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Abstrakt
Kinematický test robotizovanej univerzálnej meracej stanice Leica radu TCA 1101 vo zvislej rovine. Merací systém a postup
testovania. Určenie trajektórie pohybujúceho sa pozorovaného bodu vo zvislej rovine a porovnanie s referenčnou dráhou.
Analýza výsledkov testu a výškové odchýlky.
Kinematic Test of Universal Robotic Station from the Point of View of Heights’ Determination
Summary
Kinematic test of robotic total station Leica TCA 1101 in vertical plane. Measuring system and testing methodology. Trajectory
determination of moving observed point in the vertical plane and comparison to the reference trajectory. Test result analysis
and heights differences.

1. Úvod

2. Meracie zariadenie na kinematický test UMS

V príspevku [1], uverejnenom v GaKO 2008, č. 5, sme pre
zentovali postup a výsledky kinematického testovania robo
tizovanej univerzálnej meracej stanice (UMS) Leica radu
TCA 1101 v laboratórnych podmienkach. Vzhľadom na roz
siahlosť problematiky boli publikované len výsledky určenia
polohy pozorovaného bodu na priemete priestorovej trajek
tórie do vodorovnej roviny.
Celkové testovanie bolo zamerané na určenie priestorovej
polohy pohybujúceho sa pozorovaného bodu. Pozorovaný
bod v teste reprezentuje 360° odrazový hranol Leica (GRZ4)
umiestnený na vozíku, ktorý sa pohybuje po vopred defino
vanej priestorovej trajektórii [1] a [2].
V druhej časti príspevku prinášame výsledky a poznatky
z určenia výšky pozorovaného bodu, resp. trajektórie vo ver
tikálnom smere trigonometrickou metódou v kinematickom
móde merania.

Meracie zariadenie, jeho komponenty, spôsob zapojenia
a registrácie meraných údajov, použité pri testovaní robo
tizovanej UMS Leica radu TCA 1101 (v. č. 614 927), boli
popísané v prvej časti príspevku. Merací systém pozostáva
z geodetickej a elektronickej (negeodetickej) časti. Základ
geodetickej časti tvorí testovaná robotizovaná UMS a vo
zík s 360° odrazovým hranolom (obr. 1). Vozík je vyrobený
so strojárskou presnosťou, takže jeho pohyb neovplyvňuje
dráhu neseného hranola. Elektronická časť meracieho systé
mu pozostáva z inkrementálneho snímača IRC 120 (obr. 2),
meracieho zosilňovača HBM Spider8 a prenosného počítača
[3]. 360° odrazový hranol bol na signalizáciu pozorovaného
bodu zvolený vzhľadom na vopred navrhnuté vzájomné po
lohy a vzdialenosti referenčnej dráhy a stanoviska UMS.
Ostatné časti meracieho zariadenia tvorí trojica štan
dardných hranolov Leica, statívy, napájacie a prepojovacie
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káble k snímačom a počítaču, ako aj pomocné konštrukcie,
oceľové lanká a kladky na zabezpečenie pohybu meracieho
vozíka.
Prepojenie medzi snímačom robotizovanej UMS a po
čítačom bolo realizované káblom. Nastavenie a registrácia
meraných údajov z UMS prebiehala pomocou programu
DocWork. Inkrementálny snímač bol napojený na vstupný
port meracieho zosilňovača HBM Spider8. Signál zo zo
silňovača bol presmerovaný do počítača cez paralelné roz
hranie (LPT). Ovládanie UMS a prenos údajov z nej boli
zabezpečené cez sieťový kábel (s využitím rozhrania RS232)
pomocou programu Conmes Spider.
Referenčnú dráhu tvorila horná dotyková plocha a dráž
ka lisovacej stolice. Do drážky boli zasunuté dva valčeky
pevne spojené s vozíkom, ktoré usmerňovali pohyb vozíka
s odrazovým hranolom. Kolieska vozíka sa pohybovali po
hornej, mechanicky upravenej ploche. Vlastná hmotnosť vo
zíka zabezpečovala stabilitu odrazového hranola počas po
hybu a zároveň stály kontakt koliesok s dotykovou plochou
referenčnej dráhy.
Rovnomerný pohyb vozíka po dráhe zabezpečoval verti
kálny lis. Lis bol s prednou stranou vozíka spojený oceľovým
lankom, ktoré prechádzalo sústavou kladiek. Zadná strana
vozíka bola pomocou lanka a kladiek spojená s protizáva
žím, ktoré zabezpečovalo neustále napnutie oceľového lanka
a zároveň umožňovalo pohyb vozíka aj v opačnom smere.
Vodiace lanká boli pomocou kladiek v oblasti referenčnej
dráhy výškovo nastavené tak, aby nedochádzalo k nadviho
vaniu vozíka počas pohybu.
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Obr. 1 Robotizovaná UMS Leica TCA 1101 a vozík s 360°
odrazovým hranolom

3. Určenie vertikálneho priebehu referenčnej dráhy
Princíp testovania robotizovanej UMS pozostáva z porovna
nia meranej a referenčnej polohy odrazového hranola (bodu)
v danom čase. Na vyhodnotenie celého experimentu potre
bujeme s dostatočnou presnosťou poznať referenčnú dráhu,
po ktorej sa pozorovaný bod pohybuje.
Ako už bolo uvedené v [1], určeniu referenčného výško
vého priebehu predchádzali prípravné práce. Tie pozostávali
z rozmerania referenčnej dráhy na úseky dĺžky 50 mm, ktoré
sme vyznačili vedľa drážky a očíslovali od 1 po 86. Počas
testovania robotizovanej UMS boli na koncových častiach
dráhy (úseky medzi bodmi 1 až 3 a 82 až 86) upevnené vo
diace kladky a inkrementálny snímač. Ďalšie skrátenie re
ferenčnej dráhy spôsobil aj rozmer vozíka, keďže odrazový
hranol bol umiestnený v jeho strede. Celková dĺžka referenč
nej dráhy, po ktorej sa pohyboval vozík s odrazovým hrano
lom, tak dosiahla len 3,75 m.
Výškové parametre referenčnej dráhy – výškové odchýlky
od vodorovnej roviny v danom staničení – boli určené me
tódou geometrickej nivelácie v rozsahu bodov 1 až 86 (sta
ničenie 0,00 m až 4,25 m). Väčší rozsah dráhy bol zvolený
z dôvodu lepšej aproximácie trajektórie na začiatku a konci
dráhy.
Výškový priebeh bol meraný overeným digitálnym nive
lačným prístrojom Trimble (Zeiss) DiNi 12 a kódovou nive
lačnou latou. Lata bola postavená na pomocnom zariadení
(hrote) s oblou hlavou, ktoré bolo priskrutkované k vozíku
(obr. 3). Pri testovaní robotizovanej UMS bol hrot nahradený
tŕňom na upevnenie odrazového hranola.
Výška horizontu prístroja bola zvolená 10 m. Počas me
rania sa vozík postupne posúval po vyznačených úsekoch
v rozsahu bodov 1 až 86 v smere TAM a SPÄŤ. Staničenie
sa pri určovaní výškového priebehu trajektórie nastavova

Obr. 2 Inkrementálny snímač IRC 120 a vodiaca kladka
s oceľovým lankom

Obr. 3 Určenie výškového priebehu referenčnej dráhy
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Tvar použitých regresných funkcií:
  =   +  ,
   =  +   +    +   +    +   +   , (2)
  =     +  ,
kde x1, x2 a x3 sú hodnoty staničenia jednotlivých úsekov
referenčnej dráhy (tab. 2).
Treba podotknúť, že kinematický test UMS sa realizoval
na úseku dráhy so staničením 0,20 m až 3,95 m (body 5 až
80). Referenčná výška Href je funkciou staničenia konkrét
neho pozorovaného bodu (body 5 až 80) počas testovania
robotizovanej UMS. Referenčné staničenie (súradnica x) je
len funkciou času.

Obr. 4 Výškový priebeh referenčnej dráhy určený
geometrickou niveláciou

4. Postup testovania robotizovanej UMS

Tab. 1 Rozdelenie referenčnej dráhy na úseky
Úsek

Pozorované
body

Staničenie
úseku (m)

Regresná funkcia

1

1–31

0,00–1,50

priamka

2

31–61

1,50–3,00

polynóm 7. stupňa

3

61–86

3,00–4,30

priamka

lo na príslušný dielik dráhy manuálne s presnosťou 1 mm
pomocou oceľovej tyčky upevnenej na meracom vozíku.
Výslednú hodnotu výšky v danom staničení získame odpo
čítaním priemernej hodnoty latového úseku z merania TAM
a SPÄŤ od výšky horizontu prístroja (obr. 4). Nakoľko bola
určovaná výška hrotu na vozíku, a nie priamo dotyková plo
cha lisovacej stolice, budeme považovať za referenčnú dráhu
tú, ktorú predstavuje vrch hrotu. Určiť výškový priebeh do
tykovej plochy stolice by bolo vzhľadom na stredovú drážku
a rozmer pätky nivelačnej laty nejednoznačné.
Z obr. 4 vidieť, že trajektória dráhy má stúpajúci tvar (vi
diteľné voľným okom) a v strede je mierne prehnutá a defor
movaná. Táto deformácia má v rozsahu staničenia 1,50 m až
3,00 m prudký priebeh.
Aby sme mohli vyjadriť hodnotu výšky referenčnej dráhy
v ľubovoľnom staničení, aproximovali sme tvar trajektórie
matematickou funkciou. V prvom kroku sme nivelovanými
výškami s využitím programu MathCAD preložili len jednu
regresnú priamku tvaru:
 =  +  ,

(1)

ktorej koeficienty k a q sme odhadli metódou najmenších
štvorcov. Keďže opravy (reziduá) k výškam dosiahli hodnotu
až 0,51 mm, zvolili sme v druhom kroku nelineárnu (poly
nomickú) regresiu. Pri použití jednej polynomickej funkcie
5. stupňa pre celú dráhu sa opravy zmenšili len minimálne
(0,49 mm).
Táto skutočnosť sa dá zdôvodniť výškovým priebehom
prehnutej dráhy, ktorá je preto nevhodná na aproximáciu len
jednou funkciou, pretože táto nie je schopná prispôsobiť sa
prudkej zmene a vhodne aproximovať priebeh dráhy. Z tohto
dôvodu sme pristúpili k rozdeleniu dráhy na tri úseky a kaž
dý úsek sme aproximovali osobitne (tab. 1). Hodnoty opráv
od referenčných priamok alebo polynómu dosiahli potom
maximálnu hodnotu 0,15 mm.

Testovanie prístroja na známej referenčnej dráhe umožňu
je posúdenie výškovej, resp. aj pozdĺžnej odchýlky v polo
he bodu (staničenie). Výšková odchýlka predstavuje zvislú
odľahlosť polohy bodu od referenčnej trajektórie v danom
staničení. Na určenie pozdĺžnej odchýlky je nutné defino
vať polohu pozorovaného bodu v smere staničenia dráhy
ako funkciu času, čím získame v konkrétnom okamihu
polohu bodu na dráhe. V prípade, že referenčná dráha nie
je lineárna, musíme vyjadriť aj výškovú odchýlku v závis
losti na aktuálnej hodnote staničenia, teda ako funkciu
času.
Testovanie UMS sme zamerali na určenie priestorovej tra
jektórie dráhy pozorovaného bodu pri rôznych vzdialenos
tiach a vzájomnej polohy zámernej osi prístroja a dráhy. Test
robotizovanej UMS sa realizoval v priestoroch laboratória
Katedry betónových konštrukcií SvF STU v Bratislave. Me
rania boli vykonané v jeden deň pri ustálenej teplote vzdu
chu 20 °C a prirodzenom dennom osvetlení [1].
Robotizovaná UMS bola upevnená na statíve. Test sa rea
lizoval na šiestich stanoviskách prístroja (body S1 až S6),
pričom sa určovala poloha hranola pri pohybe oboma smer
mi (TAM aj SPÄŤ). Aby mohol byť celý experiment vyhod
notený v jednom spoločnom súradnicovom systéme, zvolili
sme sieť troch vzťažných bodov V1 až V3. Body boli dočas
ne stabilizované a signalizované štandardnými odrazovými
hranolmi Leica upevnenými na statívoch. Rozloženie stano
vísk a bodov siete je znázornené na obrázku 5.
Podrobnejšia charakteristika voľby stanovísk a základné
údaje kinematického merania (vzdialenosť stanoviska a vo
dorovný uhol medzi prvým a posledným bodom dráhy, po
čet meraných údajov, ako aj rýchlosť pohybu pozorovaného
bodu a frekvencia záznamu) boli publikované v [1], z toho
dôvodu sa obmedzíme len na základné údaje (tab. 3).
Uhol predstavuje uhlovú odľahlosť referenčnej dráhy
a zámery zo stanoviska, meranú na bode v strede dráhy. Na
stanovisku S6 nebolo možné určiť polohu hranola po celej
dĺžke dráhy – merala sa len časť dráhy dĺžky 2,3 m.

5. Spracovanie meraných údajov
Postup spracovania meraných údajov bol podrobne popísaný
v [1]. Z toho dôvodu uvádzame len základný popis jednotli
vých krokov postupu, ktorý je zameraný na výpočet súrad
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Tab. 2 Charakteristiky presnosti 1. a 2. radu koeficientov regresných funkcií
Regresná funkcia pre 1. úsek (staničenie 0,00 až 1,50 m)
q1 (m)

9,65258912

σq1 (mm)

a (m)

11,039984

σa (mm)

425,672

b

-4,14358578

σb

1,195345

c

5,08386058

σc

1,383543

d

-3,26763978

σd

0,844987

f

-0,21663709

σf

0,051557

σ k3

0,000012

0,012

k1

0,00458440

σ k1

0,000014

Regresná funkcia pre 2. úsek (staničenie 1,50 až 3,00 m)

e

1,16163249

σe

0,287265

g

0,01656881

σg

0,003817

q3 (m)

9,65410973

σq3 (mm)

Regresná funkcia pre 3. úsek (staničenie 3,00 až 4,30 m)
0,042

k3

0,00387832

Tab. 3 Základné údaje polohy stanoviska a referenčnej dráhy
Stanovisko

Poloha stanoviska
vzhľadom na referenčnú
dráhu

Vzdialenosť (m)
bod č. 5

bod č. 80

Uhol referenčnej dráhy
a zámery zo stanoviska
(g)

S1

na predĺžení dráhy

9,483

13,271

1,98

S2

na predĺžení dráhy

25,514

29,293

1,69

S3

všeobecná poloha

9,546

13,087

22,22

S4

všeobecná poloha

26,625

30,173

21,53

S5

kolmo na dráhu

2,473

2,838

87,84

S6

kolmo na dráhu

11,007

11,008*

95,17

Poznámky: B
 od č. 5 je prvý a bod č. 80 posledný bod na referenčnej dráhe.
* Z dôvodu prekážky v zámere je posledným bodom referenčnej dráhy bod č. 51

nice x (staničenie) a výšky H pozorovaného bodu (merané
a referenčné súradnice):
• prvotné spracovanie údajov – časová synchronizácia mera
ných údajov z robotizovanej UMS (program DocWork)
a inkrementálneho snímača (program Conmes Spider),
rozdelenie údajov na 12 sérií meraní (1_TAM, 1_SPÄŤ,
2_TAM, 2_SPÄŤ, 3_TAM až 6_SPÄŤ),
• odhad charakteristík presností 1. a 2. radu siete stanovísk
(S), vzťažných bodov (V) a koncových bodov referenčnej
dráhy (bod č. 5 a 80) v miestnom súradnicovom systé
me s počiatkom v bode S1 a orientáciou kladnej vetvy osi
+x do bodu V1 – MNŠ, 2. lineárny model merania, voľná
sieť,
• trojprvková podobnostná transformácia (translácie Δx, Δy
a rotácia ω) miestneho súradnicového systému do súrad
nicového systému referenčnej dráhy – začiatok nového
systému je v bode č. 5 (y = 100 m, x = 100 m), os +xT pre
chádza bodom dráhy č. 80 (y = 100 m, x = 100 m + s5-80),
• výpočet súradníc referenčnej dráhy xref(t), Href(t),
• výpočet polohy pozorovaného bodu xmer(t), Hmer(t) – pries
torová polárna metóda z parametrov meraných robotizo
vanou UMS v danom čase t,
• výpočet výškových odchýlok ΔH(t) pozorovaných bodov
od referenčnej dráhy.
Výpočet a analýza pozdĺžnych odchýlok Δx(t) v staničení
pozorovaných bodov boli publikované v [1]. V ďalšej časti sa
budeme venovať len analýze výškových odchýlok.
Na výpočet referenčnej hodnoty H ref (je funkciou súradni
ce x) sme použili referenčné staničenie (xref ), ktoré prislúcha
časovému okamihu záznamu meraných údajov UMS. Dané
mu času prislúchajú už vypočítané výšky Hmer. Porovnaním

Obr. 5 Rozloženie stanovísk (S), vzťažných bodov siete (V)
a poloha referenčnej dráhy
referenčných súradníc a súradníc určených z kinematického
merania sme dostali jednotlivé odchýlky [2]:
ΔH(t) = Href(xref (t)) – Hmer(t).

(3)

Na základe vypočítaných odchýlok môžeme analyzovať
trigonometricky určené výšky pozorovaných bodov v kine
matickom móde merania robotizovanou UMS Leica radu
TCA 1101 v závislosti na zmene vzájomnej polohy stanovis
ka prístroja a dráhy pozorovaného bodu.

6. Analýza meraných údajov a interpretácia výsledkov
Hlavným cieľom je stanoviť vzťah medzi presnosťou urče
nia zvislého priemetu dráhy pohybujúceho sa pozorovaného
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Obr. 6 Merané a referenčné prevýšenie pri všeobecnej dráhe

Obr. 7 Merané a referenčné prevýšenie pri horizontálnej dráhe
bodu prostredníctvom robotizovanej UMS a polohou stano
viska UMS voči tejto dráhe. Apriórna analýza je založená
na časovej diferencii medzi meraním zvislých uhlov a dĺžok
(ďalej len časová diferencia) pri kinematickom meraní robo
tizovanou UMS.
Časová diferencia má vplyv na presnosť výškového urče
nia dráhy pohybujúceho sa cieľa. Časová diferencia spôsobí,
že pozorovanému bodu, na ktorý je meraný a registrovaný
zenitový uhol, sa priradí dĺžka, ktorá nezodpovedá tomu
istému bodu ako zenitový uhol. Táto dĺžka je pochybená
dvoma vplyvmi. Bod, po ktorý bola dĺžka odmeraná, môže
mať oproti bodu, ktorému prislúcha zenitový uhol:
a) rozdielnu polohu,
b) rozdielnu výšku.
Predpokladajme konštantnú rýchlosť pohybu cieľového
bodu pozorovaného robotizovanou UMS, konštantnú časovú
diferenciu a konštantnú frekvenciu meraní. UMS meria
polohu bodu kontinuálne. V rámci jedného merania sa udeje
toto: UMS odmeria a zaregistruje vodorovný a zenitový uhol
na cieľový bod v čase t a súčasne spustí meranie dĺžky, ktoré
však trvá rádovo dlhšie, v dôsledku čoho sa diaľkomerný lúč
odrazí od pohybujúceho sa cieľa v čase t + Δt. Odrazený lúč
dorazí do UMS, vyhodnotí sa a zaregistruje sa dĺžka. Táto
dĺžka sa priradí k času, keď boli zaregistrované uhly.

Problém spočíva v tom, že počas vyslania diaľkomerného
lúča cieľ prešiel určitú dráhu, čiže zaregistrovaná dĺžka sa
v skutočnosti neviaže na ten istý bod ako uhly. Vzniknutá
odchýlka závisí od rýchlosti pohybu cieľa – čím je rýchlosť
vyššia, tým dlhšiu dráhu cieľ za čas Δt prejde, a s tým nižšou
presnosťou je dráha určená.
6 .1 Vply v vz ájom n ej p olohy p r í st r oja a d r á hy
n a p r e sno sť u r č en ia v ýš k y d r á hy
Odchýlka v polohe a výške spôsobí nesprávnu hodnotu mera
nej dĺžky, ktorá sa následne prejaví v chybnom určení tri
gonometrického prevýšenia. Túto situáciu znázorňuje obrázok 6. UMS odmeria najskôr zenitový uhol z na odrazový
hranol v polohe č. 1. Kým odmeria dĺžku s, vozík s odrazo
vým hranolom prejde do polohy č. 2. Po premietnutí odme
ranej dĺžky s do smeru, ktorý definuje zenitový uhol z, dostá
vame bod, ktorého poloha vyplýva zo zaregistrovaného uhla
a dĺžky (znázornený plným krúžkom). Tomuto bodu prislú
cha prevýšenie hmer, pričom správne by malo byť výsledkom
merania prevýšenie href.
V našom prípade zanedbáme druhý vplyv, t. j. rozdielnu
výšku bodu, po ktorý je odmeraná dĺžka, oproti výške bodu,
ktorému prislúcha zenitový uhol. Pre danú rýchlosť pohybu

Geodetický a kartografický obzor

242 ročník 55/97, 2009, číslo 10

meracieho vozíka a výškové pomery dráhy bude tento vplyv
minimálny, čiže budeme uvažovať, že dráha je horizontál
na. Zameriame sa len na vplyv časovej diferencie v zmysle
rozdielnej polohy bodov, ktorým prislúcha meraný zenitový
uhol a meraná dĺžka (obr. 7).
Z obrázka 7 vyplýva, že ak sa cieľový bod približuje
k UMS, merané prevýšenie je menšie ako referenčné. Na
opak, ak sa cieľový bod vzďaľuje od UMS, merané prevýše
nie je väčšie ako referenčné.
Z uvedeného vyplýva, že pre stanoviská S1 až S4 by malo
platiť, že pri meraní smerom TAM by výška bodu určená
z meraných zenitových uhlov a dĺžky mala byť väčšia ako
referenčná výška určená geometrickou niveláciou (odchýlky
budú záporné, ich hodnota bude stúpajúca). Pri meraniach
smerom SPÄŤ by to malo byť naopak (odchýlky budú mať
znamienko plus, ich hodnota bude klesajúca).
Pre stanoviská S5 a S6 (kolmo na dráhu) vznikne zo zná
zornených odchýlok sínusová krivka. Pre časť dráhy, kedy
sa odrazový hranol približuje k UMS, sú výškové odchýlky
kladné. Pre bod, ktorý je k UMS najbližšie, je odchýlka nu
lová a pre časť dráhy, keď sa odrazový hranol vzďaľuje od
UMS, sú odchýlky záporné (obr. 8).
Podľa uvedených poznatkov môžeme analyzovať hodnoty
výškových odchýlok získaných realizáciou experimentu.
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Z obrázka 9 vidíme, že merania TAM a SPÄŤ sa pri
oboch stanoviskách veľmi podobajú, čo je v rozpore s teo
retickým predpokladom. Odlišujú sa len výrazne odchý
lenými hodnotami, ktoré sú vychýlené na opačné strany.
Zaujímavé je, že počet odchýlených hodnôt pri bližšom
stanovisku S1 je podstatne vyšší ako pri vzdialenejšom sta
novisku S2. Pri odchýlkach zo stanoviska S2 sa prejavuje
skokovitý tvar kriviek. Krivka z merania TAM na stano
visku S1 sa najviac podobá teoretickému tvaru. Naopak,

6 . 2 Výš kové o d chý l k y
Na základe apriórnej analýzy výškovej trajektórie (obr. 8) by
výškové odchýlky určené zo stanovísk S1 a S2 (stanoviská
na predĺžení referenčnej dráhy) pri meraní TAM mali mať
stúpajúci trend a mali by byť záporné. Pri meraní SPÄŤ by
mali dosahovať kladné hodnoty a zároveň vykazovať klesa
júci trend.

Obr. 8 Grafické znázornenie apriórnych výškových
odchýlok ako funkcie staničenia

Obr. 9 Grafické znázornenie výškových odchýlok na stanovisku S1 a S2
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krivky zo stanoviska S2 nevykazujú takmer žiaden trend.
Konštantnosť odchýlok na stanovisku S2 možno vysvetliť
tým, že pri väčšej vzdialenosti je rozdiel medzi zenitovým
uhlom na pozorovaný bod a na bod, na ktorý sa vzťahu
je meraná dĺžka, minimálny. Z toho vyplýva menší sklon
trendovej priamky.
Výškové odchýlky určované zo stanovísk S3 a S4 (stano
viská vo všeobecnej polohe vzhľadom na referenčnú dráhu)
by mali apriórne vykazovať rovnaké hodnoty a trend ako
v prípade stanovísk S1 a S2 (obr. 8).
Z grafického znázornenia výškových odchýlok na ob
rázku 10 je vidieť veľkú podobnosť medzi meraniami TAM
a SPÄŤ pri oboch stanoviskách. Odchýlky majú konštant
ný priebeh, čo možno prisúdiť malému vodorovnému uhlu
(21,5g až 22,2g) medzi zámernou osou a osou dráhy. Opäť
je vidieť skokovitý priebeh odchýlok z meraní na stanovis
ku S4. Výrazný je veľmi malý relatívny rozptyl odchýlok na
stanovisku S3. Odchýlky sa pohybujú v rozmedzí –2 mm až
–3 mm pre celú dráhu. Pri všetkých sériách znázornených na
obrázku 10 sú odchýlky záporné.
Variant s umiestnením stanovísk S5 a S6 kolmo na re
ferenčnú dráhu predpokladá, že apriórne výškové odchýlky
budú mať v prípade merania TAM klesajúci a pri meraní
SPÄŤ stúpajúci trend, pričom trendová krivka bude mať sí
nusový tvar (obr. 8).
Pri porovnaní teoretického a dosiahnutého tvaru kriviek
výškových odchýlok nie je vidieť podobnosť. Veľkosť výško
vých odchýlok je okrem iného aj funkciou prevýšenia medzi
horizontom prístroja a odrazovým hranolom. Čím je prevý
šenie menšie, tým menšia by mala byť odchýlka. Prevýšenie
medzi horizontom UMS a stredom odrazového hranola bolo
pri experimente približne 0,35 m. Táto skutočnosť taktiež
prispieva k malým hodnotám výškových odchýlok. Pri po
stavení UMS kolmo k dráhe sú výškové odchýlky najmenšie

(obr. 11). Pri stanovisku S5 dosahujú maximálne –2 mm, pri
stanovisku S6 sú dokonca v rozpätí od 0 mm do –1 mm. Pri
stanovisku S6 je vidieť opäť skokovitý tvar, ktorý je spôso
bený väčšou vzdialenosťou UMS od dráhy. Odchýlky na sta
novisku S5 majú síce veľmi malý relatívny rozptyl (okolo 0,5
mm), ale tvar krivky je značne nepravidelný. Na stanovisku
S6 je výrazný vplyv refrakcie v okolí staničenia 101,8 m,
ktorý korešponduje s vplyvom refrakcie pri odchýlkach
v staničení [1].
Zhodnotenie kinematického testu je uvedené v tab. 4, kde
ΔHpriem je stredná hodnota výškových odchýlok pozorova
ných bodov a σΔH je stredná chyba priemernej výškovej od
chýlky vypočítaná podľa vzťahu:


σ ∆ =

∑ ∆
 =+

 −



,

(4)

kde n je počet pozorovaných bodov.
Pri spracovávaní experimentálneho kinematického mera
nia sme zistili niekoľko zaujímavých skutočností týkajúcich
sa systému automatizovaného cielenia na stred odrazového
hranola (Automatic Target Recognition – ATR) a automati
zovaného spôsobu merania.
Na obrázkoch 9, 10 a 11 môžeme rozlíšiť trend, tvar
a rozptyl krivky. Pri bližšom pohľade na krivky odchýlok
však zistíme ďalšie skutočnosti, ktoré nemajú príčinu v ča
sovej diferencii, ale pravdepodobne v systéme ATR. Zo
všetkých grafov odchýlok sme vybrali zväčšený výrez, ktorý
znázorňuje priebeh odchýlok na úseku dráhy vymedzenom
staničením 100,50 m až 100,75 m. Tento úsek bol zvolený
z dôvodu, že kontrolné merania preukázali, že táto časť drá
hy patrí medzi najlineárnejšie.

Obr. 10 Grafické znázornenie výškových odchýlok na stanovisku S3 a S4
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Obr. 11 Grafické znázornenie výškových odchýlok na stanovisku S5 a S6
Tab. 4 Priemerné výškové odchýlky a ich stredné chyby
Stanovisko
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Smer pohybu

ΔH priem

σΔH

(mm)

(mm)
1,5

TAM

-1,4

SPÄŤ

-1,3

1,5

TAM

2,5

2,6

SPÄŤ

2,1

2,2
2,6

TAM

-2,4

SPÄŤ

-2,5

2,7

TAM

-2,1

2,4

SPÄŤ

-2,2

2,5

TAM

-0,2

1,1

SPÄŤ

-0,2

1,1

TAM

-0,4

1,0

SPÄŤ

-0,6

1,2

Obrázok 12 ukazuje detailný priebeh výškových odchýlok
na stanoviskách S2 a S4, ktoré boli najvzdialenejšie od dráhy
(25,5 m až 29,3 m, resp. 26,6 m až 30,2 m). Odchýlky vy
tvorili zaujímavý schodovitý tvar krivky, ktorý sa prejavuje
aj pri meraní SPÄŤ. Na stanoviskách S1, resp. S3, ktoré sú
bližšie k referenčnej dráhe, je schodovitý tvar krivky výraz
ne menší. Výškový rozdiel jednotlivých skokov je približne
1,8 mm na stanovisku S2 a 2,0 mm na stanovisku S4.
Uvedené zistenie je pravdepodobne spôsobené cielením
systémom ATR. Leica radu TCA 1101 patrí do generácie
robotizovaných UMS, ktoré neboli špeciálne konštruované
na kinematické meranie. Preto pri sledovaní cieľa postačuje,
aby UMS cielila na hranol približne a až po spustení mera
nia docieli presne. Na riadenie procesu merania a registráciu

sme použili program, ktorý umožnil kontinuálne meranie.
Algoritmus ovládania krokových motorov má pre odrazený
lúč pravdepodobne definovanú istú odchýlku od definičného
bodu CCD snímača. Až keď odrazený lúč dopadne mimo
tejto krajnej odchýlky, vydá sa povel na korekciu smeru zá
mernej osi.
Skoky na krivke odchýlok môžu byť spôsobené precieľo
vaním systémom ATR. Skupina takmer lineárne zoradených
bodov jednotlivého schodu reprezentuje úsek, keď sa síce
odrazový hranol pohyboval, ale odrazený lúč systému ATR
dopadal stále v rámci krajnej odchýlky od definičného bodu
snímača. Ak lúč túto odchýlku prekročil (vrchol schodu),
systém ATR precielil. Ak by tieto schody boli spôsobené
náhlym precieľovaním, znamenalo by to, že UMS nekorigo
vala cielenie počas 20 sekúnd, čo zodpovedá meraniu až 30
pozorovaných bodov na úseku dráhy dlhom 0,10 m. Uvedené
hodnoty platia pre stanovisko S4.

7. Analýza frekvencie merania
Pred realizáciou experimentu sme počítali s tým, že frekven
cia merania f robotizovanej UMS počas sledovania pohybu
cieľového bodu bude konštantná. Konštantnosť frekvencie
mala byť zachovaná jednak v rámci každej série meraní, jed
nak medzi meraniami na jednotlivých stanoviskách. Mera
né údaje boli registrované priamo do on-line pripojeného
prenosného počítača pomocou programu DocWork, ktorý
zaznamenával aj čas merania, resp. čas registrácie meraných
údajov (obr. 13). Každý záznam pozostával z hodnoty vodo
rovného smeru a zenitového uhla v radiánoch, šikmej dĺžky
v metroch a času záznamu v tvare HH:MM:SS,SSS, resp.
prepočítaného na sekundy. Jednotlivé údaje sú oddelené
čiarkou, príp. bodkočiarkou.
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Obr. 12 Detail výškových odchýlok na stanovisku S2 a S4

Obr. 13 Formát registrácie meraných údajov programom DocWork

Obr. 14 Priebeh frekvencie merania pri vybraných sériách meraní

Z rozdielov časov merania boli vypočítané časové inter
valy medzi meraniami a ich stredná hodnota – perióda me
rania T danej série. Výsledky rozboru frekvencie merania sú
v tabuľke 5.
Z tabuľky 5 vyplýva, že so vzrastajúcou uhlovou rých
losťou cieľa (rýchlosťou otáčania alidády prístroja) vzrastá
frekvencia merania a zároveň klesá stabilita frekvencie me
rania. Najvyššia uhlová rýchlosť cieľa bola pri meraní na sta

novisku S5. V tabuľke je vidieť, že na stanovisku S5 dosiah
la frekvencia merania priemernú hodnotu približne 2,2 Hz.
Štandardná odchýlka frekvencie (σf ), ktorá vyjadruje stabili
tu frekvencie, je cca 0,3 Hz. Naopak, na stanovisku S2, kde
bola uhlová rýchlosť cieľa najmenšia, je frekvencia merania
1,48 Hz a štandardná odchýlka len 0,04 Hz a 0,05 Hz. Prie
merné frekvencie meraní TAM a SPÄŤ v rámci jedného
stanoviska a ich štandardné odchýlky sú si veľmi podobné.
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Tab. 5 Perióda a frekvencia merania
Stanovisko
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Smer
pohybu

8. Záver

T
(s)

f
(Hz)

σf

Príspevok prezentuje postup, výsledky a analýzy testovania
robotizovanej UMS v kinematickom móde merania, ktorý je
zameraný na určenie výškového priebehu trajektórie pohybu
júceho sa objektu trigonometrickou metódou.
Realizáciou kinematického testu a analýzou jeho výsledkov
sme sa snažili dokázať, ako vplýva na presnosť určenia pries
torovej polohy a trajektórie pohybujúceho sa pozorovaného
bodu vzájomná poloha a vzdialenosť prístroja a dráhy. Vše
obecne sa o testovanom prístroji dá povedať, že pri postavení
na predĺžení dráhy cieľového bodu dosahuje lepšie výsledky
ako na inak umiestnených stanoviskách. Pravdepodobne to nie
je len výsledkom vplyvu časovej diferencie medzi meraním
uhlov a dĺžok, ale je to výsledkom spolupôsobenia viacerých
faktorov, ako napríklad spôsobu automatizovaného cielenia či
frekvencie merania. Výsledky testu pomôžu v poznaní cha
rakteristík kinematického merania UMS, ktoré môžu byť vy
užité pri aplikáciách nových radov robotizovaných UMS.

(Hz)

TAM

0,674

1,484

0,145

SPÄŤ

0,672

1,488

0,089
0,043

TAM

0,676

1,479

SPÄŤ

0,674

1,484

0,052

TAM

0,646

1,548

0,243

SPÄŤ

0,647

1,546

0,237

TAM

0,661

1,513

0,166

SPÄŤ

0,662

1,511

0,144

TAM

0,463

2,160

0,319

SPÄŤ

0,455

2,198

0,296

TAM

0,603

1,658

0,332

SPÄŤ

0,572

1,748

0,358

Príspevok je súčasťou riešenia projektu č. 1/0706/09, za
podpory vedeckej grantovej agentúry VEGA.
Z výsledkov testu vyplýva, že frekvencia merania nezávisí
od smeru pohybu cieľa. Správanie sa frekvencie merania pri
vybraných sériách meraní je znázornené na obrázku 14.
Na obrázku 14 je vidieť rozdielny rozptyl hodnôt frekven
cie v závislosti od stanoviska UMS. Pre všetky stanoviská
tvorí základnú hodnotu frekvencia 1,5 Hz, pričom rozdiely
vo výslednej priemernej frekvencii medzi jednotlivými sta
noviskami (tab. 5) vyplývajú z množstva rozptýlených hod
nôt. Výnimku tvorí stanovisko S5, keď je základná hodnota
frekvencie 2,2 Hz. Z rozptylu frekvencií na stanovisku S5
možno vydedukovať ďalší poznatok. V čase, keď bol cieľo
vý bod k UMS najbližšie (čas cca 63 200 s), bol relatívny
rozptyl frekvencie najmenší. So zväčšujúcou sa vzdialenos
ťou cieľového bodu od UMS relatívny rozptyl narastal až na
hodnotu 1 Hz.
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Abstrakt
V roce 2009 uplynulo 50 let od vybudování hlavní gravimetrické základny (HGZ) České republiky. Ta byla vybudována tehdejším Geodetickým a topografickým ústavem (GTÚ) v průběhu roku 1959, jako součást budování tíhového systému 1964
(S-Gr64). Nástin historie tíhových měření na HGZ a současná publikace některých výsledků získaných z bohatého měřického
materiálu.
50 Years of the Fundamental Gravimetric Base
Summary
In 2009 we celebrate 50 years from building of the fundamental gravimetric base of the Czech Republic (HGZ). It was built
in 1959 by former Geodetic and Topographic Institution (GTI) as a part of 1964 gravimetric system (S-Gr64). Outline of
the history of gravimetric observations on the HGZ together with publication of some results obtained from rich surveyed
material.
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1. Úvod
Již koncem padesátých let dvacátého století započaly přípra
vy na tvorbu přesnějšího tíhového systému) namísto tíhového
systému 1957 (S-Gr57). Koncem roku 1958 byl v Geodetickém
a topografickém ústavu (GTÚ) vypracován projekt na zpřesnění
čs. gravimetrických základů, jehož součástí bylo i vybudování
šířkové základny). Ta měla umožnit pravidelnou kalibraci gra
vimetrů a dát gravimetrickým základům správný rozměr. Na
)
)

Později nazvaného S-Gr64.
Termín hlavní gravimetrická základna se začal používat až později.
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základě připomínek byl poté vypracován na jaře 1959 technic
ký projekt na úkoly v roce 1959, tj. také na vybudování šířkové
základny. Další práce již probíhaly podle projektu.
Na jaře byla provedena rekognoskace a stabilizace 26
bodů (včetně 2 bodů odbočné větve vertikální základny
Kleť). Zároveň bylo také provedeno měření reliéfu teré
nu v okolí bodů a provedeno výškové připojení na státní
nivelační síť. Byl zvolen typ stabilizace II [14, příl. č. 8],
který představuje betonovou desku 100 × 100 × 20 cm
v hloubce 1,2 m pod povrchem terénu, nad níž je vyzděný
betonový pilíř, který je ukončen žulovou deskou o rozmě
rech 60 × 60 × 10 cm. Tímto způsobem bylo stabilizová

Obr. 1 Hlavní gravimetrická základna (vlevo v roce 1959, vpravo v roce 2008)
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Obr. 2 Výškový a tíhový profil HGZ

no všech 26 bodů šířkové základny (obr. 1). Do dnešních
dnů se dochovalo 12 původních bodů. Pro všechny body
základny byl na podzim roku 1965 vyhotoven geologický
posudek [5].
Hlavní gravimetrická základna kopíruje v severo-jižním
směru z Terezína silnici E55 a můžeme ji dále popsat násle
dujícími údaji:
• délka ≈320 km (po silnici),
• rozdíl v zeměpisné šířce ∆φ = 2,25°,
• výškový rozdíl ≈500 m,
• tíhový rozdíl 300 mGal) (200 mGal z rozdílu zeměpisné
šířky a 100 mGal z výškového rozdílu, obr. 2).
Zevrubnější popis šířkové základny je možné nalézt v [2],
[3], [7].

2. Měření na HGZ
Za uplynulých 50 let se podařilo nashromáždit unikátní
měřický materiál, který představuje každoroční opakova
ná měření na HGZ. Necháme-li se trochu unést statistikou,
jedná se přibližně o 20 000 měření v 1 481 denních úsecích
(obr. 3), zaměřené celkem 29 různými gravimetry 9 různých
typů. Měření na základně se nějakou formou zúčastnily
všechny sousední státy dnešní České republiky a bývalého
Československa.
2 .1 H i st o r ie t í hov ých m ě ř en í
Jak již bylo zmíněno, HGZ vznikala souběžně s budováním
tíhového systému S-Gr64. Nejprve byly letecky připojeny body
základny III Křešice a XXV Rybník na body mezinárodní gra
vimetrické sítě (MGS) 1958 prostřednictvím bodu 270 Praha
na pražském letišti [3]. Tím byl přenesen rozměr MGS 1958 na
základnu s chybou asi 0,01−0,02 %. Měření provedl GTÚ gra
vimetrem Gs12 č. 129. Podrobnější popis měření a metodiky
přenosu měřítka je možno nalézt v [3], [7].
Období do roku 1964: Od roku 1960 se dále pokračovalo
v pravidelném každoročním) měření gravimetrů (gravime
try Gs11 a Gs12) sloužícím jednak ke kalibraci přístrojů,
ale také k ověření jejich správné funkce. Měření probíhala
)
)

1 mGal = 10 -5ms−2; 1 μGal = 10 −8ms−2.
Měřilo se dvakrát ročně, a to vždy před zahájením měřických prací
(jaro) a po jejich ukončení (podzim). Od roku 1993 se od druhého
(podzimního) měření upustilo.

téměř podle profilu zobrazeným na obr. 1 (vlevo). V letech
1959 a 1960 byla jako součást HGZ zaměřena také vertikál
ní základna Kleť. V uvedených letech byly také do měření
základny zahrnuty některé blízké body ČGS (Českosloven
ská gravimetrická síť).
Body základny III Křešice a XXV Rybník) byly navrženy
tak, aby umožňovaly připojení leteckým měřením. V uvede
ném období probíhala pravidelná každoroční letecká měře
ní, zpravidla v profilu 270 Praha, III Křešice a XXV Ryb
ník, viz obr. 1 (vlevo). Letecká měření byla organizována ve
spolupráci s VTOPÚ) Dobruška. Pro přepravu bylo využito
letadla Brigadýr (1959 a 1960), vrtulníku Mi 1 (1961) a vrtul
níku Mi 4 (1962 až 1964).
Mezi určité perličky z historie jistě patří denní úsek zamě
řený v roce 1961 Ing. Trägerem. Jednalo se o měření mezi
body Kunratice a Dolní Dvořiště (prakticky tedy celá již
ní větev základny), kdy začátek měření byl v 6:24 h ráno
a konec ve 3:00 h druhého dne v noci. Délka měření je tedy
úctyhodných 20,6 hodin, kdy bylo celkem provedeno 104
odečtení přístroje.
Období 1964 až 1974: V letech 1969 a 1970 proběhly na
základně dvě velké mezinárodní měřické kampaně, jak je také
vidět v nárůstu dat (obr. 3). V roce 1969 se na měření podíleli
geodeti z tehdejší NDR, Polska a Maďarska. Následně v roce
1970 proběhlo na vybraných bodech základny měření skupi
nou šesti ruských gravimetrů GAG. V uvedeném období pro
bíhalo, až na výjimky, pravidelné měření na HGZ vojenskou
gravimetrickou skupinou (gravimetr Gs12 č. 181). Letecká
měření proběhla již jen v letech 1967 a 1973.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let došlo ke zniče
ní bodu III Křešice v severní části základny, který byl využí
ván při leteckých měřeních, viz odstavec 2.2. Bod již nebyl
obnoven a místo něho byl vybudován bod 2007 Litoměřice.
Od poloviny sedmdesátých let se také upustilo od měření
na zbývajících bodech severní části základny a začalo se
měřit pouze v profilu Litoměřice–Horní Dvořiště. Je nutné
poznamenat, že přínos severní větve k celkovému tíhovému
rozdílu byl zanedbatelný.
Období 1975 až 1990: Poté následovalo poměrně dlou
hé stabilizované období, kdy se základna měřila v téměř
neměnném profilu Litoměřice–Horní Dvořiště. Období se
vyznačovalo také použitím stejných typů gravimetrů, byly
to téměř výhradně gravimetry Sharpe a Worden. Měření se
pravidelně účastnily i slovenské gravimetry.
)
)

Později označovaný jako bod 2024 Dolní Dvořiště.
Vojenský topografický ústav.
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Obr. 3 Objem měřických dat zaměřených na HGZ v letech 1959 až 2008; průběh m 0 z vyrovnání
charakterizuje přesnost měření v příslušném roce

Období 1991 až 2008: V roce 1991 proběhlo opět po
letech mezinárodní měření na základně. Na měření se kro
mě tradiční slovenské skupiny účastnili geodeti z Němec
ka a Rakouska do té doby u nás nedostupnými gravimetry
LaCoste&Romberg. Do roku 1993 se pravidelných měření
kromě skupiny ZÚ účastnila ještě slovenská gravimetrická
skupina; po rozdělení státu v roce 1993 provedla zaměření
HGZ ještě v letech 1994, 1997 a 2002.
Na začátku devadesátých let se významně obměnila měřic
ká technika a začalo se měřit gravimetry LaCoste&Romberg,
později po roce 2005 rovněž moderními gravimetry Scin
trex Autograv CG-5 a ZLS Burris. Měření probíhalo nadále
v profilu Litoměřice–Horní Dvořiště s mírnými modifika
cemi.
Tato etapa je také spojena s budováním absolutních tího
vých bodů na HGZ.
2 . 2 Vý voj b o dové ho p ole HGZ
Z 26 bodů původní šířkové základny je v současně měře
ném profilu HGZ obsaženo 12 bodů. Jsou to body z Prahy na
sever 2010 Praha-Nové Město až 2008 Terezín a dále body
jižní větve v profilu 2015 Miličín až 2024 Dolní Dvořiště.
Severní větev: V profilu HGZ na sever od bodu 2008 Terezín
byl v roce 1967 náhradou za již nevhodný a později zničený
bod 2005 (III) Křešice pro letecké účely zastabilizován bod
2007 Litoměřice, který se pak po opuštění měření na zbýva
jících severních bodech HGZ stal koncovým bodem měře
ní na základně. Výjimkou byla léta 1982 až 1988, kdy bylo
měřeno až na bod 2006 Mojžíř, který byl uzlovým bodem
při přeměřování sítě pro nový tíhový systém 1995 (S-Gr95).
Poté byl bod zničen stavební činností a nebyl již obnoven.
Střední část: Nejvíce byl přestabilizacemi postižen střed
ní úsek HGZ. Relativně brzy po vzniku šířkové základny
– koncem šedesátých let – byly přestabilizovány body 272
Kunratice a 2011 H. Jirčany. Poté následovaly v průběhu
sedmdesátých a na počátku osmdesátých let 2011.01 H. Jirča
ny (jako jediný přestabilizován dvakrát), 2012 Sulice, 1723

Řehenice, 2013 Bystřice, 1724 Benešov a 2014 Votice. Nej
častější příčinou provádění nových stabilizací byly terénní
úpravy, stavební činnost nebo rekonstrukce komunikací,
někdy také nevhodné původní umístění.
Jižní větev: V této části byl přestabilizován bod 2023
Raveň–Hubenov (na počátku sedmdesátých let minulého
století) a v roce 1967 dobudován bod 2026 Horní Dvořiště,
který byl na počátku osmdesátých let také přestabilizován.
V roce 1983 byl zničen terénními úpravami bod 2018 Ševě
tín a nebyl již obnoven. Zvláštním případem byl bod 2015
Miličín, který na dlouhá léta zmizel pod skládkou silniční
správy, nebyl přestabilizován, na počátku osmdesátých let
byl neporušený obnažen a dále znovu používán.
V minulých obdobích byly do měření základny přechodně
zařazovány také některé další body jako 27.50 Praha-Ruzy
ně nebo 1726.01 Ondřejov (zajišťovací bod leteckého, resp.
absolutního bodu).
Počátkem 90. let byl do HGZ začleněn absolutní tíhový
bod 80 Pecný. To předznamenalo novou etapu při měření na
základně, spojenou s postupným budováním sítě absolutních
tíhových bodů od poloviny devadesátých let. Na severu se
koncovým bodem stal absolutní bod 51 Litoměřice s excen
trem 51.50 Litoměřice exc., na jihu začal být připojován
k základně absolutní bod 52 Benešov nad Černou. Měření
přes bod 80 Pecný přineslo poměrně významný odklon od
tradiční trasy spojený s vynecháním některých bodů, proto
se od této odbočky poměrně brzy upustilo a měření se vrátilo
do původního profilu. V roce 2003 byl do základny zařazen
ještě absolutní bod 59 Zdiby (Praha). Zapojením absolutních
bodů do základny došlo k významné kvalitativní změně.
Absolutní měření teď zajišťují kontrolu měřítka základny.
Takto se HGZ postupně stabilizovala na každoročně stan
dardně zaměřovaných 25 bodů, přičemž do tohoto počtu není
zahrnut bod 2012.01 Sulice, který nebyl zhruba posledních
deset let měřen v důsledku různých technických činností
v okolí bodu. Posledním zásahem do bodového pole HGZ
bylo zničení bodu 2007 Litoměřice stavbou komunikace před
měřením v roce 2008, takže v tom roce již bylo zaměřeno
pouze 24 bodů. Tento bod nebude obnoven z důvodu upuštění
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bylo měřeno podle schématu A − B − A − C − A, kdy druhý
den bylo měřeno v obráceném pořadí).
2 .4 Pou ž it é p ř í st r oje
Jmenovitě to jsou gravimetry: Askania Gs11 a Gs12, GAG,
Sharpe, Worden, Sodin, LaCoste&Romberg, Burris, Scintrex
Autograv CG-5. Časové působení jednotlivých typů relativních
gravimetrů na HGZ je schematicky naznačeno na obr. 4.
Obr. 4 Typy relativních gravimetrů na HGZ

Následující seznam dává podrobný přehled jednotlivých
gravimetrů:
Typ gravimetru

od leteckých měření a blízké polohy vedlejších bodu základ
ny. Tím základna nabyla současné podoby, viz obr. 1 (vpra
vo). Do měření bude od roku 2010 opět zařazen bod 2012.01
Sulice, na kterém nebylo v posledních letech měřeno.
2 . 3 Met o d i k a m ě ř en í
Podobně jako trasa šířkové základny se také vyvíjela meto
dika měření. Po některých pokusech s vhodným měřickým
schématem v průběhu měření systému S-Gr64, viz [2], byla
vybrána trojnásobná profilová metoda s překrytem, kdy pře
kryty na začátku a na konci denního úseku byly občas vyne
chány. Musela být dodržena zásada trojího odečtení gravi
metru během dne na každém bodě. Časem se pro měření
nejenom na HGZ, ale i pro měření v ČSGS (Česká státní
gravimetrická síť) ustálila tzv. čtyřnásobná profilová meto
da, která je popsána schématem A − B − A − B − A [14].
Při leteckých měřeních se metodika měření přizpůsobi
la specifickým podmínkám leteckého transportu. Zpravidla

Číslo

Gs11

153

Gs12

129, 162, 181, 194

Sharpe

174, 181, 226, 228, 280

GAG

2512, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745

Worden

961, 978

Sodin

253

LCR G

113, 137, 176, 432, 1011, 1068

LCR D

51, 180

CG-5

10125

Burris

20

Uvedený soupis uvádí zpravidla gravimetry, které byly
ve vlastnictví ZÚ anebo spřátelených organizací (VÚGTK
Zdiby, VTOPÚ Dobruška) a geodetických služeb soused
ních států (např. GKÚ Bratislava). Gravimetry LCR G č. 137
a č. 176 byly zapůjčeny od americké služby DMA (Defense
Mapping Agency).
)

Jedno měření je dvojice měření ve dvou po sobě následujících dnech.

Obr. 5 Přehled hodnot tíhového zrychlení na bodech základny
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Aposteriorní střední jednotková chyba z vyrovnání je
rovna hodnotě m 0 = 2,3 μGal a jednotlivé chyby vyrov
naných neznámých se pohybují v intervalu 1−2 μGal.
Dosažená přesnost je až překvapivě vysoká, vzhledem
k očekávaným periodickým změnám tíhového zrychlení
vlivem měnících se hydrologických podmínek v průběhu
roku. Ukazuje se, že dodržení stejné doby měření (jaro)
dokáže alespoň v podmínkách HGZ eliminovat tento ruši
vý vliv.
S-Gr64: Hodnoty tíhových zrychlení byly převzaty z kata
logu tíhového systému S-Gr64 [4]. Ty byly následně, vzhle
dem k chybě Postupimského systému, opraveny o konstantu
13,848 mGal v souladu s [11].
Obr. 6 Rezidua vzhledem k soubornému vyrovnání gravimetru Scintrex (2005 až 2008), na obr. 5 označeno jako [1]

S-Gr95: Hodnoty tíhových zrychlení byly převzaty z kata
logu tíhového systému S-Gr95 [13].

Mimoto na HGZ provádělo měření mnoho dalších institu
cí, za účelem kalibrace gravimetrů provádějících měření pro
vědecké, geofyzikální, geodynamické, či jiné účely. Jedná
se například o Geofyziku Brno, Západočeskou univerzitu
v Plzni, Geofyzikální ústav AV ČR, ČVUT Praha, Ústav
struktury a mechaniky hornin AV ČR aj.

Sit Ok_7.1: Zde se jedná o formální název testovacího
vyrovnání nového tíhového systému. Vyrovnání obsahuje
všechna tíhová data dostupná ke konci roku 2007, včetně
téměř všech dat použitých při výpočtu systému S-Gr95. Je
nutné poznamenat, že vzhledem k velikému objemu dat na
HGZ, nebyla do vyrovnání zahrnuta všechna data, ale pouze
měření provedená po roce 1990).

3. Zhodnocení výsledků
3.1 Po r ov n á n í t í hov ých z r ych len í
Měření na HGZ nyní slouží ke každoroční kontrole gravi
metrů před začátkem měřické sezóny. Zároveň se sleduje
časový vývoj změn jejich rozměrového koeficientu (RK).
Předpokladem pro výše uvedené aplikace je stabilita bodu
základny, která byla ověřena jak geologickým posudkem,
[5], tak analýzou tíhových dat [7]. Předpokládáme-li tedy
neměnnou hodnotu tíhových zrychlení na bodech základ
ny, můžeme provést srovnání tíhových zrychlení získaných
z různých měření, resp. různým zpracováním (viz obr. 5).
Jako referenční bylo zvoleno vyrovnání gravimetrem Scin
trex Autograv CG-5, residua vůči referenčním tíhovým
zrychlením jsou znázorněna na obr. 6.
Původ tíhových zrychlení (obr. 5) a vysvětlení zkra
tek použitých v záhlaví obrázku je podán v následujících
odstavcích.
Scintrex: V roce 2005 zakoupil ZÚ relativní gravimetr
Scintrex Autograv CG-5 č. 10125. Tento přístroj již zamě
řil čtyři plnohodnotné etapy na HGZ. Kromě vysoké vnitřní
přesnosti přístroje, která dosahuje hodnoty 2,1 μGal [6], pro
kázal gravimetr na HGZ vysokou přesnost i při souborném
vyrovnání za uvedené čtyři roky. Do vyrovnání vstupovaly
tři absolutní body jako opěrné s vahou p = 16 oproti p = 1
pro měření relativními gravimetry. Absolutní [9] měření tak
dávají výsledkům správné měřítko a umožnila i určení roz
měrového koeficientu pro každou etapu měření.

UEGN (Unified European Gravity Network): V roce
2007 byly publikovány výsledky společného vyrovnání jed
notné evropské gravimetrické sítě UEGN02, viz [1]. Z čes
ké strany byla do souborného vyrovnání předána tíhová
data do roku 2002, a to pouze měření provedená gravimetry
LaCoste&Romberg. Zjednodušeně řečeno se jedná o data z let
1995 až 2002. Detailnější popis předaných dat je možno nalézt
v [8].
Hgz59_04: Hodnoty tíhových zrychlení získaných souhrn
ným vyrovnáním tíhových dat z let 1959 až 2004 byly vypoč
teny při hodnocení stability bodu šířkové základny [7].
Výsledky porovnání tíhových zrychlení je nejlépe vidět
na obr. 6. Je zde vidět znatelný odklon tíhových zrychle
ní v systému S-Gr95 a zároveň souborného vyrovnání na
základně (Hgz59_04), a to přibližně od bodu 2017 Řípec.
Tato dvě vyrovnání jsou výrazně korelovaná, protože měření
ze základny do roku 1995 jsou pro obě společná. Hodno
ty z vyrovnání Scintrexu, testovacího vyrovnání Sit Ok_7.1
a UEGN02) ukazují na podstatně menší hodnoty tíhových
zrychlení (cca o 30 μGal) v jižní části základny. Tíhová
zrychlení S-Gr95 mohou být částečně ovlivněna chybnou
hladinou systému (asi +10 μGal), [7], [12]. To ovšem před
stavuje jenom třetinu zjištěného rozdílu, kdy navíc by tato
chyba měla ovlivnit výsledky na celé základně a ne pouze
v její jižní části.
Porovnání se systémem S-Gr64 je komplikovanější vzhle
dem k nižší přesnosti systému. Každopádně můžeme konsta
tovat, že měřítko systému bylo vzhledem ke způsobu urče
ní10), určeno na tehdejší dobu s vysokou relativní přesností
ε q ≅ 1 · 10 −4 (30 μGal na 300 mGal).
)

Bod

Tíže

51 Litoměřice

981076,405 mGal

52 Benešov n. Č.

980779,653 mGal

59 Praha (Zdiby)

981010,531 mGal

)

10)

Jedná se tedy pouze o měření gravimetry LaCoste&Romberg, Scin
trex a Burris.
Porovnání částečně komplikuje zřetelný náklon měřítka systému,
viz obr. 6.
Měřítko bylo určeno pouze leteckým připojením přístrojem Gs12
č. 129 na MGS 1958 (bez přímého využití jediného absolutního
bodu). Ani MGS 1958 neměla žádná absolutní měření.

Geodetický a kartografický obzor

Lederer, M.–Trakal, J.–Lukavec, P.: 50 let hlavní gravimetrické základny

252 ročník 55/97, 2009, číslo 10

Tab. 1 Porovnání tíhového rozdílu bodu Terezín a Dolní
Dvořiště
Systém

∆g [mGal]

εq

S-Gr64

306,530

1,3 . 10 -4

S-Gr95

306,534

1,2 . 10 -4

SitOk_7.1

306,566

1,1 . 10 -5

UEGN

306,590

-6,7 . 10 -5

Hgz59_04

306,531

1,3 . 10 -4

3. 2 T í hov ý r oz d í l Te r ez í n – D ol n í D vo ř i št ě
Pro další porovnání můžeme provést srovnání hodnoty tího
vého rozdílu ∆g mezi body základny 2008 Terezín a 2024
Dolní Dvořiště. Tento rozdíl nám muže určitým způsobem
charakterizovat kvalitu měřítka daného systému. Položí
me-li tíhový rozdíl vypočtený z vyrovnání naměřených hod
not gravimetru Scintrex jako výchozí (∆gScintrex = 306,569
mGal), můžeme rozdíly s dalšími systémy považovat za sku
tečné chyby a na jejich základe odvodit chybu jejich měřítka,
viz tab. 1.
Je zajímavé, že tíhový rozdíl bodů v systému S-Gr64
a vyrovnání základny Hgz59_04, je prakticky totožný. Dále
můžeme upozornit na skutečnost, že jenom jeden tíhový roz
díl je vetší než pro vyrovnání dat gravimetru Scintrex, a to
pro UEGN02.
3. 3 Vý voj ho d not r oz m ě r ov ých ko ef ic ient ů
Hodnoty tíhových zrychlení získaných vyrovnáním namě
řených dat gravimetru Scintrex mohou být podkladem
i pro predikci vývoje hodnot rozměrových koeficientů
jednotlivých gravimetrů. Pro výpočet RK byl použit
obdobný postup jako v [7], včetně stejného výběru bodů.
Jako pevné body tentokrát posloužily hodnoty vyrovná
ní měření gravimetru Scintrex, viz obr. 5. Pro každý rok
bylo provedeno samostatné vyrovnání, kdy byly určová
ny rozměrové koeficienty gravimetru. Časový vývoj roz
měrových koeficientů vybraných gravimetrů je na obr. 7
(viz 2. str. obálky). Především u gravimetrů využívajících
křemenného systému můžeme pozorovat obecně sestupný
trend vývoje hodnoty rozměrového koeficientu. Nový pří
stroj Scintrex Autograv CG-5 vykazuje za roky 2005 až
2008 poměrně výrazný pokles RK, a to přibližně o hod
notu 0,00014 za rok.

4. Závěr
Padesát let pravidelných opakovaných relativních tíhových
měření na téměř stejném tíhovém profilu je velice ojedinělý
počin, a to i v mezinárodním kontextu. Čas ukázal na velice
kvalitně vybudované body, které v mnoha případech (téměř
50 %) vydržely až do dnešních dnů. Vhodně byla vybrána
i trasa, která kopíruje mezinárodní silnici E55 a využívá
vhodně nejenom změny zeměpisné šířky, ale i výškového
profilu trasy. Dnes je již možno na severu využít dálnici D11
a na jihu se trasa základny těsně přimyká k nově budované
dálnici D3. Využití dálniční sítě značně zkrátilo přejezdy
mezi jednotlivými body. Naopak průjezd Prahou je čím dál
obtížnější.

Při návrhu bodů základny byl kladen důraz i na geolo
gickou situaci jednotlivých bodů, jak dokazuje vypracovaný
projekt o geologické stabilitě bodů šířkové základny. Stabili
ta tíhových zrychlení na bodech HGZ byla dále také ověřena
na základě analýzy naměřených tíhových dat z let 1959 až
2001 [7].
V tak dlouhém časovém horizontu došlo zároveň k vel
kým změnám ve vývoji měřické techniky a vůbec geodézii
obecně. I přes to, že k rapidnímu nárůstu přesnosti tíhových
měření relativními gravimetry došlo hlavně v první polovině
20. století, přesnost měření se za posledních padesát let zvý
šila asi o jeden řád11). Zároveň se také časem změnil význam
jednotlivých bodů. Původně nejdůležitější body III Krešice,
2007 Litoměřice, 2024 Dolní Dvořiště (Rybník – obr. 8, viz
2. str. obálky), využívané při leteckých měřeních, ztratily
svůj význam s nástupem absolutních gravimetrů. Význam
leteckých měření poklesl a jejich roli při definici měřítka
postupně převzaly absolutní tíhové body.
Výsledné hodnoty tíhových zrychlení porovnaných
v odstavci 3.1 ukazují na problematickou jižní část šířkové
základny. Je vidět systematické odchýlení hodnot systému
S-Gr95 přibližně od bodu Řípec. To je zřejmě způsobeno
vlivem starších měření, jak také ukazuje samostatné vyrov
nání základny Hgz59_04, která má v jižní části téměř stej
né hodnoty jako S-Gr95. Naopak vyrovnání, která obsahují
měření provedená pouze až po roce 1991 (UEGN, Scintrex,
SitOk_7.1), tedy měření přístroji LCR, Scintrex a Burris,
ukazují na poněkud menší hodnoty tíhových zrychlení. Hle
dat důvod pro zjištěný rozdíl je dnes již poměrně obtížné.
Můžeme pouze usuzovat, že rozdíl bude pravděpodobně
způsobený nedostatečně eliminovanými přístrojovými chy
bami starších přístrojů.
Porovnání se systémem S-Gr64 pokulhává vzhledem
k jeho přesnosti, každopádně můžeme konstatovat, že hod
noty tíhových zrychlení byly již v tomto systému, právě
vzhledem k jeho přesnosti a době vzniku, určeny velice kva
litně.
Není také náhodou, že na základně se nachází bod s nej
více observacemi z celé sítě ČSGS, a to bod 2019 Chotýča
ny. Zároveň také bod základny 272.01 Kunratice vykazuje
nejmenší střední chybu z vyrovnání celé sítě. Díky velkému
množství měření se HGZ obecně vyznačuje mnoha statistic
kými prvenstvími v rámci měření, zpracování a dokumenta
ce tíhových prací.
Závěrem můžeme konstatovat, že základna představuje
kvalitní etalon pro kalibraci relativních tíhových přístro
jů na území České republiky. Nový kvalitativní posun pro
zpřesnění bodů hlavní gravimetrické základny může přinést
použití polního absolutního gravimetru A-10, kterým by
bylo možné na vybraných bodech HGZ měřit přímo plnou
hodnotu tíhového zrychlení s udávanou přesností kolem
10 μGal.
Při hodnocení historie HGZ nesmíme také opomenout
lidský faktor, tedy konkrétní osoby, které měření prováděly
a zpracovávaly a bez nichž bychom dnes nemohli hodnotit
tak obsáhlý soubor dat. Na závěr je tedy nutné zmínit pře
devším tato jména: Ing. Lubomír Träger, CSc., Ing. Zdeněk
Šimon, DrSc., Ing. Stanislav Olejník, Ing. Drahomír Dušát
ko, CSc., Ing. Karel Diviš, CSc. a ze Slovenska Ing. Juraj
Kováčik. Těmto lidem je nutné poděkovat a patří jim zásluha
za vznik a současný stav základny.

11)

Přesnost přístroje Askania Gs12 se pohybovala kolem 30 μGal,
zatímco přesnost moderního gravimetru Scintrex CG-5 je asi
3 μGal.
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první část byla představena v Římě a do které přispěl i ČÚZK. Jed
nalo se o následující katastrální systémy: finský, kyperský, maďar
ský, polský, řecký a slovinský, které navázaly na úspěšný první díl,
obsahující informace o belgickém, českém, italském, německém,
rakouském, slovenském, španělském a švédském katastru.
Druhý blok, odpolední, byl věnován tématu stále se rozvíjejí
címu e-governmentu a s ním spojeným elektronickým podpisem.
Blok byl uveden dvěma českými prezentacemi, které shrnuly nejen
situaci v resortu, ale celkově i v celé státní správě jak z pohledu
elektronických služeb tak jejich použití pro snadnější komunika
ci občanů s úřady. Jednalo se zejména o současné aktuální téma
datových schránek. Zajímavé prezentace na toto téma přednesli
i kolegové z Rakouska a Velké Británie, kde mají s elektronickou
komunikací již hlubší zkušenosti.
Pátek byl zahájen třetím blokem, věnovaným implementaci
směrnice INSPIRE a zkušenostem s ní v České republice, Špa
nělsku, které je v této oblasti velice aktivní a poté i ve Švédsku.
Tento blok zakončil pracovní část jednání a po krátké přestávce
bylo zahájeno plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v EU
(obr. 1 viz 3. str. obálky), které mělo obvyklý a standardní průběh
– zhodnocení práce hostitelské země za uplynulý půlrok, vystoupe
ní hostů, kteří s PCC spolupracují ať na bázi smluvní či pouze ústní,
a oficiální předání předsednictví dalšímu státu podle posloupnosti
zemí předsedajících Radě EU.
Česká republika se svého úkolu zhostila velice dobře a naplánova
né úkoly splnila. Po přednesené závěrečné prezentaci vystoupil ještě
zástupce Německa, který přednesl nástin možností další spolupráce
při přípravě implementačních pravidel směrnice INSPIRE týkajících
se katastrálních prvků z Příloh II a III, a výkonný ředitel spolupra
cujícího sdružení EuroGeographics, který shrnul dosavadní spolu
práci na základě Memoranda o porozumění a vyjádřil naději, že tato
spolupráce bude i nadále stejně úspěšně pokračovat. Na závěr předal
předseda ČÚZK Karel Večeře oficiálně vlajku PCC a tím i jeho před
sednictví na druhou polovinu roku 2009 generálnímu řediteli švédské
katastrální služby Lantmäteriet, Stigu Jönssonovi (obr. 2 viz 3. str.
obálky). Ten představil stručně plán práce PCC, ve kterém je mimo
jiné zařazena i příprava třetí části publikace o evropských katastrál
ních systémech, která by měla navázat na předchozí dva díly.
Jednání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, jak už u těchto
komornějších setkání bývá zvykem, a účastníci (obr. 3 viz 3. str.
obálky) si odnesli mnoho nových podnětů a informací pro dal
ší práci nejen z konferenčního sálu, ale i z neformálních setkání
v době nejednací.
Závěrem nezbývá než popřát švédským kolegům, aby jejich
půlroční předsednictví proběhlo úspěšně a aby splnili vše, co si
předsevzali.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,
foto: Petr Mach

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Zasedání Stálého výboru pro katastr
v Evropské unii se konalo Praze
061:528

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) byl ve dnech 4.
a 5. 6. 2009 pořadatelem pracovního setkání a plenárního zasedání
Stálého výboru pro katastr v Evropské unii (Permanent Committee
on Cadastre in the European Union – PCC), které završilo půlroč
ní české předsednictví tohoto výboru. Stálý výbor pro katastr byl
ustaven v roce 2002 jako platforma, umožňující podporu politiky
Evropské unie v oblasti katastru s cílem dosažení těsnější spoluprá
ce mezi členskými státy a jejich jednotným postupem při obhajová
ní zájmů tohoto rezortu na evropském fóru.
Jednání se konalo v Praze v reprezentativních prostorách hotelu
v blízkosti Pražského hradu. Program pracovního setkání, který
byl předložen v Římě v prosinci 2008 při převzetí předsednictví
PCC z rukou italských kolegů, byl splněn a témata jednotlivých
bloků byla naplněna hodnotnými prezentacemi.
V prvním bloku prezentací ve čtvrtek byly předneseny přehledy
katastrálních systémů v zemích, které se podílely na přípravě dru
hé části publikace o katastrálních systémech napříč Evropou, jejíž

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
Výročie 60 rokov:
3. 2. 2009 – Ing. Veronika Stürzerová, overovateľka vybraných
geodetických činností Správy katastra (SK) Vranov nad Topľou
(n. T.) Katastrálneho úradu (KÚ) v Prešove. Rodáčka z Vranova
n. T. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1972 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, Stredis
ko geodézie (SG) Vranov n. T., kde vykonávala práce v oblasti evi
dencie nehnuteľností (EN). V prácach EN pokračovala aj po zmene
organizačnej štruktúry od 1. 1. 1973 v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989
š. p.), Prešov, oddiel EN Vranov n. T., kde od 1. 1. 1982 do 31. 12.
1990 bola jeho vedúcou. Od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1992 pracovala
v SG Vranov n. T. Krajskej správy geodézie a kartografie v Koši
ciach ako zástupkyňa vedúceho SG. 1. 1. 1993 prešla do KÚ v Koši
ciach, SK Vranov n. T., kde do 23. 7. 1996 pôsobila ako zástupkyňa
riaditeľa SK. Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 vykonávala funkciu
vedúcej oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania
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informácií katastrálneho odboru Okresného úradu vo Vranove n. T.
Od 1. 1. 2002 do 29. 2. 2004 bola vedúcou oddelenia dokumentácie
a poskytovania informácií SK Vranov n. T. KÚ v Prešove. Od 1. 3.
2004 do 31. 7. 2008 vykonávala funkciu riaditeľky SK Vranov n. T.
KÚ v Prešove. V terajšom zadelení je od 1. 8. 2008.

(júl, august, september)
Výročie 50 rokov:
27. 7. 2009 – Ing. Peter Vojtko, poradca námestníka primátora hlav
ného mesta (hl. m.) Slovenskej republiky (SR) Bratislavy. Narodil sa
v Nitre. Po skončení štúdia odboru geodézia a kartografia na Staveb
nej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1983 nastúpil do DRUPOS, družstevno-projektovej a inžinierskej
organizácie, kde pracoval vo funkcii geodeta do roku 1985. V tomto
roku prešiel do Výstavby hl. m. SR Bratislavy, investorsko-inžinier
skej organizácie, kde od roku 1988 vykonával funkciu zodpovedné
ho geodeta investora. Od roku 1991 do 17. 9. 2002 pracoval v odde
lení správy nehnuteľností Magistrátu hl. m. SR Bratislavy vo funkcii
vedúceho referátu zápisov vlastníckych práv do katastra nehnuteľ
ností (KN). Tu tiež vykonával funkciu zástupcu obce, a tým aj pred
sedu v komisiách na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov
k nim na území Bratislavy. Možno vyzdvihnúť jeho priamu zaintere
sovanosť na vytvorení osobitnej evidencie o nehnuteľnom majetku hl.
m. SR Bratislavy a pri zabezpečovaní jeho zápisov vlastníckych práv
k nehnuteľnostiam do KN. V roku 1988 získal oprávnenie na výkon
funkcie zodpovedného geodeta a v roku 1992 oprávnenie overovať
geometrické plány a iné výsledky geodetických prác. Vzhľadom na
jeho skúsenosti a organizačné schopnosti bol uznesením vlády SR
č. 1056/2002 dňa 18. 9. 2002 vymenovaný do funkcie podpredsedu
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. V tejto funkcii pôsobil do
13. 12. 2006. V terajšej funkcii je od januára 2007.
30. 7. 2009 – PhDr. Pavel Boháč, tajemník Názvoslovné komi
se Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (NK ČÚZK)
a vedoucí sekretariátu NK ČÚZK v Zeměměřickém úřadě v Praze.
Narodil se v Praze. V letech 1978 až 1982 absolvoval Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví. Roku 1982 nastou
pil do Geodetického ústavu (později Geodetický a kartografický
podnik, Zeměměřický ústav, dnes Zeměměřický úřad) jako archi
vář. Od roku 1989 pracuje v sekretariátu NK ČÚZK v současné
funkci. S jeho působením je spojeno oživení činnosti komise po
roce 1989 jako mezirezortního poradního orgánu předsedy ČÚZK
ve věcech zeměpisných jmen a jejich standardizace ve státních
mapových dílech a rezortních názvoslovných databázích. Od roku
1993 zastupuje ČÚZK a zároveň ČR v odborných komisích OSN
pro mezinárodní standardizaci geografického názvosloví a názvo
slovné terminologie. Má významný podíl na vzniku a fungování
databáze geografických jmen Zeměměřického úřadu Geonames
(od roku 1997, od roku 2008 integrován se ZABAGED). Je zodpo
vědný za vydávání názvoslovných publikací v ediční řadě ČÚZK
„Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR“. V roce 2007 byl
zvolen předsedou Onomastické komise, sdružení českých lingvistů
zabývajících se výzkumem vlastních jmen.
9. 8. 2009 – Ing. Andrej Tarasovič, riaditeľ Správy katastra Pre
šov Katastrálneho úradu v Prešove. Rodák z Prešova. Po skončení
štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Sloven
skej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1983 nastúpil
do Geodézie, n. p., Prešov, kde pracoval v prevádzke mapovania.
V rokoch 1984 a 1985 pôsobil v Geodézii, n. p., Žilina, oddiel evi
dencie nehnuteľností v Dolnom Kubíne. V rokoch 1986 až 1994
pracoval ako referent pre pôdny fond a majetkovoprávne usporia
danie nehnuteľností Štátneho majetku, š. p., Lipany (okres Sabi
nov). V rokoch 1995 a 1996 pracoval v Pozemkovom úrade v Pre
šove. V rokoch 1997 a 1998 vykonával funkciu vedúceho oddelenia
v odbore pôdohospodárstva, pozemkového a lesného hospodárstva
Okresného úradu (OÚ) v Prešove. Od roku 1999 do 31. 12. 2001
vykonával funkciu vedúceho katastrálneho odboru OÚ v Prešove.
V terajšej funkcii je od 1. 1. 2002.
31. 8. 2009 – Ing. Alena Tomková, zástupkyňa prednostky a vedú
ca technického odboru Katastrálneho úradu (KÚ) v Prešove.
Narodila sa v Prešove. Štúdium odboru geodézia a kartografia na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla
ve skončila v roku 1983 a nastúpila do Geodézie, n. p., (od 1. 7.
1989 š. p.) Prešov do prevádzky mapovania. V mapovacích prácach
pokračovala aj v rokoch 1991 a 1992 v Krajskej správe geodézie
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a kartografie Košice, pracovisko Prešov, v oddelení základnej mapy
veľkej mierky. Po reorganizácii rezortu od 1. 1. 1993 prešla do KÚ
v Košiciach, pracovisko Prešov. Tu pracovala najskôr v oddelení
mapovania a od 1. 10. 1994 do 23. 7. 1996 v odbore katastra, kde
zabezpečovala najmä metodické usmerňovanie a kontrolnú čin
nosť. Od 24. 7. 1996 do 31. 1. 2001 pôsobila v katastrálnom odbore
Krajského úradu v Prešove v oddelení práv k nehnuteľnostiam. Od
1. 1. 2002 do 31. 3. 2004 pracovala v KÚ v Prešove v technickom
odbore. V terajšej funkcii je od 1. 4. 2004.
7. 9. 2009 – Ing. Ľubomír Suchý, štátny radca odboru pozemko
vých úprav Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(SR). Rodák z Trenčianskych Teplíc (okres Trenčín). Po skonče
ní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1983 nastúpil do
Geodézie, n. p., Bratislava do oddielu evidencie nehnuteľností.
V rokoch 1987 až 1993 pracoval v Slovenskom úrade geodézie
a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR) v technickom odbore (od roku 1993 odbor geodézie a kartogra
fie) ako vedúci odborný referent špecialista. V rokoch 1993 až 1996
(do 23. 7.) vykonával funkciu riaditeľa Správy katastra Bratislava
– vidiek Katastrálneho úradu v Bratislave. Od 24. 7. 1996 do roku
1999 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu v Senci.
Bol známy aj ako futbalový rozhodca, ktorý v rokoch 1994 až 2004
rozhodoval nielen prvoligové zápasy, ale aj medzištátne stretnutia
najmä Ligu majstrov a európske pohárové súťaže. V terajšej funkcii
je od roku 1999.
16. 9. 2009 – Ing. Dagmar Sklenářová, ředitelka Katastrálního pra
coviště (KP) Třinec Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Narodila se v Brně, kde také v roce 1983 ukončila studium geodézie
a kartografie na VUT. Nastoupila 1. 8. 1983 na Středisko geodézie
v Karviné (Geodézie, n.p., Opava), v roce 1987 přešla na Středisko
geodézie Frýdek-Místek, detašované pracoviště Třinec. Zpočátku
pracovala v oblasti inženýrské geodézie a na tvorbě základních map
sídlišť, závodů a ZMVM. Posléze pak v evidenci nemovitostí, digita
lizaci SPI, SGI, na opravách chyb, atd. Prošla všechny činnosti pro
váděné na střediscích geodézie a později na katastrálních pracoviš
tích. Ve funkci ředitelky KP Třinec je od 1. 1. 2004.
Výročí 55 let:
15. 7. 2009 – Ing. Oldřich Pašek, ředitel Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj. Narodil se v Praze-Bubenči, nedaleko
Vojenského zeměpisného ústavu. S vojenskou topografickou služ
bou je pak spojena velká část jeho odborné kariéry. Studium země
měřictví absolvoval na Vojenské akademii v Brně. V roce 1979
nastoupil jako geodet u geodetického odřadu v Opavě. Působil
ve funkcích výkonných i řídicích, např. při údržbě trigonometric
ké sítě, vlícování, obnově mapového díla a vyznačování státních
hranic. V roce 1992 odešel do výzkumného střediska topografické
služby, kde se zabýval ekonomickými problémy. Na přelomu let
1994 a 1995 absolvoval pětiměsíční studijní pobyt v USA v zaří
zeních americké armády. V letech 1995 až 1997 pracoval v topo
grafickém odboru Generálního štábu AČR. V roce 1998 nastoupil
na Katastrální úřad v Opavě, kde působil v oddělení informačních
technologií zejména v oblasti mapových děl a školení personálu.
Od října 2001 vykonával stáž v sekretariátu předsedy ČÚZK. Od
1. 3. 2002 zastával funkci místopředsedy ČÚZK. Má mj. značnou
zásluhu na vybudování sítě permanentních stanic CZEPOS, je čle
nem Dozorčí rady VÚGTK, v.v.i. Ředitelem Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj je od 1. 7. 2007.
12. 9. 2009 – Ing. Zdeňka Rohlíčková, ředitelka Katastrálního
pracoviště v Jindřichově Hradci Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj. Narodila se v Jindřichově Hradci, kde vystudovala gymná
zium. Obor geodézie a kartografie studovala na Stavební fakul
tě ČVUT v Praze. Studium ukončila v roce 1978. V témže roce
nastoupila do tehdejšího Střediska geodézie v Jindřichově Hradci,
ze kterého se v roce 1993 organizační změnou stal katastrální úřad.
Tam působí dodnes, ve funkci ředitelky od roku 2007.
18. 9. 2009 – Ing. Ondrej Zahn, nezamestnaný (od 1. 4. 2009).
Narodil sa v Banskej Bystrici. Po skončení odboru geodézia a kar
tografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1979 nastúpil do Slovenskej kartografie, n. p.,
Bratislava do odborového informačného strediska. 1. 3. 1981 prešiel
do Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratisla
ve, kde sa venoval najmä problematike digitálnej kartografie, foto
grametrickým technológiám, automatizovanému informačnému
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systému geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK), a to osobit
ne časti základná báza geografického informačného systému (ZB
GIS). Najskôr pracoval ako člen riešiteľských tímov výskumných
úloh vedecko-technického rozvoja a od roku 1995 ako zodpovedný
riešiteľ čiastkových úloh a vedecko-technických projektov v rámci
štátneho informačného systému (časť AIS GKK) a vedecko-tech
nického projektu „Rozvoj informačných technológií v oblasti geo
dézie, kartografie a katastra“. Ďalej od roku 2003 tiež ako zodpo
vedný riešiteľ štátnej objednávky výskumu a vývoja v oblasti vývoja
nástrojov na poskytovanie jednotných lokalizačných informácií
s rešpektovaním európskych štandardov. Viac rokov sa venoval
návrhu, spracovaniu a overeniu štruktúry a využitia katalógu objek
tov ZB GIS. Spolu s kolektívom riešiteľov vypracoval viaceré tech
nologické postupy a metodické návody týkajúce sa napr. praktických
postupov a použitia leteckej fotogrametrie pri zbere údajov a tvor
be báz údajov (BÚ), prepojenia viacerých typov BÚ, poskytovania
informácií z týchto BÚ a pod. Výsledky výskumnej činnosti zhrnul
do 11 výskumných správ, 5 odborných prác ako autor a spoluautor
a viacerých referátov na odborných podujatiach. Od 15. 11. 2008
do 31. 3. 2009, t. j. do skončenia pracovného pomeru vo VÚGK,
bol námestníkom riaditeľa VÚGK pre odborné činnosti geodéziu,
kartografiu a kataster. Od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 bol zástupcom
vedúceho redaktora Geodetického a kartografického obzoru.
20. 9. 2009 – Ing. Renáta Daníčková, ředitelka Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj. Narodila se v obci Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou. V roce
1978 ukončila studium geodézie a kartografie na Stavební fakultě
ČVUT v Praze. V témže roce nastoupila do rezortu ČÚGK jako
geodet do Střediska geodézie v Jablonci nad Nisou. Tam pracuje
dodnes, od 1. 9. 1999 byla jmenována jeho ředitelkou. Řadu let pra
cuje také v samosprávě v místě bydliště.
Výročí 60 let:
11. 9. 2009 – Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územ
ních orgánů ČÚZK, rodák z Českých Budějovic. Studium geodézie
a kartografie na Stavební fakultě ČVUT dokončil v roce 1972. Ve
stejném roce nastoupil do Geodézie, n.p., v Českých Budějovicích.
V letech 1977 až 1980 absolvoval při zaměstnání postgraduální stu
dium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V organizacích a orgá
nech resortu zeměměřictví a katastru v Českých Budějovicích
pracoval až do konce roku 1993. Od roku 1994 působí ve stávající
funkci na ČÚZK. V letech 1994 a 1995 absolvoval při zaměstnání
ještě specializační studium Právní vztahy k nemovitostem na Práv
nické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1997 pak specializova
ný kurz „Management“, uskutečněný v rámci programu PHARE.
Dlouhodobě působí jako člen zkušební komise pro státní závěrečné
zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnic
tví, geodézie a kartografie“ Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Výročie 65 rokov:
5. 7. 2009 – Marta Stanková. Rodáčka zo Slančíka (okres Koši
ce-okolie). Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy stavebnej
a zememeračskej v Košiciach (1962) pracovala v Ústave pre hospo
dársku úpravu lesov v Košiciach a od roku 1964 v Ústave geodézie
a kartografie (ÚGK) v Prešove. V rokoch 1966 až 1979 pracova
la v Brezne, kde bolo detašované pracovisko Strediska geodézie
(SG) Banská Bystrica (B. B.) ÚGK v Žiline (od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie v Bratislave a od roku 1973 Krajská správa geodézie
a kartografie – KSGK – v B. B.). V rokoch 1979 až 1990 pôsobila
v Stavoinveste B. B., pracovisko v Brezne. V roku 1990 sa vrátila
do detašovaného pracoviska SG v Brezne KSGK v B. B., kde sa
v roku 1991 stala jeho vedúcou. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 vyko
návala funkciu riaditeľky Správy katastra Brezno Katastrálneho
úradu v B. B. Zaslúžila sa o zavedenie výpočtovej techniky na pra
covisku v Brezne a o jeho priestorové a materiálne dobudovanie.
Od 24. 7. 1996 do 4. 7. 1997, t. j. do odchodu do dôchodku, praco
vala v referáte opráv chýb v katastri nehnuteľností katastrálneho
odboru Okresného úradu v Brezne.
13. 8. 2009 – Ing. Bohumila Stašková, dřívější ředitelka Země
měřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích.
Studium oboru geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT
v Praze zakončila v roce 1969. Byla členkou odborné skupiny pro
katastr nemovitostí ČSGK a členkou Kolegia předsedy ČÚZK.
V roce 1981 byla za svou práci odměněna udělením titulu Nejlepší
pracovník resortu.

21. 8. 2009 – doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Narodil se v Havlíčkově
Brodě. V roce 1967 absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky
ČVUT v Praze, na jejíž katedře matematiky pak působil jako asi
stent do roku 1969, kdy přešel na katedru fyziky Stavební fakulty
ČVUT. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1979, o rok později se
stal vědeckým pracovníkem katedry. Roku 1981 při katedře fyziky
založil laboratoř dálkového průzkumu Země (DPZ) a stal se jejím
vedoucím. Touto problematikou se intenzívně zabývá od roku 1975.
Docentem byl jmenován v roce 1992. Přešel na katedru mapování
oboru geodézie a kartografie ČVUT, kde byl v oblasti DPZ čin
ný i pedagogicky. Je autorem řady publikací, řešitelem výzkum
ných úkolů, lektorem mezinárodních kurzů (OSN, ESA), členem
našich i zahraničních vědeckých společností. Vedl konzorcium pro
tvorbu a využívání databáze v zemích PHARE v rámci programu
Evropské agentury pro životní prostředí, řídil práce na využívání
družicových dat pro zemědělskou informatiku a pro tvorbu DEM.
V současnosti je vedoucím katedry aplikované geoinformatiky
a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
12. 9. 2009 – doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Narodil se v Praze, kde
též absolvoval studia na Střední průmyslové škole zeměměřické
(1964) a oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební (FSv) ČVUT
v Praze (1967). Po praxi v investičním odboru bývalých Českoslo
venských státních drah nastoupil roku 1971 na katedru speciální
geodézie FSv ČVUT. Věnuje se především inženýrské geodézii
a dějinám našeho oboru (člen Národního komitétu pro FIG), po
řadu let je členem Rady ČSGK. V roce 1978 absolvoval semest
rální stáž UNESCO na Technické univerzitě v rakouském Grazu,
hostoval i na dalších zahraničních vysokých školách. Kandidátskou
práci obhájil roku 1979, docentem byl jmenován v roce 1988, habi
litační řízení doplnil roku 1997. Kromě základních a volitelných
přednášek pro posluchače oboru geodézie z uvedených oblas
tí, ve kterých též publikuje v tuzemsku i v zahraničí, je pověřen
i přednáškami geodézie a inženýrské geodézie pro studijní obor
stavebního inženýrství. Od roku 2004 je garantem a přednášejícím
geodetických předmětů na oboru pozemkových úprav Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2009 je v důchodu,
pokračuje však v pedagogické činnosti. Je spoluautorem několika
encyklopedií, technických slovníků a studií o technice a jejích ději
nách, skript, desítek odborných článků a výzkumných zpráv. Po
řadu let je členem Redakční rady GaKO. Byl citován v několika
edicích biografického slovníku Marquis Who‘s Who, je držitelem
medailí Slovenské společnosti geodetů a kartografů a Společnosti
důlních měřičů a geologů.
27. 9. 2009 – Ing. Miloslav Müller, ředitel Katastrálního pracoviště
Boskovice Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Dlouholetý
vedoucí pracovník různých orgánů resortu geodézie a kartografie,
v letech 1986 až 1990 náměstek předsedy ČÚGK, poté pracovník
odboru řízení územních orgánů ČÚZK. Bohaté odborné zkušenos
ti uplatňoval při práci na tvorbě komplexních programů a koncepcí
dlouhodobého vývoje zeměměřictví a katastru nemovitostí. Účinně
se rovněž podílel na přípravě a zpracování návrhů zákonů a prová
děcích vyhlášek, důležitých pro současnou i budoucí funkci našeho
oboru. Je třeba též připomenout jeho publikační činnost v našem
časopise a v Hospodářských novinách.
Výročí 70 let:
5. 7. 2009 – Ing. Václav Slaboch, CSc., bývalý ředitel Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK)
ve Zdibech. Narodil se v Praze. Studium geodézie a kartografie na
Fakultě stavební ČVUT v Praze dokončil v roce 1962. Nastoupil
do zaměstnání do funkce podnikového geodeta velkolomu Čerto
vy Schody. V roce 1967 byl přijat jako externí aspirant na Staveb
ní fakultu ČVUT v Praze. Disertační práci obhájil v roce 1976.
Absolvoval postgraduální studium na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT, zaměřené na aplikaci počítačů a matematických
metod v řízení, složil státní zkoušky z angličtiny, němčiny a fran
couzštiny a absolvoval postgraduální studium na Společenskovědní
fakultě Univerzity 17. listopadu. V letech 1968 a 1969 byl vyslán
v rámci programu AIESTE na studijní pobyt do Velké Británie.
V letech 1970 až 1979 pracoval v odboru technického rozvoje na
ČÚGK. V letech 1979 až 1981 byl vyslán jako expert programů
UNDP a UNFPA do africké Guineje, po skončení expertizy se vrá
til na ČÚGK. V roce 1990 byl v rámci mezinárodního konkurzu
vybrán do funkce konzultanta pro geodézii na Maltě, kde působil
do roku 1995. V letech 1995 až 1998 pracoval v odboru informa
tiky na ČÚZK. 1. 5. 1998 byl jmenován ředitelem VÚGTK. Byl
mj. členem mezinárodní pracovní skupiny CERCO pro kvalitu,
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místopředsedou ČSGK, členem Komitétu pro FIG, předsedou pra
covní skupiny 5. komise FIG pro řízení kvality geodetických prací,
národním koordinátorem projektu vybudování databáze adminis
trativních hranic, pozorovatelem CLGE při EU (Výbor evropských
zeměměřičů) a předsedou Terminologické komise ČÚZK. Publi
kační činnost orientoval zejména na problematiku inženýrské geo
dézie, metrologie, normalizace v oboru zeměměřictví, zejména se
zřetelem na řízení kvality.
6. 8. 2009 – Ing. Ján Gerčák. Narodil sa v Oľšavici (okres Levo
ča). Po absolvovaní nadstavbového štúdia na Strednej priemyselnej
škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1959 nastúpil
do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. V rokoch
1960 až 1965 študoval na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vyso
kej školy technickej (SVŠT) v Bratislave zememeračské inžinier
stvo. Po jeho skončení nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie
(od roku 1968 Oblastný ústav geodézie a od 1. 1. 1973 Správa geo
dézie a kartografie) v Bratislave – Stredisko geodézie (SG) v Trna
ve, kde v rokoch 1967 až 1973 vykonával funkciu vedúceho rajónu.
15. 12. 1973 bol poverený a 1. 8. 1975 vymenovaný za vedúceho SG
v Trnave. V rokoch 1984 až 1986 absolvoval postgraduálne štúdium
odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.
1996 bol riaditeľom Správy katastra (SK) Trnava Katastrálneho
úradu v Bratislave. Pod jeho vedením dosahovala SK Trnava dobré
výsledky, najmä v oblasti zakladania a vedenia katastra nehnuteľ
ností a všeobecnej dokumentácie. Od 24. 7. 1996 do 29. 2. 2000,
t. j. do odchodu do dôchodku, bol vedúcim katastrálneho odboru
Krajského úradu v Trnave. Od 1. 3. 2000 pôsobí ako autorizovaný
geodet a kartograf. Je nositeľom rezortného vyznamenania.
2. 9. 2009 – doc. Ing. Josef Vitásek, CSc., v letech 2000 až 2005
vedoucí Ústavu geodézie Stavební fakulty VUT v Brně. Narodil se
ve Vranovicích u Brna. Po maturitě na Stavební průmyslové ško
le v Brně (1958) absolvoval v roce 1963 obor geodézie na ČVUT
v Praze. Po praxi v Geotestu Brno nastoupil roku 1972 na geodetic
ký obor VUT v Brně. Hodnost CSc. obhájil roku 1981 prací „Vliv
atmosféry na dráhu záměrného paprsku“, docentem byl jmenován
o dva roky později. Jeho vědecký zájem je zaměřen především na
výzkum vlivu refrakce v nehomogenním prostředí, výsledky jsou
publikovány v mnoha domácích i zahraničních časopisech. Stu
denti i vědečtí aspiranti, kteří prošli studiem pod jeho vedením,
oceňují jeho lidský přístup, srozumitelný výklad a přitažlivost jeho
přednášek. I po odchodu do důchodu v roce 2007 nadále s Ústavem
spolupracuje.
4. 9. 2009 – Ing. Miroslav Pouč, dřívější ředitel Katastrálního
úřadu v Olomouci (nyní Katastrální pracoviště pro Olomoucký
kraj). Rodák z Olomouce. Po absolvování Střední průmyslové
školy stavební v Brně pracoval jako měřický technik v n.p. Geo
test Brno. Vysokoškolské studium získal dálkovým studiem obo
ru geodézie a kartografie FSv ČVUT v Praze v roce 1966, které
rozšířil postgraduálním studiem (1973). Od roku 1970 byl zaměst
nán v n. p. Geodézie Opava, kde prošel různými funkcemi až po
výrobního náměstka ředitele. Jeho činnost byla oceněna několika
resortními i státním vyznamenáním.
8. 9. 2009 – Ing. Adolf Vjačka, dřívější ředitel Katastrálního pra
coviště Opava KÚ pro Moravskoslezský kraj. Narodil se v Kozmi
cích (okres Opava). V roce 1956 nastoupil u Oblastního ústavu geo
dézie a kartografie v Opavě (měřické středisko v Hlučíně). V roce
1966 dokončil dálkové studium zeměměřictví na Stavební fakultě
ČVUT v Praze. V roce 1986 absolvoval postgraduální studium na
Vysoké škole ekonomické v Praze (specializace vědecko-technické
informace) a v roce 1988 dosáhl I. stupně vědeckotechnické atesta
ce. Věnoval se racionalizaci, provozně-výzkumné činnosti a tech
nickému rozvoji, zejména v oblasti mapování a katastru nemovitos
tí. Je tvůrcem technických předpisů velkoměřítkového mapování
a desítek referátů prezentovaných z výše uvedené oblasti na odbor
ných seminářích. Publikoval i v GaKO. Záslužná byla i jeho aktivi
ta v bývalé ČSVTS i v ČSGK, kde zastával funkci místopředsedy
do roku 1998.
23. 9. 2009 – Ing. Cyril Badida. Rodák z Trnavy pri Laborci (okres
Michalovce). Štúdium zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bra
tislave skončil v roku 1963 a nastúpil do Ústavu geodézie a kar
tografie v Prešove (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bra
tislave), detašované pracovisko Sobrance Strediska geodézie (SG)
Michalovce. Tu prešiel viacerými druhmi prác v oblasti eviden
cie nehnuteľností. V roku 1973 bol vymenovaný za vedúceho SG
Michalovce Krajskej správy geodézie a kartografie v Prešove (od
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roku 1982 v Košiciach). V rokoch 1988 až 1990 absolvoval post
graduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Od
1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditeľom Správy katastra Michalovce
Katastrálneho úradu v Košiciach a od 24. 7. 1996 do 31. 8. 1999,
t. j. do odchodu do dôchodku, bol vedúcim katastrálneho odboru
Okresného úradu v Michalovciach.
Výročí 75 let:
27. 7. 2009 – Ing. Stanislav Olejník, bývalý dlouholetý vedoucí
oddělení gravimetrie Zeměměřického úřadu (ZÚ). Narodil se ve
Zlíně. Po maturitě v roce 1952 studoval zeměměřické inženýrství na
ČVUT v Praze. Po ukončení studií v roce 1957 nastoupil do gravi
metrického oddělení Geodetického a topografického ústavu v Praze
(předchůdce dnešního ZÚ). Postupně vykonával různé druhy prací
– nejdříve gravimetrické mapování, pak měření tíže v okolí Lapla
ceových bodů a později čs. gravimetrické sítě. V letech 1962 a 1963
se zúčastnil gravimetrických měření pro geofyzikální průzkum
v rámci expedice brněnské Geofyziky do Afghánistánu. Jako speci
alista se zúčastňoval akcí v rámci mezinárodní spolupráce v oboru
gravimetrie a podílel se na řešení řady úkolů vědeckotechnického
výzkumu. Odbornými a organizačními schopnostmi se výrazně
podílel na přípravě a realizaci projektu modernizace gravimetric
ké sítě a na vytvoření společné gravimetrické sítě na území České
republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky, byl iniciáto
rem praktického propojení naší gravimetrické sítě se sítěmi Rakous
ka a SRN, v rámci činnosti gravimetrického oddělení ZÚ připravo
val podmínky pro její zapojení do evropské sítě. Je rovněž autorem
nebo spoluautorem odborných článků, které publikoval převážně
v časopisu Geodetický a kartografický obzor. V našem časopisu
pracoval obětavě jako technický redaktor a člen redakční rady od
roku 1978, v letech 1990 až 2006 zastával funkci vedoucího redak
tora časopisu a významně se přitom zasloužil o jeho úroveň.
7. 8. 2009 – Ing. Jan Neumann, CSc. Narodil se v Brandýse nad
Labem. Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze dokončil státní závě
rečnou zkouškou v roce 1957. Po skončení studií nastoupil do Kar
tografického a reprodukčního ústavu v Praze, kde se specializoval
na problematiku vědeckotechnického rozvoje v kartografii. V roce
1967 přešel do VÚGTK. Jeho jméno je spjato zvláště s výzkumem
informačního systému, zejména se subsystémem kartografických
informací ISGK. Později pak působil jako vedoucí řešitel progra
mového systému MAPA a vědecký tajemník ústavu. V roce 1969
dokončil externí vědeckou aspiranturu na ČVUT v Praze. Do roku
1986 byl vedoucím Střediska dálkového průzkumu Země v GKP.
V letech 1986 až 1991 pracoval jako vedoucí vědecký pracovník
v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV v Praze. V období
1992 až 2000 byl zaměstnancem Zeměměřického úřadu a soustře
ďoval se na koncepční činnosti při tvorbě a budování ZABAGED
(Základní báze geografických dat). Významná je též jeho publikač
ní činnost, která zahrnuje na osmdesát položek, mnohé cizojazyčné
reprezentují jeho podíl na mezinárodní vědecké spolupráci. Čte
nářům Geodetického a kartografického obzoru je znám jako autor
odborných článků, recenzí a informací. V roce 1973 byl vyhodno
cen jako „Nejlepší pracovník resortu ČÚGK“.
21. 8. 2009 – Ing. Michal Nazad. Narodil sa v Košarovciach (okres
Humenné). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakul
te inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu
geodézie a kartografie (neskôr Ústav geodézie a kartografie, Inži
nierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. p.) v Prešove, kde do 30. 11.
1976 vykonával a riadil práce mapovacie a inžinierskej geodézie
v rôznych funkciách až po vedúceho prevádzky. V januári 1975
skončil prvý beh postgraduálneho štúdia (PGŠ) odboru geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT a v roku 1984 PGŠ orga
nizátorov systémového riadenia na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave. 1. 12. 1976 prešiel do Slovenského úradu geodézie
a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky) ako vedúci odborný referent-špecialista. 1. 1.
1980 bol poverený vedením plánovacieho oddelenia ekonomické
ho odboru (EO) a od 1. 1. 1986 do marca 1990 vykonával funkciu
riaditeľa EO. Potom pracoval ako referent pre mzdovú a investičnú
politiku EO. Od 1. 8. 1993 do 30. 3. 1996 bol vedúcim oddelenia
rozpočtu a vecných úloh EO. 31. 3. 1996 odišiel do dôchodku, ale
pokračoval v pracovnom pomere v skôr uvedenej funkcii do 31. 3.
1997. Od 1. 4. 1997 do 30. 12. 1997 bol poverený vedením EO a od
1. 1. 1998 do 30. 4. 2001 bol zástupcom riaditeľa EO a referentom
pre mzdovú a investičnú politiku. Je publikačne činný a je nosi
teľom rezortných vyznamenaní.
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26. 8. 2009 – Ing. František Wágner, dřívější ředitel Zeměmě
řického a katastrálního inspektorátu v Brně. Narodil se v Brně,
v roce 1957 absolvoval zeměměřickou fakultu na ČVUT v Praze.
Nastoupil u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Brně v provozu mapování. Pracoval dále jako vedoucí rajonu na
Středisku geodézie ve Žďáru nad Sázavou a potom jako techno
log a inženýr specialista v Geodézii Brno. V letech 1975 až 1989
byl vedoucím útvaru řízení výroby, v letech 1989 a 1990 výrobním
náměstkem ředitele Geodézie Brno. 1. 1. 1991 se stal ředitelem
Krajské geodetické a kartografické správy v Brně a 1. 1. 1993 ředi
telem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně. Jako
dlouholetý aktivní člen ČSVTS, odborné skupiny evidence nemo
vitostí a člen výboru pobočky ČSVTS byl organizátorem odbor
ných seminářů a konferencí, na kterých také přednášel. Za práci
v ČSVTS obdržel čestná uznání. Věnoval se také aktivně sportu,
řadu let byl vedoucím oddílu odbíjené v Tišnově. Do důchodu ode
šel v roce 1997.
3. 9. 2009 – plk. Ing. Drahomír Dušátko, CSc., rodák z Kolí
na, bývalý pracovník vojenské topografické (geografické) služby
Armády České republiky (AČR). Absolvoval Vojenskou akade
mii v Brně (1962), pracoval jako topograf a geodet Vojenské
ho topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška, byl vedoucím
seismické stanice Polom. Studoval teorii tíhového pole Země
a roku 1975 obhájil v Geofyzikálním ústavu ČSAV disertační
práci, zaměřenou na tvorbu geoidu. Podílel se na měření státní
gravimetrické sítě, na tíhovém mapování 1:25 000 a naplňování
datových bází tíhových, výškových a geomagnetických údajů; je
autorem výzkumných zpráv a článků ve Vojenském topografic
kém/geografickém obzoru. Od roku 1985 byl náčelníkem stře
diska geodézie VTOPÚ; v průběhu svého působení vždy dbal
na úzkou spolupráci s institucemi civilní geodézie a geofyziky.
V roce 1988 byl předložen společný návrh „Koncepce rozvoje
a modernizace čs. geodetických základů“. Po roce 1990 byl pra
covníkem na topografickém oddělení generálního štábu (pře
chod na geodetické standardy NATO, spolupráce s geografický
mi službami, nástup prostorového a fyzikálního pojetí geodézie
v TS AČR, zavádění technologie GPS do praxe služby, definice
WGS 84). V období let 1995 až 2004 byl občanským zaměstnan
cem VZÚ a Vojenského geografického a hydrometeorologické
ho úřadu (VGHÚř) v Dobrušce, podílel se na řešení výzkum
ných úkolů a po zániku VZÚ na uspořádání odborné knihovny
ve VGHÚř. V současné době spolupracuje se Studijní skupinou
globální geodézie, katedrou iberoamerikanistiky UK a přispívá
na seminářích Národního technického muzea, publikuje v oblas
ti dějin zeměměřictví; je spoluautorem zeměměřických hesel ve
třech encyklopediích.
19. 9. 2009 – Ing. Bohumil Kuba, rodák z Opavy. Dřívější zaměst
nanec odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí ČÚZK.
Po absolvování zeměměřického studia na Zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze nastoupil roku 1957 do Střediska geodézie v Čes
kém Krumlově, kde v letech 1958 až 1973 působil jako jeho vedou
cí. Odtud v roce 1974 přešel na tehdejší ČÚGK do technického
odboru, v druhé polovině osmdesátých let zastával funkci vedou
cího oddělení evidence nemovitostí. Je uznávaným odborníkem
v oblasti evidence, respektive katastru nemovitostí. Významnou
měrou se podílel na tvorbě řady resortních technických předpisů
a obou zákonů o katastru. Velmi rozsáhlá je i jeho činnost publi
kační (několik desítek pojednání publikovaných zejména v časo
pise Geodetický a kartografický obzor a Pozemkové úpravy). Je
spoluautorem příručky Katastr nemovitostí, která pro velký úspěch
vyšla v několika vydáních. Jeho záslužná činnost byla oceněna
resortními vyznamenáními.
Výročí 80 let:
4. 7. 2009 – prof. Ing. Milan Burša, DrSc., světově uznávaný
představitel naší geodetické a astronomické vědy, od roku 1984
člen korespondent Akademie věd. Narodil se v Bojanově u Chrudi
mi. Po absolvování gymnázia započal geodetická studia na Vysoké
škole speciálních nauk ČVUT v Praze, v kterých pokračoval na
astronomicko-geodetické fakultě MIIGAiK (Moskovskij Institut
Inženerov Geodezii, Aerofotosemki i Kartografii) v Moskvě. Po
absolvování roku 1955 působil do roku 1974 ve VÚGTK v Praze;
stal se spoluzakladatelem kosmické geodézie jako nového vědního
oboru. V roce 1959 obhájil kandidátskou a v roce 1973 doktorskou
práci. Poté přešel do Astronomického ústavu AV, kde se stal na
řadu let vedoucím oddělení sluneční aktivity. Svou vědeckou prá
ci zaměřil na oblast geodynamiky a astrodynamiky. Roku 1987

byl jmenován profesorem oboru geodézie FSv ČVUT v Praze. Je
autorem několika set publikací a referátů, členem a činovníkem
tuzemských i mezinárodních vědeckých společností a organiza
cí, pedagogem, školitelem vědeckých pracovníků, nositelem řady
mezinárodních ocenění.
31. 8. 2009 – Ing. Ferdinand Radouch, bývalý předseda České
ho úřadu zeměměřického a katastrálního. Narodil se v Praze, kde
maturoval v roce 1948 na reálném gymnáziu. Dále studoval země
měřické inženýrství na Českém vysokém učení technickém a stu
dium ukončil v roce 1953. Nastoupil do Oblastního ústavu geodé
zie a kartografie v Liberci. Postupně zastával funkce vedoucího
oddílu, provozního inženýra, vedoucího provozu a zástupce ředi
tele ústavu (1963 až 1966). V roce 1966 byl jmenován náměstkem
předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie. V letech 1965
až 1967 absolvoval kurs pro vedoucí hospodářské pracovníky na
Institutu národohospodářského plánování při Vysoké škole eko
nomické. Poznatky využil při reorganizaci rezortu v roce 1968.
V roce 1970 byl z funkce náměstka předsedy odvolán. V letech
1970 a 1971 pak pracoval jako geodet na různých úkolech. Od
roku 1971 vykonával funkci odpovědného geodeta na pražských
sídlištích až do roku 1990, kdy byl jmenován předsedou Českého
úřadu geodetického a kartografického (od 1. 1. 1993 Českého úřa
du zeměměřického a katastrálního). Tuto funkci zastával do 31. 10.
1993. S jeho působením je spojena i realizace rozdělení rezort
ních organizací – vesměs státních podniků – na sféru státní správy
a část podnikatelskou. V letech 1991 až 1993 byly za jeho vedení
vytvořeny základní podmínky pro privatizaci geodetických a kar
tografických prací a vznik nových územních orgánů zeměměřictví
a katastru nemovitostí a formulovány základní zákony a vyhlášky
oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí. Po odchodu z ČÚZK
pracoval v oddělení všeobecné dokumentace Katastrálního úřadu
Praha-město.
15. 9. 2009 – Ing. Vladimír Petruľák. Rodák z Bobrova (okres
Námestovo). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do
Oblastného ústavu geodézie a kartografie (neskôr Ústav geodézie
a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. p. a š. p.)
v Bratislave, kde do 31. 12 1988 vykonával a riadil mapovacie práce
v rôznych funkciách až po vedúceho prevádzky. Od 1. 1. 1989 do
31. 12. 1990 vykonával funkciu inžiniera špecialistu na mapovanie.
V rámci reštrukturalizácie rezortu prešiel 1. 1. 1991 do Správy geo
dézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Katastrálny úrad) v Bratislave do
funkcie vedúci odborný referent špecialista na mapovanie. V tejto
funkcii pôsobil do 31. 12. 1994, t. j. do odchodu do dôchodku. Je
nositeľom rezortných vyznamenaní.
Výročí 85 let:
12. 9. 2009 – Ing. RNDr. Václav Novák, CSc., v aktivní službě
vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně (od roku
1967). Rodák z Kobylnic (okr. Brno-venkov), paralelně studo
val geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
v Brně a obor zeměměřictví na Vysoké škole technické v Brně,
které dokončil v roce 1950. Vědecké hodnosti CSc. dosáhl na
UK v Praze v roce 1978. Jeho vědecká, publikační a osvětová
činnost je velmi bohatá; obsahuje přes 80 titulů, článků a pojed
nání v různých odborných časopisech, sbornících a monografi
ích. Dlouhodobě pracoval v Krajském výboru ČSVTS v Brně
a České geografické společnosti. Byl rovněž členem komisí
International Geographic Union a účastníkem mezinárodních
konferencí.
Výročí 95 let:
17. 7. 2009 – Ing. Josef Kulda. Narodil se v Alliance, Nebraska,
USA. V aktivní službě vedoucí Střediska speciálních prací Geo
dézie, n.p., Praha a vedoucí Střediska geodézie pro okres Pra
ha-Západ. Po skončení studií na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze v roce 1937 přišel o dva roky později do Trian
gulační kanceláře Ministerstva financí. V triangulačních pracích
pokračoval ve válečných letech v Zeměměřickém úřadě Čechy
a Morava (1943 až 1945). Poté působil v různých resortních orga
nizacích na vedoucích postech; v roce 1968 přešel do tehdejšího
Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Praha a v období 1972
až 1979 pracoval v Geodézii, n.p., Praha. Do důchodu odešel
1. 1. 1980.
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Výročí 100 let:

19. 7. 2009 – Ing. Vladimír Brázda, rodák z Bohuňovic (okres
Šumperk). Po absolvování Vysoké školy technické v Brně roku
1935 se stal na téže škole asistentem prof. A. Semeráda, pracoval
na katastrálních měřických úřadech v Moravské Třebové a v Brně,
v letech 1946 až 1953 byl vedoucím oddělení zeměměřického
odboru Ministerstva financí, stavebnictví a techniky a poté vedou
cím plánovacího odboru Ústřední správy geodézie a kartografie
(1967 až 1970).
Blahopřejeme!
Z dalších výročí připomínáme:
1. 7. 1884 – před 125 lety se narodil v Omicích u Brna Ing. Vladimír Filkuka, profesor geodézie a děkan Vysoké školy tech
nické v Záhřebu (Jugoslávie), kam odešel jako bývalý asistent
prof. Ing. Josefa Líčky na ČVŠT v Brně. V Záhřebu kromě geodézie
přednášel také předmět agrární operace a v Chorvatsku-Slovinsku
vykonával funkci zemského inspektora pro tento obor. Po návratu
do ČSR (1923) věnoval se civilně geometrovské praxi v Brně, kde
zastával též funkci konzula pro Jugoslávii. V roce 1926 byl delego
vaným členem na Mezinárodním kongresu zeměměřičů v Paříži.
Od roku 1936 byl zkušebním komisařem pro civilní geometry při
Zemském úřadě v Brně. Byl publicisticky činný v Zeměměřickém
věstníku, v jehož redakční radě byl dlouholetým členem. Zemřel
27. 2. 1944 v Brně.
11. 7. 1929 – pred 80 rokmi sa narodil v Radošine (okres Topoľča
ny) Ing. Vladimír Pánsky. Po skončení Fakulty lesníckej Vyso
kej školy zemědělskej v Brne v roku 1952 nastúpil do Krajského
národného výboru v Košiciach. 1. 11. 1954 prišiel do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (neskôr Ústav geodézie a kartografie,
Oblastný ústav geodézie a Správa geodézie a kartografie) v Brati
slave do funkcie vedúceho Okresného meračského strediska (OMS)
v Zlatých Moravciach. V roku 1955 bol poverený vedením OMS
(od roku 1960 Stredisko geodézie – SG) v Topoľčanoch, kde vo
funkcii vedúceho SG pôsobil až do 31. 12. 1991. Od 1. 1. 1992 do
31. 3. 1992, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval v tomto SG
ako vedúci právnych vzťahov. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel
16. 12. 2005 v Topoľčanoch, pochovaný je v Solčanoch (okres
Topoľčany).
13. 7. 1884 – před 125 lety se narodil ve Volyni PhDr. Jindřich
Svoboda, profesor sférické astronomie a základů vyšší matematiky
na Vysoké škole speciálních nauk a rektor ČVUT. Byl budovate
lem astronomické observatoře ČVUT s mechanickými dílnami,
ve kterých vznikla řada nových podnětných konstrukcí podle jeho
návrhů. Dal základ přednáškám o využití astronomie pro geode
tické účely, zavedl přednášky z geometrické optiky. Jeho literární
činnost byla bohatá. Významná byla i jeho činnost v mnoha vědec
kých institucích doma i za hranicemi. Za své vlastenecké smyšlení
byl za okupace internován. Zemřel v Praze 12. 5. 1941 na následky
věznění.
20. 7. 1909 – pred 100 rokmi sa narodil v Rovne (Ukrajina)
Ing. Jozef Horička. Štúdium zememeračského inžinierstva začal
vo Ľvove (Ukrajina) a skončil na Slovenskej vysokej škole tech
nickej v Bratislave v roku 1941. Tu po skončení štúdia pôsobil ako
odborný asistent do 20. 12. 1974, t. j. do odchodu do dôchodku,
okrem rokov 1946 až 1952, keď pomáhal budovať Vysokú školu poľ
nohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach. Popri pedago
gickej činnosti, ktorú vykonával veľmi svedomito a až s otcovským
prístupom k študentom, mal bohatú odbornú a expertíznu činnosť
na projektoch v poľnohospodárstve, v priemysle a v stavebníctve.
Bol autorom dvoch dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt).
Známe sú jeho „Tabuľky na výpočet polygónových ťahov“ (1961)
a „Tachymetrické tabuľky“ (1963). Zomrel 14. 12. 1975 v Bratisla
ve.
22. 7. 1784 – pred 225 rokmi sa narodil v Mindene (Nemecko)
Friedrich Wilhelm Bessel, významný astronóm, fyzik, geodet
a matematik. Veľkú pozornosť venoval problémom vyššej geodézie
a geofyzike. V roku 1841 určil rozmery zemského referenčného
elipsoidu, ktorý nesie jeho meno. Zomrel 17. 3. 1846 v Königsbergu
(Kráľovec), dnes Kaliningrad (Rusko).
Poznámka: V GaKO, 2009, č. 3, s. 67 bol omylom uvedený dátum
narodenia 17. 3. 1784, t. j. deň a mesiac úmrtia. Za chybu sa čita
teľom ospravedlňujeme.

22. 7. 1934 – před 75 lety se narodil v Praze doc. RNDr. Bruno
Budínský, CSc. Po absolvování matematicko-fyzikální fakulty Uni
verzity Karlovy v Praze roku 1956 nastoupil na katedru matemati
ky Stavební fakulty ČVUT. Roku 1963 obhájil kandidátskou a roku
1969 habilitační práci. Zaměřil se především na aplikace matematiky
v inženýrské praxi, zejména v geodézii. Úzká spolupráce s katedrou
geodézie a pozemkových úprav a katedrou speciální geodézie vyús
tila ve vědecké a odborné články a výzkumné zprávy. Napsal řadu
původních prací, skript a učebnic z oboru diferenciální geometrie
a matematiky, byl významným funkcionářem Jednoty čs. matematiků
a fyziků a výtečným pedagogem. Zemřel náhle 8. 9. 1988 v Praze.
24. 7. 1919 – před 90 lety se narodil v Praze prof. Dr. Miroslav
Hauf, CSc. Zeměměřické studium na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze dokončil po válečném přerušení v roce 1947.
Stal se asistentem akademika J. Ryšavého v předmětech nižší geo
dézie, vyrovnávací počet a měření podzemních prostor. Přednášel
konstrukce geodetických přístrojů a roku 1951 obhájil doktorskou
práci z této oblasti. V roce 1962 přešel s nově budovanou geodetic
kou laboratoří na katedru vyšší geodézie (prof. J. Böhm) a habili
toval se. Roku 1966 získal hodnost kandidáta věd a byl jmenován
profesorem. V letech 1971 až 1983 byl vedoucím katedry vyšší
geodézie, do důchodu odešel o rok později, i když nadále s kated
rou spolupracoval. Jeho pedagogická činnost byla oceněna titulem
Zasloužilého učitele a medailemi ČVUT. V odborné veřejnosti byl
znám jako odborník na přístrojovou techniku a měřické metody,
autor řady skript, přednášek a publikací, vedoucí autorského kolek
tivu technického průvodce Geodézie (1982 a 1989), bývalý člen
redakční rady GaKO a Národního komitétu 5. skupiny Mezinárod
ní federace geodetů (FIG). Je nutno zmínit i celoživotní působení
prof. M. Haufa v tělovýchově. Zemřel 15. 2. 1999.
25. 7. 1909 – pred 100 rokmi sa narodil v Trstíne (okres Trnava)
Ing. Jozef Hazucha. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil 26. 2.
1926. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1952. Počas 47 rokov pracovnej činnosti vykoná
val práce rôzneho druhu (nové katastrálne meranie, autentifikačné
a komasačné práce, topografické mapovanie), až zakotvil v eviden
cii nehnuteľností (EN). Pôsobil v Katastrálnych meračských úradoch
v Trnave, v Prievidzi a v Bratislave (1926–1948), ďalej v Povereníc
tvach financií a stavebného priemyslu a v Slovenskom zememerač
skom a kartografickom ústave v Bratislave (1948 – 1953). V rokoch
1954 až 1960 pracoval v Správe geodézie a kartografie na Slovensku
ako vedúci oddelenia EN a v rokoch 1960 až 1969 v Ústave geodézie
a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave
na úseku EN. Od 1. 3. 1969 pracoval v Slovenskej správe geodé
zie a kartografie ako vedúci oddelenia EN a od 1. 5. 1972 do 1. 3.
1973, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval ako ústredný odborný
referent oddelenia EN. Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku. Bol
publikačne činný a bol nositeľom rezortných vyznamenaní. Zomrel
17. 8. 2005 v Bratislave.
26. 7. 1939 – pred 70 rokmi sa narodil v Holíči (okres Skalica)
Ing. Libor Budovič. Po skončení zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla
ve v roku 1961 nastúpil do Meračsko-dokumentačnej kancelárie
(od roku 1976 Stredisko železničnej geodézie – SŽG) v Bratislave.
Tu zavádzal nové technológie v geodeticko-projektových prácach
na komplexných rekonštrukciách železničného zvršku (KRŽZ)
a neskôr vykonával funkciu vedúceho oddelenia KRŽZ. V roku
1980 bol vymenovaný do funkcie náčelníka (od roku 1990 ria
diteľa) SŽG. Po reorganizácii v roku 1993 bola táto funkcia zlú
čená s činnosťou hlavného geodeta dráhy (železnice). Zaslúžil sa
o moderné vybavenie SŽG elektronickými diaľkomermi, počíta
čovou a reprodukčnou technikou a aparatúrami globálneho systé
mu určovania polohy. Mal oprávnenie na overovanie geodetických
prác a na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta. V rokoch
1967 až 1999 sa aktívne podieľal na organizovaní celoštátnych kon
ferencií o geodézii a kartografii v doprave (I. až VII.). Ako aktívny
športovec sa od roku 1966 zúčastňoval na majstrovstvách republiky
v bezmotorovom lietaní a od roku 1972 bol aj členom tímu česko
slovenských reprezentantov. Zomrel 2. 5. 2000 v Bratislave.
30. 7. 1764 – pred 245 rokmi bola v rakúsko-uhorskej monarchii
zavedená patentom cisárovnej Márie Terézie siahová miera, kto
rej základnou jednotkou bola viedenská siaha (s.) = 1,896 484 m.
Bola využitá najmä v katastrálnom mapovaní v mierke 1:2880. Na
Slovensku sa až do zavedenia metrickej sústavy (1. 1. 1876) použí
vala hlavne viedenská s., okrajovo tiež bratislavská s. (1,9010 m),
prípadne banskoštiavnická s. (2,0220 m).
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30. 7. 1914 – před 95 lety se narodil Ing. Václav Svoboda, v aktivní
službě vedoucí technické dokumentace Geodézie, n.p., Praha. Po
studiích zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze pracoval v triangulační kanceláři Ministerstva
financí a později v Zeměměřickém úřadě. Od roku 1951 působil
na Ministerstvu zemědělství jako vedoucí odboru a ředitel hlavní
správy, podílel se na organizaci hospodářsko-technických úprav
půdy (HTÚP). V roce 1954 se stal ředitelem Agroprojektu. V roce
1958 přišel zpět do resortu ČÚGK. Zemřel 5. 8. 1984 v Praze.
31. 7. 1969 – pred 40 rokmi vyšla čiastka 1–2 (ročník I.) Spravodaja slovenskej správy geodézie a kartografie, od 31. 7. 1973,
ročníka V, čiastky 5–6 premenovaného na Spravodaj Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGK), od 29. 3. 1983, ročníka
XV, čiastky 1 označovaného ako Spravodajca SÚGK a od 15. 2.
1993, ročníka XXV, čiastky 1 Spravodajca Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Spravo
dajca, určený organizáciam ÚGKK SR, štátnym orgánom na úseku
katastra nehnuteľností a fyzickým a právnickým osobám, ktoré
vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie a katastra, sa
stal významným pomocníkom pri skvalitňovaní prác všetkých uve
dených zainteresovaných a pri zlepšovaní ich informovanosti.
6. 8. 1929 – před 80 lety se narodil v Chocni Ing. Ivan Podhorský,
CSc. Po maturitě na pražském gymnáziu vystudoval zeměměřic
ké inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze
(1953) a stal se asistentem prof. Potužáka na katedře mapování se
zaměřením na mapování a evidenci, respektive katastr nemovitos
tí. Pro tuto specializaci byl pověřen přednáškami, stal se soudním
znalcem, autorem skript a spoluautorem technických příruček,
aktivně spolupracoval s mnohými podniky praxe. Záslužná je
i jeho činnost v dřívějších orgánech Československé vědeckotech
nické společnosti. Pěstoval sportovní gymnastiku na vysoké úrovni
a byl i náčelníkem Sokola na pražských Vinohradech. Zemřel 2. 1.
2008.
1. 9. 1934 – před 75 lety se narodil v Praze Ing. František Kocina,
od roku 1957, po absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Pra
ze, zaměstnanec Geodetického a topografického ústavu (dnešního
Zeměměřického úřadu) v Praze. Vykonával postupně mapova
cí a triangulační práce, po roce 1973 byl odpovědným geodetem
povrchových sítí metra a na dalších exponovaných stavbách v Pra
ze. V letech 1981-82 působil jako čs. expert na dopravních stavbách
v Iráku. Od roku 1985 byl vedoucím provozu triangulace a mapo
vání. Za vynikající pracovní výsledky obdržel řadu ocenění. Do
důchodu odešel v r. 1990, zemřel v roce 2007.
1. 9. 1959 – pred 50 rokmi bol otvorený prvý ročník odboru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave ako
dvojročný abiturientsky kurz pre študujúcich popri zamestnaní.
V školskom roku (šk. r.) 1960/1961 bol otvorený dvojročný abitu
rientsky kurz aj na dennom štúdiu a v šk. r. 1961/1962 sa otvorilo
štvorročné štúdium odboru geodézia. Od 1. 9. 1991 sa odbor geo
dézia v Bratislave vyučoval na samostatnej Strednej priemyselnej
škole geodetickej a od 1. 9. 1993 sa vyučuje na Strednej geodetickej škole.
6. 9. 1884 – před 125 lety se narodil v Cerhovicích v okrese Beroun
Ing. Josef Jaroš, přednosta zeměměřického odboru Stavebního
úřadu hl. m. Prahy. Svoji praktickou činnost věnoval zeměměřic
kým, zejména vytyčovacím pracím ve stavebnictví. Pod jeho vede
ním bylo po 1. světové válce provedeno vytyčení regulačních čar
nově budované pražské čtvrti Dejvic. Zasloužil se o rozvoj země
měřických prací pro potřeby pražského magistrátu. Zemřel 27. 6.
1952 v Praze.
21. 9. 1834 – před 175 lety se narodil v Prostějově Abraham Broch,
významný český geodet a bývalý ředitel Triangulační a počet
ní kanceláře ve Vídni v letech 1891 až 1906. Jako pokračovatel
v budování geodetických základů pro katastrální mapování v teh
dejším Rakousku zapsal se do historie stabilního katastru dvěma
činy: Byl autorem textu známého „evidenčního zákona“ z roku
1883, jímž byla zavedena soustavná údržba katastrálních map
v souladu se skutečností a pozemkovými knihami, k čemuž byly
na okresech zřízeny instituce (úřady) evidence katastru. Zavedl do
podrobného katastrálního měření číselnou metodu (místo dosavad
ní grafické metody měřického stolu) a k tomu vydal úřední návod
„Instruktion zur Ausführung der trigono- und polygonometrischen
Vermessungen für die Zwecke des Grundsteuer-Katasters“ (1887,
1904). Jako příkladů použil triangulace, polygonizace a podrobné
ho měření. Zemřel v roce 1914 ve Vídni.

24. 9. 1909 – před 100 lety se narodil v Kyjově Ing. Jindřich Lunga, bývalý vedoucí útvaru mapování u Oblastního ústavu geodézie
a kartografie v Brně (od roku 1954). Do této funkce přešel po boha
té praxi v katastrální službě (Uherské Hradiště a Brno) a u Komu
notechny v Kyjově. Byl uznávaným odborníkem a organizátorem
a v letech 1957 a 1958 byl vyslán jako vedoucí skupiny expertů
pro geodetickou pomoc do Vietnamu. Byl publicisticky odborně
i osvětově činný v GaKO i jiných časopisech, naposled v periodiku
Dějiny věd a techniky (DVT, 1980, č. 4) kritickým článkem „Dél
ka českého (pražského) lokte“. V resortu byla jeho práce oceněna
titulem nejlepšího pracovníka ÚSGK (1958) a ve VSR čestným
uznáním s titulem nejlepšího pracovníka Vietnamské socialistické
republiky (1958). Zemřel 24. 5. 1981 v Kyjově.
29. 9. 1809 – před 200 lety se narodil v Praze Václav Merklas,
původně kreslíř a rytec, potom gymnazijní profesor zeměpisu
v Levoči a na německém gymnáziu v Opavě. Jeho význam spočívá
především v činnosti ryteckokartografické. Během 16 roků sestavil
a do mědi vyryl 5 zeměpisných atlasů, kapesních i větších, odvoze
ných většinou z geografických podkladů německých, ale s původ
ním českým názvoslovím. Jako první zavedl u nás také výrobu
českých glóbů (z počátku v roce 1848 o miniaturním průměru
2,5 palce). Merklas ryl také mapy pro P. J. Šafárika pro jeho Slo
vanský zeměvid. Zemřel 2. 10. 1866 v Opavě. Na budově tehdejší
Geodézie, n.p., v Opavě byla při 100. výročí jeho úmrtí odhalena
pamětní deska.
30. 9. 1909 – před 100 lety se narodil v Drážďanech (Německo)
prof. Dr. Ing. Horst Peschel, profesor a rektor Technické univer
zity (TU) v Drážďanech. Byl významným geodetem a vysokoškol
ským pedagogem. Po studiu zeměměřického inženýrství pracoval
jako asistent u prof. Werkmeistera. Po dosažení doktorátu odešel
do praxe. V roce 1950 se vrátil na univerzitu, kde se stal vedoucím
Geodetického institutu. Zasloužil se o založení Národního komité
tu geodetického a geofyzikálního Německé akademie věd. Byl též
ředitelem Geodetického institutu v Postupimi a spoluzakladatelem
časopisu Vermessungstechnik. Rozsáhlá byla i jeho publikační čin
nost, stejně jako činnost veřejná a mezinárodní. Jeho zásluhou byla
rozvinuta dobrá spolupráce s československými geodety a spolu
práce TU Drážďany a ČVUT v Praze. Zemřel v Drážďanech.
1849 – pred 160 rokmi sa začalo s mapovaním Uhorska, a tým aj
Slovenska, vo veľkých mierkach podľa rakúskeho vzoru. Najskôr
sa začalo s vykonávaním triangulačných prác na tento cieľ. Vlastné
mapovanie na území Slovenska sa začalo až v roku 1856. Mapovalo
sa postupne v gellérthegyskom bezprojekčnom systéme (v rokoch
1856 až 1864, cca 260 katastrálnych území – KÚ), v stereogra
fickom súradnicovom systéme (v rokoch 1866 až 1925, prevažná
časť KÚ) a v konformnom valcovom zobrazení (Faschingovom
– v rokoch 1912 až 1925, 55 KÚ na južnom Slovensku).
1884 – pred 125 rokmi bol poludník prechádzajúci astronomickým
observatóriom v Greenwichi (južne od Londýna) medzinárodne
potvrdený za nultý (východiskový) na určovanie zemepisnej polo
hy. Stalo sa tak na konferencii zástupcov námorných štátov 26. 6.
1884 vo Washingtone. I keď greenwichský poludník bol ako nultý
zavedený vlastne už dve storočia predtým, jeho jednotné zavedenie
odmietali prijať niektoré námorné mocnosti, najmä Francúzsko.
Greenwichský poludník leží voči ferrskému poludníku 17˚ 40' na
východ.

OZNAMY
Zmena v redakčnej rade GaKO
Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo
venskej republiky (ÚGKK SR) zo dňa 8. 9. 2009 bol s okamžitou
platnosťou odvolaný z funkcie podpredsedu redakčnej rady Geode
tického a kartografického obzoru Ing. Vladimír Stankovský.
Zároveň bol týmto dňom do funkcie vymenovaný Ing. Richard
Daňko, odborný referent katastrálneho odboru ÚGKK SR.
K tejto zmene došlo v súvislosti s odvolaním Ing. V. Stankovské
ho z funkcie podpredsedu ÚGKK SR na základe uznesenia vlády
SR č. 583 z 26. 8. 2009.
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Obrázky k článku Dokoupilová, S.: Zasedání Stálého výboru pro katastr v Evropské unii se konalo Praze (foto: P. Mach)

Obr. 1 Z jednání v konferenčním sále

Obr. 2 K. Večeře předává vlajku PCC S. Jönssonovi

Obr. 3 Účastníci zasedání

