
0,0838
0,2218

ČÚZK2

240
120
60
30
15

0,0043
0,0085
0,0153
0,0272
0,0287

0,0035
0,0050
0,0319
0,0498
0,0356

0,0092
0,0271
0,0711
0,0935
0,3403

0,0068
0,0183
0,0502
0,0692
0,2172

session

N

E

U

RMS

ČÚZKO

240
120
60
30
15

0,0050
0,0052
0,0074
0,0062
0,0060

0,0027
0,0033
0,0040
0,0031
0,0038

0,0327
0,0281
0,0266
0,0249
0,0257

0,0196
0,0170
0,0165
0,0153
0,0157

ČÚZKO

ČÚZK 1

120
60
30
15
10

0,0090
0,0086
0,0084
0,0113
0,0103

0,0153
0,0159
0,0160
0,0121
0,0191

0,0090
0,0111
0,0086
0,0024
0,0108

0,0133
0,0142
0,0134
0,0111
0,0162

ČÚZK 1, LI

120
60
30
15
10

0,0076
0,0086
0,0088
0,0051
0,0066

0,0148
0,0147
0,0168
0,0143
0,0126

0,0085
0,0084
0,0057
0,0098
0,0108

ČÚZK I, Le

120
60
30
15
10

0,0509
0,0494
0,1627
0,0514
0,0521

0,0438
0,0441
0,1053
0,0434
0,0436

ČÚZK2

240
120
60
30
15

0,0260
0,0296
0,0165
0,0591
0,0754

0,0291
0.0329
0,0315
0,0786
0,0868

Složky:
N
E
U
RMS

session

Složky:
-

Sever-jih
Východ-západ
Vertikální
Střední chyba

N
E
U
RMS

a středních základen i v případě krátkých observačních intervalů přísným požadavkům 1. třídy přesnosti (viz kampaně ČÚZK O, ČÚZK I), zatímco u dlouhých základen obstojí pouze delší observační intervaly, jak již bylo konstatováno v předchozím odstavci (kampaň ČÚZK 2). Je však
třeba uvést, že měření dlouhých základen již přesahuje rámec běžné praxe a vyskytuje se jen ve speciálních aplikacích, jako jsou výzkumy geodynamiky, k nimž však firemní
softwary rozhodně nejsou určeny.
Přesnost ve výšce značně kolísá, především v závislosti
na použitém troposférickém modelu. Grafy názorně dokládají, že v případě volby vhodného troposférického modelu
lze dosáhnout i u dlouhých základen překvapivě vysoké přesnosti. V každém případě však přesnost ve výšce zaostává za
přesností v poloze a navíc při uvážení skutečnosti, že při převodu výšek GPS (elipsoidických) na systém výšek geoidických se nevyhneme modelování geoidu, musíme konstatovat, že přesnost výšek získaných metodou GPS se při
běžném postupu vyhodnocení nevyrovná přesnosti VPN,
PN (velmi přesná nivelace, přesná nivelace).
V rámci vyhodnocení kampaně ČÚZK 2 jsme provedli
srovnání našich referenčních souřadnic (výsledků zpracování
Bernským softwarem) s původními výsledky výpočtů kampaně DOPNUL oficiálně přijatým ČÚZK. Obr. 9 dokumentuje velmi dobrou shodu těchto zcela nezávislých výsledků. Lze konstatovat, že malý rozdíl mezi oběma soubory
souřadnic se pohybuje zcela v rámci středních chyb dosažitelných při zvolených měřických a zpracovatelských postupech a plně ospravedlňuje použití našich referenčních souřadnic pro formulaci dále uváděných závěrů.
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Výše uvedené poznatky potvrzují i další grafy znázorňující střední chyby vyrovnaných souřadnic v závislosti na
délce observace a vzdálenosti od stanice, jejíž souřadnice
byly voleny jako pevné (viz obr. II, 12). Kromě toho, že jde
o potvrzení skutečnosti, že přesnost výšek několikanásobně
zaostává za přesností polohy, je zde patrný určitý lineární
vývoj velikosti středních chyb v závislosti na vzdálenosti.
Z porovnání s grafy reziduí však zároveň plyne, že ačkoliv
střední chyby z vyrovnání jsou mnohem objektivnější charakteristikou přesnosti určení souřadnic než střední chyby
jednotlivě určených vektorů, jsou stále ještě podhodnocené
a do značné míry vyjadřují pouze vnitřní přesnost.
Největší vypovídací hodnotu má zřejmě poslední typ
grafů, který znázorňuje vývoj středních reziduí po 6prvkové prostorové transformaci v závislosti na délce observací.
U kampaně ČÚZK 2 je vývoj jasně patrný. U nejkratších
observačních intervalů dosahují střední rezidua v horizontálních souřadnicích hodnot cca 80 mm, klesají rovnoměrně
až na hodnotu okolo 30 mm pro observační interval 60 min
a dále se již prakticky nevyvíjejí. Rezidua ve výšce klesají
od několikadecimetrových hodnot na velikost cca O, 10m pro
interval 30 min, pro interval 120 min jsou pak již zcela srovnatelná s rezidui v poloze. Znovu podotýkáme, že u této kampaně jako jediné byla zaváděna oprava apriorního modelu
troposféry při výpočtu firemním softwarem. Zajímavé poznatky přineslo porovnání výsledků 6 a 7prvkové Helmertovy transformace. Obecně jsme pro analýzy využívali
6prvkovou transformaci, neboť při seriózním rozboru není
důvod měřítko opravovat. Lze ale konstatovat (viz tab. 1,2),
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Obr. 9 Rezidua po 6prvkové transformaci mezi řdením
Bernese a DOPNUL

Obr. 6 Srovnání vypočtených vektorů se souřadnicemi ČÚZK I, LI, Trimble, 10 min
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Obr. 7 Srovnání vypočtených vektorů se souřadnicemi ČÚZK I, Leica, GPSurvey, 30 min

Obr. 10 Rezidua po 6prvkové transformaci, ČÚZK O,
observace 240 min
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Obr. 8 Srovnání vypočtených vektorů se souřadnicemi ČÚZK I, Leica, SKI, 15 min
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Obr. 11 Střední chyby z vyrovnání, kampaň ČÚZK O,
observace 240 min
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Obr. 15 Střední rezidua po 6prvkové transformaci, kampaň ČÚZK 1

Obr. 12 Střední chyby Z vyrovnání, kampaň ČÚZK 1, Leica,
observace 120 min
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Obr. 13 Střední rezidua po 6prvkové transformaci, kampaň ČÚZK 2
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Obr. 16 Střední rezidua po 6prvkové transformaci, kampaň ČÚZK 1, Leica
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Obr. 14 Střední rezidua po 7prvkové transformaci, kampaň ČÚZK 2
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Obr. 17 Střední rezidua po 6prvkové transformaci, kampaň ČÚZKO

Geodetický a kartografický
ročník 43/1997, číslo 2

že pro krátké a střední základny poskytuje i zpracování firemním softwarem zpravidla správné měřítko. Srovnání obr.
13 a 14 však dokumentuje, že rozdíly v poloze koncových
bodů dlouhých základen mohou být z největší části způsobeny právě nepřesně určeným měřítkem. Na druhé straně je
nutno zdůraznit, že i když firemní software GPSurvey není
určen pro zpracování dlouhých základen, výsledky srovnání
s Bernským softwarem byly překvapivě dobré. Domníváme
se, že jedním z důvodů je právě možnost zavádění korekcí
apriorního modelu troposféry v programu GPSurvey. Je
známo, že výsledné měřítko sítě zaměřené GPS závisí na způsobu modelování troposférické refrakce.
V kampani ČÚZK I byly zřejmě měřeny natolik krátké
základny, že z grafů prakticky nelze vysledovat žádný vývoj a hodnoty reziduí se pro všechny observační intervaly
pohybují v intervalu 8-16 mm. Poněkud větším hodnotám
reziduí v jedné ze souřadnicových složek zřejmě nelze přikládat větší význam. V případě řešení na LI se potvrdilo
již dříve řečené, zejména o nebezpečí nezafixování ambiguit.
Kampaň ČÚZK O vykazuje kromě vynikající shody v horizontálních souřadnicích (velikost reziduí 0,003-0,007 m)
jednu velmi zajímavou skutečnost, a to mírné zvětšování hodnot reziduí ve výškové složce s prodlužováním observačních
intervalů - od 0,025 m po 0,033 m pro interval 240 min. Jde
s největší pravděpodobností o důsledek nezavedení dodatečné opravy k apriornímu troposférickému modelu při výpočtu firemním softwarem.

- Při dodržení základních pravidel (minimální nutný počet
satelitů, kvalitní DOP, nepříliš časté fázové skoky, neexistence multipath efektu ...) byla v poloze splněna kritéria
1. třídy přesnosti u krátkých základen a lineární kombinace L3 již pro nejkratší observační intervaly (10 min),
u středních pro intervaly 30 min. U dlouhých základen
bylo k dosažení přesnosti v poloze 5 cm nutno observovat
již 120-240 min, potom však byla dosažena i s pomocí firemního softwaru (GPSurvey).
- Zatímco u krátkých a středních základen lze velmi těžko
vysledovat funkční vztah přesnosti a délky observace odvozený z reziduí po Helmertově transformaci, u dlouhých základen přesnost zejména ve výšce výrazně vzrůstá
při prodlužování intervalů do 60 min a dále ještě mírněji
do 120 min. Pak je již další zlepšení jen velmi pozvolné,
což odpovídá rovněž výsledkům výzkumů uvedeným např.
v [2].

- Bylo potvrzeno, že vertikální přesnost bodů určených
metodou GPS 2-5 X zaostává za přesností horizontální.
- Kvalitní modelování troposféry má značný vliv na zpřesnění výškové složky, a to dokonce i u krátkých základen.
Mnohé firemní softwary však nemají takové možnosti jako
např. GPSurvey.
- Střední chyby vyrovnaných souřadnic sice vzrůstají
úměrně délkám vektorů, ale nikterak dramaticky.
- Při řešení krátkých základen postačí bez újmy na přesnosti výsledků použít měření a zpracování pouze na LI.
Je však nutno prodloužit observační intervaly (s testovanými aparaturami min. na 30 minut), zejména pokud výpočet provádíme firemním softwarem a máme minimální
možnost ovlivnit jeho průběh.
- Výsledky zaměření identické geodetické sítě jednofrekvenčními přijímači Trimble 4000 SE a Leica SR 261 byly
při výpočtu jedním typem firemního softwaru (GPSurvey)

obzor

31

velmi blízké, Leica vykázala poněkud větší rezidua a výrazně větší střední chyby z vyrovnání. V případě použití
firemního softwaru SKI na vybrané základny zaměřené
přijímačem Leica se však objevily větší diference systematického charakteru.
5. Závěry a doporučení pro geodetickou praxi
Naše závěry vyplývají z analýz poměrně rozsáhlého měřického materiálu, stejně tak jako z víceletých zkušeností autorů s rozmanitými aplikacemi GPS v geodézii a geofyzice.

V současné době existuje na trhu GPS přijímačů velká nabídka kvalitních geodetických aparatur. Pro dlouhé a střední
základny je nutné používat dvoufrekvenční aparatury. Důvodem je nezbytnost odstranění vlivu ionosferické refrakce
použitím kombinace měření na dvou frekvencích. Při měření
na krátkých základnách poskytují i jednofrekvenční přijímače srovnatelné výsledky. Je však třeba poznamenat, že
použití dvoufrekvenčních přijímačů umožňuje nejen odstranit ionosférickou refrakci (která u krátkých základen výsledky podstatně nezhoršuje), ale dovoluje i využití mnohem
efektivnějších algoritmů při řešení ambiguit a výrazně zefektivňuje geodetické práce. Konstatujeme, že námi použité
přístroje (Trimble 4000 SSE Geodetic Surveyor, Geodetic
System Surveyor, Trimble 4000 SE Land Surveyor II, Leica
SR 261) vyhověly při testech požadavkům na ně kladeným.

Při zpracování našich kampaní jsme použili tří různých softwarových produktů:
Bernský GPS software patří ke špičkovým univerzitním
programům. Nebylo našim cílem posuzovat jeho kvalitu,
která již byla mnohokrát prokázána. Nedomníváme se ani,
že tento software bude v České republice používán v běžné
geodetické praxi. Výsledky zpracování dosažené tímto programem jsme použili jako srovnávací při našich analýzách.
GPSurvey software je produktem firmy Trimble a patří
do skupiny tzv. firemních softwarů, které j sou určeny ke zpracování běžných geodetických měření. Oproti Bernskému
software používá určitých zjednodušení, ale přesto umožňuje
uživateli dobrou kontrolu výpočetního postupu a poskytuje
mu i řadu pomocných nástrojů. Výsledky dosažené tímto programem plně prokázaly oprávněnost jeho použití při zpracování krátkých a středních základen s centimetrovou přesností.
SKI software je firemním programem koncernu Leica. Je
uživatelsky velmi příjemný ajeho výhodou je maximálníjednoduchost obsluhy. V průběhu našich testů byl software použit pouze okrajově. Při zpracování identických dat byly zjištěny určité systematické rozdíly oproti zbývajícím dvěma
programům. Omezené množství dat zpracovaných tímto softwarem však neumožňuje vyslovit spolehlivé obecně platné
závěry.

Zdůrazňujeme, že při formulování těchto zásad dodržujeme
rozdělení základen na krátké, střední a dlouhé tak, jak bylo
uvedeno již v úvodu.
Krátké základny je možno zaměřovat jednofrekvenčními i dvoufrekvenčními aparaturami. Pro dosažení střední
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chyby v poloze (a výšce) bodu 10-20 mm je podstatné spolehlivě vyřešit ambiguity. Pokud toto dokážeme, je možno
použít i velmi krátkých sessions. Doba nutná k měření na jednom bodě je dána dobou, po které je možno s vysokou statistickou spolehlivostí nalézt celočíselné hodnoty ambiguit.
Ověřili jsme, že tato doba činí asi 10 minut v případě dvoufrekvenčních aparatur a 30 minut v případě jednofrekvenčních. Tato doba se může prodloužit při výrazně nepříznivé
konfiguraci družic. V praxi jsou nebezpečná měření na bodech s výraznějšími zákryty oblohy.
Střední
základny
doporučujeme
zaměřovat dvoufrekvenčními přístroji. Při úspěšném vyřešení ambiguit je přesnost v poloze zcela srovnatelná s krátkými základnami a neklesá výrazně při zkrácení observační doby až na 15 minut.
Vyřešení ambiguit je zde již složitější. Při použití softwaru
GPSurvey ale nečinilo podstatné obtíže. Přesnost výškové
složky je výrazně nižší než přesnost polohy (až pětinásobně)
a v této souvislosti nabývá na významu modelování troposférické refrakce.
Dlouhé základny
se nebudou v běžných aplikacích vyskytovat příliš často. Použití dvoufrekvenčních
aparatur je
naprostou nezbytností. Pro dosažení vysoké přesnosti je nezbytné i odpovídající softwarové vybavení. Srovnání nezávislých zpracování osmi bodů sítě DOPNUL Bemským softwarem prokázalo, že ani u takto dlouhých základen není
dosažení přesnosti 10-20 mm v poloze (i ve výšce!) ničím
výjimečným. Zpracování softwarem GPSurvey dalo přesnost
do 50 mm v případě dostatečně dlouhých observací (120 min)
a zavedení neznámých parametrů troposféry.
Na závěr uveďme, že kromě dodržování výše uvedených
doporučení je pro dosažení nejpřesnějších
a nejspolehlivějších výsledků třeba dodržovat i další zásady, z nichž některé
byly již zmíněny v úvodu této studie. Patří k nim především
zapojování měření do sítí, které poskytují nadbytečná měření
a mnohem spolehlivější vyloučení hrubých chyb stejně tak
jako spolehlivější statistické posouzení kvality výsledků. Do-

poručujeme používat pokud možno co největší počet přístrojů
měřících simultánně a v případě, kdy jsou k dispozici pouze
dva přístroje, konat nezávislá nadbytečná měření. Dalším
problémem, který by si však zasloužil samostatnou studii, je
uvedení výsledků GPS do souladu se souřadnicovým
systémem JTSK a stávajícím mapovým dílem.
Jsme si vědomi, že nemožnost otisknutí numerických a zejména grafických výstupů v plném rozsahu ubírá možná na
přehlednosti a přesvědčivosti rozborů a závěrů. Za tento nedostatek, způsobený nutností omezit rozsah publikace, se čtenářům omlouváme.
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Budovanie nových integrovaných
geodetických základov Slovenska

Geodetické základy Slovenska sa delia na polohové, výškové
a tiažové.
Nedostatkom
polohových
základov,
reprezentovaných
Česko-slovenskou
trigonometrickou
sieťou (ČSTS) v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej (S-JTSK), je skreslená mierka (v okolí Bratislavy až 3
cmlkm), umiestnenie a orientácia siete na Besselovom elipsoide (na základnom trigonometrickom
bode Brdo korekcie
majú nasledujúce hodnoty [1]: dB = -0,52", dL = -13,725",
dA = -9,583", kde B je geodetická šírka, L je geodetická dížka
a A je geodetický azimut), neznalosť charakteristík presnosti
súradníc bodov ČSTS a ich nedostatočná výšková presnosť.

Polohové základy reprezentované
Česko-slovenskou
astronomicko-geodetickou
sieťou (ČSAGS) v súradnicovom
systéme 1942/83 sú presnejšie. Využíva ich však len Armáda
Slovenskej republiky (SR) a vedeckovýskumné
inštitúcie.
Výškové základy sú reprezentované
Česko-slovenskou
jednotnou nivelačnou sieťou. Jej výšky sú vedené v baltskom
výškovom systéme - po vyrovnaní (Bpv). Nedostatkom tejto
siete je, že sa od jej vybudovania významne zmenila. Na Slovensku už neexistuje asi 40 % póvodných bodov (boli však
nahradené
novými). Opakovanými
niveláciami
sa zistili
zmeny výšok viac ako 30 % bodov [3]. Dósledkom toho je
verká nehomogenita
presnosti a sporahlivosti výšok bodov
tejto siete. Navyše rozdelením bývalej Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky (ČSFR) sa rozdelili aj nivelačné po
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modemizácie a rozvoj a geodetických základov Slovenska
[I], ktorá bola schválená predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR dňa 2. 3. 1995 (č. GK-2086/l995). Nadvazuje na Koncepciu modernizácie a rozvoja čs. geodetických základov, prijatej rezortnými orgánmi bývalej ČSFR
v roku 1990.
Koncepcia je zameraná okrem budovania integrovaných
geodetických základov aj na určenie presného geoidu Slovenska, na výskum geodynamiky územia Slovenska, na budovanie informačného systému geodetických bodových polí
a na metrologické zabezpečenie geodetických základov.

I
I

I
I
!

044mm

--J

lygóny I. rádu označené ako SA a SB. Ďalej pri realizácii
medzinárodného programu opakovaných nivelácií bola nájdená v nivelačnom ťahu SJZ29 Košice-Kechnec z roku 1951
chyba 2 cm a výsledky súbomého vyrovnania vel"mipresnej
nivelačnej siete bývalých európskych socialistických štátov
(Moskva 1983) potvrdili, že uzlové a pripájacie body vykazujú vel"kézmeny (v priemere okolo 50 mm) [3].
Tiažové základy sú reprezentované Česko-slovenskou
gravimetrickou sieťou. Jej nedostatkomje, že sa pre vnútomú
potrebu používa gravimetrický systém (S-Gr) 1964 a na medzinárodnú spoluprácu S-Gr 1971, ďalej že mapy Bouguerových anomálií sú v zastaranom S-Gr 1957 a že sieť nemá vyhovujúcu presnosť.
Okrem uvedených nedostatkov sa významnou mierou podiel"ajú na zmenách poloh bodov geodetických základov aj
vplyvy recentných pohybov, činnosť človeka, atmosferické
činitele a iné.
Uvedené nedostatky spolu s potrebami praxe a iných vedných a technických odborov, ale aj potreba spojenia geodetických základov Slovenska s európskými prinútili odbomíkov-špecialistov na geodetické základy z Geodetického
ústavu Bratislava (GKÚ), z Výskumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave (VÚGK) a z katedry geodetických
základov Stavebnej fakulty Slovenskej te.chnickej univerzity
v Bratislave (KGZ SvF STU) na vypracovanie Koncepcie

Kostru nových polohových základov Slovenska tvorí Slovenská geodynamická referenčná sieť (SLOVGERENET).
Jej body sú stabilizované na skalách pevne spojených s podložím. Vyberali sa v spolupráci s geológmi a geofyzikami.
Stabilizáčné značky (obr. 1) umožňujú presnú centráciu antén prijímačov globálneho systému určovania polohy (GPS),
pomoc ou ktorých sa predpokladá určovanie polohy.
Prvé meranie v tejto sieti bolo vykonané na 17 bodoch
(obr. 2, stabilizácia bodu 9 bola zničená) výlučne dvojfrekvenčnými prijímačmi GPS v kampani SLOVGERENET '93.
Výsledky meraní boli spracované ako firemným softverom
Trimvec a Trimnet, tak aj vedeckým softverom Bernese, verzia 3.4, Ako referenčné body na predbežné spracovanie sme
zvolili tie, ktorých súradnice boli určené z kampaní GPS EXTENDED SAGET 1992 až 1993, organizovaných na výskum
geodynamiky Pol"ska, Slovenska, Českej republiky (ČR),
Maďarska a Rakúska. SÚto body č. 2 MOPl (Modra-Piesok),
č. 7 LlES (Lieskovec) ač. 11 SKPL (Skalnaté pleso). Karteziánske súradnice v Medzinárodnej terestrickej sieti referenčných bodov 1992 - ITRF-92 (lnternational Terrestrial
Reference Frame) pre epochu 1993,66 sú uvedené v tabul"ke I. Spracovanie vykonal VÚGK v Ústave vyššej geodézie
a geodetickej astronómie Polytechniky Varšavskej.
Definitívna verzi a bola spracovaná vzhl"adom na tie referenčné body, ktoré tvoria súčasť lTRF. SÚto body Graz (Rakúsko), Wettzell (Nemecko), Onsala (Švédsko) a Metsahovi
(Fínsko). leh súradnice boli určené pomoc ou VLBl (Very
Long Baseline lnterferometry-interferometria s vel"midlhou
základnicou). Karteziánske súradnice v lTRF-92 pre epochu
1993,66 sú uvedené v tabul"ke2. Na tieto body sa pri ďalšom
zhusťovaní siete budú pripájať body ČSAGS a S-JTSK pomoc ou GPS až do hustoty 1 bodli O km,
Druhé meranie v SLOVGERENET bolo vykonané v kampani GPS SLOVGERENET '95. Zúčastnili sa v nej 2 prijímače Trimble 4000 SST (I z VÚGK a I z KGZ SvF STU),
7 prijímačov Trimble 4000 SSE (4 z Geoinvestu, a. s., Praha,
2 zo Strediska železničnej geodézie Bratislava a 1 z KGZ
SvF STU) a I prijímač Trimble 4000 SSi z GKÚ. V uvedenej kampani bolo k SLOVGERENET '93 pripojených ďalších 25 nových bodov stabilizovaných tak, ako sú stabilizované pripájacie body (pozri obr. 1). Vznikla rozšírená
SLOVGERENET '95 pozostávajúca zo 42 bodov (obr. 3).
Karteziánske súradnice bodov tejto siete budú známe po
spracovaní výsledkov kampane GPS SLOVGERENET '95
bemským softverom v lTRF-92, Aj na tieto body sa pri zhusťovaní pripoja vybrané body ČSAGS, S-JTSK a iné. Porovnaním súradníc identických bodov SLOVGERENET z oboch
kampaní sa získajú prvé informácie o ich recentných priestorových pohyboch. Okrem priestorových trojrozmemých
geocentrických súradníc budú mať body tejto siete aj nadmorské výšky určené vel"mipresnou niveláciou (VPN) a hod-
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noty tiažového zrýchlenia určené gravimetrami LaCoste &
Romberg. Na vybraných bodoch (predbežne štyroch) budú
tiež určené
astronomické
súradnice
cirkumzenitálom
100/1000.

3. Budovanie nových výškových základov
Nové výškové geodetické základy Slovenska začal budovať
GKÚ v spolupráci s VÚGK vypracovaním návrhu Štátnej nivelačnej siete (ŠNS - obr. 4), pozostávajúceho
z výberu nivelačných ťahov a ich nameraných velic;ín otestovaných na
dodržanie kritérií presnosti Studentovým testom na zvolenej

hladine významnosti, ďalej z výpočtu redukcií z tiažového
zrýchlenia a prevodového člena na geopotenciálny
rozdiel,
z výpočtu uzáverov nivelačných polygónov ŠNS, z výberu
pripájacích bodov inovovaného Bpv 1983, z formulovania
variantných úloh vyrovnania (najeden východiskový bod Poprad a na štyri východiskové body Poprad, Žilina, Bratislava
a Král'ovský Chlmec) a samotného vyrovnania.
Na pripojenie ŠNS k Jednotnej európskej nivelačnej sieti
boli vypočítané geopotenciálne rozdiely medzi jednotlivými
vybranými bodmi (každých 5 km) a vyexpedované do spracovatel'ského centra IfAG (Ústav pre aplikovanú geodéziu)
Frankfurt n. M.
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Bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15z
18z
20z
22z

SAND
MOPI
PLHO
DLHO
VEIN
STRE
L1ES
DEHO
ROHA
DOMI
SKPL
SPHR
KRCH
KRUŽ
KVET
KOSI
NITR
SAJA

Bod
1
2
3
4
5
6
7

SAND
MOPI
PLHO
DLHO
VEIN
STRE
LIES
8 DEHO
10 DOMI
11 SKPL
12 SPHR
13 KRCH
14 KRUZ
15 GANO
18z KOSI
20z NITR
22z SAJA

X

Y

Z

[ml

[ml

[ml

4 073 705.6883
4053738.0880
4030860.3162
4044 410.7088
4022108.5872
3953399.2237
3993360.8363
4012396.7471

1 243 446.5517
1 260 571.4350
1 278449.8125
1 347351.0258
1 349 172.9170
1 350732.3152
1 389185.2108
1 423 349.9924

4731 976.3336
4744 940.7110
4759271.1476
4728714.7727
4747961.5800
4 803 806.0452
4759813.8976
4733810.0362

-

-

-

1 481 450.0560
1444751.1980
1 486 764.1848
1 586 156.2124
1 531 573.3402

4 753 249.8220
4 805 588.0600
4 791 010.2713
4748094.8488
4817347.9835

-

-

-

3 930 428.0354
4041 286.0662
3899 177.3639

1 529 204.4575
1 319877.2821
1 489 242.7872

4 769 081.0258
4738987.3258
4 807 409.3797

Y

Sandberg
Modra-Piesok
Plešivá hora
Dlhá hora
Vefký Inovec
Strečno
Lieskovec
Dedinská hora
Rohačka
Domica
Skalnaté pleso
Spišský hrad
Kráfovský Chlmec
Kružlová
Kvetnica
Košice
Nitra
Šarišské Jastrabie

Z

[ml

rml

[ml

4073705.6747
4053738.0839
4 030 860.3061
4044410.6974
4022 108.5891
3 953 399.2026
3993360.7995
4012396.7374
3968142.5112
3920102.8505
3 920 449.4303
3933470.7798
3869946.5061
3929172.7447
3 930 428.0278
4041 286.0461
3 899 177.3553

1 243 446.5268
1 260571.4138
1 278 449.8009
1 347351.0095
1 349172.8752
1 350 732.3063
1 389 185.2022
1 423349.9745
1 481 450.0370
1 444 751.1838
1 486 764.1733
1 586156.2002
1 531 573.3328
1 455 278.3702
1 529204.4425
1 319877.2563
1 489242.7717

4731 976.3432
4744 940.7322
4759271.1687
4728714.7903
4747961.5882
4 803 806.0588
4759813.8971
4733810.0529
4 753 249.8362
4805588.0702
4791 010.2923
4748094.8724
4817348.0113
4793644.7267
4769081.0469
4 738 987.3278
4 807 409.3965

Niektoré vybrané body ŠNS budú mať určené aj hodnoty
tiažového zrýchlenia a karteziánske trojrozmemé geocentrické súradnice pomoc ou GPS, s ciel'om ich využívania ako
sieť bodov integrovaných geodetických základov.
4. Budovanie nových tiažových základov
V rámci budovania nových tiažových základov Slovenska
bola spoločne vyrovnaná gravimetrická sieť Slovenska s gravimetrickou sieťou ČR a Maďarska na PC a boli vybudované
ďalše štyri absolútne tiažové body. K póvodne vybudovaným
trom (Bratislava, Žilina, Košice) pribudli v Modre-Piesok,
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Poznámka

3968142.5220
3 920 102.8650
3920449.4374
3933470.7849
3 869 946.5070

X

obzor

mx
.[mm

my
[mm

mz
[mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
O
1
1
1
1
1
1
O
O
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

v Hurbanove, v Gánovciach a v Bardejove, takže ich celkový
počet vzrástol na sedem. Pomocou nich sa zadefinuje nový
referenčný S-Gr Štátnej gravimetrickej siete (ŠGS). Vybrané
body ŠGS budú mať určené aj geocentrické súradnice pomocou GPS a aj nadmorské výšky určené metódou VPN.
Hustota bodov by mala byť I bod/15 až 30 km.
S. Ostatné aktivity v rámci budovania nových
geodetických základov
Medzi ostatné aktivity v rámci budovania nových integrovaných geodetických základov Slovenska patrí určenie nového
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gravimetrického kvázigeoidu Slovenska KGZ SvF STU, výskum geodynamiky úze mia Slovenska pomoc ou opakovaných kampaní GPS v rámci medzinárodných programov
a v SLOVGERENET, a tiež ich informačné a metrologické
zabezpečenie.
Nový kvázigeoid Slovenska má krok izočiar 0,2 m, referenčný elipsoid GRS-SO (Geodetický referenčný systém
19S0), interval47Y ~ B ~ 50Y, 16,5° ~ L ~ 23,0° s krokom SO" X 120".
Výskumom geodynamiky územia Slovenska pomocou
opakovaných kampaní GPS v SLOVGERENET, opakovaných nivelačných a tiažových meraní sa získajú informácie
o priestorových zmenách poloh bod ov v čase. Na základe
nich bude možné aktualizovať parametre bodov geodetických
sietí, prispievať k spresňovaniu tvaru a rozmerov zemského
telesa, k určovaniu pohybov geologických blokov, študovať
geologické, geomorfologické a iné procesy prebiehajúce
v zemskej kore a vrchnom plášti a poskytovať tieto informácie rozhodovacím miestam na umiestňovanie verkých investičných stavieb a projekčným organizáciám na projektovanie"
bezpečných a životy i životné prostredie neohrozujúcich stavieb.
Cierom informačného zabezpečeni a budovania nových
geodetických základov bude posudzovanie geodetických sietí z hradiska účelu a stochastických vlastností, tj. z hradiska
konfidenčných oblastí užitočných parametrov a ich funkcionálov, spracúvanie údajov (výsledkov) bez straty informácie,
vybudovanie informačného systému perspektívnymi prostriedkami bázy údajov prepojitel'nými s grafickými systémami a zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce na tvorbe
geografického informačného systému.
V rámci plnenia uvedeneho ciera GKÚ vypracoval program na prepájanie relačnej bázy údaj ov nivelačných bodov
s Automatizovaným informačným systémom geodézie, kartografie a katastra, na zisťovacie práce v teréne pri údržbe nivelačných ťahov, na práce so Súborom nivelačných údajov
a na práce s nivelačnými dodatkami. V kooperácii s VÚGK
bol vypracovaný program na spájanie si'etí budovaných po

etapách bez straty informácie a na analýzu významnosti pohybov bodov meraných technológiou GPS.
Metrologické zabezpečenie budovania nových geodetických základov sa uskutočňuje podra metrologického poriadku GKÚ [2], ktorý bol vypracovaný v súlade so zákonom
č. 50511990 Zb. o metrológii.

Z prehradu nedostatkov geodetických základov Slovenska
a z požiadaviek praxe i medzinárodnej spolupráce vyplynula
potreba vybudovať nové integrované geodetické základy.
Umožňuje to meracia (hlavne GPS) a výpočtová technika
vrátane programového vybavenia a úroveň spracovania a interpretácie výsledkov.
V článku sú uvedené tak začiatočné práce budovania nových integrovaných geodetických základov vykonané GKÚ,
VÚGK a KGZ SvF STU, ako aj rámcovo plánované na nasledujúce roky. Tieto práce sa vykonávajú v súladu s koncepciou [I]. Predstavujú úroveň (z hl'adiska chápania a presnosti) porovnaternú s úrovňou podobných prác v zahraničí.

[I] PRIAM, Š. a i.: Koncepcia modernizácie a rozvoj a geodetických
základov Slovenska. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1995. 30s.
[2] PRIAM, Š.: Metrologický poriadok Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Bratislava, GKÚ 1994.28 s.
13]VANKO, J.: Možnosti modernizácie nivelačnej siete na Slovensku. In: Modernizácia geodetických základov Slovenska. Bratislava, katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU 1994,
s.98-112.
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JUDr. Juraj Macko,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

1. Úvod
V júli 1995 bol našim zákonodarným orgánom prijatý zákon
Národnej rady Slovenskej republiky (SR) Č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (dalej iba zákon [I]). Podstatná časť tohto zákona
je venovaná spoločenskej regulácii vzťahov na úseku preukázania vlastníctva k pozemkom, ktoré je v súčasnosti ťažiskovým práve pre svoju úlohu zvyšovania právnych ist6t vlastníkov a iných oprávnených k nehnutefnostiam ako aj pre
úlohu tvorby podkladov na rýchly rozvoj trhu s nehnutefnosťami ako integrálnej súčasti trhového hospodárstva [2]
a [3]. V príspevku chceme informovať čitatefov o hlavných
východiskách a modelovaných ciefoch tejto časti zákona [I].
Historicky všeobecne overeným sp6sobom preukazovania
vlastníckeho práva k pozemkom (a iným nehnutefnostiam)
je zápis vo verejnej (štátnej) evidencii. Predmetom zápisu
(evidencie) je jednak pozemok samotný a jeho určovacie
znaky a jednak vlastnícke (prípadne iné, najma vecné) práva
k ním a .ích obmedzenia. Pravidlá vykonávania týchto zápisov, aktualizovania evidencie a jej inštitucionalizácia sú
v priestore a čase rozdielne, ale ich funkci a sa zachováva.
Právna úprava zápisu a evidencie pozemkového vlastníctva v SR (katastrálny zákon [4], resp. jeho predchodca) týmto
štandardným požiadavkám v zásade vyhovuje. Hlavný problém tejto úpravy spočíval v jej adaptácii na reálny stav dovtedajšej evidencie [2], [3] a [5].
Operát niekdajšej evidencie nehnutefností (EN) sa s účinnosťou predpisov o katastri nehnutefností (KN) považoval za
katastrálny operát (§ 49 zákona Č. 266/1992 Zb. a nesk6r analogicky i podfa nového katastrálneho zákona [4] a [6]). Zápisy právnych vzťahov v EN vykonané podfa predchádzajúcich predpisov preukazujú pravdivosť skutočností v nich
uvedených, pokiaf nie je preukázaný ich opak.
V období, ktoré predchádzalo prijatiu zákona [I], sa nehnutefnosti v katastri evidovali podfa dovtedajších predpisov,
teda v extraviláne v registri C katastrálneho operátu, čiže
v rozhodujúcej miere držba nehnutefností a nie vlastnícky
vzťah. Podfa nových predpisov sa začali evidovať ([4], resp.
jeho predchodca), ak údaje katastra, týkajúce sa nehnutefností, boli dotknuté katastrálnym konaním.
Vlastnícke vzťahy sa na rozdiel od toho evidujú podfa katastrálnych predpisov nielen pokiaf ich vznik, zmena alebo
zánik nastali po ich účinnosti (§ 49 zákona Č. 266/1992 Zb.
a analogicky i podfa nového katastrálneho zákona [4]), ale
zápisu do katastra podliehajú aj právne úkony uzavreté pred
účinnosťou katastrálnych predpisov, ako aj právne vzťahy,
ktoré vznikli na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom, ak do ich účinnosti nebol podaný návrh na
registráciu alebo návrh na zápis do EN.
Všeobecným postupom na vyhotovenie nových súborov
geodetických a popisných informácií KN je obnova katastrálneho operátu podfa katastrálneho zákona [4] a [7]. Tento
postup je však koncipovaný na obnovu už jestvujúcich informácií katastra a, hlavne pokiaf ide o evidenciu právnych,
najma vlastníckych vzťahov, obmedzený je potrebou predloženia sp6sobilej listiny na zápis. Špeciálnym postupom pou-

žitefným na tento účel, spojeným ale aj s inými úlohami
pofnohospodárstva a lesného hospodárstva a rozvoj a krajiny
všeobecne, je konanie o pozemkových úpravách podfa zákona SNR Č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Doterajšie skúsenosti a výsledky ukázali, že týmito postupmi b.y
bol a obnova evidencie pozemkového vlastníctva v extravlláne v spoločensky prijatefnom čase nezvládnutefná. Sk6r sa
ukázalo pre prax užitočné mať pohotove k dispozícii jednorazovo vyhotovený a plynule potom aktualizovaný úradne zistený súhrn aktuálne dostupných údaj ov o pozemkoch, ktoré
sú predmetom vlastníckeho práva, poskytujúci určitú právnu
istotu a súčasne nebrániaci neskoršiemu preukázaniu vlastníctva všeobecne platnými sp6sobmi. Na tento účel má slúžiť zákonom [I] ustanovený register obnovenej evidencie pozemkov (dalej iba ROEP alebo register).
Evidencia pozemkového vlastníctva je v jednotlivých katastrálnych územiach na rozdielnej úrovni presnosti a technického vyhotoveni a s rozličnými druhmi problémov. Možno
ich rozdeliť podfa požiadaviek na obnovu evidencie do piatich skupín, a to
I. so zjednoteným operátom niekdajšieho pozemkového katastra s operátom pozemkovej knihy (43 % územia SR),
2. s nezjednoteným operátom, ale s možnosťou identifikácie
medzi stavom pozemkovej knihy a stavom pozemkového
katastra (24 %),
3. s nezjednoteným operátom, kde sa identifikácia nedá vykonať, resp. nie je k dispozícii operát pozemkového katastra (24 %),
4. s operátmi vyhotovenými na základe komasácie, kde vlastníci vstúpili podfa nich do držby, ale súd z historických
d6vodov nevykonal ich autentifikáciu (6 %),
5. kde nie je k dispozícii operát pozemkovej knihy (3 %).
Zákonom [I] zadefinovaný postup tvorby ROEP zohfadňuje tieto rozdielnosti svojim procesným postupom. Zákon
[I] upravuje konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k ním, ktoré je špeciálnym postupom k štandardným pravidlám katastrálneho konania [4] a [7]
a konania o pozemkových úpravách. Organizuje ho vecne
príslušný správny orgán, ktorým je bud pozemk?vý odbor
okresného úradu OÚ alebo katastrálny odbor OU. Výsledkom konania bude schválený ROEP, ktorý má charakter verejnej listiny a na jej základe sa údaje zapíšu záznamom d?
KN. Register sa založí do zbierky listín katastra nehnutelností.
2. Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim
V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemko~h
a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuJe
a schvafuje register obnovenej evidencie pozemkov.
Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré ešte nie sú evidované
podfa osobitných predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN [4] a [6], ak v zákone [I] nie je ustanovené inak. Konanie sa v rozhodujúcej
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miere vzťahuje na pozemky evidované zatial' ešte v operátoch pozemkovej knihy, resp. v operátoch pozemkového katastra, prípadne v inom zvolenom operMe. Jde teda o pozemky, ktoré sú predmetom
vlastníckeho
práva ešte
nezapísaného v KN.
Predmetom konania o obnove evidencie sú iba tie pozemky, ktoré sú od iných pozemkov oddelené hranicou vymedzenou vlastníckym právom alebo hranicou držby, a ak
nie sú ešte evidované v KN. Pojde najma o pozemky mimo
zastavaných území obcí (čiže v extraviláne), ktoré sú zlúčené
do vačších celkov. Evidované sú v starších evidenčných nástrojoch, pričom aj tieto podklady majú roznu technickú úroveň a vypovedaciu schopnosť. To platí aj o evidenci i práv
k týmto pozemkom (povodné pozemky). Údaje o vlastníkoch
povodných pozemkov zapísané v pozemkových
knihách,
často nezodpovedajú
právnemu stavu. Ako príklad možno
uviesť prídelcov pody z pozemkových reforiem po roku 1945,
ktorých vlastníctvo nie je vo vel'a prípadoch zapísané v pozemkových knihách, pričom listiny (výmery o vlastníctve
alebo prídelové listiny) sa nachádzajú v príslušných štátnych
archívoch. Obdobná situácia je aj u pozemkov, ktoré boli
v dosledku prechodu vlastníctva na štát zaevidované titulom
práva správy (dočasnej správy) na národné výbory. J keď bol i
neskoršie prevedené alebo prešli zo zákona do správy iných
štátnych subjektov (napríklad štátnych majetkov alebo štátnych lesov), zmena práva správy sa v pozemkových knihách
nevyznačila.
Údajmi zisťovanými v konaní sú údaje, pomOCelU ktorých
sa evidujú pozemky a právne vzťahy k nim v KN najma geometrické a polohové určenie pozemku, jeho výmera a druh
pozemku, z právnych vzťahov je to vlastnícke právo (právo
správy) vrátane identifikačných
znakov vlastníka (správcu)
pozemku, tj. meno (názov), miesto trvalého pobytu (sídlo),
rodné číslo (identifikačné číslo organizácie).

Katastrálne územia, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom
roku uskutoční konanie, sa uvedú v harmonograme
konaní
(ďalej iba harmonogram).
Harmonogram je schval'ovaný na
návrh Úradu geodézie, kartograťie a katastra SR a Ministerstva podohospodárstva
SR vládou SR. Harmonogram je nástrojom koordinácie a riadnej prípravy konania na ústrednej
úrovni. Postupným schval'ovaním harmonogramov
bude zároveň určený i časový postup obnovy evidencie pozemkového vlastníctva na celom území SR. Prípadné pochybnosti
o tom, do ktorej skupiny patrí určité katastrálne územie, budú
riešiť oba ústredné orgány štátnej správy v rámci vypracovania návrhu harmonogramu.

Vecne príslušným správnym orgánom na konanie (ďalej iba
správny orgán) v katastrálnych územiach
a) uvedených v úvode v prvých dvoch kategóriách je katastrálny odbor OÚ,
b) uvedených v úvode v 3., 4. a 5. kategórii je pozemkový
odbor OÚ.
Správne orgány pre konkrétne katastrálne
územia sa
v rámci harmonogramu
určujú v súlade so stavom technickej úrovne a úplnosti existujúcich operátov.
Posobnosť zakotvená v osobitných predpisoch,
úroveň
technickej vybavenosti i niektoré ďalšie faktory predurčujú,
že v katastrálnych územiach so zjednoteným operátom alebo
tam, kde je možné údaje pozemkového l$.atastra a pozemkovej knihy identifikovať, bude konanie o obnove evidencie po-

zemkového vlastníctva viesť katastrálny odbor OÚ. Správnym orgánom vecne príslušným na konanie v katastrálnych
územiach s nezjednotenými
operátmi, kde sa identifikácia
nedá vykonať, kde niektorý z operátov úplne chýba a pod ..
bude pozemkový odbor OÚ. Tento úrad bude správnym orgánom vecne príslušným na konanie i v tých katastrálnych
územiach, v ktorých bola vykonaná komasácia v súlade
s uhorským zákonným článkom XXXIXII908
a naň nadvazujúcimi nariadeniami ministra spravodlivosti č. 1011909
I. M., 30119091. M. atd., ale nebolo vydané rozhodnutie súdu
o tzv. autentifikácii alebo následne neprišlo k prepracovaniu
po zem kovej knihy. Obdobne bude tento správny orgán postupovať v katastrálnych územiach, v ktorých bol operát vyhotovený podl'a zákona č. 22411925 Zb. o úprave pomerov
vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom
majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Správny orgán príslušný na konanie zriaďuje pre každú obec
ako dočasný a iniciatívny orgán komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej iba komisia).
Komisia najma
a) spolupracuje so štátnymi orgánmi a s účastníkmi konania
pri príprave a pri organizačnom
zabezpečení zostavenia
ROEP,
b) zabezpečuje a zhromažďuje podklady potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu podl'a
§ II a 12 zákona [I]. Komisia má tiež plniť koordinačné
funkcie s využitím znalostí miestnych pomerov, čomu
zodpovedá i jej zloženie.
Komisia má sedem členov. Za členov komisie vysiela po
jednom zástupcovi za svojich zamestnancov katastrálny odbor OÚ, pozemkový odbor OÚ a Slovenský pozemkový fond
(ďalej iba fond) a ak ide aj o lesné pozemky, štátna organizácia lesného hospodárstva. Jedným členom komisie je zástu pc a vyslaný obcou. Ďalších troch členov komisie určí s ich
súhlasom správny orgán na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne z držitel'ov pozemkov. Predsedom
komisie je člen vyslaný obcou. Prvé zasadnutie komisic zvoláva správny orgán. Komisia na prvom zasadnutí schváli svoj
rokovací poriadok. Činnosť komisie organizačne a materiálne
zabezpečuje obec. Komisia zaniká zápisom údaj ov registra
do KN.
Posobnosť komisie na obnovu evidencie pozemkov je jedným z výrazov neštandardnosti zákonom [I] zakotvených postupov pri usporiadaní pozemkového v lastníctva, ktoré sú vynútené neúplnosťou a nekompletnosťou jeho evidencie, ako
aj akútnou potrebou riešenia tohto problému [3] a [5]. Komisia nemá rozhodovaciu
právomoc, i keď plní niektoré
úlohy správneho orgánu.
Pri konštituovaní komisie zákon rozlišuje medzi "vyslaním" a "určením" člena komisie. Rozdiel medzi "vyslaním"
a "určením" spočíva v zásade v tom, že vyslaných zástupcov
do komisie musí správny orgán akceptovať, čo neplatí v prípade tých, ktorých za členov komisie určuje.
O zriadení komisie správny orgán nevydáva rozhodnutie,
keďže zriadením komisie sa nerozhoduje o právach, právami
chránených záujmoch a povinnostiach v zmysle správneho
poriadku.
Rokovací poriadok komisie upravuje najma
a) sposob zvolávania zasadnutí komisie,
b) sposob konania za komisiu,
c) sposob prijímania námietok a návrhov,
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d) sposob hlasovania o námietkach a návrhoch, čo do uznášaniaschopnosti komisie a prijatia stanoví sk.
Obec popri organizačnom a materiálnom zabezpečení činnosti komisie, ktoré však v zásade sú pokryté z 50 % podielu obce na výťažku z príspevkov účastníkov konania, má
významnú úlohu pri personálnom konštituovaní komisie,
pretože popri svojom zástupcovi, ktorý je súčasne predsedom komisie, navrhuje ďalších troch zástupcov vlastníkov,
nájomcov alebo iných užívatel'ov pozemkov, ktorých sa konanie týka. Medzi týmito tromi zástupcami z titulu zákona
vždy, ak sa v katastrálnom území obce nachádzajú lesné pozemky, je pracovník štátnej organizácie lesného hospodárstva.
6. Procesný postup činnosti komisie
Na konanie podl'a zákona [1] sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní, ak nie je v zákone [I] ustanovené inak,
alebo ak konanie neupravujú osobitné predpisy. Konanie sa
uskutočňuje pre každú obec. Ak obec tvorí viac katastrálnych
území, ROEP sa zastavuje osobitne pre každé katastrálne
územie. Konanie sa začína na podnet správneho orgánu, a to
dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí
na vhodnom mieste v obci (jej časti). Toto oznámenie bude
vyvesené až do schválenia registra. V oznámení správny orgán vyzve nájomcov pozemkov alebo iné oprávnené osoby;
aby v lehote určenej v oznámení poskytli údaje o pozemkoch
v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim. Nájomcom a iným
oprávneným osobám sa oznámenie doručí do vlastných rúk.
V oznámení sa zverejní aj určený operát, uvedie sa časový
postup konania a určí sa lehota na predkladanie listín o právnych vzťahoch k pozemkom.
Ustanovený procesný postup je špeciálnym druhom správneho konania na účely zostavenia registra. Postup je modifikovanou podobou katastrálneho konania [4] a [7] a konania
o pozemkových úpravách, so spoločnou úpravou zisťovania
podklad ov na rozhodnutie, prerokovanie registra a jeho
schválenie. Osoby, ktoré predložili doklady o vlastníctve pozemkov pri transformácii družstiev a privatizácii štátnych
pol'nohospodárskych podnikov, nemusia tieto doklady predkladať opatovne, pretože zákon [1] ukladá nájomcom poskytnúť komisii, resp. správnemu orgánu doteraz sústredené
doklady o vlastníctve ..
Výsledkom konaniaje schválený ROEP. Keďže register sa
zastavuje osobitne pre každé katastrálne územie, platí: jedno
konanie rovná sa jeden register.
Konanie možno začať len na podnet vecne príslušného
správneho orgánu. V rámci takto začatého konania sa na návrh účastníka konania, resp. toho, kto preukáže právny záujem, začne konanie podl'a § 11 a 12 zákona [1].
Verejná vyhláška musí okrem všeobecných náležitostí, ako
je označenie správneho orgánu, dátum vydania vyhlášky ajej
číslo, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby,
odtlačok pečiatky, obsahovať
a) oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podl'a zákona
[1],

b) označenie katastrálneho územia, pre ktoré sa konanie
uskutočňuje,
c) výzvu na poskytnutie údajov a predloženie listín vrátane
určeni a lehot,
d) poučenie o možnosti podať návrh na vydanie rozhodnuti a
o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním (§ II),
e) zverejnenie určeného operátu, vybratého katastrálnym odborom OÚ,
f) časový postup konania.

obzor

39

7. Zostavenie a schválenie registra obnovenej evidencie
pozemkov
Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z údajov
poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu a z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dokazav získaných najma pri prešetrovaní v obci. Správny orgán
zabezpečí zostavenie návrhu registra na základe takto zistených údajov a ďalších podkladov. Priebeh hraníc pozemkov
v prírode sa spravidla nezisťuje.
Úkony (práce) súvisiace so zistením podkladov a zastavením návrhu registra sa delia na úkony správneho orgánu,
úkony komisie a úkony projektanta. Rozsah a sposob zisťovania podkladov pre konkrétne konanie určuje správny orgán.
Zostavenie návrhu registra zabezpečuje správny orgán.
Správny orgán nebude (nemusí) návrh registra sám zastavovať, ale práce vykonajú na základe zmluvy so správnym orgánom fyzické a právnické osoby oprávnené na takúto činnosť podl'a osobitných predpisov (projektanti).
Po zastavení návrhu registra sa začína proces jeho posudzavania, ktorý sa končí rozhodnutím správneho orgánu
o schválení registra.
Správny orgán zverejní návrh registra na 30 dní na verejné
nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Návrh registra (ako jeden celok, dielo) sa nedoručuje účastníkom konania do vlastných rúk. Komisia súčasne doručí do vlastných rúk každému
účastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je
známe, výpis z návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré
sú podl'a zistených údajov v jeho vlastníctve alebo v správe,
spolu s poučením o možnosti podať námietky. Neznámych
vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo
sídlo nie je známe, zastupuje fond. Komisia doručí fondu výpis z návrhu registra.
Námietky proti návrhu registra s ich odovodnením možno
podať komisii
a) do 15 dní odo dňa doručeni a výpisu z návrhu registra,
b) do 30 dní oda dňa zverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu registra nebol o možno doručiť, lebo ich pobyt alebo sídlo nie je známe.
Námietky posúdi komisia, ktorá si može vyžiadať svedecké
výpovede osob oboznámených s miestnymi pomermi, a so
svojím stanoviskom ich súbome predloží správnemu orgánu
na rozhodnutie. Správny orgán po rozhodnutí o námietkach
register schváli. Rozhodnutie o schválení registraje konečné.
Na námietky podané po uplynutí uvedenej lehoty a na námietky, ktoré neobsahujú odovodnenie, komisia neprihliadne. Komisia písomne oboznámi s výsledkami riešenia námietky toho, kto námietku podal.
Schválený register je verejná listina, na ktorej základe katastrálny odbor OÚ zapíše údaje registra do KN.
Námietky účastníkov sa možu týkať údajov obsiahnutých
v návrhu ROEP, a to pozemku samotného (napr. jeho výmery
a geometrického a polohového určenia), alebo vlastníckeho
práva (práva správy) k nemu. Námietky týkajúce sa právnych
vzťahov možu mať podobu návrhu podl'a § 11 a 12 zákona
[1], ale možu mať aj iný charakter, napr. charakter sporu
o vlastníctvo pozemku. Može ísť tiež o procesné námietky.
Ak bude námietka doručená správnemu orgánu, ten ju bez
meškania postúpi komisii. Komisia najskor zistí, či námietky
boli podané včas a či obsahujú odovodnenie. Lehota na podanie námietok je procesná a je zachovaná, ak sa v posledný
deň lehoty podanie odovzdá na poštovú prepravu. V po-
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chybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokial' sa nepreukáže opak. Námietky podané oneskorene a námietky podané bez odovodnenia komisia neposudzuje. Vyhotoví ich
zoznam, ktorý spolu s námietkami predloží správnemu orgánu. Námietky podané včas a zároveň obsahujúce odovodnenie komisia posúdi tak, aby sa zistil presne a úplne skutočný stav veci. Nie je viazaná len návrhom účastníka
konania. Komisia vypracuje stanovisko ku každej posudzovanej námietke. Po posúdení všetkých námietok ich súborne
predloží správnemu orgánu.
O námietkach rozhodne správny orgán rozhodnutím, a to
spravidla individuálne o námietkach každého účastníka konania. Proti rozhodnuti u je prípustné odvolanie.
O námietkach podaných oneskorene, ako ani o námietkach, ktoré neobsahujú odovodnenie, správny orgán nerozhoduje, ibaže by námietka obsahovala žiadosť o odpustenie
zmeškania lehoty. Ak správny orgán odpustí zmeškanie lehoty, postúpi námietku komisii, aby ju posúdila.
Na spory o vlastnícke práva k nehnuternostiamje príslušný
súd. Ak niekto o sebe tvrdí, že je vlastníkom pozemku alebo
má k nemu iné právo a toto právo nemože preukázať príslušnou listinou, správny orgán ho odkáže na konanie pred
súdom.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí o námietkach
správny orgán register schváli. Rozhodnutie o schválení registraje konečné, čo znamená, že proti nemu nie je prípustný
opravný prostriedok.
Rozhodnutie o schválení registraje osobitným druhom administratívneho rozhodnutia. Správny orgán ho vydáva v písomnom vyhotovení bez návrhu. Účastníkom konania sa nedoručuje.
Ak do schváleni a registra správny orgán nerozhodne o návrhu, v rozhodnutí sa uvedú pozemky, ktoré sú predmetom
neskončeného konania, ako aj evidovaný vlastník a navrhovateL Evidovaný vlastník nemože do rozhodnuti a správneho
orgánu s týmito pozemkami nakladať.
8. Potvrdenie nadobudnutia

vlastníctva vydržaním

Správny orgán na návrh účastníka konania rozhodnutím potvrdí, že navrhovatel' nadobudol vlastníctvo k pozemku vydržaním, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom [I].
Účastníkom konania je aj dedič oprávneného držitel'a.
Návrh na vydanie rozhodnuti a možno podať len na účely
konania a najneskor s podaním námietok. Návrh musí obsahovať skutočnosti o splnení podmienok vydržania ustanovených osobitným predpisom, pričom
a) navrhovatel' si maže započítať aj čas pred účinnosťou osobitného predpisu,
b) prekážkou vydržania podl'a zákona [I] nie je, ak pozemok bol v užívaní poInohospodárskej organizácie alebo
lesnej organizácie podIa skorších predpisov alebo ak je
pozemok v čase podania návrhu v nájme. NavrhovateI
pripojí k návrhu dokazy, ktoré má k dispozícii, alebo
označí iné dokazy, ktoré sú mu známe. Komisia posúdi
návrh, so svojim stanoviskom a s priloženými dokaz mi
predloží návrhy správnemu orgánu na rozhodnutie. Správny orgán zamietne návrh na vydanie rozhodnutia, ak
- nie sú splnené podmienky na nadobudnutie vlastníctva vydržaním podl'a tohto zákona,
si vlastnícke právo k pozemku uplatnila v tomto konaní aj iná osoba alebo ak vlastnícke právo k pozemku
je predmetom konania podl'a osobitného predpisu.
Rozhodnutie je konečné. Tým nie je dotknu té právo navrhovatel'a domáhať sa určenia vlastníctva na súde.

Nadobudnutie vlastníctva vydržaním na základe rozhodnutia sa zapíše do registra. Tým nie je dotknuté právo iných
osob domáhať sa určenia vlastníctva na súde.
Na preukázanie vlastníctva všeobecne a osobitne na zápis
vlastníctva do katastra je potrebná sposobilá listina. Pokial'
niekto nedisponuje listinou sposobilou na vklad alebo záznam a tvrdí, že je vlastníkom, mMe podať na súde návrh na
určenie právneho vzťahu alebo požiadať súd o jeho osvedčenie. Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je,
može súd vykonať, ak je na tom naliehavý právny záujem,
a to na návrh.
Na žiadosť účastníka može aj notár osvedčiť skutočnosti,
ktoré by mohli byť podkladom na uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť sposobené právne následky. Širšie praktické použitie tohto postupu je obmedzené najma zákonnými
podmienkami vydržania. Zákon [I] preto umožnil v konaní
potvrdiť (osvedčiť) vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom navrhovateIovi, a to aj vtedy, ak podmienky vydržania
splnil jeho právny predchodca. Vydanie takéhoto potvrdenia
nemá konštitutívne účinky, ale sa ním iba osvedčuje, že navrhovater v určitom čase splnil podmienky na vydržanie
ustanovené zákonom.
Držitel'omje ten, kto s pozemkom nakladá ako s vlastným.
Ak je držitel' so zretel'om na všetky okolnosti dobromyserný
v tom, že mu pozemok patrí, je držiteIom oprávneným. Pri
skúmaní dobromysernosti držby nestačí, ak sa dokazovanie
zameria len na zisťovanie subjektívnych predstáv držitel'a. Či
je držitel' so zretel'om na všetky okolnosti dobromysel'ný, musí
byť zhodnotené objektívne.
Účastníkom správneho konania je navrhovatel'. Druhým
účastníkom konania bude spravidla ten, komu svedčí posledný zápis v pozemkovej knihe Ueho právny nástupca). Ak
ho nemožno zistiť, resp. ak nemožno zistiť jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo, bude ho zastupovať fond. Pozemkový fond bude účastníkom konania tiež vtedy, ak pozemok
je podIa zápisu v pozemkovej knihe alebo podl'a inej listiny
(napr. rozhodnutia o konfiškácii) vo vlastníctve štátu.
Osobitosti procesného postupu sú:
a) návrh na vydanie rozhodnuti a možno podať najneskor v lehote určenej na podanie námietok proti návrhu registra,
b) návrh pred vydaním rozhodnuti a správneho orgánu posúdi komisia, ktorá si može vyžiadať svedecké výpovede
osob oboznámených s miestnymi pomermi.
Rozhodnutie o nadobudnutí vlastníctva nemožno vydať, ak
a) si vlastnícke právo k tomu istému pozemku v konaní
uplatní aj iná osoba (a nevezme návrh spať),
b) vlastnícke právo k pozemku je predmetom súdneho konania alebo predmetom reštitučného konania,
c) pozemok je predmetom dedičského konania.
Správny orgán v týchto prípadoch návrh zamietne. Zamietavé rozhodnutie správneho orgánu je konečné. Jeho preskúmania sa preto nemožno dovolávať riadnymi ani mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Tým však nie je dotknuté
právo navrhovateIa podať na príslušnom súde žalobu o určenie vlastníckeho práva.
9. Osobitné oprávnenie správneho orgánu
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v celom katastrálnom území naraz s využitím znalosti miestnych pomerov može priniesť poznatky o nepresnostiach použitia doterajších postupov usporiadania pozemkového vlastníctva.
Pre takéto prípady, ktorých riešenie by si inak vyžadovalo
uplatnenie zdíhavých štandardných postupov, zákon [I] zveril správnemu orgánu osobitné oprávnenie na nápravu nepresnosti.
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Ak sa v konaní zistia údaje odporujúce skutočnostiam,
z ktorých vychádzalo notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní alebo o zápise za vlastníka alebo protokol a zoznam
o prechode vlastníctva veci štátu na obec, správny orgán maže
na návrh rozhodnutím
a) potvrdiť nadobudnutie vlastníctva vydržaním inou osobou,
b) potvrdiť, že pozemky sú vo vlastníctve štátu alebo inej
osoby, a to aj vtedy, ak sú dotknuté pozemky a právne
vzťahy k nim už evidované podfa predpisov o KN v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií (je už založený list vlastníctva). Vydaním rozhodnutia správneho orgánu strácajú osvedčenia alebo
protokoly a zoznamy platnosť.
Návrh na vydanie takéhoto rozhodnuti a podáva komisii
ten, kto o vydanie rozhodnuti a preukáže právny záujem, najneskar však v lehote ustanovenej v zákone [I] na podanie námietok. Komisia návrh posúdi a so svojim stanoviskom ho
predloží správnemu orgánu na rozhodnutie. Proti rozhodnutiu správneho orgánu možno podať opravný prostriedok. Ak
správny orgán o návrhu nerozhodne do schváleni a registra,
zaradia sa tieto pozemky do súpisu pozemkov, ktorých vlastník a jeho miesto trvalého pobytu/sídla sú známe. Evidovaný
vlastník nemaže do rozhodnuti a správneho orgánu s týmito
pozemkami nakladať.
Rozhodnutie správneho orgánu je verejná listina, na ktorej základe sa vykoná zápis do katastra nehnutefností záznamom.
Konanie v tomto zmysle je špeciálnym správnym konaním, ktoré možno začať len podfa zákona [I]. Správny orgán
v ňom maže (má právomoc) rozhodnutím potvrdiť, že vlastníkom pozemku je iná osoba, než ktorej bolo právo osvedčené vydaním notárskeho osvedčenia, resp. potvrdené spísaním protokolu a zoznamu.
10. Záver
Zmyslom ROEP, ktorý bude zostavený a schválený ako výsledok konania vo forme rozhodnutia, je sústrediť pokiaf
možno všetky údaje o pozemkoch v katastrálnom území
a o právnych vzťahoch k nim, aby po zapísaní do KN mohli
byť využívané ako údaje katastra. Takéto sústredenie do podoby, z ktorej informácie z KN budú poskytované na počkanie, bude znamenať značné zrýchlenie operácií na trhu s nehnutefnosťami a teda i zvýšenie právnej istoty vlastníkov
a iných oprávnených.

[I] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
[2] HORŇANSKÝ, 1.: Problematika evidencie vlastníckych vzťahov k nehnutel'nostiam na Slovensku. Geodetický a kartografický obzor, 37(79),1991, Č. 9, s. 190-193.
[3] HORŇANSKÝ, I.: Budovanie bázy údaj ov o vlastníckych vzťahoch v katastri nehnutel'ností. Geodetický a kartografický obzor,
39(81), 1993, Č. 12, s. 262-266.
[4] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon)
[5] HORŇANSKÝ, 1.: Evidovanie póvodných kolektivizáciou
pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva do vel'kých blokov
zlúčených parciel a ich vlastníckych práv v katastri nehnuteI'ností. Geodetický a kartografický obzor, 41(83),1995, Č. 4, s.
81-84.
[6] HORŇANSKÝ, I. - MACKO, J.: Nový katastrálny zákon prijatý. Geodetický a kartografický obzor, 41(83), 1995, Č. 11, s.
235-238.

[7] HORŇANSKÝ, I. -MACKO, J.: Katastrálne konanie a nový katastrálny zákon. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83), 1995,
Č. 12, s. 265-268.
[8] KUKUČKA, J. a i.: Pozemkové právo II [Vybrané zákony s komentárom]. Bratislava, TriPe 1995.
Lektoroval:
Ing. Juraj Palčík, CSc.,
katastrálny odbor
Krajského úradu v Prešove

Seminář Tvorba a vedení digitální
katastrální mapy

Ve dnech 15. a 16. října 1996 uspořádal Spolek zeměměřičů Brno
a Katastrální úřad Brno-město pod záštitou Českého svazu geodetů
a kartografů (ČSGK) v rekreačním středisku Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem pracovní seminář na téma Tvorba a vedení digitální katastrální mapy (DKM).
Odborná skupina 1704 ČSGK - katastr nemovitostí zvolila uvedené téma semináře proto, že v nejbližších letech bude tvorba DKM
jedním z hlavních úkolů digitalizace katastru nemovitostí. Seminář
byl proto určen zejména pro pracovníky katastrálních úřadů (KÚ)
a přítomno bylo celkem 130 účastníků (maximální počet daný kapacitou střediska). Vyslechli celkem 14 odborných přednášek, z nichž
většina je obsažena ve sborníku, který obdrželi všichni účastníci při
zahájení semináře. Téma semináře bylo velmi aktuální. což dokázala živá diskuse, která se po oba dny protáhla přes plánovaný čas.
V úvodu semináře připomněl předseda OS 1704 významný přínos Doc. Ing. Dr. Oldřicha Války, CSc., který v letošním roce zemřel, v oblasti automatizace katastru nemovitostí a zejména zpracování digitálních map.
První blok přednášek zahájil místopředseda ČÚZK Ing. K. Večeře, který nastínil resortní koncepci digitalizace katastru nemovitostí se zaměřením na soubor geodetických informací (SGI). Technické předpisy pro zabezpečení uvedené činnosti byly náplní
přednášky Ing. J. Pražáka z ČÚZK. Různé způsoby tvorby DKM
byly obsahem dalších tří přednášek. Obnově katastrálního operátu
novým mapováním se věnoval Ing. K. Gregor z KÚ v Opavě, přepracování základní mapy velkého měřítka (ZMVM) uvedl Ing.
L. Týč z KÚ v Liberci a přepracování mapy vyhotovené podle Instrukce A bylo náplní přednášky Ing. J. Rubešové z KÚ v Pardubicích. Dokončením rozpracované obnovy novým mapováním formou
DKM se zabýval Ing. J. Reška z KÚ Brno-město.
Druhý blok přednášek uvedl Ing. A. Vjačka z KÚ v Opavě technologickými zásadami pro vedení DKM. Ing. T. Morávek z KÚ v Pardubicích informovalo tvorbě a vedení DKM v blízkém zahraničí
(Rakousko, Hessensko). Konkrétní zkušenosti KÚ s vedením DKM
uvedli Ing. K. Štencl z KÚ v Kroměříži a Ing. J. Novotná z KÚ v Kolíně.
V první části diskuse vystoupilo 10 účastníků semináře, kteří se
soustředili na problematiku výměr parcel při změnách, digitalizaci
sáhových map a na další otázky.
Druhý den pokračoval seminář třetím blokem přednášek, v němž
nejdříve Ing. M. Kocáb z VÚGTK Zdiby hovořilo inovacích programového systému MicroGEOS pro vedení DKM. Hlavní aspekty
připravovaného nového informačního systému katastru nemovitostí
uvedl Ing. J. Poláček, CSc., ze ZÚ Praha. Další před!1ášky byly věnovány praktickému využití DKM. Ing. Paleček z KU ve Zdáru nad
Sázavou hovořilo využití v oblasti Městského informačního systému
Bystřice nad Pernštejnem a Ing. M. Šedý z Geodézie Brno shrnul
obecné zkušenosti ze spolupráce s KÚ při digitalizaci SGI. Problematice tvorby DKM z výsledků komplexních pozemkových úprav
se věnoval Ing. J. Kostka z firmy K & P Data. O technologii využívající automatizaci při zavedení kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek do KN v prostoru s DKM pojednal Ing. 1. Rucký
z KU Plzeň-město.
I druhá část diskuse byla živá a 6 diskutujících hovořilo zejména
o problémech s využíváním systému MícroGEOS, ale í o dalších tématech navazujících na přednášky.
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Po uzavření diskuse pozdravil účastníky semináře předseda ČSGK
Ing. P. Polák a pak byly projednány a přijaty závěry, v nichž se pro
další rozvoj DKM doporučuje věnovat pozornost dopracování technologického postupu, řešit duplicitní vedení seznamu souřadnic, zvážit možnost jednodušší aplikace digitální formy mapy, optimálně využívat dřívější měření při obnově katastrálního
operátu a zvyšovat
technickou úroveň zaměstnanců
KÚ.
Ing. Zbvněk Souc"ek,
.
ČÚZK

Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v Národním technickém
muzeu v Praze
- 11. pokračování

Po roce se opět sešli členové Klubu přátel Národního technického
muzea (NTM) spolu se svými příznivci na sympoziu Z dějin geodézie a kartografie. V pořadí sedmnácté sympoúum se konalo 28. listopadu 1996 v prostorách NTM. Účastníci si vyslechli následujících
osm přednášek:
\lvvoj mapového obrazu c"eské strany Šumavy,
Ludvík Mucha Vladimír Kraus Litografóvé ve službách ('eské kartografie,
Kartografické
materiály a srovnlÍvací dějiny
Eva Semotanová měst,
Josef Š vastal Čísla a geometrické vztahy v architektuře.
Drahomír Dušátko ~ 45.výročízaloŽeníVojenskéhotopogrqfického
lÍstavu v Dobru§ce a V\;voj vojenské geodéúe,
Rekonstrukce
mapového obrazu pohřdovan.Vch mnichovských
portullÍnů Z poúítku
16.
století,
Ověření triangula('ního theodolitu J. & J. Frič
podle normy ČSN ISO 8322-4,
VHkové systémy na našem lÍz.emí.
První přednášející
věnoval pozornost Šumavě počín<Jje zprávou
prvního českého dějepisce Kosmase. Z počátku ovšem Sumava neměla svůj název a Ceši ji nazývali prostě "Ies", Němci pro ni měli
název Nordwald. Název Šumava byl zaveden až roku 1565. Názvu
použil později i Pavel Stránský (1636) a Bohuslav Balbín (1679).
První, kdo vepsal český název do mapy, byl Václav Merklas. Stalo
se tak roku 1843 na nevelké mapě Čech.
Přednášející vymezil zájmovou oblast. Shledal, že nejstarší zobrazení Šumavy bylo na mapě Velké Germanie od Klaudia Ptolemaia. Kdy se zakreslení do mapy dostalo, není známo. Následně byla
Šumava více méně zdařile zakreslena v dalších kartografických
dílech, včetně mapy Mikuláše Klaudiána. Mezi mapovými díly se vyskytly i pohledové mapy. V důsledku kolonizace z české a německé strany vznikaly první hraniční mapy, ale i spory, např. v roce
1510-1514.
Zákres oblasti Šumavy se postupem doby upřesňovaL Šumava se
objevovala v kartografických
dílech známých osobností - Johannesa
Crigingera, Abrahama Ortelia, Pavla Aretina z Ehrenfeldu, Johanna
Sticha, Jana Jiřího Vogta (Mauricia), Jana Kryštofa MUllera. Přednášející uvedl také jméno Františka Jakuba Kreibicha a jeho mapu
Čech z roku 1807 i mapy 16 českých krajů.
Oblast Šumavy byla v dílech vzniklých z vojenských a katastrálních mapování. Dále se Šumava objevuje na speciálních a generálních mapách a konečně na turistických mapách různých nakladatelů,
zejména 1. R. Vilímka a Fastra. Přehled mapových děl končil rokem
1939.
Druhá přednáška byla věnována osobnostem kartografické
litografie. Vynález litografíe pražského rodáka Aloise Senefeldera záhy
ovlivnil reprodukci kartografických
děL V Čechách mezi prvními
byl Karel Hennig, jehož působení v Praze začalo roku 1821. Hennigova tiskárna patřila po roce 1833 k nejpřednějším.
O rozmnožování plánů a map se staral i litoměřický K. V. Medau, který dostal
koncesi v roce 1829. U něho zhotovené kamenorytiny
dosahovaly
jakosti ocelorytin. V Žatci působil znamenitý rytec map Petr rytíř ze
Schonfeldu, jehož velké mapy mu tiskl v Praze Bedřich Kretschmer.
Následovali další, mezi nimi Josef Habel, který jako první místo ručního kolorování map barevné plochy tiskL
Celkem byla zmínka o 18 litografech. Jejich výčet končil rokem
1896, kdy bylo vynálezu litografie právě sto let. V tom roce dosCal
koncesi František Bernášek. Tiskl mapy Čech a po první světové
válce i mapy Československé
republiky. Je znám dále tím, že si v roce
1911 opatřil ofsetový stroj (tzv. přenosku).

Zajímavé kartografické
dílo vzniká v Historickém ústavu České
akademie věd, a to jako studie historického
vývoje českých měst
s možností následného porovnání graficky zobrazených údajů. Vznikající dílo se nazývá Historický atlas měst České republiky. Zatím
vyšly dva svazky - Pardubice (1995), České Budějovice (1996) a připravuje se svazek Litoměřice (1997).
Dílo je mezinárodně zastřešeno. Cílem mezinárodni spolupráce je
zpracování atlasu evropských měst. V jednotlivých
státech vznikají
národní atlasy měst, jejichž projekt se řídí společnou mezinárodní
osnovou. Přednášející mohla poukázat na některá hotová zahraniční
díla.
Hovořilo se o zakládání měst a jejich vývoji během staletí, zejména o vlivech, které městům daly dnešní podobu. V oblasti Čech
jsou pro zpracování map měst využívány MUllerovy mapy, mapy
z vojenských a katastrálních mapování, Kreibichovy mapy až po letecké snímky a další. Jak některé město měnilo svůj tvar, bylo vidět
na ukázkách. Je třeba poznamenat,
že získaná kartografická
díla
slouží nejrůznějším
profesím - památkářům,
architektům,
historikům, projektantům komunikací atd.
Ve 451eté existenci Vojenského topografického ústavu v Dobrušce
(VTOPU) je možno sledovat vše nové a převratné, co se v tomto
údobí v geodézii událo. Historie ústavu začala I. květnem 1951, kdy
vznikl jako 2. vojenský zeměpisný ústav. Topografickým
mapováním se přikročilo k novému mapovému dílu. Přednášející se dotkl
předchozích děl a nastínil, jak se v VTOPÚ vyvíjela geodézie do
roku 1990. V této souvislosti také hovořilo
spolupráci s civilním
sektorem. Zmínil se o použitých systémech, o celostátním gravimetrickém mapování v měřítku 1:200 000, observaci aj.
Poznamenal. že v šedesátých letech se začalo se zaváděním radiových a světelných dálkoměrů.
nastupovala
počítačová technika
a s ní začaly vznikat soubory dat. Novou byla družicová geodézie.
Počátkem sedmdesátých let byla v Orlických horách vybudována
observační stanice Polom, kam byla přemístěna z Kašperských Hor
seizmická aparatura a zahájena stálá registrace sledování seizmických jevů, později sem byla přemístěna družicová kamera. Byly též
zřízeny komparační základny pro komparaci gravimetrů a gyroteodolitů. Koncem sedmdesátých let existovala ve VTOPÚ dokonce dvě
samostatná oddělení, a to družicové geodézie a geofyziky. Zmínka
padla i o modernizaci geodetických
základů a co z toho pro bývalou ČSR vyplynulo. Přednáška uváděla řadu dalších pozoruhodných
sdělení, která se dotýkala přítomnosti.
O ztracených portulánech, které byly do roku 1945 uloženy v Mnichově, hovořil dr. KupČík. Mapy z 15. a 16. století patřily ke kulturnímu dědictví Bavorska. V Mnichově byla uložena celá jedna třetina z 15 ve světě evidovaných originálů, které zobrazují Starý Svět
i první obrysy Ameriky. Dnes některé z tohoto kartografického
bohatství schází. Důvodů, proč zmizely v roce 1945,je více. Podstatné
je, že se dosud nenašly.
Přednášející se zaobíral pěti zmizelými díly, hovořilo
tom. co
o nich víme a co zobrazovaly, i jak se do Mnichova asi dostaly. To,
že se o ních mohl zmínit, stalo se díky tomu. že byly např. překresleny, okopírovány nebo publikovány např. v atlasech.
Studentka L Koutová se zabývá ve své díplomové práci přesností
jednoho theodolitu firmy Frič. V úvodu poznamenala,
že se firmě
podařilo vytvořit celý soubor geodetických přístrojů včetně přístrojů
pro průmyslové účely. Mezi výrobky by se např. našel í theodolit se
skleněnými kruhy.
U sledovaného tríangulačního
theodolitu bylo konstatováno,
že
s ním bylo měřeno i po 2. světové válce. Diplomantka popsala theodolit, jak s ním měřila (v souladu s normou ISO) a co zjistíla.
Průvodcem po výškových systémech v ČSR byl Ing. Kolenatý.
Měření výšek se objevuje od roku 1818 pří založení katastru, kdy
byly měřeny výšky bodů trigonometrické
sítě. Teprve později se přikročilo k nívelaci s výchozím bodem v Terstu. O chyby v nivelaci
nebyla nouze, zvláště při železniční a říční nivelaci. Opravy. respektive přepočty dosahovaly často několika metrů. To proto, že se
do nivelace prosadily různě výškově položené výchozí body a i lidský faktor.
Počáteční body se přitom stěhovaly od Jadranu k Severnímu
a Baltskému moři, z města Terstu do Amsterodamu i do vzdáleného
Kronštadtu, a rovněž do Lišova a Strečna. Nemalou potíž s výškami
v Praze měl i prof. Karel Kořístka. Každého uživatele bylo aje proto
třeba upozornit na výškový systém, se kterým přichází do styku. Zajímavé bylo sdělení, že pravděpodobná
chyba v určení výšky mezi
Terstem a Lišovem je 73 mm, přičemž jejich vzdálenost dosahuje

689 km.
Sympozium
bylo doplněno prohlídkou výstavy KlÍmen barvou
promluvil, kterou ínstalovalo NTM při příležitosti dvoustého výročí
vynálezu litografie.
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Mezinárodní symposium o tíži, geoidu a geodézii mořských oblastí
(Gravity, Geoid, and Maríne Geodesy) GraGeoMar 96 se konalo
v Tokyu od 30. 9. do 5. 10. 1996 v prostorách tokyjské university.
Bylo pořádáno Mezinárodní geofyzikální a geodetickou unií
IUGG/lAG a MTS (Marine Technology Society, Japan).
Nejen místo konání bylo lákavé, ale i program stál za pozornost
a bylo si z čeho vybírat. Sekce A se zabývala pokrokem v absolutní
gravimetrii (organizátoři Faller a Tsubokawa), sekce B relativní gravimetrií (Groten a Sato), sekce C byla o kosmické a letecké gravimetrii a gradientometrii (Brozena a Segawa), sekce D o geodetické
metrologii (standardy, sítě, databáze a software), konvenoři Marson
a Nakai; sekce E byla věnována globální geodynamice (Klingele,
Hsu, Tanaka), sekce F tektonogravimetrii (Wolf a Okubo), sekce
G slapům (Wenzel a Takemoto), sekce H inverzním úlohám (Holota
a Kaidzu); sekce J se soustředila na geofyzikální využití dat družicové altimetrie (Smith a Fukuda), sekce K na souhrnné modely gravitačního (tíhového) pole Země a jejich aplikace (Sideris, Pavlis, Sasaki); dále pak sekce L byla zaměřena na metodologii určení
regionálního geoidu gravimetrickými a geometrickými prostředky
(Vermeer, Kearsly, Matsumoto); sekce M nebyla; sekce N se věnovala relativním a absolutním změnám výšky mořské hladiny (Crawford, Odamaki), sekce P geodetickým metodám studia deformací
oceánského dna (Hildebrand a Fujimoto), sekce Q mapování mořského dna, zobrazování a bathymetrickým (hloubkoměrným) interpretacím gravitačního pole v oblasti oceánů (Lonsdale a Kasuga),
sekce R přesnému určování poloh na povrchu moře (Colombo a Sengoku) a konečně sekce S elektronickému mapování a sjednocování
geodetických systémů (Hecht a Tatsuno).
Z uvedeného pouhého seznamu sekcí každý vidí, že nebylo v silách jednotlivce zúčastnit se všeho a že se některé sekce mohly překrývat (což se bohužel dělo a to pro mě zvláště nepříjemným způsobem). Z ČRjsme byli přítomni dva (Dr. Holota ajá), oba s referáty.
Já jsem se věnoval družicové altimetrii (na toto téma jsem v sekci
J přednesl referát sestavený z prací společných s americkým a německým spoluautorem) a globálním modelům gravitačního pole
Země, hlavně průzkumu jejich reálné přesnosti pro geofyzikální
a další interpretace. Právě na sekce J a K se v dalším převážně zaměřím.
V družicové altimetrii a modelování gravitačního pole Země spíše
než o revolučních změnách lze mluvit o poctivé puntičkářské dřině
vedoucí postupně ke zpřesňování a zvětšování rozlišovací schopnosti
v určení průběhu geoidu, topografie moří a odvozených parametrů.
Podrobně se diskutují systematické chyby při zpracování altimetrie. Ty pramení jednak ze zavádění empirických korekcí už při
určení dráhy altimetrických družic s cílem mít dráhu v radiálním
směru co nejpřesnější, ale s nebezpečím odfiltrování signálu, který
má například gravitační původ, a který vlastně chceme studovat,jednak z korekcí ohledně šíření signálu atmosférou (nový ionosférický
model) a styku signálu s "vlnkami" na moři (elektromagnetická korekce jako doporučené procento ze signifikantní výšky vln určené
rozptyloměrem).
Altimetrická měření z americko-francouzské družice TOPEXlPoseidon (TIP) i ERS-I a 2 (ESA) jsou přesná na 0,02-0,05 m (menší
přesnost při velkých vlnách), ovšem přesnost určení dráhy v radiálním směru stále pokulhává za vlastní měřickou přístrojovou přesností. Pro TIP je dráha v radiálním směru přesná na 0,05 m, u nižších drah musíme počítat s chybou 0, I0-0,20 m. Pro vyšší dráhu
TIP (1300 km výšky nad zemským povrchem) je dominantním zdrojem radiální chyby nepřesná znalost vlivu tlaku slunečního záření,
tedy negravitační poruchy dráhy, zatímco pro nižší dráhy (ERS-I, 2,
Geosat, Seasat; kolem 800 km) je největší překážkou stále nepřesná
znalost parametrů gravitačního pole Země. Další zpřesnění dráhy
znamená nejen větší věrohodnost všech aplikací odvozovaných z altimetrických měření, ale nepřímo i přesnější určení drah ostatních
družic. Přesnější altimetrie vede k přesnějšímu popisu gravitačního
pole a průběhu geoidu a to opět k přesnějšímu určení dráhy - nekonečný iterační cyklus.
Altimetrická měření se hojně používají buď sama nebo v kombinaci např. s údaji ze slapových bójí k popisu geoidu v regionálním
měřítku, třeba ve Středozemním nebo Čínském moři. Měření z'Topexu jsou sice přesnější, ale síť subsatelitních bodů, vytvářená např.
geodetickou misí družice ERS-I je mnohem hustší než u Topexu
(i když se generuje déle) a pro geodetické účely je tudíž vhodnější.

Střední hladina moří je dalším vděčným tématem, poté, co se lze již
spolehnout na určený geoid a na dráhu s decimetrovou přesností v radiálním směru. Za topogratii moří jakožto malou (decimetrovou až
metrovou) odchylku od oceánského geoidu mohou zejména geostrofické (povrchové) mořské proudy a různá slanost vody v různých
lokalitách. Z topografie určené z altimetrie lze odvodit mořské
proudy, které dále úzce souvisí s přenosem tepla mezi oceánem a atmosférou, což zajímá oceánografii. Nové globální mapy střední hladiny moří presentovali Francouzi (CNES, Toulouse) a Němci (GFZ,
Postupim). Nové mapy oceánských partií geoidu, ukazující rozmanité geofyzikální fenomény, předvedli Američané (NOAA, Silver
Spring) a Němci (GFZ, Postupim). Geofyzikální interpretací altimetrických výsledků z geodetické části mise Geosat se zabývali Japonci.
Dalším přirozeným krokem je studium časových variací topografie moří. Ty jsou především sezónní, ale i víceleté; sem patří jev
zvaný EI Nino (Ježíšek, Jezulátko, Dítě), což je rekurentní, aperiodické, nízkofrekvenční meziroční ohřívání tropické zóny Tichého
oceánu (dostavující se jednou za 2-10 let), které probíhá souběžně
se změnami tlaku vzduchu při hladině oceánu mezi jeho východní
a západní částí. "Vlny" související s EI Nino lze pomocí altimetrických měření (zejména z družice TIP) monitorovat a dokonce částečně predikovat. Na konferenci se objevilo několik referátů s analýzami sezónních regionálních změn hladiny moří (okolo Antarktidy,
Austrálie, na západ od Kanady, v oblasti Malajsie či ve Středomoří).
Světlo světa spatřily tři nové modely gravitačního pole Země; dva
americké provenience, jmenovitě TEG 3 z Centra kosmických studií texasské university v Austinu a EGM 96 (v družicové a kombinované versi), společné dílo Goddardova střediska kosmických letů
NASA a DMA ministerstva obrany USA. Další souhrnné řešení se
jmenuje GFZ 95A1PGM 055 a je to vylepšený GRIM 4S/C4 německých autorů (Postupim a Oberpfaffenhofen).
Všem novým souhrnným řešením geopotenciálu je společná
snaha využít co nejvíce nových dat jak z měření k družicím (laserová, resp. dopplerovská, resp. GPS měření k novějším objektům
jako je Stella, GFZ-I, ERS-I, 2, GPS-Met, TIP, RADCAL, HlLAT,
EUVE, aj.), tak z paluby družic (družicová altimetrie z TIP, ERS-I,
2 nebo ze sledování družice z družice např. mezi TIP a GPS). K disposici jsou nové terrestrické tíhové anomálie Llg z oblastí dříve "cenzurovaných" nebo bez měření, takže už odpadají nepřesné geofyzikální predikce. Němci poprvé použili Llg z území bývalého SSSR
10' X 15', DMA se pochlubila vlastnictvím nejrozsáhlejšího datového souboru tíhových anomálií (40 miliónů dat 30' X 30'); poněkud ironické je, že tento soubor není volně přístupný!
TEG 3 je k disposici do stupně a řádu harmonických geopotenciálních koeficientů (Stokesových parametrů) (I, m) = 70,70, ale byl
spočten do (120,120); model NASA/DMA bere jako apriorní informaci nedávno publikovaný model JGM 2 (který byl do 70,70), jde
kompletně až do (360,360), přičemž kovarianční matice je k disposici do (70,70), tj. asi II miliónů členů, výše jsou uvedeny jen formální střední kvadratické chyby koeficientů. Německé řešení bere
jako apriorní stále aktuální francouzsko-německý model GRIM 4S4
(kompletní do 60,60), a jde do (100, I00) a za určitých omezení do
(360,360).
Nejobtížnější u monstrózních řešení do stupně a řádu 360 je objektivní test vnější přesnosti (accuracy). Dostat konkrétní cifry pro
jednotlivé harmonické koeficienty je vpodstatě nemožné, hodnotí se
"souhrnně" (pokud možno s nezávislými daty) predikce dráhy družice nepoužité pro výpočet modelu, predikce tíhových anomálií, průběhu geoidu aj. Na tuto práci dokonce existuje specielní pracovní
skupina, v níž se účastní i čeští vědci. Rámcově lze říci, že dnes
známe průběh geoidu lépe nad otevřenými moři (kde není problém
s výpočtem slapů) a oceány než nad kontinenty, a to až na pouhých
0,20 m, ale (bohužel stále!) přes I m nad kontinenty. Je to díky altimetrii. Zvrat může přinést až družicová gradientometrie, umožňující měřit in situ aspoň některé druhé derivace gravitačního potenciálu. O projektech v tomto smyslu se také referovalo, ale takovéto
plány a detaily asi již vybočují z rámce informativního článku.
Nejen vědou je člověk živa rád se rozhlédne po okolí. O víkendu
jsem navštívil národní park Hakone nedaleko sopky Fudži, vulkanickou oblast s fascinujícími přírodními výtvory. Zbyl i čas na zběžnou prohlídku Tokya a na vědeckou exkurzi do Hydrologického
ústavu u Jokohamy. Celkový dojem je pozitivní. Vše funguje, jak
má, hlavně automaty na cokoli, metro a doprava vůbec. Jídlo a dopravajsou velmi drahé (o hotelovém ubytování nemluvě), nutně třeba
i pro turisty z USA, natož pro nás. Na běžný oběd (bude to pravděpodobně jen malá porce) v průměrné restauraci nutno počítat 10-15
US dolarů. Zpáteční lístek na obyčejný vlak na vzdálenost asi
150 km vyšel na 25 dolarů, ale cesta vlakem I autobusem z centra
města na letiště (trvá přes hodinu) na 17122 dolarů. Výběr byl demokratický: vyjma vlaku či autobusu ještě taxi za třikrát tolik. Plechovka studeného nebo horkého nápoje (0,3 I) z automatu stojí v pře-
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Padesát let Ing. Jaroslava Šimka

Japonská geodynamická družice Ajisai.
EGS (Experimental Geodetic Satellite), známý též pod
názvem Ajisai, byl vypuštěn v r. 1986 na kruhovou dráhu
ve výšce 1500 km se sklonem 1 = 50 k rovině zemského
rovníku. Původní určení družice je čistě geodetické: stanovit transformační prvky lokálního geodetického systému
vůči systému geocentrickému (viz Sasaki a Hashimoto:
"Launch and observation program of the EGS of Japan ".
1EE Trans. Vol. GE-25, 1987, No. 5). EGS nese koutové
odrážeče pro sledování laserovými dálkoměry se Země
(120 ks) a zakřivená zrcátka pro optické sledování (318 ks).
Čistě geodynamická družice má ~jako LAGEOS-I, 2, či
Starlette, SteZla, Etalony a GFZ-I - jen koutové odráŽeče.
Zrcátka mají menší zakřivení než by odpovídalo poloměru
družice (1,07 mj, takže "předstírají", že světlo se odráží od
objektu o poloměru asi 4,5 m (tím má větší hvězdnou
velikost, až 1,5m).
0

počtu I dolar, pivo v tomtéž množství bývá většinou jen v obchodech a za dvojnásobek; v restauraci lze mít půllitr za 8 dolarů' Pivo
je dobré, patrně podle západoevropských receptů. Milé bylo, že jsem
se nikde nesetkal s agresivitou nebo snahou mě okrást, která je poměrně běžná všude kolem nás. Po týdnu jsem chodil klidně potmě
opuštěnými uličkami. Ovšem domluvit se bylo obtížné ... Metro má
nápisy i v angličtině, ale Japonci většinou nesestaví ani holou větu
anglicky. Chtěli by, jsou ochotní, někdy na naše poměry až nezvykle, ale komunikace vázne. Velké potíže s angličtinou Uiná pro ně
cizí řeč asi nepadá v úvahu) měli i studenti na universitě a dokonce
i vědečtí pracovníci s výjimkou těch, co dlouho pobývali v USA.
Snaha by byla, ale výsledek jejich rad - jak se kam dostat - většinou dopadl tak, že jsem si pomohl sám. Práce s mapou Tokya byla
pro mnohé nad jejich síly. Specielní situace nastala na výletě, kde
nikde kolem nikdo nebyl a cesty v lese se dělily a rozcestníky na
nich byly jen japonsky. Pro úplnost nutno dodat, že byla mlha a místo
mapy Hakone jsem měl jen skicu. Ale trefil jsem a přežil jsem. Na
skice totiž byly nápisy japonsky i anglicky.
Jedna drobná scéna mi utkvěla v paměti. Při slavnostním úvodním proslovu japonského profesora cupital jakýsi asistent krátkými
krůčky, aby profesorovi cosi podal; "feudální poddanost" z toho jen
"odkapávala". Dlouhodobou záměrnou izolaci a vštípenou pokoru
nelze "odepsat" ze dne na den. Celkový dojem: tělo obklopené nejlepší elektronikou kráčí do 21. století, ale duše pokulhává ve středověku.
.

Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Astronomický ústav Akademie věd ČR

Vedoucí útvaru geodézie a dynamika Země Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického Ing. Jaroslav Šimek se
narodil 15. listopadu 1946 v Bruě. Střední školní vzdělání ukončil
v Praze v r. 1963, v letech 1963-1968 vystudoval obor geodézie na
Českém vysokém učení technickém v Praze. Kromě toho absolvoval 4 semestry studia jazyků na Universitě 17. listopadu a v letech
1973-1976 postgraduální studium geofyziky na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university.
V zeměměřickém resortu působí již od r. 1968, pracovníkem
VÚGTK je od r. 1972, nejprve v oddělení teoretické geodézie, později v oddělení geodetické astronomie. V r. 1988 byl jmenován vedoucím oddělení geodetických základů a geodetické observatoře
Pecný.
Svou výzkumnou činnost zaměřil Ing. 1. Šimek zejména na určování charakteristik detailního tíhového pole a jejich aplikace v geodézii, na zpracování rozsáhlých geodetických sítí a využití metod
kosmické geodézie při budování geodetických sítí. Je autorem 31 výzkumných zpráva 43 původních publikací věnovaných této tématice. O svých výsledcích referoval na mnoha domácích i mezinárodních seminářích a konferencích. Kromě toho působí i jako
překladatel a spolupracuje s útvarem odvětvových informací
VÚGTK na anotacích zahraniční odborné literatury. Je členem terminologické komise ČÚZK a řešitelem 3 grantových projektů GA
ČR.

Široký rozhled v oboru a vynikajicíjazykové znalosti využívá Ing.
J. Šimek při řízení práce útvaru i při mezinárodní spolupráci, která
se v oboru prudce rozvíjí zejména od r. 1990. Podílel se na spolupráci při druhém soubomém vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě a při budování kontinentální sítě kosmické triangulace.
V současné době zastává řadu mezinárodních funkcí významných
pro rozvoj oboru v ČR. V rámci Středoevropské iniciativy (SEl) pracuje v sekci C-geodézie Komitétu věd o Zemi jako zástupce ČR,jako
mezinárodní koordinátor projektu C I-spojení geodetických sítí,jako
zástupce ČR v geodynamickém projektu CERGOP a jako vedoucí
studijní skupiny pro přesné určování výšek geodynamických stanic.
Dále je zástupcem CR v mezinárodním gravimetrickém projektu
UNIGRACE a v Mezinárodní geodetické asociaci je členem subkomise pro projekty SEl sekce 5-Geodynamika a studijní skupiny 3.166
- Modelování a interpretace lokálního tíhového pole. Je rovněž zástupcem ČR v jednom z dílčích projektů programu COPERNICUS
Evropské unie.
Přejeme jubilantovi do dalších let pevné zdraví, osobní spokojenost a mnoho úspěchů v další práci.

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
7. st. př. n. I. - Thales z Milétu použil trigonometrické měření s podobností trojúhelníků k určení výšky pyramid z délky vrženého stínu.
Konstruoval též dálkoměr s latí na stanovisku pro měření vzdálenosti lodí od břehu.
7. st. př. n. I. - v této době vznikla plankonvexní broušená čočka
nalezená při vykopávkách v Ninive. Svědčí o značných empirických
znalostech optiky. V Ninive a v Jeruzalémě byly proraženy tunely
délky přes 500 m, dokládající dobré znalosti tzv. praktické geometrie.
27. př. n. I. - za císaře Augusta byli měřiči (agrimensores) zařazeni
do státní správy Říma. Na stěně Vipsaniova sloupořadí na Martově poli v Římě byla zřízena proslulá mapa světa. Její obsah se
dochoval ve zprostředkované kopii ze 13. století, která od 16. století
nese název Tabula Peutingeriana.
827 - na příkaz chalífa al-Mamúna bylo konáno stupňové měření
ve stepi dnešního horního Iráku pro ověření Erastoténova pozorování. Délky byly měřeny provazci, překrývajícími se o polovinu
délky. Historicky se jedná o 3. známé měření. Délka poledníku se
od hodnoty stanovené Krasovským liší o pouhých 164 m.
1337 - při vysazováni města Bělé pracoval první známý český měřič, zvaný Zerv. Již roku 1291 však královna Jitka, choť Václava II.,
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postoupila svému služebníkovi Rudlinovi panství Lysá nad Labem
a nařídila, "aby pozemky provazcem na lány vyměřil".
1507 - vytvořil německý kosmograf M. Waldseemiiller z křestního
jména Ameriga Vespucci jméno kontinentu, roku 1492 objeveného
K. Kolumbem. Název původně platil pro JižníAmeriku, ale již 1593
jej použil kartograf G. Mercator pro celý kontinent. Badatel ve španělských a portugalských službách, Florenťan A. Vespucci kontinent
nazýval mundus novus (nový svět).
1617 - Willebrod Snell van Roijen (Snellius), profesor university
v Leidenu, vyřešil jako první problém čtyř bodů, tj. protínání zpět.
Laurent Pothenot, pod jehož jménem bývala úloha také uváděna,
předložil až roku 1692 pařížské Akademii grafické řešení. Tímto protínáním se zabývali i další významní učenci, např. Schickhart (1624),
J. D. Casssini (1669), J. Collins (1671, řešení s pomocným bodem),
Lambert (1765), van Swiden (1790), Delambre (1799). Abraham
Gotthelf (1790) připouští, že řešení znali již starověcí astronomové
Hipparchos a Ptolemaios.
1617 - protestant, zemský měřič Šimon Podolský z Podolí napsal
knihu známou pod zkráceným názvem Knížka o měrách zemských.
Po mnoha peripetiíchji vydal roku 1683 po císařském schválení Podolského následník Samuel Globic z Bučína.
1737 - principu vrstevnic použil pro zákres mořského dna Francouz Buaché. (Někdy je za autora isobath považován M. Bolster,
1729.) Prvé použití pro znázornění terénu na souši je přisuzováno
do roku 1772 generálovi Francoa N. B. Haxo, který však k řešení
použil minimum bodů, nebo 1782 francouzskému fyzikovi Ing. M.
Ducarlovi ze Ženevy. U nás se o zavedení vrstev nic zasloužil po roce
1860 prof. K. Kořistka.
1757 - J. Dollond zkonstruoval první achromatický objektiv dalekohledu.
1817 - 23. 12. vydal císař František I. patent pro německé a vlašské země o stabilním katastru. (Pro Uhry byl obdobný patent vydán až 20. 10. 1849.) Mapování v měřítku I :2880 začalo téhož roku
v Dolních Rakousích, skončilo 1861 v Tyrolsku. Na našem území
měření probíhalo do roku 1858, na Slovensku v období 1853-1864.
Při zahájení prací byla roku 1818 vydána tiskem instrukce pro mapování stolovou metodou. Přepracovaná vydání jsou z let 1865
a 1907. Nová trigonometrická síť měla III. řád grafický. Síťroku 1862
revidoval Vojenský zeměpisný ústav pro účely stupňového měření.
Mapy se tiskly litograficky na navlhčený papír, po roce 1861 na papír suchý.
1837 - ve Francii byla s platností od roku 1840 uzákoněna metrická
míra.
1857 - fyzik Hermann Helmholtz zkonstruoval zrcadlový stereoskop. Rozšířením pozorovací základny dosáhl zvýšení stereoskopického vjemu a možnosti pozorování větších předloh.
1857 - prof. Amsler ze švýcarského Schauffhausenu konstruoval
reversní Iibelu nivelačního přístroje. Princip znal už Tobias Mayer
před rokem 1800.
1867 - od tohoto roku je používán mezinárodní název fotogrammetrie. Zavedl ho Albrecht Meydenbauer, který je autorem zaměření chrámu ve Freyburgu, první úspěšné aplikace fotogrammetrie na německém území.
1867 - z podnětu Komise pro stupňová měření započalo měření
mezinárodní přesné nivelace, po roce 1912 tzv. nivelace vysoké přesnosti.
1877 - byl zřízen pod č. 2919 Vojenským zeměpisným ústavem základní nivelační bod Lišov jako jeden ze šesti bodů v rámci rakousko-uherských přesných nivelací. Zaměřen byl 1878, známý třídílný
pomník byl postaven 1890 s datováním 1889. Roku 1972 Okresní národní výbor v Českých Budějovicích zřídil územním rozhodnutím
"Chráněné území ZNB Lišov" v okruhu o poloměru 150 m.
1877 - tímto rokem se v německé literatuře datuje interpolátor konstruktéra Reitze pro řešení vrstevnic. Použitelné byly údajně až
konstrukce z roku 1888 autorů Vosyky a Hammera.
1877/8 - I. vydání dvousvazkové učebnice Wilhelma Jordana
Lehrbuch der Vermessungskunde. Stala se základem mnohasvazkové, předními autory průběžně modernizované známé knihy, vydávané pod autorským označením Jordán-Kneissl-Eggert.
1887 - v nákladu 1800 výtisků byl vydán I. sešit významné české
učebnice Kompendium geodesie nižší, jehož autorem byl na popud
Spolku posluchačů inženýrství na České technice v Praze prof.
František Miiller. I. díl práce, která "přinesla češtinu do kanceláří"
byl ukončen 1894, spoluautorem a později jediným autorem se stal

prof. František Novotný. II. díl vycházel v České matici technické
v letech 1897-9, III. díl byl ukončen 1902. Část Vyšší geodézie vyšla 1909, nebyla však dokončena. Toto velmi obsáhlé a promyšlené
dílo ovlivnilo generace našich zeměměřičů i jiných techniků, kteří
s geodézií přicházeli do profesního styku.
1887 - byla vydána Instrukce pro vyměřování polygonální, určená pro nová katastrální měření v městech. 1891-3 řídil asistent
František Novotný v zastoupení prof. Františka Mlillera měřické
a výpočetní práce, spojené s vyhotovením tzv. regulačních plánů
města Písku. Ve státní službě polygonizaci poprvé použil v letech
1892-5 Ing. Alois Skrbek v Berouně. Dobová odborná literatura
tvrdí, že spolu s Ing. K. Zemanem tuto - při prvních aplikacích neúspěšnou - metodu v Rakousku-Uhersku zachránili pro praxi. výsledky jejich prací posloužily jako podklad pro stanovení mezních
odchylek pro revidované vydání Instrukce polygonální z roku 1894.
1897 - Francouzi René Justin-Miranda Benoit a Charles Edouard Guillaume objevili invar. Od následujícího roku byly vyráběny
invarové dráty. Roku 1920 obdržel Ch. E. Guillaume za objev invaru
Nobelovu cenu.
1907 - založeno Sdružení geometrů hl. m. Prahy na podkladě staršího Klubu inženýrů měřičů hl. m. Prahy.
1907 - 3. 5. byla založena Rakouská společnost pro fotogrammetri!. Stala se vzorem pro ustavení Mezinárodní fotogrammetrické společnosti ISP, k němuž došlo 4. 6. 1910. Zásluhu o vznik obou
společností měl náš krajan prof. Eduard Doležal, který se stal jejich
I. předsedou.
1927 - firma Coradi v Curychu vyrobila polární koordinátograf
pro přesné práce s rozsahem do 210 mm. Prakticky souběžně nabízela jednodušší přístroj firma Haag - Streit z Bernu.
1927 - byl vydán unitikační katastrální zákon č. 177127 Sb., který
na podkladě rakouského katastru sjednocoval s českými zeměmi vedení katastru na Slovensku, kde dosud platily zákony uherské, a v severním Slezsku se zákony pruskými. Tímto zákonem bylo také zavedeno Křovákovo zobrazení.
1927 - zákon 115127Sb., zavedl na čs. vysokých školách tříleté zeměměřické studium s právem doktorátu. Zkušební řád byl dán
výnosem Ministerstva školství a národní osvěty č. 54971-IV z léta
1928. O tuto reformu se mimořádně zasloužil profesor ČVUT Josef
Petřík. (Přednášky z dějin zeměměřictví vedl Ing. Gustav Vejšický.)
1927 - důlní měřič R. Thomé získal 3 německé patenty pro samočinné čištění pásma při navíjení na vidlici. Pásmo, které vytlačilo
měřické řetězce, se v praxi objevilo koncem 19. století, nejprve v tkaninové podobě s drátěnou výztuhou, později s ocelovou stuhou na
kruhu nebo na vidlici.
1927 - první měření tíže na moři Stiickrathovým přístrojem se 4
kyvadly a fotoregistrací provedl Vening Meinesz na parníku na trase
Středozemní moře - Indonésie.
1937 - F. N. Krasovskij a A. A. Isotov zahájili v moskevském výzkumném ústavu CNIIGAIK na základě starších i novějších stupňových a tíhových měření práce na výpočtu nového elipsoidu. Tzv.
Krasovského elipsoid byl dokončen roku 1940. Byl užíván pro vojenský systém S-42.
1957 - byla dobudována Čs. trigonometrická síť (ČSTS) 1.- V.řádu
v hustotě I bod na 2,7 km2• V témže roce byla v rámci evropských
socialistických států vyrovnána Čs. astronomicko-geodetická
síť
(ČSAGS).
1957 - T. C. Wadley sestrojil v Jihoafrické republice I. elektronický mikrovlnný dálkoměr s dosahem 50 km a předvedl jej v Královské zeměpisné společnosti v Londýně jako Tellurometer model
MRA-l.
1957 - 4. října byla vypuštěna první umělá družice Země, Sputnik I. Tím začala nová éra, která přispěla k prudkému rozvoji věd
a techniky. Z analýzy drah Sputníku I a II určil jako první roku 1958
pólové zploštění Země profesor ČVUT akademik Emil Buchar.
1967 - byla v rámci Československé vědecko-technické společnosti
(ČSVTS) ustavena samostatná sekce geodézie a kartografie, z níž
se stala pozdější Společnost GaK ČSVTS, předchůdce dnešního Českého svazu geodetů a kartografů.
1967 - elektrooptický dálkoměr AGA (Geodimeter) 4A byl jako
první vybaven laserem.
1977 - usnesením vlády č. 145/77 Sb., bylo započato s vytvářením
městských informačních systémů (MIS) jako podsystému Automatizovaného informačního systému (AIS).
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