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60 rokov doc. Ing. Imricha Horňanského, PhD., predsedu ÚGKK SR

Neúprosnýčasnameralpredsedovi
doc. Ing. Imrichovi Horňanskému,
teniu jeho práce.

Úradu geodézie, kartografie
a katastra (ÚGKK)Slovenskej
republiky (SR)
PhD., 60 rokov. Jeho významné jubileum inšpiruje k zamysleniu, sumarizácii a hodno-

Jubilant sa narodil 18. 9. 1940 v Bratislave, kde i študoval. Stredoškolské štúdium skončil na jedenást'ročnej strednej škole
maturitou s vyznamenaním v roku 1957 a zememeračské inžinierstvo na Stavebnejfakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v roku 1962 tiež s vyznamenaním. Počas štúdia posobil ako vedecká pomocná sila na Katedre geodetických základov SvF SVŠT
Aj po absolvovaní SVŠT ostal verný Bratislave. Pracoval v Ústave geodézie a kartografie (1962 až 1967), v Inžinierskej geodézii, n. p. (1968 až 1972) a v Geodézii, n. p. (1973 až 1982). V priebehu posobnosti na týchto pracoviskách prešiel viacerými druhmi prác aj rozličnými stupňami riadenia, a to od vedúceho meračskej čaty cez samostatného plánovača, technológa, výrobného inžiniera, prevádzkového inžiniera po vedúceho prevádzky inžinierskej geodézie, neskor
prevádzky evidencie nehnutel'ností, pričom získal široký odborný rozhl'ad. Bohaté praktické skúsenosti a dobrý organizačný talent prispeli k tomu, že v roku 1982 bol pozvaný do Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK - od 1. 1.
1993 ÚGKK SR) do funkcie vedúceho sekretariátu predsedu SÚGK. Tu vniká hlbšie do problematiky plánovania afinancovania.
Možnost' poznania širších súvislostí postavenia geodézie a kartografie v národnom hospodárstve a ich riešenia sa pred ním
otvára dňom 1.2.1987, kedy bol vymenovaný
za námestníka
predsedu
SÚGK. Viacročná činnost' na roznych úsekoch a úspešne zastávané dovtedajšiefunkcie boli dobrýmpredpokladom, aby bol Ing. Horňanský, PhD., uznesením vlády
SS!? zo dňa 24.5.1989, vymenovaný
za predsedu
SUGK dňom 1.7.1989.
Prirodzenou vlastnost'ou Ing. Horňanského
je starat' sa o svoj odborný rast. V roku 1970 absolvoval prípravný kurzpre
zodpovedných geodetov (ZG) a v roku 1971 získal oprávnenie vykonávat'funkciu ZG. Ďalej v roku 1970 absolvoval kurz automatizácie vedecko-technických výpočtov v geodézii. Od roku 1973 má oprávnenie na overovanie geodetických prác. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na SvF SVŠT, v roku
1986 získal vedeckú hodnost' kandidáta technických vied a v roku 1993 bol vymenovaný
za docenta pre odbor geodézia
na základe habilitačnej práce. Doc. Ing. Horňanský, PhD., je príkladom vedúceho pracovníka, ktorý popri svojej náročnej
funkcii sa venuje sebavzdelávaniu.
Pracovná činnost' doc. Horňanského je vel'mi široká. V rokoch 1970 až 1996 aktívne posobil v názvoslovnej komisii SÚGK
(ÚGKK SR) a v rokoch 1970 až 1989 v terminologickej komisii SÚGK, ktorej bol aj predsedom (15. 1. 1987 až 1. 7.1989).
Od 1. 1. 1978 do 30.6. 1988 posobil v redakčnej rade (RR) Geodetického a kartografického obzoru (GaKO), z toho od 1.
1. 1987 ako podpredseda RR. Od roku 1986 je predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky a komisie pre obhajoby diplomových prác na odbore GaK SvF SVŠT (od 19.3.1991 Slovenská technická univerzita - STU). Od roku 1990 je členom
komisie pre obhajoby dizertačných prác Z vedného odboru geodézia SvF SVŠT (STU). V rokoch 1990 až 1997 bol členom
vedeckej rady SvF SVŠT (STU) a od roku 1997 je členom vedeckej rady STU. Od roku 1990 je externe pedagogicky činný
na odbore GaK SvF SVŠT (STU). Ďalej v rokoch 1996 až 1998 bol členom Riadiaceho výboru CERCO (Európsky výbor
predstavitel'ov geodeticko--kartografických inštitúcií) pri Európskej sieti vedecko-technickej spolupráce. Od roku 1996 je
podpredsedom správnej rady Slovenského pozemkového fondu a od I. 1. 2000 je členom Slovenskej akadémie inžinierskych
vied.
Osobitne treba ocenit'publikačnú činnost' doc. Horňanského.
Je autoromjednej monografie, ktorá vyšla v dvoch vydaniach a spoluautorom ďalšej. Publikoval 80 prác (niektoré v spoluautorstve) v domácich časopisoch (najma GaKO) a v zborníkoch a 17 prác v zahraničných časopisoch. Mal 42 prednášok v zahraničí.
Aktívne sa zúčastňoval a zúčastňuje na tvorbe zákonov, a to zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam, zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v SR, zákona Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon), zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov
a kartografov (návrh novely zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. je v NR SR).
Doc. Horňanský
má zásluhu na dobrej spolupráci rezortu ÚGKK SR s podnikatelskou sférou. Pri všetkej svojej činnosti
vyžaduje náročnost' na odborné vedomosti svojich spolupracovníkov, ale je náročný aj voči sebe.
Pri príležitosti významného životného jubilea oceňujeme dlhoročnú záslužnú prácu, ktorú doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
vykonal pre rozvoj slovenskej geodézie a kartografie a želáme mu vel'a rokov života v dobrom zdraví, optimizmus v práci a v živote a vew energie pri riešení náročných úloh pre rozvoj geodézie, kartografie a katastra v SR.
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Ing. Katarína Leitmannová, Ing. Matej Klobušiak, PhD.,
Ing. Štefan Priam, PhD.
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Určenie výšok význačných štítov
Vysokých Tatier pomocou GPS

Určenie nadmorských výšok význačných tatranských štítov použitím technológie globálneho systému určovania polohy (GPS),
velíni presnej nivelácie a gravimetrického modelu kvázigeoidu Slovenska metódou stochastickej transJormácie meraní GPS
do národného súradnicového a výškového systému s dorazom na presné určenie nadmorských výšok. EJektívne sú využité inJormácie o presných nadmorských výškach na neidentických bodoch.

Determination oj heights above sea level oj dominant peaks oJTatra Mountains by GPS technology, high-precision levelling,
and gravimetric model oj quasi-geoid oj Slovakia by the method oj stochastic transJormation oj GPS survey into the national
coordinate and height system with accent to exact determination oj heights. InJormation about exact elevation above sea level in the case oj non identical location oj stations are effectively applied.
1. Úvod
Ako je všeobecne známe, výšky bodov bývalej Česko-slovenskej trigonometrickej siete sa určovali trigonometricky.
V rovinatom teréne, kde neboli velké zvislicové odchýlky
a atmosferická refrakcia, táto metóda poskytla celkom prijateTnévýsledky z hTadiska presnosti charakterizovanej strednými chybami, ktoré podTaodhadu majú hodnoty 5 až 10 cm.
Špeciálny výskum na určenie týchto hodnót zatiaT nebol vykonaný.
Zložitejšia situácia je v homatom teréne. Tam sa v omnoho
vačšej miere uplatňuje vplyv zvislicových odchýlok a refrakcie. Nepresnosť v ich určení ovplyvní velkosť hodnót stredných chýb, ktoré móžu nadobudnúť 20 až 50 cm. Ak sa k tomu
pripočíta aj vplyv recentných pohybov za obdobie od vykonania trigonometrických meraní až doteraz (asi 50 rokov), vychádza nám, že rozdiely medzi skutočnými a v geodetickej dokumentácii uvádzanými výškami móžu byť ešte vačšie.
Určitú nádej na zlepšenie tejto situácie vo vysokohorskom
prostredí sTubovala priestorová trilaterácia. Experimentálne
odskúšanie tejto metódy bol o vykonané vo Vysokých Tatrách v rámci riešenia výskumnej úlohy [1] pod názvom etapy
Rysy 88. Predpoklady sa potvrdili hlavne vďaka nasadeniu
najpresnejších elektronických diaTkomerov (Mekometer ME
3000 a Wild DI 2000). Výsledky merania dlžok nie sú ovplyvnené zvislicovými odchýlkami. Refrakcia sa uplatňuje
len pri fyzikálnej redukcii meraných dlžok. Maximálna
stredná chyba vo výške bola 1,9 cm vzhTadomna výšky dvoch
referenčných bodov určených veTmi presnou nive1áciou
(VPN), ktorých stredná chyba bol a asi 0,5 cm. Nevýhodou
tejto metódy je podmienka vzájomnej viditefnosti bodov,
zdlhavosť meraní a značná závislosť od počasia.
Zavedenie globálneho systému určovania polohy (GPS) do
geodetickej praxe umožnilo využiť tento systém aj na určenie nadmorských výšok v tak exponovanej lokalite, ako sú
Vysoké Tatry. Táto metóda poskytuje údaje so strednou chybou horizontálnej polohy rádovo v mm a výšky do 3 cm.
Stredná chyba nadmorskej výšky potom závisí aj od pres-

nosti kvázigeoidu, pomocou ktorého sa uvedená výška určuje z elipsoidickej výšky (určenej pomoc ou GPS). Výhodou tejto metódy, oproti trigonometrickej, je vyššia presnosť.
Oproti obidvom metódam predovšetkým rýchlosť merania,
prakticky nezávislosť od poč asia, kritériomje iba bezpečnosť
meračov a nevyžaduje vzájomnú viditeTnosť bodov. Nevýhodou je závislosť presnosti určovania výšok od spósobu eliminácie vplyvu troposféry a od presnosti použitého modelu
kvázigeoidu.
V článku uvedieme postup určenia nadmorských výšok
bodov, osadených na význačných štítoch Vysokých Tatier,
pomocou GPS, a to: Gerlachovského a Lomnického štítu, Rysov-I, Rysov-II, Kriváňa, Bystrej a Predného Soliska. Využívajú sa tri zdroje informácií: GPS, kvázigeoid a nivelačné
výšky.
2. Výber bodov
Výber bodov sa vykonal na základe rekognoskácie. Jej výsledkom bol návrh Lokálnej geodetickej siete Vysoké Tatry
(LGS VT), pozostávajúcej z 31 geodetických bodov na slovenskej strane a 6 bodov na poTskej strane. Na určenie nadmorských výšok boli do LGS VT vybrané body zo Štátnej
nivelačnej, Štátnej trigonometrickej a Štátnej gravimetrickej
siete a nové geodetické body osadené na štítoch špeciálnymi
meračskými značkami (závislá centrácia). Tieto značky sa
však vo vačšine prípadov nenachádzali na najvyššom bode
štítu, ale na takom mieste, kde ich bolo možné stabilizovať.
Rozmiestnenie bodov je znázomené na obr. 1. Z legendy je
vidieť, že sieť pozostáva:
- z bodov so závislou centráciou (Kriváň- KRIV, Predné Solisko - PRSO, Rysy 11- RYS2, Gerlachovský štít - GERL,
Lomnický štít - LOMS),
- z nivelačných bodov,
- z bodov so známymi súradnicami v súradnicovom systéme
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK),
- z ósmich referenčných bodov (5 na slovenskej strane a 3
na poTskej).
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Vlastné meranie sa vykonalo v meračskej kampani, označenej "Tatranské štíty 98", 16 prijímačmi GPS Trimble 4000
SSi a SSE, 3 prijímačmi Ashtech MD-XII a 2 prijímačmi Zeiss GePoS RD24. Meračská kampaň trvala 3 dni od 1. 9. do
3. 9. 1998. Na referenčných bodoch sa meralo nepretržite
celé tri dni od O do 24 hodín, na ostatných 9 hodín denne,
t. j. od 8. do 17. hodiny. Interval záznamu bol 15 sekúnd, observačná maska 5°. Meteorologické údaje z dvojhodinových
intervalov meraní (tlak, teplota a vlhkosť vzduchu) sa prevzali z meteorologických staníc nachádzajúcich sa v blízkosti
bodov: Gánovce (GANO), Liesek (LlES), Skalnaté Pleso
(SKPL) a Lomnický štít (LOMS). Na ostatných bodoch sa
každé 2 hodiny merala teplota a tlak vzduchu.
4. Spracovanie nameraných

96 (Medzinárodná terestrická sieť referenčných bodov, epocha 1998, 67) a s apriómou charakteristikou presnosti (J =
= 0,0001 m [6].
S. Určenie normálnych

výšok

Určenie normá1nych výšok vybraných tatranských štítov pomocou nivelácie nie je možné pre strmý a vefmi členitý vysokohorský terén. Preto sa použila najnovšia progresívna (zatiaf ale nie najpresnejšia) metóda, a to GPS v kombinácii
s kvázigeoidom Slovenska GMSQ98BF [5] a výškami bodov určenými digitálnou niveláciou2) s kritériami presnosti
VPN.
Vlastné riešenie sa tedy vykonalo dvoma sposobmi:
1. Klasickým
spósobom podfa známeho vzťahu

údaj ov

Namerané údaje sme spracovali bemským softvérom, verzia
4.0 [4]. Použili sme presné efemeridy z CODE (Centrum na
určovanie presných efemeríd pre Európu) v Beme, ktoré spracúva výsledky meraní GPS na bodoch zaradených do Medzinárodnej služby GPS (IGS). Prevzaté a namerané meteorologické údaje sa zatiaf nezohfadnili. Troposférické korekcie
sme odhadli pre každých 6 hodín observácie k Saastamoinenovmu meteorologickému modelu troposféry. Korekcie zo
závislosti poloh fázových centier antén od elevačných uhlov
prijatých signálov z družíc sme aplikovali len pre antény
Trimble.
S ciefom budúcich geodynamických výskumov sme zvolili riešenie tzv. vofnej siete pripojenej na jeden bod SLOVGERENET,I) a to Rohačku (ROHA) so súradnicami v ITRF

kde H je nadmorská výška, HEL je elipsoidická výška určená pomoc ou GPS a Šje výška kvázigeoidu nad elipsoidom.
2. Stochastickou
transformáciou
meraní GPS do národných systémov S-JTSK a baltského výškového systému - po vyrovnaní (Bpv) s dorazom na presné určenie
nadmorských výšok aj neidentických bodov ciefového
systému [2]. Týmto sposobom sa v podstatnej miere eliminuje nepresnosť určenia priebehu kvázigeoidu v pred1) Slovenská geodynamická referenčná sieť.
2) Nivelácia vykonaná digitálnymi kompenzátorovými nivelačnými
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1. sp6sob

ITRF 96, epocha 1998,67

2. sp6sob
Rezíduum vo výške
na nivelačných bodoch
po transformácii

Rezíduum

Bod

B

1
BlE2
BIEL
EURO
GANO
HREB
HUTY
LIES
LUCI
LYPO
MENG
PODB
ROHA
SDOM
SKPL
TAKO
TIDO
TSTR
VLOM
VYCH
ZDIA
ZIAR

[0 , "]

L
[0 , "]

2
491411,9561
491409,6708
490853,5746
490204,6119
490933,7949
491322,5251
492209,3690
490403,1658
491546,8461
490950,0232
490834,3791
490302,6085
490919,8895
491115,0694
491247,9087
491319,9339
490507,1976
490604,2525
490338,6394
491626,0192
491059,8457

3
200557,9390
200601,4147
201915,7341
201924,6578
201322,7029
193542,9947
194042,3189
200758,3470
200655,6614
200412,0609
195409,8246
193631,3332
200923,1838
201352,7912
201926,2608
195734,7342
200347,5306
202033,6331
195400,5627
201521,7429
194343,2280

HEL

S

[ml
4
1064,193
1069,025
781,979
743,175
1348,959
980,327
734,297
858,413
1012,066
1 669,622
972,113
779,596
1 717,672
1 814,747
861,974
1325,869
958,275
698,371
867,282
961,204
1 392,770

[ml
5
42,616
42,619
41,862
42,072
42,450
42,727
41,917
42,597
42,349
43,095
42,998
42,963
42,840
42,479
41,746
43,066
42,777
41,852
42,894
41,824
43,167

metnej lokalite, ktorá pri prvej metóde plne zaťažuje výslednú nadmorskú výšku.
S ciefom určiť normálne výšky podfa prvého sp6sobu bolo
riešenie tzv. vofnej siete pretransformované do ITRF 96, epocha 1998,67 použitím súradníc a ročných rýchlostí pohybov
3 bodov permanentných staníc, a to MOPI (Modra-Piesok),
JOZE (Józefoslaw) a PENC (Penc) z EUREF (Európská sieť
referenčných bodov). Pomoc ou takto určených súradníc boli
interpoláciou z digitálneho modelu kvázigeoidu odvodené
jeho výšky t; a ich dosadením do vzťahu (1) aj normálne výšky
H. Porovnaním takto získaných výšok s nivelačnými sa získali odchýlky, ktorých vel'kosť a znamienko svedčí o systematickom posune kvázigeoidu voči systému nivelačných výšok. Numerické hodnoty geodetických súradníc, elipsoidických výšok, prevýšení, normálnych výšok a odchýlok uvádzame v tab. I, stlpce 2 až 8.
Druhý sp6sob využíva informácie z digitálnej nive1ácie na
lokálnu korekciu polohy kvázigeoidu pomocou efektívneho
modelu spojenia dvoch súradnicových systémov. Jeden je
S-JTSK a druhý ITRF 96. Efektívny model má tvar [2]:

HEL - S
[ml
6
1 021,577
1026,406
740,117
701,102
1 306,509
937,599
692,380
815,816
969,716
1626,527
929,116
736,633
1674,832
1772,268
820,227
1 282,803
915,498
656,519
824,388
919,380
1349,603

~JTSK

~' =

8
25
102
21
33
36
75
71
34
60
59
50
11
110
133
47
219
26
-27
49
54
188

v

a(v)

[mm]

[mm]

9
-30
39
-16
13
14
10
-16
5
-1
10
5
-24
55
vylúčený
-2
vylúčený
-6
-51
17
-6

10
45
41
30
29
29
27
23
31
41
29
30
25
30
29
18
29
33
27

vylúčený

je vektor karteziánskych súradníc XYZ identických
bodov systému Sl (Bessel), ktoré sme získali postupnosťou nasledujúcich tranformácií:
(xy,hBpvo

0JTSK

->

(RD'H)

->

(SDH)

->

(UVH)

->

(BLH)

== ~JTSK'
(2a)
tu BLH sú elipsoidické súradnice, UVH sú súradnice
na guli, SDH sú súradnice na zmenšenej guli, RDY
sú súradnice na kuželi, xy sú súradnice v S-JTSK a h je
nivelačná výška v Bpv,
~GPS
je vektor realizácii súradníc GPS XYZ identických bodov-systém S2 (GRS 803)),
~H
je vektor realizácií súradníc GPS XYZ neidentických
bodov v S2 (GRS 80),
y' = (e', {3', i}') je hypervektor odhadovaných parametrov,
e je vektor parametrov identických bodov,
{3
je vektor parametrov neidentických bodov,
i}
je vektor transformačných parametrov zo systému S2

~~~' O]
[O BT

A = X2 O S je hypermatica plánu,

X2
je náhodný hypervektor, ktorého realizáciou dostaneme vektor realizácií súradníc identických a neidentických bodov v systéme Sl a Sb
(~;TSK'

H - (HEL-tJ
[mm]

-> (XYZ)BESSEL

X1
kde

H
[ml
7
1021,602
1026,507
740,139
701,135
1306,545
937,674
692,451
815,851
969,777
1626,586
929,166
736,644
1647,942
1 772,401
820,275
1283,022
915,523
656,493
824,437
919,434
1349,791

~~ps, ~~)
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je matic a plánu, ktorá vyjadruje vzťah medzi Sl a vektorom parametrov e,
je matica plánu, ktorá vyjadruje vzťah medzi S2 a vektorom parametrov e,
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o

je nulová matica príslušného rozmeru,
je matica plánu, ktorá vyjadruje vzťah medzi S2a vektorom parametrov [3,
je transformačná matica, ktorá vyjadruje vzťah medzi
;GPS a vektorom transformačných parametrov tt,
je transformačná matica, ktorá vyjadruje vzťah medzi
;H a O,

B

S
T

(J2 [~1~pr~óma ~dJtkOVá disperzia,
W

=

O

W22 W23

O

W32 W33

je kofaktorová hypermatica kova-

riančnej matice náhodného hypervektora ;,
W11 je kofaktorová submatica vektora ;JTSK, W11 = kjHj,
kj = (J//(J2, Hjje kofaktorová matic a kovariančnej matice trigonometrických bodov S-JTSK ;JTSK,
W22 je kofaktorová submatica vektora ;GPS, W22 = keVe,
ke = (Je2/(J2, Ve je kofaktorová matic a kovariančnej
matice identických bodov GPS,
W 33 je kofaktorová matica vektora ;H, W 33 = ke VH, VH je
kofaktorová submatica kovariančnej matice neidentických bodov GPS,
W23 je kroskofaktorová submatica medzi identickými a neidentickými bodmi zmeranými technológiou GPS,
W23 = W32 = keVeH.
Riešením modelu (2) metódou najmenších štvorcov (MNŠ)
dostaneme efektívny odhad parametrov:

kde v = ; - Ara je vektor opráv z riešenia modelu (2), dh =
= h - (Cra- O je rozdiel nadmorských výšok určených niveláciou a klasickým sposobom podl'a (I) (tab. 1 stípec 8.),
Sje výška kvázigeoidu určená z konkrétneho digitálneho modelu [5]. Parameter 8ybude vysvetlený neskor pri rovnici (8).
Uplatnením analógie dvojetapovej siete na model (7) dostaneme výsledný efektívny odhad parametrov:

ktorý je závislý od vektora realizácií modelu (2) a nivelačných výšok. Pre efektívny odhad korekčného člena vektora
parametrov rovnice (8) platí [2]:

kde 2.dh = 2.h + C2.y(;) C' je kovariančná matic a rozdielov
výšok dh modelu (7).
Efektívne odhady korekčných členov kvantifikujúce významnosť pridanej informácie v podobe presnej nivelačnej
výšky dostaneme pomocou vzťahov [2]:
pre súradnice identických bodov
8é(;, h)

= Cov (é(;),{3(;»Kdh,

(10)

kde P je projektor priestoru sprostredkujúcich veličín (realizácií) do parametrického priestoru s vlastnosťami odhadov
MNŠ, rešpektujúcich nepresnosť bodov predmetných systémov Sl a S2'
Pre štruktúru kovariačnej matice odhadnutých parametrov
platí:
Ly~)

=

Var(O(;»
Cov([3(;),O(;»
(
Cov(0(;),0(;»

=

(4)

Cov(O(;), [3(;»
Var([3(;»
Cov(0(; ),[3(

;»

Cov(O(;), 0(;»)
Cov([3(;), 0(;»
Var(O(;»

.

Ak na niektorých neidentických bodoch modelu (2) poznáme nadmorskú výšku reprezentovanú vektorom h určenú
VPN, možeme pre parametre [3 a daný vektor napísať rovnicu [3]:

kde h je vektor známych nadmorských výšok v systéme Bpv,
D je submatica plánu tvoriaca vazbu známych nivelačných
výšok na parametre neidentických bodov, chje chybový vektor, (Jhje aprióma smerodajná odchýlka nivelačných výšok
a Vh je kofaktorová matica.
Spojením modelu (2) s rovnic ou (5) dostaneme analógiu
modelu dvojetapovej geodetickej siete [2]:

Pre maticu K platí rovnosť K = D'2.;;~.Z predchádzajúcich
rovníc je zrejmé, že korekcie parametrov závisia od distribúcie vektora Kdh, prostredníctvom matematickoštatistických informácií obsiahnutých v kovariančnej matici celého
parametrického priestoru.
Pre kovariančnú maticu odhadu korigovaných parametrov
h) dostaneme uplatnením analógie dvojetapovej siete
podl'a [2] výrazy:

r (;,

Efektívne odhady z riešenia rovníc (8), (10), (II) sú v trojrozmemom priestore. Inverznou stochastickou transformáciou ich dostaneme do S-JTSK (x, y) a Bpv (h) podla schematického postupu:

f (;,
h) == (XYZ)BESSEL
->

kde C = [O, D, O] je hypermatica plánu, v ktorej iba submatica D tvorí nenulový blok.
Uvážením približných hodnot vektora Yo = y(;) z (3)
možno rovnicu (6) po úprave vyjadriť v tvare [2]:

(SDH)

->

(RD'H)

->

(BLH)

-> (XYJTSK'

->

(UVH)->
hBpv)'

(15)

Je potrebné poznamenať, že postupnosť transformácií uvedených v (2a) a (15) rešpektuje stochastickú transformáciu
parametrov ako prvého, tak aj druhého rádu.
Výsledné reziduá a ich stredné chyby po transformácii sú
uvedené v tab. 1, stípec 9 a 10. Už pri prvom pohl'ade vidieť,
že sú výrazne menšie ako pred transformáciou, čo svedčí
o dobrej funkcii uvedeného postupu.
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Štít
I

Presná trojrozmerná triangulácia
(J
(J
1964
1988
[mj
[cm]
[mj
[cm]
2
3
4
5

GERLACHOVSKÝ
ŠTíT
2654,784
LOMNICKÝ
ŠTíT
RYSY-I
RYSY-II
KRIVÁŇ
BYSTRÁ
PREONÉ
SOLlSKO

5,8

2498,766

1,1

GPS
(J
1998
[mj
[cm]
6

7

2654,591

5,1

2633,808
2498,744
2498,541
2493,624
2248,343

3,2
3,1
7,9
5,9
5,0

2117,195

5,1

6. Výsledky
Vyčíslením modelu (2) podfa uvedených vzťahov sme získali hodnoty nadmorských výšok geodetických bodov na vybraných štítoch Vysokých Tatier. SÚ uvedené v tab. 2.
Výška Gerlachovského štítu bola určená L. Hradilkom [1]
v roku 1964 priestorovou trianguláciou s presnosťou 5,8 cm
a Rysov-I v roku 1988 E. Leitmannom [1] priestorovou trilateráciou z elektronicky meraných dížok s presnosťou I, I
cm. Na rozdiele výšok Gerlachovského štítu 19,3 cm sa podiefajú tak chyby merania, ako aj neidentita bodov stabilizovaných pre trojrozmemú trianguláciu a na meranie pomocou GPS. Rozdiel výšok na Rysoch-I 2,2 cmje v medziach
konfidenčných intervalov daných dvojnásobkami stredných
chýb určenia (pozri stÍpce 5 a 7 tab. 2). Preto ešte nemožno
vysloviť záver o klesaní, či stúpaní uvedených vrcholov. Až
niekofkonásobné opakovanie meraní GPS s testovaním štatistickej významnosti rozdielov výšok móže na tútu otázku
dať odpoveď.

7,9 cm (pozri tab. 2 stípec 7). leh hodnota je dósledkom chýb
spresnenia polohy a priebehu kvázigeoidu, chýb transformačných parametrov a chýb merania. Zvýšením presnosti
priebehu kvázigeoidu a určeni a elipsoidických výšok možno
očakávať aj zvýšenie presnosti určenia výšok touto metódou.
Poďakovanie
Za zorganizovanie a účast' v medzinárodnej kampani GPS patrí uznanie a podakovanie odboru geodetických základov Geodetického
a kartografického ústavu Bratislava, pod vedením Ing. D. Ferianca,
Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Topografickému ústavu Armády Slovenskej republiky Banská Bystrica, firme METRIK Poprad a zo zahraničia Ústavu vyššej geodézie a geodetickej astronómie
Polytechniky Varšava. Všetky uvedené organizácie sa zúčastnili kampane na vlastné náklady.
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Ciefom práce bolo určiť nadmorské výšky význačných štítov
Vysokých Tatier najprogresívnejšou metódou súčasnosti, a to
metódou GPS. Tá poskytla elipsoidické výšky, od ktorých po
odpočítaní výšky kvázigeoidu nad elipsoidom sme dostali
nadmorské výšky bodov uvedené v tab. 1, stÍpec 6. Porovnaním týchto výšok s nivelovanými, uvedenými v stÍpci 7,
sme získali reziduá uvedené v stípci 8. leh hodnoty svedčia
o neistote určenia kvázigeoidu a o chybách určenia elipsoidických a nadmorských výšok. Po odstránení systematického rozdielu medzi takto určenými výškami a niveláciou
(tab. 1, stípec 8) metódou stochastickej transformácie meraní
GPS do národných systémov, s dórazom na presné určenie
výšok aj neidentických bodov, sa tento systematický rozdiel
v podstatnej miere eliminoval (pozri stÍpec 9, tab. 1). Reziduá po transformácii sú dósledkom tak chýb merania, ako aj
chýb spresnenia polohy a priebehu kvázigeoidu. V konečnom dósledku sa to prejavilo v chybách určenia nadmorských
výšok uvedených bodov (pozri stÍpec 10, tab. 1). Numerické
hodnoty stredných chýb sa pohybujú od 1,8 cm do 4,5 cm,
čo je v súlade s predpokladanou hodnotou uvedenou v úvode.
Stochastickou transformáciou spresnená poloha kvázigeoidu
bol a potom použitá na určenie nadmorských výšok vrchol ov
uvedených v tab. 2. Stredné chyby sa pohybujú od 3,1 cm do
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Úvaha o možnosti využití rezonančního
jevu na drahách družic systému
NAVSTAR ke zpřesnění parametrů
gravitačního pole Země

Úvaha o využití přesných drah družic systému NAVSTAR ke zpřesnění parametrů gravitačního pole Země. Jsou uvedeny důvody ke zpřesňování těchto parametrů a možnost využití rezonačního jevu na drahách družic zmíněného družicového systému.
Consideration about the Possibility of Adapting
the Resonance Phenomenon to NAVSTAR SateIlite Orbital System to Upgrading Parameters
of the Earth's Gravitational Field

Consideration about application oj exact orbits oj NAVSTAR satellite system to upgrading parameters oj the Earth 's gravitationalfield. Reasons leading to giving higher precision oj these parameters and chances to use the resonance phenomenon to
satellite orbits oj the said satellite system.

Jedním z předních cílů geodezie jako vědního oboru je určení tvaru Země. Tuto snahu lze sledovat už od pradávných
dob. V moderní éře geodezie se snažíme vyřešit tento úkol
pomocí rozsáhlých měření kosmické i pozemní geodezie.
Protože tvar zemského tělesa odpovídá parametrům vnějšího
gravitačního pole Země, je zapotřebí tyto parametry nalézt.
Gravitační pole Země lze studovat pomocí analýzy umělých
družic naší planety. V blízkosti povrchu planety však získáme
tímto způsobem pouze regularizovanou podobu rozmanitého
gravitačního pole, kterou je nutno doplnit o měření provedená přímo na povrchu Země. K měření metodami kosmické
geodezie pak ještě přispívá svými daty družicová altimetrie
na oceánech. Hledání souvislostí mezi tvarem zemského tělesa a vnějším tíhovým polem Země až k zemskému povrchu se označuje jako řešení okrajových úloh. Současná řešení tvaru Země z gravimetrických měření na souši
a z altimetrických měření na oceánech jsou označována jako
altimetricko-gravimetrické úlohy, kterých rozeznáváme několik typů. Jako nejjednodušší a prakticky nejvyužitelnější
se jeví altimetricko-gravimetrický problém prvního druhu,
který vede ve své lineární podobě k řešení smíšené okrajové
úlohy, jež kombinuje okrajovou podmínku typu tzv. základní
rovnice fyzikální geodezie formulovanou na oblasti kontinentů s okrajovou podmínkou známé hranice s hodnotami tíhového potenciálu na oblasti oceánů.
Každý model gravitačního pole Země obsahuje geocentrickou gravitační konstantu GM, poloměr rovníku Země ao
a Stokesovy (harmonické) parametryPnm (zde jsou uvedeny
normované v komplexním tvaru Pnm = Cnm - jSnm)' Takovýchto modelů je vytvořena celá řada s různou přesností
a s různými počty Stokesových parametrů [3, 12,25].
Modely gravitačního pole Země jsou důležité ke sledování
jevů uvnitř Země, na zemském povrchu a v jeho blízkosti.

Slouží především k určování převýšení geoidu nad elipsoidem, k definování souřadnicového polohového a výškového
systému vztaženému ke geoidu, k určování gravitačních a negravitačních sil, k určování drah družic, k určování radiální
polohy altimetrických družic, jako zdroj informací pro geofyziku a geologii o rozložení hmot uvnitř Země spolu s kombinací se seismickými daty. Definují plochu geoidu (fyzikální povrch Země), která je základní referenční plochou pro
určování SST (sea suiface topography), oceánských proudů,
pro studium mořského dna a anomálií v hladině oceánů při
využití družicové altimetrie. Znalost oceánské cirkulace zase
přispěje ke studiu v oborech oceánografie, meteorologie nebo
klimatologie. Časové změny parametrů gravitačního pole
Země poskytují informace o přemisťování hmot uvnitř nebo
na povrchu Země (např. tektonické pohyby, poklesy spodních vod nebo pohyby ledovců). Pro kvalitnější studium negravitačních poruch v drahách družic je potřeba velice přesného odfiltrování vlivů způsobených gravitačním polem
Země. Toho lze dosáhnout neustálým zpřesňováním parametrů zemského gravitačního pole. Požadavky na zpřesňování gravitačních modelů přicházejí z různých geovědních
oborů a existují reálné důvody ke stále kvalitnějšímu určování parametrů těchto modelů.
Gravitační modely jsou určovány především pomocí analýzy drah družic, altimetrie a pozemních měření jako jsou
gravimetrie, astronomická měření, trigonometrická a nivelační měření. Tradiční kosmické metody používané k určování gravitačního pole jsou schopny poskytnout informace
o gravitačním poli Země v globálním měřítku, tzn. určit parametry nižších řádů Pnm (reálně asi do n = m = 70). Detailní
gravitační pole je pak určováno gravimetrickými a altimetrickými metodami (v současné době až do n = m = 360).
S nástupem družicové gradientometrie bude snad možné určovat ještě detailnější průběh geoidu (až do n = m = 1000).
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2. Rezonance na drahách družic systému NAVSTAR
GPS, přesněji NAVSTAR GPS (NAVigation System with
Time And Ranging Global Positioning System) je jednou
z technik kosmické geodezie pro určování polohy. Kosmický
segment družicového systému NAVSTAR obsahuje 24 družic, z nichž je 21 operačních a 3 záložní. Tento segment byl
komplexně dobudován v roce 1993. Při současné plné konstelaci je možné pozorovat, v každém okamžiku a z kteréhokoli místa na Zemi, nejméně čtyři družice. To zaručuje
vhodné rozmístění družic, které se pohybují po čtyřech téměř kruhových drahách kolem Země se sklonem k rovníku
přibližně 55° ve výšce asi 20 200 km. Oběžná doba družic je
II hodin 58 minut. Družice jsou aktivní, tzn., že je možné
korigovat jejich dráhy pomocí motorů, jimiž jsou vybaveny.
Pro přesné geodetické a geodynamické práce slouží přesné
efemeridy, které jsou určovány civilní službou IGS (lnternational GPS Service) a jsou volně k dispozici po několika
dnech prostřednictvím sítě INTERNET např. v adresáři ORBITS serveru igs. ifag. de, kde jsou řazeny po GPS týdnech.
Tyto dráhy mají asi decimetrovou přesnost (ve smyslu střední
kvadratické polohové chyby).
Družice systému NAVSTAR jsou v rezonanci [3la = 2/1.
Rezonační efekt nastane tehdy, vykonává-li družice [3 drakonických oběhů za a hvězdných dní a a a [3 jsou nesoudělná celá čísla. Z tohoto hlediska jsou pro nás zajímavé, protože rezonanční efekt na jejich drahách odpovídá jistým
parametrům gravitačního pole. Jejich vliv je pak násoben,
což způsobí pseudodlouhoperiodické změny Keplerových
elementů (a - hlavní poloosa dráhy, e - excentricita dráhy,
i - sklon dráhy, Q - rektascenze výstupného uzlu, (f) - argument perigea, M - střední anomálie) družic systému NAVSTAR. Keplerovy elementy jsou parametry, které jednoznačně definují polohu družice v rovině její dráhy a umístění
této dráhy ve zvoleném souřadnicovém systému (obr. I a obr.
2). Pro družice v rezonanci je možné psát podmínku

[3

M

n,

-;;=e=e'

ni

= [3y+ 8 + 2;,
mi

= [3y,

2pi = ([3- a) y+ 8+ q 2;,
q = 2p - n,

Abychom mohli sledovat pseudodlouhoperiodické změny
dráhových elementů způsobené průchodem družice rezonancí, kdy je řešení Lagrangeových planetárních rovnic
(LPR) nestabilní, je potřeba provést komplikované odvození,
které lze najít např. v [II]. Jeho výsledkem je vzorec pro časovou změnu (derivaci podle času označujeme tečkou nad
symbolem) studovaného dráhového elementu jako funkční
hodnota Keplerových elementů a parametrů gravitačního
pole. Např. pro sklon dráhy i (uvažujeme-Ii kruhové dráhy)

8 = O pro ([3 - a)y sudé
8 = I pro ([3- a)y liché

E=I-8

C3raYa S3ray jsou tzv. souhrnné

koeficienty (lumped coefficients), jejichž hodnoty závisí na hodnotě výrazu ([3 - a)yrespektive na hodnotě 8 a E. Lze je zapsat následovně

kde

~ = sinn,i ([3y-aycosl 'J (aao

Ji

)J}Y+B

z:;

r{3'Y'ď,{3y,1/2«/3-a)'Y'ď)

=}oay

(')I.

= 8s '
EC{
8C + ES {3y

Fnmp je normovaná funkce sklonu. V předchozích rovnicích
jsou použity symboly
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sekulámí (v našem případě krátkého časového intervalu
a vzhledem ke zhruba ročním manévrům družic prakticky
vždy) nebo spíše pseudodlouhoperiodickou změnu způsobenou rezonančním jevem.
Jistě nás také bude zajímat, jak dlouho budou družice procházet rezonancí, respektive budou na rezonanční dráze. To
bude záviset na periodě změny rezonančního úhlu. Pro derivaci rezonančního úhlu epf3/a lze psát

Pro časovou změnu rezonančního úhlu budou mít rozhodující vliv denní sekulární změny vnějších Keplerových elementů způsobené parametrem C20. Pro názornou představu
o velikosti denních sekulárních změn vnějších dráhových elementů můžeme vypočítat jejich hodnoti' z LPR. Budeme-li
uvažovat pouze sudý zonální parametr C20
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Kdybychom uvažovali excentrické dráhy, mohli bychom zapsat souhrnné koeficienty ve tvaru
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kde Q(i) je funkcí Fnmp(i), R nahrazuje C nebo S a q má souvislost s q-tou mocninou excentricity.
Obdobně jako pro sklon dráhy by bylo možné napsat rovnici pro časovou změnu hlavní poloosy dráhy a nebo např.
pro veličinu A = W + M + Q cos i. Z předchozích rovnic vyplývá, že dokážeme-li zjistit časové variace dráhových elementů odpovídající rezonančnímu efektu, dokážeme určit
vybrané parametry gravitačního pole. Zjednodušeně lze říci,
že z analýzy těchto variací pak můžeme zpětně určit parametry gravitačního pole Země a řešit tak inverzní úlohu astrodynamiky. Samozřejmě nalezneme pouze rovnice oprav,
které lze však přidat k dalším rovnicím, jež byly určeny analýzou drah jiných družic nebo i z jiných technik kosmické
geodezie a provést vyrovnání, respektive provést "samostatné" rezonanční řešení, pokud je k dispozici dostatečný
počet družic na různých sklonech drah a za různých regularizačních podmínek.
Na obr. 3 a 4 jsou patrné variace hlavní poloosy a sklonu
dráhy typické družice systému NAVSTAR v průběhu 280 dní
u sklonu dráhy a 265 dní u hlavní poloosy (v dalších dnech
došlo k manévru družice a tím k velké změně hlavní poloosy, kterou nebylo možné názorně zobrazit). V obou grafech
jsou zřejmé čtrnáctidenní variace způsobené gravitačním působením Měsíce a půlroční variace způsobené gravitačním
působením Slunce (výrazné v případě sklonu dráhy) a tlakem slunečního záření (naopak výrazné u hlavní poloosy).
v případě hlavní poloosy i sklonu dráhy je možné sledovat

[

3../5

C20

I - -4- (I _

e2)3/2

a

(au)2

(3 cos

2'
1-

]

1) ,

kde n, je střední denní pohyb a ao hlavní poloosa náhradního
elipsoidu. Dosazením hodnot dráhových elementů typické
družice GPS získáme přibližně pro argument perigea změnu
0,022° den, pro střední anomálii 722,044°/den a pro rektascenzi výstupného uzlu - 0,039° Iden. Potom budeCÍ>Wa
= 0,02°1
Iden. Je zřejmé, že se rezonanční úhel bude měnit velmi pomalu a perioda této změny bude v tisících dnů. Tento fakt byl
ověřen i přímým výpočtem ze skutečných denních hodnot
dráhových elementů. Je to dáno tím, že sekulární změny vnějších dráhových elementů nejsou u takto vysoko létajících
družic příliš velké.
Neméně nás bude zajímat, které Stokesovy parametry se
budou podílet na rezonančních změnách. To bude záležet na
rezonanční úrovni ya na sumačním indexu i ve výše uvedených rovnicích. Bude-li rezonanční úroveň liché číslo, pak 0=
I a rezonanční změny budou způsobeny parametry P2r+2i+I.2YO
V opačném případě, kdy y je sudé, bude O = O a důležité parametry gravitačního pole Země budouP2r+2i,2r' Je zřejmé, že
s růstem hodnot ya i bude klesat vliv rezonančního jevu na
změnu dráhy družice. Podle předchozí úvahy budou mít největší vliv na rezonanční změny dráhy parametry P3,2 respektivep4,4 pro y= I respektive y= 2 a i = O. Ilustrativní hodnoty
denních změn hlavní poloosy a sklonu dráhy vypočtené pro
dvě typické družice NAVSTAR jsou uvedeny v tab. I.
Hlavní poloosa a sklon dráhy družice byly vybrány záměrně pro jejich relativně snazší analýzu. Pro ilustraci je uveden i výpočet pro parametry PS,2 Z výpočtů vyplývá, že
změny dráhových elementů pro vyšší rezonanční úroveň než
y= 2 a pro i jiné než nulové dosahují nepodstatných (těžko
analyzovatelných) hodnot. Je to dáno faktem, že hlavní poloosa drah družic GPS dosahuje velkých hodnot, což se výrazně projevuje při umocňování zlomku aola. Už pro PS,2
(y= 1, i = 1) jsou variace hlavní poloosy řádově v centimetrech a sklonu dráhy v tisícinách vteřiny. Analýzou drah družic systému NAVSTAR by tedy bylo možné určit prakticky
jen parametry P3,2 a P4,4'
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číslo
družice
I

2

di ["/den]
-D,031
0,009

da lm/den]
-D,025
0,011

V této kapitole se budeme pouze v nutném rozsahu stručně
věnovat jednomu z negravitačních efektů působícímu na
dráhu družic. Účinky negravitačních zrychlení .1s na změnu
Keplerových elementů družice je obvyklé popisovat Gaussovými planetárními
rovnicemi (GPR). Budeme-li uvažovat
téměř kruhové dráhy e ~ O, bude nesnadné definovat perigeum [24]. Z tohoto důvodu položme M = E = v = w a r =
= a a vytvořme GPR pro argument deklinace Uo = OJ + Mo
v čase to.
Pro e = O budou GPR v podobě
,

2 5,

a=-

ns

nsa

Q=

u W,

sin u
"
n,a sm

di ["/den]
0,001
0,0005

da lm/den]
0,236
-0,132

solárních panelů družice a konečně Po apz (zvaný y-bias) jsou
odhadované parametry tlaku přímého slunečního záření respektive vlivu vlastní tepelné radiace družice. Tyto parametry
jsou odhadovány (řešeny) službou IGS pro každou družici
pro třídenní oblouky. Poruchové zrychlení SRod je dáno standardními modely no pro Block I a Block IIA, T20 pro Block
II a T30 pro Block IIR (např. [22]).
Vliv tlaku přímého slunečního záření se projeví pouze
tehdy, když není družice v zemském stínu. Zda je, či není
družice ve stínu Země, určuje tzv. funkce stínu
O
0/= I '

W,

. R
a = arCSln-

I

p

,

Uo = -

2

nsa

.

.

R - Q cos I

3ns

+-

2a

di ["/den]
0,010
-D,006

která nabývá hodnoty I, není-li družice ve stínu a hodnoty O
je-li ve stínu.
Podle situace zobrazené na obr. 5 lze vypočítat maximální
úhel a, kdy bude družice opouštět zemský stín (na obrázku
je situace značně zkreslena). Vzhledem k tomu, že poměr
vzdálenosti Slunce od Země a poloměru Země (R = 6378 km)
je ve skutečnosti mnohem větší, můžeme si výpočet zjednodušit a vypočítat

, ,I
e =(R sin w + 5 2 cos w),
n,a

í = cos

$74,4

$75,2

$73,2

da lm/den]
-D,739
0,208

.

(t - to) a.

V GPR je r velikost vektoru polohového vektoru družice
x, ns je střední denní pohyb družice, E je excentrická anomálie její dráh, v je pravá anomálie, p = a( I - e2) je parametr
elipsy a u = OJ + W je argument deklinace. Symboly R, 5,
W vyjadřují komponenty poruchového zrychlení (R je složka
ve směru průvodiče, 5 je složka ležící v rovině dráhy a je
kolmá na směr průvodiče a W je složka kolmá k rovině dráhy)

Při řešení problému působení tlaku záření na dráhu družice je možno uvažovat několik typů záření. Jedná se především o přímé sluneční záření a poté také o vlastní tepelnou
radiaci družice. Jelikož se družice pohybuje v blízkosti Země,
která vyzařuje infračervené (tepelné) záření, bude tímto zářením její dráha měněna. Dalším zářením vydávaným zemským tělesem je odražené sluneční záření. Poruchové zrychlení způsobené tlakem slunečního záření a y-bias pro družici
NAVSTAR je možné zapsat následovně

kde SRock,y je zrychlení ve standardním modelu pro jednotlivé
generace (bloky) družic systému NAVSTAR, es,y je jednotkový vektor družice - Slunce, ey,y je jednotkový vektor vose

= arcsln.

-R =. 140 ,
a

kde a je hlavní poloosa dráhy (a =- 26 500 km). Snadnou
úvahou je také možné vypočítat maximální dobu "pobytu"
družice ve stínu T" kdy by byla zastíněna celým průměrem
Země (oběžná doba družice je 12 h)
T, = 12 2R
2na

== 55 minut.

o

Podrobnější analýzou tlaku slunečního záření bychom zjistili, že vliv poruchového zrychlení SRock,y a parametru Po se
projevuje s šestihodinovou periodou (obr. 6) a nemá prakticky dlouhoperiodický charakter.
Naproti tomu vliv parametrupz (y-bias) působí variace dráhových elementů s půlroční periodou.
Je potřeba přípomenout, že jsme se omezili pouze na rušení dráhy v důsledku sféricky nehomogenního gravitačního
pole zemského tělesa a tlaku přímého slunečního záření. Pohyb družice je však významně ovlivněn i přítomností tzv. třetích těles (Měsíc a Slunce). Jejich působením na dráhy družic se v tomto článku, z důvodu příliš rozsáhlé problematiky,
nezabýváme. Jelikož se družice NAVSTAR pohybují na vysokých drahách, lze mezi méně významné příčiny složitého
pohybu družice zařadit např. poruchy od slapových deformací zemského tělesa (elastická deformace Země a oceánské slapy) [3], poruchy způsobené rotační deformací Země
(pohyb pólu), relativistické efekty a vliv odporu atmosféry
[4].
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Dráhy družic systému NAVSTARjsou do značné míry ovlivněny přítomností tzv. třetích těles (Slunce a Měsíce), která působí čtmáctidenní respektive půlroční variace dráhových elementů. Dále jsou ovlivněny tlakem slunečního záření.
Z hlediska variací s periodou větší jednoho dne má rozhodující vliv parametr pz vyjadřující vliv tepelné radiace samotné
družice, který je odhadován službou IGS z třídenních řešení
drah družic. S tlakem slunečního záření také souvisí problém
dezorientace družice v prostoru po průchodu zemským stínem. Mojí snahou bylo nalézt rezonanční změny na drahách
družic systému NAVSTAR. Měl jsem k dispozici souřadnice
všech dostupných družic v souřadnicovém systému ITRS (lnternational Terestrial Reference System), takové, jaké jsou
publikovány na Internetu, tj. po patnácti minutách. Tyto souřadnice bylo potřeba transformovat do systému ICRS (lnternational Celestial Reference System) pomocí známé transformace, která se skládá z pěti elementárních rotací (precese,
nutace, hvězdný čas a dvě složky polohy pólu). Numerické
hodnoty precesních veličin získáme z teorie precese 1977 [22]
a numerické hodnoty nutačních parametrů nutace IAU 1980
(International Astronomy Union) [22].
Hodnoty parametrů orientace Země Xp a YP pro poledne daného dne jsem získal ze souboru s příponou ERP pro daný
GPS týden. Pro získání Keplerových elementů družic bylo
potřeba vypočítat v každém časovém okamžiku složky rychlosti družice. To jsem provedl proložením polynomu v jednotlivých souřadnicových komponentách a jeho derivací. Po
výpočtu dráhových elementů jsem provedl dosti důkladnou
analýzu drah družic. Jelikož máme k dispozici dráhy družic

v časovém intervalu slunečního času dojde ke zkreslení výsledků jednodenním filtrem. Tento efekt je třeba odstranit odfiltrováním teoretických variací způsobených gravitačním
polem Země. Takto jsem zpracoval data pro všechny družice
NAVSTAR v časovém intervalu 280 dní. Po pokusech o odstranění teoretických variací gravitačního původu způsobených přítomností třetích těles a tlaku slunečního záření, kdy
jsem narazil na problém neznámé hodnoty parametru pz
a dosti časově náročného výpočtu gravitačních variací způsobených Měsícem a Sluncem (z důvodu potřebných přesných výpočtů časově náročná integrace ),jsem se rozhodl analyzovat dráhy Fourierovou regresní analýzou. Hledal jsem
čtrnáctidenní variace, půlroční variace a lineární trend
v hlavní poloose a ve sklonu dráhy. Lineární trend by měl
odpovídat, vzhledem k periodě rezonančních variací, hledanému efektu způsobenému průchodem družice rezonancí.
Bohužel musím konstatovat, že i přes poměrně složité a důkladné výpočty se mi nepodařilo nalést sekulární variace,
které by odpovídaly teoreticky vypočtenému rezonančnímu
efektu. Při použití delšího časového intervalu narazíme na
problém korigování drah družic a nevyhneme se neznámému
parametru pz. Na závěr je třeba přípomenout, že družice NAVSTAR jsou v daleko větší míře, kvůli jejich vysokým drahám, ovlivněny jinými vlivy než je vliv gravitačního pole
Země, tj. i vliv stavu rezonance. Tento fakt nám do značné
míry komplikuje analýzu ostatních méně výrazných variací,
tj. i rezonančního efektu. V samotném závěru tohoto článku
bych rád uvedl, že nelze vyloučit chybu v mých mnoha poměrně složitých programech, které bylo potřeba sestavit
k celkové analýze drah družic systému NAVSTAR.

2000/227

Geodetický a kartografický obzor
228 ročník 46/88, 2000, číslo 11

[I] BEUTLER, G.-HUGENTOBLER, U.: Resonante Phenomena
in The Global Positioning System. Conference on Dynamics and
Astrometry of Natural and Artificial Bodies. Poznaň 1993.
[2] BURŠA, M.-PĚČ, K.: Tíhové pole a dynamika Země. Praha,
Academia 1988.
[3] BURŠA, M.-KARSKÝ, G.-KOSTELECKÝ, J.: Dynamika
umělých družic v tíhovém poli Země. Praha, Acadamia 1993.
[4] BURŠA, M.-KOSTELECKÝ, J.: Kosmická geodezie a kosmická geodynamika. Praha, Ministerstvo obrany - AČR 1994.
[5] GOODlNG, R. H.Y-KING-HELE, D. G.: Explicit Forms oj
Some Functions Arising in The Analysis oj Resonant Satellite
Orbits. [Technical Report 88035.] Royal Aerospace Establishment 1988.
[6] HEISKANEN, W-MORITZ, H.: Physical Geodesy. WH. Freeman and Company 1967.
[7] HOLOTA, P.: Okrajové úlohy matematické fyziky v teorii tvaru
Země, Altimetricko-gravimetrické problémy. (Kandidátská disertace.) Zdiby 1983. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.
[8] HOLOTA, P.: Boundary Value Problems in Physical Geodesy.
IAG, first Hotine-Marussi symposium of mathematical geodesy.
1985.
[9] KABELÁČ, J.-KOSTELECKÝ, J.: Geodetická astronomie 10.
Praha, ČVUT 1998.
[10] KAULA, W M.: Theory oj Satellite Geodesy. Blaisdel Publishing Company 1966.
[11] KLOKOČNÍK, J.: Orbitel Rates oj Earth Satellites at Resonances to Test The Accuracy oj Earth Gravity Field Models. Celestial Mechanics, 30, 1983, s. 407-422.
[12] KLOKOČNíK, J.-KOSTELECKÝ, J.: Satellite Dynamics and
Gravity Field Modelling: Methods, Status, Trends. Edice výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického - Zprávy a pozorování Geodetické observatoře Pecný,
Zdiby 1988, řada 5, Č. 14.
[13] KLOKOČNíK, J.-KOSTELECKÝ, J.-REIGBER, CH.-MULER, H.: Covariance Propagation jor CEM-L2 and GRIM3MIP to Topex and ERS-I Orbits. Deutche Geodlitische Kommision 1989.
[14] KLOKOČNÍK, J.-KOSTELECKÝ, J.: Earth Gravity Modelling
Satellite Altimetry, Space Geodynamics. Edice Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického Zprávy a pozorování Geodetické observatoře Pecný, řada 5, Č.
15. Zdiby 1990.
[15] KLOKOČNÍK, J.: Družicová altimetrie po dvaceti letech. Geodetický a kartografický obzor, 44(86), 1998, Č. 5, s. 97-116.

[16] KOSTELECKÝ, J.-KLOKOČNíK, J.: Collocations and Thirtieth Order Resonant Harmonics. Planet Space Sci., Vol. 31,
1983, No. 8, s. 829-841.
[17] KOSTELECKÝ, J.: A Contribution to The Method oj Determining Values oj The Lumped Coefficients jrom Orbital Inclinatios oj Artificial Satellites Passing Through The Resonance.
Sborník výzkumných prací Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického, svazek 15. Zdiby 1984.
[18] KOSTELECKÝ, J.-KLOKOČNÍK, J.: Investigation ojThe Isntability oj Graveyard Orbits Due to The Earth's Gravitational
Perturbations. Studia geoph. at geod., 36, 1992, č. 297-301.
[19] LÁLA, P.-KOSTELECKÝ, J.: Luni-Solar and Radiations Pressure Perturbations oj Near-Geostacionary Orbits. Edice výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, - Zprávy a pozorování Geodetické observatoře Pecný,
řada 5, Č. 3, s. 12-26. Zdiby 1979.
[20] LUCCHESI, D. M.: Non-Gravitional Perturbations on ETALONs Satellites. Celestial Mechanics.
[21] LUCCHESI, D. M.-NOLlLl, A. M.: Dynamics oj 12-Hour
Aerth Satellites. Celestial Mechanics.
[22] McCARTHY, D. D.: IERS Technical Note 21 - IERS Conventions 1996. Paris, Observatoire de Paris 1996.
[23] MERVART, L.: Oskulační a střední elementy drah družic GPS.
Geodetický a kartografický obzor, 43 (85), 1997, Č. 3, s. 45-50.
[24] ROTHACHER, M.-BEUTLER, G.-MERVART, L.: The Perturbation ojthe Orbital Elements ojGPS Satellites Through Direct Radiation Pressure and Y-Bias. IGS Workshop. Germany,
Potsdam 1995.
[25] SCHWINTZER, P.-REIGBER, CH.-BODE,
A.-KANG,
Z.-ZHU, S. Y.-MASSMANN, F H.-RAIMONDO, J. C.-BIANCALE, R.-BALMINO, G.-LEMOINE, J. M.-MOYNOT,
B.-MARTY, J. c.- BARLlER, F- BOUDON, Y.: Long-wavelenght gravity field models: GRIM4-S4, GRIM4-C4. Journal of
Geodes~ 71, 1997, s. 189-208.
[26] VONDRÁK, J.: Určování rotace Země pomocí klasických i moderních kosmických metod. Geodetický a kartografický obzor,
42(84),1996, Č. 9, s. 177-187.
[27] WAGNER, C. A.-KLOSKO, S. M.: Gravitational Harmonics
From Shallow Resonant Orbits. Celestial Mechanics, 1976.

Vzájemné ,?orovnání konformních
zobrazení CR

Lektoroval:
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
VÚGTK, Zdiby

Ing. Petr Buchar, CSc., Mgr. Milan Bořík,
katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

Volba sítě uzlových bodů pokrývajících území CR. Výpočet globální hodnoty Airyho kritéria pro zobrazení Křovákovo, konformní zobrazení kuželová, válcová, aúmutální, minimaximální a variační. Varianty s různou volbou multiplikační konstanty.
Variační zobrazení doplněno zákresem ekvideformát délkového zkreslení. Charakteristické hodnoty popsaných zobrazení uvedeny v tabulce.

Choice of network of nodal points covering the entire territory of the Czech Republic. Calculation of global value for Airy
Criterion of Křovák's projection, for conform conical, cylindrical, azimuthal, minimaximal and variational projections. Variant with differently chosen constants of multiplication. Variational projection is completed by drawn lines of equal deformations of map scale error. Characteristic values of described projections are given in a table.

2000/228

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 11 229

2. Výběr kritéria a stanovení sítě uzlových bodů
Pro volbu zobrazovací metody existují rozmanitá hlediska.
Jsou dostatečně popsána v [1, 2]. V následujícím textu se pokusíme o posouzení různých aplikací konformních zobrazení
pro naše státní území. Konformní zobrazení byla zvolena
proto, že se dnes zásadně užívají při definování geodetických
souřadnicových systémů a tvorbě mapových děl souvisle pokrývajících státní území. Při výběru z mnoha existujících
konformních zobrazení se v současné době upřednostňují
jednoduchá zobrazení a to jednak kuželová zobrazení v normální poloze nebo transverzální válcová zobrazení, spíše výjimečně pak jednoduchá zobrazení v šikmé (obecné) poloze.
Např. obecné azimutální zobrazení užívá Nizozemí, válcové
zobrazení v šikmé poloze Švýcarsko. Jednoduchá zobrazení
v šikmé poloze jsou zpravidla koncipována jako dvojitá (elipsoid-koule, v druhé fázi koule-rovina). Některé státy aplikují
na svých územích zobrazení v několika pásech, a to jak poledníkových, tak i rovnoběžkových.
Bývalá Československá republika akceptovala pro své tehdejší území návrh Ing. J. Křováka a toto zobrazení používají
dnes i oba nástupnické státy, tj. Česká republika (ČR) a Slovenská republika. Křovákovo zobrazení je dostatečně známé
a pouze připomeneme, že se jedná o dvojité šikmé kuželové
zobrazení. A právě aplikace šikmé polohy kužele je dnes ve
světě zcela ojedinělá. Dodáváme, že k zavedení šikmé polohy vedlo Křováka "zeštíhlení" pásu, do kterého bylo možno
republiku sevřít. Jak bylo uvedeno v [3], pro tvar území ČR
postrádá náklon kužele své opodstatnění.
.Pokusíme se dále ukázat, které z jednoduchých zobrazení
je pro současné hranice naší republiky nejvýhodnější. A protože jednoznačná definice jednoduchého zobrazení zpravidla
vyžaduje další parametry, experimentálně ověříme jejich nejvhodnější volbu. Úvahu rozšíříme o minimaximální a variační zobrazení.

X24

kde m je délkové zkreslení (měřítko) uvažované v n uzlových
bodech, pokud možno stejnoměrně rozložených na zájmovém území. U jednotlivých zobrazení vždy uvedeme maximální i minimální hodnoty délkového zkreslení.
Volba uzlových bodů byla realizována v rámci souřadnic zeměpisné sítě a to tak, aby republika byla pokryta
přibližně čtvercovou sítí. Intervaly zeměpisné sítě tedy
byly zvoleny t1q> = 10' a t1A = 15', což činí vzájemnou
vzdálenost sousedních bodů přibližně 18 km. Síť zvolených uzlových bodů sledovala hranice republiky aje uvedena na obr. I. Takto bylo získáno celkem 268 bodů, v nichž byla vyšetřována hodnota délkového zkreslení.
K jejím výpočtům byl použit systém PROJECTION (popsaný v [4]), nebo ve speciálních případech individuálně
sestavené programy. Jako referenční plocha byl užit Besselův elipsoid respektive v dále vyznačených případech
referenční koule.

Výpočet globální hodnoty Airyho kritéria (A) byl proveden
vždy pro 268 výše uvedených bodů, a to v následujících zobrazeních, která budeme stručně charakterizovat. Výsledky
jsou shrnuty do tab. I.
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Vzájemné porovnání jednotlivých zobrazení bude uskutečněno na základě Airyho kritéria, které v úpravě pro konformní
zobrazení je ve tvaru

50·
II x2I

31 X47

110X75

8' XlCllI '20X'34

'41X,57

'lIIX'I'

'82X201

2'3xm

233X243

18 X27

37 x4I

I'

82 X'OI

l2lX'35

'47X'55

170X'12

'83X202

2'4X224

234X2"

lM X'OI

123X'37

'4lIX'IIO

mx'M

'85X204

211X22I

85 X'OI

'24X'3I

150Xli'

173X'lI5

'8IX205

2'7X227

X71

49·

2000/229

Geodetický a kartografický obzor
230 ročník 46/88, 2000, číslo 11

zobrazení
a
bl
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
blO
c
dl
d2
d3
e
fl
f2
f3
g
hl
h2

k
0,9999
0,99988
0,9999
0,99991
0,99992
0,99993
0,99994
0,99995
0,99996
0,99997
I

0,9999
0,99992
0,99994
0,9999
0,9999
0,99994
0,99995
-

-

-

A 10-10
54,4
72,2
53,9
44,9
38,5
34,1
31,4
30,9
32,3
35,7
57,9
31,7
78,6
69,7
81,7
323
51,7
32,1
31,1
77,8
23,9
18,0

a) Křovákovo
zobrazení
Jedná se o stávající Křovákovo zobrazení (So = 78°30' a k =
= 0,9999).
b) Kuželové zobrazení
v normální poloze o jedné
nezkreslené
rovnoběžce
Byla uvažována - stejně jako u Křovákova zobrazení - jedna
nezkreslená, tentokrát však zeměpisná rovnoběžka. Vzhledem k zeměpisným šířkám okrajových rovnoběžek qJs =
51°03' a qJ} = 48°33' byla podle požadavku rovnosti délkového zkreslení na těchto rovnoběžkách vypočtena zeměpisná
šířka střední rovnoběžky <Po = 49°48' 19,4". Do výpočtů byla
zavedena zaokrouhlená hodnota, tj. <Po = 49°48'. Zaokrouhlení vede potom k rozdílu 4.1O~ mezi hodnotami délkového
zkreslení na zmíněných okrajových rovnoběžkách. Extrémní
hodnota délkového zkreslení označená mmax je v tab. I vypočtena na severní okrajové rovnoběžce. Minimální hodnota
mmin je na střední rovnoběžce. Stejně jako u Křovákova zobrazení bylo uvažováno zavedení multiplikační konstanty
k do zobrazovacích rovnic. A právě vliv velikosti multiplikační konstanty na uvedená kritéria byl experimentálně zkoušen. Při zkouškách byla její velikost měněna vždy v kroku
0,00001. Optimální hodnota multiplikační konstanty vypočtená pro rovnoběžkový pás podle výrazů uvedených v [5]
je 0,99988.
c) Kuželové zobrazení
v normální poloze o dvou
nezkreslených
rovnoběžkách
Uvažujme kužel o dvou nezkreslených rovnoběžkách. Jejich
zeměpisné šířky stanovíme v 1/4 odlehlostí okrajových rovnoběžek, tj. qJI = 50 26'a CfJ2 = 49°10'. Je zřejmé, že charakteristiky takto koncipovaného zobrazení jsou prakticky totožné se zobrazením uvedeným pod bodem b6 respektive b7.
0

mmin

mmax

0,9999
0,99988
0,9999
0,99991
0,99992
0,99993
0,99994
0,99995
0,99996
0,99997
I
0,99939
0,999889
0,999909
0,999929
0,9999
0,9999
0,99994
0,99995
0,999849
0,999926
0,999933

1,000139
1,000119
1,000139
1,000149
1,000159
1,000169
1,000179
1,000189
1,000199
1,000209
1,000239
1,000178
1,000265
1,000285
1,000305
1,000629
1,000143
1,000183
1,000193
1,000028
1,000142
1,000124

d) Azimutální
zobrazení
Zvolena byla obecná poloha. Souřadnice kartografického
pólu byly stanoveny tak, aby poloměr kartografické rovnoběžky opsané našemu území byl minimální. Potom je po zaokrouhlení ({Jo = 49°58' a Au = 15°30'. Je nutno poznamenat,
že u azimutálních zobrazení referenční elipsoidické plochy
vzniká při zeměpisných šířkách kartografického pólu různých od 00 kruhová oblast umístěná na severní polokouli jižně
od kartografického pólu, kde zkreslení m<1. Např. pro ({Jo =
= 45° a k = I je tato oblast přibližně v rozsahu 45' x 45' a mmin=
= 0,999989. Do výpočtů byla opět, jako v předcházejících
případech, zavedena multiplikační konstanta k. Jejich optimální hodnota vyčíslená podle [5] pro polární úhel lfImax =
= 2°12' je 0,99982. Maximální hodnota délkového zkreslení
je uváděna přibližně pro město Aš, minimální hodnota je
zhruba 22' jižněji od zvoleného kartografického pólu.
e) Transverzální
válcové zobrazení
Stanovíme-Ii zeměpisnou délku středního polední ku A,) =
= 15°30', získáme při k = 0,9999 (tj. minimální hodnotě délkového zkreslení, která se nachází na středním poledníku)
evidentně méně příznivé hodnoty kritérií než v předchozích
případech (viz tab. I). Maximální hodnoty činí na západním
cípu republiky, tj. pro qJ= 50°19' a ..1.= 12°06' m = 1,000620
a na východním okraji republiky tj. pro qJ = 49°32'a A. =
= 18°52' m = 1,000629.
f) Šikmé válcové zobrazení
Pro naše výpočty byla v těchto případech uvažována referenční koule o jednotkovém poloměru. Definice šikmé plochy byla uskutečněna volbou dvou bodů na ortodromě, která
prochází přibližně středem naší republiky. Zeměpisné souřadnice těchto bodů jsou Ul = 49°50', VI = 14°15' a U2 =
= 49°30'. Opět byla uplatněna multiplikační konstanta k.
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g) Minimaximální
zobrazení
Charakteristickou hodnotou zobrazení na základě minimaximálního kritéria je pouze zkreslení extrémní, případně interval, ve kterém se hodnoty zkreslení pohybují (minimální
a maximální hodnota zkreslení je nejpříznivější, jak napovídá tab. 1). Takového kritéria bylo užito např. ve známém
Čebyševově teorému pro konformní zobrazení. V něm přírozený logaritmus délkového zkreslení se liší nejméně od
nuly tehdy, jestliže délkové zkreslení na hraniční uzavřené
křivce zachovává konstantní hodnotu. Takové zobrazení se
označuje jako minimaximální typ zobrazení [8].
h) Variační zobrazení
Globální variační kritérium můžeme užít již na začátku zobrazovací úlohy, a to jako podmínky, která je požadována při
vyvození daného optimálního zobrazení. Mluvíme pak o variačním typu zobrazení [6, 7]. Variační zobrazení může zohledňovat symetrické území podle zvoleného středního poledníku (v tab. 1 označeno hl), anebo sleduje skutečný tvar
území (h2). Ekvideformáty délkového zkreslení u asymetrického zobrazení jsou ukázány na obr. 2. Je nutné připomenout, že zmíněné zobrazení se zaměřuje na optimální průběh délkového zkreslení v celé zobrazované oblasti, nikoli
pouze na extrémní hodnoty na hranici území, což dokladuje
právě hodnota Airyho kritéria, která je v daném případě nejnižší.

Maximální hodnota délkového zkreslení je ale větší než u jiných voleb multiplikační konstanty. Zcela nevhodné je transverzální válcové zobrazení. Minimaximální zobrazení vykazuje nejnižší rozdíl mezi mmax a mmin' avšak hodnota Airyho
kritéria je v porovnání s předchozími případy vyšší (je srovnatelná s obecnými azimutálními zobrazeními). Naopak nejpříznivější hodnotu Airyho kritéria vykazuje asymetrické variační zobrazení.

[1] BUCHAR, P.-HOJOVEC, Y.: Matematická kartografie. 10. Praha, ČVUT 1996.
[2] SRNKA, E.: Matematická kartografie. Brno 1986.
[3] BUCHAR, P.: Budeme měnit Křovákovo zobrazení? Geodetický
a kartografický obzor, 39(81), 1993, č. 7, s. 148-149.
[4] BUCHAR, P.-DVOŘÁKOVÁ, H.: Systém PROJECTlON. Geodetický a kartografický obzor, 45(87), 1999, č. 2, s. 29-32.
[5] BUCHAR, P.: Multiplikační konstanta v konformním zobrazení.
Geodetický a kartografický obzor, 45(87), 1999, č. 7-8, s.
166-169.
[6] HOJOVEC, Y.-KLÁŠTERKA, J.-RENDLOVÁ, R: Užití Čebyševova a variačního kritéria v konformním zobrazení. Geodetický a kartografický obzor, 21(63), 1975, č. 1, s. 3-6.
[7] BORÍK, M.: Užití variačního kritéria pro zobrazení ČR. Sborník
13. kartografické konference. Bratislava 1999.
[8] HOJOVEC, Y.-BOŘÍK, M.-MIKUTA, Y.-MINÁŘ, P.:Výsledky
optimalizace konformního kartografického zobrazení pro Českou republiku. Geodetický a kartografický obzor, 43(85), 1997,
č. 12, s. 253-256.
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru
Č. 2100000007.

Nahlédnutím do tab. 1 zjistíme, že v třídě jednoduchých zobrazení je nejvhodnější pro území ČR normální kuželové zobrazení respektive šikmé válcové zobrazení, mezi nimiž není
praktického rozdílu. Z hlediska Airyho kritéria je u obou zobrazení optimální hodnota multiplikační konstanty 0,99995.
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Koordinace geoinformací v Nizozemsku
jako inspirace pro projekt Nemoforum

katedra mapování a kartografie

Ing. Růžena Zimová,
FSv ČVUT v Praze

Nemoforum - ustavené v Ceské republice v říjnu 1999 - sdružuje zástupce institucí veřejné správy, místní samosprávy i profesních sdružení, asociací a vysokých škol zabývajících se informacemi o nemovitostech a území. Charakteristika nově vzniklé
platformy pro koordinaci a spolupráci v návaznosti na popis vzniku, vývoje a aktivit nizozemské rady pro geoinformace Ravi,
jejímž příkladem bylo založení Nemofora inspirováno.

Coordination of Geoinformation in Netherlands
as lnspirationfor Nemoforum Project

Nemoforum which was established in October 1999 in the Czech Republic groups representatives ofpublic administration, 10cal administration and professional associations and universities engaged in information about real estates and land. This artide offers characteristics of a newly established platform for coordination and cooperation in connection with description of
origin. evolution and activities of RAVI - the Netherland Council ofGeoinformatics that inspiredfounding of Nemoforum.

1. Úvod
Doporučení ust~vit v České republice forum pozemkové politiky jako platformu pro koordinaci a harmonizaci postupů
v oblasti správy pozemků (respektive nemovitostí) a využití
území bylo specifikováno jako jeden ze závěrečných výstupů
projektu EU Phare, který pro Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) zajišťovala v letech 1996 až 1998 dánská
společnost Kampsax Geoplan. Návrh vycházel z představy
vytvoření skupiny pro diskusi a spolupráci mezi ministerstvy
s přímým vztahem k oblasti pozemkové registrace a využití
pozemků, která by úzce spolupracovala s ČÚZK jako státní
institucí zodpovědnou za resort katastru nemovitostí [1].
Tento model by podporoval proces formulování státní katastrální politiky, tj. stanovení strategických postupů a priorit pro rozvoj sektoru pozemkové správy a katastru nemovitostí, především v období přípravy České republiky na vstup
do Evropské unie. Vlastní založení platformy pro koordinaci
a spolupráci v oblasti pozemkové politiky bylo návazně stanoveno jako jeden z cílů následného projektu EU Phare,
v rámci kterého působila v České republice od září 1998 do
listopadu 1999 nizozemská nezávislá vládní agentura pro katastr a správu veřejných registrů Kadaster. Realizace projektu
byla proto inspirována zkušenostmi z nizozemského prostředí, kde působí již více než patnáct let koordinační orgán
pro geoinformace Ravi.

V Nizozemsku má koordinace v oblasti prostorových dat dlouhodobou tradici. Tato skutečnost souvisí do značné míry
s obecnou geografickou a socioekonomickou charakteristikou země - velmi hustě osídlený přímořský stát (přes 400
obyvateli km2) s rozvinutou ekonomikou, jehož obyvatelé,
na základě zkušeností z odvěkého zápasu s mořem doslova
o každý čtverečný metr země, velmi dobře chápou význam
půdy a jejího efektivního využití. Území Nizozemského krá-

lovství je rozděleno na 12 provincií a počet měst a obcí čítá
více než 500. Státní správu reprezentuje 13 ministerstev,
kromě toho existuje značné množství servisních organizací,
agentur a nezávislých administrativních orgánů podporujících činnost veřejné správy [2]. Významné postavení mají
z pochopitelných důvodů tzv. waterschappen - výbory pro
správu vodních ploch a toků.
Nizozemská rada pro geoinformace Ravi (www.ravi.nl)
vznikla na podzim roku 1984 nejprve jako poradní orgán nizozemské vlády a měla za úkol podporovat činnost ministerstva pro bydlení, územní plánování a životní prostředí pověřeného koordinací informací o nemovitostech a území
(geoinformací). Zpočátku byla Ravi složena výhradně ze zástupců veřejných organizací a její činnost byla financována
z rozpočtu uvedeného ministerstva. Koncem roku 1993,
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí systému poradních
orgánů vlády (v roce 1994 bylo prakticky všech 350 tehdy
existujících rad při nizozemské vládě zrušeno), byla Ravi
transformována na nezávislý konzultační a koordinační orgán pro oblast geoinformací. Na činnosti Ravi se začaly v té
době oficiálně podílet i organizace reprezentující soukromý
sektor - byla ustanovena tzv. Komerční platforma a počet jejích členů vzrostl od roku 1993 z 15 na 32. Nyní jsou celkové náklady na činnost Ravi pokryty převážně z členských
příspěvků zúčastněných (zejména veřejných) subjektů - organizace tzv. Veřejné platformy přispívají částkou 200 000,
100 000 nebo 60 000 NLG podle toho, jak významnou roli
v jejich činnosti prostorová data sehrávají. Příspěvek členů
Komerční platformy Ravi je 5 000 NLG ročně. Rozpočet
Ravi vzrostl od roku 1993 z 1,5 milionu NLG (0,5 mil. EUR)
na přibližně 5 milionů NLG (téměř 2 mil. EUR) v roce 1999
[3]. Ravije nezisková nevládní organizace založená podle nizozemských právních předpisů formou nadace.

Veřejná platforma Ravi (tab. 1) sdružuje všechny hlavní
uživatele a dodavatele prostorových dat z veřejného sektoru.
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Veřejná platforma Ravi
Asociace správců vodních ploch a toků
Asociace měst a obcí
Asociace notářů
Institut aplikovaných geověd
Kadaster - agentura pro katastr a správu veřejných registrů
Konzultační výbor správců sítí
Meziprovinciálni výbor
Ministerstvo pro bydlení, územní plánování a životní prostředí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství
Ministerstvo vnitra
Národní agentura pro územní plánování
Národní centrum pro životní prostředí
Národní mapová služba
Ústřední statistický úřad
Vládní agentura pro využití půdy a vodních zdrojů

V· některých případech je členem organizace jako taková,
jindy je členství realizováno prostřednictvím zastřešující organizace (asociace, unie, atp.).
Vedoucí představitelé členských institucí Veřejné platformy tvoří Radu, v čele rady je předseda Ravi. Významné
postavení ve struktuře Ravi zaujímá sekretariát, jehož asi
pětičlenný tým pod vedením generálního sekretáře neplní
pouze funkci administrativní podpory činnosti Rady, ale zajišťuje i organizační a odborné řízení projektů, při jejichž řešení Ravi spolupracuje s řadou významných akademických
institucí a předních odborníků z různých oborů. výstupy projektů Ravi jsou pravidelně publikovány ve formě studií či
zpráv.
Komerční platforma je založena ze soukromých společností působících v oblasti geoinformací - členy jsou hardwarové a softwarové firmy, konzultační firmy, poskytovatelé
komerčních dat, realitní společnosti apod. Zástupci Komerční platformy nejsou členy Rady Ravi. Komerční platforma organizuje svoji činnost samostatně a vypracovala
vlastní strategický plán zaměřený na problematiku zpřístupňování prostorových informací veřejnosti a tvorbu a zavádění
standardů.

Hlavním cílem aktivit Ravi je stimulovat uspokojivou úroveň geoinformací pro veřejné využití s co nejnižšími společenskými náklady a působit jako vlivný a nezávislý konzultační orgán. Za tímto účelem se Ravi snaží iniciovat co
nejefektivnější propojení zkušeností a odborného potenciálu
veřejné správy, soukromého sektoru, vědecké obce a mezinárodní geoinformační komunity.
V 80. letech, kdy Ravi působila jako poradní orgán ministerstva, byly zpracovány expertizy a doporučení k aktuálním problémům, jako např. vytvoření jednotného systému
oceňování a sestavení jednotné celostátní velkoměřítkové topografické databáze (l : 1 000, 1 : 2 000). Začátkem deva-

desátých let se Ravi zaměřila na formulování Strukturního
plánu pro geoinformace, který zahrnoval analýzu nizozemského geoinformačního prostředí a návrh kroků a postupů pro zefektivnění shromažďování a rozšiřování prostorových dat. V dokumentu byl vyzdvižen význam informací
o nemovitostech a území pro ekonomiku a společnost a zdůrazněna nezbytnost kooperace všech subjektů aktivních v této
oblasti. Dokument, nizozemskou vládou oficiálně vyhlášený
v květnu 1992, dále specifikuje čtyři základní datové registry
(registr obyvatel, registr ekonomických subjektů, registr budov, registr katastru nemovitostí/parcel) a prvky prostorové
identifikace a navrhuje formy koordinace i zapojení zúčastněných stran do přípravy národní geoinformační infrastruktury [5]. V dalších letech se aktivity Ravi soustředily na realizaci Strukturního plánu a přípravu koncepce národní
geoinformační infrastruktury. Ravi v tomto období vypracovala řadu studií týkajících se problematiky výměny dat mezi
základními registry, ochrany soukromých dat a autorských
práva organizovala detailní výzkum pro vývoj topografické
databáze v měřítku 1 : 10000 (ToplOvektor).
Model národní geoinformační infrastruktury
(NGll)
byl v Nizozemsku prezentován v roce 1995 a při jeho vytváření Ravi spolupracovala s Federálním výborem pro geografická data USA (FGDC). Hlavními přínosy NGIl - obdobně jako v ostatních národních iniciativách tohoto typu by mělo být.
• zkvalitnění, zefektivnění a zrychlení procesu rozhodování,
podpořeného spolehlivými a snadno dostupnými daty,
• odstranění duplicit a nekonzistencí,
• efektivnější poskytování komerčně využitelných veřejných
dat uživatelům,
• zlepšení služeb pro veřejnost.
Nizozemská národní geoinformační infrastruktura je
definována jako kombinace politiky, sběru dat, opatření
a standardů, technologií a "know-how", které mohou uživatelé spolehlivě využít při práci s prostorovými daty.
Nizozemská NGIl zahrnuje tyto složky:
• politika (strategie),
• geoprostorové datové soubory,
• geoinformační technologie,
• standardy,
• znalostní infrastruktura.
Standardizace je v pojetí Ravi chápána jako dosažení dohod v oblasti sběru, zpracování, uspořádání a poskytování
geoinformací, které vychází především z potřeb uživatelů.
Ravi spolupracuje s Nizozemským normalizačním institutem
(NNI) a vybudovala vazby na odpovídající evropské i mezinárodní organizace (CEN, ISO). Standardizační aktivity veřejné i komerční složky Ravi se soustřeďují na definování obsahové stránky standardů, zatímco NNI je zodpovědný za
vytvoření příslušných právních předpisů.
V roce 1995 byl především z iniciativy členů Ravi založen národní clearinghouse pro geoinformace (NCGl). Před
založením bylo realizováno několik pilotních projektů navržených ve spolupráci s americkým FGDC. Clearinghouse, tj.
elektronicky propojená distribuovaná síť producentů a uživatelů geodat, zajišťuje vazby na metadata ("data o datech")
a umožňuje tímto způsobem zjistit, které datové soubory jsou
k dispozici, kde je lze získat a za jakých podmínek jsou dostupné. Na základě podnětu Ravi byla rovněž založena
zvláštní organizace - Nizozemská nadace pro clearinghouse,
v jejíž radě zasedají zástupci organizací jako Kadaster, Zeměměřický institut ministerstva veřejných prací, ministerstvo
zemědělství, Národní statistický úřad, Institut pro životní prostředí a Ravi. Národní clearinghouse pro geoinformace
(www.ncgi.nl) obsahuje v současné době vazby na více než
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1500 metadatových souborů a nizozemská vláda poskytla na
jeho vytvoření dotace ve výši jednoho milionu EUR [6].
Od roku 1996 zintenzivnily aktivity Ravi v oblasti vytváření datové politiky jako základní součásti národní geoinformační infrastruktury. V roce 1997 probíhaly mezi veřejnou i komerční platformou Ravi, nizozemskou vládou
a parlamentem odborné diskuse, které se týkaly návrhů na
zlepšení přístupu k elektronickým databázím veřejné správy,
zejména otázek přístupu k zhruba 30 000 geoinformačním
souborům mimo působnost zákona o svobodě informací. Iniciativní přístup Ravi k této problematice vedl k upevnění pozice Ravijako respektovaného poradního a konzultačního orgánu, který se od té doby podílí na vytváření vládní politiky
v oblasti geoinformací. Rozvinula se rovněž přímá spolupráce Ravi a ministerstva vnitra, zodpovídajícího za celkovou koncepci státní informační politiky, čímž byla vytvořena
důležitá vazba mezi politikou v oblasti geoinformací a všeobecnou informační politikou vlády. Koncepce národní geoinformační infrastruktury vypracovaná Ravi byla přijata jako
součást nizozemské státní informační politiky.
V poslední době se činnost Ravi orientuje na podporu realizace projektu elektronické veřejné správy (tzv. e-government), který byl vyhlášen koncem roku 1998 a na jehož
přípravě Ravi participovala. Projekt je zaměřen na zajištění
služeb veřejné správy v elektronické formě s vyšší kvalitou
a za nezvýšené ceny. Dalším příkladem je účast na projektu
národní znalostní geoinformační infrastruktury, ve kterém mají být uplatněny moderní metody sběru a shromažďování prostor<?výchdat od různých poskytovatelů prostřednictvím dearinghousu, především pro podporu rozsáhlých
projektů výstavby infrastruktur typu rozšíření amsterdamského letiště a mezinárodního přístavu v Rotterdamu nebo
rychlostní železnice spojující Amsterdam a Paříž.
Mezinárodní aktivity realizuje Ravi jednak prostřednictvím členství v evropské organizaci pro geoinformace EUROGI (European Umbrella Organisation for Geoinformation), kde se podílela mj. na vypracování studie srovnávající
postupy při vytváření geoinformační infrastruktury v několika evropských zemích, a dále pak přímou spoluprací se
sesterskými organizacemi v USA (FGDC) a Portugalsku
(CNIG). Ravi se rovněž účastní mezinárodního projektu vytváření tzv. globální prostorové datové infrastruktury.

Přípravy na ustavení platformy pro diskusi, spolupráci a koordinaci v oblasti informací o nemovitostech a využití území
v České republice probíhaly v rámci projektu EU Phare od
podzimu 1998. Za účelem ověření zájmu o plánované založení koordinačního fóra byl v dubnu 1999 uspořádán přípravný seminář nazvaný Nemoforum - informace - nemovitosti - využití území, na kterém byly prezentovány
nizozemské zkušenosti s koordinačními aktivitami v oblasti
prostorových dat a myšlenka jejich aplikace v České republice. Seminář byl unikátní společnou účastí zástupců několika ministerstev, Parlamentu a úřadů státní správy, představitelů okresů, obcí, odborných asociací, sdružení a profesních
komor i vysokých škol. Závěry semináře potvrdily, že ustavení koordinačního fóra pro pozemkovou politiku považují
účastníci za velmi užitečné a potřebné.
Hlavní důvody hledání nových možností pro koordinaci
a spolupráci v oblasti informací o nemovitostech a území
byly ze strany ČÚZK charakterizovány takto [7]:

• existence mnoha rozdílných požadavků na informace o nemovitostech a území,
• potřeba rozvoje geoinformačního prostředí, kde často chybí
koordinace jak uvnitř veřejného sektoru, tak i směrem k sektoru soukromému,
• skutečnost, že dosud chybí celková pozemková politika.
V rámci projektu Phare byly zorganizovány přípravné
kroky zaměřené na vypracování nezbytných organizačněprávních podkladů pro založení nového fóra a na cílená jednání s potencionálními zakladatelskými organizacemi reprezentujícími jak veřejnou správu, tak i profesní a odborná
sdružení, komory, svazy a vysoké školy. Založení koordinační platformy - sdružení nazvaného Nemoforum - pak proběhlo na ustavujícím semináři v říjnu 1999 v Praze.
3.2 Právní forma,
Nemofora

organizační

struktura,

členové

Nemoforum bylo založeno jako účelové sdružení podle
§ 829-841 Občanského zákoníku podpisem "Smlouvy
o sdružení Nemoforum" zástupci zakládajících subjektů
uvedených v tab. 2. Kromě zakládajících organizací se účastníky Nemofora mohou stát i další orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy vyvíjející činnost v oblasti informací o nemovitostech a území, přičemž
každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena
Pléna Nemofora. Členem sdružení se nemůže stát fyzická
osoba či jednotlivá firma. Podle textu Smlouvy není stanovena povinnost poskytnout pro účely Nemofora peníze nebo
jiné věci. Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem [8].
Nejvyšším orgánem sdružení Nemoforum je Plénum,
které se skládá se ze zástupců všech účastnických organizací
a je rozděleno na dvě platformy. Veřejná platforma sdružuje členy Nemofora z organizací státní správy a místní samosprávy, Profesní platforma zahrnuje profesní svazy, komory, či sdružení a vysoké školy. Každá z platforem má svůj
výbor v čele s předsedou platformy. Výkonným orgánem je
pětičlenná Rada, která je řízená předsedou Nemofora. Administrativní a organizační zázemí pro činnost sdružení poskytuje sekretariát Nemofora, zajišťovaný ČÚZK.
Formální ustavení orgánů Nemofora proběhlo na úvodním
jednání Pléna nově vzniklého sdružení v prosinci 1999, na
kterém byla předsedkyní Nemofora zvolena PhDr. M. Matoušová (Ministerstvo vnitra), předsedou Veřejné platformy
Ing. K. Večeře (ČÚZK) a předsedou Profesní platformy
RNDr. J. Hojdar (Česká asociace pro geoinformace). Funkční
období Rady i předsedy Nemofora je tříleté.
Od vzniku sdružení projevila zájem o členství řada dalších
subjektů a novými účastníky Nemofora se dosud (k datu předložení tohoto příspěvku) staly Komora geodetů a kartografů
ČR a sdružení Správců sítí středních Čech.

Podle zakládajícího dokumentu je účelem sdružení Nemoforum podporovat spoluprací účastníků koordinaci řešení
problémových oblastí, záměrů a úkolů spojených s nemovitostmi (pozemky a budovami) ve vazbě na potřeby správy
a rozvoje území a jejich informačního zabezpečení. Nemoforum si klade za cíl společně specifikovat potřebná opatření,
kroky a postupy přispívající k rozvoji a zlepšení koordinace
v oblasti informací o nemovitostech a území a tyto návrhy
realizovat - pokud jsou v kompetenci účastníků - nebo iniciovat jejich řešení u jiných subjektů.
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V prvním čtvrtletí letošního roku se Nemoforum zaměřilo
na přípravu programu činnosti sdružení. Plénum se shodlo
na vymezení čtyř širších tematických okruhů pro činnost Nemofora, stručné charakteristiky jednotlivých tematických
okruhů pro činnost Nemofora byly zpracovány Radou a předloženy Plénu k diskusi a připomínkám. Na svém jednání
v březnu 2000 pak Plénum schválilo tematické okruhy včetně
stanovení cílů činnosti Nemofora pro období 2000-2002, jejichž hlavní rysy lze shrnout následovně [9]:
• Národní geoinformační infrastruktura - návrh na vymezení programu Národní geoinformační infrastruktura ve
vztahu k Akčnímu plánu realizace státní informační politiky, doporučení k rozpracování programu do jednotlivých
projektů;
• Prostorová indentifikace v základních registrech informačních systémů veřejné správy - vypracování stanoviska Nemofora ke studii proveditelnosti registru
budov/staveb (zpracované v r. 1999 pro ČÚZK) a ke studii
zaměřené na problematiku prostorové identifikace v informačních systémech veřejné správy (v současné době zpracovávané pro ÚSIS);
• Katastr nemovitostí - formulace doporučení Nemofora
k dalšímu rozvoji katastru nemovitostí ČR v těchto oblastech: a) obsahu datové základny katastru nemovitostí, b)
dostupnosti katastrálních informací, c) zajištění digitální
formy katastrálních map;
• Podpora trhu s nemovitostmi - aktivity Nemofora se
v rámci tohoto obsáhlého tématu zaměři v první fázi na problematiku oceňování majetku pro daňové účely s cílem
předložit návrh metodiky pro tvorbu cenových map pozemků a map obvyklého nájemného.
K uvedeným tematickým okruhům byly ustaveny pracovní skupiny Nemofora, které jsou složeny z odborníků
delegovaných účastnickými organizacemi - jejich činnost
byla v nedávné době zahájena a první výstupy lze očekávat
do konce tohoto roku. Podrobnější informace o Nemoforu,
jeho programu i pracovních skupinách jsou dostupné prostřednictvím
www
stránek Nemofora na adrese
www.vugtk.cz/-nemoforum.
4. Závěr
Vznik Nemoforajako sdružení pro koordinaci, diskusi a spolupráci v oblasti pozemkové správy a informací o nemovitostech a území byl realizován na základě doporučení expertů
Evropské unie jako jeden z výstupů projektu EU Phare pro
ČÚZK. Stalo se tak za jednoznačné podpory institucí veřejné
správy a místní samosprávy i asociací, profesních sdružení
a univerzit, které se informacemi o nemovitostech a území

Veřejná
platforma

Profesní
platforma

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mínisterstvo financí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství
Úřad pro státní informační systém
Svaz měst a obcí ČR
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska
Česká asociace pro geoinformace
Notářská komora ČR
Správci sítí východních Čech
Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
Masarykova univerzita Brno

různým způsobem zabývají. Zatímco Veřejná platforma Nemofora poskytuje prostor pro koordinaci a harmonizaci postupů v rámci státního (veřejného) sektoru, zapojení účastníků Profesní platformy vytváři předpoklady pro tak
potřebný a v obdobných zahraničních iniciativách zdůrazňovaný rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru a neméně důležitá je i možnost využití odborného potenciálu akademické obce.
Založení Nemofora bylo inspirováno nizozemským příkladem Rady pro geoinformace Ravi - z výše uvedených charakteristik je však zřejmé, že u nás použitý model koordinační platformy je specifický a byl logicky přizpůsoben
současným legislativním a společensko-ekonomickým podmínkám v České republice. Oproti původní myšlence fóra
orientovaného na pozemkovou politiku a informace o nemovitostech a území byl na základě společné diskuse účastníků
Nemofora program činnosti nově ustaveného sdružení pojat
šířeji a lze jen uvítat, že zahrnuje mimo jiné i u nás dosud
systematicky neřešenou problematiku národní geoinformační infrastuktury. Budoucnost ukáže, jak se bude zvolený
model i tematické zaměření aktivit Nemofora vyvíjet a zda
se v rámci Nemofora podaří vytvořit podmínky pro partnerství a fundovanou spolupráci tak, aby přinesla užitečné a přínosné výsledky a přispěla k naplnění deklarovaných cílů.
Bude záležet na zodpovědném přistupu zúčastněných institucí a na schopnosti a vůli jejich zástupců v Plénu i pracovních skupinách Nemofora hledat společná řešení a zasadit se
o jejich obecné prosazení. Přiklady ze zahraničí - byť řešené
v různých podmínkách a různým způsobem - ukazují, že je
to reálné.
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Lektoroval:
Ing. Jiří černohorský,
Zeměměřický úřad, Praha
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Ve dnech 11.-13. září 2000 se konalo v Malmo XXIII. plenární zasedání Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských států
(CERCO) a jeho operativní (komerční) součásti MEGRIN, zajišťující realizaci celoevropských mapovacích projektů a distribuci geografických informací. Dvacetileté působení CERCO (1980-2000)
prokázalo prospěšnost tohoto "klubu" představitelů státních orgánů
pečujících především o tvorbu a vydávání úředních map a geografických databází, o geodetické základy na evropském kontinentu
a v některých případech spravujících i katastr nemovitostí (registr
pozemků a budov).
Činnost CERCO se v počátečním období soustředila zejména na
výměnu informací a koordinaci geodetických a kartografických aktivit, pokud to dovolovaly politické poměry a předpisy o utajování.
Česká a Slovenská Federativní Republika se stala pozorovatelem
v roce 1991. Po rozdělení ČSFR v roce 1993 se Česká republíka
a Slovenská republika staly členskými zeměmi CERCO zastoupenJmi předsedy ústředních orgánů zeměměřictví a katastru (ČÚZK,
UGKKSR).
Z původního počtu 6 zakládajících západoevropských zemí se
CERCO rozrostl a sdružoval v roce 1999 již 37 evropských zemí.
V důsledku válečného konfliktu na Balkáně chybí pouze Jugoslávie,
Bosna a Hercegovina a Makedonie. V polovině 90. let přistoupil
CERCO ke koordinované tvorbě celoevropských geografických databází a k tomu účelu zřídil hospodářskou organizaci MEGRIN se
sídlem ve Francii. Do stádia komerční distribuce dospěla jako první
v roce 1996 bezešvá databáze administrativních hranic Evropy (až
do úrovně obcí) SABE91, která již byla dvakrát aktualizována
(SABE95 a SABE97). Verze SABE 2001/census se připravuje pro
potřeby sčítání lidu z evropských státech v roce 200 I. Další úspěšnou akcí CERCOIMEGRIN bylo vytvoření evropského metainformačního systému GDDD o geografických databázích a státních mapových dílech většiny evropských států.
V letech 1991-1999 byly pod vedením pracovní skupiny VIII
CERCO uskutečněny mezinárodní GPS - kampaně EUREF (European Reference Frame) s cílem vytvořit jednotnou prostorovou geodetickou síť základních bodů téměř na celém evropském kontinentu
(dosud kromě Ruska a Běloruska). Dále byla vytvořena evropská
geodynamická síť o 100 permanentních stanicích a v pokročilém stádiu je vytvoření Jednotné evropské nivelační sítě (UELN).
Koncem 90. let byly v CERCO iniciovány další celoevropské
a geoinformační projekty, které se mají realizovat s finanční podporou Evropské unie:
- digitální vektorová mapa Evropy 1 : 250 000 (EuroMap 250 K),
- evropská část digitální vektorové mapy světa 1 : 1 000 000 (EuroGlobalMap 1 M),
- metainformační systém o geoinformačních databázích a elektronický obchod s geoinformacemi (la Cleí),
- evropská silniční databáze pro družicovou navigaci vozidel (Road
DB).

Realizace těchto projektů by byla ekonomicky a organizačně obtížná při dosavadních statutech institucí CERCO a MEGRIN. Ty
např. nedovolovaly, aby se státní orgán, financovaný plně ze státního
rozpočtu, stal členem hospodářské organizace MEGRIN (Česká republika, Rakousko, Itálie a dalších 14 zemí). CERCO nebyl právnickou osobou a tím i vhodným partnerem Evropské komise k přijímání finanční podpory celoevropských projektů. To byly hlavní
důvody, proč se XXIII. plenární zasedání CERCO v Malmo, a s ním
i valné shromáždění členů hospodářské organizace MEGRIN, rozhodlo rozpustit obě instituce k datu 31. 12. 2000 a vytvořit jednotnou mezinárodní vládní organizaci EUROMAPPING s podtitulem
- Evropské národní mapovací úřady vytvářející evropskou geoinformační infrastrukturu.
Při následné registraci organizace ve Francii však bylo zjištěno,
že již existuje firma se stejným názvem. Proto řídící výbor v listopadu t. r. rozhodlo názvu EuroGeographics.
Organizace je neziskovým sdružením (asociací) podle francouzského zákona č. 1901 se sídlem hlavního úřadu ve Francii (Mamela-Valleé). Sdružuje národní mapovací úřady (zeměměřické služby)
evropských států jako aktivní nebo přidružené členy. Při založení
v Malmo dne 12. září 2000 se přihlásilo 28 zemí za aktivní členy
(mezi nimi např. Slovenská republika) a 6 zemí za přidružené členy
(mezi nimi např. Česká republika, Rakousko a Itálie). Důvodem přidružení je zejména nemožnost finančně podporovat evropské projekty ze státního rozpočtu (pouze poskytnutím geografických dat

ajejich zpracování). Přidružený člen nemůže volit a být volen do Řídícího výboru sdružení; jinak užívá všechna práva a výsledky součinnosti, přičemž platí pouze základní roční vložné 4000 Euro.
Organizace si vytyčila zejména tyto hlavní úkoly:
- vytvořit konsistentní image partnera Evropské komise, vlád a politiků,
- být evropským lídrem v oboru geografické informace,
- koordinovat evropské geodetické referenční systémy,
- koordinovat celoevropské geoinformační projekty (SABE, Euromap, 250K, EuroGlobalMap 1M, La Clef),
- spolupracovat při tvorbě evropských norem geografické informace,
- pořádat každoroční setkání (plenární zasedání) představitelů zeměměřických služeb za účelem výměny informací a koordinace
činností,
- vyvíjet odbornou činnost v pracovních skupinách a pořádat workshopy na témata právní ochrana a oceňování geografických databází, geodetické referenční systémy v Evropě, aktualizace geografických databází a řízení kvality geodetických a kartografických
prací.
Členy řídícího výboru, který zahájí činnost I. I. 2001,jsou R. Kirwan (Irsko) - prezident, J. Olén (Švédsko) - viceprezident, J. Poulit (Francie) - viceprezident, I. Horňanský (Slovenská republika) pokladník, D. Griinreích (SRN) - člen, N. Land (V. Británie) - člen,
1. Badegas (Řecko) - člen.
Založením nového sdružení učinily zeměměřické služby evropských států další krok k evropské integraci v oborech geodézie, kartografie a geoinformatiky.
Ing. Jiří Šíma, CSc.,
CÚZK

Poznámka redakce: Obvyklou analýzu národních zpráv zeměměřických služeb evropských států (tentokrát za období září 1999 - srpen
2000) z pera autora tohoto článku uveřejní Geodetický a kartografický obzor počátkem roku 2001.

5. zasadnutie pracovnej skupiny
CERCO o kvalite
V dňoch 15. až 17. mája 2000 sa uskutočnilo v Štokholme (Švédsko) stretnutie členov pracovnej skupiny Európskeho výboru predstavitefov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen
des Responsables de la Cartographie Officiele - CERCO) o kvalite
(ďalej len WG CERCO o kvalite). V apríli 1997 sa konalo v Paríži
prípravné zasadnutie zástupcov členských štátov CERCO zamerané
na posúdenie potreby zavedenia súboru noriem International standard Organization (ISO) 9000 pre geografické informačné systémy
(GlS). Rokovania sa zúčastnili zástupcovi a 13 národných kartografických inštitúcií, ktorí túto potrebu uznali. Následne bola rozhodnutím plenámeho zasadnutia CERCO na Cypre v roku 1997 oficiálne zriadená pracovná skupina WG CERCO o kvalite, ktorej prvé
zasadnutie sa konalo v Madride v novembri 1997, druhé v máji 1998
v Paríži, tretie v marci 1999 v Paríži a štvrté v novembri 1999 v Ankare.
V poradí 5. zasadnutia WG CERCO o kvalite v Štokholme sa zúčastnilo 26 zástupcov národných mapovacích služieb z 13 krajín Európy, a to z Česka, z Fínska, z Francúzska, z Holandska, z Lotyšska,
z Maďarska, z Nemecka, z Port'!,galska, zo Slovenska, zo Slovinska,
zo Spojeného kráfovstva, zo Spanielska, zo Švédska a sekretár
CERCO John Leonard.
Podujatie pozostávalo z rokovaní dvoch pracovných podskupín,
a to pracovnej podskupiny o systémoch manažérstva kvality, pracovnej podskupiny o kva1ite údaj ov az 5. plenámeho zasadnutia WG
CERCO o kvalite. Podujatie zabezpečila organizácia National Land
Survey of Sweden (ďalej len NLS), ktorá je v kompetencii Ministerstva vnútra Švédska. Účastníkov rokovania WG CERCO o kvalite prijal vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce švédskej organizácie Metria Ulf Sandgren.
Rokovanie otvorila predsedníčka WG CERCO o kvalite Laure
O a s so n v i 11e z Francúzska, pracovníčka Národného geografického
ústavu z Francúzska. Rokovanie prebiehalo v rámci pracovnej pod-
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skupiny o riadení kvality podrobným pripomienkovaním návrhu príručky na implementáciu systému manažérstva kvality v národných
geodeticko-kartografických inštitúciách. Členenie príručky nadvazuje na terajšie normy ISO 9000 až 9004. Po nabodnutí účinnosti
novelizovaných noriem série ISO 9000 bude potrebné príručku upraviť.
Bolo poukázané na skutočnosť, že geografické informácie modelujú javy stále sa meniace v čase a všetky odchýlky od skutočnosti
sú zjavné a viditel'né, tým je táto oblasť špecifická oproti iným procesom a výrobkom vo vzťahu k aplikácii systému manažérstva kvality. Pri zavádzaní systému manažérstva kvality je nutné zavádzať rozumné kritériá a nie len formálne, pretože systém bude neúspešný.
Systém manažérstva kvality musí byť kreatívny, neustále zlepšovaný
a prioritným ciel'om je spokojnosť zákazníka. Následne bol zostavený časový plán dopracovania príručky. Dopracovaný návrh príručky bude predložený plenárnemu zasadnutiu CERCO.
Predsedníčka informovala o projekte výskumných pracovísk
v rámci združenia Organisation Européenne ďEtudes en Photogrammétrie Expérimentales - Európska organizácia fotogrametrických experimentálnych štúdií. Do projektu bolo v úvodnej etape zapojené Belgicko, Svajčiarsko a Turecko. Prostredníctvom WG
CERCO o kvalite bola rozoslaná výzva na zapojenie sa do projektu
riadenia kvality v oblasti fotogrametrického spracovania. Prihlásili
sa ďalšie štyri štáty. Pretože jednotlivé štáty sa rozhodujú o účasti na
projekte samostne, WG CERCO o kvalite bude v pozícii pozorovatel'a a bude sa zaujímať o priebeh a výsledky projektu. Projekt má
dve etapy. V prvej etape bude spracovaná analýza noriem ISO a Comité Européen de Normalisation (CEN) a vypracovaný návrh
systému manažérstva kvality priestorových údaj ov (v trojrozmernom
priestore). V druhej etape každý z účastníkov vyvinie vlastný systém
manažérstva kvality na testovacích údajoch. Výsledky budú prezentované na pracovnom stretnutí pracovnej skupiny WG CERCO
o kvalite.
Na základe diskusie bol zostavený obsah www stránok WG
CERCO o kvalite. Stránky budú obsahovať ciele WG CERCO o kvalite, metódy činnosti, členov pracovných podskupín, výsledky dotazníkov, spracované dokumenty, spojenia na www stránky súvisiace so systémom manžérstva kvality.
Sekretár CERCO John Leonard informovalo návrhu výkonného
výboru CERCO. Z doterajších združení CERCO a Multipurpose European Ground-Related Information Networkl) (MEGRIN) sa má
vytvoriť jedna nová asociácia ako právnická osoba zriadená podl'a
francúzskeho práva, ktorá bude mať riadnych členov a pozorovatel'ov. Uskutočňované projekty, ako napríklad Seamless Administrative Boundaries of Europe (SABE), La Clef (pokračovanie projektu
Geographical Data Description Directory) a Pathfinder towards the
European Topographic Information Template (PETlT), ktoré prinášajú, resp. budú prinášať zisk z predaja, budú fungovať na báze samofinancovania. Diskutovaná je aj zmena názvu, ktorá bude predmetom rokovania plenámeho zasadnutia CER CO. Zdoraznil tiež, že
národné inštitúcie by mali zmeny na úseku GlS robiť rýchlejšie, spolupracovať s privátnymi firmami a nerobiť duplicitné veci s rezortmi
obrany.
Rokovanie pokračovalo v rámci pracovnej podskupiny o kvalite
údaj ov. Zástupca z Fínska predložil rozbor čiastkových výsledkov
dotazníka o kvalite údaj ov. V roku 1997 mala iba jediná členská krajina CERCO, a to Spojené král'ovstvo, zavedený systém manažérstva
kvality podl'a ISO 9000. Dánsko, Finsko a Francúzsko mali spracované projekty na zavedenie systému manažérstva kvality. Podl'a
výsledkov dotazníka mali systém manažérstva kvality podl'a súboru
ISO 9000 v roku 1999 zavedený Spojené král'ovstvo, Švajčiarsko
a Turecko. 70 % národných geodeticko-kartografických inštitúcií deklarovalo záujem o certifikáciu v blízkej budúcnosti. V roku 2000
oznámil zástupca Maďarska, že FŮMP) získal certifikát podl'a ISO
900 I. V Maďarsku trvalo zavedenie a získanie certifikátu 2 roky. Dopracovaná správa o výsledkoch bude predložená plenárnemu zasadnutiu CERCO v septembri 2000.
Zástupcovia Nemecka, Portugalska a Švédska prezentovali
systémy manažérstva kvality svojich národných kartografických inštitúcií. Podrobnejšie sa možno s obsahom prezentácií oboznámiť na
stránkách www.ipcc.pt, www.geodatenzentrum.de a www.quaIiware.com.
_ Pán Folke Hermanson Snickars zo Švédska, bývalý pracovník
Ustavu technickej norma1izácie vo Švédsku, v súčasnosti poradcasenior ústavu, informoval o prebiehajúcej novelizácii série noriem
ISO 9000. Súbor noriem ISO 9000 o systémoch manažérstva kvality je v platnosti od roku 1987. V roku 1994 nadobudli účinnosť do-

I) Mnohoúčelová európska polohovo orientovaná informačná sieť.
2) Fiildmérési Intézet (Budapest).

datky k normám. Od roku 1996 sa pripravovala ich radikálnejšia novelizácia, pričom sa dá predpokládať, že od januára 200 I prepracované normy o systémoch manažérstva kvality nadobudnú účinnosť.
Z doterajších piatich noriem 9000, 9001, 9002, 9003 a 9004 budú
vytvorené tri:
ISO 9000 Systémy
ník.
ISO 9001 Systémy
ISO 9004 Systémy
šovanie

manažérstva

kvality.

Základy

a slov-

manažérstva
manažérstva
výkonnosti.

kvality.
kvality.

PoŽiadavky.
Návod na zlep-

Návrhy prešli dvojkolovým hlasovaním. CEN vyjadrila záujem na
urýchlenom dokončení novelizovaných noriem a podporila ich vydanie. Prednášatel" vyjadril názor, že pre oblasť kompetencií národných geodeticko-kartografických inštitúcií je vhodný certifikát podl'a ISO 9004. Certifikáty o systémoch manažérstva kvality vydané
podl'a terajších noriem zaniknú do troch rokoch od účinnosti nových
noriem.
Je nepochybné, že súbor noriem ISO 9000 sa ukázal v aplikácii
ako vel"miefektívny prostriedok na zlepšenie práce organizácií prostredníctvom implementácie systému manažérstva kvality. Bolo vydaných 300 tisíc certifikátov a dokázaný celý rad pozitívnych účinkov priaznivo ovplyvňujúcich vzťahy zákazníka a dodávatel"a.
V tomto roku nastáva zásadná zmena v normách obsahujúcich návod na budovanie systémov manažérstva kvality a súvisiace činnosti.
Prebiehajúca revízia noriem zahtňa
- revíziu doterajších noriem ISO 9001, 9002 a 9003 a vydanie jednej prepracovanej normy 9001,
- revíziu ISO 8402 a části ISO 9000 a vydanie novej normy ISO
9000,
- revíziu ISO 9004 a vydanie novej normy ISO 9004.
Dovodom revízie je skutočnosť, že v normách nebola venovaná
dostatočná pozornosť výsledkom organizácie. Ďalšou príčinou je
zdorazňovanie potreby sledovať spokojnosť zákazníka, používanie
jednoduchšej a výstižnejšej dokumentácie systému, zabezpečovanie
súladu medzi požiadavkami systému manažérstva kvality a návodom
na aplikáciu modelu a používanie zásad manažérstva kvality.
Charakteristika nového súboru noriem:
Nová ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základv a slovník.
Norma definuje základné termíny v manažérstve kvality a graficky
znázorňuje ich hierarchické usporiadanie.
Nová ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. Norma
stanovuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktoré organizácia može použiť, aby uspokojila zákazníka tým, že vyhovie jeho
požiadavkám a požiadavkám príslušných predpisov. Možu ich využiť interné aj externé strany, vrátane certifikačných orgánov. Požiadavky stanovené v tejto norme sú všeobecné a dajú sa aplikovať na
všetky organizácie bez ohl'adu na ich druh, vel'kosť a dodávané výrobky, resp. procesy. Procesom sa chápe akákol'vek činnosť, do ktorej prichádzajú vstupy a menia sa na výstupy.
Nová ISO 9004 Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie
výkonnosti, ktorá ponúka návod na zlepšovanie celkovej činnosti
a výkonnosti a opisuje, aké procesy majú systémy manažérstva kvality zahtňať. Výber týchto procesov a ich rozsah závisí od velkosti
organizácie, jej štruktúry, obsluhovaného trhu a dostupných zdrojov.
Nový systém manažérstva kvality sa týka nielen nových používatel'ov, ale aj organizácií certifikovaných podl'a doterajšieho modelu
a organizácií, ktoré sa pripravujú na získanie certifikátu manažérstva
kvality. Do tejto implementácie sa musia tiež angažovať školitelia,
konzultanti a certifikačné orgány. Zavedenie systému manažérstva
kvality núti rudí vykonávať kontrolu, znižuje chybovosť, umožňuje
zlepšovať procesy, ovplyvňuje obchod a znamená závazok. Stanovujú sa požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia chce predviesť svoju schopnosť neprestajne poskytovať výstupy, ktoré spÍňajú požiadavky zákazníka a nariadení a zaoberať sa
spokojnosťou zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania
systému vrátane procesov neprestajného zlepšovania a prevencie nezhody.
Zástupcovia NLS prezentovali účastníkom zasadnutia informácie
o jeho štruktúre a činnosti. NLS sa člení na následujúce odbory (divízie):
- Cadastral services,
- Land and Geographic Information Services,
- Metria,
- Corporate services a
- zahraničná spoločnosť Swedesurvey.
Ročný obrat je približne 1400 miliónov SEK. 1000 miliónov SEK
sú príjmy za poskytovanie informácií a za poradenský servis. Vláda
prispieva približne 400 miliónmi SEK. Táto čiastka sa používa hlavne
na tvorbu základných údaj ov a riadenie a údržbu báz údajov (BÚ).
Celkový počet zamestnancov je 1900. Riadiaci útvar NLS sídli
v Gavle s počtom 700 zamestnancov. Ostatní sú zamestnancami kraj-
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ských a okresných pracovísk v krajine. Vzdelanostná úroveň zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním je nasledujúca:
- geodézia, kartografia, využitie pody, územné plánovanie, fotogrametria, geoinformatika a únosnosť využitia krajiny 442,
- informačné technológie 52,
- právo 25,
- zamestnanci s vyšším vedeckým titulom 15,
- ekonómia 13,
- geológia 4
- iné 293, t. j. spolu 844.
NLS na úseku GlS poskytuje široký rozsah služieb, a to konzultácie, vývoj, íntegrácia systémov, školeni a, tvorba a produkcia BÚ,
integrácia s inými systémami, vývoj riešení pre zákazníkova predaj
softvéru. Ich zamestnanci majú k dispozícii 70 licencií ARC/INFO
GlS, 80 licencií Arc View, 70 licencií Maplnfo a približne 20 skenerov a plotrov.
NLS je zodpovedný a spravuje systém hodnotenia (oceňovania)
obrábanej pody a pasienkov, ktorý funguje ako kontrolný a riadiaci
systém dotácií pre farmárov poskytovaných Európskou úniou. BÚ
používajúcaARCIINFO tvoríjednu BÚ, riadenú SDE 3.0. Bolo vyvinuté riešenie typu klient/server s .nástrojmi na aktualizáciu, prezeranie, analýzy a produkci u máp. BU obsahuje viac ako 1 milión blokov a 22 GB informácií. BÚ aktualizovaná 50-tmi používaterskými
miestami súčasne. Ako pozadie slúži digitálna ortofotomapa.
NLS tiež vydáva pre farmárov výstupy zo súboru geodetických
informácií, ktoré im slúžia ako grafický podklad k žiadosti na uplatnenie dotácie. V priebehu 3 mesiacov dodali 250 000 máp formátu
A3 pre 70 000 famárov použitímjedinej laserovej tlačiame. Na produkciu týchto máp bol vyvinutý softvér s automatickou kontrolou
kvality.
NLS je zodpovedná za spoluprácu s Ministerstvom obrany na
úseku vojenského mapovania a GlS. NLS má zriadenú koordinačnú
skupinu (asi 20 konzultantov) v Štokholme na riešenie zbližovania
požiadaviek národnej obrany. Konzultanti sú z!!pojení do vývoja aplikácií GlS, špecifikácie GlS, špecifikácie BU, testovania, školenia
a predvádzania. N~S poskytuje konzultácie a školeni a regionálnym
veliterstvám, námomým zložkám a leteckým zložkám.
NLS má dlhoročné skúsenosti na úseku ortofotomáp. V roku 1930
boli vydané prvé mapy v mierke I : 20 000 na podklade leteckých
meračských snímok poskladaných do mozaiky. Poloautomatizované
spracovanie ortofotomáp začalo v roku 1967 na Zeiss GZI - orthophoto projectore, od roku 1979 na počítačom riadenom projektore
Wild OR 1 a neskor na digitálnom systéme LeicaIHelava. Územie je
zobrazené na 13 200 mapových listoch. Mapy mimo zastavaného
územia obce sú využívané v katastri nehnutel'ností.
Zostava Leica/Helava pozostáva z dvoch skenerov, s vysokou rozlišovacou schopnosťou DSW 200 a DSW 300, umožňujúcich skenovať farebné aj čiemobiele snímky, negatívy aj pozitívy. Bloková
triangulácia a tvorba digitálneho modelu reliéfu sú vytvorené automatizovane. výstup zabezpečuje ploter Barco Graphics BG 3800 na
čiemobiely film formátu 78 x 108 cm a ploter HP Design Jet 2500
CP na farebné výstupy.
Linka na digitálnu tvorbu máp zahtňa 22 prístrojov Zeiss Planicomp PI, P2 and P3, vačšinou vybavených softvérom Videomap,
modemé mobilné zaznamenávacie zariadenia na určovanie bodov
a širokú škálu fotogrametrického a mapovacieho softvéru. Údaje
možu byť dodávané vo formáte DXF, DGN a Arclnfo.
Technológía globálneho systému určovania polohy (GPS) radikálne zmenila určovanie a spravovanie katastrálnych údaj ov. SWEPOS je švédska národná sieť 21 permanentných staníc GPS, ktorej
údaje sú dostupné v reálnom čase na rozhlasovom kanále FM Programme 3. Sieť sa rozširuje aj do vzdialených oblastí a napr. na ostrovy. Metódy GPS jednoznačne prenikli do geodetických meraní
pre kataster.
NLS zabezpečuje viac ako 40 rokov letecké snímkovanie a archivuje viac ako 1,5 milión a negatívov. Vlastní nasledujúce lietadlá:
2 Roskwell Turbo Commander,
I Beech Super King Air 300,
I Cessna 207,
I Gates Lear Jet 35,
I Beech Baron.
Lietadlá sú vybavené zariadením na letecké snímkovanie, jedno
z lietadiel je vybavené duálnou kamerou na multispektrálne a spektrozonálne snímkovanie, vrátane 3 kompletných kamier Leica RC 30

s kompenzačným zariadením FMC (forward motion compensation).
Podl'a požiadavky klienta zabezpečujú snímkovanie v mierkach
I : 2000 až I : 150000, v aplikáciách čiemo-biela, čiemo-biela-infrared, farebná, nepravá farba infrared a vyvolávanie vo vlastných
laboratóriách.
Používanie GPS značne zredukovalo počet bodov geodetických
základov, ktoré bol i predtým nutné pre trianguláciu. Tým sa tiež výrazne znížili náklady na meranie v teréne, najma v teréne ťažko dostupnom a zrýchlila sa produkcia. Možnosť pracovať s predurčenými
bodmi znížilo náklady materiálne aj finančné aj v ďalších následných spracovatel'ských etapách.
Cadastral services pozostávajú z 21 úradovní v okresoch a na
centrálnej úrovni jedno oddelenie vývoj a a jedno oddelenie riadenia. Plnia úlohy na úseku katastra, koordinujú činnosti a poskytujú
informácie. Aktualizujú register nehnutel'ností. Ich úlohou je tiež
rozčlenenie pozemkov na parcely a stanovenie ich využitia na účely
výstavby rodinných domova rekreačných budova pody na výstavbu
ciest, železníc a verejné účely.
Oddelenie na centrálnej úrovni zodpovedá za dohl'ad, kontrolu
a podporu okresných pracovísk. Najdoležitejšou úlohou je podporovať formovací proces na úseku katastra nehnutel'ností, a to zahtňa
vydávanie predpisov a tvorbu zákonov, ich noviel, kontrolu kvality,
zmeny kompetencií, vývoj techník a metód s cierom znížiť počty súdnych sporov a znížiť náklady. Odbor má 830 zamestnancov, z ktorých 780 pracuje v okresnej úrovni a 50 na centrálnej úrovni.
Land and Geographic Information Services zodpovedá za
tvorbu, spravovanie a poskytovanie základných polohovo orientovaných údaj ov, geoinformácií a informácií o nehnutel'nostiach (3,2 milióna nehnutel'ností). To zahtňa základnú geografickú BÚ, sériu štátnych máp (tlačených a na CD), informácie z geodetického a snímkového archívu, BU o parcelách a systém tiarch a pohl"adávok.
Zodpovednosť za všetky druhy základných informácií spočívá na
tomto odbore, na jeho archívoch, registroch, mapách, BÚ, avšak on
sám tieto zdroje údaj ov neprodukuje. Odbor vypracúva technické
špecifikácie a nakupuje od Metrie alebo od iných dodávatel'ov. Odbor má tiež kompetenciu za vývoj na úseku geodézie, fotogrametrie, kartografie a GIS. Odbor má 220 zamestnancov, ktorí sú
umiestnení v Gavle.
Metriaje odbor pracujúci na komerčnej báze s aktivitami na úseku
leteckého snímkovania, zberu a manipulácie s geografickými informáciami a informáciami o nehnutel'nostiach, geodetických meraní
a výpočtov, mapovej produkcie, GlS a projektovania. Metria vykonáva aktivity na základe zmlúv a súťaží s inými švédskými a medzinárodnými spoločnosťami na národnom a medzinárodnom trhu. Metria má 700 zamestnancov na centrálnej a okresnej úrovni.
Corporate services zabezpečuje servis pre uvedené tri odbory.
Tento odbor pozostáva z týchto oddelení:
- plánovanie a legislatíva,
- financovanie a kontrola,
- personál na práca a l'udské zdroje,
- marketing a vnútorné a vonkajšie informácie,
- informačné technológie,
- medzinárodná spolupráca,
- administratívne služby,
- interný audit.
Corporate services má 240 zamestnancov. Oddelenie informačných
technológií je najvačším oddelením s počtom 160 expertov, ktorí pracujú na vývoji systému a systémových operácií.
Swedesurvey je zahraničná spoločnosť, ktorú zriadil NLS, ktorá
obchoduje, koordinuje a poskytuje služby na úseku geodézie, kartografie a katastra vo svete, často formou kooperácií. Swedesurvey
pomáha Metrii s odbytom produktov a služieb a využíva služby a projekty Metrie. Swedesurvey je aktívna na medzinárodnom trhu od
roku 1980 a usiluje sa poskytovať služby vysokej kvality založené
na požiadavkách zákazníka. Swedesurvey je štátna organizácia, má
30 zamestnancov a ročný obrat 100 miliónov SEK.
Ďalšia činnosť WG CERCO o kvalite je naďalej aktuálna najma
na úseku zavádzania systémov manažérstva kvality v geodetických
a kartografických inštitúciách a získavaní informácií z tejto oblasti.
S tým ciel'om sa uskutoční v novembri 2000 šieste zasadnutie WG
CERCO o kvalite v Maďarsku.
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DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA
K vývoji psané podoby slova geodé-

z ie a náprava současného stavu
Od vzniku Ústřední správy geodesie akartografie (ÚSGK) v r. 1954,
kdy bylo uvedeno do povědomí širší veřejnosti slovo geodesie (převážně až výhradně vyslovováno jako geodézie), od r. 1958 jako geodézie (dle Pravidel českého pravopisu z r. 1958), uplynula do vydání nových Pravidel českého pravopisu v r. 1993 dosti dlouhá doba,
aby bylo považováno za slovo vžité. Nebylo proto důvodu začít užívat, naštěstí jen některými autory, v nových Pravidlech uvedený tvar
s krátkým -e-, aniž si tito autoři přečetli text Dodatku uvedených
Pravidel, kde po přečtení zejména odst. 5, ale i odst. 1, by jistě shledali, že je nejen možné, ale i vhodné, používat původní tvar geodézie (analogie s tvary v Dodatku: gymnazium - gymnázium, defenziva - defenzíva - defensiva, atd.). Jestliže redakce odborných
časopisů upravují v textu toto slovo do podoby s krátkým -e-, postupují podle mého názoru nesprávně. Slovo geodézie označuje nejen vědní i studijní obor na vysokých a středních průmyslových školách, ale i dle původní Jednotné klasifikace odvětví národního
hospodářství (JKONH) a Jednotné klasifikace výkonů (JKV) pododvětví a obor činnosti v původní Jednotné soustavě sociálně ekonomických klasifikací a číselníků (JSSKaČ), nahrazené v současné
době Odvětvovou klasifikací ekonomických činností (OKEČ)
a Standardní klasifikací produkce (SKP), viz mé články v časopise
Zeměměřič, 1994, č. 5 a 1995 č. 2. Nemělo by se s ním proto zacházet dle libovůle na rozdíl od slov označujících běžnou věc zdaleka ne takového významu jako např.: bonbon - bonbón, drogerie
- drogérie, baterie - batérie, atd.
. Protože začátkem letošního roku, při přípravě nového vydání
skript Stavební geodézie, někteří spoluautoři prosazovali tvar s -e-,
dotázal jsem se nejprve telefonicky v jazykové poradně Ústavu pro
jazyk český Akademie věd České republiky (JP ÚJČ AV ČR). Po
rozmluvě, s odkazem na citovaný Dodatek a skutečnost převažujícího používání tvaru s -é-, mi byl doporučen tento způsob. S tím jsem
seznámil vedoucí všech kateder našeho oboru Fakulty stavební
ČVUT v Praze a při tom mi bylo jedním z nich doporučeno, abych
se pokusil získat v tomto smyslu písemné vyjádření. Navštívil jsem
proto 3. března 2000 osobně JP UJČ AV ČR, kde jsem se setkal se
svým názorem na nevhodnost v nových Pravidlech uvedené podoby
geodezie s pochopením. Doložil jsem ho poukazem na historický
vývoj od r. 1954 až po základní právní normu zák. č. 200/94 Sb.,
"Zeměměřický zákon", kde je např. v § 2, odst. h), slovo inženýrská
geodézie s -é- a dále konstatováním že za celé toto období se krátká
podoba s -e- vůbec nevyskytla. Též mi byl z počítačové báze ukázán soubor textů, kde rovněž vysoce převažovala dlouhá podoba. K
vypracování písemného vyjádření jsem byl požádán o písemnou žádost s uvedením stručné geneze, jak o tom bylo hovořeno. Tuto žádost jsem napsal a odeslal 5. 3. 2000. Když uplynuly téměř 4 týdny
a žádnou odpověď jsem nedostal, navštívil jsem osobně znovu 31.
3.2000 JP ÚJČ AV ČR. Přítomní zaměstnanci se na celou záležitost
pamatovali, ale podivili se, že jsem odpověď nedostal, když na poradě bylo dohodnuto, kdo ji napíše. Při hledání mého dopisu však
konstatovali, že není k nalezení. Předal jsem jim proto kopii a byli
tak vstřícní, že písemnou odpověď vyhotovili na počkání (příloha 1).
Při tom jsem byl neformálně
požádán, abych využil svého
postavení
a možností
(obého nemaje) k ovlivnění
co
nejširších
okruhů autorů k psaní v odpovědi doporuč 0vané podoby geodézie s -é-. Přitom jsem byl dotázán, zda nejsem s někým ve sporu. Když jsem se tomu podivil, bylo mi řečeno,
že měli v této záležitosti intervenci. Dále s jistým povděkem, ale i lítostí, konstatovali, že jsem byl jediný, kdo tuto záležitost s nimi konzultoval.
Dovolte mi, vážení čtenáři, jedno malé moralizující odbočení: A n i
sebemenší
problém se nevyřeší,
není-Ii ochota ke komunikaci a dobrá vůle k dohodě. Dalším aspektem přitom je
určitá laxnost a pohodlnost vystoupit proti něčemu, co se mi sice nelíbí, ale osobně přímo netýká a mohl bych se eventuálně s někým
dostat do konfliktu, ztratil bych "zbytečně" čas, který bych mohl věnovat pro mě osobně prospěšnější činnosti než určité společenské
angažovanosti, která osobně nepřinese nic kromě vlastního pocitu
uspokojení, že se podařilo přispět k dobré věci.

S uvedeným textem odpovědi jsem seznámil proděkana oboru doc.
Ing. Fr. Krpatu, CSc., u kterého jsem nalezl plné pochopení, a který
vydal neprodleně pokyn všem katedrám oboru ve smyslu citovaného
dopisu, jehož kopii jim zaslal.
Dále jsem měl snahu splnit zmíněnou žádost zaměstnanců JP ÚJČ
AV ČR i v rezortu ČÚZK, kde se krátká podoba začala prvně vyskytovat v průběhu r. 1995. Na schůzce s předsedou ČÚZK Ing. 1.
Šímou, CSc., 12. 4. 2000 jsem ho o vydání takového pokynu požádal. Předseda na mou žádost reagoval výzvou k podání písemného
podnětu Terminologické komisi ČÚZK, což jsem učinil osobním
předáním písemné žádosti předsedovi této komise, řediteli výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
Ing. V. Slabochovi, CSc., v níž jsem žádalo přizvání k jednání Terminologické komise. Do dnešního dne - 9. 8. 2000 - tedy téměř po
4 měsících jsem nedostal žádnou odpověď.
Současný stav v psaní obou podob slova geodézie respektive
geodezie v některých oblastech si dovoluji dokumentovat (bez nároku na úplnost):
I. Právní normy, ČSN, slovníky
podoba geodézie
- zák. č. 200/94 Sb., I. I. 1995,
- nařízení vlády ČR č. 116/95 Sb., (geodetické referenční systémy,
l'říl. č. 1), 14.7. 1995,
- CSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování
Slovník a vysvětlivky, květen 1996
- ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii, říjen 1996,
- Terminologický slovník geodézie, vyd. ÚGKK SR a ČÚZK, 1998,
podoba geodezie
- vyhláška č. 31/95 Sb., ČÚZK 24. 2. 1995.
2. Fakulta stavební ČVUT v Praze
a) v názvech studijního oboru, kateder a všech předmětů studijního
plánu - pouze podoba geodézie,
b) skripta čtyř kateder oboru z posledních 2-3 let,
jedna katedra - výhradně dlouhá podoba s -é-,
dvě katedry - většina s -é-, část s krátkou podobou, -e-, kuriózní
jsou skripta s -é- na obálce, uvnitř v textu s -e-,
jedna katedra - slovo geodézie se nevyskytuje (nebo se mi je nepodařilo objevit).
3. Časopis Geodetický a kartografický obzor
Redakce upravuje zřejmě ne zcela důsledně nebo výběrově, autory napsanou dlouhou podobu s -é- na krátkou s -e- v jejich příspěvku i v názvu pracoviště.
Namátkou uvádím z čísla 9/99 článek Ing. M. Štronera Holografická interferometrie v geodezii, kde autor článku (můj kolega přímo
v kanceláři) potvrdil původní podobu s -é-. Zato název pracoviště,
katedry speciální geodézie, byl ponechán bez úpravy a v samotném
článku je též jen podoba s -é-.
V témže čísle v článku Postup při ověřování normality souboru
Ing. J. Marešové je uveden název stejného pracoviště v podobě s e-. Přitom, jak uvádím v předchozím odst. 2, je oficiální název kateder i oboru pouze s -é-. V textu je uvedeno toto slovo pouze jednou, opět v názvu katedry, pro změnu s -é-.
V rubrice OSOBNÍ ZPRÁVY, Profesor Burša sedmdesátiletý,
v rubrice Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE jsou uvedeny pouze podoby geodézie s -é-.
Závěrem prosím všechny, kterým tento stav není lhostejný, o přečtení a rozšíření "výzvy" k jeho nápravě.
VÝZVA

všem geodetům,

geometrům

či zeměměřičům

Apeluji na vás všechny, bez ohledu na postavení a sféru činnosti,
abyste přijali mou výzvu k psa~í slova geodézie v této podobě s-é-,
jak to vyplývá z doporučení JP UJČ AV CR v citovaném dopise (z 31.
3. 2000) a nečekali na případné úpravy Pravidel českého pravopisu,
jak to dopis naznačuje, protože to nebude okamžitě a jen pro tento
jeden případ. Ukažte tak, že geodeti, geometři či zeměměřiči se dokáží alespoň v něčem sjednotit, když to v zásadnějších otázkách ke
své škodě i ke škodě celého oboru ne vždy dokázali.
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Ing. Miroslav

Palara,
Praha

Geodetický a kartografický
obzor
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Pravidla českého pravopisu z r. 1993 zavedla řadu nových způsobů psaní, mj. drogerie, pasivum, milion, kurz; amnezie, geodezie.
Ne všechny z těchto úprav byly přijaty, ať už jazykovědci mimo náš
ústav nebo širokou veřejností. Dodatek k Pravidlům z roku 1994 stanoví, že podoby platné před rokem 1993 se pokládají za rovněž
správné. To se týká i psaní slova geodézie, kde - jak uvádíte a jak
lze i doložit z textů - se vyskytuje krátká podoba jen ve výrazné
menšině a sami geodeti užívají většinou až výhradně podobu geo-

dézie.
Doporučujeme
proto držet se, píšete-Ii vlastní text, i proti Pravidlům 1993, vžitého psaní geodézie. Psaní geodezie do případné další
úpravy Pravidel nicméně nelze pokládat za chybné.

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ
Akademie věd České republiky
Jazyková poradna
Letenská 4, 118 51 Praha I
PhDr. Josef Šimandl,
oddělení jazykové kultury a gramatiky

Uvádíme názor na psaní slova "geodezie"
opíráme o následující fakta:
I. Pravidla českého

pravopisu

(nebo "geodézie"),

Ing. Petr Skála,
Praha

který

z roku 1993 uvádějí tvar "geodezie".

2. Dodatek k Pravidlům českého pravopisu z roku 1994 sice upozorňuje na to, "že psaní s a dlouhých samohlásek
v případech,
kdy Pravidla 1993 uvádějí jen z a samohlásky
krátké, je také
správné", ale hned v dalším odstavci upřesňuje, že uvedené upozornění se týká následujících jevů" ... V odstavci 5, který se týká
psaní krátkých a dlouhých samohlásek, je volnost ve volbě délky
samohlásky vázána na zakončení příslušného slova. Zakončení na
-ezie zde není uvedeno.
3. Pravidla českého pravopisu, vydaná z následujících
letech, zpravidla zohledňují dodatek z roku 1994 a uvádějí oba možné tvary
(např. "drogerie" i "drogérie"), ale u slova "geodezie" uvádějí jen
tvar s krátkou samohláskou.
Jsou to např. Pravidla českého pravopisu, vydaná nakladatelstvím
Fin Publishing v roce 1999 (třetí
vydání) a Pravidla českého pravopisu, vydaná nakladatelstvím
Olomouc v roce 2000 (4 vydání). Pravidla českého pravopisu,
školní vydání včetně dodatku, rozšířené vydání 1999, vydaná
Ústavem pro jazyk český AV ČR v nakladatelství
Fortuna Praha
1999, připojují sice na závěr dodatek z roku 1994, ale vlastní pravidla z roku 1993 ponechávají beze změny.

Ústav pro jazyk český AV ČR, od kterého bylo k tomuto problému
vyžádáno vyjádření, připouští užívat oba tvary.
Aniž bychom posuzovali správnost postupu Ústavu pro jazyk
český AV ČR, vyjádřeného
v pravidlech z roku 1993 a nejednoznačnou formulaci dodatku z roku 1994, bereme na vědomí dvojí
možnou volbu psaní: "geodezie"
i "geodézie".
Český úřad zeměměřický a katastrální se spolu s Terminologickou
komisí ČÚZK rozhodl pro tvar uvedený v pravidlech z roku 1993. Proto používá ve
své současné legislativě, technických předpisech a veškerých písemnostech tvar "geodezie".
Ing. Josef Pražák,
tajemník TK ČÚZK

Praha (23.-26. 5. 2000): V Praze se bez většího zájmu veřejnosti konaly dvě významné mezinárodní zeměměřické akce, které chod hlavního města neochromily, přestože v té době bylo v naší metropoli
asi 500 odborníků ze 40 zemí. Proti nim však neprotestovali členové
žádné občanské iniciativy. Účastníci pracovního zasedání Mezinárodní organizace zeměměřičů (FIG) a seminářů na česko-slovenskopolských geodetických dnech si tedy mohli v klidu prohlédnout odbornou výstavu GEOMATICA 2000, která probíhala v Národním
domě na Vinohradech. "Byla to má nejdražší kancelář, ve které jsem
pobyl téměř jeden pracovní týden v krásném prostředí za ohromné
nájemné", reagoval na malou účast očekávaných návštěvníků z odborných škol a odborné veřejnosti jeden z vystavovatelů. Byla to
škoda, neboť ve velkém sále, známém především ze společenských
událostí a plesů, se bylo na co dívat a co prohlížet.

Ing. Václav Slaboch, CSc.,
předseda TK ČÚZK

Odborníci na společném stánku dvou pražských společností Atlas a
Gepro si slibovali, že jejich - v České republice známé - produkty
mohou zajímat i odborníky ze zahraničí. Jejich předpoklad se bohužel k plné spokojenosti nenaplnil.

Firmu Intergraph znali téměř všichni zahraniční účastníci jednání
v Národním domě na Vinohradech, pochvaloval si zástupce firmy
Zdeněk Němec, s kterým si nejvíce povídali domácí odborníci jako
v tomto případě profesor Bohuslav Veverka ze Stavebnífakulty ČVUT
v Praze (na obrázku vpravo).
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ZahraniL~nívystavovatelé se většinou na svých stáncích netěšili vysoké návštěvnosti, přestože na některých, jako například na stánku
,firmy Trimble, mohli předvést nejnověj.fí techniku konkrétně z oblasti
GPS.

Geodetické přístroje byly na výstavě spíše vzácností, jako například
tato totální stanice firmy Trimble.

INžENÝRSKÁ GEODEZIE
DIKAT - SW pro tvorbu geometrických plánů,
ZPMZ a vedení digitální mapy
Informace KN - SW pro zobrazení vlastnických vztahů a výstupních sestav z katastru ČR
•:. Prodej SW produktů firmy Bentley
.:. Školení SW produktů pro informační systémy
•:. Skenování, vektorizace, transformace
TellFax: 02/685 7373, 685 7777,6857143
E-mail: GlS.KN@vugtk.cz

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ STŘEDISKO - AMS
Kalibrace měřidel
Vystavujeme ověřovaci a kalibrační listy na základě kalibračních
postupů a procesů podložených zpracovaným a certifikovaným
systémem jakosti dle norem ISO řady 45000 .
Odborná školení v rámci metrologie a normalizace .
Služby dle akreditace kalibrační laboratoře
Konzultační a poradenské služby.
Tel.: 02/685 7351
E-mail: lG.AMS@vugtk.cz

ODDĚLENÍ GEODEZIE A GEODYNAMIKY
Vede specializovanou knihovnu zeměměřictví a katastru.

Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov

On-line přístup do katalogu http://www.vugtk.cz/-tinweb

Experimentální pracoviště základního a aplikovaného výzkumu
v geodezii a geodynamice.

Objednávky výpůjček elektronickou poštou: e-mail: odis@vugtk.cz
Knihovna je otevřena denně (po-pá: 8-15 hod.) a bezplatně půjčuje odbornou literaturu naši i zahraniční. Knihovnické služby
a rešerše.
V časopise Novinky zeměměřické knihovny jsou zpracovány informace o nové literatuře. Najdete na adrese:
http://www.vugtk.cz/nzk

Permanentní stanice Mezinárodní služby GPS a sítě EUREF.
Gravimetrická laboratoř. Permanentní stanice Mezinárodního
centra pro zemské slapy. Testovaci základna aparatur GPS.
Astrometrická pozorování. GPS aplikace v meteorologii.
Asociované analytické centrum stálé služby EUREF.

Edice a prodej odborných publikaci, též na nosičích CD-ROM:
Zeměměřictví a katastr 1. a II.
Vlastní publikace na Internetu v plném textu.
Kurzy a semináře o zeměměřictví a katastru
Tel.: 02/685 7375
E-mail: odis@vugtk.cz

Aplikovaný výzkum v geodetických základech.
Výzkumné centrum dynamiky Země
Tel.: 0204/649235
E-mail: gope@asu.cas.cz

Trof\:tátny hranic"ný bod Beskydy (v katastrálnom LÍzemí
Čieme v okrese Čadca). Hranica je vyznac"ená nepriamym
sp6sobom. t. f každý štát má samostatný hrani('n,v bod
(stabilizovanv komolým žulovým ihlanom)
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