~>
o
~>~

~u.

0«
_o::
I-C'
Wo
CI00::
W«
C'~

co

~eský
Urad

úřad zeměměřický
a katastrální
geodézie,
kartografie
a katastra
Slovenskej
republiky
Roč. 48 (90) •

Praha, únor 2002
Číslo 2 • str. 21-44
Cena Kč 14,Sk 21,60

odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Juraj Kadlic, PhD. (předseda), Ing. Jiří Čemohorský (místopředseda), Ing. Marián Beňák, doc. Ing. Pavel Hánek,
doc. Ing. Ján Hefty, PhD., Ing. Petr Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, Ing. Zdenka Roulová

CSc.,

Vydává Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, tel. 004202 22 82 83 95. Redakce a inzerce: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 18211
Praha 8, tel. 004202 86 84 04 35,0042028404
16 21, fax 004202 84 04 14 16, e-mail: stanislav.olejnik@at1as.cz a VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, telefón 004212 43334822, linka 317, fax 004212 43 29 20 28. Sází VIVAS, a. s., Sazečská 8, 108 25 Praha 10,
tiskne Serifa, linonická 80, Praha 5.

Vychází dvanáctkrát ročně.
Distribuci předplatitelům (a jiným) distributorům v České republice, Slovenské republice i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír,
spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 004202 22 82 83 94
(administrativa), další telefon 004202 22 82 83 95, fax 004202 22 82 83 96, e-mail vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa:
vorackova@msu.cas.cz, nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti hol dingu PNS, a. s., včetně předplatného, tel. zelená
linka 0800 17 11 81. Podávání novinových zásilek povoleno: Českou poštou, s. p., odštěpný závod Přeprava, čj. 467/97, ze dne
31. 1. 1997. Do Slovenskej republiky dováža MAGNET
- PRESS SLOVAKIA,
s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel. 004212 44 45 46 28, linka 106, ďalší telefón/fax 004212 44 45 45 59. Predplatné rozširuje Privátna novinová služba, a. s.,
Záhradnícka 151, P. O. Box 98,82005 Bratislava 25, tel. 004212 55 42 13 82, fax 004212 50 63 43 54. Ročné predplatné 420,- Sk
vrátane poštovného a balného.

Náklad 1200 výtisků. Toto číslo vyšlo v únoru 2002, do sazby v prosinci 2001, do tisku 12. února 2002. Otisk povolen jen s udáním
pramene a zachováním autorských práv.
ISSN 0016-7096
Reg. zn. MK ČR F3093

Přehled obsahu
Geodetického a kartografického obzoru
včetně anotací hlavních článků
je uveřejněn na internetové adrese
www.cuzk.cz

Doc. Ing. Imrich Horňanský,

PhD.

V ústrety novému roku 2002

21

Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.,
Doc. RNDr. Eva Tesaříková, CSc.

Nelineární statistické problémy v geodezii

26

Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc.,
plk. Ing. Drahomír Dušátko, CSc.

Transformace souřadnic promítánim po normále

....

30

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU .............•.........•.......

34

Geodetický a kartografický
ročník 48/90, 2002, číslo 2

obzor

21

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
Úrad geodézie, kartogtafie
a katastra SR

Úlohy štátu v oblasti geodézie, kartograjie a katastra nehnuteťností na úseku legislatívy, tvorby koncepcií, interných predpisov, na úseku organizačnej problematiky,jinancovania, výskumu a vývoja a vecného plnenia úloh zpohľadu záveru roka 2001.
Očakávané úlohy roka 2002.

Role oj the state in the jield oj geodesy, cartography and cadastre oj real estates, Jormulating concepts and internal rules regarding questions oj organisation, jinancing oj research and evolution and Jactual production as seen at the end oj 2001. Expected tasks in 2002.

Rok 2002 sa stáva rozsahom a kvalitou zmien na plnenie úloh
štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnutefností
(KN) vefmi doležitý. Východiskom na tieto zmeny je rok
2001. V príspevku chceme priblížiť rozhodujúce zmeny realizované, resp. začaté v roku 2001 a zmeny očakávané v priebehu roka 2002.
KN v Slovenskej republike (SR) bol do roka 1996 špecializovanou štátnou správou, a to obdobne ako i v ostatných
členských a čakatefských krajinách Európskej únie (EÚ).
V roku 1996 sa KN v SR stal sučasťou všeobecnej štátnej
správy. Proces opatovného vytvorenia špecializovanej štátnej správy na úseku KN nie je len snahou Úradu geodézie,
kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ale bol a je opakovane
formulovaný ako odporúčanie z úrovne orgánov EÚ. Dokonca pokračovanie podpory budovania hardvéru na katastrálnych odboroch (KO) okresných úradov (OÚ) z programu
PHAREl) bolo opakovane viazané na prijatie takej novely
katastrálneho zákona (KZ) našim parlamentom, ktorou by sa
utvorila špecializovaná štátna správa na tomto úseku. Preto
aj Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy
vychádzala z tejto myšlienky. V súlade s touto koncepciou,
schválenou uznesením vlády SR Č. 230 z 11. 4. 2000, sa opať
prijatím novely KZ vytvára špecializovaná štátna správa na
úseku KN [1]. Samozrejme, že všetky súčasné problémy na
tomto úseku nebudú vyriešené len samotnou právnou úpravou, pretože podstatná časť problémov je spojená s rozpočtovým zabezpečením činnosti, ktoré sa v súčasnosti nachádza vo vefmi komplikovanom stave.

Zákonom Č. 255/2001, ktorým sa mení a doplňa zákon Národnej rady (NR) SR t 162/1995 o katastri nehnutefností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (ka-

I)

Poland and Hungary Assistance for Reconstructuring of their Economies.

tastrálny zákon) v znení zákona NR SR Č. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je daný
právny rámec vyčlenenia KO z doterajších krajských úradov
(KÚ) a OÚ a zriadenia katastrálnych úradov a správ katastra
ako miestnych orgánov štátnej správy na úseku KN. Podfa
novely KZ práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov KÚ a OÚ na úseku KN prechádzajú 1. 1. 2001
z KÚ a OÚ na katastrálne úrady, v ktorých územnej posobnosti majú KÚ a OÚ sídlo.
Ďalej podfa tejto novely práva a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohfadávok a závazkov vzniknutých na úseku KN k 31. 12. 2001 prechádzajú
z OÚ a KÚ na katastrálne úrady. Súčasne od 1. 1. 2002 prechádzajú hnutefné a nehnutefné veci, ktoré slúžili KOKÚ
a KOOÚ na katastrálne úrady, a to podfa delimitačných protokolov, ktoré budú uzavreté medzi KÚ a katastrálnymi
úradmi a OÚ a katastrálnymi úradmi.
V zmysle splnomocňovacej kompetencie bolo odovzdané
v septembri 2001 predsedovi NR SR úplné znenie katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov na vyhlásenie
v zbierke zákonov. Úplné znenie KZ rozšírené o dovodovú
správu a spolu s vybranými judikátmi bolo spracované do podoby príručky a zadané do tlače na potreby katastrálnej praxe,
najma na potreby zamestnancov na KOOÚ - budúcich správach katastra. Nadvazne na prijatie novely KZ v záverečnej
fáze schvafovaniaje návrh novely vyhlášky ÚGKK SR, ktorou sa mení a doplňa vyhláška ÚGKK SR Č. 79/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnutefností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky ÚGKK SR Č. 72/1997 Z. z.,
ako aj návrh novej vyhlášky ÚGKK SR, ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok katastrálnych úradov a správ katastra,
obe s plánovanou účinnosťou od I. I. 2002. Na základe požiadaviek katastrálnej praxe je pripravované i vydanie úplného znenia katastrálnej vyhlášky v podobe príručky.
ÚGKK SR pripravuje i novelizáciu série interných predpisov súvisiacich s reformou, medzi ktoré patrí napr. nový
organizačný poriadok katastrálnych úradov a správ katastra
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vrátane vzorových náplní činnosti zamestnancov, určenie
stránkových hodín a dní, zásady výberových konaní, používanie pečiatok, označenie katastrálnych úradov a správ katastra tabuIami. Pripravila sa séria porád s vedúcimi KOKÚ
i ďalšími riadiacimi pracovníkmi, ktorí boli požiadaní, aby
operatívne prenášali potrebné informácie na svoje dnešné
pracoviská. Osobitne boli požiadaní vedúci KO o využívanie porád právnikov - "vkladárov" na tému novelizácie KZ.
Pripravila sa séria vedecko - odborných podujatí s výlučným
alebo prevažným zameraním na problematiku reformy KN
(napr. Seminár o rozvoji katastra nehnuteIností 11. 10. 2001
v Banskej Bystrici, 16.10.2001 v Prešove a 17.10.2001
v Bratislave, vždy pre 2 až 3 kraje so súhmnou účasťou 460
účastníkov, z toho 180 zamestnancov KOOÚ).
Problematiky delimitácie sa dotklo aj uznesenie vlády SR
č. 410/2000, ktoré uložilo predsedovi ÚGKK SR, prednostom KÚ a prednostom OÚ v spolupráci s ministrom vnútra
SR uzavrieť delimitačné protokoly týkajúce sa pracovnoprávnych, majetkovoprávnych a iných vzťahov k dátumu povodne plánovaného vstúpenia do účinnosti novely KZ (t. j. uzavrieť ich do 30. 11. 2000 s predpokladaným stavom k 1. 1.
2001). Podobne uznesenie vlády SR č. 260 z 19.4.2001 ku
koncepcii ďalšieho rozvoj a KN uložilo prednostom KÚ
a prednostom OÚ v bode C.4 stabilizovať personálny stav,
majetok, zariadenie a vybavenie KO k 1. 2. 2000 tak, aby nedochádzalo k zníženiu počtu zamestnancov, k prevodom majetku a k presunom zariadenia a vybavenia KO.
V záujme riadneho fungovania KN je žiaduce, aby od
1. 1. 2002 na novovytváraných katastrálnych úradoch boli zabezpečené okrem odborných činností aj súvisiace činnosti plniace ekonomické, personálne, štatistické a ďalšie povinnosti
samostatného právneho subjektu. Povodný návrh KZ výslovne predpokladal aj delimitáciu tzv. obslužného personálu
avšak vzhIadom na zásadné pripomienky Ministerstva vnútra SR bol tento text vypustený s tým, že títo ostatní pracovníci budú podIa uznesenia vlády SR predmetom delimitácie
podIa uzavretých delimitačných protokolov medzi KÚ a OÚ
na jednej strane a budúcimi katastrálnymi úradmi na druhej
strane a nie je žiaduce ich menovite uvádzať v texte zákona.
Na úlohe sa veImi intenzívne pracuje s cieIom nájsť konsenzus medzi protichodnými stanoviskami Ministerstva financií
SR a KÚ a zároveň nájsť riešenie minimalizujúce zaťaženie
štátneho rozpočtu.
Na naplnenie prechodných ustanovení novely KZ o delimitácii práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, práva povinností z majetkovoprávnych vzťahov
a iných vzťahov vrátane pohIadávok a záviizkov vzniknutých
na úseku KN k 31. 12. 2001 a o delimitácii hnuteIných a nehnuteIných vecí ÚGKK SR a Ministerstvo vnútra SR spoločne vydali 10. 8. 2001 Usmernenie na zabezpečenie reformy orgánov miestnej štátnej správy na úseku katastra
nehnuteIností, č. PP-2543/2OO1, zverejnené v Operatívnych
pokynoch pre krajské úrady a okresné úrady, 2001, čiastka
12. V ňom je stanovený spoločný postup k delimitácii
a k utvoreniu nových orgánov špecializovanej štátnej správy,
ktoré vyplývajú z novely KZ a z uznesení vlády SR č.
262/2000 a č. 410/2000, formulovaný do podoby harmonogramu.
Všeobecne sa uznáva, že bez výraznej podpory PHARE
by pracoviská KN boli po stránke technológií osobných počítačov (PC) nefunkčné s ohIadom na technický vývoj a na
spoločenské požiadavky. Posledná dodávka PHARE v roku
2001 bola z EÚ smerovaná len na 48 okresných pracovísk
s tým, že použiteIná technika z týchto okresných pracovísk
bude následne presunutá na ostatných 31 okresných praco-

vísk KN. Naviac po 1. 1. 2002 bude potrebné technikou PC
zabezpečiť ekonomicko-správne útvary 8 katastrálnych úradov (cca 10 PC na 1 katastrálny úrad). Podpora EÚ-PHARE
pre KN v oblasti hardvéru je zo strany EÚ podmienená jej
výlučným nasmerovaním na potreby pracovísk KN.
Ako každoročne i v roku 2001 tesne po skončení každého
štvrťroka je spracúvaná správa o plnení úloh na úseku geodézie, kartografie a KN v SR s využitím správ 8 KOKÚ
i správ oboch rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie ÚGKK SR. Táto správa je predmetom spoločného rokovania s riadiacimi pracovníkmi dotknutých organizácií,
kde sú spoločne diskutované okrem iného (o. i.) možné kroky vedúce k zlepšeniu plnenia úloh v tých oblastiach a v tých
OÚ, kde je konštatovaná potreba ich prijatia. Medzi úlohy
KOOÚ, ktorých úroveň zabezpečovania je analyzovaná, sú
vybrané najma najdoležitejšie úlohy KOKÚ štatisticky sledované a vyhodnocované, ktorých termínové plnenie sa opiera o všeobecne závazné právne predpisy a o uznesenia vlády
SR a majú priamy súvis s rozvojom malého a stredného podnikania, s posilňovaním právnych istot právnických a fyzických osob, s budovaním právneho štátu a s usporiadaním pozemkového vlastníctva, ku ktorému sa zaviazala SR v rámci
prístupovej stratégie do EÚ.
Konštatovanie o principiálne možných dvoch sposoboch
hodnotenia úrovne zabezpečovania zákonných úloh orgánov
štátnej správy KN v období relatívnej rozpočtovej nedostatočnosti je stále platné. PodIa toho sa može hodnotiť buď
a) absolútny počet vybavených podaní na katastrálne konanie a počet poskytnutých informácií z KN alebo
b) počet v ustanovenej lehote ešte nevybavených podaní na
katastrálne konanie a počet nevybavených požiadaviek na
informácie z KN.
Vyhodnotenie plnenia vybraných úloh realizovaných
KOOÚ v celoslovenskom meradle vypovedá, že v rámci daných rozpočtových možností pokračuje vzájomné medziokresné diferencované plnenie úloh KOOÚ. Výsledok analýzy svedčí o tom, že súčasný diferencovaný stav úrovne
zabezpečovania zákonných úloh jednotlivými KOOÚ je dosledkom o. i.
a) nedostatočnej rozpočtovej podpory činnosti KOOÚ, ktorá
v etape navrhovania a schvaIovania kapitoly štátneho rozpočtu KÚ nevládze reflektovať očakávaný počet podaní
jednotlivých sortimentných druhov konkrétneho okresu
(ide najma o nedostatočný počet pracovníkov vzhIadom
k rozsahu úloh, ale aj kvantitou a kvalitou nedostatočné
prístrojové vybavenie pracovísk; nedostatok finančných
prostriedkov často komplikuje aj základnú prevádzku
KOOÚ - kancelársky papier, tonery, opravy kopírok, tlačiamí, nedostatok PC, nie sú dostatočné prostriedky na
účasť zástupcov KOOÚ v komisiách v rámci správneho
konania, na odbornú literatúru, na cestovné náklady),
b) nerovnomerného rozloženia podpory štátneho rozpočtu
v prospech jednotlivých KOOÚ v rámci kraja vo vzťahu
k počtu podaní a k rozsahu požiadaviek na informácie,
c) nerovnomernej kvalifikačnej štruktúry jednotlivých KOOÚ,
ktorá v dosledku toho nevytvára rovnaké podmienky na
plnenie úloh v jednotlivých okresoch,
d) diferencovanej kvalifikačnej Úfovne a diferencovaných
riadiacich schopností vedúcich KOOÚ,
e) nedostatočného prenosu dobrých skúseností z organizácie
práce z KOOÚ schopných zabezpečovať úlohy na uspokojivej úrovni v KOOÚ, ktoré majú reálne ťažkosti pri plnení predmetných úloh.
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4. Rozpracovanie nových úloh financovania orgánov
štátnej správy a ich organizácií
Novela zákona NR SR Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a novela zákona NR SR Č. 216/l995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov, ktoré boli podmienečne zaradené do
plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001, boli spracované do podoby návrhu (posledný návrh z 27. 7. 2001) zatial' bez priemetu podmieňujúceho zákona. Vzhl'adom na
meškanie súvisiaceho podmieňujúceho návrhu zákona
o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami (tento návrh zákona mal byť predložený do
30. 6. 2001 na rokovanie vlády SR na základe uznesenia
vlády SR Č. 17 z 10. 1. 2001), meškajú aj obe novely zákonov. Na texte noviel zákonov nebol zatial' dosiahnutý potrebný spoločenský konsenzus relevantných skupín odbomíkov pre novelizáciu textu o autorizačnom overovaní výsledkov vybraných geodeticko-kartografických prác.
Novela zákona NR SRč. 180/l995 Z. z. o niektorýchopatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom bola v roku
2001 pripravená, ale nebola zaradená do programu rokovania vlády SR. NR SR s účinnosťou od 1. 8. 2001 prijala zákon Č. 25612001, ktorým sa mení a dopÍňa zákon Slovenskej
národnej rady Č. 330/l991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov.
V roku 2001 bola spracovaná a schválená dOležitá Koncepcia rozvoj a geodetických základov na roky 2000 až 2005,
Č. GK-31012001. Prijatá Koncepcia nadvazuje na budovanie
nových geodetických základov SR a rešpektuje odporúčania
IAG2)- subkomisie EUREF. Okrem úloh v geodetických sieťach a budovaní informačného systému, vytyčuje úlohy
i v oblasti geodynamiky a metrológie. Aktuálnosť informácií a údajov o geodetických bodoch je zabezpečovaná budovaným informačným systémom geodetických základov,
ktorý je súčasťou Automatizovaného informačného systému
geodézie, kartografie a katastra. Ďalej boli v roku 2001 prijaté: Koncepcia výskumu a vývoj a v p6sobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na roky
2001 až 2005, č. GK-222712001, Koncepcia rozvoj a katastra
nehnutel'ností do roku 2005, Č. P-154312001, Koncepcia
tvorby, aktualizácie a správy základnej bázy geografického
informačného systému na roky 2001 až 20005, Č. GK155912001 a Koncepcia digitalizácii máp katastra nehnutel'ností, Č. P-360812001.
Množina intemých predpisov bola v priebehu roka obohatená o Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území, ÚGKK SR, Č. P-257212001. V rozmanitých
štádiách rozpracovanosti sú ďalšie intemé predpisy: Metodický návod na spravovanie hraníc územných jednotiek,
Smemice na obnovu katastrálneho operátu, Smemice na
spravovanie geodetických základov (integrovaný predpis pre
polohové, výškové a gravimetrické siete), Metodický návod
na digitalizáciu a aktualizáciu nečíselných máp, Metodický
návod na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej mapy Slovenskej republiky 1:25000 (digitálna technológia), Metodický návod na obnovu Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 (digitálna technológia) a Metodický návod na
spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov - Dodatok Č. 212001.

2)

Intemational Association of Geodesy - Mezinárodná geodetická
asociácia.

V roku 2001 prebehla čiastočná realizácia ťažiskových krokov vyplývajúcich z Auditu súladu činností a financovania
ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich p6sobnosti podl'a uznesenia vlády SR Č. 985/l999 bod C.26. Podmienky pre súlad činností a financovania miestnej štátnej
správy sú obsahom vládou SR prijatej Koncepcie decentralizácie a modemizácie verejnej správy. Audit, jeho podmienky, ciele a odporúčania treba vnímať v kontexte vládou SR
prijatej Koncepcie decentralizácie a modemizácie verejnej
správy, ktorá mala ako jeden z hlavných ciel'ov vytvoriť podmienky na zásadné zníženie výdavkov na verejnú správu.
Audit poukázal na viaceré aspekty súčasného modelu štátnej správy, z ktorých pre oblasť geodézie, kartografie a KN
spomenieme:
• Netransparentnosť
činností
Viaceré negativne javy spojené s fungovaním štátnej správy
(hlavne duplicita a fragmentácia) sú podporované nedostatočnou transparentnosťou činnosti štátnych orgánov. Je žiaduce, aby všetky ústredné orgány štátnej správy, ako aj niektoré rozpočtové a príspevkové organizácie poskytovali o sebe informácie na intemete, resp. vydávali výročné správy.
Pokial' opak nevyplýva za zákonných obmedzení, verejné
organizácie (teda nielen ústredné orgány štátnej správy ale aj
ich rozpočtové a príspevkové organizácie) majú povinne informovať o svojej činnosti formou každoročných výročných
správ, ktoré musia obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
- poslanie organizácie (misia),
- strednodobé priority i konkrétne ročné ciele,
- "produkty" organizácie, t. j. ročné výstupy z jej činností
a ich cena,
- indikátory úspešnosti plnenia ciel'ov (kvalitatívne aj kvantitatívne ),
- okruh hlavných klientov organizácie a implicitná dotácia
na klienta,
- počet pracovníkov a náklady na výkon činností organizácie,
- zhodnotenie minulého vývoj a a výhl'ad do budúcnosti.
Tvorba každoročných výročných správ, ktorých doterajšia štruktúra je vel'mi blízka požadovanej štruktúre výročných správ, je v ÚGKK SR, ako aj v jeho organizáciách už
tradíciou. Po predložení výročnej správy sa na príslušnom
ústrednom orgáne uskutoční každoročne verejný odpočet
činnosti (hearing), kde bude možné klásť otázky manažmentu rozpočtových a príspevkových organizácií a manažmentu ústredného orgánu ohl'adne ciefov organizácie, efektívnosti ich dosahovania a predkládať návrhy na zmenu, na
ktoré bude organizácia povinná oficiálne reagovať. Toto
bude vytvárať priestor na verejnú aj vzájomnú kontrolu
týchto organizácií. Verejné odpočty činností sa stanú jedným z prostriedkov hodnotenia činnosti štátnej správy, ktorý
bude využívať verejnosť, ale aj Ministerstvo financií SR,
resp. ústredné orgány štátnej správy vo vzťahu k svojim podriadeným organizáciám. V roku 2001 sa už uskutočnili prvé
verejné odpočty činnosti v Geodetickom a kartografickom
ústave Bratislava (GKÚ), v Katastrálnom ústave v Žiline
(KÚs) a vo Výskumnom ústave geodézie akartografie v Bratislave (VÚGK).
K spriehfadneniu činnosti štátnej správy prispeje i zavedenie kontraktov. Kontrakty budú obsahovať stanovené priority, resp. výstupy, ktoré si nadriadená inštitúcia objednáva
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li podriadenej, aby existovala jasná definícia predpokladaných krokov a bolo výslovne určené, kto je zodpovedný za
stanovenie ciefov, kto za ich realizáciu a aké následky bude
mať nesplnenie podmienok. Budú medzi ne patriť kontrakty
medzi ústredným orgánom štátnej správy a podriadenou rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou.

• Zmena
doterajších
právnych
foriem
a nové
možnosti, prechod na nulový neadresný
príspevok príspevkovej
organizácie
a zmena vlastníckych vzťahov príspevkovej
a rozpočtových
organizácií
Súčasný právný rámec na zabezpečenie verejných funkcií,
resp. vykonávanie verejnoprospešných činností je príliš
úzký. Okrem rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ktoré sa na takýto účel zriaďujú podfa zákona
o rozpočtových pravidlách, zákonodarca upravil postavenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z.). V tejto súvislosti
prebieha novelizácia zákona o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, napr. rozšírením oblastí definovaných v zákone, v ktorých sa všeobecne
prospešné služby možu poskytovať a takou zmenou zákona,
ktorá zfahčuje jeho využitie. Predpokladá sa, že po novelizácii bude možno poskytovanie finančných prostriedkov organizácií na niektoré aktivity viazať na určité požiadavky,
ktoré sa budú moci týkať aj právnej formy, ktorou by mala
byť nezisková organizácia podfa tohto zákona. ÚGKK SR
vykonal zmenu rozpočtového vzťahu s príspevkovou organizáciou VÚGK jej zaradením na nulový príspevok od
1. 1. 2001. VÚGK uvažuje s prechodom rezortného výskumného pracoviska na formu verejnoprospešnej organizácie, ale príslušná legislatíva mešká. Podobne sa uvažuje
i s transformáciou súčasných rozpočtových organizácií
KÚ s a GKÚ, ktorých budúcnosť je tiež závislá od časového
postupu legislatívneho procesu a od jeho výsledku - naplnenia právneho rámca a reformy financovania. Zvažujú sa
i alternatívy spriehfadnenia a zracionálnenia vykonávaných
činností týmito dnešnými dvoma rozpočtovými organizáciami.
• Meranie výkonnosti
Predpokladom dobrého fungovania štátnej správy je účinná
kontrola a možnosť merať efektívnosť inštitúcií, pracovníkov
a všeobecne využívania štátnych prostriedkov. V tejto oblasti
budú posobiť predovšetkým Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorých úlohou bude vo všeobecnosti audit využívania štátnych prostriedkov a činnosti inštitúcií v rámci verejnej správy, a to predovšetkým:
a) súlad činností týchto inštitúcií s príslušnou legislatívou,
b) hospodárnosť použitia finančných, fudských a iných zdrojov v príslušných organizáciách,
c) audit efektívnosti, t. j. do akej miery sa využívaním daných zdroj ov plnili stanovené ciele organizácie,
d) audit výkonnosti, t. j. porovnávanie výstupov s použitými
zdroj mi medzi organizáciami a zisťovanie, či viedli k optimálnym výsledkom.
• Nedostatočné
strategicko-koncepčné
kapacity
a privefký doraz na výkon štátnej správy a administratívnych
činností v ústredných
orgánoch
štátnej správy
Ide o dávnejšie známy a stále prítomný fenomén, súvisiaci
najma s nedostatočnosťou rozpočtovej podpory štátnej
správy.

• Zavedenie
jednotnej
správy nehnutefného
majetku štátu a postupný
prechod k štandardným
vzťahom pri správe budov medzi týmto správcom a nájomníkmi.
• Centralizácia
zabezpečovania
niektorých
rov a služieb
Táto myšlienka sa zak1adá na dvoch princípoch:
- Obstarávanie je zverené profesionálom.
- Nákupy vo vačšom množstve sú efektívnejšie.

tova-

• Skúšobníctvo
a certifikácia
Odporúča sa:
- odštátniť tie skúšobné a podobné inštitúcie, ktoré sú stále
v štátnom vlastníctve,
- v prípade, že skúšobňa je súčasťou inštitúcie, ktorú nie je
možné alebo želatefné sprivatizovať celú, vyčleniť skúšobňu a odštátniť ju,
- zaviesť regulačný rámec pre skúšobne, ak tieto vykazujú
znaky prirodzeného monopolu.
vývoj tejto problematiky osobitne sledujeme, lebo tu existuje silná korelácia s našim nedobudovaným úsekom metrológie.

V roku 2001 sa začalo pracovať na hfadaní organizačného
modelu, v ktorom by sa uplatnili systémové kroky na odstránenie súčasných nedostatkov financovania geodézie, kartografie a osobitne KN najma
1. zvýšenie transparentnosti vo financovaní,
2. zvýšenie efektívnosti formou motivácie zabezpečenia
priameho vzťahu medzi množstvom, resp. kvalitou výkonov a odmeňovaním.
3. zvýšenie efektívnosti umožnením systému flexibilne reagovať na zmenu podmienok, najma pokiaf ide o tvorbu nových pracovných miest v zásislosti od potrieb, a tým zlepšiť súčasné nedostatočné personálne zabezpečenie pracovísk KN,
4. výraznejšie presmerovanie príjmov zo správnych poplatkov a príjmov získaných z cenového režimu na budúcich
katastrálnych úradoch na rozpočtovú podporu vlastných
katastrálnych úradov, a tým zlepšenie súčastného nedostatočného technického a materiálneho zabezpečeni a činnosti katastrálnych úradov,
5. výrazné zníženie oslobodenia od správnych poplatkov a od
platieb v cenovom režime za činnosti a za informácie poskytnuté budúcimi katastrálnymi úradmi (vrátane nárokov
štátu a nárokov obcí na tieto služby), a tým eliminovanie
súčasného neefektívneho správania sa žiadatefov,
6. odstránenie súčasnej platovej rigidity na katastrálnych
úradoch, a tým zlepšenie súčasnej nevhodnej kvalifikačnej štruktúry zamestnancov budúcich katastrálnych úradov.
Výsledky auditu potvrdili súčasnú platovú a štrukturálnu
rigiditu, s čím je spojené aj to, že vo vačšine organizačných
jednotiek možno robiť prácu lacnejšie a kvalitnejšie a s nižším počtom zamestnancov, avšak schopnejších, resp. kvalifikovanejších, s čím súvisí aj ich vyššie finančné ohodnotenie. Vzhfadom na iné náklady súvisiace so zamestnávaním
zamestnancov by išlo o výrazne efektívnejšie a lacnejšie riešenie, aj keby sa samotný mzdový fond nezmenil. Prechod
k tomuto modelu je zablokovaný najma súčasným systémom
odmeňovania a rozpočtových pravidiel, ktoré sú nepružné
a nemotivujú k efektívnemu využívaniu mzdových prostried-
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kov a individuálnemu odmeňovaniu.
Manažeri sa neusilujú znížiť počet zemestnancov, aj keď
oficiálne takto ušetrené prostriedky mohli použiť na odmeňovanie schopnejších zamestnancov (v rámci ohraničení daných súčasným mzdovým systémom). Príčinou je
fakt, že ak by v organizácii nastala jednorazová racionalizácia zamestnancov, získané finančné prostriedky by sa
mohli použiť na odmeňovanie len v danom roku. V ďalších
rokoch by boli organizácií v rámci rozpočtového procesu
odobraté.

Bez systematického výskumu nie je možné zabezpečiť rozvoj odvetvia geodézie, kartografie a KN a plniť úlohy štátu
na tomto úseku. V rezorte ÚGKK SR pósobí pracovisko výskumu a vývoj a, ktorýmje VÚGK. V dósledku re~trikčných
opatrení boli jeho činn?sti zredukované. VUGK, a,ko
príspevková organizácia UGKK SR (roku 2001 s nulo~~m
príspevkom), zabezpečuje výskum za~eran~ na ~o:voJ .mtegrovaných geodetických základov (urcovame kvazlge01?U
Slovenska), transformáciu súradníc zo Svetového geodetIckého systému 1984 (World Geodetic Systém 1984 - WGS
84) do národného systému, ktorý je dóležitý z hfadiska integrácie geodetických základov Slovenska do Európskeho
terestrického referenčného systému3), rozvoj informačných
technológií pre automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ako súčasti štátneho informačného systému, rozvoj v oblasti automatizácie pri tvorbe a obnove kartografických diel, rozvoj metód a technológií
v oblasti lokalizačného základu geografických informačných systémov a medzinárodnú vedecko-technickú s~olu~
prácu. VÚGK zabezpečuje informačnými technológlaml
tvorbu okresných báz údajov informačného systému geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje koordinačnú funkciu v oblasti kompatibility a autorizácie programových produktov vypracovaných pre informačný systém katastra
nehnutefností. VÚGK plní úlohu rezortného školiaceho strediska, ako aj pracoviska plniaceho úlohy pri organizovaní
a zabezpečovaní implementácie programu PHARE v rezorte.
V najbližších rokoch treba zintenzívniť rozvoj úloh štátu
v oblasti geodézie, kartografie a KN s ciefom začlenenia sa
do európskych štruktúr, ako aj prípravy základných nástrojov na účasť SR v komunitárnych programoch, vrátane prípravy podkladov na kvalifikované spracovanie účasti ~R na
komunitárnych podporných fondoch, najma v oblastI spoločnej pofnohospodárskej a environmentálnej politiky.
ÚGKK SR v ďalšom období bude:
• orientovať zameranie výskumu na úlohy štátu v oblasti geodetických základov, tvorby základnej bázy geografického
informačného systému a KN,
• formulo\lať štátne objednávky výskumu a vývoj a na základe
priorít rezortu a odvetvia geodézie, kartografie a KN.
Miera naplnenia a spósob dosiahnutia týchto ciefov závisia od finančných a legislatívnych daností, ktoré sú nateraz
vo vývoji. Súčasná nedovfšenosť tohto vývoja nedovofuje náležite precizovať tento proces. Redukčné úpravy finančné?o
krytia sa dotkli aj v súčasnosti riešeného vedecko-techmc-

kého projektu "Rozvoj informačných technológií v oblasti
geodézie, kartografie a katastra", v rámci ktorého sú riešené
tri čiastkové úlohy:
1. Rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska.
2. Rozvoj viacúčelového katastra nehnutefností.
3. Digitálna kartografia a rozvoj základnej bázy údaj ov geografického informačného systému.

Prijatím novely KZ sa vytvorili predpoklady na postupnú
optimalizáciu činnosti pracovísk KN. Reforma ~ dáva ~erspektívu, nebude však všeliekom na problematIku rozpo~to~
vej nedostatočnosti. Naplnia sa zámery reformy vereJneJ
správy na úseku KN (uznesenie vlády SR č. ~30 ~ 11. 4. 2?0~
ku Koncepcii decentralizácie a modernlzácle vereJne)
správy), vyhovie sa požiadavkám programu PHARE - EU
o organizačnom zabezpečení orgánov štátnej správy na ~seku
KN, budú umožnené presuny zamestnancov na meneJ operatívne pracoviská po doriešení problematiky cestovného
a stravného, efektívnejšie bude možné využívať prostriedky
na zadávanie registrov obnovenej evidencie pozemkov podfa
zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom a bude mo~né. ef~ktívnejšie zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a nadlaclch
pracovníkov KN.
.
. .
Rozvoj KN v jeho inštitucionálnej i obsahoveJ rovme Je
podmienený možnosťami štátneho rozpočtu SR. Pr~to
ÚGKK SR vefmi pozitívne prijal závery dokumentu vlady
SR Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pósobnosti, ako aj súladu činností a financovania miestnej štátnej správy (jeho záverečná správa bol a schválená uznesením vlády SR č. 694
z 30. 8.2000), ktorý predpokladá zvýhodniť v rozpočte výdavkov tie rezorty, ktoré sú poskytovatefom zvýšených príjmov do štátneho rozpočtu a do všeobecnej pokladničnej
správy.
..
Proces reštrukturalizácie orgánov KN Je proces vefml dynamický. Spoločným ciefom je fungovanie orgánov ~ tak~
aby plne uspokojovali spoločenské požiadavky vereJnostI
a štátnych orgánov. V prechodnom období si určite vyžiada
vefa energie realizátorov tohto procesu ale i pochopenie odbornej i laickej verejnosti.
Je zrejmé, že rok 2001 znamenal rozhodný krok na ceste
k transformácii štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a KN. Zároveň tento rok znamenal dóležitý prípravný krok
k očakávanej transformácii rozpočtových a príspevkovej organizácie, 1. j. GKÚ, KÚs a VÚGK. Sme si vedomí, že táto
transformácia bude zdlhavá a náročná a že budeme spoločne
potrebovať vytrvalosť, lebo nastúpená cesta nebude fahká,
pretože súčasťou celkovej transformácie je i transformácia
financovania.

LlTERATÚRA:
[1] HORŇANSKÝ, I;: Or.gány štá~n~j správ~ _n~ús~ku ~atastra nehnutefností súčastou slete špecIahzovaneJ státneJ spravy. Geodetický a kartografický obzor, 47/89, 2001, č. 11, s. 285-289.
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Nelineární statistické problémy
v geodezii

Non-linearity oj the statistical problem influencing the statistical charasteristics oj solution is studied, namely oj estimated
deviations.

f({3)
Podstatná část statistických problémů geodezie má nelineární charakter. Jako příklad stačí uvést určení rovinných souřadnic pomocí trilaterace, respektive triangulace. Zde se téměř vždy použije linearizace úlohy, která se potom řeší jako
úloha lineární a výsledky se považují za řešení původní úlohy
nelineární.
Zkušenost dává za pravdu tomuto postupu. Vyskytují se
však situace, ve kterých není předem jasné, že zanedbání nelinearity úlohy nezpůsobí nezanedbatelný efekt na některých
statistických charakteristikách řešení, např. na vychýlenosti
odhadu, či na jeho kovarianční matici. Jako příklad lze uvést
protínání pomocí bodů, jejichž vzdálenost od určovacího
bodu značně diferuje. Příliš krátká připojovací strana může
způsobit, že v rozvoji funkce arctang (.) v Taylorovu řadu
nelze zanedbat nelineární členy.
V dalším textu jsou uvedena kritéria, která umožňují posoudit ještě před zpracováním naměřených dat, zda linearizace úlohy je přípustná.

znamená, že n-rozměrný observační vektor Y má normální
rozdělení pravděpodobnosti se střední hodnotou f({3)a s kovariační maticí ~, přičemž neznámý k-rozměrný parametr
{3 může nabývat jakoukoliv hodnotu z k-rozměrného euklidovského prostoru Rk.
Symbolem {3(0) označíme přibližnou hodnotu parametru {3,
kterou použijeme pro rozvoj funkce f (.) v Taylorovu řadu.
Mlčky předpokládáme, že předpoklady pro oprávněnost matematických operací, které jsou v dalším použity, jsou splněny.
Pro funkci f (.)předpokládáme, že pro její vyjádření postačí řada s kvadratickými členy, tzn.

= fo + F8{3

1

+ T K:(8{3),

fo = f ({3(0),
8{3 = {3 - {3(0),
K:(8{3) = (K:)(8{3), ... , K:i(8{3»)',
lG (8{3) = 8{3'Fi8{3, i = 1, ... , n,
{F;}r,s = d2/; (u) / dUrduslu=.B"" r, s

=

1,... , k.

V dalším předpokládáme, že hodnost matice F je r(F) =
= k < n a že matice ~ je známá a pozitivně definitní.
Nelinearitu modelu (1) v bodě f({3(O) charakterizoval Bates a Watts [1] dvěma veličinami

p;-I = FC-'F~-',
MF~-' -- I C

p~-I
F

,

= F'~-'F,

kde [«im) (WO) je tzv. vnitřní křivost a [«par) ({3(0) parametrická křivost variety středních hodnot {f ({3): {3 E Rk}. Za poznámku stojí, že [«inl) (ff-O) je maximální křivost plochy {f ({3)
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: 13 E Rk}V bodě f (/3<0» a [(fPa,) (/fO» charakterizuje maximální křivost souřadnicových čar na této ploše (souřadnicová
čára pro parametr f3i, procházející bodem f (fJO» je množina
{f (f3\~) ... , fJ.~1,u, f3;r].l, ... , f3~» : u ERl })_.
_
Pro výpočet hodnoty C (130) = sup {h('(of3)8/((0/3)1
of3'
Cof3: 013 E Rk}, kde 8 je pozitivně semidefinitní matice, se
doporučuje použít následující iterační proceduru:
1. krok: Zvolíme libovolný vektor ofJl) E Rk, pro který platí (ofJl»' ofJl) = 1.
2. krok: Určíme vektor &- pomocí vztahu
&I = C-1 [(ofJl»'F1ofJl),

... , (of1l)'Fnof1l)]

8

( of3(1»'F 1OfJl))
:
( (of3(1»'F nof3(1)

obzor
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Jestliže namísto modelu (1) uvážíme model (2), ve kterém
nejlepší linární odhad parametru 13, je dán vztahem

potom v modelu (1) odhad 13 už nelze považovat za nejlepší
nestranný odhad. Pro určení vychýlenosti odhadu 13 použijeme model (3). Zde platí

Protože (I - a)-konfidenční elipsoid v modelu (2) pro 013
je množina
3. krok: Jestliže (of12»'ofJl)
~ l-E, kde E je dostatečně
malé kladné číslo, iterační proces ukončíme a
lze tolerovat vektor b tehdy, když bude elementem množiny
'jg a nebude příliš vzdálen od O.
Za oblast linearizace pro vychýlenost vektorového parametru ~ lze tedy definovat množiny.
Jestliže (013(2»'013(1) < l-E, vrátíme se k prvnímu kroku, ve
kterém namísto vektoru 013(1) použijeme vektor 013(2).
kde číslo a2 zvolí uživatel, přičemž splňuje nerovnost a2 < X2k
(O; 1 - a).

Jestliže namísto modelu (1) použijeme (2), potom posuzujeme shodu naměřených dat s lineárním modelem např. pomocí statistiky

Tato statistika má centrální chí-kvadrát rozdělení pravděpodobnosti s k stupni volnosti v případě, že model je skutečně lineární. Jestliže v modelu (3) nelze zanedbat člen
(112) K(O/3), potom rozdělení pravděpodobnosti statistiky (4)
je chí-kvadrát rozdělení s k stupni volnosti, avšak parametr
necentrality O již není nulový, ale je roven

Jestliže model je lineární, potom statistika (4) se realizuje
hodnotou větší než X2 (O; 1 - a) ((1 - a) -kvantil centrálního
chí-kvadrát rozdělení pravděpodobnosti) s pravděpodobností
a (dostatečně malé číslo, např. 0,05 anebo 0,01).
V případě, že člen (112) K (0/3) není nulový (anebo nelze
ho zanedbat), potom

Věta 2. Linearizační oblast pro vychýlenost odhadu 013 vektorového parametru 013je

X;

Zde
(O) je náhodná veličina s necentrálním chí-kvadrát
rozdělením a s k stupni volnosti, přičemž parametr necentrality je dán vztahem (5).
Pokud rozdíl P
(O) > (O; I - a)} - P
(O) > (O;
I - a)} je malý, lze nelinearitu modelu při tomto testu zanedbat.
Za oblast linearizace pro test tedy lze definovat množinu

Ir

O,es,

=

r

{r

r

{of3: P{r(O) > (O; 1 - a)}> X2 (O; 1 - a)} < E},

- P {X2 (O)

r

(6)

kde O je dáno vztahem (5) a E je malé číslo, které je uživatel
ochotný zanedbat.

Všimněme si, že tvar elipsoidu (7) a elipsoidů z věty I
a věty 2 jsou stejného tvaru, avšak různé velikosti. To má
z hlediska využití určitou výhodu. Pro rozhodnutí, který elipsoid je vnořený 'ihkterého, stačí porovnat pravé strany, tzn.
(O; 1 - a), 2 J8max 1 ~in') (~o) a 2c 1 ~pa,) (130).
Z věty 2 vidíme, že splnění předpokladu 013 E Obias zaručuje, že všechny lineární funkce h(~) = h' fJO) + h' 013, 13 E Rk
mají vychýlenost menší než c-násobek standardní odchylky

X;
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Obr. I Linearizační oblast pro test a kOllfidenční oblast
- řez rovinou ({3h (32)

Obr. 4 Linearizační oblast pro vychýlenost odhadu
a k0'1fidenční oblast - řez rovinou ({31' (32)

Obr. 2 Linearizační oblast pro test a konfidenční
- řez rovinou ({3h (33)

oblast

Obr. 5 Linearizační oblast pro vychýlenost odhadu
a konfidenční oblast - řez rovinou ({31' (33)

Obr. 3 Linearizační oblast pro test a konfidenční
- řez rovinou ({32l (33)

oblast

Obr. 6 Linearizační oblast pro vychýlenost odhadu a konfidenční oblast - řez rovinou (~, f3-J)

lineárního odhadu k' fJO) + k' 0{3. Pro některé funkce k({3) =
= k' fJO) + k' O {3E Rk může vektor 0{3 způsobovat větší vychýleno st, než pro jiné funkce. Další věta proto určuje linearizační oblast pro jednotlivou funkci hO.

S,

Věta 3. Pro daný vektor k

ERk

nechť L~ = k'C~IFL-I

a ma-

tice B"je daná vztahem
r

B"
přičemž L;~I Á;f;f(je
Potom platí 0]3E O"

=2:[ÁJt:f;:
1=1

spektrální

rozklad matice

= {0{3: of3'B"o{3 ~ c" !h'6~lk}

F>

L7=1 {L,,} ;F;.
=> I k'b

I~

~ c" lVar(k'ojj).
Další důležitou

statistickou

charakteristikou odhadu
Jestliže jsme namísto skutečné hodnoty parametru {3,kterou přepokládáme
ve tvaru (3(O)+ 0{3 použili hodnotu (3(O),zajímá nás diference

k' oS je jeho disperze Var (k' 0/3)

= k'C-1k.

e;FI)
( e;F:

n

, i = 1, ..., k,
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o

dispe".,

< c2
-

= {bl3 : bl3'bl3
h'e-lh

}

-~---------------------~-~---~-------------------

[«int)

jh'e-l(K(h)F +K(h»' (K(h)F + K(h~e-Ih
1

2

1

test

O.

5.1 Protínání
zpět (triangulací)
Mějme body A, B, C o souřadnicích
souřadnice Y
10707,107 m
10707,107 m
10000,000 m

10707,107 m
9292,893 m
9000,000 m

B
C

10-5,

X

= 6,32557

[«Par)

J(f3l): (f3l - lOOOO)Z
+
f3z
13,8102

(f3z -

= J(f3:): (f31 -

(f3z -

O
dlsperze

looOW +
6,0952

l~

bms

Ke všem linearizačním oblastem dlužno připomenout, že
jejich užití je smysluplné, jestliže můžeme zaručit, že 8f3
(tedy rozdíl mezi přibližnou hodnotou fJO)parametru f3a skutečnou hodnotu (fJO)+ 8{3)bude s praktickou jistotou V příslušné linearizační oblasti. Vyžaduje se proto, aby konfidenční elipsoid (7) byl linearizační oblastí výrazně překryt.
Podrobněji o linearizačních oblastech viz [2] a [3].

A

1,7547

l

O

2

bod

=

x 10-5,

,

J(f3). (f31 - 1000W
f3z . 12,012

l

10000)2 =
9,7662

=

I) '

10000)2 =
12,012

I) .

1000W
4,3102

(f3z -

+

I) '

Předpokládejme stejnou konfiguraci bodů jako v předchozím
příkladě. Směrodatná odchylka v určení délek nechť je a =
= 0,05 m a kovarianční matice observačního vektoru nechť
je <fI. Hodnota aje zvolena pro srovnání s předchozím příkladem (příčná odchylka způsobena vychýlením o 10" najeden kilometr je 0,05 m). Hodnoty a, e a c jsou zvoleny stejně
jako v předchozím příkladu.
Podle vztahů z předchozí sekce

Směrodatná odchylka ve směruje a" = 10" (sexagesimální),
kovarianční matice observačního vektoru Y je <fI, přibližné
souřadnice nového bodu P jsou

f3i0)
1

XA -

XA -

SPA

f3i0)
1

YA -

F=

X

A -

Xc

f3iO)

-

!fi0)
2

SpD

SPD

Nechť a = 0,05, e = 0,04 (věta I), c = 0,5 (věta 2, věta 3
a věta 4). Odsud dostáváme

112°)

SPA

Yc

Spc

-

=

112°)

(-0,7071
0,7071
1,0000

-0,7071)
-0,7071 ,
O

Spc

45 x 3600")
fo = ( 135 X 3600" ,
180 x 3600"
F=

p"
(

(YA - fJ<°)2) I S2pA - p" (XA - P(Oltll S2PA)
p" (yr fJ<°)2) I S2pr p" (xr P(Oll) I S2pB
p" (yc - fJ<0l2) I S2pC - p'f (xc - fJ<0\) I S2pC

=

f3iO»(yA

(XA -

(145,851-145,851)

f3~0»

-

S3pA

145,851 -145,851 ,
0-206,267

_ ( 0,0005 -0,0005)
- -0,0005 0,0005'
0,0005
F2 = ( 0,0005
F _ (-0,20626
O
)
2 O -0,20626,
kde p"

O

F3

= (-0,20626

-0,20626)
O
,

799,99
O

e=(

e _ (425,45
1)

O)
799,9 ,

F3

(O O
)
O 0,001,

=

0,00125 O
)
0,00125 ,

e-1 = ( O

= 206 265".
'tf= J(f3:): (f3l- loooW +
0,0872

l~

Podle vztahů z předchozí sekce
-

0,0005)
0,0005,

O

O )
850,9,

(0,002350
e-l = \0

(f3z -

lOOOO)Z
=
0,1222

I)
'

O
)
0,001175 ,

Číselné i graficképráce při řešení příkladů byly provedenypodle
demoprogramu"Tesaříková,E.-Kubáček, L.: Linearizaceregresních modelů. Přírodovědeckáfakulta UP Olomouc,Tomkova40,
77900 Olomouc".

O
test

J(f3):
f3z

l

(f3l - lOOOO)Z
+
6,4582

(f3z -

10000)2 =
9,1342

I)'
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O.
hlaS

O.
dlsperze

= ff/3I)\: (/31-

1~

10000)2 + (~- 10000)l
4,8242
6,8232

J(/3). (/31 -10000)l

1~'

18,802

+ (~-10000)l

18,802

=

1)
'

=

1)
.

V obou příkladech jsou podmínky pro linearizaci neobyčejně příznivé. Linearizační oblasti jsou mnohonásobně větší
než 0,95-konfidenční elipsa.
Další příklad ukazuje, že ne vždy je situace tak příznivá.

s lineárním modelem, ale hodnota /&or) způsobuje nepřípustně velké hodnoty ve vychýlenosti např. odhadu parametru f3J. Též hodnoty Var (/3J, i = 1, 2, 3, mohou být pochybené.
Experiment je tedy nutné jinak naplánovat, a to tak, že experiment m-násobně replikujeme (toto snižuje hodnoty [«int)
a /&or) J,;.násobně). Pokud není možná replikace, je nutno
zaručit přesnější měření Uestliže z hodnoty (1 vYPP'Dehodnota [«int) res~tive /&or), potom z hodnoty (1/ ~m vyplynou hodnoty ~m-násobně menší).
Poslední příklad ukazuje, že problém linearizace je nutno
řešit ještě před realizací experimentu, abychom měli jistotu,
že proces zpracování dat nezkreslí výsledky a neznehodnotí
tak kvalifikovanou a často velmi náročnou práci experimentátora.
Podpořeno grantem č. 201/99/0327 Grantové agentury CR
a grantem Rady vlády CR Jl4/98:1531000 11.
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a směrodatná odchylka (1 = 10. Kovarianční matice observačního vektoru Y je &1. Plán experimentu je dán časy měření t = 4 h, 8 h, 12 h, 16 h, 20 h. Hodnoty a, e a c jsou opět
stejné jako v předchozích příkladech.
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Transformace souřadnic promítáním
po normále

Transformace kartézských souřadnic bodů z jednoho elipsoidu na druhý jejich promítáním po normále, spuštěné na plochu
prvého elipsoidu, s využitím modifikované Moloděnského varianty.

Transformation of Cartesian coordinates of points from one ellipsoid to the other one by projecting along the normal line
dropped down the surface of the first ellipsoid using the modified Molodenski variant.

normále k ploše SI na jiný rotační elipsoid S2 == (A, é), který
je vůči prvému posunut s počátkem v bodě O (x
Zo), a pootočen. Pootočení budeme definovat pomocí a, /3, y; kde lX je
stočení osy x, /3je stočení osy y, yje stočení osy Zl). Z úhlů
a, /3, y; musíme určit sklon rotačních os elipsoidů
Ol

Mějme systém geodetických souřadnic (q>, ít, h), vztažený
k rotačnímu elipsoidu SI == (a, el), který je určen v souřadnicovém systému (x, y, z), definovaném obvyklým způsobem
(tj. osa x leží v rovině základního poledníku, osa y s ní svírá
v kladném smyslu úhel 90°, osa z je totožná s rotační osou
referenční plochy). Tento systém souřadnic promítneme po

I)

ex,

YOl

Symbolika není jednotná. Úhly ex, (3, "y jsou někdy značeny jako
BY' Bz·

Pick, M.-Dušátko, D.: Transformace souřadnic promítáním. . .

Geodetický a kartografický
ročm'k 48190, 2002, číslo 2

obzor

31

Eulerovy úhly y, lJfa r(obr. 1) určíme způsobem, obvyklým
v matematice. Při jejich určování je třeba správně definovat
orientaci systémů. Zde odkazujeme na učebnice matematiky
(např. [1,4]. Podrobně je tato otázka probrána v naší předchozí práci [2, 3].
Výsledkem transformace je nový souřadnicový systém (B,
L, H). To jsou zeměpisná šířka B a délka L, vztažená k ploše
S2 a H je výška nad plochou S2' K přepočtení jednoho systému
do druhého tedy potřebujeme znát poměry a tvar referenčních ploch:

kde a, A jsou hlavní poloosy, e, c, první excentricity uvažovaných elipsoidů,
x

y
z

= N cos cp cos A,
= N cos cp sin A,

= N (1 -

e2) sin cp,

x = (N + H) cos B cos L,

y = (N + H) cos B sin L,
Z = [N(l - &) + Hl sin B,

(5)

kde N, N je příčný poloměr křivosti,
dále

a připadně změnu měřítka m.
Změna měřítka bude potřebovat další vysvětlení. K tomu
se ještě vrátíme. Celkem tedy musíme znát 7 parametrů.
Vlastní metoda transformace je dosti stará. Prvé její zveřejnění v mezinárodních časopisech nalezneme již ve třicátých letech minulého století. Prakticky současně otiskli své
práce doc. V. Špaček [5] a prof. T. N. Krassowski [6]. Tuto
dvojici bychom asi měli považovat za autory dnes tolik populární metody transformace. Moloděnskij [7], kterému je
metoda obyčejně připisována, publikoval své práce mnohem
později (až r. 1945).
Dnes se málo ví o tom, že tuto metodu transformace navrhoval r. 1951 prof. F. Fiala k převodu Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) na Krasovského elipsoid.
Dnes je to téměř nepochopitelné, ale v podstatě nejlepší podaný návrh nemohl být přijat z čistě technických důvodů: Vojenský topografický ústav v Dobrušce (VTOPÚ) měl k dispozici počítací stroje, schopné počítat pouze na 8 platných
cifer a to by na daný úkol nestačilo. Muselo by se tedy počítat logaritmicky a to by se nezvládlo ani časově, ani kádrově. Dostatečně přesné řady rovnic typu (7) až (9) v té době
ještě nebyly odvozeny.
Při vlastní transformaci musíme formulovat vztah mezi
souřadnicovými systémy

Stručně naznačíme, jak se rovnice (3) odvodí.
Máme referenční plochy SI> S2
SI
S2

== r + y2 + Z2 / (l - e2) = a2,
== Xl + yz + z2 / (l - &) = A2,

N =N

+ dN,

d

d

2

. 2ffl

dN = -.!! +
e sm"t'
a
2(1 - e2 sin2 qJ)

2

•

ffl

ffl

+ e sm"t' cos "t' dqJ
1 - e2 sin2 qJ

(6)

,

Po dosazení vztahů (5) do rovnic (4) a po úpravě bude platit do členů prvního řádu
H = N sin cp cos cp (/3 cos A - a sin A) + N de2 sin2cp - N dN + Xo cos cp cos A + Yo cos cp sin A + Zo sin cp. (7)
Derivováním rovnice (7) ve směru poledníku a rovnoběžky
prvé referenční plochy dostaneme
d~'

=_

p" dH
dT('
(M + H) acp ,

=_

p" aH
(N + H) cos cp aA

(8)

(M je poloměr křivosti ve směru poledníku),
což jsou obecné tížnicové odchylky.
Poznámka. U klasických tížnicových odchylek se předpokládá, že
rotační osy obou těles a roviny základních poledníků jsou rovnoběžné. V rovnici (10) tedy platí

~
TI

=B-qJ,
= (L - A) cos qJ= (mf - m) cot qJ,
(mf - m) = (L - A) sin qJ,
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U obecných tížnicových odchylek jsou úhly a, f3 a
ly a v rovnicích (9) se musí připojit korekční členy.

r různé od nu-

Chceme-Ii přejít ke změnám v zeměpisných souřadnicích,
musíme zavést korekce na sklon rotačních os ť} a korekci na
stočení poledníkové sítě (", + r). Bude tedy

= d~ - ť} sin (",- A),
(9)
L - A = d1J I cos qJ- (r + ",) - ť} cos (", - A) tan qJ,
B - qJ

Jako nejvhodnější způsob zpracování se nám jeví následující
postup:

Jsou dány geodetické souřadnice v prvém a v druhém
systému:

kde2)

(B, L, H),

'" =

jctan [(-/3) I (-a)],
a2+ fP, (sklon rotační osy referenční plochy),
y = - (r + lj/), (stočení poledníkové sítě).
ť}

=

dÁ;

(10)

U nás se zpravidla korekční členy v rovnicích (9) zanedbávají. Ovšem pokud je např. hodnota

2.2 Oprava

na změnu

o

=

n

2.3 Výpočet
(X;

(L; -

AJ

/3;

i=1

I - e2,

= sin

C4

..l ~

qJ,

Ss

= cos qJ,

CS

= P;

= -P;

ss(i) dqJi - R; cs(i) dÁ;,
cs(i) dqJ; - R; ss(i) dÁ;,

I_-_e_2__

R=

(I - e2 sin2 qJ)2'

I
(I - e2) tan qJ,

R-=----

a = P sin A dqJ - R cos A d)",
/3 = -P cos A dqJ - R sin A dA,

= __

= sin A,
= cos A.

úhlů a, /3, y

Zbývá určit úhly a a /3.Moloděnského diferenciální rovnice
[8] se dají upravit na tvar

P

pf q2e2s4c4

--0---

pf = 206 264,806",
q2 = I _e2s~,

S4

y= -

Á;.

elipsoidu

"
2
(
da2)
dqJe = - p de S4CJO
dN + 2a2

Již v 60. letech bylo dokázáno toto: Pokud považujeme naši
transformaci za zobrazení, pak zmíněné zobrazení není konformní. Proto určování sedmého parametru m změny měřítka
tak, jak se v praxi provádí, nelze z hlediska matematiky považovat za definiční. Bylo by třeba říci, v kterém bodě a v kterém směru zmíněná hodnota platí. Tato námitka se dá snadno
obejít změnou definice. Nebudeme promítat prvou plochu Sb
na plochu S2, ale na jiný rotační elipsoid o stejné excentricitě
EF-, ale o poloose (A + M), kde hodnota (-Mla) bude hledaná změna měřítka m. Výsledné vzorce budou stejné.

úhly a, /3, y se dají určit poměrně jednoduše:
Pro posun poledníkové sítě -y= (",+ r) položíme

= L; -

,

I
(I - e2) tan qJ

I ~
a=-k.ia&
n ;=1

I~
/3=-k.i/3i,
n ;=1

~
ť}= .,;a2+J32,

Uvedené vzorce jsou přes svou jednoduchost značně citlivé
a mohou být použity i jako indikátory deformací sítě.
Pro celý systém sítě se pak položí
- = -I ~
/3- = -I .kJ",;,
~R
a
.kJ(X;,
n

;=1

n

-ť} = J;;;}.
u-+

/3-~,

;=1

kde hodnoty lX;, /3&li, i = I, ... , n, jsou hodnoty úhlů v jednotlivých společných bodech.
Pomocí rovnic (10) se pak vypočtou Eulerovy úhly ť}, '" a r.

dqJ;n = -ee (f3cs - OO's) (q - s~ - e2s~),
dÁ;n = -y+ ee o s4Ccxcs + f3ss),

=

ee EF- 1(1 - e2),
o = I - e2.
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2.5 Opravy tížnicových
ní osy referenčního
ledníkové
sítě

odchylek
elipsoidu

na sklon rotača na stočení po-
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ní hodnotě ± 0,40 m (tj. &P" - (0,40/30,895)",
DA"- (0,40/20,122)". Jako generátor nahodilých čísel jsme použili generátor firmy Hewlett-Packard

dcpro= -lJ sin (lfI- A),
dAro = y-lJ cos (lfI- A) tan cp,

lJ= arctan
2.6 Výpočet
rozdílů
změnu elipsoidu

J(-TJ> 1 (-a).

geodetických
a na stočení

souřadnic
souřadných

na
os

Generátor produkuje nahodilá kladná čísla v intervalu
< 0,1 >. Upravili jsme jej tak, aby nahodilá čísla byla kladná i záporná, a aby střední chyba v poloze bodu byla asi
0,40 m. Pro střední zeměpisnou šířku na Krasovského elipsoidu B = 49°30' a pro střední chybu v poloze bodu ± 0,40 m
platí
R; =

2.7 Výpočet posuvů středu
du a změny měřítka

referenčního

[(K+l + n)8 - INT (R;+l+ n)8 - ~ ] x 1,2592, Ro = O.

(27)

elipsoidcp;'=R;l30,895,

Při sestavování rovnic oprav vyjdeme ze vztahů (7) a (8). Dostaneme

dA;'=RJ20,122,

J=i+36}

i= 1,... ,36.

Přidáme-li ke vstupním datům (B, L) nahodilé chyby dcp;,

dA.-;, zatížíme tím polohu bodu nahodilou chybou Ss o střední
hodnotě ± 0,566 m. Pokud by měly chyby ve vstupních datech skutečně nahodilý charakter, nemělo by se při opakovaném výpočtu v podstatě nic stát, jen vnitřní přesnost sítě
by se měla snížit. Z druhého výpočtu jsme dostali tyto hodnoty:

dAv

p"

=N

p"

SsXo -

dRv

= R-h,

q2=

I-

N

Yo

e2s1,

M = a(1 - e2) 1 q312,
N = a/qll2.
Určení neznámých Xo. Yo, Zo. &va provedeme obvyklým
způsobem metodou nejmenších čtverců. Tato část výpočtu
nečiní žádných potíží.
Pro konečné souřadnice pak dostáváme

= 5,615

m,
1,959 m,
Zo = 0,075 m,
m = I - 0,0002 03259,
a = -1,52968",
f3 = 2 ,55815" ,
lJ = 3,10335",
Y = 0,84678".

Xo
C5YO,

=

Jak je vidět, dostali jsme téměř totožné výsledky. Zavedení
nahodilých, i poměrně značných chyb, nemělo na numerické
hodnoty odvozených parametrů vliv. Řešení je tedy dostatečně stabilní.

R= h + dR.,
B

=

cp + dep",

L = A + dAv.
LITERATURA:

Pro vyzkoušení metody výpočtu jsme použili stejné body,
jaké byly k dispozici při převodu souřadnic JTSK na Krasovského elipsoid v r. 1952. Nejprve jsme považovali za prvý
systém S-JTSK, za druhý systém S-42 (Souřadnicový systém
1942). Jak se dalo očekávat, střední chyby v poloze bodu
byly velice malé (okolo 0,01 m). Dostali jsme tyto výsledky:
Xo

Yo

= 5,620 m,
= 1,959 m,

= 0,082

m,
1-0,000203219,
a = -1,52651",
f3 = 2,55700",
lJ = 3,10116",
Y = 0,84369".

Zo

m

=

Pro druhý výpočet jsme zatížili vstupní data v šířce B
i v délce L na druhém elipsoidu nahodilými chybami o střed-
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Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU

Před čtyřmi sty lety, 25. října 160 I, zemřel v Praze po hostině u Petra
Voka z Rožmberka proslulý astronom Tycho Brahe. Uložení jeho
ostatků do hrobky v Týnském chrámu, doprovázené pompézními obřady, se konalo 4. listopadu 2001.
Tycho (Tyge) se narodil (jako první syn po pěti dcerách) 14. prosince 1546 v Knudstrupu (Dánsko) Beatě a Ottonovi z dánské větve
starého šlechtického skandinávského rodu Brahe. Ve třinácti letech
odjel v doprovodu pozdějšího významného historika Anderse
Soerense Vedela studovat do Kodaně řečnictví, astronomii a astrologii. O tři roky později se věnoval v Lipsku právu, roku 1565
se vrátil do vlasti k vyřízení dědictví. Již roku 1566 pobýval v německých Roztokách; zde v souboji přišel o špičku nosu, kterou
pak nahrazoval protézou z ušlechtilých kovů. Záhy přešel do Wittenbergu, Augsburgu a v roce 1568 do Basileje, kde zkonstruoval
svůj první kvadrant pro měření obecných úhlů. Ottova encyklopedie naznačuje, že se seznámil s učením českého rodáka, astronoma
Cypriana Lvovického ze Lvovic. Roku 1570 se Tycho opět vrátil
domů, o rok později zemřel jeho otec. Tycho Brahe přednášel matematiku a astronomii, strýc mu v Herichschwadtu zřídil chemickou (alchymistickou) laboratoř a astronomickou observatoř. V listopadu 1572 objevil novou hvězdu v souhvězdí Kassiopea a následně publikoval významný spis De steZla nova. Při korunovaci
císaře Rudolfa II. se v Regensburgu seznámil s vynikajícím českým přírodovědcem Tadeášem Hájkem z Hájku, který byl i autorem první trangulace pražského okolí. Někdy v té době Brahe poznal svou životní družku Christinu, která se stala matkou jeho dětí.
Nepocházela ze srovnatelně společenské vrstvy, což vedlo k odcizení s jeho rodinou. Zemřela roku 1604 a je také pohřbena v Týnském chrámu.
Rokem 1575, po cestě do Německa, Švýcarska a Benátek, začalo
více než dvacetileté období, v němž se Brahemu dostalo přízně a podpory dánského krále Frederika II. Brahe se usidlil na ostrově Hven
v průlivu Qresundu (dnes Ven, od 1658 patří ke Švédsku), na němž
vybudoval proslulou hvězdárnu Uranienborg. Roku 1588 vydal
knihu Dani de mundi aetherei recentioribus phenomenis lib. II. v jejiž 8. kapitole uvedl svou kompromisní představu uspořádání vesmíru. Kolem nehybné Země obíhá Měsic a Slunce, kolem Slunce
pak tehdy známé planety Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn.
Brahe se na Hvenu obklopoval špičkovými vědci své doby. Dva roky
byl jeho hostem i význačný holandský výrobce přístrojů a glóbů,
kartografWillem Janszoon Blaeu (1571-1638). Po smrti svého královského příznivce však Brahe pro neshody s poradci dědice trůnu
nedospělého Kristiana lY., volil odchod z Dánska.
Méně známá, a pro nás jistě zajímavá, je skutečnost, že v uvedeném období Tycho Brahe vybudoval trigonometrickou síť o II vrcholech jako základ mapy tehdejšího Dánského království. Síť měla
tvar lichoběžníku, jehož výška v severojižním směru byla zhruba 48
km. Šířka na severním okraji dosahovala pouhých 3,3 km. V této oblasti byla umístěna i nejkratší strana sítě o délce 249 m mezi dvěma
body v Helsinborgu. Jižní hranice tvořila 43 km dlouhá strana mezi
Kodaní a Malmo. Vztažným bodem byl Uranienborg. V síti byly měřeny úhly a astronomické azimuty, s výjimkou dvou nepřístupných
krajních bodů (Lund a nedochovaný Hojbjerg). Přimo byla měřena
základna Uranienborg - Skt. Ibs o délce 1287,9 m (tj. 830 passus
geometricus). Na podkladě studia historické dokumentace a moderního měření byla odvozena směrodatná odchylka v úhlu o velikosti
5,9', v azimutu 4'. Ve straně Uranienborg - Kronborg s délkou 15,3
km byla shledána relativní chyba 2,3
Braheho síť je rozměrově
menší. Na bodě Lund byla nalezena polohová odchylka o velikosti
100 m, na bodě Uranienborgjen 1,5 m. S ohledem na tehdejší možnosti a stupeň znalostí jsou tyto výsledky považovány za výborné
[I].
Roku 1597 Tycho Brahe - po krátkém období nejistoty a cestování po Německu a Holandsku - využil pozvání Tadeáše Hájka
z Hájku a přesídlil do Prahy ke dvoru císaře Rudolfa II., který ho zahrnul přízní. Kromě pražského domu měl k dispozici císařský zámek v Benátkách n. Jizerou, kde pobýval i Johannes Kepler
(1571-1630). Brahe převezl z Uranienborgu do Prahy všech 32 observačních úhloměrných přístrojů, na nichž se mnohdy konstruktérsky podilel. Umožnily pozorování, na jejichž podkladě Kepler for-

muloval své zákony. V instrumetáriu byl kvadrant s poloměrem asi
4,5 m s dělením stupnice po 10' a čtením pomocí příčného měřítka
až na 5". (Obr. I, převzatý z [I], obsahuje vyobrazení nejrůznějších
přístrojů, ve středu je Brahův portrét.) Dále lze napřiklad uvést goniometr s rozsahem 30 a délkou ramen, 1,55 m, datovaný rokem
1572, nebo univerzálně používanou Jakubovou hůl. Brahe sám byl
považován za tehdejšího nejlepšího observátora. Roku 1600 nebo
1601 jej v Praze navštivil známý Wi11ebrord Snell van Royen
(1580-1626), zvaný Snellius, v jehož díle se otevřela historie moderních triangulací. V naší metropoli, která patřila k nejvýznamnějšim městům Evropy, Brahe roku 1603 vydal svůj nejvýznamnější
. spis Astronomiae instauratae progymnasmata ... praemissa est Authoris vita. Typis inchoata Uranienborgi Daniae, absoluta Pragae
Bohemiae, zahrnující i pozorování Hájka z Hájku a spis Astronomiae
instauratde mechanica, 3. vydání ve kterém popisuje a zobrazuje jím
používané přístroje.
0

0_

[I] HAASBROEK, N. D.: Gemma Frisius, Tycho Brahe and SnelHus and their triangulations. Genft, Rijkscommissie voor Geodesie 1968.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze
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DISKUSIE, NÁZORY, STANOVISKÁ

Keď bolo v roku 1992 na Stavebnej fakulte (SvF) Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline otvorené bakalárske štúdium geodézie, mali sme
cief - v zmysle vysokoškolského zákona - vychovať ucelenou !ormou vysokoškolského štúdia geodetov - bakalárov pre katastralne
úrady (KÚ), kde bol nedostatok kvalifikovaných pracovní~o~. To~
muto ciefu boli prisposobené aj učebné plány. Nekopírovah ucebne
osnovy inžinierskeho (masten:kého) štúdia ..Stu~ijné ~~ány b.oli ~ostavené ako tematicky uzavrety celok bez pnameJ nad vaznosti na mžinierske štúdium. Váčšina študentov po skončení bakalárskeho štúdia našla bez problémov uplatnenie v KÚ, ale aj u podnikatefov.
Krása geodetického povolania niektorým bakaláro~ učari~a t~, ~e
pokračovali v inžinierskom štúdiu na SvF Sloven~keJ techm~k.eJU~llverzity (STU) v Bratislave alebo na F~ult~ b~mct,:a, ekologIe, n~denia a geotechnológií (BERG) TechmckeJ u~IVerzItt \T~) v ~~ŠIciach. Rozdiely v učebných plánoch na bakalars~o.m studIU v ŽIime
a na inžinierskych štúdiách v Bratislave a v Košlclach však znamenali že bakalári museli absolvovať prijímacie skúšky, po ktorých začín;li štúdium od I. ročníka. Nanajvýš im boli uznané niektoré
skúšky a zápočty. Rozdiely v učebných plánoch vyplývali z~ stanoveného profilu geodeta-bakalára. V študijných plánoch boh potlačené teoretické predmety a posilnené I?redmety s~visiace ~ kata~trom nehnutefností (KN) a s problematikou merama a vytycovanla
v KN. Infonnácie z praxe o žilinských bakalároch, ktoré som dostával, boli vždy pre mňa potešujúce, pretože to.boli in!onn~cie pochvalné. Podobne to bolo aj o bakalároch, kton pokracovah vo vysokoškolskom štúdiu. Vedel som si to vysvetliť. Na bakalárske
štúdium sa hlásili maturanti stredných škOl s ciefom absolvovať nižšie vysokoškolské štúdium v.ko~~étnom o.d~ore, ktoré z~čo~al~
atraktívne uplatnenie v praxI. ZauJem o študlU~ bol po~~?zen~ aj
vysokými poctami prihlásených študentov. Z pravldelne pnJlmanych
30 študentov do I. ročníka skončilo bakalárske štúdium 22 až 26 absolventov.
V našom školstve sme zvyknutí na prisposobovanie sa zahraničným modelom štúdia. V minulosti to bola sovietska škola, ktorá vyvolala zmeny v strednom školstve. Vyhliadka vstupu do Európske~
únie má u nás odraz vo vynútených zmenách v zaužívanom modeh
vysokoškolského štúdia. Doterajší systém univerzitného vzdelávania v odbore geodézia a kartografia (GaK) bol založený na systematicky sa rozvíjajúcom teoretickom základe, z ktorého v'posledných ročníkoch vystupovali špecializované zamerania. DvoJstup~ové štúdium bakalár-inžinier prinieslo problémy do skladby učebnych
plánov nielen v odbore GaK. Zaužívané a osvedčené osnovy bolo
potrebné rozdeliť na dva stupne. ~o ~akalm:s~eho stupňa ?oli ~aradené aj predmety z posledných rocníkov študla, ktore maJu dat budúcim bakalárom všeobecné základy z vedného odboru GaK. Na
SvF ŽU v roku 1992 sme zostavili učebné plány bakalárskeho štúdia tak, aby bol bakalár špecializovan~ z~eraný. n.a KN a zároveň
si komplexne osvojil i predmeo/ te!?retIc~eJgeodezl~.
•
•.
Bakalárske absolutórium vyzaduJe skusky a obhajobu zaverecneJ
práce, čo prinieslo nové pracovné povinno~ti vysokoškols~m pe~
dagógom. V budúcnosti sa musíme postarat o ~o,.~b.ysa z~v~r~cne
práce bakalárov nestali fonnalitou k postupu na mZI~lerske studIUm,
ale ciefom preukázať a uplatniť bakalárske vedomostl vo vednom odbore GaK.
Teraz, keď existuje dvojstupňové štúdium bakalár-inžinier.~a. SvF
STU v Bratislave a pripravuje sa na F~ulte BE~G .TU v Koslcm~h,
na SvF ŽU v Žiline sa zamýšfame, CI v doteraJšeJ fonn~ bakalarskeho štúdia budeme pokračovať aj naďalej. Rozhodne me v doterajšej fonne. Pred nami sú dve možnosti. Po školskom roku
2001/2002 neotvoriť 1. ročník bakalárskeho štúdia, alebo zosúladiť
učebné plány bakalárskeho štúdia v Žiline s existujúcimi plánmi bakalárskeho štúdia v Bratislave. Zvolili sme druhú možnosť. Zosúladili sme učebné plány s bakalárskym štúdiom v Bratislave. Sme si
vedomí toho že strácame špecializovanú výučbu zameranú na KN,
ale dosiahne~e to, po čom sa dlhodobo volá, mobilitu študentov,
ktorá bude zaisťovaťplynulé pokračovanie v 4. ročníku inžinierskeho
štúdia v Bratislave alebo v Košiciach. Okrem koordinácie učebných
plánov tu pochopitefne musí byť aj súhlas na ~ceptáciu prijíJ!1~i.a
bakalárov zo SvF ŽU v Žiline. Znamená to určIt vseobecné krítena,
ktoré musí splniť bakalár nech študuje kdekofvek, aby mohol plynule pokračovať v štúdiu a završiť ho inžinierskym diplomom. B~de
to viesť nespornek zvýšeniu úrovne vedomostI študentov pokracujúcich v inžinierskom štúdiu.
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Teraz niekofko slov k názvu príspevku - "Bakalár geodet, k~ ho
zaradiť?" Zatiaf nemám vedomosti, že by na SvF STU v Bratlslave
boli študenti v nižších ročníkoch, ktorí by sa ciefavedome usilovali
iba o úroveň vzdelania bakalár. Doteraz nie sú určené prospechové,
prípadne postupové limity, ktorých splnenie umožní bakalárovi po:
kračovať v inžinierskom stúdiu. Každý bakalár može plynule ďalej
pokračovať v štúdiu, alebo ho prerušiť a po určitej dobe p~kračovať
v štúdiu. V rámci dvojstupňového štúdia jednou z motiváclí pre absolventa inžinierskeho štúdia je, že po určitej praxi a vykonaní predpísanej skúšky može získať autorizáciu na vybrané geodeti.cké a k~tografické činnosti. Toto, nie)e umožne~~ abs?lventovl b~alarskeho štúdia. Ak budeme detaIine rozberat uroven vedomostI bakalára a inžiniera v súčasných učebných plánoch študijného odboru
GaK, dá sa jednoznačne konštatovať, že na !llnohé geodetické. vý~
kony postačuje úroveň bakalárs~eho vz~e~~n~a.Vo v~e?becnostl m.a
byť bakalár výkonným pracovmkom a mZlmer tvonvym pracovmkom v danom vednom odbore. Inžinierske štúdium je a malo by byť
prípravou na vedeckovýskumnú a pedagogickú, ako aj špecializovanú geodetickú činnosť, kt~rú .zahfň~ oblasť a';1torizácie výsledkov
geodetickej a kartografickeJ čmnostl. PotrebuJeme pre Slovensko
aby každý vysokoškolsky vzdelaný geodet bol inžinier a.každý inžinier bol aj autorizovaný geodet a kartograf? Iste to ma vplyv na
kvalitu výsledkov geodetických. a k~ograf~~ký.c~ I?rác. V .snah~
ufahčiť študentom v rozhodovam sa, CI skoncla studIUm na urovm
vzdelania bakalár alebo inžinier, je potrebné zverejniť, aké bude mať
bakalár-geodet uplamenie v štámej správe.a v po~nikat~fsk~m p~axi.
Do akého platového pásma bude zaradeny bakalar v štátne} sprav~?
Akú bude mať perspektivu ďalšieho postupu? Koho nahradl v praxI?
Či sa bude vobec moci niekedy uchádzať o vstup do Komory geodetov a kartografov? V podnikatefskej sfére je to jasné. Tam musí
preukázať odbornú pracoynú výkonno~ť: ~~č~sná geodetická.prax
plne nevyužíva vedomostI a schopnosti mZlm~ra-geo?eta. V ul?he
organizátora geodetických výk<?novv ~utomatIzova!1?,chmeraclch,
vyhodnocovacích a zobrazovaclch systemoch ho moze plne nahradiť geodet-bakalár. Pevné miesto bakalára v štruktúre geodetických
výkonov a v štruktúre systematizovaných miest štátnej správy dá
zmysel bakalárskemu absolutóriu. V súčasnosti absolvent bakalárskeho štúdia na SvF ŽU v Žiline vie, že jeho pracovným uplamením
je hlavne práca v oblasti KN. Nie yšetci absolventi tam však aj pracujú. V rámci povinnej praxe v Kl! a.naj~a ~ p??ni~~t~fov pre~entovali svoju geodetickú výkonnost, člm SI zaIstIh pnJatIe do prace.
Znamená to, že geodet-bakalár sa presadil aj vo sfére podnikatefských geodetických a kartografických či,:nost~.
.. .
.
.
Čo som chcel týmto príspevkom ~o dlskusle docleht. ~atIaf Z.ISkavajú absolutórium bakalári-geodetI na dvoch TU. Je nasou povmnosťou naznačiť im konkrétnu perspektívu spoločenského uplatnenia
a ocenenia. Dvostupňové vysokoškolské štúdium je schopné iba
ťažko dať špecializované uplatnenie pre bakalára-geodeta. Ke~ ~a
nad tým zamyslíme bude v budúcnosti skladba trhu práce špecmhzovaných geodetov-bakalárov vobec vyžadovať? Všetko pr~vdepo:
dobne bude záležať od osobnej iniciatívy bakalára, v ktoreJ oblasti
geodetických výkonov bude pracovať a rozvíjať svoj~ praktické a.teoretické vedomosti. Doležité je akceptovať prll!'0u dlplo~ ?akalara.
V prvom rade tento diplom musí ~cep~ovať Urad geodezle: ,kartografie a katastra Slovenskej repubh~y ,<UG~ SR) ~ v~tvon.t predpoklady na služobné postupy a ~ozne funk.cle v sta~neJ sp~ave.p~~
bakalára-geodeta. Ďalej sa musí UGKK SR jednoznacne vyjadrit, CI
sa bakalár-geodet bude moci v budúcnosti uchádzať o konkrétne
osvedčenie o osobitnej odbornej sposobilosti. Ak áno, za akých podmienok.
Príspevok považujem za výzvu .d<;>
di~kusi~ k problema~ike etab:
lovania sa bakalárov-geodetov v stamej sprave a v podmkatefskej
praxi.
Prof Ing. Ladislav Bitterer, PhD.,
Katedra geodézie SvF tu v tiline

Pro příští GaKO připravujeme:
LEDERER, M.: Hlavní gravimetrická základna
SCHWARZ, w.: Moderní měřické metody inženýrské geodézie a jejich praktické využití
IŠTVÁNFFY, I.: Znalci z odboru geodézie a kartografie na
Slovensku
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20. Mezinárodní kartografická
konference
Ve dnech 6. až 10. srpna 2001 se konala v Beijingu (ČLR) 20. Mezinárodní kartografická konference Mezinárodní kartografické asociace (lCA). Jejím zajištěním byl pověřen přípravný výbor, který byl
zřízen při Státním úřadu pro geodézii a kartografii Čínské lidové republiky. Součástí konference byla mezinárodní kartografická výstava, výstava starých čínských map, výstava dětské kresby (soutěž
o cenu Barbary Petchenikové), technická výstava, zasedání komisí
a pracovních skupin ICA, odborné a kulturně-poznávací exkurze
a různé společenské akce. Připraveny byly i před- a pokonferenční
vícedenní zájezdy.
Jednání konference probíhalo v Beijing International Conventional Center (BICC), které leží v Beijing Asian Games Village v severní části města, asi 9 km od jeho středu a 20 km od beijingského
mezinárodního letiště. Hlavní heslo konference bylo "Kartografie
pro 21. století". Jednacím jazykem byla pouze angličtina. Konference se zúčastnilo celkem 6 delegátů z České republiky (ČR), a to
RNDr. Richard Čapek, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK Praha),
Mgr. Lucie Friedmannová (Přírodovědecká fakulta MU Brno), doc.
RNDr. Milan Konečný, CSc., vice-president ICA (Přírodovědecká
fakulta MU Brno), Ing. Jiří Kučera (Zeměměřický úřad, Praha), doc.
Ing. Miroslav MikšovsJeý, CSc., předseda Kartografické společnosti
ČR (Fakulta stavební ČVUT v Praze) a Mgr. Karel Staněk (Přirodovědecká fakulta MU Brno).
Program konference byl zahájen projevy představitelů čínské zeměměřické služby a Mezinárodní kartografické asociace. Součástí
slavnostního zahájení byl i kulturní program. Po polední přestávce
probíhalo paralelně jednání konference v pěti sekcích v tematických
skupinách "GIS (Geografický informační systém) a digitální mapy",
"Kartografická teorie a metody", ,,Dezén a výroba map", ,,Počítačová
generalizace prostorových dat" a "Kartografie a životníprostředí". Do
této série úvodních referátů byly zařazeny i referáty z CR, a to referát
RNDr. Richarda Čapka, CSc. "Které je nejlepší zobrazení pro mapu
světa" a doc. Ing. Miroslava Mikšovského, CSc. a Ing. Jiřího Kučery ,,Nové trendy v tisku map". Jednání konference poté pokračovalo
prvním plenárním zasedáním, v jehož úvodu byl přednesen referát
doc. RNDr. Milana Konečného, CSc., vice-presidenta ICA, na téma
"Globální problémy a kartografie".
Druhý den konference pokračovala dopoledním jednáním v pěti
paralelně probíhajících sekcích v tematických skupinách "GIS a digitální mapování", "Mapy na Internetu a www", "Výchova a výcvik
kartografů", "Turistické mapy a inteligentní navigační systémy",
"Národní a regionální atlasy", "Současné aspekty kartografie",
"Ochrana a copyright kartografických databází a sdílení digitálních
geoprostorových dat", "Historie kartografie a historické mapy" a "Infrastruktura prostorových dat". Současně probíhaly v dalších sálech
postery v tematických okruzích "Kartografie a životní prostředí",
"Multimediální kartografie a elektronické atlasy", "Vizualizace prostorových dat", "Národní a mezinárodní normy v kartografii", "Kvalita a hodnocení geoprostorových dat", "Mapy pro tělesně postižené", "Kartografie a děti" a "Planetární kartografie". V odpoledním
jednání pokračovaly referáty opět v pěti paralelně probíhajících sekcích, a to v tematických skupinách "Mapování z družic", "Kartografická teorie a metody", "Globální mapování a vojenská kartografie", "Multimediální
kartografie a elektronické mapy",
"Vizualizace prostorových dat.", "GIS a digitální mapování", "Vysokohorská kartografie", "Dezén a výroba mapy", "Počítačová generalizace prostorových datl", "Kartografie a děti" a "Uplatňování
žen v kartografii". Souběžně probíhaly v dalších sálech postery v tematických okruzích "Výchova a výcvik kartografů", "Historie kartografie a historické mapy", "Národní a regionální atlasy", "Turistické mapy", "Prostorové datové infrastruktury", "Mapy na Internetu
a www", "Současné aspekty kartografie", "Sdílení geoprostorových
dat" a "Inteligentní navigační systémy".
Třetí den konference byl zahájen dopoledním plenárním zasedáním, zaměřeným na výzkum v kartografii. Úvodní referát na tomto
zasedání přednesl prof. Bengt Rystedt (Švédsko), president ICA, na
téma "Kartografický výzkum a vývoj sloužící potřebám národních
mapových agentur - evropské perspektivy". Poté pokračovala další
jednání opět v pěti paralelně probíhajících sekcích, a to v tematických okruzích "GIS a digitální mapování", "Mapy na Internetu
a www", "Dezén a výroba map", "Námořní kartografie", "Vizualizace prostorových dat" (do této sekce byl zařazen i referát Mgr. Lucie Friedmannové a Mgr. Karla Staňka z Masarykovy univerzity

v Brně na téma "Systém pro dynamickou vizualizaci choropletových
map"), "Vysokohorskákartografie", "Výchova a výcvik kartografů",
"Počítačová generalizace prostorových dat", "Kartografie a životní
prostředí", "Mapování z družic", "Kartografické teorie a metody",
"Globální mapování a vojenská kartografie", "Počítačová generalizace prostorových dat" a "Národní a regionální atlasy".
Čtvrtý den konference pokračovala v jednání v paralelně probíhajících sekcích, které byly zaměřeny na tematické okruhy "Mapování družic", "Mapy na Internetu a www", "Dezén a výroba map",
"Národní a mezinárodní standardy v kartografii", "Kartografie
a děti", "Vizualizace prostorových dat", "GIS a digitální mapy",
"Planetární kartografie", "Historie kartografie a historické mapy",
"Kvalita geoprostorových dat", "Národní a regionální atlasy", "výchova a výcvik kartografů", "Multimediální kartografie a elektronické mapy" a "Kartografie a životní prostředí". Souběžně probíhaly
postery orientované dopoledne na tematický okruh "GIS a digitální
mapování" a odpoledne na skupinu tematických okruhů "Námořní
kartografie", "Mapování z družic", "Dezén a výroba map", "Ochrana
a copyright kartografických databází a digitálních map", "Počítačová
generalizace prostorových dat", "Kartografická teorie a metody",
"Globální mapování" a "Vysokohorská kartografie".
Pátý den probíhalo v dopoledních hodinách opět jednání v paralelních sekcích v tematických okruzích "GIS a digitální mapování",
"Mapy na Internetu a www" , "Historie kartografie a historické
mapy", "Námořní kartografie" a "Vizualizace prostorových dat". Po
dopolední přestávce byla konference uzavřena závěrečným ceremonielem.
Mezinárodní výstava map a atlasů, která byla otevřena po celou
dobu konání konference, zahrnovala více jak 1000 exponátů z 30
členských zemí ICA (v tom 25 exponátů českých kartografických
nakladatelství, které byly vybrány z tištěných map a atlasů, přihlášených do vnitrostátní soutěže "Mapa roku 2000"). Slovenská republika se výstavy zúčastnila 12 exponáty. Výstava byla členěna do
devíti tematických skupin, a to: topografické mapy, námořní a bathymetrické mapy, geologické mapy, plány měst, družicové mapy,
mapy pro rekreaci a sport, glóby, atlasy a ostatní mapy. Samostatná
část expozice byla věnována mapám, připraveným Mezinárodní hydrografickou organizací (cca 100 exponátů ze 16 zemí). Základní bibliografické údaje ke všem vystaveným mapám byly uvedeny ve výstavním katalogu, který obdrželi všichni delegáti konference.
Výstava starých čínských map obsahovala 45 exponátů. Jako nejstarší dochované čínské mapy byly na výstavě předvedeny topografická a vojenská (posádková) mapa jižní části státu Changsha z období západní dynastie Han z let 179-157 před n. 1. Výstava
dokumentovala rozvoj čínské kartografie zejména v průběhu 2 tisíciletí od r. 1078 do r. 1950.
Výstavy dětské mapové kresby, která je mezinárodní soutěží
o cenu Barbary Petchenikové, se zúčastnilo 25 členských zemí ICA,
mezi nimi i ČR a SR. Ta získala již potřetí v této soutěži ocenění.
Seznam exponátů, jichž bylo asi 150, byl i s autory kreseb uveden
rovněž ve výstavním katalogu.
Technické (komerční) výstavy se zúčastnilo 39 firem ze sedmi
zemí, a to z Belgie, Kanady, Číny, Singapuru, Švýcarska, Velké Británie a USA. Výstava byla zaměřena zejména na prezentaci softwaru
pro tvorbu map a GIS, měřických přístrojů a aparatur GPS (Global
Positioning System), digitizérů, skenerů, pracovních stanic, počítačových tiskáren apod.
Pro účastníky konference byly připraveny technické exkurze do
Čínského kartografického nakladatelství (China Cartographic Publishing House), Národního centra geomatiky (National Geomatics
Center of China), Čínské akademie, sekce geodézie a kartografie
(Chinesean Academy of Surveying and Mapping), Výzkumného
ústavu pro využití dálkového průzkumu Země (Institute of Remote
Sensing Applications), Výzkumného ústavu pro geografii a přírodní
zdroje (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research). Všechny tyto exkurze probíhaly v době jednání konference.
Dále byl pro delegáty připraven bohatý společenský a kulturněpoznávací program. Do něho byla zařazena uvítací recepce, která se
uskutečnila přímo v konferenčním sále BICC v den zahájení konference, dále představení pekingské opery v Liyuan Theatre, program
čínských akrobatů v Beijing Chaoyang Theatre a společná večeře
v Beijing Hepingmen Roast Duck Restaurant. Do programu doprovázejících osob byla ještě zařazena návštěva beijingské zoologické
zahrady. V době konání konference byla dále zorganizována celodenní exkurze spojená s návštěvou Velké čínské zdi a hrobek dynastie Ming, která zahrnovala i návštěvu kamenořezbářského závodu
a továrny na porcelán, dále exkurze na největší náměstí světa Tian'anmen Square (rozloha 44 ha, umožňuje shromáždění až 500 000
osob) spojená s návštěvou Zakázaného města (The Forbidden City)
a Letního paláce (The Summer Palace) a konečně celodenní exkurze
do Chrámu nebes (The Temple of Heaven) a llamaistického kláštera
Yonghe (The Yonghe Lamasery), v němž se nachází největší socha
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Buddhy na světě (výška 18 metrů). Mimo dobu jednání konference
seještě uskutečnily třídenní exkurze na trase Beijing-Xi' an-Beijing,
Beijing-Wuhan-Beijing, Beijing-Chengde-Beijing, šestidenní exkurze na trase Beijing-Hangzhou-Shanghai
a Beijing-Chongquing-Wuhan-Beijing a pětidenní exkurze Beijing-Hainan.
Před zahájením konference se uskutečnilo 7 pracovních zasedání
komisí ICA, v době jednání konference pak 17 zasedání komisí a 1
zasedání národních delegátů členských zemí ICA, jehož se zúčasrnili za ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda Kartografické společnosti CR a doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., vice-president ICA. Na tomto zasedání byla zhodnocena příprava beijingské
konference,její průběh a vytýčeny perspektivy činnosti ICA pro další
dvouleté období. Při jednání bylo národními zástupci poukázáno na
některé nedostatky akce, tj. např. že odborný program konference
byl příliš rozsáhlý (přihlášeno 276 referátů a 183 posterů) a pro jeho
projednání byly prakticky vyhraženy pouze 4 dny (při dvou plenárních zasedáních a 65 zasedáních v sekcích, z nichž pro každé bylo
vyhraženo pouze 90 minut). Nepříznivé bylo rovněž časové zařazení
odborných exkurzí a zasedání komisí ICA do doby jednání konference. Navíc se nepodařilo organizátorům zjistit předem účast přednášejících, takže v některých sekcích, v nichž bylo zařazeno 6 referátů, byly předneseny např. pouze 2 a poté následovala zbytečná, až
hodinová přestávka. Obtíže se vyskytly i při zahájení prvního plenárního zasedání, které probíhalo s více než půlhodinovým zpožděním, protože nebyla včas připravena potřebná promítací technika.
To vše s sebou přinášelo jednak zbytečné prostoje, jednak se tak znemožňovalo účastníkům sledování některých zásadních referátů, které podle programu probíhaly paralelně.
Účastníci konference obdrželi v rámci zaplaceného vložného vytištěné referáty v pětisvazkovém sborníku, který má celkem 3443 stran
a váží cca 7,5 kg. Protože všechny referáty byly podle pokynů pořadatele zpracovány počítačově, byly vydány i ve formě CD-ROM tu však bylo možno získat jen za poplatek 50 USD, který byl hražen
mimo vložné konference. Pořadatelům se nepodařilo vydat seznam
přihlášených účastníků konference, takže jejich celkový počet bylo
možno pouze odhadnout podle novinových zpráv (více než 1000),
a počet zemí, zúčastněných na akci, není rovněž přesně znám. Ke kladům distribuovaných materiálů patři, že u všech přednášejících je ve
sborníku uvedeno spojení (adresa pracoviště, telefon, fax a e-mail).
Celkově lze konstatovat, že 20. Mezinárodní kartografická konference ICA v Beijingu podala podrobný obraz celosvětové kartografie na přelomu 20. a 21 století. Konferenční materiály budou naší
odborné veřejnosti zpřístupněny ve znění zveřejněném ve sborníku
v knihovně Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech. Na webové stránce Kartografické společnosti ČR bude uveden pro snazší orientaci zájemců seznam přednesených referátů.
Clánek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MSM
210000007.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie
FSv CVUT v Praze

Pátá mezinárodní konference
"Optická 3-D měřicí technika"
ve Vídni
V příjemných podzimních dnech 1.-4. října 2001 se ve Vídni v hotelu Holiday Inn na jižním okraji města v nově vznikajícím "Bussines Center" konala pod názvem 5th Conference on Optical3-D Measurement Techniques významná mezinárodní akce, jejímiž tradičními spolupořadateli byly Katedra aplikované a inženýrské geodézie rakouské Technische Universitat (TU) Wien a Institut geodézie a fotogrammetrie švýcarské Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) Zlirich. Dosavadní čtyři konference byly střídavě
uspořádány ve Vídni a Curychu v letech 1989, 1993,1995 a 1997.
Letošní konference proběhla pod patronací V. komise ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing), 4. speciální komise IAG (International Association of Geodesy) a komisí
5 a 6 FIG (International Federation of Surveyors). Projevy profesorů
pořádajících škol H. Kahmena (TU Wien) a A. Grlina (ETH Zlirich),
kteří zastupovali IAG respektive ISPRS, M. Mayouda za FIG,
A. Hochwartnera z Rakouského cejchovního a zeměměřického úřadu a H. Pollyho, předsedy Rakouského spolku zeměměřických inženýrů, obstaraly slavnostní zahájení.

Dosavadní pokrok geodetických a fotogrammetrických měřicích
systémů a systémů pro zpracování dat, spolu s rychlým rozvojem
a stoupajícími požadavky v oblasti řízení výrobních strojů a robotů
a dokumentace stavebních objektů, otevřel cesty k novým aplikacím
optické statické a kinematické 3-D měřící techniky. V pěti společných dopoledních a v deseti - ve dvojicích paralelně pořádaných odpoledních technických sekcích byl prezentován technický program konference, který zahrnoval 95 přednášek. Součástí konference
byla v předsálí konferenčních místností dvoudenní výstava výrobků
6 známých firem, která byla třetí den, ve středu, vystřídána panel 0vou diskusí k 15 vyvěšeným posterům (z celkově 29 přijatých).
Čtvrtý den byl uspořádán pro část účastníků (s novým vložným 85
Euro) v prostorách hostitelské TU praktický seminář (tutorial) o laserovém skenování.
Hlavními oblastmi jednání konference byly:
• letecké (I sekce) a terestrické (2 sekce) laserové skenování,
• multisenzorové systémy a řízení strojů,
• mobilní mapování (2 sekce),
• kinematická sledování,
• nové aplikace (I) a nová měřící technika (2 sekce),
• rekonstrukce a vizua!izace objektu,
• modelování objektu,
• modely strukturovaného světla,
• vizuální (optická) metrologie,
• speciální multimedia ve vzdělávání.
Účast na jednáních byla částečně ovlivněna nejistou politickou situací, zřetelně postihující leteckou dopravu. Oficiální seznam uvádí
jména 168 odborníků z kontinentů, z toho - což je určitým překvapením - 25 specialistů z Malajsie; reálná účast byla o něco nižší. Poměrně vysoké vložné (300, respektive v pozdějším termínu 350
Euro) bylo kompenzováno velmi příznivým vstupným (50 Euro) pro
studenty, kteří této možnosti bohatě využili.
Úroveň referátů byla tradičně velmi vysoká. Podle našeho subjektivního názoru nejfrekventovanějším tématem bylo laserové skenování, představující sjednocení elektronických geodetických a fotogrammetrických metod. (Měřenými daty jsou délky a úhly, zpra-
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cování probíhá procedurami vyhodnocení obrazu). Poměrně početné
byly referáty, týkající se automatizovaného řízení stavebních strojů
a vozidel v prostoru pomocí GPS (Global Positioning System) a totálních stanic, naopak příspěvky např. z oblasti vlívu refrakce nebo
testování přístrojů byly méně zastoupeny. Všechny původně přijaté
a lektorované referáty i texty k panelové diskusi byly publikovány
ve sborníku z konference [I] a na CD disku. Tyto dobře vypravené
konferenční materiály představují jeden z nejširších a nejúplnějších
literárních pramenů z této nové, dynamicky se vyvíjející oblasti. Editory jsou oba ředitelé konference, Heribert Kahmen (TU Wien) aArmin GrUn (ETH ZUrich). Přednášky několika nepřítomných autorů
byly nahrazeny jinými, které však nejsou ve sborníku uvedeny a nebyly šířeny ani formou osobních listů. CD bude uloženo v knihovně
OOlS VÚGTK Zdi by. Zájemce o podrobnější seznámení s referáty
na něj odkazujeme, protože stručná charakteristika jednotlivých vystoupení nebo jen sekcí by výrazně přesáhla rozsah této zprávy. Dále
se proto stručně zmíníme pouze o zastoupení slovenských a českých
specialistů.
A. Kopáčik, docent STU v Bratislavě, byl autorem referátu Geodetic Measurement and Modelling oj the Hydrotechnical Profile oj
a Hydroelectric Power Plant, předneseného v sekci Nové aplikace.
Byl poctěn i spolupředsednictvím sekce Rekonstrukce a vizualizace
objektu, ve které odezněl též příspěvek Automatic Reconstruction
and Visualization oj a Complex Budha Tower oj Bayon, Angkor autorského kolektivu ETH ZUrich A. GrUna, L. Zhanga a J. Višňovcové, absolventky STU Bratislava. 1. Škaloud, absolvent FSv ČVUT
v Praze, byl členem autorského kolektivu TU Lausanne, vedeného
P.-Y. Gillieronem. Příspěvek se nazýval A Mobile Mapping System
Jor Automating Road data Capture in Real Time. V posterové sekci
byli zastoupeni P. Hánek, M. Kašpar (oba FSv ČVUT) a V. Voštová
(docentka Fakulty strojní ČVUT) společným příspěvkem Progressive Measuring Technique in Civil Engineering and lndustry.
Pozastavme se krátce u zajímavé doprovodné výstavy. Nosným
programem byla optická 3-D měřicí technika a zejména laserové skenovací systémy, pokrývající měřený objekt pravidelnou sítí bodů ve
volitelném kroku úhlovém posunu v horizontální a vertikální rovině
s jednoznačnými prostorovými souřadnicemi. Aplikace těchto dálkově ovládaných systémů spočívají v měření objektů a jejich ínteriérů pro dokumentaci, projektování a automatické zpracování zaměřovaného stavu, při nasazení v laboratorním i průmyslovém
prostředí ajako nástroj rozhodování managementu. Výsledky lze přenést do všech známých systémů CAD ve 2-D nebo 3-D.
Firma LElCA kromě totální stanice s pulsním dálkoměrem TPS
II OOpluspředváděla 3D laserový skenovací systém Cyrax 2500 (obr.
I). Pulsní laser umožňuje 3-D měření s frekvencí několika set opakování za sekundu. Pro určení vzdálenosti až 100 m je měřen tranzitní čas s rozlišením na pikosekundy. Svazek záření je koncentrován na průměr 6 mm na danou vzdálenost. Mimo tranzitního času
systém registruje rovněž intenzitu zachyceného záření. Při pracovní
vzdálenosti 50 m je dosaženo polohové přesnosti 6 mm pro jeden
měřený bod nebo 2 mm pro modelovanou plochu. Software Cyclone
3.0 dovoluje pozorovat objekt na monitoru PC z libovolné perspektivy, měřit vzdálenost mezi jednotlivými body, indíviduálně modelovat sledovaný objekt. Snímky z více stanovisek lze spojit pomocí
vlícovacích bodů [2]. V konkrétních 3-D a 2-D praktických aplikacích ve stavebnictví a v dalších příbuzných oborech je dosažitelné
až deseti násobné zvýšení produktivity proti dosavadním konvenčním metodám.
Německá firma CALLIDUS Precision Systems předvedla v provozu (obr. 2) svůj 3-D systém. Dosah laserového svazku v infračervené oblasti (vlnová délka 905 nm, bezpečnostní třída 1 podle
IECIEN60825-1: 1994) je sice až 150 m, ale praktický dosah měřicího zařízení je 32 m s přesností lepší než 5 mm. Rozměry robustní
hlavice měřícího zařízení jsou 460x300 mm (výška a průměr), hmotnost je 13 kg. Měření rotujícím zrcátkem probíhá v rozsahu 360°,
zpracování zajišťuje software 3-D Extractor. Bližší informace jsou
uve.deny ve sborníku [I] nebo na http://www.callidus.de.
Uspěšná rakouská firma RIEGL Laser Measurement Systems
zvolila za základ své expozice laserový skener (3-D imaging sensor) LMS-Z21O [3]. Použití se předpokládá v exteriérech a v uzavřených prostorách různého původu. Základem je laserový dálkoměr Rigel LD90-3 s vlnovou délkou záření 0,9 /lm, přizpůsobený
vysoké frekvenci měření. Maximální dosah je 350 m, přesnost
25 mm. Paprsek je upravován hranolem rotujícím s nastavitelnou
rychlostí. Výškový rozsah odklonu paprsku je 80°, pootáčení ve vodorovné rovině má rozsah 340°. Krok skenování je v obou rovinách
0,24°, přesnost svislého úhlu 0,036°, vodorovného 0,018°, doba záběru od 30 s do 240 s. Vnější obrys válcového pouzdra je 0,44xO,21
m, hmotnost 13 kg, pracovní rozsah teplot +50 až -10 °C. Pořízená
data jsou zpracována programem Riegl SCAN a na monitoru počítače vizualizována programem 3-D-RiSCAN. Panoramatický záběr
je vykreslen v pseudobarvách, kde červená přísluší nejbližším a fia0

lová barva nejvzdálenějším bodům měřených objektů, nebo v odstínech šedé. Programem lze vyhotovit vrstevnicové řezy, vyrovnat
zkreslení obrazu, znázornit tzv. drátěný model objektu nebo přirozené kolorování.
Americko-francouzská firma MENSI představila přenosný účinný
mapovací systém s výstupem na průmyslový PC. Výkon kontinuálního laseru je 2,5 mW v bezpečnostní třídě 3B (IECIEN60825I: 1994). Bod dopadu měřicího laserového infračerveného svazku lze
sledovat pomocí viditelného červeného laserového pointeru (signálu). Software MENSI 3-D se nazývá SOISIC. Zařízení je určeno
pro krátké vzdálenosti v rozsahu 0,8-10 m a pro velké vzdálenosti
2,5-25 m. Skener pro krátkou vzdálenost má rozměr 728x206x284
mm (d x š x v), hmotnost 16,3 kg. Skener pro velkou vzdálenost má
odlišnou délku 1003 mm a hmotnost 18,6 kg. Zorné pole skeneru ve
vodorovné rovině je u obou typů 320 a ve svislé 46°. Mezi hlavní
aplikace patří dokumentace skutečného stavu v průmyslových podmínkách pro porovnání s původním stavem nebo se stavem aktualizovaným. Mezi příklady uplatnění tohoto systému patří modelování
dokončených objektů (chemických, petrochemických, jaderných
apod.) a okolních prostor, přestavby v průmyslu, oblast architektury,
ochrany památek, archeologie, robotizace a ergonomie.
Firma TRIMBLE upozornila na svůj sortiment přístrojů. Nahrazení různých technologií jedním integrovaným systémem (Integrated Surveying) s přímým přenosem dat mezi terénním pracovištěm
a projekční kanceláří, zdokonalení samostatných laserových a GPS
systémů, totálních stanic, vývoj ultrazvukových senzorů a příslušné
software umožňují automatické řízení různých typů stavebních strojů
a dalších mechanizmů. Veškeré informace o poloze stroje jsou přeneseny do kabiny řidiče. Tím se zvyšuje produktivita práce, rychlost
postupu a přesnost provedených prací, snižují se materiálové náklady. Na výstavě byly předvedeny nové typy antén GPS a totální
stanice řady 5600. Dosah dálkoměru je při pasivním odrazu od bílé
plochy 600 m, od šedé plochy (podle standardů Kodak) 200 m, při
použití hranolů až 5,5 km.
K dalším vystavovatelům patřily softwarové firmy HAITEC (zpracovatelské centrum) a HITACHI (Data System S).
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Celou konferenci je nutno hodnotit po stránce organizační, odborné i společenské velmi pozitivně. Zájmová oblast je v praxi velmi
živá, o čemž svědčí i to, že na květen příštího roku je připravována
v Berlíně konference Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering s navazující problematikou.

O<'astna konferenci bvla podpořena grantem <'. /031991200/ Grantové agentury ČR s laskav:Jmpřispěním Českého svaz.ugeodeul a kartografil.
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M.: Laserový skenovací systém Cyrax. Stavebnictví a Interiér, 9, 200 I, č. 10, s.
[3] HÁNEK, P-JANŽUROVÁ,
I.: Veletrh památkové péče DENKMAL2000
a měřické přístroje. GaKO, 47(89), 2001, č. I, s.
21-22.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc..
Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Měřická technika na veletrhu
BauFach 2001 v Lipsku
Ve dnech 29. 10.-2. II. 2001 se ve čtyřech halách výstaviště Leipziger Messe GmbH konal veletrh stavební techniky BauFach,
tradičně pořádaný v dvouletých cyklech. Své výrobky a služby nabízelo 1003 vystavovatelů
z 28 zemi. Při příležitosti
300. výročí
založení Petrohradu bylo ústředním tématem Rusko. které bylo representováno 51 stánky za účasti oficiálních osobností státni správy
a městských orgánů několika historických ruských měst. Expozice
byly mnohdy zaměřeny k ochraně kulturního dědictví, např. k nové
výstavbě moskevského
chrámu Krista Spasitele, zničeného
roku
1931. Dalším velkým účastníkem bylo Polsko s 27 stánky z celkového počtu 157 zahraničních. O obchodní přitažlivosti
trhů obou
zemí není třeba pochybovat. V centrální tzv. skleněné hale byla umístěna výstava významných
architektonických
prací, pořádaná "pro
podporu stavební kultury". Veletrh celkem navštívilo na 50 000 návštěvníků, z toho asi 10 % akreditovaných odborníků ze zemí střední
a východní Evropy. Zájem vystavovatelů a návštěvníků byl zhruba
dvojnásobný oproti roku 1999.
Nosnými tématy veletrhu byly střechy (převážně z pálených krytin včetně glazovaných v netradičních barvách), okna a fasády, vyuŽ.ití solární energie a stavební chemie. Na volném prostranství se
stavebními stroji dominovaly zvedací pracovní plošiny. Nepřehlédnutelná byla stoupající obliba dřeva a dřevěných prvků v konstrukci
a interiérech, ale např. i ve vybavení dětských hřišť (např. Kupas
Trenčín). Z tematických oblastí a doprovodných
akcí byla pro autory tohoto příspěvku velmi zajímavá část Bauforschung
Iive, na
níž desítka německých technických univerzit, odborných vysokých
škol a vědeckých institucí demonstrovala
výsledky svého výzkumu
a schopnosti účinné spolupráce s praxi. (Studium stavebního a zeměměřického
inženýrství, případně důlního měřictví, je možné na
22 školách Spolkové republiky Německo (SRN). V sekci ZUSE bylo
zastoupeno 37 softwareových
firem a kanceláří, nabizejících specializované programy na bází CAD/CAM pro projektování a dokumentaci a pro účetnictví, správu a vedení fmny.
Geodetická měřická technika a pomůcky, odpovídající zaměření
veletrhu. byla k vidění zhruba ve dvou desítkách stánků výrobců
nebo obchodních
zástupců, rozptýlených
prakticky po celém prostoru výstaviště.
Rozhodně nejzajímavější
bylo jedno z prvních představení prostorového polohového systému Laser Station 3_D™, nabízeného
firmou TRIMBLE
od 2. čtvrtletí roku 200 I. Základem je dvojice
rotačních laserů Spectra Precision (spolu s Geodimetrem
a geodetickým oddělením
Zeiss součást Trimble), vybavených
optickou
olovnicí pro možnou centraci na stanovisku (obr. I). Lasery s rozsahem samourovnání
± 60, s kontrolou stability při provozu a s automatickým "usínáním" (po 5 minutách) a vypnutím (po 3 h) v případě, že nejsou po stanovenou dobu používány, zastávají všechny
dosud obvyklé funkce. Těmi jsou vytýčení vodorovné nebo svislé

roviny, případně roviny skloněné v rozsahu ± 50 %. s přesností ± 10"
a určeni sklonu v jednom nebo ve dvou směrech. Při použití na staveništi je jeden z přístrojů považován za řídici. Každý z obou přístrojů je osazen 2 laserovými diodami 2. třídy bezpečnosti. Vytváří
viditelné roviny v červeném spektru, v horizontu přístroje svírající
úhel 90°. Obě roviny jsou proti sobě skloněny o 300a rotují rychlostí 50 otáček za sekundu. Pod otočnou částí je umístěn dvouřadý
prstenec diod, který vyšle jedenkrát za otočku laseru infračervený
(IR) signál v okamžiku. kdy se obě roviny dotknou zadního panelu
přístroje. Vodotěsný detektor (příjímač) umístěný v cíli zaznamená
tento IR signál a za ním průběh obou laserových stop postupně od
obou přístrojů. Na tomto konstrukčně novém principu je určen horizontální úhel mezi symetrálou obou laserových rovin v okamžiku
vyslání IR signálu a přijetí detektorem. Současně detektor (v obr.
I odložený na noze stativu) registruje rychlejší (pomalejší) průběh
stop obou rovin, je-Ii umístěn pod (nad) horízontem. Pokud jsou zadány 2 směrové body, I výškový bod a alespoň I délka pro určení
rozměru, zprostředkuje
3D-lntelligence®Software detektoru výpočet prostorových souřadnic vytyčovaného nebo zaměřovaného bodu
prostorovým protínáním a analytické řešení některých dalších úloh.
Dosah je 50 m, přípustný rozsah teplot -100 až +50 oe, provozní
doba Ni-MH akumulátorů
9 hodin. Detektor je vybaven 3 tlačítky
pro volbu funkce laseru (roviny, jednosměrný
a dvousměrný sklon),
pro měření vodorovného
úhlu pří polohovém vytyčování a pro zaměření bodu (současně vodorovný a svislý úhel), pro zobrazení
vzdálenosti,
a tlačítkem pro ovládání (rolování) menu na displeji.
Detektor je doplněn krabicovou Iibelou a uzpůsoben tak. že ho lze
centrovat na bod nebo naopak dovoluje bod vyznačit (pikýrovat)
v terénu. Podle údajů zástupce firmy TRIMBLE je polohová přesnost asi 3 mm.
Uvedené parametry a zřejmě i cena soupravy 12500 Euro, která
dokáže v určitém rozsahu nahradit elektronický
tachymetr, jsou
velmi zajímavé. K obsluze systému, k měřeni i k vytýčeni stačí pouze
I vyškolený pracovník. Výhodou je také to. že může být použito více
detektorů současně, dokonce pro různé úlohy. Za typické případy
použití je udáváno zařazení do přímky, určování rovnoběžnosti,
vytyčování pravého úhlu, zaměřování a vytyčování bodů, např. kotevních šroubů, bednění, sloupů, podpěr, vytyčování svislých a zakřivených stěn. Domníváme
se, že Laser Station 3_DT\1 může být
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s úspěchem provozována i ve spojení s GPS (Global Positioning System).
Každý z laserů však může být zakoupen a provozován samostatně.
Tato jednodušší základní varianta nese označení Laser Station™.
Je použitelná pro vytyčování rovin, sklonů, měření vodorovných
a svislých úhlů a pro vytyčování pravého úhlu i ve velmi sklonitém
terénu. Kromě toho na stáncích TRIMBLE a firmy R. Bormann byly vystaveny klasické plnoautomatické rotační lasery Laser Level
1485 HP, 1470 HP a 1452 XL pro použití v interiérech i v plenéru.
Německá firma Weisse předváděla soupravu pro přenášení výšek, další velmi zajímavý přístroj pro stavební použití. Můžeme ho
přiblížit přirovnáním k soupravě hydrostatické nivelace, ale s tím rozdílem, že elektronický systém pracuje na principu diferencí rozdílů
tlaku vzduchu. Délka spojovací hadice a dosah systému je 48 m,
údajně bez ohledu na převýšení. Čidla s displejem mají velíkost mobilního telefonu. Zástupce výrobce se zaručoval za přesnost ve výšce
2mm.
Na veletrhu BauFach 200 I nebyli - až na TRIMBLE - zastoupeni
přední světoví výrobci geodetické techniky. Zřejmě to bylo dáno zaměřením veletrhu a zájemci očekávanou přesností a cenovou hladinou přístrojů. Pouze Sokkia představila známé přístroje v nové kombinaci tyrkysové a šedé barvy: lasery LP 21, 31, elektronické
tachymetry řady SET 300, 500, 600 a klasícké nivelační přístroje
B20, C30. Několik typů elektronických tachymetrů Leica bylo umístěno na stáncích německých firem Geotek, Gritzke a Nestlé.
Poměrně velké zastoupení měla firma Geo Fennel z Baunatalu,
SRN. Jako mnoho jiných nabízela lasery v provedení od laserových
vodovah (FL 30, 2 mmllO ml, přes přístroje pro specializované použití v interiérech (FL 40 s viditelným laserovým křížem) až po FL
200A s dvojitou skenovací funkcí a automatický FL 300A s dosahem 300 m a přesnosti ve vodorovném (svislém) směru 2,4 (3,6)
mm/50 m. Zajímavá byla řada u nás prakticky neznámých elektronických tachymetrů FET 110/120 (přesnost 4 mgon, jednotka zobrazení 2 mgon), FET 200 (10, respektive 2 mgon) a FET 500 (odhadem 10 mgon) a nivelačních přístrojů s označením 10-20 (kilometrová chyba 2,5 mm), 10-22 (2,5 mm), 10-26 (2,0 mm) a 10-32
(1,5 mm, číslo za pomlčkou je vždy zvětšení dalekohledu). V nabídce byly též dva modely ultrazvukových dálkoměrů s dosahem až
18 m a s relativní přesností 0,5 % a laserové dálkoměry Leica DlSTO.
K vidění byly drobné pomůcky, pentagony, stativy běžné i s výsuvnou střední částí. V nabídce je i příslušenství k dálkoměrům cizích
značek. Některé modely firmy Geo Fennel nabízela firma GEOTEK,
která zastupuje Topcon, Leicu, CST. (Zastoupení pro ČR má firma
Papp z Mostu.)
Saský FPM (Freiberger Priizisiosmechanik) předvedl téměř úplnou řadu známých, u nás oblíbených, kompenzátorových nivelačních přístrojů, které před sjednocením SRN vyráběl podnik Zeíss
v Jeně: stavební FG-040, FG-020 a přístroje pro přesnou nivelaci
FG-007 a FG-005. K tomu přistupuje zenitový provažovač FG-L I00
(původní PZL), stavební teodolit FG-T3 (20", tj. 6 mgon) a vytyčovací přístroj FG-F3 (zvětšení dalekohledu 20x) pro zařazování
sloupů, podpěr apod. do přímky s dosahem až 120 m. Zajímavostí
byly 2 typy čínských elektronických tachymetrů nižší přesnosti,
označené firmou prodejce. V nabídce je též starší speciální přístroj
pro metodu záměrné přímky s dosahem až 1200 m pro použití při
kontrolních měřeních přehrad, invarové dvoustupnicové nivelační
latě, stativy, centrovače, 4 modely laserů a šikovné drobností pro
průmyslová
měření, např. křížový suport pod geodetické přístroje
(obr. 2), nástěnná přístrojová konzole, pilířové podložky.
Stánek BMI kromě pásem, vodovah, policejních měřicích koleček a množství dalších pomůcek nabízel dálkově ovládaný rotační
laser TopoROT, plynule sklonitelný od vodorovné až po svislou polohu.
Na veletrhu se poměrně širokým sortimentem prezentovaly další
méně známí výrobci. Mezi ně patří např. Swiss Level z Grono, nabízející vícepaprskové lasery pro interiéry PLS3/5 (odchylka v úhlu
a v poloze I mm/lO m) a Laser2Square pro vytyčování horizontálního pravého úhlu, laserový provažovač LP 330 (odchylka od svislice 4 mml /10 ml, nivelační rotační laser L 700 (odchylka roviny od
vodorovné 10'), rotační lasery L900/800/500 (1,5-2 mmllO ml, čtyři
typy laserových dálkoměrů DISTO, pásma, elektronické vodováhy
a sklonoměry, stativy a příslušenství, ale také vlhkoměry a přístroj
pro zkoušky betonu.
Určitým překvapením může být účast známé firmy Bosch v tomto
segmentu výrobků. Ta vedle kompletních profesionálních sad elektríckého nářadí nabízela stavební lasery řady BL 20 (dosah za slunce
až 8 m, za šera 50 m, přesnost 0,6 mmll ml, rotační lasery BL 100
VHR s dálkovým ovládáním v módním tvaru výseče válce (dosah
až 100 m podle použitého detektoru, přesnost nivelace a pravého
úhlu I mmllO m) a BL 50R, ruční laserový dálkoměr DLE 60
(0,3-60 m, 3 mm), ultrazvukový DUS 20 (0,6-20 m, I %), stativy
a sklonoměry. Určitou kuriozitou je svinovací kovový pěti metr

Obr. 2 Křížový suportfirmy FPM s provažovačem
FG-L 100

DMB5 plus (cena 28,44 Euro), který odvinutou délku stuhy zobrazuje na displeji plastového pouzdra.
Ze supermarketů se stavebninami známá Stabila (Anweiler, SRN)
představila svůj úhledný model ručního laserového dálkoměru LE
(3 mmllOO m) s vestavěným účinným pozorovacím dalekohledem
a ultrazvukový dálkoměr DlSTANCER (0,6-13 m, relativní přesnost
I %). Kromě toho nabízela široké spektrum dřevěných dvoumetrů,
pásem, vodovah, řemeslnických úhelníků, sklonoměrů a vytyčovacích přístrojů, laserových vodo vah, rotačních laserů s příslušenstvím
pro použití uvnitř i vně budovy a stativů.
Novinkou byla pro nás expozice firmy CST (Chicago Steel Tape),
která má výrobní závody v USA, Číně a Indii. Na veletrhu byly pohledné kompenzátorové nivelační přístroje řady SALlBerger 20 NG,
24 NG, 28 NG a 32 NG (číslo značí zvětšení, kilometrová chyba
dvojité nivelace 2,5 -2,0 -1,5 -1,0 mm). Tato řada je doplněna přístroji 55-PAL (22G s přesností 2,0 mm a 26G s 1,5 mm). Nabízen
byl vytyčovací přístroj LTU, pravděpodobně shodný s přístrojem
z nabídky závodů FPM, a optické minutové teodolity SCT 5 a SCT
I (číslice odpovídá hodnotě dílku stupnice v minutách). Elektronický
tachymetr (5") nese označení DGT 20. Ani zde nechyběla ucelená
řada laserových přístrojů. Za zmínku stojí LaserMark DS-200, určený pro výšková řízení stavebních a zemních strojů s dosahem 600 m.
Zastoupeno bylo několik typů laserových vodovah v různých úpravách, například s děleným horizontálním kruhem. Třída laserů, vyzařujících vodorovnou a svislou rovinu ve tvaru +,je zastoupena modely GIZMO. Z toho 57-GIZMO-3 vytyčuje i pravý úhel pomocí druhého výstupu s emitovanou svislou rovinou (dosah 10 m, přesnost
úhlu a obou rovin 1,5 mm/3 ml. Rotační lasery nesou označení Wizard (dosah 20-150 m podle jasu a detektoru, přesnost 6 mmllO ml,
případně 57-LM/LMH (300 m, I mm/lO ml. Některé z nic jsou zařazeny až do 3. třídy bezpečnosti. Ke všem uvedeným přístrojům je
nabízeno početné příslušenství a pomůcky bezpečnosti práce
a ochrany zdraví. Zajímavý je malý zenitový provažovač ("Iaserová olovnice MaserMark Laserlot. Laser je ukryt v pouzdru ve tvaru klasické olovnice, které je výkyvně zavěšeno na stojánku výšky
0,18 m. Hrotem olovnice se přístroj centruje na bod, k zenitu vystupující paprsek je urovnán do svislice (l0) působením gravitace.
Firma CST dále vyrábí stativy, těžké průmyslové stativy (obr. 3), staH

)
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1. valné shromáždění
EUROGEOGRAPHICS v Dublinu
(pokračování)
Finsko (dokofl('ení)
V roce 2000 bylo ve Fínsku požadováno vyhotovit 23 920 geometrických plánú, což je o 17 o/r méně než v předchozím roce. Přesto se prúměrná čekací doba prodloužila a> na 11,5 měsícLl zejména
u prací vyžadujících vytyčování. Rozsah kartogratické produkce byl
339 mapových listú 1:20000, 43 listú 1:50000 a nová mapa Finska
1:500000. V únoru 2000 byl na Internetu zprovozněn systém zpětné
vazby, pomocí něhož zákaznící vyjadřují svou spokojenost a připomínky k produktům. Z dosavadních odpovědi vyplývá pozitivni reakce v 63 % případů.
Počet zaměstnancú byl opět mírně redukován ( 1937 osob koncem
roku 2000), jejich příjmy se však zvýšily o 1,7 '!c. V prúměru 5,7
pracovních dní bylo věnováno vzdělávání a výcviku. Velká pozornost je věnována vytváření pracovních a sociálnich podmínek, které
přispějí k větší spokojenosti zaměstnancú.

Francie

velmí nivelační latě, teleskopické tyče pro měření výšek stropů, hranoly, držáky a třínožky pro teodolity a totální stanice firem Nikon,
Pentax, Sokkia, Geodimeter, Leica (Wild), MOM, Zeiss, různé redukce a adaptéry. Katalog nabízí také hledač podzemních
magnetických předmětů (šoupat, poklopů) pod označením Magna-Trak,
řada 100.
Malý postřeh na závěr. Na trhu stavebních přístrojů pro nejširší
měřické použití, nepředpokládající
speciální znalosti obsluhy, se objevila řada klasických kompezátorových
nivelačních přístrojů méně
známých výrobců nebo prodejců, kromě již jmenovaných,
například
německého Nestlé (Nestor 730), Cena se pohybuje okolo 250-300
Euro. Mnohé z nich zřejmě pochází z asijských rozvojových zemí.
Digitální nivelační přístroje nebyly zastoupeny vůbec, naopak vystavovány byly méně přesné, levnější elektronícké tachymetry, Skupina minutových optických teodolitů byla poměrně nepočetná. Bohatá nabídka ručních laserových a stále též ultrazvukových
dálkoměrů je patrná z předchozího výčtu (např. Leíca, Bosch, CST, Geo
FenneL Hilti, Stabilita, dále také Hedli), řada firem nabízí oríginální
modely Leica DISTO (FPM, Swiss Level). Téměř nepřehledný byl
obsáhlý sortiment laserů. Kromě již uvedených podniků je nabízela
pod vlastní značkou např. firma Hedli, Quadriga (QL 40), Quante,
v zastoupení např. Gritzke (výrobky Ammann Lasertechnik 120, 160
a 410, Acer Beam) a další. Složitější výrobky kromě dosud běžných
funkci automatizace a kontroly provozu využívají dálkové ovládání.
Stále častější je nabídka laserů pro vytyčování pravých úhlů a svislic v interiérech (dlažby, obklady stěn, podhledy, regály atd,). Novou kapitolu otevřel TRIMBLE svým staveništním systémem prostorové triangulace Laser Station 3D™. Nad očekávání bohatý byl
výběr dřevěných a kovových stativů, kovových stativů s výsuvným
středním dílem, pevných a skládacích nivelačních latí a teleskopických tyčí, pásem, libel, hranolů a jiného příslušenství
dálkoměrů
a dalšího drobného materiálu.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Ing, I/o,!a lan:!llrtlvá,
katedra speciální geodéz.ie FSv CVUT v Praze

Národní geogratický ústav (IGN) je přispěvkovou organizací v resortu Ministerstva pro dopravní infrastrukturu a sídla. Výdaje na jeho
činnost v roce 2000 dosáhl v 790,7 FRF (120,5 mil. EUR). Příspěvek ze státního rozpočtu či~il 47,8 %, příjmy z prodeje map, leteckých snímků a digitálních geogratlckých
dat dosáhly 311 ,5 mil. FRF
(47,5 mil. EUR). IGN zaměstnává
1812 osob v Hlavním úřadě, 17
regionálních a současně komerčních střediscích, 7 meziregionálních
centrech, zásobovací základně ve Villefranche sur-Cher, dokumentačním středisku, Národní škole geověd v Marne-Ia- Vallée a ve středisku zpracování družicových dat v Toulouse. Výzkumné pracoviště
má 53 zaměstnancú,
z toho 46 výzkumníkú. Tiskárna map v SaintMandé má roční kapacitu lOmil. výtisků, Výcviková kapacita Národní školy geověd dosáhla v roce 2000 143 učňů a 1568 stážistú
v rámci celoživotního vzděláváni. Dokumentační
středisko IGN prodalo v témže roce 1,5 mil. map a 4 mil. leteckých snímkú. Veřejnosti
bylo prodáno 4,7 mil. map na 12 500 prodejních místech (v knihkupectvích apod,) a ve vlastní prodejně v Paříži o výměře 650 m'.
V oboru geodezie byla urěena poloha dalších 446 vybraných trigonometrických
bodl! technologií GPS, zřízeno dalších 5 permanentních stanic GPS pro účely určení polohy v reálném čase a provedena přehlídka trigonometrických
a nivelačních bodů v rozsahu
142 mapových listú 1:500000, IGN zajišťuje telefonickou distribuci
korekcí potřebných pro aplikaci metody DGPS. Během roku 2000
bylo zaměřeno 702 km pořadů velmi přesné nivelace a digitalizován
grafický záznam údajů maregrafu v Marseille za období 24 let. Gravimetrická měření byla provedena na 100 bodech v Provence.
Fotogrammetrická
letka v Creil, disponující 4 letadly a dalšími 2
pro výzkumné účely, pořídila v roce 2000 více než 68 000 leteckých
měřických snímků, Při některých snímkových letech byla současně
použita digitální komora vyvinutá výzkumným
střediskem IGN.
Velký počet snímků byl digitalizován pomocí 2 skenerú s vysokým
rozlišením.
S velkou intenzitou pokračuje tvorba digitální obrazové databúe
BD ORTHO, kterou představují digítální ortofotomapy vzniklé z barevných leteckých snimkú v měřítku 1:25 000 nebo z obrazových
záznamů pořízených digitální komorou v měřítku 1:30000 (v oblasti I'le-de-France).
V roce 2000 bylo takto pokryto 27 departementů,což představuje 19,8 % území Francie. Úplného pokrytí Francie má být dosaženo v roce 2005,
Báze topogratlckých
dat BD TOPO byla dosud založena na 28 'Ic
státního území, které však obývá 66 % populace. Topologickovektorová databáze vzniká většinou vyhodnocením
leteckých měřických
snímkú v měřítku 1:25 000 a obsahuje 60 tříd objektů. Přesností a podrobností dovoluje vytvářet mapový obraz v rozsahu měřítek od
I :5000 do 1:50000. Projekt má být dokončen v roce 2006.
Digitální model reliéfu BD ALT! již pokrývá celou Francii a byl
odvozen z digitalizovaných
vrstevnic o intervalu od 5 do 40 m. Má
tvar mříže (grid) o rozměru 75 m a již našel četné aplikace mimo
mapování, zejména v hydrologii, geologii, telekomunikaci
a při konstrukci třírozměrných
modelů krajiny.
Silniční databáze GEOROUTE byla dosud zalol.ena v 32000 sídlech s počtem obyvatel od 10 000 do 100000. Vybraná geografická
data z databáze BD TOPO jsou doplněna atributy, popisujícími adresy, názvy ulic, dopravní omezení ajiné údaje dúležité pro navigaci
a průjezd vozidel, Nachází důležité uplatnění zejména v palubních
navigačních systémech osobních i nákladních aut.
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Báze kartografických dat BD CARTO vzniká rastrovou digitalizací tiskových podkladů map 1:50000 až 1:500000. Koncem roku
2000 pokrývala již 90 departementů. Nachází uplatnění při inventarizaci přírodních zdrojů, analýze a řízení životního prostředí, prevenci kontaminace půdy a vody, při studíu dopadů industrializace na
krajinu, analýze cestní sítě a v sociodemografických studiích. Je poskytována v celé řadě datových formátů.
Rozvoj technických prostředků a racionalizace prací umožnily,
aby ION snížil v roce 2000 ceny distribuovaných geografických dat,
což se odrazilo ve zvýšení zájmu klientů i tržeb, které dosáhly 96,1
mil. FRF (14,6 mil. EUR).

Státní geodetická správa je orgánem státní správy zeměměřictví a katastru nemovitosti a jako taková zřízena zákonem o státním zeměměřictví a katastru nemovitostí z roku 2000. Zahrnuje ústřední úřad
v Záhřebu, 20 místních úřadů a 92 detašovaných pracovišť. Nově byl
zřízen Chorvatský geodetický ústav. Jeho úkolem je správa geodetických základů, tvorba a vedení topografických, kartografických
a katastrálních databází, standardizace geografického názvosloví,
geodetické práce na státních hranicích, topografické mapování a řízení výzkumných a vývojových prací. Počet zaměstnanců Státní geodetické správy v roce 2000 byl 1150.
Vláda přikládá velký význam zeměměřictví a katastru nemovitostí a proto schválila Státní program zeměměřictví a katastru nemovitostí na léta 2001-2005 včetně jeho financování. Program určuje prioritní lokality, kde má být vybudována nová pozemková
evidence slučující činnosti Pozemkové knihy a dřívějšího katastru
do jednoho informačního systému (s obdobným uspořádáním jako
v Ceské republice a Slovenské republice). Dále obsahuje typy, množství a lokality, ve kterých budou vytvořena prostorová (geografická)
data včetně bodových polí, map, databází a dokumentačních fondů.
Program rovněž stanoví technické, materiální a personální podmínky
pro jeho úspěšnou realizaci a uvádí 25 konkrétních projektů pro jejichž výběr byla rozhodující kupní cena pozemků, intenzita změn
vlastnictví a hustota obyvatelstva. Předpokladem úspěšné realizace
je meziresortní spolupráce, pro jejíž řízení byl vytvořen koordinační
výbor.
Předpokládá se výrazná spolupráce s podnikatelskou sférou
a k tomu účelu bylo uděleno 430 úředních oprávnění fyzickým i právnickým osobám opravňujících mj. ucházet se o státní zakázky. Připravuje se nařízení vlády, ve kterém budou zřetelně rozděleny kompetence státní správy a podnikatelských subjektů. Novým opatřením
Státní geodetické správy v roce 2001 bylo stanoveno, že všechna
geodetická, geografická a katastrální data se poskytují za úplatu bez
ohledu na to, zda spotřebiteli jsou orgány státní správy a místní samosprávy či jiné fyzické a právnické osoby.
Nový informační systém katastru nemovitostí bude nejprve vytvořen pilotně na 6 % státního území. V rámci Programu bude aktualizováno a znovu vydáno 603 listů Topografické mapy Chorvatska 1:25 000 a jejich obsah převeden do topografické a kartografické
databáze (CROTIS a KlS). Dále bude dokončeno posledních 859
listů Základní mapy 1:5000 digitálním vyhodnocením leteckých
snímků a celá Základní mapa bude transformována do digitální vektorové formy, aby mohla sloužit jako základní vrstva pozemkově orientovaných OIS.
Byla uzavřena smlouva na vyhotovení prvních 200 listů nové topografické mapy v měřítku 1:25000 digitální fotogrammetrickou
metodou z leteckých měřických snímků pocházejících z nového cyklického leteckého snímkování celého území státu v intervalu 5 let.
Součástí prací je též vyhotovení digitálního modelu reliéfu.
V oblasti geodetických základů pokračuje obnova bodů trigonometrické sítě 2. řádu a jejich výběr pro určení polohy technologií
OPS tak, aby takové body tvořily přibližně čtvercovou síť o rozměru
10 km. Tyto práce již byly realizovány na polovině státního území.
V rámci mezinárodního projektu UNIORACE bylo v Chorvatsku
zřízeno 6 absolutních tihových bodů a pokračuje obnova gravimetrické sítě I. řádu.
Chorvatsko je příjemcem zahraniční odborné pomoci. Kromě již
probíhajících akcí, financovaných z půjčky Světové banky, byly zahájeny nové projekty cílené na vybudování nového informačního
systému katastru nemovitostí v kooperaci s Německou společností
pro technickou spolupráci a britskými institucemi Registers of Scotland a Ordnance Survey.

ření a zmapování celého ostrova pro potřeby oceňování a zdaňování
pozemků. Toho bylo dosaženo již v roce 1846, takže Irsko bylo pravděpodobně první zemí na světě kompletně zmapovanou v relativně
velkém měřítku (6 palců na I míli, tj. přibližně 1:10 560).
Ordnance Survey je orgánem státní správy v působnosti Ministerstva financí. Kromě hlavního úřadu v Dublinu má regionální úřady
v 6 městech a celkem 302 zaměstnanců. V roce 2000 dosáhly výdaje částky 12,5 mil. lEP (14,6 mil. EUR), z toho 1,5 mil. lEP bylo
určeno na investice. Příjmy z činnosti služby dosáhly ve stejném období 6,7 mil. lEP (8,5 mil. EUR), tj. pokryly 60,8 % výdajů.
Služba nespravuje katastr nemovitostí. Mezi její hlavní úkoly
patří:
- správa geodetických základů a jejich propojení do mezinárodního
kontextu,
- tvorba a vedení celostátně konzistentních geografických databhí,
- výroba map pro potřeby veřejné správy i veřejnosti,
- standardizace geografického názvosloví,
- ochrana autorských práv vlády k produktům OS,
- mezinárodní representace Irska v oblasti mapování a geografických databází,
- poradenská činnost pro vládu, instituce i veřejnost týkající se národní geoinformační infrastruktury.
Na celém území Irska jsou k dispozici rastrové mapy v měřítkách
1:1000, 1:2500, I: 10 560, 1:50 000, 1:250 000. Města Dublin, Waterford a Cork disponují barevnými rastrovými uličními mapami.
Obdobně existují vektorové mapy v měřítkách 1:1000, 1:2500, 1:10
560, 1:50000 a 1:250000. V zastavěných územích s počtem obyvatel alespoň 10 000 je vedena vektorová mapa URBAN PLACE odvozená z map v měřítku 1:1000, aktualizovaná každé dva roky. Registruje budovy a technické objekty v ulicích. Lez ji vyžádat podle
adresy zájmového objektu. Obdobná mapa RURAL PLACE byla odvozena z map v měřítku 1:2500 v extravilánu a zobrazuje zejména
všechny parcely větší než 2000 m2•
Významným zdrojem příjmů je výroba a prodej tematických map,
nejvíce pro potřeby turistického ruchu. Jako příklad lze uvést plány
všech větších měst, kapesní a velký průvodce Dublinem, silniční
mapy a silniční atlas Irska, víkendové série map a zvětšeniny leteckých snímků.
Island
Rok 2000 byl pro Islandskou zeměměřickou službu velmi úspěšný,
neboť její obrat se zvýšil proti předchozímu roku o 26 %. Přitom je
z ekonomického hlediska hospodářskou organizací v resortu Ministerstva životního prostředí a nedostává od státu příspěvek na provoz, ale pouze státní zakázky a granty. Hlavní úkoly Služby jsou
stanoveny v zákoně o zeměměřictví a mapování z roku 1997. Příjmy v roce 2000 z prodeje map, leteckých snímků a geografických
dat činily 20 % z celkových výdajů ve výši 222,8 mil. ISK. 15,8
mil. ISK bylo věnováno na modernizaci investičního vybavení.
Služba zaměstnává pouhých 30 zaměstnanců, z toho 16 žen a 14
mužů. Z tohoto důvodu je velmi důležitá kooperace s jinými institucemi, konkrétně s Národním energetickým úřadem při zajišťování
měřických a mapovacích prací, s Islandskou pozemkovou knihou
při poskytování katastrálních dat a s Islandskou univerzitou v oblasti aplikací dálkového průzkumu Země. Vize další činnosti Služby
je založena na tvorbě, vedení a využívání bází geografických informací a map v digitální formě. Do její působnosti patří udělování
úředních oprávnění zeměměřičům, kteří vykonávají práce pro potřeby registrace pozemků.
K největším současným projektům patří digitální topografická
databáze IS 50V s přesností a obsahem ekvivalentním mapě v měřítku 1:50 000 (1998-2003). Převážným zdrojem dat jsou vojenské
topografické mapy pořízené ve spolupráci s americkou NIMA (National Imagery and Mapping Agency). Dosud byly vytvořeny
vrstvy silnice, administrativní hranice, vodstvo a vrstevnice. V roce
2000 bylo pořízeno 577 leteckých měřických snímků, z toho 229
barevných. Tisk map je zajišťován smluvně u soukromých firem.
Metadata na webové stránce Služby již obsahují údaje o 42 různých geoinformačních databázích, které je možno na Islandě využívat v praxi.
Analýza příjmů ukázala, že podíl prodeje digitálních geografických dat se zvýšil z loňských 5 % na 24 % a příjmy z autorských
práv ke kartografickým produktům jsou vyšší o 2 %. Přitom poněkud poklesl prodej leteckých snímků a tištěných map.

Irsko

Itálie

Irská národní mapovací služba Ordnance Survey (OS) byla hostitelem I. valného shromáždění EUROOEOORAPHICS a při této příležitosti se představila jako moderní, dobře organizovaná a technicky
vybavená instituce. Byla založena již v roce 1824 za účelem zamě-

Italský vojenský zeměpisný ústav ve Florencii (10M) je rozpočtovou organizací v resortu Ministerstva obrany. Zajišťuje však i péči
o geodetické základy a státní mapová díla středních a malých měřítek pro potřeby civilního sektoru. Rok 2000 byl ve znamení rozsáh-
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lých změn - jednak změny celého vedení ústavu, jednak rozsáhlých
změn dislokace výrobních útvarů v 5 objektech IGM ve Florencii.
Vnitřní reorganizace směřovala k zajištění lepší koordinace s institucemi v jejichž zájmu je produkce a distribuce geografických dat
a k inovaci výrobních technologií umožňujících přechod od analogových k digitálním postupům a produktům. Ta si vyžádala rozsáhlou rekvalifikací i nábor nových zaměstnanců pro aplikace informačních technologií.
V roce 2000 byla soustředěna pozornost zejména na tvorbu topografické databáze DB 25. Vzniká z vektorových map 1:5000 nebo
1:10 000, které jsou vytvářeny civilními institucemi ve 20 italských
regionech, a to uplatněním algoritmů počítačové kartografické generalizace. Z již disponibilních databází lze uvést Vmap level 1
(l :250 000) pro vojenské účely, národní digitální model reliéfu a databázi geografických jmen. Dále pokračuje výroba ortofotomap s využitím obrazových dat pořízených družicí SPOT.
Dokumentační středisko se soustředilo na rastrovou digitalizaci
všech archivovaných historických map. Výsledky mají být k dispozici na nové webové stránce IGM, která má být vytvořena do konce
roku 2001.

Odbor pozemků a zeměměřictví je součástí Ministerstva vnitra
a v národní zprávě neuvádí výsledky svého hospodaření. Je však
zřejmé, že jde o rozpočtovou organizaci, jejíž činnost je plně financována ze státního rozpočtu. V rámci odboru působí 7 oddělení: administrativní, registrační (vede nabývací tituly k nemovitostem), držebnostní (organizuje též pozemkové úpravy), vedení státní půdy,
oceňování, geodetické a kartografické. Geodetické oddělení pečuje
o základní geodetické sítě, provádí katastrální měření, některé činnosti v oboru inženýrské geodézie a speciální měření pro potřeby
námořní plavby a letecké dopravy. Kartografické oddělení vyhotovuje katastrální, topografické, námořní, letecké a tematické mapy
v analogové i digitální formě.
Pro potřeby mapování byl zvolen jako nejvhodnější geodetický
referenční systém WGS84 (World Geodetic System 1984) a místně
orientované Mercatorovo příčné zobrazení. Technologií GPS byla
určena poloha 40 trigonometrických bodů 1. řádu v odlehlosti 6-15
km, dále 254 bodů 2. řádu v odlehlosti 3-7 km a rychlou metodou
stop-and-go dalších 5000 bodů využitelných pro podrobné mapování
(v odlehlosti 200-500 m).
Fotogrammetrické pracoviště je vybaveno dvěma digitálními fotogrammetrickými stanicemi, přesným skenerem a dalšími třemi
analogovými přístroji adaptovanými na analytické. Hlavním úkolem je vyhotovení digitálního modelu reliéfu na celém území státu
a výroba ortofotomap. Využívá letecké měřické snímky pořízené
v roce 1993 na celé svobodné části Kypru v měřítku 1:8 000 pro
potřeby katastrálního mapování a v měřítku 1:15000 (některé lokality pro účely geologického mapování na infračervený barevný
film).
Kartografické oddělení vyhotovuje mapy v rozsahu měřítek od
1:7500 do 1:250 000 ve vektorové, rastrové i papírové formě. Software od firmy ESRI umožňuje provádět rastrovou digitalizaci map,
vytvoření digitální kartografické databáze, její aktualizaci, generalizační algoritmy a automatizovanou tvorbu tiskových podkladů.
Odbor pozemků a zeměměřictví je příjemcem zahraniční odborné
pomoci, zejména ze strany Spolkového úřadu pro kartografii a geodezii ve Frank:furtu nad Mohanem. V jejím rámci bylo uskutečněno
včlenění základní polohové sítě Kyperské republiky do sítě EUREF
(European Reference Frame) pomocí 6 referenčních bodů a vybudována permanentní GPS stanice pro sledování drah navigačních
družic pracující v nepřetržitém provozu.
Pokračuje postupná implementace informačního systému o půdě
(US) vytvořeného ve spolupráci s australskou konsultační firmou
SAGRIC International. Strategickým cílem je vybudování hraničního katastru, kde všechny lomové body vlastnických hranic budou
definovány souřadnicemi v národním geodetickém referenčním
systému získanými geodetickým nebo fotogrametrickým měřením.
Postupně se naplňuje digitální katastrální databáze, databáze geodetických podrobných měření a topografická databáze (v místních podmínkách soubor geodetických informací katastru). Všechny právní
a fiskální operace jsou podporovány jednotným programovým vybavením - relačním databázovým strojem ORACLE a prostorové
aplikace produkty firmy ESRI.
Litva
U snesením vlády z 1. 62001 byla zřízena Národní pozemková služba
v působnosti Ministerstva zemědělství. Zahrnuje dosavadní Národní
službu geodezie a kartografie Litvy, pozemkový úřad a právní odbor Ministerstva zemědělství. Jde o státní orgán, který zřizuje další
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odborné instituce a podniky. Hlavní úlohou tohoto orgánu je implementace politiky vlády v oboru restitucí vlastnických práv k nemovitostem, pozemková reforma, správa půdního fondu, pozemkový
katastr, geodetické a kartografické práce ve státním zájmu a tvorba
georeferenčních databází. V červnu 2001 byl přijat nový zákon o zeměměřictví, obsahující kromě specifikace geodetických, topografických a kartografických prací ve státním zájmu též ustanovení
o ochraně geodetických bodů, o přidělování licencí na provádění geodetických a kartografických prací a autorských právech ke státním
mapovým dílům a databázím geografických dat. Důležitou součástí
vládní politiky rozvoje informační společnosti je implementace jednotného Státního informačního systému geografických dat, který by
měl jako společný základ spojovat všechny registry prostorových dat
v působnosti státu, okresů i místních údajů. Byla stanovena hierarchie geografických dat na státní a místní úrovni, určující zodpovědnost za vedení databází, výměnný formát dat, kompetence jednotlivých správců na státní i místní úrovni a způsob kontroly kvality dat.
Učastníky projektu jsou kromě Národní pozemkové služby i jí zřízený Geodetický ústav, Fotogrammetrický ústava Státní pozemkový
katastr a registr, dále Statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí a Silniční úřad.
Projekt georeferenční databáze obcí zahrnuje ortofotomapy v měřítku 1:1000, vektorová kartografická data o topografii a inženýrských sítích v měřítku 1:500 až 1:1000, data ze Státního katastru
a registru a od jiných správců databází: adresní body, správní hranice, údaje o vlastnictví nemovitostí a jejich cenách, regulaci výstavby, chráněných územích, systému komunikací, inženýrské infrastruktuře a též statistická data o vývoji sektorů, podniků a organizací.

Z národní zprávy za rok 2000 nevyplývá, zda Státní pozemková
služby Lotyšska je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví
a katastru nemovitostí, jak napovídá uveřejněné organizační schéma.
Ústředí v Rize řídí činnost 8 regionálních úřadů a těm podléhá celkem 27 místních (katastrálních) úřadů. Podle prohlášení generálního
ředitele "Služba byla schopna pokrýt většinu výdajů z vlastních příjmů, přičemž odváděla značné daně do státního rozpočtu". V roce
2000 dosáhly výdaje částky 13,1 mil. LVL (23,2 mil. EUR) a příjmy
činily 13,4 mil. LVL, z toho 5,8 mil. LVL byl státní grant (příspěvek). Příjmy tvořily zejména poplatky za zaměřování a vytyčování
vlastnických hranic, oceňování pozemků, technickou inventarizaci
budova jiných staveb, vydávání listin z katastru nemovitostí a příjem z prodeje map.
Mezi hlavní úkoly Služby patří: zpracování a předkládání Radě
mínistrů návrhů zákonů a nařízení v rámci její kompetence, implementace pozemkové reformy, sběr a registrace dat o vlastnictví a užívání nemovitostí, péče o geodetické základy státu, topografické měření a mapování, tvorba a vedení námořních a leteckých map,
koordinace vývoje katastrálního a geografického informačního
systému, koordinace výzkumu a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, tvorba technických předpisů, udělování úředních oprávnění
k výkonu zeměměřických činností, zajišťování odborného výcviku
zaměstnanců, kterých pracovalo v roce 2000 celkem 2798 ve všech
úřadech Služby.
V oboru geodezie bylo v roce 2000 zaměřeno technologií GPS
456 bodů základní sítě a údržba provedena na 2095 trigonometrických bodech. Bylo zřízeno 878 zhušťovacích bodů, zaměřeno 301
km nivelačních pořadů a 300 bodů gravimetrické sítě. Pro účely katastru bylo vyhotoveno 35 580 geometrických a vytyčovacích plánů,
oceněno 45 tis. nemovitostí, provedeno 479 tis. záznamů do souboru
popisných informací katastru a registrováno 139 tis. bytů v soukromém vlastnictví.
V oboru kartografie byl dokončen tisk 131 listů ortofotomapy Lotyšska 1:50000 z družicových obrazových dat a distribuována rastrová verze na CD. Dále bylo vytvořeno 810 listů ortofotomapy ve
velkém měřítku pro potřeby katastrálního mapování a obcí. Předpokládá se nové letecké snímkování celého území státu v letech
2001-2006. Pokračovalo technické mapování města Rigy v měřítku
1:2000 vydáním dalších 72 mapových listů. Topografické mapy v digitální vektorové formě v měřítku 1:10 000 se zjednodušeným obsahem již pokrývají třetinu území Lotyšska a mají být užívány především pro potřeby regionálního plánování. Pokračují též práce
v oboru vojenské kartografie na vyhotovení nové topografické mapy
1:50 000 podle standardu NATO a na leteckých mapách typu JOG
v měřítku 1:250 000.
vývoj informačního systému katastru nemovitostí v Lotyšsku pokračoval vybavením všech zúčastněných pracovišť 54 servery a 1352
osobními počítači. Bylo zpracováno programové vybavení pro propojení popisné a grafické části katastru. Replikační systém umožňuje aktualizaci centrální databáze automaticky jednou za 24 hodin.
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V popisné části je počítačově registrováno 823 tis. parcel, v grafické
části je vektorově zobrazeno 82 % z tohoto počtu. Postupně je implementován informační systém Registru adres, který shromažďuje
vybraná data z registru obyvatel, registru plátců daně, registru sociálního pojištění a údaje z orgánů místní samosprávy. Koncem roku
2000 bylo takto registrováno 52 tis. adresních míst. Podobně je rozvíjen Jednotný katastrální systém oceňování pozemků požadovaný
zákonem o dani z nemovitostí. V jeho rámci jsou pozemky oceňovány podle jednotné metodiky a ceny systematicky registrovány v databázi.
Zvláštním úkolem Služby je inventarizace inženýrských staveb,
které jsou rovněž registrovány v katastru. V roce 2000 bylo provedeno 182 tis. šetření a celkový počet registrovaných staveb kromě
budov ve smyslu českého katastru nemovitostí již dosáhl I 270 tis.
Státní pozemková služba Lotyšska je příjemcem půjčky Světové
banky na 17 let ve výši 2,238 mil. USD, určené k posílení materiálních a technických zdrojů pro modernizaci geodetických a kartografických prací a implementaci informačních technologií. Koncem
roku 2000 již bylo splaceno 430 tis. USD.

Vzhledem k orientaci EUROGEOGRAPHlCS na topografické mapování a báze geografických dat podává Lucemburská správa katastru a kartografie národní zprávu pouze o činnosti oddělení topografie a kartografie. V roce 2000 byla sou středěna pozornost
zejména na dva kartografické projekty: tvorbu nové topografické
mapy 1:20 000 včetně příslušné báze topografických dat a na aktualizaci existujících topografických map v měřítkách 1:50 000
a 1:100000. Od roku 2001 jsou k dispozici v analogové i digitální
formě. Správa se intenzivně zaměřuje na propagační kampaně pro
veřejnost a nabídku nových produktů. Řada poznatků z praxe potvrzuje, že báze topografických a kartografických dat se staly základem mnoha tematických geografických informačních systémů.
Jiným příkladem jejich využití se stalo vytvoření nového produktu
- Mapy vzdáleností na CD-ROM, umožňující zjistit nejkratší
vzdáleností mezi libovolnými dvěma místy v Lucembursku po komunikacích.
Báze topografických dat s přesností a obsahem odpovídajícím topografické mapě 1:20000 (BD-L-TC) je v praxi používána od poloviny roku 1998 a příjmy Správy ve stále zvyšují (v roce 2000 dosáhly 45,6 mil. LUF, tj. 1,2 mil. EUR, což bylo o 15,6 % více, než
v předchozím roce). Bylo podepsáno 52 dohod o použití s orgány
veřejné správy, místní samosprávy, soukromým sektorem a 3 mezinárodními organizacemi. Ve stádiu výzkumu je vytvoření struktury
INTERNET/lNTERNET umožňující přímý přístup k topografickým
a kartografickým databázím a distribuci dalších produktů formou ecommerce. Pokud jde o strukturu prodeje, Správa zaznamenala téměř u všech papírových map pokles zájmu (s výjimkou topografické
mapy 1:50000 se zobrazením UTM (Universal Transverse Mercator) a nové topografické mapy 1:20000), zato prodej map na CDROM vzrostl v roce 2000 o 42 % (1269 ks) proti předchozímu roku.

Podrobný popis struktury a základních úkolů maďarské zeměměřické
a katastrální služby byl uveden v [1]. Působnosti v oblasti geodetických a kartografických prací ve státním zájmu jsou v Maďarsku rozděleny podle zákona z roku 1996 tak, že topografické mapování pro
všechny účely v měřítkách menších než 1:10 000 (až do měřítka
1:250 000) a produkce map pro účely obrany země jsou zajišťovány
Mapovací službou maďarské armády, která k tomu účelu zřídila neziskovou organizaci. Ostatní práce včetně vedení katastru nemovitostí, pozemkových úprava oceňování pozemků zajišťuje odbor pozemků a mapování na Ministerstvu zemědělství a regionálního
rozvoje prostřednictvím Ústavu geodézie, kartografie a dálkového
průzkumu (FŮMI), 19 župních pozemkových úřadů, 15 okresních
pozemkových úřadů a neziskové organizace Úřad pro národní katastrální program.
Maďarská zeměměřická a katastrální služba je převážně financována ze státního rozpočtu, o čemž svědčí poměr celkových výdajů
v roce 2001 (11,5 mld. HUF, tj. 44 mil. EUR) a příspěvku ze státního rozpočtu (8,1 mld. HUF). Počet zaměstnanců v roce 2000 byl
4945. Podrobná měření a vytyčování v katastru zajišťuje více než
1000 úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.
Od 1. ledna 200 1je v resortu Ministerstva obrany činná nezisková
Mapovací společnost, mezi jejíž úkoly patří zásobovat složky armády, Pohraniční stráže a Civilní obrany geodetickými daty, mapami
a geografickými databázemi, vytvářet mapy podle standardů NATO
v papírové i digitální formě, vést celostátní archív leteckých měřických snímků a zajišťovat úkoly v rámci akce Open Sky. Letecké sním-

kování v měřítku 1:30000 je každoročně realizováno na 30 % státního území. V běhu je vytvoření Internetového katalogu leteckých
měřických snímků, ve kterém budou registrovány technické parametry všech snímků a jejich zjednodušené obrazy (quick look). Vyhledávání snímků bude možné pomocí mapy, jména sídla, souřadnic
středového bodu a poloměru zájmového území nebo vymezením pravoúhelníka.
V rámci celoevropského projektu EuroGlobalMap, nad kterým
převzalo záštitu sdružení EUROGEOGRAPHlCS, bude v roce 2002
vytvořena vektorová databáze s přesností a obsahem mapy Maďarska v měřítku 1:500 000. Již v minulých letech byl vytvořen registr
80 000 geografických jmen správních jednotek, prvků reliéfu, vodopisu a chráněných území s podrobností odpovídající mapám 1:100
000. Nyní se soustřeďuje pozornost na vytvoření registru na úrovni
podrobností map 1:10 000. Byl již dokončen na jedné třetině státního území, avšak není dosud organizován v databázi.
Rozsáhlé aktivity vyvíjí Středisko dálkového průzkumu ve FŮMI.
Kromě řešení úkolů aplikovaného výzkumu především pro potřeby
zemědělství je národním distributorem amerických, indických a ruských družicových snímků a obrazových záznamů. Všechny materiály jsou archivovány na CD. Nejvýznamnějším produktem je systém
odhadů výnosů CROPMON, který již v Maďarsku funguje 5 let. Je
založen na kvantitativní analýze multitemporálních obrazových záznamů s vysokým rozlišením z družic Landsat a IRS-IC/lD. Pomocí
něj se předpovídají výnosy zemědělských plodin v okresech, župách
a pomocí extrapolace v celém státě. Předmětem sledování je 8 hlavních plodin, které pokrývají až 82 % zemědělské půdy. Po ukončení
prací na evropském projektu inventarizace užívání půdy CORlNE se
realizuje další vlastní projekt CORINE Land Cover 1:50 000. Základním zdrojem dat jsou digitální ortofotosnímky z družice SPOT,
na kterých se interpretuje s podporou počítače až 80 druhů užívání
půdy.

Topografická služba Nizozemska je stále v resortu Ministerstva
obrany. Diskuse o jejím vynětí a sloučení s nizozemským katastrem
již trvá několik let, avšak ještě nedospěla ke konkrétním závěrům.
Hlavním úkolem Služby je péče o topografické a kartografické databáze, z nichž nejvýznamnější je TOP 10vector. Od roku 2000 byla
zahájena její periodická aktualizace v intervalu 4 let. Kartografická
databáze mapy 1:50 000 je rovněž aktualizována v intervalu 4 let
(více frekventované změny) nebo 8 let (méně časté změny některých
objektů). TOP lOvector je uznávána jako národní zdrojová databáze
pro tematické geografické informační systémy a k tomu účelu doporučována meziresortním sdružením tvůrců a uživatelů geografických dat RAVI. V roce 2000 byla zahájena její transformace na objektově orientovanou databázi. Za koordinované využívání geografické informace je zodpovědné. Ministerstvo pro bydlení a regionální plánování. V roce 1997 bylo založeno sdružení cca 300 uživatelů, kteří se zúčastní diskusních setkání i vzdělávacích akcí pořádaných Topografickou službou Nizozemska. Stále probíhá diskuse
o bezplatném poskytování geografických dat, ale bez konkrétních
závěrů.
Do procesu aktualizace topografických databází budou napříště
zapojeny technické prostředky digitální fotogrammetrie namísto dosavadních analytických vyhodnocovacích přístrojů. Polní revize
bude disponovat přenosnými počítači a zajištěn přenos zjištěných
změn do databází. Jako výzkumné cíle jsou sledovány využití digitální fotogrammetrické kamery s přesným určením její prostorové
polohy pro výrobu digitálních ortofotosnímků a automatické rozpoznávání topografických objektů včetně jejich změn. Dosavadní výsledky se jeví jako velmi nadějné.

Státní mapovací úřad (Statens Kartverk) je veřejnou organizací v resortu Ministerstva životního prostředí. Jeho výdaje ve výši 519,4 mil.
NOK (64,6 míl. EUR) jsou z 62 % financovány ze státního rozpočtu, z 23 % ze sdruženého financování jiných organizací Cisoukromých) a zbytek je pokryt příjmy za prodej geodetických a geografických dat a poskytovágí licencí k využití státních mapových děl
a příslušných databází. Uřad zaměstnává 612 osob na hlavním pracovišti v Honefoss a v 18 regionálních pobočkách. Během posledních dvou let byl počet zaměstnanců zmenšen o 73.
Mezi hlavní úkoly Úřadu trvale patří péče o geodetické základy
a referenční systém, vedení centrální databáze katastrálních dat
GAB, topografické a hydrografické mapování, tvorba, obnova a vydávání státních mapových děl a příslušných bází geografických dat
a normalizace v oblasti kartografie. V roce 2000 byla dokončena
elektronická silniční mapa Elveg. Do katastrální databáze GAB bylo

včleněno více než I mil. adres bytů v domech, které mají více než
jednu soukromou adresu. Statens Kartverk byl pověřen vytvořením
regístru letových překážek a jeho dalším vedením. Ten slouží pro
potřeby civilního i vojenského leteckého provozu.
Přímý přístup do centrální databáze katastru GAB prostřednictvím
Internetu je umožněn pouze obecním úřadům, které sem zasílají veškeré zjištěné změny ve vlastnictví a prostorové skladbě nemovitosti.
V parlamentě se vedou diskuse o pověření Statens Kartverk vedením všech složek katastru včetně registrace vlastnických vztahů (dosud v působnosti orgánů Ministerstva spravedlnosti).

Hlavní úřad geodezie a kartografie v čele s Hlavním geodetem Polska je od reformy v červnu 2000 podřízen ministrovi pro regionální
rozvoj a výstavbu. Geodetické a kartografické činnosti ve státním
zájmu řídí pouze metodicky, protože výkonná zeměměřická pracoviště jsou organizačně podřízena maršálkům, vojvodství a přednostům okresů (powiatów) nebo privatizována.
Úkolem Hlavního geodeta Polska je dohlížet na realizaci vládní
politiky v odvětví geodezie a kartografie, působit jako vyšší odvolací orgán proti rozhodnutím vojvodských úřadů, rozhodovat
o využití Fondu geodetických a kartografických zdrojů, do kterého
se percentuálně přispívá ze všech geodetických a kartografických
prací, iniciovat výzkumné a vývojové práce, udílet oprávnění k výkonu zeměměřických prací, řídit tvorbu technických předpisů a připravovat návrhy oborových legislativních předpisů. Poradním orgánem Hlavního geodeta Polska je Státní geodetická a kartografická rada a Výbor pro standardizaci geografických jmen mimo
území Polska.
Výdaje Hlavního úřadu dosáhly v roce 2000 32,5 mil. zlotych (8,4
mil. EUR), přičemž 25,8 mil zlotych bylo spotřebováno na financování zadaných geodetických a kartografických prací. Kromě toho
bylo vydáno 13,6 mil. zlotych z Fondu geodetických a kartografických zdrojů, jehož příjmy však v roce 2000 dosáhly částky 26,6 mil.
zlotych. V roce 2000 zaměstnával Hlavní úřad ve Varšavě 72 osob,
z toho 34 geodetů, 5 kartografů, 6 právníků, 2 ekonomy a 25 osob
jiné profese včetně administrativního a pomocného personálu.
V roce 2000 nabylo účinnosti nařízení vlády o prostorových referenčních systémech. To vytvořilo podmínky k implementaci geodetického referenčního systému Evropské unie v Polsku. K technické
aplikaci byly vypočteny souřadnice asi 75000 trigonometrických
bodů I. a 2. řádu a vykonány přípravy k převodu dosavadního výškového systému Balt - po vyrovnání do nového evropského systému
se základním bodem v Amsterdamu. Opatřením ministra pro regionální rozvoj a výstavbu byly koncipovány zásady pro vytvoření jednotného informačního systému o půdě, které mají vést ke sjednocení
dosud různorodých a nekompatibilních resortních informačních
systémů. Evropská komise akceptovala projekt PHARE 2000 s názvem "Vybudování integrovaného katastrálního systému", který má
za cíl sjednotit data z pozemkového registru, registru budov, registru
vlastnických práv k nemovitostem a údaje o dani z nemovitosti.
V roce 2000 byl realizován pilotní projekt vytvoření kartografických
podkladů pro zavedení Integrovaného automatizovaného a kontrolního systému (IACS) v zemědělství ve 3 zkušebních lokalitách. Jako
nejvhodnější řešení se jeví vyhotovení digitálních ortofotomap prostředky digitální fotogrammetrie.
V oblasti geodetických základů byla v roce 2000 věnována velká
péče opakovanému měření pořadů v základní nivelační síti, které je
již počtvrté opakováno ve dvacetiletém cyklu. Bylo zaměřeno celkem 6 610 km pořadů. Výsledky budou použity k transformaci výškového systému do EVS 2000. Byl též odvozen "nivelační geoid
2000" umožňující zpřesnění určení výšek technologií GPS (Global
Positioning System).
V Polsku byla vypracována koncepce národního prostorového informačního systému pro potřeby ústředních, vojvodských, okresních
i místních orgánů veřejné správy. Má být vytvořena základní báze geografických dat s přesností a podrobnosti topografické mapy
I: I O 000 (obdoba ZABAGED v České republice). V roce 2000 též
začaly práce na vytvoření národní generální báze geografických dat
odpovídající mapě v měřítku 1:250 000.

Podrobné údaje o činnosti Spolkového úřadu pro metrologii a zeměměřictví (BEV), vztahující se k roku 2000, lze nalézt již v [I].
Rakousko se rozhodlo adaptovat topografické mapování na evropské normy doporučené NATO. Týká se to geodetického referenčního
systému, kartografického zobrazení, měřítka a kladu mapových listů.
BEV je producentem topografických map jak pro civilní sektor, tak
pro potřeby rakouské armády.

Digitální (topografický) model území (DLM) je podobný německému ATKIS. Vrstva komunikace byla naplněna digitalizací ortofotomap I: 10 000 a ve velkých městech analytickým fotogrammetrickým vyhodnocením ze snímků v měřítku I: 15 000 nebo 1:30 000.
Hlavní metodou aktualizace této vrstvy je přebírání geodetické dokumentace dokončené výstavby a měření technologií GPS. Vrstva
sídla byla převzata z digitální katastrální mapy, která je i zdrojem
změnových dat v intravilánu.
Kartografický model (KM) vznikl rastrovou digitalizací tiskových
podkladů map v měřítkách 1:50000, 1:200000 a 1:500000 aje průběžně aktualizován s každým novým vydáním mapových listů. Od
listopadu 2000 je k dispozici Mapa Rakouska on line (AMAP), a to
k bezplatnému stažení na Internetu. Za poplatek 89 EUR lze získat
3D-prohlížeč založený na anaglyfickém principu.
191 mapových listů vojenské topografické mapy 1:50 000 podle
standardu NATO bylo v BEV dokončeno v roce 2000 a od počátku
roku 2001 se začaly používat v rakouské armádě. To se týká i 12
listů mapy v měřítku 1:250000, kde byla nejprve vytvořena vektorová databáze, z ní pak kartografický model a nakonec Vmap Levell
(Vector Smart Map) podle standardu NATO na celém území Rakouska.
V listopadu 2000 byla dána do provozu nová výrobní linka digitální fotogrammetrie, zahrnující přesný skener snímků, pracovní stanici pro aerotriangulaci a dvě digitální fotogrammetrické stanice pro
výrobu ortofotomap. Vzhledem k odchodu do důchodu řady fotogrammetrů byla zastavena dosavadní linka zahrnující přenašeč bodů,
analytické vyhodnocovací přístroje a programové vybavení pro vyrovnání paprskových svazků v režimu off-line. Pokračuje zhuštění
digitálního modelu reliéfu (DEM) na základě fotogrammetrického
vyhodnocení leteckých snímků v měřítku I: 15 000 ve čtvercové síti
o straně 50 m s dodatečnou registrací terénních hran a výškových
kót. Z těchto vstupních dat se počítačově odvozuje DEM ve formě
čtvercové sítě o straně ID m doplněné terénními hranami a výškovými kátami. Dosud je k dispozici na 70 % území. Od roku 1993 se
v masovém měřítku vyhotovují ortofotomapy ze snímků v měřítku
1:30000 s rozlišením 0,5 m v území.
Předpokládá se sedmiletý cyklus jejich aktualizace. Kromě toho
jsou vyhotovovány barevné ortofotomapy s rozlišením 0,25 m v území, které nacházejí využití při aktualizaci informací o užívání půdy
(land use) a při aktualizaci digitálních katastrálních map (DKM).
BEV systematicky implementuje systém řízení kvality na všech
pracovištích. K tomu účelu byla v srpnu 2001 vydána první verze
příručky pro řízení kvality a zajištěn výcvik pracovníků.

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni

Dne 4. července 2001 zemřel v Brně ve věku 92 let Ing. Kamil Jurajda, v aktivní službě geodet-specialista brněnské Geodezie.
Narodil se 6. ledna 1909 v Přepeřích u Turnova, vystudoval reálku v Jičíně a obor zeměměřictví na ČVUT v Praze (1935). Po novoměřické katastrální praxi v Chustu (Podkarpatská Ukrajina)
a v Brně pracoval jako civilní geometr v Uherském Ostrohu, později
v družstvech Komunotechna v Uherském Hradišti a Geoplan v Brně.
Od roku 1954 až do odchodu do důchodu v roce 1975 působil v resortní organizaci Geodezie v Brně jako vedoucí oddílu speciálních
prací. V letech 1957-60 působil jako zahraniční expert pro geodetické práce nejprve ve Vietnamu a potom v Egyptě. Po návratu vedl
rozsáhlé práce při zaměřování podzemních prostor v Jihlavě a ve
Znojmě. Své zkušenosti předával na přednáškách v rámci tehdejší
ČSVTS i publikováním v GaKO. Ing. K. Jurajda je autorem technologie po vyhotovení Technické mapy města Brna (1974-75). Jeho
úspěšná praktická činnost byla vícekrát ohodnocena čestnými uznáními od vedení podniku.
Čest jeho památce.

Z mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu v Praze
- spojení gravimetrických sítí České republiky a Rakouska

Měření gravimetry LaCoste Romherg na ahsolutním tíhovém hodě Kaisereiche
v ohjektu rozhledny turistického kluhu v pohoří Leitha Gehirge.

rakouské gravimetrické

sítě, který se nachází

Foto: Ing. Jaroslav Trakal,
Zeměměřický úřad, Praha

