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528.344: 629.783: 528.338 GPS

MERVART,L.

Oskulační a střední elementy drah družic GPS

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, č. 3, str.
45-50, 12 obr., 1 tab., lit. 2

Pohyb družic GPS. Srovnání rušeného pohybu družic
s pohybem keplerovským. Zavedení pojmů os kula ční
a střední dráhové elementy. Příklady elementů pro zvo-
lenou družici GPS.

528.541.4 A 12

KUBANKA, M.-STANĚK, V.

Analýza rlríftu snímača sklonu A 12

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, č. 3, str.
50-56,9 obr., lit. 8

Analýza časovej stálosti -driftu snímača A 12. Rozklad
časového radu na komponenty. Metódy na určenie od-
hadov jednotlivých komponentov časového radu. Zhod-
notenie praktických meraní.

347.235.11

HORŇANSKÝ,1.

Drobenie pozemkov ako fenomén katastra nehnutel'-
ností

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, č. 3, str.
57--60, tab. 1, lit. 11

Analýza súčasného stavu vefkostnej štruktúry pozem-
kov v Slovenskej republike. Nová zákonná úprava ob-
medzenia, zákazu ďalšieho drobenia pofnohospodár-
skych a lesných pozemkov spoluvlastníckych podielov
k nim.

528.344: 629.783: 528.338 GPS

MERVART,L.

Osculating and Mean Elements of GPS Satellite Orbits

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No 3, pp.
45-50, 12 fig., 1 tab., 2 ref.

Movements of GPS satellites. Comparison of disturbed
satellite motion with the Kepplerian one. lntroducing
the terms of osculating and mean orbital elements.
Examples of elements of a given GPS satellite.

528.541.4 A 12

KUBANKA, M.-STANĚK, V.

A Drift Analysis of the A 12 Inclination Indicator

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No 3, pp.
50-56,9 fig., 8 ref.

Analysis of time stability, Le. drift of the A 12 indicator.
Analysis of the time series into its constituents. Methods
of determination of estimated individual constituents of
the time series. Evaluation of measurement in the pra-
xis.

347.235.11

HORŇANSKÝ,1.

Splitting of Land Parcels as a Phenomenon of the Ca·
dastre of Real Estates

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No 3, pp.
57-60,1 tab., 11 ref.

Analysis of the present state of the structure of land par-
cel acreage in Slovak Republic. New legislation mea-
sures to limit or prohibit further splitting of agricultural
and forest lands and proprietary participation to them.

528.344 : 629.783 : 528.338 GPS

MERVART,L.

Eléments osculateurs et médians orbitaux des satellites
GPS

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No 3, pages
45-50, 12 illustrations, 1 planche, 2 bibliographies

Course des satellites GPS. Comparaison du mouvement
perturbé des satellites avec celui de Kepler. lntroduction
des notions éléments osculateurs et médians orbitaux.
Exemples appuyant les éléments pour satellite GPS
adopté.

528.541.4 A 12

KUBANKA, M.-STANĚK, V.

Analyse de la dérive du détecteur de déclivité A 12

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No 3, pages
50-56, 9 illustrations, 8 bibliographies

Analyse de fidélité chronologique de la dérive du dé-
tecteur A 12. Décomposition de l'ordre chronologique
en composants. Méthodes relatives a la détermination
d'évaluations de composants particuliers de l'ordre
chronologique. Evaluation des mesurages pratiques.



347.235.11

HORŇANSKÝ,1.

Effritement des bien-fonds - phénomene concernant
le cadastre

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No 3, pages
57-60,1 planche, 11 bibliographies

Analyse de l'état actuel de la structure ďétendue des
bien-fonds en République slovaque. Nouvelle appica-
tion juridique traitant les restrictions, 1 interdition
ďappliquer l'effritement ultérieur des bien-fonds agri-
coles et forestiers ainsi que la copropriété aux bénéfices
relatifs.

528.344 : 629.783 : 528.338 GPS

MERVART,L.

Oskulations- und Mittelelemente der GPS-Satelliten-
bahnen

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr 3, Seite
45-50,12 Abb., 1 Tab., Lit. 2

Bewegung de'r GPS-Satelliten. Vergleich der gestOrten
Satellitenbewegung mít der Keppler-Bewegung. Ein-
ftihrung der Begriffe der Oskulations- und Mittelbahn-
elemente. Elementenbeispiele ftir einen ausgewahlten
GPS-Satelliten.

528.541.4 A 12

KUBANKA, M.-STANĚK, V.

Analyse des Drifts der Neigungsmesseinrichtung A 12

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr. 3, Seíte
50-56,9 Abb., Lit. 8

Analyse der Zeitstabilitat -des Drifts der Messeinrich-
tung A 12. Zerlegung der Zeitreihe in Komponenten.
Verfahren zur Bestimmung der Schatzungen einzelner
Komponenten der Zeitreihe. Bewertung der praktischen
Messungen.

347.235.11

HORŇANSKÝ,1.

Grundstiicksgossenverminderung als Phiinomen des Iie-
genschaftskatasters

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, Nr. 3, Seite
57-60, Tab. 1, Lit. 11

Analyse des aktuellen Standes der Grundstticksgros-
senstruktur in der Slowakischen Republik. Die neue
Rechtsregelung der Begrenzung, des Verbots der weite-
ren Grossenverminderung der Landwirtschafts- und
Forstgrundstiicke und ihrer Miteigentiimeranteile.

528.344:629.783:528.338 GPS

MEPBAPT, JI.

OCKYJlHPYIO~He H cpell;HHe 3JIeMeHThI TpaeKTopHŘ
cnYTHHKoBGPS

re0l1e3llqeKllH II KapTorpaepllqeCKllH 0630p, 43, 1997,
,N'Q3, CTp.45-50, 12 pllC., 1 Ta6., JIllT. 2

,!J;Bll)KeHllecrrYTHllKoB GPS. CpaBHeHlle Hapyrnae-
Moro I1Bll)KeHllHcrrYTHllKoBc ABll)KeHlleMKerrHJIepa.
BBeAeHlle rroHHTllHOCKYJIllPYIO~llXII cpeAHllx 3JIeMeH-
TOB TpaeKTopllll. IlpllMepbl 3JIeMeHTOB AJIH ll3-
6paHHoro crrYTHllKaGPS.

528.541.4 A 12

KYEAHKA, M.-CT AHEK, B.

re0l1e3llQeKllH II KapTorpaepllQeCKllH 0630p, 43, 1997,
,N'Q3, CTp.50-56, 9 pllC., JIllT. 8

AHaJIll3 KOHCTaHTblBpeMeHll - APllepTaAaTQllKaA 12.
Pa3JIO)KeHllepHl1aBpeMeHll Ha KOMnOHeHTbI.MeToAbl
I1JIHorrpel1eJIeHllSl OI.\eHKIfOTAeJIbHblXKOMnOHeHTOB
pSlAaBpeMeHll. OI.\eHKanpaKTllQeCKllXll3MepeHIfH.

347.235.11

rOPH5IHCKH,H.

PaC'lJIeHeHHe 3eMeJIbHblX yqaCTKOB KaK ti'eHoMeH
Kall;acTpa HeIl;BH>KHMOcTeŘ

re0l1e3llQeKllH II KapTorpaeplfQeCKIfH0630p, 43, 1997,
,N'Q3, CTp.57-60, 1 Ta6., JIllT. 11

AHaJIll3 cOBpeMeHHoro COCTOSlHllSlCTPYKTypbl 3e-
MeJIbHblX YQaCTKOBB OTHorneHllll llX pa3MepOB
BCJIOBaI.\KOHpecny6JIllKe. BHeceHlle B3aKOHHOBblXno-
rrpaBOK B OTHorneHllll OrpaHIfQeHllSl, 3arrpe~eHllSl
AaJIbHeHrnero pa311eJIeHllH CeJIbCKOX03S1HCTBeHHbIX
II JIeCHblXYQaCTHllKOBa TaK)Ke llX COBJIaAeJIbQeCKOH
110JIll.

CHOVAN, P.-SEDLÁK, V.-LUKÁČ, M.: Porea-
lizačné meranie stavebného objektu pre papie-
renský stroj v SCP Ružomberok

BENEŠ, E: Základní geodynamická síť České re-
publiky

VJAČKA,A. Priority digitalizace souboru geode-
tických informací katastru nemovitostí
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Oskulační a střední elementy drah
družic GPS

Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

1. Keplerovský pohyb

Při studiu pohybu umělých družic Země můžeme v první
aproximaci považovat Zemi za těleso se sféricky symetric-
kým rozložením hmot a družici za hmotný bod. Je známo, že
v tomto připadě je dráha družice popsána diferenciální rov-
nicí

.. M+m
, = -G --13- r,

kde, je geocentrický polohový vektor družice, fje druhá ča-
sová derivace tohoto vektoru a r = ITI. Souřadnice vektoru
vyjadřujeme v (kvazi)inerciálním referenčním rámci ICRF
(International Celestial Reference Frame). Hmotnost Země
je označena M, hmotnost družice ma G označuje Newtonovu
gravitační konstantu. V případě rovnice (1) jde o vektorovou
diferenciální rovnici druhého stupně. Dráha družice bude jed-
noznačně definována, pokud k rovnici (I) připojíme 6 (např.
počátečních) podmínek. Označme ještě

a přepišme pohybovou rovnici (1) do tvaru,,= -jL? (3)

Řešení pohybové rovnice (1) lze nalézt v uzavřeném tvaru
(viz např. [2]). Dráha definovaná touto rovnicí je obecně ku-
želosečkou, z pochopitelných důvodů nás v případě umělých
družic Země zajímají ty případy, kdy je dráha elipsou (nebo
kružnicí).

Poloha roviny, ve které se družice pohybuje (kuželosečka
je rovinnou křivkou), je definována úhly n a i, jejichž geo-
metrický význam je patrný z obrázku 1.

Úhel n se nazývá rektascenzí výstupného uzlu, úhel i je
sklon roviny dráhy vzhledem k rovině rovníku. V rovině
dráhy zavádíme systém polárních souřadnic. Počátek
systému je v těžišti Země, osa je totožná s hlavní poloosou
dráhové elipsy. Úhel w (argument perigea) definuje polohu
dráhové elipsy v rovině dráhy.

Ve výše zmíněném systému polárních souřadnic je drá-
hová elipsa definována rovnicí

a (I - e2)

r = I + e cos v . (4)

Parametry a (velikost hlavní poloosy) a e (numerická ex-
centricita) udávají tvar dráhové elipsy. Úhel v (tzv. pravá ano-
málie) a délka průvodiče družice r představují souřadnice
družice ve výše zmíněném systému polárních souřadnic
(obr. 2).

Pro jednoznačnou definici dráhy je třeba pět parametrů a,
e, i, n, w doplnit jedním časovým údajem. Například časem,
kdy se družice nacházela v perigeu (nejblíže Zemi), tedy kdy
platilo v = O. Označíme-li tento čas průchodu perigeem tpen

máme těchto celkem šest tzv. Keplerových elementů:

Z Keplerových elementů lze jednoznačně vypočítat polohu
a rychlost družice pro libovolný časový okamžik t. Šest po-
čátečních podmínek rovnice (3) lze tedy psát jako funkci
Keplerových elementů:

, (to) = '0 (to, a, e, i, n, w, tper), (Sa)
, (to) = Vo (to, a, e, i, [l, w, tper). (Sb)

Naopak při zadané poloze a rychlosti družice v určitém
časovém okamžiku t lze jednoznačně vypočítat Keplerovy
elementy.

2. Rušený pohyb družice

Problém dvou těles, který byl diskutován v kapitole 1,je znač-
ným zjednodušením skutečnosti. Kosmická tělesa nejsou
hmotnými body, dvojice těles netvoří izolovaný systém, ale
projevuje se vliv ostatních objektů, na tělesa působí i negra-
vitační síly. Přesto však má problém dvou těles z kapitoly I
velký význam. Při studiu pohybu družic (nebo planet) totiž
zpravidla potřebujeme úlohu linearizovat. Keplerovský po-
hyb (který umíme řešit v uzavřeném tvaru) tak představuje
výchozí stupeň této linearizace. Pohybovou rovnici skuteč-
ného (rušeného) pohybu družice píšeme ve tvaru

.. ,
r= -fL 13 + a, (6)

kde první člen na pravé straně odpovídá rovnici (3) a vektor
a je tzv. poruchové zrychlení. K diferenciální rovnici (6) při-
pojíme 6 počátečních podmínek

, (to) = '0, (7a)
i (to) = Va· (7b)

1997/45
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Rozdělení celkového zrychlení na pravé straně rovnice (6)
na keplerovskou část a zbytek - poruchové zrychlení - je
zcela formální. Praktický význam má takové rozdělení pouze
v případě, že první člen je výrazně větší než vektor a. V pří-
padě družic GPS (Global Positioning System) tomu tak sku-
tečně je, jak dokládá tab. I.

Působící síla Zrychlení Vliv na polohu
m / S2 za 1 den (m)

Keplerovská síla 6.10-1

Zploštění Země 5.10-5 10000

Přitažlivost Měsíce 5.10-6 3000

Přitažlivost Slunce 2·10-6 800

Zbytek grav. Země 3.10-7 200

Sluneční záření 9.10-8 200

Y-bias 5.10-10 2

Pevninské slapy 1.10 9 0,3

3. Oskulační Keplerovy elementy

Všimněme si nyní vzájemného vztahu dvou drah. První kep-
lerovská dráha je definována šesti Keplerovými elementy

Druhá dráha je definována pohybovou rovnicí (6) a počá-
tečními podmínkami (5). Je zřejmé, že v bodě odpovídajícím
času to mají obě dráhy (první z nich - keplerovská - je elipsa,
druháje obecně prostorová křivka) společnou tečnu (dvě dru-
žice, každá z nich pohybující se po jedné z obou drah, se na-
lézají v čase to na jednom místě a mají i stejnou rychlost).
Keplerovyelementy {a, e, i, n, w, tper} se proto (ve vztahu
k druhé dráze) nazývají oskulačními elementy. Počáteční pod-
mínky (7) se velmi často udávají ve tvaru oskulačních ele-
mentů. Metodou numerické integrace můžeme pro družici
pohybující se po dráze definované rovnicí (6) s počátečními
podmínkami (7) vypočítat její polohu t(t) a rychlost t(t) v li-
bovolném časovém okamžiku t. Z tohoto polohového vek-
toru a vektoru rychlosti lze vypočítat oskulační Keplerovy
elementy. Protože dráha družice není keplerovská, budou
takto vypočítané oskulační elementy funkcí času t. Obrázky
3 až 7 ukazují, jak se mění oskulační elementy drah družic
GPS.

Je vidět, že oskulační elementy podléhají především krát-
koperiodickým variacím (s periodou jednoho oběhu nebo
menší), je vidět i výrazná variace sklonu roviny dráhy i s pe-
riodou kolem dvou týdnů a sekulámí změna výstupného uzlu
n. Samozřejmě tyto obrázky dávají jen velmi hrubou před-
stavu o změnách oskulačních elementů. Můžeme ale na je-
jich základě odhadnout rozdíl mezi keplerovskou dráhou
a skutečnou dráhou družice GPS v rozmezí několika málo
dnů.

4. Diferenciální rovnice pro dráhové elementy

Z příkladů uvedených v kapitole 3 je zřejmé, že při studiu
drah družic je v některých případech výhodné uvažovat sku-
tečnou (rušenou) dráhu družice jako časovou posloupnost
oskulačních elementů. Budiž

,,,,,.,. ,
\

\

\

\

S 81*11118
\

\
\
\
\
\

jeden z oskulačních elementů. q(t) můžeme vypočítat z vek-
torů ret), ř(t). Můžeme tedy psát

q = q (r(t), ř(t»). (9)

Rovnici derivujeme podle času
. _ aq. aq ..
q- arr+ ařr.

Uvážíme pohybovou rovnici (6); platí
. aq. aq ( r )
q = ar r + ar -JL 73 + a .

Oskulační elementy q jsou zároveň Keplerovými elementy
dráhy, která vyhovuje pohybové rovnici (3). V čase t (ale jen
v tomto časovém okamžiku) platí proto

aq. aq ( r)_
ar r + ař -JL 73 - o.

Po dosazení do rovnice (10) dostaneme
. aq
q = a; a.

Rovnici (12) doplníme počáteční podmínkou

q(to) = q (r(to), ;(to».
Šest diferenciálních rovnic prvního stupně typu (12) spo-

lečně s počátečními podmínkami typu (13) je ekvivalentních
jedné (vektorové) diferenciální rovnici druhého stupně (6)
s počátečními podmínkami (7). Při numerickém výpočtu
dráhy dáváme zpravidla přednost rovnici (6), která má jed-
nodušší tvar. Při analytickém studiu dráhy se naopak uplatní
rovnice (12).

4.1 Gaussovy planetární rovnice

Uveďme nyní ještě speciální tvar rovnic (12) pro případ, že
poruchové zrychlení a má složky

B= (Z). kdej" (14)

1997/46
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Obr. 6 Oskulační rektascenze výstupného uzlu a družice
GPS (PRN 14)
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R ... složka poruchového zrychlení ve směru průvodiče dru-
žice (radial),

S ... složka ve směru, který je kolmý na R a leží v rovině
dráhy (along-track),

W ... složka ve směru kolmém k rovině dráhy (out-of-
plane).

Tyto tzv. Gaussovy planetární rovnice jsou jen zvláštním
případem rovnic (12). Analytický výpočet derivací

éJq
ar

je však dosti zdlouhavý. Například při odvození rovnice pro
hlavní poloosu a použijeme tzv. integrál energie

• 2 (2 Ir =p, ---).r a

Pokud z výše uvedené rovnice vyjádříme poloosu a, dosta-
neme

2 ;.;----r p,

a derivace poloosy a podle vektoru rychlosti

Ja 22;-.-=a --oJr p,

Dosazením do (12) pak dostáváme rovnici

. 2 a
2

(' )a=-- r.a.p,
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Souřadnice vektoru; jsou dány rovnicí

I ( cos v sin v O) ( - sin v )
V - s~nv c~s v ~ e + c~s v =

I ( e sin v ) ( e sin v )
V 1+ eOcosv =r p~r .

Odvození ostatních rovnic nebudeme provádět. Lze ho na-
lézt např. v [1]. Uvedeme až výsledný tvar Gaussových pla-
netárních rovnic:

2

n~
(e sin v R + -.L S),

r

~e = ---- [sin v R + (cos v + cos E) S],
na

r cos(w + v)i=------W,
na2~

;. = __ r_s_in_(_o_+_v)__ W
J~ ,

na2 ~ sin i

~ r .
w = --- [-cos v R + (I + -) sin v S] - cos i!2, (17e)ena p

M = I - e' [(cos v - 2 e ~) R - (1 + ~) sin v S] + ~ ~ (t - to) á. (17t)
ena p p 2 a

Podívejme se na jiný speciální případ rovnic (12), kdy poru-
chové zrychlení a lze vyjádřit jako gradient poruchového po-
tenciálu R:

= ( JR )Ta Jr .

Pozn.: dodržujeme konvenci, že derivace skaláru podle vektoru je
transpozicí vektoru, jehož složkami jsou jednotlivé parciální deri-
vace. Souřadnice vektoru jsou vždy sloupcovou maticí. Transpono-
vaný vektor je tedy řádková matice.

Zaved"me vektor q, jehož složkami jsou oskulační ele-
menty

. _ Jqq-ara,
stejně tak jako počáteční podmínky (13)

q (to) = q (r(to), f(to».

S užitím (19) platí

q=~~(~~r=;'t(~~~~r=;'t(~~r(~~r (23)

J~ (Jq)T
Jr Jr

je zdlouhavý. Elegantnější je následující postup: původní po-
hybovou rovnici (6) přepíšeme ve tvaru

!!...!- Jq = = I JR ))T
Jq Jt a \Jr '

Jr Jq _ .aqat-r,

Odvození Lagrengeových planetárních rovnic spOClVa
v sestavení a formální inverzi matice na levé straně rovnice
(25). Rovnici (24a) násobíme výrazem (JrIJqr, rovnici
(24b) výrazem - (J ilJq)T a obě rovnice sečteme:

(~)T Ji _ (Ji)T ~J .= (~)T (JR )T_ (Ji )T;'(26)
Jq Jq Jq Jq q Jq Jr Jq

(

[a, a] [a, e] [a, MJ)
[e, a] [e, e] [e, MJ.. .
: : ". :

[M, a] [M, e] ... [M, MJ

Vtip celé metody spočívá v tom, že tzv. Lagrangeovy zá-
vorky [a, a], [a, e], ... jsou antisymetrické (nemusíme jich
tedy počítat 36, ale jen 15) a navíc jsou nezávislé na čase.
Můžeme je tedy vypočítat pro nejjednodušší okamžik (např.
v perigeu). Podrobné odvození provádět nebudeme. Lze ho
nalézt např. v [1]. Uved"meaž konečný výsledek:

. 2 JRa=---na JM'

. 1- e2 JRe=----
n a2e JM

cos i JR
i=

na2~sini Jw

JR------
na2~sini Jn

. I JRn=-------
n a2VI-e2 sin i Ji'

cos i
na2~sini

JR~JR-+---
Ji n a2e Je

. 1- e2 JR 2 JR
M=n-------.

n a2e Je na Ja

Pro poloosu a lze nalézt řešení i mnohem jednodušším po-
stupem: vyjděme z rovnice (16)

. 2a2. ( JR)Ta=-r - .
tJ- Jr

a tedy derivace podle času je rovna

R _ JR JR.
-7Jt+arr.
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Zanedbáme-li člen ~~, platí

JR ; = R = lim R (r (t+~t), t) - R (r (t), t) =
Jr l>t->O ~t

. R (r (t, a, e, i, n, úJ, M + nM), t) - R (ru, a, e, i, n. úJ, M), t)= hm--------------------
"M->O ~Mlt

JR. JR--r=n--
Jr JM

Pro studium dlouhoperiodických poruch drah družic je vý-
hodné definovat tzv. střední Keplerovy elementy rovnicí:

11 2

ČI = -- q (t) dto
t2 - tI ti

Délka intervalu (tlo t2) se volí rovna periodě efektů, které
chceme odfiltrovat. Následující obrázky 8-12 ukazují střední
Keplerovy elementy jedné z družic systému GPS, a to dru-
žice PRN 14 v průběhu více než tří let.
Při pohledu na obr. 8 nás upoutají prudké změny délky

hlavní poloosy opakující se zhruba jednou ročně. V tomto
případě nejde o žádný přírodní jev, ale o tzv. manévr družice.
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Obr. 11 Střední rektascenze výstupného uzlu n družice
GPS (PRN 14)

,.,
r::c.
:J 174
Iii

1993.0 1993.5 1994.0 1994.5 1995.0 1995.5 1996.0

Rok

Družice GPS jsou vybaveny raketovými motory, s jejichž
pomocí se zhruba jednou ročně navádějí na správnou dráhu
tak, aby pokryv zemského povrchu družicemi GPS zůstával
rovnoměrný. Velmi zajímavé je zjištění, že podobné skokové
změny nejsou vidět u excentricity e, sklonu dráhy i ani rek-
tascenze výstupného úhlu n. Nepříliš výrazný skok v oka-
mžiku manévru je možno pozorovat u argumentu perigea W.
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Účelem manévru je především dostat družici na vyšší oběž-
nou dráhu, změny ostatních parametrů nejsou žádoucí. V rov-
nici (l7a) je vliv along-track impulsu S mnohem větší než
vliv radiálního impulsu R(p/r»e). Aby se tah motoru a ome-
zené zásoby paliva účelně využily, probíhá tah motorů ve
směru S a motory (které pracují velmi krátce) jsou zažehnuty
přesně v okamžiku, kdy platí

cos v + cos E = 0,

tedy přibližně (pro téměř kruhovou dráhu) v = ±TII2. Pro-
tože impuls ve směru radiálním je nulový, mění se poloosa
a, nikoliv však excentricita e. Vektor tahu motorů leží v ro-
vině dráhy, a proto se přesně podle rovnic (17c) a (17d) ne-
mění sklon dráhy ani rektascenze výstupného uzlu. Je však
třeba počítat se změnou argumentu perigea w. Tam však vstu-
puje do hry faktor 1/a, a proto není změna argumentu peri-
gea při manévru nikterak výrazná. Složky americké armády,

které jsou zodpovědné za řízení družic GPS, nezvereJnuJ!
žádné údaje o tom, jak provádějí manévry družic. Zákony ne-
beské mechaniky však pomohou rozluštit alespoň některá
z jejich tajemství.

[I] BEUTLER, G.: Himmelsmechanik II: Der eidnahe Raum. [Mit-
teilungen der Satelliten-Beobachtungsstation Zimmerwald, No.
28.] Beme, Astronomical lnstitute, University of Berne 1991.

[2] MERVART, L.: Globální polohový systém. Praha, ČVUT 1994.
IlO s.
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Doc. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,

VÚGTK, Zdiby

Ing. Martin Kubanka,
doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,

katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

1. Úvod

Snímač typu A 12 (FeinmeBwerkzeugfabrik Suhl, Nemecká
spolková republika) patrí medzi kyvadlové snímače sklonu.
Podfa sp6sobu prevodu mechanickej veličiny na elektrický
výstupný signál ho zaraďujeme k transformátorovým sníma-
čom sklonu [7], [8]. Snímač A 12 (obr. 1) možno použiť na
meranie prevýšení, uhla sklonu, odchýlok rovinnosti a na ur-
čenie priamky alebo roviny s požadovaným sklonom. Je cha-
rakterizovaný vysokou presnosťou, čo ho predurčuje na uni-
verzálne použitie v oblasti stavebníctva, strojárstva, armády,
námomíctva i v ďalších oblasti ach priemyslu [4].

V súvislosti s použitím tohto snímača na stavbu automa-
tizovaného meracieho systému na kontinuálne meranie zvis-
lých posunov stavebných objektov, sa dostáva do popredia
problematika jeho kalibrácie. V súvislosti s chybami sníma-
čov sú často opakované výrazy ako presnosť, opakovatefnosť,
správnosť, časová stálosť, chyba nuly drift a hysteréza [4],
[7], [8]. Významnou charakteristikou snímačov je ich trans-
formačná funkcia (prenosová alebo prevodová funkcia). Ur-
čenie fransformačnej funkcie snímača A 12 a odhad jej
parametrov je uvedený v [4]. Ďalšou významnou charakte-
ristikou snímača, ktorou sa musíme pri stavbe automatizo-
vaného meracieho systému zaoberať je drift snímača. V ďal-
šom uvedieme sp6soby analýzy driftu snímača A 12
a naznačíme sp6sob dekompozície stochastických časových
radov.

2. Skúška driftu snímača A 12

Časová stálosť je schopnosť zachovávať v priebehu určitého
času rovnaké vlastnosti snímača. Zmeny vlastností pri bež-
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ných podmienkach používania za dostatočne dlhý čas sa
označujú ako drift snímača. Drift delíme na [4], [6]:
- monotónny (uvažovaná časť sa mení vždy jedným smerom,

t.j. hodnotajej charakteristiky ustavične narastá alebo usta-
vične klesá),

- periodický (uvažovaná časť sa pravidelne opakuje s perió-
dou n,

- kombinovaný (kombinácia monotónneho a periodického
driftu),

- aperiodický.
Chyby údajov snímača sposobené driftom sa označujú ako

chyby časovej stálosti [6], [8].
Drift snímača sa určí dlhodobým meraním (niekofko dní

až mesiacov), pričom je snímač umiestnený na mieste, kde
je možné posobenie okolia (vibrácie, zmeny teploty, vlhkosti
a pod.) minimalizovať. Najvhodnejšie sú na tieto merania
podzemné priestory, jaskyne, opustené banské chodby a iné
podzemné útvary.

Súčasťou testovania snímač a A 12 bolo aj určenie jeho
driftu. Meranie potrebné na určenie driftu sa uskutočnilo v la-
boratóriu Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Železnej
studienke. Celé laboratórium sa nachádza v skalnom masíve,
kde sú priamo na prírodnej skale vybudované betónové bloky,
na ktoré je možné umiestniť snímač. Skúška driftu snímačov
(zároveň sa testoval aj snímač zrýchlenia WBK-MU/B) sa
uskutočnila počas štyroch dní pri konštantnej teplote t = 8 DC.
Merané údaje boli konvertované pomocou analógovo-digi-
tálneho prevodníka (A/D-prevodníka). A/D-prevodník bol
cez stabilizátor napatia a medzičlen napájaný pomoc ou au-
tobatérie (12 voltov - V) [4], [8]. Schéma konfigurácie za-
pojenia jednotlivých snímačov je na obr. 2. Na obr. 3 je zná-
zomený časový priebeh signálu snímač a sklonu A 12
a snímača zrýchlenia WBK-MUIB [3], [8].

Údaje, ktoré sme získali meraním, sú chronologicky uspo-
riadané podfa času merania a tvoria tak časový rad. Ďalšie
spracovanie meraných údaj ov pozostáva z analýzy tohto
radu, ktorá nám móže poskytnúť užitočné informácie o tomto
rade, a tým aj o samotnom snímači A 12. Treba ešte pozna-
menať, že pod termínom časový rad budeme rozumieť sto-
chastický časový rad, ktorého správanie je zaťažené neisto-
tou, na rozdiel od deterministického časového radu, ktorého
správanie možeme striktne popísať matematickými vzor-
cami.

Obr. 3 Drift snímača sklonu A 12 a snímača zrýchlenia
WBK-MUlB (prevzaté Z [3])

3. Charakteristiky stochastických časových radov

Stochastický časový rad je taký stochastický proces, ktorého
priebeh je náhodný a dá sa popísať len prostredkami mate-
matickej štatistiky. Stochastické procesy rozdefujeme na [5],
[8]:
- stacionárne,
- nestacionáme.

Stacionámy stochastický proces je taký stochastický pro-
ces, ktorý svoje štatistické charakteristiky v priebehu času
nemení, v opačnom prípade ide o nestacionámy stochastický
proces. Stacionárne stochastické procesy delíme na [1]:
- ergodické,
- neergodické.

Stacionámy stochastický časový rad je ergodický vtedy
a len vtedy, keď pro jeho kovariančnú funkciu Ca (t) platí [5]

lim -.L ICa (t) = o, (1)
n_oo n t=1

kde n je počet členov časového radu,
Ca (t) je autokovariančná funkcia stochastického časového
radu.

Pro odhad autokovariančnej funkcie stochastického časo-
vého radu ta (k) platí [8]

n-k

ta (k) = n ~ k i~(Xi -Xs) (Xi + k -Xs), (2)

kde n je počet člen ov časového radu,

k_O 1 2 'V <: n- , , , ..., m, pncom m - 10'

Ks je odhad strednej hodnoty z n meraných hodnot, pre ktorý
platí
A 1 n
Xs = -IXi'

n i=l

Namiesto autokovariančnej funkcie Ca (k) sa často uvádza
autokorelačná funkci a ít (k), ktorú získame podelením au-
tokovariančnej funkcie jej prvým členom [8]

A

Ra (k) = ~a (k) ,
Ca (O)

kpe k = O, 1,2, ..., m,
C;:a (O)je prvý člen autokovariančnej funkcie,
Ca (k) je k - tý člen autokovariančnej funkcie.
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4. Analýza časových radov

Zmyslom analýzy časového radu je identifikovať zložky ča-
sového radu, t.j. porozumieť mechanizmu na základe ktorého
sú vytvárané jeho hodnoty. Tradičné postupy analýzy sto-
chastických procesov sa snažia náhodný proces (v našom prí-
pade časový rad) popísať rozkladom (dekompozíciou) na
trend, sezónne výkyvy a iné nepravidelné fluktuácie.

Prvým a najjednoduchším krokom každej analýzy časo-
vých radov je grafické znázomenie hodnot v závislosti na
čase (obr. 3). Už z tohto znázomenia je niekedy možné vi-
dieť výrazný lineámy trend alebo periodický charakter časo-
vého radu. Znázomenie hodnot nie je až takou jednoduchou
záležitosťou, ako sa na prvý pohl'ad zdá. Volba osí a mierky
može do značnej miery ovplyvniť výsledok. Može viesť na
vyzdvihnutie a na zvýraznenie nepodstatných a na potlače-
nie dOležitých javov, preto je nutné pri grafickom znázomení
postupovať opatme [I], [8].

V d"alšomje potrebné overiť, či je časový rad stacionámy
alebo ergodický. Pri praktickej analýze časových radov sa
stacionarita a ergodicita nedá dokázať čisto matematickými
prostriedkami. Dá sa však odvodiť z podstaty problému (napr.
fyzikálnej teórie). Ak napr. sledujeme drift snímača, dá sa
predpokladať, že hodnota výstupného signálu v danom oka-
mihu neovplyvní hodnotu výstupného signálu za vel'mi dlhý
čas (desiatky hodín, dní, mesiacov). Z tohto čisto empiric-
kého poznatku potom vyplýva, že autokovariančná funkci a
Ca (t) ~ Opre t ~ 00, a teda časový rad je ergodický [5], [8].

V pripade nestacionárnych časových radov sa obyčajne
snažíme nájsť takú transformáciu, ktorá ho transformuje na
stacionámy časový rad. Niekedy je nestacionarita sposobená
len tým, že stredná hodnota nie je konštatná. Potom sa
možeme snažiť o čo najlepší odhad strednej hodnoty (bud"re-
gresnými metódami alebo pomoc ou kízavých priemerov),
a tento odhad odčítať od povodného časového radu. Dá sa
očakávať, že sa tým získa časový rad, ktorý má strednú hod-
notu prakticky nulovú [5].

Skúsenosti ukazujú, že vačšina časových radov može byť
rozložená na niekol'ko zložiek. Každá z týchto zložiek bude
po dekompozícii časového radu podstatne jednoduchšia
a bude maťjasnú interpretáciu. Stacionámy ergodický časový
rad má tieto komponenty [1], [5]:
- trend D"
- sezónnu zložku S"
- cyklickú zložku C"
- náhodnú (reziduálnu, iregulámu) zložku E" tzv. šum.

Ak sa snažíme rozložiť časový rad (X,) na súčet zložiek,
potom predpokladáme, že sa dá napísať v tvare [5], [8]

Ak sa budeme snažiť o rozklad v tvare súčinu, potom pred-
pokladáme tvar

~=~~~~. ~

Trend D, je často najdOležitejším komponentom časového
radu. Je to zložka, ktorá odráža dlhodobý vývoj daného pro-
cesu (obyčajne ide o dlhodobý rast alebo pokles), ale vše-
obecne táto zložka nemusí byť monotónna. Trend delíme na:
- lineámy (narastajúci, resp. klesajúci o konštantnú mieru za

určitú dobu),
- nelineárny (napr. exponenciálny alebo logaritmický, nara-

stajúci, resp. klesajúci o konštantnú mieru za určité obdo-
bie).
Otázka, čo je dlhodobé, je relatívna. Napr. rast teploty

v priebehu dňa, ktorý sledujeme pri meraní posunov a pre-
tvorení stavebného objektu, sa javí z pohl'adu pol'nohospo-

dárstva ako sezónna zmena a z pohl'adu meteorológa, ktorý
sa zaoberá výskumom dlhodobých zmien klímy Zeme, ide
iba o drobné výchylky (fluktuácie) [8].

Sezónnosť S, vyjadruje cyklické (periodické) zmeny vý-
sledkov merania, ktorých perióda je rovná štandardnej jed-
notke času (hodina, deň, mesiac, rok) alebo jej konštantnému
násobku. Periodické zložky, ktorých perióda nezodpovedá
kalendámym jednotkám, sa nazývajú cyklické. Odhad ich pe-
riódy je niekedy vel'mi ťažký. Používajú sa pri ňom metódy
spektrálnej analýzy. Po určení periódy sa príslušná zložka
može odhadnúť metódou najmenších štvorcov (MNŠ) [5],
[8].

Náhodná zložka E, ostáva v časovom rade aj po odstránení
trendu, sezónnych a cyklických zložiek. Je tvorená náhod-
nými fluktuáciami, ktoré zjavne nemajú systematický cha-
rakter. Zahfňa tiež chyby merania. Pri dekompozícii časo-
vého radu sa obyčajne predpokladá, že náhodná zložka je
tvorená tzv. bielym šumom, ktorého hodnoty sú absolútne
nepredvídatel'né [1], [5], [8].

Pri dekompozícii stochastického časového radu mOže nie-
ktorá zložka chýbať alebo naopak, niektorých komponentov
mOže byť viac. Niekedy nás zaujímajú jednotlivé zložky ako
také, inokedy nás zaujíma popis tzv. očisteného radu, t.j. hod-
noty, v ktorých sme niektoré zložky eliminovali. Znalosť kaž-
dej jednotlivej zložky umožní lepší odhad vývoja daného pro-
cesu do budúcnosti (predikci u) [8]. Na očistenom časovom
rade možeme ovefa lepšie skúmať vlastný náhodný mecha-
nizmus [5]. Jednotlivé metódy dekompozície časového radu
sa výrazne !íšia presnosťou, časovou náročnosťou, zložitos-
ťou výpočtu, objektivitou a ich vol'ba závisí na účelu analýzy
časového radu.

5. Hladanie trendu

Všetky metódy hl'adania trendu vychádzajú z predstavy, že
časový rad je súčtom určitého trendu D, a reziduálneho
(zvyškového) procesu E,. Ostatné komponenty, ak existujú,
možu byť na účely hl'adania trendu zahrnuté v reziduálnej
zložke E,. Ak nás zaujíma trend ako taký, budeme sa ho sna-
žiťvyjadriť pomoc ou matematickej krivky závislej na niekol'-
kých parametroch. V prípade, že nás zaujíma reziduálna
zložka, može byť odhad trendu nehomogénny. V každom
bode časového radu sa budeme snažiť optimálne odhadnúť
hodnotu trendovej zložky, a túto odčítať od meranej hodnoty
[8]. Obyčajne sa používajú tieto metódy [1]:
- subjektívna metóda eliminácie trendu,
- regresná analýza (1. j. popis trendu matematickými kriv-

kami),
- metóda kízavých priemerov,
- exponenciálne vyrovnanie.

Termínom subjektívne metódy eliminácie trendu označu-
jeme jednoduché grafické metódy na zobrazenie trendovej
zložky v uvažovanom časovom rade. Tieto metódy sa použí-
vajú pri predbežnej analýze časového radu, ked"musíme roz-
hodnúť o výbere objektívnejšej metódy. Nevýhodou týchto
metód je, že ich pomoc ou časový rad vyrovnáme, ale nedo-
staneme postačujúci základ na konštrukciu predpovede. Naj-
častejšie metódy sú vyrovnanie horných a dolných výkyvov
a priemerovanie cyklov [1].

5.1 Regresná analýza

Regresné metódy sa snažia popísať trend niektorými jedno-
duchými krivkami. Princip metód je založený na volbe typu
krivky, ktorou chceme časový rad aproximovať (vyhladiť,
preložiť) a na odhade jej parametrov metódami matematic-
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Obr. 4 Exponenciálny modifikovaný trend a póvodný
časový rad

kej štatistiky. Pre takto odhadnutú krivku potom mažeme
vel'mi l'ahko odhadnúť predpovede budúcich hodnot trendu
(ak sajej charakter v časenemení) [1], [8]. Obyčajne sa pred-
pokladá, že analyzovaný časový rad má tvar

alebo bol na tento tvar transformovaný inými metódami. Typ
najvhodnejšej matematickej krivky pre daný časový rad ur-
číme na základe predbežného rozboru (najčastejšie grafic-
kého znázomenia časového radu) alebo na základe predpo-
kladaných vlastností trendu. Najčastejšie tvary trendu sú [1]:
- konštantný trend,
- lineámy trend,
- kvadratický trend,
- exponenciálny trend,
- modifikovaný exponenciálny trend,
- logistický trend,
- Gompertzova krivka,
- splajnové krivky (spline functions).

Na volbu trendovej krivky sa používajú aj jednoduché in-
formatívne testy. Vzhl'adom na tvar driftu snímač a A 12 (obr.
3) sme uvažovali iba modifikovaný exponenciálny trend. Od-
hady parametrov jednotlivých typov kriviek sú uvedené v [1].
Na obr. 4 je zobrazený modifikovaný exponenciálny trend
spolu s povodným časaovým radom.

5.2 Metóda klzavých priemerov

Metóda klzavých priemerov patrí medzi tzv. adaptívne me-
tódy. Sú to metódy, ktoré sú schopné pracovať s trendovými
zložkami, ktoré menia globálne v čase svoj charakter, a preto
ich nemožno popísať žiadnou matematickou krivkou s ne-
mennými parametrami. Na druhej strane sa však predpo-
kladá, že v krátkych úsekoch časového radu je takéto vyrov-
nanie pomocou matematických kriviek možné. Vychádza sa
z toho, že merané hodnoty x, mažeme prekladať funkciami
iba lokálne, t.j. na okolí O (XI) bodu XI' Pomoc ou tejto me-
tódy mažeme nájsť pomeme dobre trend, ale tento sa nedá
použiť na predikciu [1], [5], [8]. Pri aplikácii tejto metódy
mažeme voliť dva parametre:
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Obr. 5 K{zavé priemery stupňa 1 a držky 3 a póvodný
časový rad

- počet (2 m + 1) bodov, ktorými budeme prekladať poly-
nóm,

- stupeň tohto polynómu (obyčajne od O do 2 m).
Volba týchto dvoch hodnot býva znač ne subjektívna. Stu-

peň polynómu sa snažíme voliť čo najmenší (lineámy, kva-
dratický, maximálne kubický polynóm). Pre počet bodov,
z ktorých klzavé priemery počítame, by mala platiť, že pre-
krývajú dlhší interval ako je perióda zmien, ktoré chceme vy-
hladiť [8].

V prípade, že počet bodov, ktorými prekladáme poly-
nóm, je pámy (2 m), alebo časový rad má periódu pámej
dlžky, používame centrované klzavé priemery dlžky (2 m +
1). Aby vyrovnaná hodnota odpoveda1a danému obdobiu,
potrebujeme nepámy počet bodov. Ten získame najlepšie
tak, že namiesto prvého člena v klzavom priemere (jed-
ného údaj a za určitú hodinu [deň] daného obdobia) vez-
meme priemer hodnot, ktoré sme dosiahli v tejto hodine
(dni) v predchádzajúcom a nasledujúcom dni (týždni, príp.
mesiaci). V literatúre sa mažeme stretnúť s určitou obdo-
bou metódy klzavých priemerov nazývanou metóda klza-
vých mediánov (bližšie pozri [2]). Na obr. 5 sú znázor-
nené klzavé priemery stupňa 1 a dlžky 3 a povodný časový
rad.

5.3 Exponenciálne vyrovnanie

Táto metóda odstraňuje subjektivitu vo volbe dlžky klzavých
priemerov [8]. Je to opať adaptívna metóda, ale hodnoty
trendu v čase t odhadujeme na základe všetkých dostupných
predchádzajúcich výs1edkov merania. Každá predchádzajúca
hodnota sa berie do úvahy s menšou váhou, pričom hodnoty
váh do minulosti exponenciá1ne klesajú. Pri exponenciálnom
vyrovnaní prichádza do úvahy [1]
- jednoduché exponenciál ne vyrovnanie,
- dvojité exponenciál ne vyrovnanie,
- trojité exponenciálne vyrovnanie,
- metóda adaptívnych váho

Odhad trendovej zložky časového radu sme vykonali iba
jednoduchým exponenciálnym vyrovnaním. Odhady trendu
pri jednotlivých metódach sú uvedené v [1]. Na obr. 6 je zo-
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Obr. 6 Trend odhadnutý exponenciálnym vyrovnaním
s váhou p = 0,52 a povodný časový rad

brazený odhad trendovej zložky exponenciálnym vyrovna-
ním s váhou p = 0,52.

Z predchádzajúcich odhadov trendu sú najlepšie odhady
trendu pomoc ou kízavých priemerov a pomocou exponen-
ciálneho vyrovnania, čo móžeme pozorovať aj na obr. 4, 5
a 6. Pri odhade trendu pomoc ou klzavých primerov (obr. 5)
móžeme dosiahnuť pomerne dobré výsledky, ale výsledný
odhad stráca 2m bodov časového radu. V prípade, že máme
malú dížku kízavých priemerov, móžeme daný odhad ak-
ceptovať, v opačnom prípade je potrebné zvoliť inú metódu.
Ako najvhodnejšia metóda na odhad trendu sa používa ex-
ponenciálne vyrovnanie (obr. 6), ale len za predpokladu, že
súčet štvorcov opráv je minimálny a hodnota váhy p ne-
klesne pod hranicu 0,5. Odhad trendu na obr. 6 pomerne
dobre aproximuje póvodný časový rad v celom intervale
merania, ale váha p = 0,52. V tomto prípade je možné do-
siahnuť ešte lepší odhad trendu, ale váha p klesne pod hra-
nicu 0,5. Z tohto dóvodu sme na odhad trendu použili kízavé
priemery dížky 3 a stupňa 1. Odhad trendu na obr. 5 pred-
stavuje drift prístroja a zároveň je to aj trend zo vzťahu (7).
Aby sme ukázali ďalší postup pri dekompozícii časového
radu, odhadli sme aj jeho ďalšie zložky. Na obr. 7 je časový
rad po eliminácii trendu. Pri eliminácii trendu sme vy-
chádzali z rovnice (5), od ktorej sme trend odčítali. vý-
sledný časový rad (obr. 7) bol použitý na elimináciu se-
zónnej zložky.

Sezónna alebo cyklická zložka sa eliminuje z časového radu,
ktorý je očistený od trendu [5], [8]. Každá periodická (t.j. se-
zónna alebo cyklická) zložka sa musí hradať samostatne. Po-
stupujeme tak, že odhadneme jednu periodickú zložku. Tú
potom odčítame od analyzovaného radu (z radu je elimino-
vaný trend ajedna periodická zložka) a v takto získanom rade
hradáme ďalšiu periodickú zložku. Z matematického hradiska
nie je rozdiel medzi tým, či ide o sezónnu zložku (dížka pe-
riódy má -súvislosť s kalendárom) alebo o cyklickú zložku
(takáto súvislosť tam nie je). Preto uvedieme spósob odhadu
len jednej periodickej zložky.

o 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 360039004200

[minútyl

Musíme si uvedomiť, že periodickú zložku hradáme až
v rade, ktorý je nejakým spósobom už očistený (v modifiko-
vanou rade). Odčítali sme napr. trend. Touto operáciou sme
ale mohli odobrať i časť informácie o periodickom správaní
sa príslušného radu [I], [5]. Predpokladali sme totiž rad
v tvare (7) a periodická zložka sa mohla dostať do trendu. Dá
sa ukázať, že napr. metóda kízavých priemerov očistí rad od
periodických zložiek, ktoré majú menšiu periódu ako je držka
úseku, cez ktorý sa kízavý priemer počíta (v našom prí-
pade 3). Dokonca sa konštruujú špeciálne klzavé priemery-
filtre, ktoré očisťujú rad od presne definovaných periodických
zložiek [I], [5], [8].

Podobne ako pri hradaní trendu rozlišujeme dve úlohy
alebo ich kombinácie. Buď nás zaujíma periodická zložka
ako taká, alebo nás zaujíma očistený rad, kde je už vplyv pe-
riodického deja potlačený. podra nášho ciera si vyberieme
metódu odhadu. Ďalším kritériom bude to, či sa charakter pe-
riodickej zložky v priebehu času mení alebo zostáva rovnaký
[8].

Dóležitou podmienkou všetkých uvedených metód je, že
musíme vopred poznať dížku periódy pre sezónne a cyklické
zložky. Vačšinou to nie je problémom pri sezónnej zložke
(maximálne sa ukáže, že zložka s príslušnou periódou je za-
nedbaterná). Pri cyklickej zložke sa ale dížka periódy často
vermi zle odhaduje. V tomto smere móžu pomócť niektoré
z metód spektrálnej analýzy [1], [5].

Medzi najčastejšie používané metódy na odhad cyklickej
zložky v časovom rade patria [8]:
- metóda aritmetických priemerov,
- regresná metóda,
- Wintersova metóda.

Pri metóde aritmetických priemerov určíme periodickú
zložku tak, že nájdeme aritmetický priemer všetkých meraní
x" kde čas t odpovedá rovnakému obdobiu. Platí

kde aT = I, ak r = t + kL, kE N, inak dr = 0,
I je počet koeficientov aT v sume vo vzťahu (8), ktoré sú

rovné jednej,
L je dížka periódy periodickej zložky [5].
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Obr. 8 Sezónna zložka odhadnutá metódou aritmetických
priemerov s periódou L :::24 hodín

6.] Regresná metóda

~ri tejto metóde sa snažíme odhadnúť periodickú zložku po-
mocou vhodnej matematickej krivky MNŠ. Up]atnia sa tu
najma goniometrické funkcie s dlžkou periódy, ktorá je rov-
ná L.

Pripomeňme si, že MNŠ sme hfadali už trendovú zložku.
Ak predpokladáme rozklad v tvare

Xt ::: Dt + St + Et , (9)

potom hfadáme MNŠ obidve deterministické zložky súčasne
[5]. Ak hfadáme samotnú periodickú zložku alebo jej súčet
s trendom, opať platí, že najťažšia je volba 19ivky, ktorou náš
model prekladáme. Táto volba je úplne subjektívna a vefmi
fahko pri nej urobíme chybu (pozri kap. 5).

6.2 Wintersova metóda

Táto metóda je zovšeobecnením exponenciálneho vyrovna-
nia (časť 5.3), pri ktorom okrem trendu hfadáme i sezónnu
zložku (opať ide o adaptívnu metódu). Pri porovnaní s expo-
nenciálnym vyrovnanímje pre rady, ktoré vykazujú sezónny
charakter, vhodnejšia Wintersova metóda, pretože v rámci
nej sa vykonáva okrem adaptívneho odhadu trendu tiež adap-
tívny odhad sezónnej zložky, takže napr. konštrukcia pred-
povede musí byť nutne presnejšia [I].

Obyčajne sa predpokladá, že trend možeme lokálne pre-
ložiť lineárnou funkci ou. Merané hodnoty pritom funkciou
prekladáme tak, že im prisudzujeme do minulosti sa expo-
nenciálne zmenšujúce váhy [1], [5]. Pri riešení problému po-
tom hfadáme dekompozíciu procesu y(t) ::: {Yt L,T V tvare

Yt ::: bo + bit + St + et . (10)

Symbol, ktorý označuje časový okamih (t E T), budeme pí-
sať namiesto dolného indexu ako premennú. Je to preto, že
všetky odhady budú funkciou t a množstvo indexov by bolo
značne neprehfadné. Zavedieme nasledujíce značenie

ao (t) :::bo (t) + bl (t)t. (11)

Z formálnych dovodov budeme hfadať odhady ao a bl na-
miesto boo Je zrejmé, že odhady bo dostaneme ako rozdiel

[mV]
0.0025

o 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2AOO2700 3000 3300 3600 3900 4200
[minútyl

Na uvedené odhady možeme odvodiť rekurentné vzorce
[5], [8]

ao (t) :::a &t - St _ L (t - L» + (1 - Ci) (ao (t - I) + hl (t - I»,

hl (t) ::: ~ (ao (t) - ao (t - 1» + (1 -~) hl (t - 1), (13)

St (t)::: 'Ý &t - ao (t» + (1 - 'Ý) St_L (t - L),

kde ao (t) je hodnota parametra ao n<\výpočet t-tého kroku,
hl (t) je hodnota parametra al na výpočet t-tého kroku,
St (t) je hodnota sezónnej zložky v čase t odhadnutá

v t-tom kroku,
L je dlžka periódy.

V týchto rovniciach ostali tri neznáme parametre a, ~, 'Ý,
ktoré je potrebné odhadnúť. Zo simulačných štúdií je známe
[5], že je rozumné obmedziť tieto parametre na interval
(O; 0,3), teda platí, že

0<a,~,'Ý<0,3. (14)

Z tohoto intervalu sa uvažujú rozne hodnoty (napr. s kro-
kom 0,02) a pre každú takúto kombináciu sa aplikuje celá
metóda (napr. pri kroku 0,02 ide až o 143 kombinácií). Ako
odhady sa vybefÚ tie hodnoty a, ~, 'Ý, pre ktoré je hodnota
reziduálnej zložky najmenšia [5], [8]. Uvedené vzťahy sú re-
kurentné, to znamená, že musíme pre nich určiť začiatočné
podmienky

Tieto mažeme odhadnúť niektorou z jednoduchších me-
tód, napr. regresiou. Na obr. 8 je zobrazená sezónna zložka,
ktOfÚ sme odhadli metódou aritmetických priemerov s peri-
ódou L :::24 hodín. Na obr. 9 je časový rad zbavený trendu
a sezónnej zložky.

7. Hfadanie reziduálnej zložky

Ak uvažujeme rozklad časového radu v tvare (5) alebo (6),
potom sa v ňom nachádza jediná náhodná zložka - Et (obr.
9). Dve hlavné metódy analýzy náhodných procesov, spekt-
rálna analýza a Boxova-Jenkinsonova metodológia, sa zao-
berajú ďalším skúmaním práve tejto reziduálnej zložky. Bo-
xova-Jenkinsonova metodológia je značne flexibilná,
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umožňuje modelovať trend, sezónnosť i cyklický priebeh.
Možeme ju aplikovať na povodný časový rad alebo na jeho
reziduálnu zložku. Boxova-Jenkinsonova metodológia je ur-
čená na analýzu náhodných postupností [8].

Jej výhody sú [1]:
- je značne tlexibilná a rýchle sa adaptuje na zmeny v cha-

raktere modelovaného procesu,
- s postupom doby a stálym vývojom nových počítačových

programov založených na tejto metodológii, rastie eviden-
cia o dobrých praktických výsledkoch dosiahnutých po-
užitím tejto metodológie,

- analýza časového radu sa v rámci tejto metodológie vyko-
náva systematicky podfa vopred daného kfúča a vývoj sme-
roje k plnej automatizácii celého procesu.
Jej nevýhody sú [1]:

- na vybudovanie spofahlivého modelu musíme mať k dis-
pozícii časový rad obsahujúci aspoň 50 meraní (tento apa-
rát je vhodný predovšetkým pre časové rady s krátkymi ča-
sovými intervalmi medzi jednothvými meraniami),

- praktická aplikácia Boxovej-Jenkinsonovej metodológie je
často pomeme nákladná a časovo náročná,

- často strácame možnosť jednoduchej interpretácie výsled-
ných model ov.
Boxova-Jenkinsonova metodológia vychádza z predstavy,

že na súčasný stav (náhodnú veličinu) mali vplyv v roznom
pomere hodnoty v predchádzajúcich časových okamihoch
a okamžitá hodnota iného procesu, o ktorom sa zvyčajne
predpokladá, ,že je to biely šum. Analýzu možeme rozdeliť
na tri kroky [1], [8]:
- identifikáciu modelu,
- odhad parametrov modelu,
- overenie modelu.

Pri identifikácii sa skúma, ktoré minulé stavy majú vplyv
na súčasný stav. V ďalšom kroku sú odhadované parametre
a posledný krok skúma vhodnosť použitého modelu [5].
V Boxovej-Jenkinsonovej metodológii sa snažíme popísať
náhodný proces ako špeciálny typ lineámeho procesu, buď
ako:
- proces kÍzavých súčtov rádu q (označenie MA(q)),
- autoregresný proces rádu p (AR(p)),
- zmiešaný proces rádu pa q (ARMA(p, q)).

Naším ciefom je vybudovať automatizovaný merací systém
na kontinuálne meranie posunov a pretvorení, pričom jed-
nou z významných charakteristík snímača, ktorá sa v tomto
systéme plne prejaví, je drift snímača (obr. 3). Pred použi-
tím snímača A 12 na stavbu automatizovaného meracieho
systému na kontinuálne meranie zvislých posunov staveb-
ných objektov je potrebné overiť jeho kvalitu. Pri skúške
driftu snímač a získame d61ežité informácie o výstupnom
signáli snímača ajeho vlastnostiach, ktoré musíme pri me-
raní zohfadniť. Vačšinou pri analýze driftu snímača je
postačujúce, ak z časového radu eliminujeme trend, ktorý
reprezentuje drift snímača (obr. 4, 5 a 6). Výsledky de-
kompozície časového radu potvrdili, že najvhodnejšou me-
tódou na elimináciu trendu z časového radu je metóda kÍza-
vých priemerov (obr. 5) alebo exponenciálne vyrovnanie
(obr. 6). Z priebehu trendu (obr. 5) sme určili tzv. nábehový
čas snímač a, t.j. čas, ktorý je potrebný na to, aby sa elek-
tronika snímača dostatočne zohriala a neovplyvňovala nám
výstupný signál snímača. Pre snímač A 12 (výrobné číslo
J 52) sme na základe vykonaných meraní tento čas odhadli

na 7 hodín. V ďalšom časovom intervale signál mieme ko-
líše, ale amplitúdy signálu sú pod hranic ou presnosti sní-
mača (0,002 mV).

Po eliminácii trendu z príslušného časového radu sme eli-
minovali aj jeho ďalšie zložky. Z odhadu sezónnej zložky
(obr. 8) je zrejmé, že táto nadobúda hodnoty pod hranic ou
rozlišovacej schopnosti snímača (0,001 mV), a preto ju
možeme zanedbať. Po jej eliminácii z časového radu (obr.
9) máme k dispozícii časový rad, ktorý obsahuje jedinú, a to
náhodnú zložku. Hlavnou mierou sa na tejto reziduálnej
zložke podiefa predovšetkým elektronika snímač a, ale aj
v tomto prípade sú jej hodnoty pod hranic ou presnosti sní-
mača A 12.

S rozvojom výpočtovej techniky sa vývoj pri dekompozí-
cii časových radov uberá cestou Boxovej-Jenkinsonovej me-
todológie a spektrálnej analýzy. Modely, ktoré sú vybudo-
vané v rámci tejto metodológie, umožňujú charakterizovať
trend, sezónnosť i cyklický priebeh, pričom sa analýza časo-
vého radu na rozdiel od ostatných metód vykonáva podfa vo-
pred daného kfúča. Boxova-Jenkinsonova metodológia
a spektrálna analýza sú popísané v [1] a [5] a budú predme-
tom ďalšieho výskumu, ktorý prebieha na katedre geodézie
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave.
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Slovenskej republiky

VeI'kostná štruktúra pozemkového vlastníctva je tradične
v určitej miere predmetom pozemkového zákonodarstva na
Slovensku. Samozrejme, že v nadvaznosti na túto skutočnosť
te ~elkostná štruktúra vlastníctva pozemkov zároveň aj dole-
zIt~m f~ktorom samotného katastra nehnuteI'ností (KN),
vratane jeho predchodcov, ak KN chápeme ako integrálnu
symbiózu informačného systému o nehnuteI'nostiach a in-
formačného systému o vlastníckych i iných vecných právach
k nehnuteI'nostiam [1] a [2]. Tento faktor má ale, ako uká-
žeme neskor, i svoj významný technický rozmer, ktorý tiež
musí byť zohI'adnený. S prihliadnutím na záujmy poI'nohos-
podárstva a lesného hospodárstva boli od začiatku transfor-
mácie feudálneho vlastníctva predpísané a neskor viackrát
pozmeňované minimálne veI'kosti plochy určitých druhov
pozemkov na vyčlenenie do individuálneho vlastníctva a zá-
sady komasácie (sceI'ovania) pozemkov. Napr. podI'a uhor-
ského zákonného článku XXXIX z roku 1908 bolo možno
zo spoločného majetku (spoločnej držby), ktorý sa mal po-
merne deliť (upomerniť), oddeliť podiellen ak presahovall 00
katastrálnych jutár (t.j. cca 58 hektárov - ha). V predlitav-
skej časti monarchie, osobitne v Čechách, bola v záujme za-
chovania životaschopnosti roI'nickych usadlostí zavedená aj
osobitná dedičská postupnosť (roI'nicky nediel zavedený kra-
jinským zákonom č. 68 z roku 1908, porovnaj aj § 761 vše-
obecného občianskeho zákoníka) [6].
Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, v svojich ex-

trémnych polohách na Slovensku velmi početná, vyvoláva
stav, ked"predmet vlastníctva sa dá len ťažko alebo sa nedá
vobec technicky evidovať (čo je základná podmienka na
právne nakladanie s pozemkom) a stáva sa v jednotlivých prí-
padoch nepatrnou hospodárskou hodnotou bez reálneho mo-
t!vačného posobenia alebo hodnotou znemožňujúcou prija-
tle potrebného rozhodnuti a spoluvlastníkov. Táto skutočnosť
v svojom súhrne oslabuje právne záruky vlastníctva a mož-
nosť výkonu vlastníckych práv, stavia vlastníkov poI'nohos-
pod~skych a lesných pozemkov do nerovnoprávneho posta-
vem~ v ~orovn~ní s vlastníkmi iných vecí, znevýhodňuje
pod~lkame v ~oln~hospodárstve a lesníctve oproti iným od-
vetvlam podmkama a vyrad"uje vlastníctvo pozemkov, ako
re~~neho,činiteI'a z mechanizmu ochrany prírodných zdroj ov
a zlvotneho prostredia [3] a [4].

2. Vzťah právneho štátu k obmedzeniu a zákazu drobe-
nia pozemkov

V rá~ci ústavného. systému Slovenskej republiky (SR) je
vlastmctvo, a teda 1 vlastníctvo nehnuteI'ností prvkom zá-
kladný~h I'udských práva slobOd a ako také musí mať pri-
meranu ochranu, ktorá má zrejmú vnútornú spojitosť s osob-
?Ou sl~bodo.u. Záruka vlastníctva má funkciu zabezpečiť
jedno~llVcoV~(resp. právnickej osobe) určitý rozsah slobody
V?::ztahu kjeho vlastníctvu, a tým mu umožniť organizovať
Sl ZlVOtna vlastnú zodpovednosť [10]. V rámci rozdelenia
moci v právnom štáte medzi jednotlivca a celok reprezento-
vaný štátom, jednotlivec rešpektuje štát, najma zákonné ob-
medzenia realizácie vlastníckeho práva k nehnuteI'nostiam
a štát uznáva nenahraditeI'nú funkciu súkromného sektora,

vrátane súkromného zisku a vytvára systém záruk na ich
ochranu. Záruka vlastníctva nehnuteI'nosti znamená funda-
mentálne právne a spoločenské rozhodnutie právneho štátu.
Možnosti využívania pozemkového vlastníctva sú predme-

tom značných obmedzení, medzi ktoré patrí i obmedzenie,
resp: zákaz drobeni a pozemkov a drobenia spoluvlastníckych
podlelov k pozemkom. CieI'ompozemkovej politiky v SR nie
je redukcia pozemkového vlastníctva, lež naopak, hl'adanie ri-
ešenia, ako súčasti verejného práva, ktoré obmedzuje vlast-
níctvo na rozsah potrebný pre príslušný sektor. Realizácia
vlastníctva musí zároveň slúžiť verejnému prospechu. Zá-
konné dosledky tohto druhu nie sú vyvlastnením a vačšinou
ani nevyžadujú kompenzáciu. V postate ide o hI'adanie rov-
nováhy medzi záujmami spoločnosti a záujmami jednotlivca.
Verejný prospech je tu orientačným bodom a zároveň limi-
tujúcim faktorom obmedzenia vlastníctva [10]. Vychádza sa
pritom z poznania, že pOctasa nerozširuje, jej využívanie ne-
možno nechať na nevypočítateI'nú hru slobodných síl a roz-
marov jednotlivca - vlastníka pozemku, ale naopak, spra-
vodlivý spoločenským systém v štáte vyžaduje, aby bol
verejný záujem rešpektovaný v omnoho vačšom rozsahu po-
kiaI' ide o pozemok, ako ked"ide o iný druh majetku - st~vbu
alebo hnuteI'nosť.PodI'a čI. 20 ods. (3) Ústavy SR vlastníctvo
zavazuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v roz-
pore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.
Záruka vlastníctva nehuteI'ností ako základného práva je

s~oločensky akceptovaná občanmi právneho štátu za splne-
ma dvoch na prvý pohI'ad si vzájomne odporujúcich podmie-
nok:
a) ak vysoký počet záujemcov bude mať príležitosť získať
a udržať si vlastnictvo, čiže, ak bude veI'ký počet vlastní-
kov nehnuteI'ností,

b) ak rozsah nadobúdaného vlastníctva bude spodným limi-
tom veI'kosti nehnuteI'nosti limitovaný, a to takým limi-
tom, ktorý ešte umožní v konkrétnych ekonomických a en-
vironmentálnych podmienkach realizovať výkon
vlastníckeho práva so ziskom pre vlastníka a so ziskom
pre spoločnosť, čiže akbude obmedzený počet vlastníkov
[10].
Premyslená politika štátu v oblasti vlastníckych vzťahov

k nehnuteI'nostiam može priamo alebo nepriamo zabrániť tvo-
reniu takých malých spoluvlastníckych podielov k nehnuteI'-
nostiam, ktoré znemožňujú ekonomicky a environmentálne
racionálny výkon vlastníckeho práva k nehnuteI'nostiam.

3. Zamedzenie drobenia pol'nohospodárskych pozemkov
podlil zákona č. 139/1947 Zb.

PodI'a zákona Č. 139/1947 Zb. [11] bolo možné poI'nohospo-
dársku podu reálne rozdeliť vtedy, ak rozdelením vznikli po-
zemky účelne obrábateI'né s výmerou aspoň 0,5 ha. Prípadné
právne akty alebo záveť poručiteI'a tomuto odporujúce boli
neplatné. Zákon [lI] zadefinoval účelne obhospodarovatel'-
ný pozemok takto: aspoň 15 m široký so stálym príjazdom.
Na obdobie do plánovaného sceI'ovaniav katastrálnom území
bolo podI'a zákona [11] možno deliť aj užšie ako 15 m
pozemky, ak bola zachovaná podmienka výmery nad 0,5 ha.
Zo zákona bola ustanovená výnimka, ak išlo o delenie po-
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zemkov na stavebné účely alebo na iné účely, pre ktoré bolo
možné vyvlastňovať vo verejnom záujme a ďalej vtedy, ak sa
rozdelením pozemkov zvačšili susedné pozemky alebo vtedy,
ak išlo o delenie s ciel'om arondácie alebo v scel'ovacom ko-
naní. Zamedzenie drobenia pozemkov podl'a zákona [11]Pla-
tilo aj pre nadobúdatel'a do vlastníctva ideálneho spoluvlast-
níckeho podielu právnym aktom medzi živými i v prípade
dedičstiev, a to vtedy, ak by výmera korešpondujúca s navr-
hovaným spoluvlastníckym podielom klesla pod hodnotu 0,5
ha. Spoluvlastnícky podiel povodného spoluvlastníka s vý-
merou menšou než 0,5 ha mohla nadobudnúť jediná osoba.
Ak dedičské konanie v takomto prípade neviedlo k výsledku
podl'a zákona [lI], pozemok, alebo spoluvlastnícky podiel
bol predaný v dražbe. Povinnou súčasťou žiadosti o zápis
vlastníckych práv k nehnutel'nostiam do pozemkovej knihy
v prípade delenia pol'nohospodárskych parciel bolo i potvr-
denie katastrálneho meračského úradu alebo prehlásenie
úradne oprávneného civilného geometra (zememeračského
inžiniera) na geometrickom pláne (GP) o splnení podmienok
zákona [lI] o zamedzení drobenia pozemkov.

Zákon [11] bol zrušený Občianskym zákonníkom
č. 40/1964 Zb.

4. Regulácia drobenia pozemkov podla zákona o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom

V júli 1995 bol prijatý zákon Národnej rady (NR) SR
č. 180/1995 Z.' z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom [5]. Doležitá časť tohto zákona je
venovaná spoločenskej regulácii vzťahov na úseku obme-
dzenia, príp. zákazu drobenia pozemkov i spoluvlastníckych
podielov k pozemkom.

Zákonom [5] ustanovené opatrenia vychádzajú z neúnos-
ného stupňa rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v SR
a sú snahou o obmedzenie ďalšieho drobenia. Stupeň roz-
drobenosti dosiahol v mnohých prípadoch taký stav, že zlo-
mok, ktorým je vyjadrený spoluvlastnícky podiel, je pre lai-
ka ťažko čitatel'ný,jeho reálna hodnota nepredstavitel'ná a pre
narábanie na trhu s nehnutel'nosťami nemá zmysel.

číslo spoluvlastnícky výmera spolu- výmera (3) vyjadre-
spolu- podiel vlastníckeho ná s presnosťou

vlastníh podielu [m2] na 0,01 m2

(I) (2) (3) (4)

I 158 638/2 799 360 44
2 11 05212 799 360 3
4 9211166560 4
5 2763116796 160 O 0,13
6 307/1 866 240 O 0,13
7 307/1 866 240 O 0,13
8 1 3691 349 920 3
9 1313 888 3

10 307/1 866 270 O 0,13
11 2 21012 799 360 1 0,69
12 10 36112 799 360 3
13 10 36112 799 360 3
14 11 046113 996 800 1 0,69
15 11 046113 996 800 1 0,69
16 11 046113 996 800 1 0,69
17 11 046113 996 800 1 0,69
18 11 046/27993600 O 0,31
19 11 046/27 993 600 O 0,31
20 307/207360 1
21 3116480 4
22 307/155520 2
23 84081133592 320 2
24 2827/33592320 O 0,07

Tento stav možno dokumentovať na príklade rozdrobenosti
spoluvlastníckych podielov k pozemku parcelné číslo
1574125, orná poda, výmera 779 m2, v katastrálnom území
Liptovská Ondrašová (okres Liptovský Mikuláš) s počtom
spoluvlastníkov vyše 100, z ktorých 23 spoluvlastníci (č. 1,
2, 4 až 24) už majú svoj vlastnícky vzťah vpísaný do listu
vlastníctva Č. 4165 v subregistri E katastra (tabulka 1).

Najvačšiu hodnotu spoluvlastníckeho podielu vlastní spo-
luvlastník Č. 1 v rozsahu 44 m2 (samozrejme, ani to nie je
vhodné na reálne oddelenie časti nehnutel'nosti a na obhos-
podarovanie ornej pOdy). Zvyšní 22 z 23 spoluvlastníkov
vlastni a menej ako 5 m2 (orná poda v extraviláne!) a z nich
7 spoluvlastníci po zaokrúhlení nevlastnia ani 1 m2, tj. Om2.

Vlastnícke práva k zvyšným vyše 90 percent spoluvlast-
níckym podielom pozemku sú vpísané ešte v pozemkovo-
knižnej vložke Č. 18 katastrálného územia Liptovská Ondra-
šová v 119 položkách do roku 1963, a to v prospech vyše
100 spoluvlastníkov, prípadne v ďalších listinách. Ich spolu-
vlastnícke podiely majú tiež podobný "astronomický" tvar
v hodnotách od 307/2 799 360 (t.j. 0,08 m2) do 650 016/2-
799 360 (t.j. 180 m2, čiže najvačší spoluvlastnícky podiel).
Reálna hodnota vačšiny spoluvlastníckych podielov sa po-
hybuje pod 5 m2 a velkej časti z nich pod I m2. Je zrejmé, že
počet vyše 100 spoluvlastníkov sa z titulu neprerokovaných
dedičstiev z rokov 1950 až 1990 ešte zvýši. Vačšina spolu-
vlastníkov sú fyzické osoby, v menšom rozsahu ide o práv-
nické osoby.

Absurdnosť celej situácie ešte vačšmi vynikne, ak si uve-
domíme, že ide o združený pozemok (779 m2), t.j. pozemok
v extraviláne, ktorého hranice v teréne sú neznatel'né, ktorý
bol skolektivizovaný, ale vlastnícke vzťahy k nemu neboli do-
tknuté. Hranice pozemku s najvačšou pravdepodobnosťou
nikto zo spoluvlastníkov nevie v teréne určiť a vytyčovať by
ich nemalo nijaký zmysel.

V rámci prechodu z ručne spravovaného operátu eviden-
cie nehnutel'ností (predchodca KN) na počítačovo spravovaný
operát sa vynorila, samozrejme, i potreba stanoviť maximálne
možný počet miest v čitateli i v menovateli zlomkového vy-
jadrenia spluvlastníckeho podielu. V súčasnosti to je 7 miest
v čitateli a 8 miest v menovateli. V rámci novej štruktúry úda-
jových súborov KN, s ktorej implantáciou sa ráta od I. II.
1996, bude možné vyjadriť spoluvlastnícky podiel v tvare
zlomku, ktorý bude mod mať až 12 miest v čitateli a až 12
miest v menovateli. Je zrejmé, že je to výraz konfliktu práv-
nej istoty vlastníka nehnutel'nosti a pragmatického pristu-
pu správcovstva počítačovo spravovaného informačného
systému. Nová štruktúra údajových súborov KN umožní za-
písať i "astronomické" zlomky vyjadrujúce spoluvlastnícke
podiely, ktoré sú v doterajšej štruktúre nezapísatel'né, napr.
spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 9689/1112
ostatná plocha s výmerou 318 m2 v katastrálnom území Krá-
l'ova Lehota (okres Liptovský Mikuláš), ktorého tvar je
3676537 160/34038 144000 (výmera pripadajúca na tento
spoluvlastnícky podiel je 34 m2). Zlomky, ktorých tvar pre-
kračuje uvedené limitné hranice počtu číslic, sú zatial' vy-
jadrené symbolom O/O.

Zákon [5] nadvazuje na v minulosti platný zákon [lI],
ktorý drobenie pofnohospodárskej pOdy taktiež obmedzoval.
Zákon [5] spája ekonomické a administratívne nástroje ob-
medzenia drobenia pol'nohospodárskych a lesných pozem-
kov.

V záujme zamedzenia drobenia pofnohospodárskych po-
zemkov a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo za-
stavaného územia obce možno pri prechode alebo prevode
vlastníctva k nim postupovaťlen podl'a zákona [5]. Obme-
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dzujúce podmienky prevodu alebo prechodu vlastníckeho
práva k pozemkom sa týkajú iba pofnohospodárskych po-
zemkov a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo za-
stavaného územia obce, čo je v súlade s úmyslom zákono-
darcu zabezpečiť funkčnosť pol'nohospodárskej a lesnej
výroby [6].

Podmienky drobenia pofnohospodárskych pozemkov
a lesných pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových spo-
ločenstiev upravuje osobitný zákon. Je to zdovodnené oso-
bitnými podmienkami realizácie vlastníckeho práva k pof-
nohospodárskym a k lesným pozemkom v pozemkových
spoločenstvách. Osobitným zákonom, ktorý upravil pod-
mienky drobenia pozemkov vo vlastníctve členov pozemko-
vých spoločenstviev, je zákon NR SR č. 181/1995 Z. z. o po-
zemkových spoločenstvách.

Povinnosť rešpektovať opatrenia proti drobeniu predmet-
ných pozemkov nemá časovo ani priestorovo obmedzený
charakter.

Na zamedzenie drobenia zákon [5] ustanovuje kvantita-
tívne obmedzenia, s ktorých prekročením spája peňažný od-
vod alebo neplatnosť právneho úkonu. Zákon sleduje za-
medzenie drobeni a pozemkov čo do ich vefkosti i čo do
vzniku spoluvlastníckych podie1ov na pozemkoch.

Právne úkony znamenajúce prevod vlastníctva, pri ktorých
platí povinnosť rešpektovať opatrenia proti drobeniu pozem-
kov, sú najma: kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia
zmluva a dohoda spoluvlastníkov o vyrovnaní spoluvlast-
nictva. Tieto úkony, obsahujúce dohodu o tom, že rozdele-
ním existujúcich pozemkov, ktorých sa týkajú opatrenia proti
drobeniu, majú vzniknúť nové pozemky vo výmerách men-
ších, ako sú výmery uvedené v zákone [5], by boli pre roz-
por so zákonom neplatné.

Konanie, v ktorých sa musia rešpektovať opatrenia proti dro-
beniu pozemkov pri prechode vlastníckeho práva k nim, sú
a) konanie súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva,
b) konanie o dedičstve.

To znamená, že v dosledku posobenia zákona [5] katast-
rálny odbor okresného úradu pri návrhu na vklad vlastníc-
keho práva do KN skúma vkladuschopnosť listiny a pri zá-
pise záznamových listin do KN skúma ich zápisuschopnosť
i z pohl'adu splnenia podmienok zákona [5] o zákaze/ob-
medzení drobenia pozemkov. Prípadné nesplnenie týchto
podmienok je dovodom na vrátenie podania, ako zápisu ne-
schopného [9].

Už existujúce pozemky s výmerou menšou ako je uvedené
v zákone [5] sa možu prevádzať alebo možu prechádzať na
nadobúdatefa vcelku. Ich ďalšie drobenie je však v dosledku
zákona [5] vylúčené.

Opatrenia proti drobeni u pozemkov nie sú bezvýnimočné,
pretože možno vytvárať i menšie pozemky, resp. spoluvlast-
nícke podiely k nim, a to vtedy, ak ide o prípady uvedené
v § 24 alebo v § 28 zákona [5].

4.1 Obmedzenie drobeni a pozemkov peňažnými od-
vodmi

Ak má na základe právneho úkonu alebo rozhodnuti a súdu
o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnuti a o dedičstve
vzniknúť rozdelenímjestvujúcich pozemkov pozemok vo vý-
mere menšej ako 20 000 m2 a vačšej ako 2000 m2 v prípade
pofnohospodárskeho pozemku alebo vačšej ako 5000 m2

v prípade lesného pozemku, je nadobúdatef povinný zaplatiť
odvod vo výške buď 20 % ceny pozemku alebo 10 % ceny
pozemku, a to v závislosti od velkosti pozemku, ktorý má
vzniknúť.

Odvod je príjmom Štátneho fondu ochrany a zvefadenia
pofnohospodárskeho podneho fondu, ak ide o odvod platený
nadobúdatefom pofnohospodárkeho pozemku, a1ebo príj-
mom Štátného fondu zvefaďovania lesa SR ak ide o odvod
platený nadobúdatefom lesného pozemku. Nasmerovanie od-
vodov za drobenie pozemkov do týchto dvoch fondov je dané
účelovým zameraním týchto fondov.

V zákone [5] sú obsiahnuté ekonomické nástroje obme-
dzenia drobenia pofnohospodárskeho a lesných pozemkov do
výmery, pod ktorúje drobenie zakázané. Ustanovené sadzby
majú stimulovať, aby v prípade nevyhnutného drobeni a vzni-
kali nové pozemky s čo najvačšou výmerou.

Ak zákon [5] neustavuje inak, nemože na základe právneho
úkonu, alebo rozhodnutia súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva
alebo rozhodnuti a o dedičstve, vzniknúť rozdelením jestvuj-
úcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2, ak ide o pof-
nohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5000
m2, ak ide o lesný pozemok. Zákon [5] ustanovuje najmen-
šie výmery, do ktorých možno pofnohospodárske alebo lesné
pozemky drobiť, pričom sa vzhfadom na doterajšie skúse-
nosti i možnosti funkčného obhospodarovania diferencuje
medzi najmenšou prípustnou výmerou pofnohospodárskych
a lesných pozemkov.

Ak sa dedičia nevyrovnajú o dedičstve pozemkov v súlade
s podmienkami uvedenými v zákone [5], alebo ak v dosledku
týchto podmienok súd nemože potvrdiť nadobudnutie dedič-
stva podfa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky
nadobúdajú dedičia, ktorí majú najlepšie predpoklady na ich
obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúda-
tefa pozemku vyrovnať sa s ostatnými dedičmi.

Podmienky uvedené v zákone [5] platia aj na vyrovnanie
spoluvlastníkov, ak o ich vyrovnaní rozhodol súd.

Vyrovnanie dedičov, ktorých práva budú v dosledku rea-
lizácie obmedzení drobenia pozemkov dotknuté, je v zákone
[5] koncipované tak, aby neprišlo k porušeniu čI. 20 Ústavy
SR.

Ak sa dedičia nedohodnú o vyrovnaní, je rozhodnutie o po-
vinnosti nadobúdatel'a pozemku vyrovnať sa s ostatnými de-
dičmi obligatómou náležitosťou rozhodnuti a o dedičstve.

4.3 Obmedzenie a zákaz drobeni a spoluvlastníckych
podielov k pozemkom

Ak majú na základe právneho úkonu alebo rozhodnuti a súdu
o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve
vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v zákone [5]
spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22
a 23 zákona [5].

To znamená, že pri vzniku spoluvlastníctva k pofnohospo-
dárskym pozemkom alebo lesným pozemkom nemože vznik-
núť spoluvlastnícky podiel vo výmere menšej ako 2000 m2

v prípade pofnohospodárskeho pozemku a 5000 m2 v prípade
lesného pozemku. V prípade vzniku spoluvlastníckych podi-
elov vo výmerách uvedených v časti 4.1 sú spoluvlastníci po-
vinní zaplatiť odvod.

Ustanovenia tejto časti zákona [5] reagujú na hlavný pro-
blém, ktorý sa dotýka ako evidovania vlastníckeho práva
k pozemkom, tak i zisťovania samotných vlastníkov týchto
pozemkov, a tým je neúmemá a až extrém na rozdrobenosť,
či už vo vefkosti pozemkov, v rozsahu počtu podielových
spoluvlastníkov k jednému pozemku a pod. Nie je zriedka-
vosťou, že k jednému pozemku je v pozemkovoknižnej
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vložke alebo v pozemkovoknižnej zápisnici evidovaných
niekol'ko sto podielových spoluvlastníkov. Ak hovoríme
o rozdrobenosti pozemkov, respektíve o malej hodnote roz-
sahu spoluvlastníckych podielov, vyskytujú sa bežne prípady,
že v menovateli zlomku, ktorýmje vyjadrený spoluvlastnícky
podiel k pozemku, je miliardové číslo. Ak by teoreticky do-
šlo pomocou GP k reálnemu rozdeleniu podielového spolu-
vlastníctva, v extrémnom prípade by výmera, pripadajúca na
jedného vlastníka, nepresiahla ani I cm2 [7] a [8].

4.4 Výnimky ZD zákazu drobeni a pozemkov

Zákon [5] uvádza niektoré prípady, ked' je možné i po účin-
nosti zákona drobiť poInohospodárske pozemky alebo lesné
pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce
pod výmery uvedené v § 22 a 23 zákona [5]. lde o výnimky,
ak
a) sa pozemok rozdel'uje na účely výstavby alebo iné účely,

na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok
rozdeIuje podIa projektu pozemkových úprav,

b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podIa zá-
kona [3].
Možnosť drobiť pozemky, na ktoré sa inak vzťahujú opat-

renia proti drobeniu, ak ide o prípad, že jestvujúci pozemok
sa rozdefuje na účely výstavby, treba chápať v širšom slova
zmysle. Nejde len o prípad, keď sa pozemok stáva staveb-
ným na základe územného rozhodnutia, ale aj z iných dovo-
dov uvedených v § 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre
technický a investičný rozvoj Č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej
úprave územného konania a stavebnom poriadku.

Výnimka z opatrení proti drobeni u pozemkového vlast-
níctva spočívajúca v tom, že tieto opatrenia sa nepoužijú, ak
sa pozemok rozdeIuje na účely, na ktoré by ho bolo možné
vyvlastniť, je daná samotnou výnimočnosťou a verejnopro-
spešným charakterom inštitútu vyvlastnenia.

VzhIadom na to, že projekt pozemkových úprav zohIad-
ňuje nielen požiadavky jednotlivých vlastníkov pozemkov,
ale má aj výrazne verejnoprospešný aspekt (plány verejných
a spoločných zariadení a opatrení, lokálny územný systém
ekologickej stability apod.), je vhodné, aby v rámci jeho re-
alizácie bolo možné deliť pozemky bez obmedzenia, ak si to
vyžaduje účel ich využitia.

Verejný záujem reprezentovaný snahou o odstránenie ma-
jetkových krívd v oblasti pozemkového vlastníctva je dovo-
dom, pre ktorý sa opatrenia proti drobeniu pozemkov ne-
použijú, ak vzniká nový pozemok v dosledku uplatnenia
zákona [3]. Pojde predovšetkým o tieto prípady uvedené
v tomto zákone:
a) vydanie pozemku podIa § 6,
b) rozhodnutie súdu podIa § 8,
c) poskytnutie náhrady podIa § 11 ods. 2 a 3.

V súlade s § 28 zákona [5] možno delením, bez obme-
dzujúcich opatrení tohto zákona vytvárať nové pozemky
v procese vyrovnania dedičských podielov podIa § 13 a 17
zákona SNR Č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníc-
kych vzťahov k nehnuteInostiam, tj. v prípadoch, ak k na-
dobudnutiu poInohospodárskych pozemkov alebo lesných
pozemkov poručiteIa len jedným alebo niektorým z dedičov
došlo len preto, že tieto pozemky boli v užívaní socialistic-
kej organizácie, čím došlo k zníženiu dedičských podielov
ostatných dedičov.

Nebolo by vhodné, aby uvedené ustanovenia zákona
platili dogmaticky všeobecne. Z uvedeného dovodu zá-
kon pripúšťa isté výnimky. Podstatné však je to, aby boli
spoločensky žiadúcim sposobom využité pozemky, na-
príklad v záhradkárskych a v chatových osadách, kde účel

ich využitia možno dosiahnuť aj pozemkom s menšou vý-
merou.

V súvislosti s úradným overovaním GP katastrálnymi od-
bormi okresných úradov lIJ a [2] treba povedať, že prípadný
výskyt navrhovaných podlimitných pozemkov v novom stave
GP nie je dovodom na zamietnutie overenia Gp. Ostáva ve-
cou profesionálej morálky a etiky dodávatel'sko-odberateI-
ského vzťahu, aby spracovateI GP upozornil odberateIa, že
GP navrhované (odberatel'om požadované) oddeIované po-
zemky budú podliehať režimu spoplatnenia odvodmi, resp.,
že vobec nebude možné vlastníctvo k nim previesť, ak ne-
bude získaná výnimka zo zákazu drobenia pozemkov.

5. Záver

Zákonom [5] stanovené minimálne výmery pozemkov vy-
chádzajú zo skúsenosti pri individuálnom vydávaní pozem-
kov žiadateIom (dočasným náhradným nájomcom) podIa
§ 15 zákona SNR Č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách
a u lesnej pody z možnosti užívania jednotiek priestorového
rozdelenia lesa. Už existujúce pozemky s menšou výmerou
sa možu prevádzať len v celku. Táto zásada platí aj na pre-
vod vlastníckeho práva alebo prechod vlastníckeho práva
k spoluvlastníckemu podietu s menšou výmerou ako je usta-
novená zákonom [5].

Zákonom [5] ustanovené obmedzenia sa týkajú iba extra-
vilánu a vychádzajú predovšetkým z kritéria zabezpečeni a
funkčnosti poInohospodárskej a lesnej výroby. Existujúce
pozemky s menšou výmerou, ako je v zákone [5J uvedená,
sa budú mocť prevádzať v celku.
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XIX. Plenární zasedání CERCO
v Granadě

Ve dnech 23. a 24. září 1996 se uskutečnilo XIX. Plenární zasedání
CERCO (Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských
států sdružených v Radě Evropy) v Granadě. Účastníci - členové
CERCO schválili aktualizovaný statut a stanovy této mezinárodní
vládní organizace a zvolili na období 1997-1998 výkonný výbor, je-
hož členy se stali: předchozí prezident CERCO (Spanělsko), nový
prezident (Finsko) a tři zvolení představitelé zeměměřických služeb
(Švédsko, Irsko, Slovenská republika). O činnosti státních zeměmě-
řických (a zčásti též katastrálních) státních orgánů informovali je-
jich představitelé předložením národních zpráv, které zpravidla po-
pisují změny organizační struktury, podíl státu na financování těchto
orgánů a hlavní aktivity v době od září 1995 do srpna 1996. Nejdů-
ležitější sdělení jsou stručně uvedena v následujícím přehledu.

Česká republika
Národní zpráva ČR se soustředila na 4 oblasti zeměměřických čin-
ností (o ekonomické situaci a uspořádání orgánů zeměměřictví a ka-
tastru již bylo referováno dříve).

I. Nové kartografické aktivity: byly vydány 2 verze Mapy České re-
publiky I: 500 000 - fyzickogeografická a správního rozdělení
a jsou distribuovány kartografické modely celého státního území
. v rastrové formě v bezešvém tvaru nebo po mapových lis-
tech, a to v měřítkách I: 10 000 (ZABAGEDI2), I: 50 000
a I: 500 000. Topografický model ve vektorové formě (ZABA-
GEDIl) pokryje koncem roku 1996 28 % státního území.

2. Zeměměřický úřad vytvořil informační systém ARCHIV, který
poskytuje uživatelům přehlednou informaci o existenci digitál-
ních grafických dat v jednotlivých katastrálních územích v rast-
rové či vektorové formě, která jsou uložena v Zeměměřickém
úřadě. Rychlé vyhledání informace je možné pomocí jména ka-
tastrálního území nebo nomenklatury mapového listu.

3. V České republice dochází k revizi údržby trigonometrických
bodů. Napříště má být udržováno 4-5 vybraných, dobře přístup-
ných bodů na triangulačním listě 10 X 10 km2 a technologií GPS
zhuštěno podrobné polohové bodové pole do hustoty 1 bodlkm2
v extravilánu a 2 bodylkm2 v intravilánu, a to do konce roku 2000.

4. Významná část zeměměřických aktivit je vykonávána subjekty
podnikatelské sféry. V České republice působí téměř 500 geode-
tických firem. Podstatná část činností se týká služeb veřejnosti ve
vztahu ke státním orgánům (geodetické práce v katastru nemovi-
tostí a v pozemkových úpravách). K tomu musí mít zodpovědní
pracovníci úřední oprávnění. Český úřad vydal do konce června
1996 1133 takových oprávnění.

Dánsko
Státní zeměměřický a katastrální úřad uzavřel další čtyřletou dohodu
s ministerstvem bydlení a výstavby na léta 1996-99, která je cha-
rakterizována příspěvkovou formou hospodaření (příjmy musí
z 36 % pokrýt výdaje). Současná struktura činností je 41,3 % ma-
pování, 6,5 % geodetické práce, 25 % vedení písemného elaborátu
katastru nemovitostí a 27,2 % vedení digitální katastrální mapy. Nej-
větší příjmy tvoří prodej map, záznamy do katastru nemovitostí a po-
skytování katastrálních dat. Do konce roku 1995 bylo na území Dán-
ska zřízeno 100 GPS-stanic a 3 permanentní stanice. V téže době
bylo obnoveno nebo zaměřeno 70 % z celkového počtu 320 tis. bodů
po1ygonových pořadů pro účely katastrálního měření.
Do konce roku 1997 má být úplně zaměněna konvenční techno-

logie vyhotovování map za digitální při použití vektorové i rastrové
formy zobrazování kartografických dat. Ve stadiu experimentálního
ověření je geografická databáze TOPIODK, která má do konce to-
hoto desetiletí souvisle pokrýt celé státní území v úrovni podrob-
ností topografické mapy 1 : 10 000 a být výchozí master - databází
pro tvorbu a obnovu map. středních měřítek.
Dosud bylo publikováno 563 listů map v rozsahu měřítek od

1: 25 000 do 1: 2 mil. na 12 CD-ROM. Digitalizace katastrálních
map je v plném proudu, zčásti se provádí v externí kooperaci na
smluvním základě. Počátkem roku 1996 bylo 42 % katastrálních
území pokryto digitální mapou, která byla vyhlášena za právně plat-
nou.

Francie
Státní zeměměřická činnost je soustředěna v organizaci Institut
Geógraphique National, která podléhá ministerstvu výstavby. Dělí
se na výzkum, vzdělávání, výrobu, publikaci a rozšiřování geoin-
formací (mapových děl, leteckých snímků, databází aj.). IGN se
nezabývá katastrem nemovitostí (ten je začleněn v působnosti mi-
nisterstva financí). Má 4 výzkumné laboratoře: LARGEN (pro ge-
odetická měření), MATIS (pro fotogrammetrii a zpracování ob-
razů DPZ),COGIT (pro GlS a problémy kartografické
generalizace) a LOEMI (pro vývoj přístrojů, zejména digitální sní-
mací kamery). Programy vzdělávání pracovníků IGN se dělí na
základní a pokračující; poskytují se nejen vlastním zaměstnancům,
ale např. i vojákům, a to ve vlastním nově zřízeném školícím stře-
disku.
Výrobní činnosti jsou zaměřeny na geodetická měření sítí, letecké

snímkování, tvorbu topografických a kartografických databází, digi-
tální model terénního reliéfu, zpracování dat DPZ, dokumentaci
geodetických bodů a archiv leteckých snímků z celé Francie i zá-
moří. Všechny produkty IGN jsou rozšiřovány v síti vlastních pro-
dejen pomocí mnoha dalších dealerů.
Rozpočet výdajů byl v roce 1995 700 mil. franků, z toho dotace

státem činila 400 mil. franků. 43 % výdajů bylo pokryto vlastními
příjmy, z toho 135 mil. franků ziskáno od orgánů státní a veřejné
správy (nejvíce od ministerstva obrany), 110 mil. franků od obyva-
telstva za prodej map a leteckých snímků a 35 mil. z exportních ak-
tivit.
IGN má 2000 zaměstnanců (z toho 350 inženýrů, 300 zeměmě-

řičů, 1100 techniků, 50 ekonomů), kteří kromě centrály v Saint-
Mandé u Paříže pracují v 7 regionálních centrech a v 16 prodejnách
map a snímků. Smlouva s financujícím ústředním orgánem státní
správy předpokládá průměrný roční pokles počtu zaměstnanců 1 %
při zvyšování produktivity práce.
Budoucí cíle jsou:

- zdokonalení služeb uživatelům geoinformací,
- víceoborové využití personálu,
- komplexní (globální) servis včetně poradenství a obchodní asi-
stence,
- maximální využití existujících kartografických modelů území,
- urychlení tvorby topografické báze dat na celém území státu.

Island
V roce 1996 slaví islandská státní zeměměřická služba 40. výročí
svého založení (dříve její funkce plnily dánské vojenské orgány). Je
podřízena ministerstvu životního prostředí. Zajišťuje všechny geo-
detické a mapovací práce ve státním zájmu s výjimkou katastru ne-
movitostí. Je vykonavatelkou autorských práv ke státním mapovým
dílům a leteckým snímkům islandského území. Její činnosti se dělí
na geodetické, kartografické, dálkový průzkum Země, marketing
a obchodování. Výdaje byly v roce 1995 z 57 % kryty vlastními pří-
jmy.
Největším současným kartografickým projektem je dokončení

mapy 1:50 000 v roce 1997 a zahájení skenování a vektorizace to-
pografických map. V oblasti DPZ jde o vytvoření kompletního ar-
chivu obrazových dat z družice Landsat TM s rozlišením
30 m v území. Pomocí GPS technologie byla určena geocentrická
poloha 191 stanic pro spojení existující sítě trigonometrických bodů
s referenčním systémem ETRS za účinné spolupráce odborníků
z IfAG ve Frankfurtu n. Moh.
Pro úČely íslandské zeměměřické služby byla postavena nová bu-

dova v Hofu í Hornafirdi. Za účelem prodeje map byla oživena síť
200 dealerů na Islandu i v zahraničí. V roce 1995 bylo prodáno
65 tis. map, z toho 40 % ve vlastní prodejně. 7 % objemu obchodu
tvoří digitální kartografické produkty. Velká pozornost je věnována
respektování autorských práv ke kartografickým dílům.

Itálie
Byl dokončen rozsáhlý projekt vybudování třírozměrné geodetické
sítě o 1000 bodech na celém území státu pomocí technologie GPS.
Průměrná vzdálenost těchto bodů je 20 km a byly určeny s relativní
přesností vyšší než 5 cm. Projekt CARTABASE předpokládá urych-
lené dokončení topografických map v měřítkách I: 25 000 a
I :50 000 metodou letecké fotogrammetrie s podporou GPS. Část
vyhodnocovacích prací byla zadána subjektům soukromé sféry. Pro-
jekt TELlTALlA ukládá pořídit do r. 2000 fotomapy z obrazových
záznamů z družice SPOT v analogové i digitální formě v měřítku
I :50 000 na celém státním území (nyní hotovo asi 10 %). Projekt
DlG ITALlA předpokládá vytvoření digitálního modelu terénního
reliéfu v kroku 20 m do konce roku 1997, a to počítačovým odvo-
zením z vrstevnicového modelu 1 :25 000 event. I :50 000. Během
roku 1996 byla vytvořena počítačová databáze geografických jmen,
kde lze jednotlivé položky vyhledávat podle jména nebo zeměpis-
ných souřadnic. K dispozici je již digitální rastrová topografická
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mapa Itálie 1:500 000 a zamýšlí se tentýž krok s mapou v měřítku
1:50 000. Uspěšně pokračuje program tvorby ortofotomap
1: 10 000 velkých měst (dosud 23). Systematické letecké měřické
snímkování celého území je realizováno během 6 let. Dlouhodobý-
mi projekty jsou DlG Vmap50 a DlG Vmap250, předpokládající
transformaci státních mapových děli: 50000 a 1 :250000 do vek-
torové formy.

Maďarsko
Odbor pozemků a mapování na ministerstvu zemědělství řídí čin-
nost 19 župních pozemkových úřadů a 115 okresních pozemkových
úřadů, v nichž je spojena činnost našich katastrálních a pozemko-
vých úřadů., Geodetické a kartografické činnosti ve státním zájmu
vyk,onává Ustav geodézie, kartografie a dálkového průzkumu
(FOMI) v Budapešti. Katastr nemovitostí je budován víceúčelový,
který má mj. sloužít též k oceňování nemovitostí. Připravovaný ze-
měměřický zákon (má být schválen v říjnu 1996) vytváří též pod-
mínky k šiřeni a zpoplatňování užití hromadných dat z katastru a stát-
ních mapových děl.
V pokročilém stadiu se nacházejí pozemkové úpravy (bylo vy-

tvořeno okolo 2 mil. nových parcel, které musí být evidovány v ka-
tastru nemovitostí) a digitalizace souboru popisných informací (listů
vlastnictví). Finanční a technická pomoc EU v rámcí programu
PHARE je též výrazně zaměřena na digitalizaci 55 tis. katastrálních
map a jejich integraci se souborem popisných informací. Již byl in-
stalován kabelový systém mezi pozemkovými úřady a centrem a za-
hájena výstavba integrovaného informačního systému o půdě.
Zvláštní projekt byl vypracován pro rozvoj pozemkového úřadu
v Budapešti, kde je soustředěno 25 % obyvatel Maďarska a mnoho
investičních aktivit a akcí trhu s nemovitostmi. 23 okrskových po-
zemkových úřadů v Budapešti bylo soustředěno do nově adaptova-
ného objektu vybaveného rozsáhlou sítí LAN. Významná technická
a finanční pomoc švýcarské vlády je orientována na vytvořeni in-
formačniho systému o pozemcích (US) v hlavnim městě ajeho ex-
perimentálním ověření na 2 pilotních okrscích.
Projekt TAMA německo-maďarské kooperace se týká zdokona-

lení postupů komplexních pozemkových úprav s cílem zvýšeni vý-
těžků a ekologického potenciálu zemědělské půdy. Výsledek má být
ověřen v 15 sousedících obcích.
Pokračuje vektorová digitalizace topografické mapy I: 10 000, pro

kterou byly definovány různé standardy, a výzkum digitální údržby
mapových děl, tvorby digitálního modelu terénního reliéfu a auto-
matizované přípravy tiskových podkladů topografických map. V ob-
lasti dálkového průzkumu Země se realizuje vývoj technologie mo-
nitorování růstu plodin, odhad ploch jednotlivých kultur, stanovení
stupně zralosti a zdravotního stavu zemědělských rostlin a předpo-
věď úrody, a to v lokálním, regionálním i celostátním rozsahu.

Nizozemsko
Topografická služba podléhá ministerstvu obrany a vykonává topo-
grafické mapovací práce pro civilní i vojenské potřeby. 160 zaměst-
nanců pracuje v centrále v Emmen. Organízační struktura této orga-
nizace byla v poslední době rozšířena o sekci marketingu a prodeje.
25 % výdajů je kryto vlastními příjmy za prodej kartografických pro-
duktů civilním uživatelům. Předpověď dalšího nárůstu příjmů je 45 %
v roce 2000. Hlavním úkolem Topografické služby je vytvářet, udr-
žovat a distribuovat topografické báze dat. V roce 1997 budou do-
končeny vektorové databáze TOPlOvector a TOP50vector (obdobné
databáze 1:250000 a 1:500000 jsou již k dispozici). Konvenční kar-
tografické postupy tvorby map již byly opuštěny a nahrazeny po-
stupy počítačové kartografie. V roce 1996 byl široce zaveden systém
Windows NT. Topografické mapy v měřítkách 1:25 000, 1:50 000
a 1:250000 jsou k dispozici v rastrové formě na CD-ROM. Byla do-
končena úvodní studie o základní bázi geografických dat v úrovni
podrobnosti mapy I: 10 000, vzniklé výběrem dat z TOPlOvector,
která vytvoří zdrojovou vrstvu pro GIS jiných resortů, regionů, měst,
správ vodních toků, inženýrských sítí apod.
Geografická data jsou poskytována za úplatu nejen subjektům

podnikatelské sféry, ale i orgánům státní a veřejné samosprávy, i když
zde trvá tlak na poskytování se slevou nebo zcela zdarma. Je to v sou-
ladu se zvyšujícími se nároky na příjmy Topografické služby. Vět-
šinu produktů prodává služba ve svých zařízeních, pouze rastrové
mapy se též distribuují pomocí dalších komerčních organizací.

Norsko
V roce 1995 byl Státní mapovací úřad ze 73 % financován ze stát-
ního rozpočtu a 27 % výdajů pokryl vlastními příjmy, případně ze
zdrojů koordinovaného financování jiných státních a veřejných or-
ganizací. Hospodaření v roce 1995 skončilo s přebytkem 5mil. NOK.
Úřad nyní zaměstnává 618 osob; změna analogových technologií za
digitální vyžaduje rekvalifikaci většiny z nich, která se uskutečňuje
ve vlastní škole.

V provozu je navigační systém SATREF pro přesné určování po-
lohy a navigaci na souši, moři a ve vzduchu. Při mapování a údržbě
kartografických databází spolupracuje úřad s městskými orgány, roz-
vodnými závody, silniční správou, spojovou organizací TELENOR
a zemědělskými orgány. Tím dochází k racionalizaci sběru a využití
geografických dat v celém Norsku.
Státní mapovací úřad spolupracuje s organizací NORAD a ko-

merčními firmami při realizaci mapovacích projektů v řadě rozvo-
jových zemí. Významné jsou aktivity norských odborníků v mezi-
národních komisích pro standardizaci geografické informace (JHO,
CEN, ISO).
Digitální katastrální mapy jsou vyhotoveny na 60 % území. Po-

kračuje údržba a obnova analogové topografické mapy v měřítku
1:50000. Předpokládá se zvýšení objemu výroby map pro veřejnost
(např. turistických) o 25 %.
Předmětem výzkumu je zejména dosažení vyšší přesnosti a rych-

losti při měření diferenční metodou GPS. Velká pozornost je věno-
vána otázkám cen kartografických produktů a ochraně autorských
práv.

Polsko
Dosavadní organizační struktura aparátu hlavního geodeta Polska
v rámci ministerstva pro území plánování a podřízenost zeměmě-
řických a katastrálních pracovišť vojvodským a okresním úřadům se
mění zákonem s účinností od I. I. 1997. Vznikne Hlavní úřad geo-
dézie a kartografie podřízený ministerstvu vnitra a veřejné správy,
který bude přímo řídit pracoviště ve vojvodstvích (regionální pů-
sobnost) a v okresech.
Podle novely zeměměřického zákona mají být dosavadní oddě-

lené evidence pozemků a budov sjednoceny do víceúčelového ka-
tastru nemovitostí, který bude mít soubor popisných i geodetických
informací. Pro ověření funkce byl zahájen pilotní projekt v lokalitě
Lodž.
V roce 1996 bylo dokončeno určení geocentrické polohy 348 re-

ferenčních bodů (síť POLREF) s využitím technologie GPS. U 280
z těchto bodů byla nově určena výška bodů nivelací a u 216 též pro-
vedeno relativní měření tíže. Polsko přispělo daty ze 17 tis. km ni-
velačních pořadů I. řádu k vytvoření a vyrovnání Jednotné evrop-
ské výškové sítě (UEVN). Centrální geoinformatická banka již
obsahuje geodetické údaje o úhlových a družicových měřeních na
62 tis. bodech trigonometrické sítě 2. řádu. Jsou konány intenzivní
práce k zavedení nového národního geodetického referenčního
systému PUWP 92.
V roce 1995 byla vytvořena digitální základní mapa velkého mě-

řítka ve 21 městech a stanoven výměnný formát dat v oblasti ka-
tastru nemovitostí. V rámci programu PHARE jsou pořizovány ba-
revné letecké měřické snímky v měřítku 1:26000 na celém státním
území v intervalu 3 let pro vyhotovení ortofotomap I: 10000 a v mě-
řítku 1:5 000 pro potřeby mapování 18 měst.

Řecko
Řecká vojenská zeměpisná služba zajišťuje geodetické a kartogra-
fické práce ve státním zájmu i pro civilní sféru. V roce 1995 pro-
vedla revizi a obnovu 926 trigonometrických bodů v severním Řecku,
relativní opakovaná gravimetrická měření na 170 bodech sítě 2. řádu
a družicové určení polohy 20 nových bodů. Pro účely digitálního
modelu reliéfu byly digitalizovány vrstevnice na 860 listech mapy
1:5 000, na 17 listech mapy 1:50 000 a 11 listech mapy 1:250 000.
Byla dokončena aktualizace vektorové databáze mapy v měřítku
1:1mil. Fotogrammetrickou metodou bylo vyhotoveno 37 listů mapy
1:50 000 a 70 listů mapy 1:5 000. Dosavadní analogové fotogram-
metrické vyhodnocovací přístroje byly nahrazeny analytickými vy-
hodnocovacími přístroji a byla instalována I digitální fotogramme-
trická stanice od firmy Intergraph. Osobní počítače pro editování
souborů kartografických dat jsou postupně nahrazovány pracovními
stanicemi na bázi UNIX. Byla navázána vědeckotechnická spolu-
práce s vojenskými topografickými službami Rumunska a Bulhar-
ska.

Slovenská republika
Rok 1995 byl zásadně přínosným pro oborovou legislativu. Byl
schválen zákon č. 215/1995 Sb., o geodézii a kartografii, katastrální
zákon č. 162/1995 Sb., a zákon Č. 216/1995 o Komoře geodetů a kar-
tografů. V roce 1996 nabyly s účinností prováděcí vyhlášky ÚGKK
SR Č. 178/1996 Sb., k zákonu o geodézii a kartografii a Č. 79/1996
Sb. ke katastrálnímu zákonu. Dále byla vydána instrukce pro práce
v Informačním systému geodézie, kartografie a katastru, obsahující
zejména výměnný formát popisných dat, přístupová práva ke ka-
tastrálním datům, podmínky poskytování hromadných dat z počíta-
čových souborů popisných informací a výměnný grafický formát
vektorové katastrální mapy.
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Informační systém katastru nemovitostí je provozován pomocí lo-
kálních databází na regíonální úrovní a centrální databáze v Geode-
tíckém a kartografickém ústavu. Dígítalizace obsahu lístů vlastníc-
tví je úkolem na 4 roky; k I. 7. 1996 bylo konvertováno 28 %.
V téže době byla vytvořena dígítální katastrální mapa ve vekto-

rovém tvaru ve 151 k. ú. (z celkového počtu 3250 k. ú.).
Obsah Základní báze GlS je shodný s obsahem Základní mapy

I: 10 000 (2820 lístŮ). Na 50 % území je k díspozici rastrová mapa
I: 10 000 (ZB GlS-R). Do výrobního stadia přechází tvorba vekto-
rové databáze (ZB GlS-V). Podle edičního plánu pokračuje obnova
a vydávání základních map středního měřítka (I: 10 000 - 5,4 %
území SR ročně, 1:25 000 - 6,3 % území ročně; 1:50 000 - 18,3 %
území ročně), dále byla vydána mapa Slovenské republíky v měřítku
I: I mil. s vrstevnicemi a stínovaným relíéfem. Soustavná pozornost
je věnována standardizaci geografických jmen.

Slovinsko
V letech 1995-96 byla ve spoluprácí s BEV veVídní provedena nová
relativní a absolutní gravímetrícká měření (předchozí výsledky zů-
staly po rozpadu FSR Jugoslávie v Bělehradě). S pomocí IfAG ve
Frankfurtu n. Moh. bylo v témže období realízováno zaměření trí-
gonometrických bodů I. a 2. řádu, bodů geodynamícké sítě a refe-
renčních bodů letišť technologií GPS (kampaň EUREF).
Výběrově se provádí digítalízace katastrálních map podle zájmů

dalších užívatelů, kteří se podílejí na financování nákladů. Podobně
je řešena údržba topografických map I :5000 a I: 10 000. Na tvorbě
mapy 1:25 000 se finančně podílí minísterstvo obrany.
Topografická mapa 1:50000 bude vyhotovena odvozením z mapy

1:25 000 pří respektování standardů NATO včetně referenčního
rámce (WGS84, UTM) a kladu vycházejícího z mapy světa v mě-
řítku I: I míl.
Koncepce dígitální topografické databáze byla předložena k při-

pomínkám širokému okruhu potenciálních uživatelů. Dígitální kar-
tografická databáze vzniká rastrovou digitalízací tiskových předloh
mapy 1:25000 (158 z 201 mapových listů je již hotovo). Byla ob-
novena činnost názvoslovné komise a vydán terminologický slovník
toponymie a toponymická instrukce pro území Slovinska. Pokračuje
periodické letecké měřické snímkování v tříletém intervalu v mě-
řítku I: 17 500 (v r. 1995 dokončen druhý cyklus). Základní topo-
grafická mapa v měř. I :5000 je též vyhotovována ve formě ortofo-
tomapy (135 lístů v r. 1995, 170 listů v r. 1996).
Ortofotomapy jsou též vytvářeny v měřítku I: 1000 a I :2000 pro

účely dokumentace státních hranic a potřeby katastru nemovitostí.
K vyhotovení digitálních ortofotomap v měřítku 1:5000 je pořizo-
ván digítální model reliéfu ve čtvercové síti o rozměru 40 m (150
listů v r. 1996).
V resortu geodézie a kartografie je veden územně identífikační re-

gistr obsahem obdobný ÚIR v České republice. Všechny regionální
úřady geodézie a kartografie byly vybaveny SW na prohlížení to-
hoto registru a jeho údržbu.
V roce 1995 byl přijat nový autorský zákon, který však nedává

uspokojující odpovědi na otázky ochrany kartografických děl.
V rámci aktivit CERCO byl proto připraven výchozí materiál k dis-
kusi, který respektuje legislativu Evropské unie. Zdokonalení se má
promítnout již v připravovaném novém zeměměřickém zákoně.

Spolková republika Německa
Pracovní výbor zeměměřických správ 16 spolkových zemí v SRN
podníká systematické kroky k zavedení jednotného geodetíckého re-
ferenčního systému ETRS 89 a kartografického zobrazení UTM. Zá-
kladní informační systémy zeměměřictví a katastru, tj. Automatizo-
vaná mapa nemovitostí (ALK), Automatizovaná pozemková kní-
ha (ALB) a Úřední topograficko-kartografický informační systém
(ATKlS), mají být vedeny ve stejném kartografickém zobrazovacím
systému.
Zeměměřické správy jsou zodpovědné za vytváření podmínek

pro aplíkaci technologie GPS v různých sektorech (kontrolní
systém dopravy, likvidace ekologických havárií, navigace zdravot-
nických ambulancí apod.). K tomuto účelu vytvářejí a provozují síť
permanentních stanic GPS pro určení okamžitých korekcí k apli-
kaci diferenční metody určování polohy pomocí GPS při podrob-
ném měření a pohybu dopravních prostředků. Spojupracují s míst-
ními rozhlasovými stanicemi při šíření korekcí. Ustav pro užítou
geodézii (lfAG) ve Frankfurtu n. Moh. se stal centrem geodat pro
všechny spolkové země, které soustřeďuje topografická a karto-
grafická data použitelná pro mapování ve středních a malých mě-
řítkách.
V rámci společné komise pro koordínací uspořádání studia a zkou-

šek byla ustavena technícká komise pro geodézii a kartografií, která
projednala revizi obsahu studijních plánů odborného výcviku a zkou-
šek kandídátů pro vyšší funkce ve státní správě.

Španělsko
Během posledních let došlo k rozsáhlé modernizaci technického vy-
bavení Národního zeměpisného ústavu (IGN) a k výrazné orientaci
na digitální technologie mapování. Jako samostatná komerční orga-
nizace bylo zřízeno Národní středisko geografické informace
(CNIG).
Program konsolidace mapovacích prací se opírá o dvě inovace:

výhradní použití digitálního stereofotogrammetrického vyhodnocení
namísto dřívějších analogových postupů a o počítačové sestavování
a redakci kartografických originálů včetně automatizovaného vyho-
tovení tiskových podkladů. Tyto inovace mají zajistit splnění stěžej-
ního úkolu - vydání 4160 listů topografické mapy 1:25000, pokrý-
vající celé území Španělska, ještě před rokem 2000. V březnu 1996
bylo již splněno 45 % tohoto úkolu.
V letech 1991-96 byl vytvořen a vydán Národní atlas Španělska

v 5 svazcích s 52 tematickými oddíly. Dílo je přístupné i na elek-
tronických nosičích.
Úspěšně pokračuje vývoj Národního geografického informačního

systému (SIGNA), který má charakter vektorové databáze s těmito
složkami:
- BCN200 digitální kartografická databáze vyjadřující obsah regio-
nálních map v měřítku 1:200000, přístupná uživatelům a aktuali-
zovaná v intervalu 2 let,
- MDT200 digitální model reliéfu ve čtvercové síti o straně
200 m odvozený z vrstevnicového modelu mapy v měřítku
1:200 000; je v úplnosti k dispozici a jeho distribuce má být ko-
mercionalizována,
- BCN25 digitální kartografická databáze vyjadřující obsah topo-
grafických map v měřítku 1:25 000; projekt byl zahájen v dubnu
1996 a má postupovat v rozsahu 300 mapových listů ročně,

- MDT25 digítální model reliéfu ve čtvercové síti o straně 25 m od-
vozený z vrstevnicového modelu mapy v měřítku I :25 000.
Pokračuje vydávání ortofotomap na bázi družicových obrazových

záznamů (I :500000, 1:250000 a I: I mil.) a vytváření databáze zá-
znamů z družice Landsat - 5 TM. Pro okolí velkých měst jsou vy-
dávány barevné ortofotomapy v měřítku 1:25000.
Národní středisko geografické informace (CING) je již od roku

1994 samofinancovatelné. Zaměřuje se na tyto činnosti:
- prodej tištěných map prostřednictvím distribuční sítě a knihku-
pectví,
- přímý prodej geografických produktů z databází vedených na tech-
nických prostředcích CNIG,
- prodej leteckých snímků,
- uzavírání smluv s centrálními a regionálními orgány státní správy,
které se týkají poskytování geografické informace,
- účast na tvorbě lokálních a regionálních GlS za účelem tvorby pro-
duktů s přidanou hodnotou,
- konzultace a technickou pomoc jiným orgánům státní správy a ve-
řejné správy.
Ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou v Madridu uspořádal

IGN postgraduální kurs o geografických informačních systémech.
Národní úřad pro zaměstnanost financoval jednoroční kurs 30 účast-
níků s výcvikem v kartografických dísciplínách. Zaměstnanci IGN
navštěvují základní školy a při této příležitosti již informovali více
než 30 tis. žáků o možnostech profesní kariéry v geodézii a karto-
grafii.

Švédsko
Státní zeměměřický úřad je odpovědný za vedení registru nemovi-
tostí a geografické banky dat. Švédská vláda zdůrazňuje potřebu
snadného přístupu občanů i organizací k těmto informačním systé-
mům. 15-20 % aktivit spojených se sběrem a zpracováním dat
o území se realízuje na základě veřejných soutěží. Probíhá rozsáhlá
anketa o vhodnosti vykonávání geodetických a kartografických čin-
ností státními orgány, firmami se spoluúčastí státu nebo firmami
s omezeným ručením. Od I. I. 1996 vykonává zeměměřické a ka-
tastrální práce ve veřejném zájmu jediný orgán (Státní zeměměřický
úřad) s 24 regionálními pracovišti. Práce související s oceňováním
půdy byly soustředěny do nově založené speciální firmy se státní
účastí a 100 zaměstnanci.
Výdaje Státního zeměměřického úřadu jsou v roce 1996 kryty

z 28,5 % vlastními příjmy. Výdaje ze státního rozpočtu jsou rozdě-
leny rovným dílem mezi úřad a financování státních zakázek na zá-
kladě veřejných soutěží. Poplatky za poskytování dat a služeb v ka-
tastru nemovitostí byly zvýšeny na dvojnásobek, ale ceny digitálních
informací o území naopak drasticky sníženy. Je tendence snížit vý-
daje ze státního rozpočtu o 25 % během příštích tří let.
Projekt RIX 95 předpokládá zhuštění sítě pevných bodů techno-

logií GPS na průměrnou vzdálenost 5 km a vytvoření dokonalejšího
modelu geoidu.
Projekt SWEPOS zahrnuje vybudování a provozování 21 stálých

referenčních GPS-stanic. Naměřená data se automaticky zasílají kaž-
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dou třetí hodinu do centrály v Gavle k výpočtu korekcí a předání lo-
kálním rozhlasovým stanicím k rozšíření. Technický stav v polovině
roku 1997 umožní navigaci v reálném čase s přesností I m. Během
roku 1999 má být dosaženo přesnosti vyšší než I dm, potřebné pro
podrobná geodetická měření. Poplatky za užití dat SWEPOS mají
uhradit provozní náklady tohoto systému.

Projekt GFI představuje vytvoření digitální katastrální mapy. Vex-
travilánu se k tomu účelu využívá hospodářská mapa v měřítku
I: 10 000. V polovině roku 1996 bylo převedeno do digitální formy
10 tis. z celkového počtu 12500 mapových listů. V intravilánu jsou
zapotřebí digitální katastrální mapy velkého měřítka. Ty mají být vy-
tvořeny postupně do roku 2001.

Koncem roku 1995 byl dokončen registr budova bytů, který ob-
sahuje na 3. mil. jednotek. V roce 1996 byl dokončen švédský ná-
rodní atlas o 17 svazcích, vydán tiskem i na elektronických nosičích.

Výzkumné a vývojové práce jsou realizovány 150 zaměstnanci
v samostatném odboru. Předmětem výzkumu je např. podrobné mě-
ření při mapování ve velkých měřítkách technologií diferenční GPS,
užití nových médií při distribuci geografických dat, skenování his-
torických map a programování speciálních operací v informačním
systému katastru nemovitostí a postupů údržby bází geografických
dat.

Velká Británie
Vláda rozhodla, že zeměměřická služba (Ordnance Survey) bude úřa-
dem alespoň do roku 1999. Podíl státního rozpočtu na jejím finan-
cování však stále klesá (v roce 1996 má být 80 % výdajů kryto vlast-
ními příjmy). Na jedné straně se zmenšuje počet zaměstnanců (za
období od 1990 do 1995 o 481, nyní 2006), na druhé straně se evi-
dentně zvyšuje produktivita práce. K největším změnám za uvedené
období došlo v oboru kartografie. Zatímco na počátku 90. let byla
většina map vyhotovena tiskem na papíře v jednotném kladu mapo-
vých listů, nyní jsou mapy v analogovém tvaru "šity na míru" for-
mátem i orientací výřezu z bezešvé kartografické databáze a mno-
hem častěji poskytovány údaje z topografických databází pro
počítačovou vizualizaci a analýzu územně orientovaných dat.
Zvláštní důraz je kladen na kvalitu a dochvilnost služeb. Obsáhlou
anketou mezi 800 uživateli bylo zjištěno, že 83 % z nich považuje
služby OS za velmi dobré až výborné.

Při rekonstrukci hlavní budovy v Southamptonu byla instalována
elektronická pošta pro 700 zaměstnanců. Home page Ordnance Sur-
vey v síti Internet "navštívilo" během posledního roku více než 8000
zájemců. Strategie nových činností úřadu vychází z výsledků 170
pohovorů s uživateli ze sféry orgánů státní a místní správy, ze spo-
lečností obhospodařujících inženýrské sítě, se zemědělskými od-
borníky, s vědci a vysokoškolskými učiteli. Přes 98 % respondentů
považuje podrobné pokrytí celého území topografickou databází
a její konsistenci za podstatné pro jejich zájmy.

Ordnance Survey iniciuje vytvoření integrovaného informačního
systému o pozemcích, který by zahrnul databáze OS, HM Land Re-
gistry (pozemková kniha), Valuatíon Office (oceňování půdy)
a místní správy. Pilotní projekt na toto téma se realizuje v Bristolu.

Byly přijaty náročné zásady pro údržbu národní topografické da-
tabáze. Důležité objekty mají být zobrazeny do 6 měsíců od ukon-
čeníjejich výstavby. Kromě toho se aplikuje celoplošná údržba v ex-
travilánu v intervalu 5 nebo 10 let (podle hospodářského významu
území).

V roce 1995 byla zkompletována bezešvá databáze z 230 tisíc map
velkých měřítek pokrývajících celé území Velké Británie. Je distri-
buována v rámci akce Superplan 39 dealery, přičemž 50 % obyva-
tel má k nejbližšímu dealerovi méně než 12 mil. Speciální součást
OS (Ordnance Survey Intemational) vykonává geodetické mapovací
práce v 10 zámořských státech (např. v Jižní Koreji, Albánii, Litvě,
Lotyšsku, v řadě afrických států).

Ing. Jiří Síma, CSc.,
Český úřad zeměměřický a katastrální

OLOMOUC
zÁŘí 1997

Dva mezinárodní polygrafické
veletrhy v Praze

Oboru geodézie a zvláště kartografii bylo dáno do vínku, aby se sta-
raly o reprodukci svých grafických děl. Vypravili jsme se proto v li-
stopadu 1996 za novinkami polygrafického a papírenského průmyslu
na veletrh P+P 1996, který se konal na Výstavišti a zašli do Kon-
gresového centra na Polygraf '96.

Z českých výrobců polygrafických strojů vystavovaly Adamov-
ské strojírny, a. s., ofsetové stroje zn. Adast. V současné době upra-
vují jeden stroj pro formát B3. Především se však zaměřují na vy-
bavení strojů přídavnými zařízeními ve prospěch snadnější obsluhy.
Druhý výrobce má sídlo v Dob- rušce, kde se vyrábí jedno- až pěti-
barvové ofsetové stroje zn. Polly. Chystají nový stroj, který se ob-
jeví v únoru 1997. S ofsetovými stroji pokračují též ve Cvikově, a to
pod ZD. Rominat. Kromě toho zde vyrábí knihtiskové příklopové
stroje zn. Grafopress. Ty mohou být povýšeny na Termopressy tím,
že jsou opatřeny zařízením pro ražbu termofóliemi. Knihtiskové
stroje s ručním ovládáním lze dostat i od dalšího českého výrobce,
včetně zařízení na výrobu fotopolymerových štočků a dokonce i jed-
noduchou fotografickou reprodukční kameru.

V České republice se vyrábí hliníkové tiskové desky opatřené cit-
livou vrstvou pro kopírování z pozitivu včetně vyvolávacího zaří-
zení pro jejich zpracování na tiskovou formu. Zahraniční výrobce
nabízel k deskám rejstříkové děrovaG'e,s možností vysekávání roz-
dílných otvorů co do tvaru, rozměru a vzdálenosti.

V provozu byl německý dvoubarvový ofsetový stroj
Quickmaster QM46, který díky naprogramování úkolů vytiskl tři za-
kázky po 200 otiscích dvěma barvami za 20 minut. V nabídce byly
kopírky s dvoustupňovým odsáváním vzduchu a s řízenou dobou
osvítu, přičemž bylo kopírováno bez a s použitím rozptylové fólie.
Pro osvit v kopírkách byly nabízeny halogenidové výbojky a pro pří-
pad vytvrzování vrstev i speciální VV výbojky.

Tiskové stroje bylo možno ze Slovenska vybavit zařízením Inkf-
low, které obstarává dálkové řízení barevnice, vodiče a rejstříku. Pro
archové ofsetové stroje byly k dispozici potahy na předávací a vy-
kládací válce. Potahy na válcích zabraňovaly nežádoucímu obtaho-
vání barvy a odváděly statickou elektřinu. Pro kontrolu otisků slou-
žily denzitometry - obr. I, např. pro měření plošného pokrytí (poměru
velikosti plochy tisknoucích a netisknoucích prvků).
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Z Izraele pocházel speciální stroj pro archový ofsetový tisk for-
mátu A3. Pracuje s barvou v kapalném stavu. Barva je přitahována
na osvitnutá místa na formovém válci a odtud se přenáší na ofsetový
válec a následně na papír. Barva má tu vlastnost, že kromě papíru
ulpí na jakémkoliv potiskovaném materiálu.

Zastoupena byla i reprografie. Tradičně nescházely barvové la-
serové kopírky, které nabízely levné zhotovení reprodukcí v malých
nákladech. Zařadíme sem i digitální průtiskové stroje. Návštevník si
přitom mohl vybavit kdysi v Československé republice vyráběný
stroj Cyklos s vyhotovením matrice na psacím stroji. Japonský stroj
si nasnímá předlohu skenerem, zhotoví matrici (formu), upne ji na
formový válec a zhotoví nátisk. To vše za 17 sekund. Je možný tisk
i z tónových předloh (fotografií).

Musíme se zmínit i o vystavených strojích pro tamponový tisk,
s jejichž potiskem se setkáváme na zaoblených plastových obalech.
Nechyběl ani síto tisk s nabídkou ručních i zcela automatických
strojů, které si papír vloží, potisknou a barvu usuší. Jsou konstruo-
vány i pětibarvové stroje. Lze dosáhnout I 000 až 3 500 otisků za
hodinu.

Návštěvníka mohlo zaujmout v tiskárnách tolik žádoucí klimati-
zační zařízení na úpravu vlhkosti vzduchu. Zvlhčovač již vlastní ně-
které tiskárny - Státní tiskárna cenin, OTK Hradišťko, Libertas Praha,
Grafoprint Neubert a další. K nežádoucím jevům v tiskárnách patří
statická elektřina. Té se je možno zbavit, ale také využívat. Odstra-
nění - vybíjení spočívá na principu ionizačních elektrod. Naopak na-
bíjení elektrostatickým nábojem se využívá pří lepení materiálů.

Na současné polygrafické výrobě se podílí velkou měrou studia
- pracoviště, která se zabývají předtiskovou přípravou DTP (Desk-
Top Publishing). Z předloh textů a obrázků zhotovují elektronicky
kopírovací předlohy včetně barevných náhledů, eventuálně nátisků.
Do cesty elektronického zpracování barevných předloh může být vlo-
žen speciální software, který zaručuje zachování barevnosti v ko-
nečné fázi výrobku. V řetězci zařízení byly nabízeny rovinné i vál-
cové skenery, až po osvitové jednotky a vyvolávací zařízení.
V konečné fázi pro náhledy nabízela firma 3M stolní přístroj řízený
mikroprocesorem. Pracuje se při něm s barevnými výtažky a spolu
s laminací barevných fólií.

Byly tu i skenery pro zpracování dokumentů - obr. 2. Hodily se
spíše pro kancelářské práce. Lze je koupit od 7 tisíc Kč výše. Do-
dávají se včetně obsáhlého programového vybavení. Skener "pře-
čte" pomocí programu na rozpoznávání písem OCR (Optical Cha-
rakter Recognition) text a ten se objeví na obrazovce monitoru. Text
lze následně v používaném textovém editoru upravovat, např. dopl-
ňovat novými údaji, dát mu náležitou formu a následně vytisknout.
Do textu lze vložit naskenovaný obrázek buď celý, nebo jeho výřez.
Vše lze pak vytisknout i barevně. Program např. zajistí barevnou ko-
rekci obrázků tak, aby měly stejné barevné ladění.

Na výstavu se dostaly i řezačky z a. s. Adast Blansko. Do výroby
připravují nový typ řezačky s tím, že první stroj by se měl objevit na
trhu v roce 1998. Nebyla opomenuta ani nabídka vysekávacích a sklá-
dacích strojů. Dále tu byly stroje pro vazbu pomocí dvojité drátěné
spirály, jejich výrobce sídlí v Kolíně. Nescházela ani ukázka zaří-
zení pro hřebenovou vazbu. Vazba spočívala na proseknutí listů s ná-
sledným vložením vázacího hřebínku spolu s odříznutím přečníva-

jících trnů. Pro dokončovací práce byly určeny polské drátovky a kar-
tonážní drátovky z Číny.

V poslední době se do popředí dostávají informační systémy pro
polygrafii. Jeden z nich, nazvaný Cicero, umožňuje výpočet kalku-
lací cen výrobků, provádí přípravu dat pro výrobce, např. je ve skladu
blokován materiál pro přijatou zakázku atd. Pro skladové hospodář-
ství se doporučoval kompletní systém řízení skladu, nákupu, prodeje,
reklamace, administrativy atd. Např. systém prodeje zajišťuje vysta-
vování expedičních odběratelských listů. Systém podvojného účet-
nictví umožňuje vedení účetního deníku, evidenci a výpočet DPH,
vedení platebního kalendáře.

Bylo možno zhlédnout výrobky tiskáren a papíren. Papírny nás
přesvědčily, jak dalece a dobře zvládly všechny tiskové techniky
a potiskují zejména recyklovaný papír. Výrobků je mnoho, od obá-
lek, účtenek, tapet, až po velký nárůst tiskopisů pro výpočetní tech-
niku.

Zbývalo si ještě prohlédnout i obalovou techniku, zejména zaří-
zení, která slouží k zabalení časopisů či palet s knihami.

Na Výstavišti si mohl návštěvník prohlédnout výsledky soutěže
"Obal 1996" a "Nekrásnější kniha roku 1995". Do soutěže "Obal
96" bylo přihlášeno 51 exponátů a všechny byly vystaveny. Nejvíce
- 33 jich bylo zařazeno do kategorie spotřebitelských obalů, zbytek
do kategorií obalových materiálů, přepravních obalů a skupinových
obalů. Ocenění se dostalo 22 obalům, z nichž deset bylo vybráno
k účasti ve světové soutěži Worldstar v americkém Chicagu. V roce
1995 proběhl 31. ročník soutěže Nejkrásnější knihy roku. Do sou-
těže se přihlásilo 104 vydavatelů, mezi nimi i Kartografie Praha, a.s.
Ceny byly uděleny Ministerstvem kultury České republiky (5 cen),
Památníkem národního písemníctví (I cena) a Svazem polygrafic-
kých podnikatelů (I cena), a to za vynikající polygrafické zpraco-
vání tiskárně Helios-Exprint v Červeném Kostelci za knihu Jiří Kov-
tun-Zdeněk Lukeš Pražský hrad za T. G. Masaryka.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

Autoatlas České republiky 1:100 000. I. vydání. Vydava-
tel Geodézie ČS, a. S., a Geodézie Brno, a. S., výhradní di-
stributor pro Českou republiku Freytag a Bemdt, s. r. o., 1996.
Doporučená cena 388 Kč.

Koncem roku 1996 přišel na trh nový autoatlas České republiky
(ČR) v nekonvenčním velkém měřítku I: 100 000. Toto kartogra-
fické dílo určené zejména pro motoristy, ale s ohledem na po-
drobnost měřítka i výkonnější turisty, vzniklo ve spolupráci akci-
ových společností Geodézie ČS (Liberec) a Geodézie Brno.
Distribuce autoatlasu v tuzemsku i zahraniči je zajišťována známou
rakouskou kartografickou firmou Freytag Berndt. Protože nový au-
toatlas nevyniká pouze nezvykle podrobným měřítkem. ale i v na-
šich podmínkách dosud nezvyklým nasazením digitální technolo-
gie, je vhodné zmínit se o tomto kartografickém díle poněkud
podrobněji.

Pro vytvoření podkladové digitální kartografické báze, využité
především pro přípravu tiskových podkladů, byl zvolen švýcarský
program OCAD, dosud známý spíše tvůrcům map pro orientační
běhy. Vstupem do tDhoto programu byla rastrová Základní mapa ČR
1:50000, získaná od Zeměměřického úřadu. Dále byly využity vo-
jenské topografické mapy, silniční mapy a letecké snímky.

Autoatlas začíná přehlednou mapou CR měřítka I: I 200 000, ob-
sahující základní silniční síť a kartogram okresů ČR se zákresem au-
tomobilních značek. Následuje přehledka kladu listů s vyznačením
stran autoatlasu a přehledka plánů měst. Nechybí tradiční tabulka
vzdáleností mezi 37 českými městy, obdobná tabulka pro vybrané
hraniční přechody a rovněž pro 37 evropských měst. Následující
značkový klíč rozlišuje 18 liniových a 17 bodových objektů, plošně
se vyznačují pouze lesy, zahrady a vinice.

Plocha CR je zobrazena na 176 stranách rozměru 240 na 325 mm,
kde vlastní aktuální kartografická kresba zabírá plochu 205 na 280
mm, zbytek je vyplněn kresbou ze styčných listů v provedení na
spadnutí. Celkem se jedná cca o 10m2 kresby. Zobrazeno není pouze
naše státní území, ale i sousední části Rakouska, Německa, Polska
a Slovenska. Po podrobné automapě následují plánky městských cen-
ter Prahy, Ústí nad Labem, Liberce a Plzně v měřítku I: IO 000 a Čes-
kých Budějovic, Hradce Králové, Pardubic, Brna, Olomouce a Os-
travy v měřítku 1:15000.
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Druhou částí autoatlasu je přehled základní evropské silniční sítě
v měřítku 1:2500000 (střední a západní Evropa), 1:3600000 (jižní
a východní Evropa a Velká Británie a Irsko) a 1:5 200000 (severní
Evropa).

Závěr autoatlasu tvoří přehled dálniční sítě mající povahu dálnič-
ního průvodce obsahujícího veškeré dálniční exity, parkoviště, čer-
padla, telefonní hlášky a dokonce i nadmořské výšky. Motoristy za-
jisté potěší i přehled 29 evropských států s údaji o maximálních
povolených rychlostech v obcích i mimo ně na dálnicích a ostatní
silniční síti. Udaje o přípustné normě promile alkoholu v krvi budou
zajisté zajímavé pro řidiče, kteří se domnívají, že jedno pivo zvýší
pohodu a zbystří smysly.

Atlas je zakončen rejstříkem obsahujícím 9 000 názvů obcí (bez
jejich vnitřních administrativních členění, tj. např. Praha i Brno
mají po jednom záznamu). Vhodným doplňkem indexových záz-
namů je poštovní směrové číslo a směrové číslo pro telefonické
spojení. Tečku za obsahem atlasu dělá seznam celních přechodů na
státní hranici, s vyznačením provozní doby, charakteru a rozsahu
přepravy.

Běžný uživatel zvyklý na auto atlasy měřítka 1:200 000 zajisté
ocení podrobnost zobrazení cestní sítě, kde zejména úplná síť pol-
ních a lesních cest tvoří až nezvykle jemnou spleť čar a to dokonce
i na zahraniční kresbě. Zajímavým a ne zcela běžným doplňkem je
i dálniční průvodce, specialita hlavního redaktora atlasu Ing. Jiřího
Miillera.

Běžný spotřebitel kartografických děl zřejmě neocení fakt, že celé
dílo bylo sestaveno pomocí počítače. Prostě to vezme jako samo-
zřejmost. Faktem je i skutečnost, že v současné době je kolektiv kar-
tografů z České Lípy, vedený Ing. Rančákem a Ing. Tomiškou, na-
tolik zdatným týmem, že veškeré práce na autoatlasu zvládnul za
neuvěřitelných 200 dní.

Každý, kdo se alespoň trošku vyzná v geoinformatice, ví, že 90
% ceny projektu tvoří data. Samozřejmě data je nutno nejen nasbí-
rat, ale zejména neustále aktualizovat, a občas jsou v nich bohužel
i chyby. Pokud si uvědomíme, že digitální obraz celé naší republiky
v měřítku 1:100 000 s mírou podrobnosti 1:50 000 tvoří informační
základnu využitelnou nejen pro komerční "papírové" mapy, ale např.
i pro mnohé technologie GIS, můžeme projekt ambiciózních Geo-
dézií ze severních Čech a jižní Moravy považovat za výzvu tvůrcům
státních mapových děl, včetně digitální topografické databáze známé
pod akronymem ZABAGED.

Lze tak očekávat prozatím skryté, ale do budoucna stále aktuál-
nější střetávání státních a privátních subjektů v kartografické pro-
dukci. A velmi složitou problematiku autorských práva zejména je-
jich interpretace. A pokud směřujeme do stadia "informační
společnosti", potom pojem "informace" a zejména informace pro-
storová (grafická, polohová, lokalizační) nabude velmi rychle své
ceny nejen informační či gnozeologické, ale i finanční.

Silniční autoatlas České republiky, komplexně zpracovaný digi-
tálními technologiemi, tvoří přelomovou etapu mezi "klasickou"
a "digitální" kartografií. Obě tyto formy kartografie budou vedle sebe
možná existovat ještě několik desítek let. Trend razantního nástupu
geoinformatiky je nezvratný.

Autor recenze si zde dovoluje doporučit čtenářům GaKO článek
A. Steinforta "Je život po GlS?" (Is there Life after GlS?), přelo-
žený Ing. J. Simkem v Přehledu informací 6/96, vydávaného
VÚGTK, Zdiby. Zmíněný článek se zabývá zejména problematikou
zvládání objektových a databázových technologií. Z tohoto úhlu po-
hledu lze očekávat, že digitálně zpracované autoatlasy budou v brzké
budoucnosti pouhou aplikační úlohou nad globální geografickou
bází dat.

Prof Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.,
katedra mapování a kartografie Fakulty stavební

ČVUT v Praze

K potěšení, poučení a užitku slouží kalendáře vydávané Českým úřa-
dem zeměměřickým a katastrálním. V roce 1996 zdobil stěny pra-
covišť kalendář, který v každém měsíci upoutával pozornost ukáz-
kami částí mapových listů stabilního katastru. Výřezy byly z měst,
ve kterých sídlí v České republice zeměměřické a katastrální in-
spektoráty. Úvodní list byl vzat z Prahy, Malé Strany s nezbytným
Karlovým mostem. Leden s únorem se honosily téměř celým zo-
brazením Českých Budějovic spolu s Malší a Vltavou. Následovala
města Plzeň, Liberec, Brno. Listopad a prosinec reprezentovala
Opava. Každý z listů byl doplněn adresami katastrálních úřadů

v okresních městech. Praha byla doplněna navíc o adresy ústředních
orgánů. Na úvodním listu byla kromě toho stručná informace
o vzniku stabilního katastru, jak se měřilo, zobrazovalo a kde je dnes
uložen soubor originálních map stabilního katastru z území České
republiky (ČR).

Zcela jinou náplň má kalendář na rok 1997. Je tematicky zaměřen
na edici soudobých map České republiky 1:500 000. Mezi ukázka-
mi je: Přehledná mapa Ceské republiky, mapa kladu listů základních
map středních měřítek, mapa správního rozdělení, mapa České stát-
ní nivelační sítě 1.-111. řádu, mapa vyšších geomorfologických jed-
notek ČR a jako poslední fyzickogeografická mapa ČR.

Kalendář 1997 vkusně zpracoval Zeměměřický úřad a vytiskla
Kartografie, a. s., Praha.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc..
Praha

K životnému jubileu
doc. Ing. Ladislava Bitterera, CSc.

V dobrom zdraví a v plnej tvorivej aktivite rozšíril dňa 27. 6. 1996
rady šesťdesiatnikov doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc., vedúci ka-
tedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Vysokej školy dopravy
a spojov (VŠDS) v Žiline

Rodák z KoŠíc. Maturoval v roku 1954 na Jedenásťročnej stred-
nej škole v Dolnom Kubíne a zememeračské inžinierstvo skončil na
Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technic-
kej (SVST) v Bratislave v roku 1959. V tomto roku nas,túpil do Ob-
lastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodé-
zie a kartografie) v Žiline, kde pracoval v oblasti fotogrametrie.
V roku 1962 prichádza na katedru geodézie a geotechniky (KGG
- od roku 1994 KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spo-
jov (FPEDS - od roku 1990 SvF) VŠDS ako asistent. Vedeckú hod-
nosť kandidáta technických vied získal v roku 1969 a za docenta pre
odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1983, na základe habilitač-
nej práce v roku 1975. Od 1. 5. 1990 je vedúcim KG SvF VŠDS.

Od príchodu na VŠDS jubilant prednášal vybrané kapitoly z fo-
togrametrie a od roku 1974 prednáša predmety Geodézia a Základy
fotogrametrie, pre ktoré napísal aj dočasné vysokoškolské učebnice.
Zaslúžil sa o zavedenie diplomových prác z odboru železničná geo-
dézia na VSDS už od roku 1969, z ktorého v súčasnosti je samo-
statná Štátna skúšobná komisia. Je školitefom vedeckých ašpirantov
(teraz doktorandov). V roku 1992 založil bakalárske štádium na SvF
VŠDS so zameraním na kataster nehnutefností.

Doc. Bitterer, CSc., má rozsiahlu prednáškovú, posudkovú a pub-
likačnú činnosť. Je autorom 3 a spoluautorom 5 dočasných vysoko-
školských učebníc. Ďalej je autorom a1ebo spoluautorom 76 vedec-
kých a odborných prác, z toho 20 v zahraničných časopisoch, resp.
vo svetových jazykoch, z oblasti fotogrametrie, inžinierskej a želez-
ničnej geodézie a spoluautorom 1monografie. Zjeho p6vodných prác
si zasluhuje zmienku: určovanie priestorovej polohy horninových dis-
kontinút, kontrola geometrickej polohy kofaje pre zvýšené traťové
rýchlosti a meranie učinkov banskej činnosti na železničné objekty.

Popri pedagogickej činnosti sa doc. Bitterer vefmi aktívne za-
pája do riešenia výskumných úloh. Výsledky svojej vedecko-vý-
skumnej činnosti zhrnul do 16 výskumných správ, ktoré orientuje
hlavne na rezort dopravy a boli realizované v praxi. Aktívne spolu-
pracuje s KG SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má
viacročné kontakty s katedrou inžinierskej geodézie Vysokej školy
dopravnej v Drážďanoch a s Banskou akadémiou vo Freibergu. Zá-
služná je jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti, najma
vo Fotogrametrickom komitéte.

Pri príležitosti významného životného jubilea želáme doc. Ing.
Ladislavovi Bittererovi, CSc., pevné zdravie, vefa tvorivých síl a čo
najviac stretnutí, vo forme príspevkov, na stránkách nášho časopisu.

K šesfdesiatke
doc. Ing. Vlastimila Staněka, CSc.

Medzi šesťdesiatnikov sa dňa 23.3. 1996 zaradil aj známy vysoko-
školský pedagóg doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.

Jubilant sa narodil v Tetčiciach, okres Brno-venkov (Česká re-
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publika - ČR). Stredoškolské štúdium absolvoval na Jedenásťročnej
strednej škole v Ivančiciach (okres Brno-venkov, ČR) v roku 1954
a zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierského staviterstva
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1959 s vyznamenaním. Po štúdiách nastúpil do Riaditerstva vodo-
hospodárskeho rozvoj a (teraz Vodohospodárska výstavba, š. p.)
v Bratislave, kde vykonával a od roku 1964 ako vedúci geodetického
oddelenia zabezpečoval geodetické práce pre výstavbu verkých vo-
dohospodárskych objektov na Slovensku. Ďalej zavádzal metodiku
a realizoval merania posunov a pretvorení na priehradách a iných
významných vodohospodárskych objektov. 1. 10. 1968 prešiel, na
základe konkurzu, na katedru geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF)
SVŠT (od 19.3. 1991 Slovenská technická univerzita) ako odborný
asistent. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických
vied a za docenta pro odbor geodézia bol vymenovaný I. 6. 1981.
Od 1. 9. 1991 vykonával funkciu vedúceho KG SvF SVŠT a v ro-
koch 1986 až 1990 bol členom Vedeckej rady a členom Kolégia de-
kana SvF SVŠT:

Doc. Staněk od roku 1977 prednášal predmet Geodézia v sta-
vebníctve (GS), ktorého je aj garantom, pre stavebné odbory (SO)
a pre poslucháčov Fakulty architektúry SVŠT a viedol predmet vý-
učba geodézie v teréne (VGT) pre poslucháčov odboru geodézia
a kartografia (GaK) i SO. Od roku 1995 prednáša predmet Inžinier-
ska geodézia (lG) na odbore GaK a predmet GS pre odbory archi-
tektúra a pozemné stavby, vodné hospodárstvo a vodné stavby a in-
žinierske konštrukcie a dopravné stavby. Ďalej vedie praktické
cvičenia z geodézie a od roku 1994 je garantom výučby lG v teréne
a VGT pre SO. Od roku 1983 je školitefom vedeckých ašpirantov
(teraz doktorandov).

Doc. Staněk, CSc., je autorom 1 monografie a 9 dočasných vy-
sokoškolských učebníc, z toho 7 v spoluautorstve. Ďalej ako autor
a spoluautor publikoval takmer 50 vedeckých a odborných prác v ča-
sopisoch a zborníkoch. Úspešne referoval na 28 konferenciách
a sympóziach.

Popri pedagogickej činnosti sa doc. Staněk aktívne zapája do rie-
šenia výskumný<;h úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešiterom 3 a spo-
luriešiterom 6 VU z oblasti lG, a to najma: vytyčovacie práce a kon-
trolné merania pri realizácii rozmerných a staticky náročných
stavebných objektov (vefké mostné objekty, atómové elektrárne,
priehrady a pod.), meranie posunov a pretvorení, ako aj určovanie
geometrických parametrov stavebných objektov a optimalizácia bu-
dovania sietí na účely lG. Od roku 1990 uspešne spolupracuje s Ústa-
vom geodézie a inžinierskej geodézie Technickej univerzity vo Vi-
edni. Má rozsiahlu posudkovú a expertíznu činnosť a aktívne pracuje
v orgánoch Komory geodetov a kartografovo Je nositel'om viacerých
vyznamenaní.

Doc. Ing. Vlastimilovi Staněkovi, CSc., želáme, aby s dobrým
zdravím a sviežosťou ďalej činorodo pracoval, rozvíjal inžiniersku
geodéziu a ďalej pomáhal vychovávať novú generáciu geodetov a kar-
tografov.

Zoznam diplomových prác obháje-
ných absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 1996

Katedra geodézie
BARIAK, R.: Fotogrametrické meranie priestorových zmien dol-

ných vrát plavebnej komory VD GabČíkovo.
BENDA, M.: Analýza presnosti vybraných metód merania zvislých

posunov stavebných objektov.
BORSOVÁ, S.: Apriórna analýza nivelačných meraní pri určovaní

posunov stavieb.
GERGELOVÁ, G.: Geodetické merania mostného objektu počas za-

ťažkávacej skúšky.
HANKO, L: Určenie priestorových zmien objektu metódou digi-

tálnej fotogrametrie.
HOREHÁJOVÁ, M.: Geodetické meracie systémy v priemysle.
LOTF, A. J.: Meranie posunov a deformácií optoelektronickým de-

tektorom IL2000.
MAURICIO, G. M.: Inerciálne meracie systémy a ich využitie v geo-

dézii.
MLČOCHOVÁ, H.: Zber a využitie geodetických informácií na

tvorbu účelovej mapy.

ORBÁN, Š.: Zhodnotenie trigonometrickej metódy merania posu-
nov na vodnom diele Ružín I.

OROS, T.: Kalibrácia optoelektronického detektora vyvinutého na
báze riadkového CCD snímača.

PETRO, P.: Geodetické aspekty použiti a netradičných kriviek pri
prQiektovaní dopravných stavieb.

PLASILOVÁ, P.: Geodetická dokumentácia sakrálneho objektu.
POČUCHOVÁ, M.: Geodetická kontrola geometrických parametrov

Nového mosta v Bratislave.
POLÁK, E.: Aplikačný softver na počítačové spracovanie výsledkov

merania geometrických parametrov žeriavových dráho
STANEK, R.: Využitie nemetrických komor v inžinierskych apliká-

ciách pozemnej fotogrametrie.
STRÁSKA, M.: Dlhodobé merania stability diarničného Mosta Laf-

ranconi.
SUCHÁNEK, F: Tvorbadokumentácie skutočného vyhotovenia sta-

vebného objektu.
VOJTEK, M.: Geodetické práce súvisiace s výmenou dolných vrát

plavebnej komory VD GabČíkovo.
VRTÁK, M.: Projekt na vytýčenie priestorovej polohy osi diarnič-

ného tunela.

Katedra geodetických základov
AUXT, J.: Digitálny model reliéfu na báze geodetického merania.
AYALA, M. A.: Vyrovnanie polohovej siete.
BALÁŽOVÁ, Z.: Zhodnotenie opakovaných nivelačných meraní na

prečerpávacej vodnej elektrárni IpeL
BEŤKO, B.: Optimalizácia metodiky komparácie na laserinterfero-

metrickom komparátore.
FENCÍK, R.: Vektorové údajové modely pre informačné systémy

o území.
GEISSE, R.: Digitálne metódy v spracovaní technickej časti pro-

jektov pozemkových úprav.
GONDOVÁ, A.: Zhodnotenie opakovaných nivelačných meraní na

prečerpávacej vodnej elektrárni IpeL
HAZUCHOVÁ, O.: Spoločné vyrovnanie terestrických a GPS me-

raní z lokality Ďubákovo.
IVICOVÁ, L: Metóda VPN ajej využitie na sledovanie vertikálnych

zmien.
KARABA, R.: Historický prehrad vývoja geodézie na Sloven-
sku.
PAPPOVÁ, A.: Polohové geodetické súradnicové systémy z hl'adiska

súčasných požiadaviek kvality.
SEDLÁK, P.: Využitie GPS na analýzu horizontálnych deformácií

geodetickej siete.
SOLD, M.: Návrh technického riešenia zdokonaleni a laserinterfero-

metrického komparátora.
VÁŠ, J.: Spoločné spracovanie astronomických meraní, GPS a ni-

velácie.

Katedra mapovania a pozemkových úprav
BOBAČIC, R.: Návrh cestnej siete na lokalite Sebreky v katastrál-

nom území Modra.
DERMEKOVÁ, J.: Porovnanie model ov územia z máp vel'kých

a stredných mierok.
ĎURIŠ, P.: Porovnanie interaktívnych systémov pri tvorbe a aktua-

lizácii vektorovej katastrálnej mapy.
FORGÁČ, M.: Tvorba digitálnej katastrálnej mapy.
INŠTVÁNFFY, I.: Hranice pozemkových objektov v geoinformač-

nom systéme.
JANUŠKOVÁ, A.: Viacúrovňové vyjadrenie objektov územia na ma-

pách.
JAROTOVÁ, M.: Analýza hraníc priestorových jednotiek.
JASOVSKÁ, E.: Grafický sposob transformácie súradníc stereogra-

fického systému do S-JTSK.
MIKLUŠ, M.: Kartografická hodnota máp.
MLYNÁRIK. A.: Presnosť kartometrickej digitalizácie obsahu máp
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