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Odhad přesnosti modelu
Bouguerových anomálií

Určení nejvhodnější interpolační metody v modelu Bouguerových anomálií vytvořeném na podkladě gravimetrického mapování v měřítku 1 : 200 000. Přesnost modelu pomocí porovnání s nezávislými, přesnějšími daty.

Determination oj the most suitable interpolation method Jor Bouguer anomaly model based on gravimetric mapping at the
scale oj 1 : 200 000. Accuracy oj a model stated by comparison with independent and more precise data.

V současné době je aktuálním problémem určování průběhu
kvazigeoidu. Při jeho generování, z gravimetrických nebo
kombinovaných dat, se ve VÚGTK1) [1, 2] užívá anomálií
ve volném vzduchu odvozovaných z digitálního modelu reliéfu terénu a modelu Bouguerových anomálií vzniklého' digitalizací map Bouguerových izanomál vyhotovených v měřítku 1:200 000. Při odhadech přesnosti průběhu kvazigeoidu
je třeba znát přesnost výchozích dat a v případě gravimetrických dat (modelu Bouguerových anomálií) uvážit i jeho
reprezentativnost. Reprezentativností rozumějme vlastnost,
která charakterizuje, jak věrně napodobuje model realitu.
Tato vlastnost je závislá na rozlišitelnosti a přesnosti modelu.
V našem případě je model představován souborem hodnot
anomálií v diskrétních bodech (elementech); pak přesnost je
charakterizována skutečnými chybami těchto hodnot a rozlišitelnost vzdáleností (krokem) diskrétních bodů. Do chyby
anomálie modelu se promítá
a) chyba v určení Bouguerovy anomálie v bodě gravimetrického mapování 1:200 000 mměř>
b) chyba interpolace při konstrukci izanomál mE,
c) chyba digitalizace při převodu izanomál do podoby počítačového souboru mdig'
Z modelu interpolovaná anomálie v obecném bodě je zatížena chybami ad a) až c) a dále
d) chybou zvolené metody interpolace v počítačovém souboru ml'

rozmístěny s hustotou 1 bod na 5 km2 (průměrná vzdálenost
bodů 2,2 až 2,3 km). V lokalitách zvláště důležitých z geologického, geofyzikálního a prospekčního hlediska byla volena hustota zpravidla vyšší (3 až 7 bodů na 1 km2). Podrobná
tíhová měření byla napojena na Československou síť I. a II.
řádu v tíhovém systému 1957 (S-Gr57). Pro bod mapování
byla vypočtena úplná Bouguerova anomálie (Bouguerova
anomálie s uvážením redukce z reliéfu terénu); její chyba
byla v [6] odhadnuta hodnotou 0,5 mGal3), která byla převážně způsobena chybami bodů sítě S-Gr57 a podrobného
měření. V mapě [6] je graficky znázorněn průběh úplných
Bouguerových izanomál s intervalem 2 mGal zvoleným
s ohledem na odhad 0,5 mGal.
Pro geodetické účely nejsou úplné Bouguerovy anomálie
vhodné a používají se Bouguerovy anomálie bez redukce z reliéfu terénu. Z toho důvodu byla v GTú vyhotovena v S-Gr57
alternativní mapa Bouguerových izanomál v měř. 1:200 000
a později transformována pomocí mapy převodních korekcí
do přesnějšího tíhového systému 1964 (S-Gr64).
Bouguerova anomálie a (bez uvážení redukce z reliéfu terénu) je v S-Gr64 dána vztahem

kde je

g64

H

10

měřené tíhové zrychlení v S-Gr64 [mGal],
nadmořská výška [ml,
normální tíhové zrychlení podle Helmertova
vzorce (1901-1909);

Gravimetrické mapování pro vyhotovení Gravimetrické
mapy ČSSR v měřítku 1:200000 [6] bylo vykonáváno na
území tehdejší Československé republiky přibližně od konce
2. světové války do roku 1960.2) Podrobné tíhové body byly

I) Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.
2) Na úkolu se podílela prakticky všech~a geofyzikální pracoviště,

3)

Geodetický a topografický ústav (GTU) - předchůdce Zeměměřického úřadu (ZÚ) a Vojenský topografický ústav (VTOPÚ) v Dohrušce. Práce koordinoval Ustav užité geofyziky, Brno, předchůdce Geofyziky, a. s.
I mGal = 10-5 m. S-2.

Mapa Bouguerových izanomál (bez uvážení redukce z reliéfu terénu) byla testována v [5]. Přesnost interpolované anomálie je charakterizována úplnou chybou interpolace mF; =
= (m~f + m;)II2, která dosahuje pro území České republiky
hodnoty mF; ='= 0,9 mGal [5].
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3. Model Bouguerových

anomálií ZÚ

V 80. letech 20. století byl v Geodetickém a kartografickém
podniku (předchůdce ZÚ) vytvořen model Bouguerových
anomálií (1), který byl vytvořen pro automatický výpočet tíhových oprav měřených nivelačních převýšení a později též
k jejich převodu na geopotenciální rozdíly.
Model vznikl převedením grafického obrazu Bouguerových i~anomál z gravimetrické mapy 1:200 000, vyhotovené
v GTU, do podoby počítačového souboru. Data jsou v podobě binárního obrazu, kdy každému elementu přísluší jeden byte, který obsahuje Bouguerovu anomálii (1) uloženou
jako celé číslo v miligalech. Krok elementů je 200 m a souřadnice jim přiřazené odpovídají souřadnicovému systému
S-JTSK. Program BUGANOS [7] zajišťuje čtení anomálie
v obecně zvoleném bodě o zadaných souřadnicích. Program
nejprve souřadnicemi definuje v okolí obecného bodu elementy, ve kterých načte příslušné anomálie. Pak provede interpolaci pomocí Taylorova rozvoje a nakonec vydá Bouguerovu anomálii obecného bodu jako celé číslo v miligalech.
Program [7] má dvě nevýhody:
- vzhledem k hustotě bodů mapování (2,2 až 2,3 km) a kroku
elementů v souboru (200 m) a následnému zaokrouhlení
interpolované anomálie na miligaly je algoritmus interpolace pomocí Taylorova rozvoje bezpředmětný,
- program pracuje těžkopádně a na novějších operačních
systémech nepracuje správně.

(x- X2) (xP(x) = ---------

X3) '"

(x- xn)

al

(x-

(Xl - X2) (Xl - X3) .•. (Xl - Xn)

4. Model VÚGTK a určení nejvhodnější interpolační
metody
Ve VÚGTK byl sestaven nový model s krokem kl = I km
(což je dostačující vzhledem k hustotě bodů mapování) na
podkladě modelu ZÚ pomocí programu [7]. Model VÚGTK
je uložen ve formátu, který umožňuje rychlejší přístup k datům a pro interpolaci v modelu byl vytvořen nový program
[8]. V okolí obecného bodu P se předpokládá pravidelná síť
šestnácti elementů s krokem kl = I km (obr. 1).
Každému bodu A až O, Q je dána modelem hodnota Bouguerovy anomálie a.
Pro zjištění hodnoty anomálie v obecném bodě P se nabízelo pět variant řešení:
a) lineární interpolace z elementů F, G, J a K,
/3)kvadratická interpolace z devíti elementů - tj. B, C, D, F,
G, H, J, KaL,
f1 kubická interpolace ze šestnácti elementů (A až 0, Q),
O) vážený průměr z hodnot šestnácti elementů s váhou p =
= 1/s, kde s je vzdálenost příslušného elementu od bodu P,
e) vážený průměr z hodnot šestnácti elementů s vahou p =
= 1/s2 (Jungova transformace), kde s je opět odpovídající
vzdálenost.
Lineární, kvadratická a kubická interpolace byla prováděna pomocí polynomů. Např. v případě kubické interpolace
byly nejprve vyinterpolovány hodnoty anomálií v bodech 1,
2, 3 a 4 (obr. 1). Hodnota anomálie v bodě 1 al byla vyinterpo1ována z hodnot anomálií v bodech A, B, CaD a podobně tomu bylo i pro body 2, 3 a 4. Hodnota anomálie ap
v bodě P byla vyinterpolována z hodnot anomálií v bodech
1 až 4.
Polynomická interpolace spočívá v proložení polynomu jistého stupně P(x) množinou hodnot ai> a2"" ano pro které
známe argumenty (vzdálenosti) Xi> X2,'" Xn• Rozdíl vzdáleností dvou nejbližších elementů Xl - X2, X2 - X3, ••• Xn-l - Xn, je
krok kj; v našem případě kl = 1 km.

+

(X-Xl)

0.0

XI)

+ ---------

(x-

X3) .•.

(x- xn)

(X2 - Xl) (X2 - X3) .•. (XZ-

(X-X2)

a2

Xn)

..• (X-Xn~l)

+---------an•

(Xn - Xl) (Xn - X2) ..• (Xn - Xn-l)

Pro nalezení jednotlivých koeficientů polynomu bylo využíváno procedury z [9].
V případě aplikace metody interpolace ad O) a ad e) se
hodnota anomálie ap v obecném bodě P odvodí váženým průměrem
'Lpa
ap=~,

kde je a daná anomálie v elementech A až 0, Q a p váha
(1/s pro variantu O) respektive 1/s2 pro variantu e».
Výběr nejvhodnější metody interpolace byl uskutečněn
níže popsaným postupem. Elementy modelu Bouguerových
anomálií o kroku kl = 1 km byly označeny písmeny j a odpovídající anomálie (dané modelem) symbolem aj. Dále byly
zvoleny sítě o kroku kj> k1 = 1 km; i = 2, 3, 4 - byly tedy
postupně kroky k2 = 2 km, k3 = 3 km a k4 = 4 km. Ze sítě
o kroku k; byly interpolací zjištěny hodnoty anomálií aij pro
elementy j modelu o kroku kl = 1 km. Interpolace byla realizována všemi výše uvedenými metodami ad a) až ad e).
Následně byly odvozeny rozdíly rij = aj - a;j, které mají charakter skutečných chyb. Aritmetické průměry rozdílů rij (odvozených z celého území republiky) ve všech interpolačních
metodách a všech krocích vyšly nulové. To znamená, že
žádná interpolační metoda nezavádí systematickou chybu.
Konečně byly odvozeny střední chyby mkh charakterizující
přesnost interpolace, podle vztahu
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krok k2 = 2 km
m2 [mGal]

metoda

krok k3 = 3 km
m, [mGal]

krok k4 = 4 km
m4 [mGall

lineární interpolace

0,64

0,85

1,20

kvadratická interpolace

0,63

0,83

1,19

kubická interpolace

0,58
1,01

0,77
1,46

1,08

vážený průměr (váha I/s)
vážený průměr (váha I/s2)

0,84

1,13

1,60
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1,94
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Numerické hodnoty středních chyb mk; jsou pro jednotlivé
metody interpolace a jednotlivé velikosti kroku uvedeny
v tab. I. Z tab. I vyplývá, že nejvhodnější metodou je kubická interpolace, protože její střední kvadratické chyby mz, m3,
m4 jsou pro všechny tři kroky - ve srovnání s ostatními metodami interpolace - nejmenší. Dále budeme tedy používat
kubickou interpolaci.

Odhad chyby kubické interpolace v modelu VÚGTK je třeba
určit pro krok modelu, tj. pro vzdálenost elementů kl = I km.
Byly využity rozdíly mezi danou hodnotou elementu ai a hodnotami aji vyinterpolovanými z elementů s kroky 2 km, 3 km
a 4 km, které postupně označme rZi (pro krok k2 = 2 km),
r3i (pro krok k3 = 3 km) a r4i (pro krok k4 = 4 km). Rozdíl pro
krok elementů I km rlj byl aproximován lineárně z velikostí
rozdílů rZi' r3i a r4i' Při aproximaci byla stanovena podmínka,
že při (fiktivním) kroku O km je rozdíl roven nule a interpolovaná hodnota je rovna skutečné.
Rozdíly byly tedy aproximovány funkcí přímé úměrnosti
(lineární funkcí o nulovém konstantním členu)

Připomeňme, že index j pochází postupně přes všechny elementy modelu. Pro extrapolovaný rozdíl rli pro krok kl = I
km platí

Směrnice ci byla vypočtena z velikostí rozdílů rZi'
r3i a r4i podle vztahu (6) vyrovnáním metodou nejmenších
čtverců.
Aritmetický průměr rozdílů rli z celého území republiky
je opět roven nule; rozdíly rlj se tedy blíží svými vlastnostmi
skutečným chybám. Kvadratický průměr ml extrapolovaných
rozdílů rlj,

ml =

rrz

V_l~1

= 0,26 mGal,

(8)

vyjadřuje chybu kubické interpolace v modelu o kroku kl =
= I km, ovlivňující přesnost Bouguerovy anomálie v obecném bodě.
Pro zjištění změn chyby interpolace v modelu v závislosti
na poloze (stupni anomality tíhového pole) bylo území České
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49°

republiky rozděleno na sférické lichoběžníky o rozměrech
5' v zeměpisné šířce a 7,5' v zeměpisné délce. V každém
lichoběžníku byl vypočten kvadratický průměr m, z rozdílů rij, které do něj přísluší. Kvadratické průměry charakterizující chybu interpolace pro jednotlivé lichoběžníky leží
v intervalu (O mGal; 2,8 mGal). Jejich rozložení je vyjádřeno na obr. 2.
Na obr. 2 je patrná poměrně malá chyba interpolace (obvykle pod 0,3 mGa\), vyjma několika lokalit v Beskydech
a Krkonoších. Větší chyba interpolace je patrna i v okolí Karlových Varů, na severu Cech, v oblasti Kralického Sněžníku
a ve východní části Ceskomoravské vrchoviny.
V jednotlivých lichoběžnících byly vypočteny rovněž prů-

měrné rozdíly r" charakterizující lokální systematické chyby kubické interpolace,

[Ii,!>

je počet rozdílů v lichoběžníku,

které nabývají mezních hodnot -0,37 mGal a +0,61 mGal.
Plošné rozložení průměrných rozdílů r, (lokálních systematických chyb interpolace) je znázorněno na obr. 3. Rozdíly
r, jsou, kromě výše zmíněných mezních hodnot, v absolutní
hodnotě menší než 0,05 mGal (obr. 3).
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Z modelu byly poté pro každý měřický bod vyinterpolovány
příslušné hodnoty anomálie a vypočteny rozdíly qm
Pro odhad přesnosti modelu VÚGTK byly použity tři, vesměs přesnější, soubory tíhových dat. V následujícím textu je
podána jejich stručná charakteristika.

kde je

apm

a"Pm

Od 60. let 20. století bylo prováděno ve vybraných lokalitách bývalé Československé republiky nové, přesnější a podrobnější gravimetrické mapování v měřítku 1:25 000 Geofyzikou Brno s hustotou 3-7 bodů na 1 km2• Bylo zaměřeno
přibližně 70 % území dnešní České republiky. S daty bylo
možno pracovat díky vstřícnosti VTOPÚ v Dobrušce a Geofyziky, a. s. v Brně. Tyto instituce umožnily dočasný přístup
k příslušným databázím pro provedení nezbytných výpočtů.
Tíhové zrychlení je v databázích uloženo v S-Gr95 a do SGr64 bylo převedeno přičtením konstanty 13,8 mGal [3].
Chyba Bouguerovy anomálie vypočtené z dat pro bod mapování je odhadována hodnotou 0,1 mGal ve shodě s [10].
6.2 Tíhová
Pecný

data

z okolí

Geodetické

observatoře

V roce 1998 bylo, v okolí o poloměru 4 km od Geodetické
observatoře (00) Pecný (ležící u obce Ondřejov v okrese
Praha-východ), určeno tíhové zrychlení na vhodně umístěných, trvale stabilizovaných bodech (většinou to jsou trigonometrické, zhušťovací a nivelační body) [11]. V roce 1999
byla oblast do 1,5 km od 00 Pecný zhuštěna dočasně stabilizovanými body na hustotu 3-4 body na 1 km2• K datům
byly připojeny i výsledky měření z roku 1970, kdy bylo (se
srovnatelnou technologií) provedeno měření tíhového zrychlení na bodech zkušebního fotogrammetrického bodového
pole Pecný [12]. Tíhové zrychlení bylo určeno v S-Gr95, do
S-Gr64 bylo převedeno přičtením konstanty 13,83 mGal [4].
Chyba vypočtené Bouguerovy anomálie (s ohledem na přesnost určení tíhového zrychlení a nadmořské výšky) byla uvážena hodnotou 0,1 mGal.

Pro otestování modelu bylo použito i 462 bodů základního
tíhového bodového pole (ZTBP). Body jsou rovnoměrně rozmístěny na celém území České republiky s hustotou 1 bod
na 180 km2• Data pro výpočet Bouguerovy anomálie byla poskytnuta Zeměměřickým úřadem. Přesnost tíhového zrychlení je udávána střední chybou 0,01-0,02 mGal a přesnost
výšky bodu střední chybou 0,01 m. Přesnost Bouguerovy
anomálie je v tomto případě ovlivněna též chybou ze zanedbání gravitačního účinku hmotností budov nalézajících se
v okolí bodů, a proto uvažujeme chybu Bouguerovy anomálie vypočtené na bodech ZTBP rovnou přibližně 0,05 až
0,1 mGal.

Za charakteristiku přesnosti modelu budeme považovat
střední náhodnou chybu z modelu interpolované anomálie
v obecném bodě P m'
Ze souborů tíhových dat (kap. 6) byly pro jednotlivé měřické body P m pomocí (1) vypočteny Bouguerovy anomálie
bez redukce z reliéfu terénu (považujeme je za bezchybné).

m

interpolovaná Bouguerova anomálie v měřickém
bodě Pm,
vypočtená Bouguerova anomálie v měřickém
bodě Pm,
průběžný index bodu P.

Postup výpočtu odhadu přesnosti modelu pomocí přesnějších, nezávislých dat je pro jednotlivé soubory popsán
níže. Výsledky obsahuje tab. 2.

Soubor údajů z mapování 1:25 000 o průměrné hustotě
5 bodů na 1 km2 popisuje velmi detailně 70 % plochy modelu.
Maximální hodnoty rozdílů (10) ukazují na extrémní nesouhlasy souboru s modelem. Extrémy nejsou ojedinělé (rozdílů v absolutní hodnotě větších než 10 mGal je 15) a v testované oblasti se vyskytují nepravidelně.
Průměr rozdílů (l0) q = 0,11 mGal představuje systematickou chybu modelu. Vyloučením q dostaneme rozdíly q:" =
= qm - q, které mají charakter náhodných chyb; střední náhodná chyba je tedy definována vztahem

Střední náhodná chyba modelu M = 0,98 mGal je v dobré
shodě s odhadem střední chyby rozdílu q:" = 0,96 mGal, vypočteným při uvážení chyby měřené Bouguerovy anomálie
a chyby interpolace izanomál1:200 000 mi = 0,9 mGal [5],
chyby digitalizace mdig = 0,2 mGal, chyby interpolace v modelu ml = 0,26 mGal (8) a chyby měřené Bouguerovy anomálie mapování 1:25000 0,1 mGal [10].
Soubor tíhového mapování 1:25 000 byl dále rozdělen na
sférické lichoběžníky o rozměrech 5' v zeměpisné šířce a 7,5'
v zeměpisné délce a v nich vypočteny průměry rozdílů qUch'
Velikost průměrů (systematických chyb) qUch se pohybuje
v intervalu (-3,77 mGal; +3,61 mGal). Na obr. 4 je patrné jejich rozložení.
V jednotlivých lichoběžnících byly vypočteny též střední
chyby

Takto vypočtené střední chyby obsahují i vliv systematických
chyb. Rozložení středních chyb (12) znázorňuje obr. 5.
Na obr. 5 jsou patrny větší střední chyby zejména v příhraničních oblastech - tedy v terénu hornatém - ale i v okolí
Brna. Střední chyba Bouguerovy anomálie odvozené z modelu v těchto oblastech překračuje 1 mGal. V ostatních testovaných oblastech je její střední chyba průměrně 0,7 mGal.
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Obr. 5 Rozložení velikosti střední chyby modelu Bouguerových anomálií (12) odvozené z dat gravimetrického mapování
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Obr. 6 Průběh izolinií rozdílů interpolovaných Bouguerových anomálií a vypočtených anomálií v bodech ZTBP {mGal};
vyšrafovány jsou oblasti, kde je absolutní hodnota rozdílu větší než 1 mGal

7.2 Tíhová
Pecný

data

z okolí

Geodetické

observatoře

Soubor dat z okolí Geodetické observatoře Pecný je možno
považovat za náhodně vybraný vzorek z oblasti, která není
pokryta daty z gravimetrického mapování 1:25 000. Průměr
rozdílů (10) q ukazuje na systematickou chybu modelu (o zá-

porné hodnotě -0,62 mGal), což je obecnější jev, jak naznačují průměry rozdílů odvozené v jednotlivých lichoběžnících
souboru gravimetrického mapování 1:25000 (obr. 4).
Střední náhodná chyba M = 0,66 mGal (tab. 2).
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soubor tíhových dat

počet
rozdílů
qm

mapování 1 : 25 000

275590

okolí GO Pecný
ZTBP

206
462

průměrq

střední
náhodná chyba M

obzor

123

interval rozdílů
qm

[mGal]
0,11

0,98

-19,34

-0,62

0,66

- 2,97

+12,50
+ 3,42

0,04

0,76

- 5,11

+ 3,00

Bouguerovy anomálie vypočtené na bodech ZTBP jsou rozloženy po celém státním území. Na obr. 6 jsou znázorněny
izolinie rozdílů anomálií (10) odvozených z modelu a z dat
ZTBP. Porovnáním oblastí s výskytem rozdílů v absolutní
hodnotě vyšších než I mGal, které jsou na obr. 6 vyšrafovány, s obr. 5 dospějeme k závěru, že se tyto větší rozdíly na
bodech ZTBP vyskytují v oblastech, kde je větší střední
chyba modelu. Rovněž porovnání míst s větší chybou interpolace (obr. 2) koreluje s výskytem větší střední chyby modelu. Průměr q= 0,04 mGal, střední náhodná chybaM = 0,76
mGal (tab. 2).

Byla navržena a otestována kubická metoda interpolace
v modelu Bouguerových anomálií vytvořeném na podkladě
gravimetrického mapování 1:200 000. Tato metoda umožňuje interpolaci v modelu s chybou 0,26 mGal. Rozložení
chyby kubické interpolace, v závislosti na stupni anomality
tíhového pole, je pro území České republiky patrno z obr. 2.
Dále byla odhadnuta přesnost modelu na základě porovnání
se třemi soubory přesnějších tíhových dat. Za charakteristiku
přesnosti modelu byla zvolana střední náhodná chyba M =
= I mGal odvozená prostřednictvím souboru gravimetrického mapování 1:25 000. Lokální variace přesnosti modelu
(včetně systematické chyby) ukazuje obr. 5. V některých případech (0,05 %0) prokazuje použitá metoda porovnání pomocí přesnějších dat chyby modelu větší než 10 mGal.
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Teoretický podklad pro využití polární
prostorové metody při měření vodorovnosti
stavebních objektů

Ing. Bc. Jana Marešová,
katedra speciální geodézie
F5v eVUT v Praze

Využití prostorové polární metody pro měření vodorovnosti stavebních objektů. Rozbory vnitřní přesnosti metody. Vliv náklonu
cíle a měřených veličin na přesnost určení polohy a výšky podrobného bodu v závislosti na měřené vzdálenosti, výšce přístroje
a cíle. Porovnání teoretických rozborů a experimentálních výsledků.

Spatial polar method applied to measure horizontality oj construction objects. Analysis oj internal accuracy oj the method.
lnjluence oj target inclination and measured objects to the accuracy in planimetric positions and in elevations oj detailed points related to measured distances, instrumental and target heights. Comparison oj theoretic analysis with experimental results.

V rámci výzkumného záměru MSM: 21 000 0001 a jeho
dílčí části "Výzkum a aplikace geodetických metod pro zabezpečení jakosti a spolehlivosti stavebních objektů" bylo
studováno využití prostorové polární metody pro měření vodorovnosti stavebních konstrukcí. Článek chce upozornit na
další možnosti této universální měřické metody.
V praxi je úloha měření vodorovnosti nejčastěji řešena
plošnou nivelací, kdy jsou pomocí optického nivelačního přistroje zaměřeny výšky bodů uspořádaných v síti. výšky bodů
sítě mohou být samozřejmě měřeny i jinými přístroji a metodami, jako např. laserovým nivelačním přístrojem s rozmítaným svazkem, digitálním nivelačním přístrojem, hydrostatickou nivelací, sklonoměrem a také pomocí totální stanice. Objevují se zde ale určité rozdíly, a to především v možnosti automatického zaznamenávání měřených dat a jejich
počítačového zpracování a grafického zobrazování. Pomocí
polární metody je možné určit polohu měřených bodů, což
u nivelace není možné, a toho lze využít pro jejich automatické grafické zobrazení.
V článku se budeme zabývat rozbory přesností polární
prostorové metody pro shora uvedenou úlohu a teorii doplníme výsledky experimentálních měření.

kou výšku cíle budeme při měření nastavovat, neboť s výškou cíle se mění vliv chyby v délce a zenitovém úhlu a také
vliv náklonu hranolu (měřický pomocník není schopen stále
udržovat výtyčku ve svislé poloze). Jistě si čtenář klade
otázku, proč nebyl použit stojánek k upevnění hranolu. Nevyužili jsme této možnosti, neboť jsme chtěli vytvořit podmínky praxe, kde záleží mj. na rychlosti prací a urovnávání
výtyčky ve stojánku je časově náročné.
Dalším předpokladem pro rozbor je, že měřený objekt je
vodorovná stavební konstrukce; lze tedy z výšky přístroje,
cíle a vodorovné délky vyjádřit zenitový úhel a šikmou délku
podle (3), (4) a (5).

Prvotní otázkou je stanovení vztahů pro náklon cíle, jeho
výšku a polohu. Předpokládáme že se cíl vychyluje náhodně,
a to v libovolném směru. Z obr. 1 vyplývají následující
vzorce:

kde je cp změna polohy cíle, Cv změna výšky cíle,
klonu, Ve výška cíle při svislé poloze výtyčky.
Pro rozbory přesnosti jsou nejdříve uvedeny přístroje ajejich
přesnosti, pomůcky a další předpoklady.
Použili jsme totální stanici Leica TC 1700, u níž je výrobcem uvedena přesnost měření úhlů 0,0005 gon a přesnost
měření délek 2 mm ± 2 ppm. Při rozborech přesnosti použijeme charakteristiky uvedené výrobcem, tj směrodatnou odchylku délky Gs = 0,002 m, nebo určené z experimentálních
měření (opakovaná měření), a to: výběrové směrodatné odchylky zenitového úhlu a vodorovného směru Sz = 0,0008 gon
a Sa = 0,0012 gon. Pro měření délek je použit hranol Leica
na výsuvné výtyčce s krabicovou libelou. Nastává otázka, ja-

f3 úhel ná-

V grafech I a 2 vidíme velikost změny výšky a polohy cíle
pro různé výšky cíle a jeho náklony.
Z grafů 1,2 vyplývá, že vliv náklonu na výšku cíle je zanedbatelný, v určení polohy se však projevuje výrazněji. Pro
eliminování vlivu náklonu by bylo nejvýhodnější používat
vc~O.
Směrodatná odchylka polohy cíle Spc byla zjištěna experimentálně a dosahuje hodnot Spc = 0,0025 m pro výšku cíle
1,57 m a Spc = 0,0007 m pro výšku cíle 0,042 m. Směrodatná
odchylka výšky dosahovala zanedbatelných hodnot.

Geodetický a kartografický
ročm'k 47189, 2001, číslo 6

a dosazením vzorců (3), (5) odvodíme Gh (12) a
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Při určování polohy a výšky podrobného bodu objektu souvisí s výškou cíle i přesnost měření zenitových úhlů z, vodorovných směrů a a délek s. Odvodíme proto vztahy pro
vliv měřených vličin z, s a a.
Z obr. 2 vyplývají, za předpokladu vodorovnosti měřeného
objektu, základní vztahy

kde je p převodní koeficient na radiány, Uh směrodatná odchylka převýšení (výšky), Us směrodatná odchylka délky,
U, směrodatná odchylka zenitového úhlu, up směrodatná odchylka polohy, uy a Ux směrodatné odchylky souřadnic
y a x a Ua směrodatná odchylka vodorovného směru.

Spojením těchto dvou nezávislých jevů, a to vlivu náklonu
cíle CTve, CTpc a vlivu měřených veličin (12), (13), získáme konečné vzorce pro výpočet směrodatných odchylek výšky
CTh-/wn a délky C1p-1con
(14)

So

z = arctan --,
ve -

(15)

Vp

kde je So vodorovná vzdálenost stanoviska a cíle, s šikmá
vzdálenost, Ve výška cíle, vp výška přístroje (v naš~ht případě
vp = 1,570 m), z zenitový úhel.
Pro určované parametry bodu P lze odvodit následující
vztahy:

kde je h měřené převýšení, Yp, Kp pravoúhlé souřadnice a aAP
směrník z bodu A na bod P.
Zákonem hromadění směrodatných odchylek získáme
směrodatné odchylky Gh (9), Gy (lO), Gx (II), jejich úpravou

Graf 3 a 4 vyjadřují závislost směrodatných odchylek Gh-kon
a Gp-Icon (14) a (15) na hodnotách Gs> Sl) s'" So. Ve a náklonu
cíle Gedná se pouze o vliv měřených veličin - bez vlivu podkladu a vlivu identifikace bodů),

1

v,L.

80
-------------.----------------

A

Ve

------------------

----

1

-._-

Ve -

vp

Geodetický a kartografický obzor
126 ročník 47/89, 2001, číslo 6

,

,-

--

ap_hm a ah_hm jsou konečné směrodatné odchylky
polohy a výšky cíle,

a, je směrodatná odchylka délky převzatá z firemních materiálů,
Sz

Sex

CJ"

= 0,002 m,

je výběrová směrodatná odchylka zenitového
úhlu, Sz = 0,0008 gon,
je výběrová směrodatná odchylka vodorovného
směru Sa = 0,0025 gon.

Pro náš případ, kdy Vel = 1,570 m (řada I), Ve2 = 0,042 m
(řada 2), směrodatné odchylky Sz = 0,0008 gon, as = 0,002 m
a Sa = 0,0025 gon dostáváme grafy 5 a 6.
Z grafů 5, 6 vyplývá, že pro měření výšky je výhodné používat cíl o stejné výšce jako je výška přístroje, tzn. měříme
pod vodorovnou záměrou. Avšak i pro cíl o výšce ~ O pro
větší vzdálenosti (do 80 m) směrodatná odchylka ah-kon ne-

překročí hodnotu 0,001 m. Problém nastává u velmi krátkých
záměr; na tyto vzdálenosti však nelze prakticky měřit.
Pro měření polohy obecně platí, že směrodatná odchylka
roste s výškou cíle, neboť se zde projevuje velkou měrou náklon cíle, je tedy nejvýhodnější používat co nejnižší cíl.
Při volbě cíle je nutné si stanovit, s jakou přesností chceme
určovat polohu a výšku daného bodu, do jaké vzdálenosti budeme měřit, a podle těchto předpokladů zvolíme výšku cíle.
Upozorňuji, že grafy 5, 6 a poznámky jsou určeny pro vp =
1,570 m, as = 0,002 m, Sz = 0,0008 gon, Sa = 0,0025 gon a spe
= 0,0025 m (odpovídající Ve = 1,570 m). Lze však i z těchto
grafů získat obecnější náhled na danou problematiku.

V blízkosti Fakulty stavební ČVUT v Dejvicích byl zvolen
vodorovný objekt o rozměrech (7 m x 55 m), kde bylo zaměřeno v síti 51 podrobných bodů. Každý z nich 2x (ihned
po sobě) při výšce cíle vel = vp = 1,570 m a při Ve2 = 0,042
m. Získali jsme tak 51 dvojic měření pro vel a Ve2 a provedli
jsme jejich statistické zpracování [1] s výsledky uvedenými
v tab. 1.
Srovnejme nyní teoretické rozbory s praktickým měřením
(tab. 2). Jelikož se směrodatné odchylky mění s rostoucí vzdáleností (graf 5, graf 6) provedeme porovnání teoretických
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rozborů a experimentálního měření pomocí jednoduchého
testu. V něm vypočteme teoretické hodnoty (Jh, (Jp pro průměrnou hodnotu měřených vzdáleností cca S0 = 28 m podle
(12),
(13) a s nimi budeme porovnávat hodnoty Sh, sp z ex.
penmentu získané výpočtem z úplného souboru naměřených
dat, tedy pro vzdálenosti 3-55 m.
Pro (Jh je teorie potvrzena experimentálním měřením, pro
(Jp není taková shoda patrná. Hlavní důvod vidíme v tom, že
pro rozbory přesnosti byla zvolena hodnota (Js = 0,002
m (vnější přesnost měření délek), což odpovídá hodnotě udávané výrobcem. Z experimentálního měření vycházela směrodatná odchylka měření délek Ss = 0,0003 m (charakterizující vnitřní přesnost), s níž bylo provedeno nové porovnání.
V tab. 3 jsou uvedeny nové hodnoty, kde kromě změněné Ss
je upravena i hodnota Sa = 0,0012 gon, která byla zjištěna
doplňovacím experimentem. Pokud nyní dosadíme do vzorců
(12) a (13), dostaneme výsledky obsažené v tab. 3.
V tab. 3 je patrná shoda mezi teorií a praxí; vnitřní přesnost polární prostorové metody dosahuje uvedených teoretických hodnot. Čtenář si jistě sám udělá závěr, že je výhodnější používat cíle s menší výškou, pokud bude chtít co
nejpřesněji určovat polohu zaměřeného bodu. Pro určování
výšky je možné využít cíle o jakékoli rozumné výšce.
Připomínám, že zde není uvedena vnější přesnost polární
prostorové metody, tedy nejsou zahrnuty systematické chyby
měření délek a úhlů. Dále jsou v rozborech započítány pouze
dva vlivy, a to vliv měření totální stanicí (úhel - Hz a V,
a délka) a vliv náklonu cíle. Nejsou uváženy další chyby,

Tab. 1 Výběrové směrodatné odchylky polohy
jednoho měření

= 1,570
0,0020 m
0,0004 m

Vel

sp

s"

sp

a výšky

Sh

= 0,042 m
0,0009 m

Ve2

0,0003 m

Tab. 2 Porovnání teoretických rozborů s experimentálními
výsledky při vp = 1,570 m, (J, = 0,002 m, Sz = 0,0008 gon
a Sa = 0,0025 gon.
Vel

teorie

= 1,570
experiment

(Jp

0,0034 m

(J"

0,0004 m

0,0020 m
0,0004 m

Vel

= 0,042 m
experiment

teorie

0,0024 m

0,0009m

0,0004 m

0,0003 m

Tab. 3 Porovnání teoretických rozborů s experimentálními
výsledky při vp = 1,570 m, Ss = 0,0003 m, S, = 0,0008 gon
a Sa = 0,0012 gon.
Vel

teorie

= 1,570
experiment

Ve2

= 0,042 m

teorie

experiment

~,

0,0025 m

0,0020 m

0,0009m

0,0009 m

(J"

0,0004 m

0,0004 m

0,0003 m

0,0003 m
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Graf 5 Směrodatná odchylka (Jh-kon pro výšku cíle
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(Jp-koll

které přesnost měření ovlivňují (orientace přístroje, identifikace podrobného bodu, určení orientace a výšky stanoviska apod.). Vnější přesnost prostorové polární metody lze
určit z jejího porovnání s přesnější metodou měření (např.
s metodou přesné nivelace pro určení výšek podrobných
bodů).

Úkolem tohoto článku bylo vytvořit teoretický podklad pro
prostorovou polární metodu a její využití při měření vodorovnosti stavebních konstrukcí. Z teoretických rozborů i z experimentálních měření je zřejmé, že polární prostorová metoda bude mít při měření vodorovnosti stavebních konstrukcí
své místo. V současné době je prováděno další experimentální měření pro určení její vnější přesnosti.
Clánek hyl zpracován v rámci výzkumného záměru c'. 1 M5M
21 000 000 I : dí/N c'ást 34 01 154 "Výzkum a aplikace geodetick.ých metod pro zahezpdeni jakosti a spolelllivosti stavebnich objektLl".
LITERATURA:
[I] BŮHM. J.-RADOUCH, V-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. 2. vyd. Praha, Geodetický a kartografický
podnik 1990.416 s.
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Ooc. Ing. Otakar ŠVábenský, CSc.,
Ústav geodezie FAST VUT v Srně

Novela katastrálneho zákona
schválená
Oznamujeme slovenským čitatefom. že Národná rada (NR) Slovenskej republiky (SR) na svojom zasadaní dňa 18. 5. 2001 schválila
novelu zákona NR SR Č. 162/1995 Z. z. o katastru nehnutel'ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel"nostiam (katastrálny
zákon) v znení zákona NR SR Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákon ov.
Novela katastrálneho zákona okrem iných zmien rieši aj reštitúciu predchádzajúceho organizačného začlenenia pracovísk katastra
nehnutel'ností, ako špecializovanej štátnej správy, do novokoncipovaných katastrálnych úradov. Novela nadobúda účinnosť I. 1.2002.
Podrobný obsah novely zákona bude v niektorom z ďalších čísiel
časopisu.
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Ing. Alojz Gavliak,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Návrh číselníkov služieb a výrobkov
I)oskytovaných organizáciami rezortu
ÚGKK SR a dalšími subjektmi

V ekonomickej praxi nachádzajú svoje využitie aj razne klasifikácie, najmii klasifikácie činností a produkcie. V súčasnosti
platná Klasifikácia produkcie, zavedená v roku 1996, je však na potreby ekonomickej, ale tiež technickej praxe v rezorte Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky príliš rámcová, a vyžaduje si dálšie rozvinutie. Podrobnejším nástrojom
na členenie rezortnej a blízkej produkcie mažu byť interné číselníky. Návrh takýchto interných číselníkov služieb a výrobkov
vrátane ich niektorých účelových aplikácií.
Proposal oj Code Numbers oj Services and Produets Offered by Organisations oj the Braneh oj the Office oj Geodesy,
Cartography and Cadastre oj the Slovak Republic and by Other Subjeets

Various classifications, namely classification oj activities and products find their application in economic practice. The presently valid Classification oj Production - introduced in 1996 - seems to be much general to the needs oj economic and also
technical practice oj the branch oj the Office oj Geodesy, Cartography and Cadastre oj the Slovak Republic. 1tsfurther development is demanded. The more detailed tool to differentiation oj branch and near-by production may be offered by code
numbers oj services and products including some special applications.

Prechod ekonomiky Slovenskej republiky (SR) na trhové
podmienky, najma však potreba jej transparentnosti pre zahraničie a potreba medzinárodného porovnávania štatistických ukazovatefov, si vyžiadali aj prepracovanie sústavy bývalých (býv.) jednotných klasifikácií. Perspektíva vstupu SR
do Európskej únie (EÚ) orientovala prepracúvanie skorších
a tvorbu súčasných klasifikácií, vrátane 1. revízie Odvetovej
klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) [1] a Klasifikácie produkcie (KP) [2], na rešpektovanie pravidiel závazných
na tvorbu klasifikácií členských štátov EÚ, a tým aj na zabezpečenie ich kompatibility a prevoditefnosti do sústavy európskych a svetových klasifikácií.
V rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK)
SR sa zo sústavy býv. jednotných klasifikácií používali, popri Jednotnej klasifikácii odvetví národného hospodárstva
(JKONH), najma Jednotná klasifikácia výkonov (JKV),
s nadvazujúcou Účelovou nomenklatúrou geodetických
a kartografických výkonov (ÚNGKV), obsiahnutou v Ceníku
vefkoobchodných cien č. VC-20/103 a Jednotná klasifikácia
priemyselných odborov a výrobkov (JKPOV), s nadvazujúcim Odborovým číselníkom polygrafických výrobkov
(OČPV). Zavedenie súčasných klasifikácií OKEČ a KP si
v podmienkach rezortu ÚGKK SR vyžiadalo tiež nahradenie uvedenej ÚNGKV a OČpv. Táto náhrada: pracovná verzia číselníkov služieb a výrob kov (PVČSV) z roku 1996, sa
neskor stala podkladom aj na zostavenie uvádzaného návrhu
číselníkov služieb a výrobkov.

Sústavu súčasných klasifikácií vytvoril Statistický úrad (SÚ)
SR v súlade so svojou posobnosťou podfa zákona [3] a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánrni. Sústava pozostáva z OKEČ, KP a ďalších klasifikácií slúžiacich najma ako
nástroje na štatistické zisťovania a medzinárodné porovná-

vania. Zavedenie nových a aktualizáciu súčasných klasifikácií vyhlasuje Sú SR svojimi opatreniarni v Zbierke zákonov.
Zákonom sa može ustanoviť využívanie klasifikácií aj na iné
než štatistické účely. KP sa v súčasnosti využíva napr. v prílohe zákona [4] na daňové účely a v prílohe zákona [5] na
odpisové účely. Nesprávne zatriedenie produkcie može mať
teda za následok, pre príslušných dodávatefov či iné subjekty,
aj ekonomické dopady.
2.1 Stručná
cií

charakteristika

súčasných

klasifiká-

OKEČ sa v SR zaviedla opatrením [6] s účinnosťou od 1. 1.
1995. Jej povodná verzia z roku 1991 nahradila aj v SR skoršiu JKONH. OKEČ je zostavená na základe 1. revízie štatistickej klasifikácie EÚ NACE, ktorá je kompatibilná a prevoditefná na štandardnú klasifikáciu Organizácie spojených
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Názov

984 ex

Geodetické a kartografické výkony

73524 ex

Výrobky kartografickej polygrafie
Výrobky kartografickej polygrafie
Výkony pri príprave vydania neperiodických
publikácH a neperiodickej tlače
Tlačivá geodetickej služby

73524 ex
9053 ex
73536
94236 ex

987 I ex

Číselný
kód
74.20.73
74.20.74
22.11.33
22.11.32

Názov
Geodetické služby
Kartografické služby
Mapy v inej ako knižnej forme
Mapy v knižnej forme

Odbyt výrobkov polygrafického priemyslu

22.22.20
51.47.21
51.47.22

Ostatná tlač
Vefkoobchod s knihami
Vefkoobchod s papierenským tovarom
a kancelárskymi potrebami

Vedecko-technické informácie

92.5 I.I 2

Činnosti archívov

národov ISIC. Pri jej zostavovaní sa však prihliadalo aj na
niektoré národné špecifiká, najma v záujme fahšieho využitia klasifikácie v prechodnom období, ale tiež v záujme zachovania kontinuity sledovaných štatistických ukazovatefov.
Takto vytvorená univerzálna OKEč umožňuje zatriedenie
činností celého spektra kolektívnych aj individuálnych ekonomických subjektov.
KP sa v SR zaviedla opatrením [7] s účinnosťou od 1. 1.
1996 a nahradila JKV, JKPOV a ďalšie zo sústavy býv. jednotných klasifikácií. Je zostavená na základe štandardnej klasifikácie CPA, závaznej pre členské štáty EÚ, ktorá nadvazuje
na štatistickú klasifikáciu EÚ NACE. Umožňuje zatriedenie
všetkých produktov vrátane služieb a výrobkov. Struktúra KP
je paralelná so štruktúrou skor zavedenej OKEČ. Jej prvá hierarchická úroveň zatrieďuje produkciu do kategórií a subkategórií označených dvojznakovým abecedným kódom. V KP
je však produkcia jednoznačne, bez rizika zámeny, definovaná už šesťmiestnym číselným kódom. Abecedný kód, označujúci súhrn rovnocenných alebo príbuzných produktov, sa
nepoužíva ani v jej dosiaf známych aplikáciách, napr. v prílohách zákonov [4] a [5]. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté
v obr. 1.)

OKEČ definuje odvetvové zoskupenia činností vykonávaných ekonomickými subjektmi. Činnosťou sa pritom rozumie
konanie, posobenie alebo práca. Termín služba sa používa
najma vo význame činnosť, t. j. konanie, posobenie alebo
práca pre niekoho. Výsledkom činností sú produkty, vrátane
služieb a výrobkov, určené: pri činnostiach štátnych rozpočtových organizácií najma pre štát a iné štátne rozpočtové organizácie; a pri činnostiach podnikatefských subjektov najma pre iné podnikatefské subjekty a občanovo OKEČ však
neslúži priamo na zatrieďovanie produktov podnikatefských
subjektov. Túto úlohu plní KP ako adekvátna, súčasným podmienkam zodpovedajúca, náhrada uvedených skorších klasifikácií produkcie, ktorá je popri svojom základom určení, na
štatistické účely, široko využitefná aj v iných oblastiach.
Rezortná a blízka produkcia odvetvia geodetických a kartografických činností je v KP zatriedená do kategórie
K Služby v oblasti nehnutefností, prenájmu a obchodu, oddielu 74 Iné obchodné služby a skupiny 74.20 Architektonické a inžinierské služby a súvisiace technické poradenstvo.
A v nej sa členia najma do podtried 74.20.73 Geodetické
služby a 74.20.74 Kartografické služby poskytované rezort-
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nými organizáciami a ďalšími subjektmi. Z ostatnej rezortnej a blízkej produkcie sú v KP zatriedené napr. výsledky
činností odvetvia vydávania kníh do subkategórie DE Celulóza, papier a výrobky z papiera; nahrané média; tlačiarenske služby, oddielu 22 Vydavatefstvo a tlač a skupiny 22.11
Knihy. A tu sa členia najma do podtried 22.11.33 Mapy zemepisné, hydrografické alebo iné špeciálne mapy tlačené
v inej forme ako knižnej (Mapy v inej ako knižnej forme)
a 22.11.32 Mapy zemepisné, hydrografické alebo iné špeciálne mapy v knižnej forme (Mapy v knižnej forme). (Ďalšie
súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 1.)

Aj príbuzná produkcia je v KP zatriedená v rámci skupiny
74.20 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo. SÚňou najma výsledky činností odvetvia
geodézie a kartografie začlenené do podtriedy 74.20.73 Geodetické služby, konkrétne býv. špeciálne geodetické výkony
(vojenské), do podtriedy 74.20.74 Kartografické služby, konkrétne býv. špeciálne kartografické výkony (vojenské) a do
podtriedy 74.20.72 Služby podpovrchového merania, konkrétne banské a ostatné meračské práce geologickej služby.
Ale tiež niektoré výsledky činností odvetvia architektonických a inžinierskych služieb vrátane projektovania, začlenené do podtriedy 74.20.10 Plány, projekty, výkresy pre stavebné, priemyselné, obchodné alebo podobné účely.
Zdanlivo príbuznú povahu má produkci a začlenená do
podtriedy 72.30.21 Služby súvisiace so spracovaním údajov
a ich tabeláciou a do podtried: 72.30.22 Služby súvisiace so
zaznamenávaním vstupných údajov a 72.30.23 Ostatné služby súvisiace so spracovaním údaj ov. Túto produkciu však
treba dosledne odlišovať od aplikácií počítačového spracovania údaj ov v rámci podtriedy 74.20.73 Geodetické služby,
ktoré sú len prostriedkom pri uskutočňovaní obsahovo iných
služieb, a dnes je už ich neoddelitefnou súčasťou. Napr. pri
spravovaní a využívaní údajov katastra nehnutefností alebo
pri spravovaní a využívaní súborov automatizovaného informačného systému. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 2.)

Číselníky plnia pri výrobe a obehu produkcie nezastupitefnú
úlohu. Na potreby praxe, najma pre podrobné členenie rezortnej a blízkej produkcie a rozne účelové aplikácie, sú čí-
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JKV +JKPOV
Číselný
kód

Názov

KP
Číselný
kód

Názov

9847

Speciálne geodetické a kartografické výkony
(vojenské)

74.20.73
74.20.74

Geodetické služby
Kartografické služby

904 53

Výkony geologickej služby - meračské
Projektovanie

74.20.72

Služby podpovrchového merania
Plány, projekty, výkresy pre stavebné,
priemyselné, obchodné alebo podobné účely

906 ex

selníky služieb a výrobkov nástrojom základného významu.
Svojim jasným obsahovým vymedzením služieb a výrobkov
sú však prínosom aj na lepšie poznanie a definovanie vedného odboru geodézia a kartografia a ďalších vedných odborov. Preto bolo zostavenie PVČSV, nadvazujúcej na súčasné
klasifikácie, predovšetkým reakciou na potreby praxe, ktorej
chýbal aktuálny nástroj na podrobnejšie členenie služieb
a výrobkov, najma v rámci podtried 74.20.73 Geodetické
služby, 74.20.74 Kartografické služby a 22.11.33 Mapy v inej
ako knižnej forme. Východiskom na zostavenie PVČSV, aj
uvádzaného návrhu číselm"kov služieb a výrobkov, bola systematizácia rezortnej a blízkej produkcie, podIa jej charakteristických vlastností a znakov, a následne jej zoradenie podIa triediacich hIadísk.

Návrh číselníka služieb plynule nadvazuje na KP, ktorá je
svojou štruktúrou výrazne odlišná od skoršej JKV. V KP je
napr. býv. odbor 984 Geodetické a kartografické výkony nerovnomeme rozdelený do dvoch podtried: 74.20.73 Geodetické služby a 74.20.74 Kartografické služby; s tým, že do
prvej z nich je začlenená jeho rozhodujúca časť a do druhej
z nich len jedna z jeho skupín výkonov. Pritom v skoršej JKV
bola, na rozdiel od KP, najnižšou úrovňou až podskupina výkonov, v dosledku čoho bola JKV aj podstatne podrobnejšia.
Takto je KP na zatrieďovanie rezortnej a blízkej produkcie
príliš rámcová; pri kartografických službách, "osamostatnených" v osobitnej podtriede, však vytvára aspoň predpoklady
na ich lepšie rozvinutie. V záujme zachovania kontinuity vychádza návrh číselníka služieb zo skoršej JKV a z uvedenej
ÚNGKV, a to pri zachovaní ich zaužívaného a osvedčeného
členenia, s vykonaním potrebných korekcií na základe výsledkov technického rozvoja.
V KP sa termín "skupina" používa na označenie jej štvrtej hierarchickej úrovne. Preto sa v návrhu číselníka služieb
zavádzajú, na označenie jeho siedmej a osmej Úfovne, namiesto termínov "skupina" a "podskupina" zo skoršej JKV,
nové termíny "okruh" a "podokruh" služieb. V označovaní
deviatej úrovne sa však v návrhu číselníka služieb už ďalej
pokračuje zaužívaným termínom "druh" služieb z uvedenej
účelovej nomenklatúry. Pri nahrádzaní termínov "skupina"
a "podskupina" termínmi "okruh" a "podokruh" služieb sme
vzali do úvahy vzájomnú významovú blízkosť týchto termínov. Napriek tomu chápeme ich používanie naďalej ako pracovné; s tým, že ich neskor možno prípadne nahradiť inými,
priliehavejšími termínmi. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté
v obr. 2.)

74.20.10

Obsah návrhu číselníka služieb vyplýva zo sortimentu služieb poskytovaných rezortnými organizáciami a niektorými
ďalšími subjektmi. Pritom je limitovaný závazným definičným vymedzením služieb, v rámci príslušných podtried, vo
vysvetlivkách KP. K jednoznačnosti tohto vymedzenia prispieva aj rozšírená systematická časť KP, v ktorej sa uvádza
obsah príslušných podtried KP, vo vzťahu ku skoršej JKV,
a tiež prevodník KP, ktorý umožňuje priamy a nepriamy prevod medzi skoršou JKV a KP. Tieto východiská súčasne tvoria rámec na zostavenie číselníka služieb, podrobne členiaceho rezortnú a blízku produkciu z odvetví geodetických
a kartografických činností, vefkoobchodu s iným tovarom pre
domácnosť a činností knižníc a archívov.
Z odvetvia geodetických a kartografických činností číselník obsahuje podstatnú časť služieb podtried 74.20.73 Geodetické služby a 74.20.74 Kartografické služby. Pritom podIa vysvetliviek KP: podtrieda 74.20.73 Geodetické služby
zahtňa zber informácií o zemskom povrchu roznymi geodetickými metódami a technikou, a tiež speciálne geodetické
výkony (vojenské); a podtrieda 74.20.74 Kartografické
služby zahfňa vypracovanie podk1adov na prípravu a revíziu
rnáp rozneho druhu, a tiež špeciálne kartografické výkony
(vojenské) a služby predpovede počasia. A podIa rozšírenej
systematickej časti KP a prevodníka KP: podtrieda 74.20.73
Geodetické služby zahtňa býv. odbor 984 Geodetické a kar-

XX.XX.XX. XX.XX.2Qf.X .•

7 okruh
8 podokruh
9 druh
10 poddruh
11 položka
12 ohťažnosť
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KP
Názov

Geodetické a kartografické činnosti

Velkoobchod s iným tovarom pre domácnosť

Číselný
kód

Činnosti knižníc a archívov

tografické výkony, ale bez skupiny výkonov 984 6 Kartografické výkony a časti skupiny výkonov 984 7 Speciálne
kartografické výkony (vojenské); a podtrieda 74.20.74 Kartografické služby zahfňa býv. skupinu 984 6 Kartografické
výkony, časť skupiny 984 7 Speciálne kartografické výkony
(vojenské), ako aj časti býv. skupín 988 2 Meteorologické
výkony a 988 3 Klimatologické výkony.
Z odvetvia vefkoobchod s iným tovarom pre domácnosť
návrh číselníka obsahuje len mapovú službu, v rámci podtried 51.47.21 Vefkoobchod s knihami, novinami a časopismi a 51.47.22 Vefkoobchod s papierenským tovarom
a kancelárskymi potrebami; a z odvetvia činností knižníc
a archívov len služby Ústredného archívu geodézie a kartografie, v rámci podtriedy 92.51.12 Činnosti archívov. Vysvetlivky KP žiadnu z týchto služieb osobitne nevymedzujú.
Podfa rozšírenej systematickej časti KP pozostáva mapová
služba, v rámci prvých dvoch podtried, z časti býv. podskupiny 942 36 Odbyt výrobkov polygrafického priemyslu
a kultúmej spotreby a služby ústredného archívu, v rámci
tretej podtriedy, z časti býv. skupiny 987 1 Vedecko-technické informácie. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 3.)

Členenie podstatnej časti návrhu číselníka služieb je naznačené zákonom [8], ktorý špecifikuje služby v rámci nášho
odvetvia ako vykonávanie geodetických a kartografických
činností v geodetických základoch, v podrobných bodových
poli ach, v mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster nehnutefností, pri vymeriavaní štátnej hranice, pri leteckom meračskom snímkovaní, pri diafkovom prieskume Zeme, pri
tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov z informačných súborov automatizovaného informačného systému geodézie,
kartografie a katastra, pri tvorbe a vydávaní kartografických
diel, pri štandardizácii geografického názvoslovia a pri do-

Názov

74.20.73

Geodetické služby. Býv.:
Geodetické a kartografické výkony
-984
okrem:
-9846
Kartografické výkony a
-9847ex
Speciálne kartografické výkony (vojenské).Bez:
-9847ex
Speciálne geodetické výkony (vojenské)

74.20.74

Kartografické služby. Býv.:
-9846
Kartografické výkony okrem:
-984 7 ex Speciálne kartografické výkony (vojenské). Bez:
'- 9882 ex Meteorologické výkony
-9883ex
Klimatologické výkony

51.47.21

Velkoobchod s knihami, novinami a časopismi.
Len býv.:
- 942 36 ex Odbyt výrobkov polygrafického
priemyslu
Velkoobchod s papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami. Len býv.:
- 942 36 ex Odbyt výrobkov polygrafického
priemyslu.

51.47.22

92.51

obzor

92.51.12

Činnosti archívov. Len býv.:
-9871 ex Vedecko-technické informácie

kumentácii a archivácii výsledkov týchto činností. Na takéto
okruhy či podokruhy je približne členený aj návrh číselníka
služieb.
Uvedené služby sa v číselníku spravidla uzatvárajú v podtriede 74.20.73 Geodetické služby. Len tvorba štátnych mapových diel na základe priameho mapovania sa uzatvára
v podtriede 74.20.74 Kartografické služby a vydávanie štátnych mapových diel až v rámci číselníka výrobkov, v podtriede 22.11.33 Mapy v inej ako knižnej forme. Táto skutočnosť si vyžaduje oddelenie oboch podtried prirodzenou
deliacou čiarou. Ako vecne správne a v praxi osvedčené sa
ukazuje uzavretie podtriedy 74.20.73 Geodetické služby,
v podokruhoch služieb pri mapovaní vo velkých mierkach,
meračským originálom mapy, čo je povodné zobrazenie výsledkov podrobného merania a prešetrovania alebo fotogrametrického vyhodnotenia, resp. pri mapovaní v stredných
mierkach topografickým originálom, čo je meračský originál mapy pri topografickom mapovaní. A ďalej uzavretie podtriedy 74.20.74 Kartografické služby tlačovými podkladmi
štátnych mapových diel, čo sú kopírovacie predlohy na vyhotovenie tlačovej formy.
Mapová služba je v rámci podtried 51.47.21 Vefkoobchod
s knihami, novinami a časopismi a 51.47.22 Vefkoobchod
s papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami členená
analogicky s členením polygrafických výrobkov - neperiodických publikácií, v skoršej JKPOV. Rozumie sa ňou distribúcia a predaj najma rezortnej produkcie ako sú štátne mapové diela, technické predpisy či iné publikácie, prípadne
tlačivá geodetických služieb. Činnosti a služby Ústredného
archívu geodézie a kartografie sú v rámci podtriedy 92.51.12
Činnosti archívov členené v nadviiznosti na členenie vedecko-technických informácií, vo vzťahu k vedám a vedným
odborom v skoršej JKV. Pozostávajú zo zabezpečovania
správy a využívania archívnych materiálov, najma originálov
neplatných operátov a ďalších dokumentov. (Ďalšie súvislosti
sú obsiahnuté v tabufke 4.)
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Návrh číselníka služíeb
Miesto číselného kódu
12 34 56 78 9 10

Nomenklatúra

74.20.73.21.1

Tvorba meračského originálu povodnej Základnej mapy SR vefkej mierky

74.20.74.11.1

Tvorba a obnova tlačových podkladov povodnej Základnej mapy SR vefkej mierky

:

Návrh číselníka výrobkov
Miesto číselného kódu
12 34 56 78 9 10

Nomenklatúra

22.11.33.11.1

Ofsetová tlač Základnej mapy SR vefkej mierky

OKEČ
Číselný
kód
22.11

KP
Názov

Vydávanie kníh

Číselný
kód

Názov

22.11.33

22.11.32

22.22

Ostatná tlač

Aj návrh číselníka výrobkov plynule nadvlizuje na KP, ktorá
je svojou štruktúrou výrazne odlišná aj od skoršej JKPOv.
V KP je napr. produkcia býv. podskupiny 735 24 Výrobky
kartografickej polygrafie a býv. skupiny 905 3 Výkony pri
príprave vydania neperiodických publikácií a neperiodickej
tlače zlúčená do podtriedy 22.11.32 Mapy v knižnej forme.
Ale napr. výrobky býv. podskupiny 735 36 Tlačivá geodetickej služby tvoria len časť podtriedy 22.22.20 Registre,
účtovné knihy, bloky, rýchloviazače, dosky, spisové mapy,
obchodné tlačivá a ostatné školské, kancelárske výrobky z papiera, kartónu alebo lepenky (Registre a ďalšie výrobky). SÚčasne však návrh číselníka výrobkov rešpektuje členenie najma skoršej JKPOV ale aj OČpv.
V návrhu číselníka výrobkov sa, z rovnakého dovodu ako
v návrhu číselníka služieb, zavádzajú na označenie jeho siedmej a osmej hierarchickej úrovne namiesto termínov "skupina" a "podskupina" výrobkov zo skoršej JKPOV, termíny
"okruh" a "podokruh" výrobkov. Na označenie jeho deviatej
a ďalších úrovní sa však už ponechávajú zaužívané a osvedčené termíny z býv. odborového číselníka polygrafických výrobkov. Použitie osvedčeného členenia tohto odborového číselníka v návrhu číselníka výrobkov umožňuje rozvinúť
členenie rezortnej produkcie, podfa potreby, až do štmásteho
miesta číselného kódu. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté
v obr. 3.)

22.22.20

Mapy v inej
-73524 ex
-7358
- 90533

ako knižnej forme. Býv.:
Výrobky kartografickej polygrafie. Bez:
Výrobky kartoreprodukčné osobitné
Výkony pri príprave vydania trojrozmerných pomOcok
Mapy v knižnej forme. Býv.:
-73524 ex Výrobky kartografickej polygrafie a
- 9053 ex
Výkony pri príprave vydania neperiodických publikácií
Registre a ďalšie výrobky. Len býv.:
-73536
Tlačivá geodetickej služby

Obsah návrhu číselníka výrobkov zodpovedá sortimentu výrobkov dodávaných rezortnými organizáciami a niektorými
ďalšími subjektmi. Súčasne je rámec na zostavenie návrhu
číselníka výrobkov daný, rovnako ako pri číselníku služieb,

Miesto číselného kódu
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12 technika tlače
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Odborový číselník polygrafických výrobkov
Miesto číselného kódu
1234567
735241
735241 1
735241 2
735241 3

Nomenklatúra
Mapy pre hospodársku výstavbu
Mapy vefkých mierok
Topografické mapy
Základné mapy

Návrh číselníka výrobkov
Miesto číselného kódu
12345678
22.11.33.1
22.11.33.11
22.11.33.12

Nomenklatúra
Štátne mapové diela
Základné štátne mapové diela vo vefkých mierkach
Základné štátne mapové diela v stredných a malých mierkach

Pracovná verzia číselníka služieb
Miesto číselného kódu
12 34 56 78 9 10
74.20.73.21.1

Nomenklatúra
Tvorba meračského originálu povodnej Základnej mapy SR vefkej mierky
Zoznam vecných a ďalších úloh
Podtrieda 74.20.73 Geodetické služby
Úloha:
Názov

Číslo
21.11
21.12

Základná mapa SR 1 : 1000, pOvodná. Tvorba meračského originálu
Základná mapa SR 1 : 2000, povodná. Tvorba meračského originálu

závazným definičným vymedzením týchto výrobkov vo vysvetlivkách KP, najma však vyjadrením vzťahu podtried KP
ku skorším JKPOV a JKV v rozšírenej systematickej časti
KP a v prevodníku KP. V súlade s dodávaným sortimentom
a týmto rámcom návrh číselníka výrobkov podrobne člení rezortnú a blízku produkciu v odvetviach vydávania kníh
a ostatnej tlače.
Z odvetvia vydávania kníh návrh číselníka obsahuje výrobky podtriedy 22.11.33 Mapy v inej ako knižnej forme, najma štátne mapové diela a podtriedy 22.11.32 Mapy v knižnej forme, najma príručky,technické predpisy a dalšie
publikácie. Podfa vysvetliviek KP zahffia podtrieda 22.11.33
Mapy v inej ako knižnej forme tlačené mapy všetkého druhu,
nezostavené do atlasu, vrátane glóbusov. Podtriedu 22.11.32
Mapy v knižnej forme vysvetlivky KP definične nevymedzujú. Podfa rozšírenej systematickej časti KP obe tieto podtriedy zahffiajú časti býv. podskupiny 735 24 Výrobky kartografickej polygrafie a druhá z nich aj časť býv. skupiny 905
3 Výkony pri príprave vydania neperiodických publikácií
a neperiodickej tlače. Takto je vzťah uvedených výrobkov
k výrobkom skoršej JKPOV vyjadrený aj v prevodníku KP.
Z odvetvia ostatnej tlače číselník obsahuje výrobky podtriedy 22.22.20 Registre a dalšie výrobky, konkrétne tlačivá
geodetických služieb. Vo vysvetlivkách KP sa tieto výrobky
priamo neuvádzajú. Podfa rozšírenej systematickej časti KP

a prevodníka KP však jednoznačne zodpovedajú výrobkom
býv. podskupiny 735 36 Tlačivá geodetickej služby. (Ďalšie
súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 5.)

Členenie návrhu číselníka výrobkov vychádza najma z členenia výrobkov 735 24 Výrobky kartografickej polygrafie
skoršej JKPOV, uvedeného v OČPV; pričom toto členenie,
z vecného aj terminologického hfadiska, tiež podstatne inovuje. V podtriede 22.11.33 Mapy v inej ako knižnej forme
(v okruhu štátne mapové diela) a čiastočne aj v podtriede
22.11.32 Mapy v knižnej forme (v okruhu mapové atlasy) číselník výrobkov priamo nadvazuje na podtriedu 74.20.74
Kartografické služby číselníka služieb, končiacu tlačovými
podkladmi máp, t. j. kopírovacími predlohami na tlač výrobkov. V dalšom okruhu podtriedy 22.11.32 Mapy v knižnej
forme (v okruhu ostatné výrobky v knižnej forme) je však
vyhotovenie predlohy na tlač výrobkov priamo súčasťoučíselníka.
Státne mapové diela sú pritom v návrhu číselníka výrobkov členené analogicky s ich členením v podtriede 74.20.74
Kartografické služby číselníka služieb. Aj použité termíny
a názvy štátnych mapových diel zodpovedajú ich vymedzeniu v zákone [8] a v technických predpisoch [9]. Členenie
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Pracovná verzia číselníka služieb
Miesto číselného kódu
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Nomenklatúra

74.20.73.43.2

Meranie a vykonanie zmien hranic a stavieb v súbore geodetických informácií
katastrálneho operátu

Technický predpis
Druh

I

Rozsah vecnej pOsobnosti

S

74.20.73.43.20

Názov
Smemice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra
nehnutefností

mapových atlasov a ostatných výrobkov v knižnej forme, ako
sú príručky, technické predpisy a názvoslovné publikácie,
však už len vofne prihliada na ich členenie v OČPY. Podobne
členenie tlačív geodetických služieb vofne prihliada na členenie okruhov podtriedy 74.20.73 Geodetické služby návrhu
číselníka služieb.
Okruh štátne mapové diela, podtriedy 22.11.33 Mapy
v inej ako knižnej forme číselníka výrobkov, nezahfňa vydavatefstvo máp. Na rozdiel od okruhov mapové atlasy
a ostatné výrobky v knižnej forme, podtriedy 22.11.32 Mapy
v knižnej forme číselníka výrobkov, v ktorýchje vydavatefstvo atlasov a kníh neoddelitefnou súčasťou. A na rozdiel od
okruhu tlačivá geodetických služieb, podtriedy 22.11.20 Registre a ďalšie výrobky návrhu číselníka výrobkov, v ktorom
sa vydavatefská činnosť, vzhfadom na charakter týchto výrobkov, nevyžaduje. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 6.)

plánov vecných a ďalších úloh. Vecné úlohy vyplývajú týmto
organizáciám najma z ustanovení zákonov [8], [lI] a uhrádzajú sa zo štátneho rozpočtu. Ďalšie úlohy vykonávajú tieto organizácie pre mimorezortných odberatefov, na základe
svojich štatútov, pričom si ich realizáciou vytvárajú rozpočtové príjmy. V názvoch úloh zoznamu sú zohfadnené tiež
zmeny vyplývajúce z novelizácie právnych a technických
predpisov.
PVČSV sa v zozname vecných a ďalších úloh aplikovala
na označenie číselných kódov a názvov úloh. Úlohy zoznamu
sú zostavené v rámci osmich podtried KP. Číselné kódy úloh
sa skladajú zo základného dvojčíslia, následného dvojčíslia,
a pri niektorých úlohách aj z doplnkového čísla; pričom základné dvojčíslie a prvé číslo následného dvojčíslia sú zhodné
s okruhmi, podokruhmi a druhmi služieb či výrobkov
PVČSV. Aj názvy úloh zoznamu vychádzajú z nomenklatúr
druhov služieb a výrobkov PVČSY. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 7.)

4. Účelové aplikácie číselm'kov služieb a výrobkov
KP slúži, ako sme už uviedli, najma na účely štatistického
zisťovania a medzinárodného porovnávania. Z aplikácií KP
pripomenieme jej využívanie napr. v prílohách zákonov [4]
a [5], na daňové a odpisové účely. V praxi sú však na členenie produkcie potrebné podrobnejšie nástroje ako KP, a to nielen v ekonomických činnostiach. V našich podmienkach
napr. na členenie vecných a ďalších úloh, na systémové označovanie technických predpisov, ale aj na číselné označovanie výtlačkov v tiráži štátnych mapových diel, služieb a výrobkov v ponukových cem1coch,spotreby práce v zborníkoch
normatívov a inde. To je tiež hlavný z dovodov zostavenia
návrhu číselníkov služieb a výrobkov, a to sú zároveň aj niektoré z ich možných aplikácií. Napriek svojmu primárne rezortnému určeniu, poskytujú tieto číselníky aj rozne možnosti využitia ďalšími subjektrni. Na tento účel je návrh
číselníkov rozšírený napr. o služby inžinierskej geodézie, vybrané služby pre kataster nehnutefností a iné. Dve z uvedených aplikácií PVČSV sa v praxi už niekofko rokov využívajú.
4.1 Aplikácia
a ďalších

číselníkov
úloh

v zozname

vecných

Zoznam vecných a ďalších úloh, tvoriaci prílohu pokynov
[10], je prvou z aplikácií PVČSY. Slúži rezortným rozpočtovým organizáciám ako podklad na zostavenie ich ročných

4.2 Aplikácia
číselníkov
v systémovom
čení technických
predpisov

ozna-

Systémové označenie technického predpisu je kódovým vyjadrením druhu a vecnej pOsobnosti technického predpisu.
Skladá sa z abecedného kódu druhu technického predpisu,
ktorým je napr. pre smernice písmeno "S" a pre metodický
návod dvojica písmen ,,MN"; a z číselného kódu vecnej
posobnosti technického predpisu, ktorý označuje: prvými
tromi dvojčísliami príslušnú podtriedu KP a ďalšími dvoma
dvojčísliami príslušný okruh, podokruh, druh a poddruh interných číselníkov. Na označenie ostatných štyroch miest číselného kódu sa v súlade so smernicami [9] aplikovala uvedenáPVČSV.
Táto aplikácia umožňuje číselným kódom vyjadriť rozny
rozsah vecnej posobnosti technického predpisu, spravidla od
poddruhu po okruh služieb či výrobkov. PokiaT sa vecná
pOsobnosť technického predpisu vzťahuje na dva a viac poddruhov alebo na celý druh služieb či výrobkov, je posledným
číslom číselného kódu nula. A podobne: pri rozsahu vecnej
pOsobnosti technického predpisu, zodpovedajúcom dvom
a viac druhom alebo celému podokruhu služieb či výrobkov,
sú ostatnými číslami číselného kódu dve nuly; a pri rozsahu
vecnej pOsobnosti technického predpisu, zodpovedajúcom
dvom a viac podokruhom alebo celému okruhu služieb či výrobkov, sú ostatnými číslami číselného kódu tri nuly. (Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 8.)
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Návrh číselníka výrobkov
Miesto číselného kódu
12345678 9 10 1112 1314
22.11.33.11.1

Nomenklatúra
Ofsetová tlač Základnej mapy SR vefkej mierky

Ponukový cenník
štátnych mapových diel
Výrobok:
Názov

Číslo
22.11.33.11.11.
22.11.33.11.12.

16.
16.

23
23

Základná mapa SR 1 : 1000
Základná mapa SR 1 : 2000

Poznámka: V rámci číselného kódu ponukového cenníka sa uvádza: na 10. mieste, ako "poddruh", kód mierky mapy; na 11. a 12. mieste, ako "materiáVgramáž", kód bezdrevného papiera ajeho gramáže; na 13. mieste ako "technika tlače" kód ofsetovej tlače; a na
14. mieste, ako "forma" výrobkov, kód ich spracovania v listovej forme.

4.3 Ďalšie možnosti
žieb a výrobkov

aplikácie

číselníkov

slu-

Z ďalších možností aplikácie číselníkov služieb a výrobkov
naznačíme len niektoré z ich možných aplikácií v rezortných
podmienkach, na číselné označovanie edičných titulov v tiráži štátnych mapových diel, služieb a výrobkov v ponukových cenníkoch a prác v zbomíkoch normatívov.
Pri aplikácii číselníka výrobkov v tiráži štátnych mapových diel je účelné nadviazať na číselné kódy edičných titulov uvedené v zozname vecných a ďalších úloh, ktoré sú súčasne zhodné aj s ich číselnými kódmi uvedenými v rezortnom edičnom pláne. Tak, že sa ich prvé tri dvojčíslia, označujúce podtriedu KP a nasledujúce dve dvojčíslia, označujúce poddruh číselníka výrobkov, rozšíria o ďalšie miesta číselného kódu, označujúce materiál (spravidla papier) a jeho
grarnáž, techniku tlače a formu spracovania výrobkov. Číselné kódy týchto edičných titulov možno súčasne využiť,
spolu s názvarni edičných titulov uvedenými v zoznarne vecných a ďalších úloh, aj pri zostavovaní ponukového cenníka
štátnych mapových diel.
Aj pri aplikácii návrhu číselníka služieb v ponukových
cenníkoch rezortných organizácií možno vychádzať z číselných kódov uvedených v zoznarne vecných a ďalších úloh
a analogicky ich prvé tri dvojčíslia, označujúce podtriedu KP
a nasledujúce dve dvojčíslia, označujúce poddruh číselníka
služieb, rozšíriť o ďalšie miesta číselného kódu označujúce
položku, obťažnosť, prípadne prirážku či zrážku. Podobné
možnosti aplikácie ponúkajú číselníky služieb a výrobkov aj
pri číselnom označovaní prác v rezortných zbomíkoch normatívov. Čiastočne ich však možno využiť aj pri zostavovaní
ponukových cenníkov podnikatefských subjektov a inde.
(Ďalšie súvislosti sú obsiahnuté v tabufke 9.)

Číselníky produkcie možno zostaviť roznymi spOsobmi; napr.
podfa odvetví, výberovo, podfa podtried poskytovaných produktov, či inak. V uvádzanom návrhu číselníkov služieb a výrobkov sme zvolili výberový sposob ich zostavenia, podfa
podtried poskytovaných služieb a výrobkov, prihliadajúci

najma na potreby členenia rezortnej produkcie a blízkej produkcie ďalších subjektov. Zvolený výber je v podstate vymedzený rozsahom činností upravených zákonom [8] a vyhláškou [12]; prípadne, pri niektorých technických podkladoch na zmeny v katastrálnom operáte, zákonmi [13]
a [14].
V návrhu číselníkov služieb a výrobkov je KP rozvinutá
zásadne po deviate miesto číselného kódu, tj. na úroveň druhu
služieb a výrobkov. Pri účelových aplikáciách číselníkov,
ktoré uvádzame vyššie, však možno KP, v súlade so schémarni číselných kódov číselníkov, podl'a potreby rozvíjať aj
ďalej. Číselníky pritom nepovažujeme za statické nástroje.
Ich priebežnú aktualizáciu predpokladáme najma v nad vaznosti na novelizáciu uvedených všeobecne závazných právnych predpisov, a to vrátane ich prípadného doplňovania
o nové druhy služieb a výrobkov ďalších subjektov.
Článok je prvou zverejnenou informáciou o používaní
a aplikácii číselníkov služieb a výrobkov v podmienkach rezortu. Vzhl'adom na limitovanie rozsahu príspevkov, uvádzarne v článku len hlavné myšlienky a súvislosti z problematiky klasifikácií a číselníkov. Z rovnakého dovodu uvádzame v ňom len malé ukážky z pripraveného návrhu číselníkov. Uvedomujeme si túto jeho heslovitosť. Domnievame
sa však, že v súčasnosti može byť pre rezortné organizácie
užitočná aj táto rámcová informácia, pričom základnú orientáciu može poskytnúť aj ďalším subjektom. Preto sme považovali za potrebné uverejniť aspoň to podstatné. Zároveň
predpokladáme, že úplný návrh číselníkov vydá ÚGKK SR,
v dohl'adnom čase, ako prílohu intemého pokynu, či iného
aktu riadenia.

[1] SÚ SR: Odvetvová klasifikácia ekonomických činností. 1. revízia. Bratislava, SEVT, a. s., 1994.
[2] SÚ SR: Klasifikácia produkcie. 1.-3. dieI. Bratislava, Perfekt,
a. s., 1995.
[3] Zákon SNR č. 32211992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
[4] Zákon NR SR Č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. [Priloha: Zoznam tovarov a služieb podliehajúcich sadzbe dane 6 %.]
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[5] Zákon č. 36611999 Z. z. o daniach z príjmov. [Príloha 2: Zaradenie hmotného majetku a nehmotného majetku do odpisových
skupín.]
[6] Opatrenie ŠÚ SR č. 140/1994 Z. Z., ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvo~ej klasifikácie ekonomických činností.
[7] Opatrenie ŠU SR č. 17211995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.
[8] Zákon NR SR č. 21511995 Z. z. o geodézii a kartografii.
[9] Smernice ÚGKK SR na t~orbu technických predpisov [č. P1419/1998]. Spravodajca UGKK SR, XXX, 1998, čiastka 2,
s.17-19.
[10] Pokyny ÚGKK SR na prípravu a realizáciu plánu vecných a ďa1ších úloh rozpočtových organizácií rezortu [č. OKl-4411997].
Spravodajca UGKK SR, XXIX, 1997, čiastka 2, s. 24-27.
[lI] Zákon NR SR č. 16211995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny
zákon) v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z. z.
[12] Vyhláška ÚGKK SR č. 17811996 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii.
[13] Zákon NR SR č. 18011995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
[l4] Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Kartografická spoločnosť Slo~enskej republiky (SR) v spolupráci
s Geografickým ústavom (GU) Slovenskej akadémie vied (SAV)
usporiada1i 25. októbra 2000 seminár s názvom Aktivity v kartogram 2000, ktorý bol už štvrtým v poradí. Tieto semináre sa organizujú každé dva roky (od roku 1994) s ciefom poskytnúť priestor
roznym odborníkom na prezentáciu svojich kartografických aktivít,
a tak prispieť k vzájomnej informovanosti o tvorbe máp v roznych
vedeckých disciplínach a spoločenských činnostiach, ako aj o použitých metódach a postupoch vrátane problémov, ktoré sa pri tom spravidIa vyskytujú.
V programe seminára boli tieto referáty (publikované bol i v rovnomennom zborníku, len referáty č. 4, 5, 9 a 11 boli publikované
v Kartografických listoch, 2000, č. 8):
1.ADAMJAK, M. (Topografický ústav - TOPÚ - Armády - A - SR):
Návrh štandardu na výmenu priestorových údajov v Slovenskej republike.
2. BARTOŠ, P. (Stavebná fakulta - SvF - Slovenskej technickej
univerzity - STU): Temporálna, spektrálna a priestorová rozIišovacia schopnosť záznamových médií DPZ pre účely mestských území.
3. BENŽA, M. (Etnologický ústav SAV): Kartografické vyjadrenie etnickej štruktúry obyvatefstva.
4. ČERŇANSKÝ, J. - KOŽUCH, M. (Prírodovedecká fakulta PríF - Univerzity Komenského - UK): Využitie digitálneho fotogrametrického systému ImageStation SSK pri tvorbe priestorovej databázy y oblasti Chopok-Jasná.
5. FERANEC, J. - SURI, M. - CEBECAUER, T. - OŤAHEL, J.
(GÚ SAV): Mapy zmien krajiny Česka, Maďarska, Rumunska a Slovenska.
6. HAJEK, M.I - VAVRlNEC, B.2-MARTINČAKOvA, M.3 ('SvF
STU, 2SIovenská agentúra .životného prostredia, 3Geodetický
a kartografický ústav - GKU): Mapa priestorových jednotiek
na sčítanie obyvatefov, domova bytov v roku 2001.
7. HUDECOvA, L (Úrad geodézie, kartografie a katastra - ÚGKK
- SR): Pol'nohospodárske kódovanie a evidovanie pozemkov
v Slovenskej republike a v Európskej únii.
8. HusAR, K. - PRAVDA, J. (GÚ SAV): Počítačová tvorba vzoriek pre areály mapy.
9. KOLENY, M. (PríF UK): Mapovanie geotopov na báze pedotopov v priestore Tisové skaly (Modra-Zochova chata).

10. KUSENDOvA, D. (PríF UK): Tvorba mapy využitia zeme integráciou dát v prostredí GIS.
11. MIČIETOvA, E. -PAVLIČKO, P. (PríFUK): Metodika tvorby
topoklimatickej mapy v prostredí geoinformačných technológií.
12. MIKLošíK, F. (Vojenská akademie - VA, Brno): Metodika
hodnocení map a mapových děl.
13. OFúKANÝ, M. (GÚ SAV): Zmeny využitia lesných a zastavaných ploch v Bratislavskom kraji.
14. PIROH, J. (TOPÚ ASR): Státny informačný systém a geografický informačný systém ako jeho neoddelitefná sÚČ8Sť.
15. PRAVDA, J. (GÚ SAV): Legenda pre mapy krajinnej pokrývky v mierke 1 : 50 000.
16. RYBANSKÝ, M. (VA, Brno): PřýJrava nového standardního
topografického mapového díla Ceské republiky.
17. ŠPACEK, Š. (GKÚ): Základná báza údajov o polohe prvkov
a javov ako podklad pre štátny informačný systém.
Zvláštnosťou seminára bolo, že sa na ňom stretli reprezentanti
dvoch koncepcií báz údaj ov pre územie SR:
1. koncepcie ÚGKK SR, realizovanej GKÚ ako základnej bázy údajov pre geoinformačné systémy realizovanej zo Základnej mapy
Slovenskej republiky 1 : 10 000 v rastrovom i vektorovom tvare,
2. koncepcie ASR vychádzajúcej z Vojenského informačného
systému o území využívajúceho Topografickú mapu Slovenskej
republiky v mierke 1 : 25 000 a uvažovaného ako podkladu pre
geografický informačný systém, ktorý by mal byť súčasťou štátneho informačného systému SR.
Ďalšou zvláštnosťou bolo, že tieto dve koncepcie informácií
o území doplnila informácia o Topografickom mapovom diele Českej republiky (ČR), ktoré je základom Vojenského geografického informačného systému, rozvíjaného Geografickou (predtým Topografickou) službou Armády ČR.
Ostatné referáty boli tematicky roznorodé a vykrývali široké
spektrum problémov súvisiacich s tvorbou máp národností, zmien
krajiny, priestorových jednotiek, geotopov, krajinnej pokrývky, využitia zeme, lesných a zastavaných ploch, topoklimatickej mapy, ako
aj s využitím fotogrametrických prístupov a kritérií, principu kódovania pozemkov, počítačovej tvorby grafických vzoriek, hodnotenia
máp a ďalších problémov súvisiacich s tvorbou a využívaním máp.
Seminár splnil svoj cief a potvrdil, že záujem o tento druh podujatí sa z roka na rok zvyšuje, čo len dokazuje, že heterogénnosť tematiky nenarúša, ale doplňa tendencie usporadúva~ len monotematické semináre. Škoda len, že priestory knižnice GU SAV, v ktorých
sa konal, boli limitujúcim faktorom vyššej (ako 42) početnosti záujemcov.
Ing. lán Pravda. DrSc .•
Geografický ústav SAV,
Bratislava

6. zasadnutie pracovnej skupiny
CERCO o kvalite
V dňoch 6. a 7. novembra 2000 sa uskutočnilo v Budapešti (Maďarsko) stretnutie členov pracovnej skupiny Európskeho výboru
predstavitefov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officiele - CERCO)
o kvalite (ďa1ejWG CERCO o kvalite). Podujatie pozostávalo z rokovaní dvoch pracovných podskupín, a to pracovnej podskupiny
o systémoch manažérstva kvality, pracovnej podskupiny o kvalite
údajov a zo 6. plenárneho zasadnutia WG CERCO o kvalite.
Na rokovaní sa zúčastnilo 22 zástupcov 16 národných kartografických inštitúcií krajín Európy, a to z Belgicka, z Česka, z Dánska,
z Fínska, z Francúzska, z Holandska, z Lotyšska, z Maďarska, z Nemecka, z Nórska, z Portugalska, z Rakúska, zo Slovenska, zo Spojeného kráfovstva, zo Španielska a zo Švédska. Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca Mnohoúčelovej európskej polohovo orientovanej
siete (Multipurpose European Ground-Related Information Network - MEGRIN) Timothy Hancock.
Hostitefskou organizáciou zasadnutia bol Ústav geodézie, kartografie a diafk.ového pries~umu Zeme v Budapešti (FOldmérési és Távérzékelési Intézet - FOMI). Riaditef FOMI Szabolcs Mihály
účastníkov informoval o štruktúre rezortu, ktorý je v kompetencii
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Ministerstva pofnohospodárstva Maďarska. Rezort .zabezpečuje
úlohy na úseku geodézie, kartografie a katastra. Popri FŮMI do tejto
štruktúry patrí 19 krajských katastrálnych úradov, krajský katastrálny
úrad pre Budapešť, 115 okresných katastrálnych úradov a okresný
katastrálny úrad pre Budapešť.
FŮMI plní úlohy organizačné, riadiace a kontrolné. Zaoberá sa
výskumom a vývojom, vykonáva práce na štátnych hraniciach, zabezpečuje centrálne spracovanie údajov, dokumentáciu geodetických a kartografických činností, prevádzkuje technickú knižnicu
a vydáva vedecké časopisy.
Rozsah prác FŮMI sa rozšíril v 70-tych rokoch o satelitnú geodéziu, od roku 1981 o dial"kovýprieskum Zeme, od roku 1988 o centrálne spracovanie katastra nehnutefností, zavádzanie informačných
technológií v rezorte a centrá1nu kontrolu kvality od roku 1997.
Podfa zákona o geodézii a kartografii z roku 1996 zodpovedá
FŮMI za topografické mapovanie v mierke I : 10 000. Za menšie
mierky je zodpovedné Ministerstvo obrany Maďarska.
Rokovanie WG CERCO o kvalite otvorila predsedníčka Laure
D a s so nv i 11e z Fran~úzska, pracovníčka Národného geografického
ústavu z Francúzska. Učastníci po prerokovaní schválili program zasadnutia a zápis z 5. zasadnutia WG CERCO o kvalite.
Predsedníčka informovala o schválení novej organizácie EuroGeographics, ktorá vznikla ako nová nezisková organizácia podfa
francúzskeho práva namiesto doterajších združení CERCO
a MEGRIN. Pozitívum vzniku novej neziskovej organizácie oproti
doterajším záujmovým združeniam CERCO a MEGRlN vidí v tom,
že nová právnická osoba bude mOcťúčinnejšie komunikovať s Európskou úniou (EÚ). Rozdiel v činnosti pracovných skupín a projektov oproti doterajšiemu stavu bude v tom, že pracovní skupiny
a výbory jednotlivých projektov budú komunikovať s riaditefstvom
(Head office), ktorého sídlo je v Pariži (výkonným riaditefom bude
Claude Luzet). Funkcia sekretára zanikne.
Nastolená bola otázka pokračovania činnosti WG CERCO o kvalite v dvoch podskupinách, resp. nečleniť WG CERCO na podskupiny. Po diskusii sa dospelo k záveru, že bude vhodnejšie zotrvať
v členení na podskupiny, vzhfadom na široký okruh tém a pružnejšiu komunikáciu v dvoch menších podskupinách.
Diskutovaná bola otázka publikovania Príručky na implementáciu systému manažérstva kvality v národných geodeticko-kartografických inštitúciách, ktorá bola spracovaná WG CERCO o kvalite
v predchádzajúcom období a prezentovaná na plenámom zasadnutí
CERCO v septembri 2000. Dospelo sa k záveru, že príručka zostane
na web stránke dostupná pre členov WG CERCO o kvalite v anglickom jazyku a členské štáty zabezpečia preklad do vlastného jazyka. Spracovaný bude stručný sumár a propagačný článok, ktorý
bude ponúkaný na publikovanie do časopisov zaoberajúcich sa tematikou geografického informačného systému GlS.
Zástupca MEGRIN informoval o postupe prác na jednotlivých
projektoch: Seamless Administrative Bounparies ofEurope (SABE;
báza údajov administratívnych hranic Európy), Geographical Data
Description Directory (GDDD; báza metaúdajov o geografických informáciách Európy; nový názov LaClef), PathfinderTowards the European Topographic Information Template (PETIT; báza topografických údajov Európy s rozlíšením zodpovedajúcim mierke I : 250
000; nový názov EuroMap 250), EuroGlobalMap (báza údaj ov s rozlíšením zodpovedajúcim mierke I : I 000 000; bude súčasťou bázy
údajov zemského povrchu, ktorej vytvorenie iniciovalo Japonsko).
Dokumenty týkajúce sa projektov sú dostupné na adrese
www.megrin.org, resp. po 1. januári 2001 na adrese www.eurogeographics.org. Manažéri jednotlivých projektov budú spolupracovať
s WG CERCO o kvalite, pretože kontrola kvality nie je v týchto medzinárodných produktoch dostatočne definovaná a vykonávaná.
Zástupca z Francúzska prezentoval projekt, ktorý spracúvajú pre
Európsku komisiu a ktorého podstatou je vytvorenie prostredia na
internej počítačovej sieti organizácie, umožňujúceho sprístupnenie
plánu pre zainteresovaných pracovníkov, kontrolu plnenia plánu,
sprístupnenie záznamov z porád a sprístupnenie schválených materiálov.
Zástupcovia z Nórska prezentovali skúsenosti zo zavedenia
systému manažérstva kvality v národnej geodeticko-kartografickej
inštitúcii. Podfa ich názoru je nevyhnutným predpokladom úspešnosti systému zaškolenie pracovníkov kontrolného útvaru. Musí sa
dodržať zásada, že samotný hlavný manažér kvality nemá vykonávať kontrolu, ale sa má starať o systém ako celok a o jeho funkčnosť.
Podstatou úspešného systému manažérstva kvality je možnosť samotných výkonných pracovníkov zasahovať do procesu, ovplyvňovať a skvalitňovať výrobný proces. Prezentáciaje dostupná na adrese
www.fomi.hu.
Rokovanie pokračovalo zasadnutiarni podskupín. Podskupina zameraná na kvalitu údajov spracuje úplné výsledky dotazníka o kvalite údajov [1, 2] a zverejní ich na Internet do konca marca 2001.
V ďalšej činnosti sa podskupina zameria na spracovanie minimál-
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nych nutných požiadaviek, ktoré musia splňať GlS vo viizbe na sériu noriem International Standard Organization 1 (ISO) 191xx, na procedúry vyhodnocovania kvality a na parametre kvality, ktoré by sa
mali poskytovať zákazníkovi.
Podskupina zameraná na systém manažérstva kvality bude poskytovať poradenskú činnosť výkonným výborom jednotlivých projektov EuroGeographics, pričom kontrola kvality jednotlivých projektov musí byť praktická, jednoduchá a konkrétna.
Na predchádzajúcom zasadnutí WG CERCO o kvalite bola navrhnutá nová forma získavania poznatkov a navrhovania konkrétnych a všeobecných zlepšení systémov manažérstva kvality v národných geodeticko-kartografických inštitúciách, tzv. "benchmarking". Benchmarking v sebe zahtňa princíp riešenia typovej úlohy,
testovanie výkonnosti, porovnávanie, vyhodnocovanie a komparácie. Clenovia WG CERCO o kvalite predložia otázky, z ktorých sa
zostavia tematické okruhy. V hostitefskej organizácii na konkrétnom
prípade za účasti maximálne troch národných geodeticko-kartografických inštitúcií sa nastolený problém rozeberie. Jednotlivých študijných vyhodnocovacích rokovaní sa zúčastní vedúci podskupiny
o kvalite údajov alebo vedúci podskupiny o systéme manažérstva
kvality.
Okruh problémov navrhnú a zostavia členovia WG CERCO o kvalite. Zo študijného vyhodnocovacieho rokovania bude spracovaná
správa a so závermi a poznatkami budú oboznámení členovia WG
CERCO o kvalite na najbližšom zasadnutí.
Na záver zasadnutia pracovnej skupiny WG CERCO o kvalite boli
zosumarizované námety a zostavený plán ďalšej činnosti. Spolupráca
na tomto úseku je naďalej aktuá1na najma. v oblasti zavádzania
systému riadenia kvality v geodetických a kartografických inštitúciách a získavania informácií z tejto oblasti. Kvalita geografických
informácií má dva aspekty, a to z hfadiska koncepcie systému kvality a z hfadiska kvality geografických údajov. CERCO účinne napomáha v tejto oblasti pri výmene skúseností členova pri definovaní spoločného prístupu k problematike. Na ten účel sa uskutoční
v máji 2001 siedme zasadnutie WG CERCO o kvalite v Cesku.
Certifikácia systémov manažérstva kvality patrí k dóležitej zložke
budovania d6very pri posudzovaní zhody vlastností výrobkov s príslušnými technickými požiadavkarni. Implementácia vybranej
normy ISO 9000 sa uskutočňuje v postupných etapách. Prvým krokom je politické rozhodnutie. Nasleduje vytvorenie funkcie manažéra kvality, zriadenie riadiaceho výboru, získanie informácií od
iných podobných organizácií, od poradenských organizácií a akreditačných orgánov. Je potrebné uskutočniť skúšobné zavedenie na
určitom úseku. Na základe získaných skúseností sa systém zdokonafuje. Je vhodné vytypovať oblasti postupného zavádzania systému
riadenia kvality podfa príslušnej normy (ISO 9001 alebo ISO 9004).
D6ležitým prvkom sú školenia pracovníkovo Pracovníci musia mať
všeobecné informácie o systéme riadenia kvality a musia vedieť testovať kvalitu a viesť o tom dokumentáciu. Musia mať priestor podávaťnámety, ako kvalitu produktu zlepšiť. Je potrebné vypracovať príručku kvality pre príslušnú organizáciu, ktorá musí byť neustále
aktualizovaná a vypracovat podkladové materiály pre certifikačný
audit.
Zavedenie systému manažérstva kvality núti fudí vykonávať kontrolu, znižuje chybovosť, umožňuje zlepšovať procesy, ovplyvňuje
obchod a znamená závazok. Stanovujú sa požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia chce predviesť svoju schopnosť neprestajne poskytovať výstupy, ktoré splňajú požiadavky zákazníka a nariadení a zaoberať sa spokojnosťou zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov neprestajného zlepšovania a prevencie nezhody. Strategickým ciefoll}
Slovenska je dosiahnuť úroveň porovnatefnú s úrovňou v štátoch EU
a dosiahnuť úroveň poskytovania služieb rovnakú alebo vyššiu ako
je v štátoch EÚ.

[I] NIKŠOvA, N.: 4. zasadnutie pracovnej skupiny CERCO o kvalite. Geod. a kartogr. obzor, 46 (88), 2000, Č. 6, S. 121-122.
[2] NIKŠOvA, N.: 5. zasadnutie pracovnej skupiny CERCO o kvalite. Geod. a kartogr. obzor, 46 (88), 2000, č. II, S. 236--238.
Ing. Nadežda Nikšová.
ÚGKKSR
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V polovině roku 1999 se dostal do rukou zeměměřické veřejnosti
CD-ROM Výzku!llného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK) Zdiby, ,,zeměměřictví a katastr (1999)".
S potěšením je možno konstatovat, že nešlo o izolovaJ}ou akci, ale
že tím byl zahájen nový směr v publikační činnosti VUGTK, který
dává k dispozici geodetické veřejnosti v plném znění i publikace, jež
jsou leckdy velmi obtížně dostupné. Svědčí o tom další CD-ROM
,,zeměměřictví a katastr II.", který byl slavnostně po~n
předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK) Ing. Jiřím Símou, CSc., při slavnostním shromáždění ve Zdibech dne 20.
prosince 2000.
Obsah CD-ROM plně odpovídá jeho názvu. Obsahuje zajímavé
tituly pro geodety rozličného zaměření, kterým se tak dostává do rukou plné znění Instrukce pro práce ve výškových bodových polích
(1987), Instrukce pro práce v tíhových bodových polích (1981) a Seznam mapových značek 1 : 10 000 a 1: 25000 (1993). Kromě nich
si však přijdou na své i ti, kteří se potýkají s problematikou katastru
buď v rámci svého pracovního zařazení v resortu zeměměřictví a katastru nebo jako podnikatelé. Pokud budou potřebovat osvěžit si nebo
doplnit své znalosti z historického vývoje discipliny, jíž se zabývají,
pak CD nabízí knihu Ing. Dr. Františka Maška "Pozemkový katastr"
z roku 1948. Do problematiky přídělového řízení zavede zájemce
publikace JUDr. Viléma Veselého "Knihování přídělů" (z roku 1947),
jež je v republice pravděpodobně jen ve čtyřech výtiscích. Značný
zájem o jeden ze základních technických předpisů pozemkového katastru jistě uspokojí nabídka posledního vydání Instrukce B pro udržování služebních map velkých měřítek včetně obrazců, tabulek a příloh z roku 1960. Někoho může zajímat i publikace Jana Schimmera
,,0 tabulkách čtverečních mil" vydaná v roce 1938.
Pro řešení konkrétních otázek, spojených se současným využíváním a vedením katastru nemovitostí, jsou v plném znění k dispozici
odpovídající technické předpisy. Patří sem: "Návod pro vedení katastru nemovitostí" (1999) včetně příloh, "N ávod pro obnovu katastrálního operátu" (1997) včetně příloh a dodatku a "Prozatímní
návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení" (1998) včetně doprovodného
dopisu.
Specifické problematice je pak věnována publikace Ing. Jana
Bumby "Věcné břemeno y katastru nemovitostí a geometrickém
plánu", publikovaná ve VUGTK v roce 1999.
Ti, kteří potřebují z jakýchkoliv důvodů hlubší informace ze všech
oborů zeměměřické vědy a praxe i v nadnárodním měřítku, získávají na CD-ROM pohotovou cestu k získání přehledu o dostupné literatuře. Verze katalogu zde umístěná obsahuje zhruba 90 tisíc knihovních a bibliografických záznamů o publikacích uložených
v zeměměřické knihovně oms VÚGTK. Vyhledávat je možno
podle názvu knihy, seriálu, článku, podle jmen autorů, nakladatelů
a mezinárodního desetinného třídění ISBN a ISSN. Není však umožněn přístup podle klíčových slov nebo klíčových slov generovaných
z názvu publikace, neboť katalog obsahující tyto možnosti by překročil kapacitu disku.
Orientace v bludišti zákonů, vyhlášek, různých předpisů a nařízení se vztahem k oborům geodézie a katastru není právě jednoduchá, a tak je jako pozornost uživatelům na disku umístěn odpovídající výběr příslušných legislativních předpisů se stavem k 7. listopadu
2000 (do částky č. 106/2000 Sb.).
Pokud se snad někdo bude zajímat o odborné informace z anglosaského světa v původním znění, pak mu může přijít vhod připojený
česko-anglický a anglicko-český odborný slovník zeměměřický a katastrální Ing. Jana Rambouska.
Vzhledem k tomu, že každý nemá zatím přístup do Internetu, je
vítané, že součástí náplně CD-ROM jsou i zajímavé kopie vybraný<;:hWWW stránek předaných zástupci jednotlivých institucí.
VUGTK zde zveřejňuje užitečné informace týkající se jednotlivých
útvarů ústavu a zeměměřické knihovny a aktivit ústavu. Kromě toho
CD obsahuje dále tyto WWW prezentace: České asociace pro geoinformace, Nemofora, kateder oboru geodézie a kartografie Stavební
fakulty ČVUT v Praze a Ústavu geodézie FASTVUT v Brně. Kromě
toho jsou zde i kompletní kopie WWW stránek periodik Zeměměřič
a Zeměměřičský věstník až do poslední aktualizace ze dne 10. listopadu 2000.
.
Zvláštní pozornost zaslouží uvedení WWW stránek ČUZK, které
jsou potřebným informačním zdrojem pro každého, kdo přijde do
styku s odvětvím zeměměřictví a katastru. Zde je zejména třeba upozornit na stránku "Co je dobré vědět", kde najdeme např. Poučení

pro žadatele o povolení vkladu do katastru I}emovitostí, Záznam
práva k nemovitostem do katastru, Pravidla ČUZK pro poskytování
údajů o bodech bodových polí, opisů, výpisů a kopií z katastru nemovitostí a Sazebník úhrad za poskytování in~ormací. Stránka "Předpisy a dokumenty" uvádí platné pokyny ČUZK, seznam právních
předpisů v oboru zeměměřictví a katastru, z I}ichž část je přístupná
v úplném znění (např. zákon č. 172/2000 - Uplné znění zákona č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky). Jako další je
přehled právních předpisů souvisejících se zeměměřictvím a katastrem nemovitostí. Stránka "Struktura a výměnný formát DKM a SPI"
poskytuje nezbytné podrobné informace všem, kteří jsou nuceni pracovat s digitální formou map .katastru nemovitostí. Dále je k dispozici plné znění Zpravodaje CUZK (čísla 311993 až 2-3/2(00) a Statistické ročenky půdního fondu (ročníky 1994 až 2000).
CD-ROM II. (2000-2001) i CD-ROM 1. 1999 je možno objednat
na adrese:
VÚGTK,

oms, 250

66 Zdiby 98, fax: 02 685 7056,
tel.: 026857351 -linka 326,
e-mail: Zdena.Blahova@vugtk.cz nebo
Vlasta.Korunkova@vugtk.cz

v následujících cenových relacích s výraznými množstevními slevami: základní sazba pro CD-ROM II je 1000 Kč, pro CD-ROM
I pak 600 Kč, komplet obou CD stojí 1300 Kč. Pro studenty, důchodce a organizace resortu ČÚGK se poskytuje sleva 50 %.
Vydání CD-ROM ,,zeměměřictví a katastr II" je nutno beze sporu
hodnotit jako velmi pozitivní a významnou záležitost. Technické řešení a zpracování je na vysoké profesionální úrovni. CD je určen širokému zeměměřickému plénu, a zejména těm, kteří nemají přímý
přístup na Internet. Vydavatel však poněkud podcenil otázky informování kupujícího. Málokdo má totiž možnost ověřit si před nákupem, co a v jaké formě se mu vlastně nabízí a je odkázán pouze na
velmi strohý obsah na rubu obalu. V dané chvíli je mu zcela nedostupná zevrubná zpráva o tom, co vlastně kupuje (aje toho mnohem
více než je uvedeno v obsahu). Potřebné informace jsou sice podrobně rozvedeny v úvodní kapitole CD, ale nemohou odtud pozitivně ovlivnit rozhodnutí kupujícího. Snad by bylo vhodné u dalšího
CD-ROM věnovat větší pozornost komerční přípravě, např. úvodní
informativní kapitolu vytisknout a vložit ve formě několikastránkové
přílohy do obalu CD. Ti, kteří dosud nepřišli do styku s Internetem,
by asi uvítali i velmi stručné pokyny, jak si počínat při prohlížení
stránek a otvírání souborů.
Nezbývá již nic jiného, než popřát autorům CD hodně zdaru v jejich úsilí a s napětím očekávat další CD-ROM řady ,,zeměměřictví
a katastr".
Ing. Milouš Kotal,
Praha

Je nesmírně těžké napsat vzpomínku na Ing. Miloše Gottharta,
(*13. 11. 1940 v Praze), který ještě před rokem doslova překypoval
zdravím a energií. Miloš Gotthart patřil k těm technikům, kteří mimo
zaměstnání, ve kterém byl vždy aktivní a odpovědný, značnou část
svého volného času věnoval sportům, zejména stolnímu tenisu, dále
pak tenisu, nohejbalu, volejbalu a dalším.
Při pohledu na průběh jeho pracovních uplatnění vidíme, že prošel téměř všemi druhy geodetických činností a organizací jejichž byl
zaměstnancem. Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze nastoupil v roce 1958 k tehdejšímu Oblastnímu
ústavu geodézie a kartografie v Plzni jako technik; postupně byl vedoucím čety, vedoucím oddílu, odpovědným geodetem a v poslední
době zastával funkci zástupce ředitele Katastrálního úřadu Plzeňměsto.
Zvyšování odborné klasifikace patřilo k silným stránkám jeho
osobnosti. V letech 1963-1969 při zaměstnání vystudoval dálkově
Fakultu stavební ČVUT v Praze. Dále v letech 1982-1984 absolvoval postgraduální studium na ČVUT se specializaci na inženýrskou
geodézii.
Při výčtu jeho aktivit nelze opomenout jeho pravidelné účasti jako
reprezentanta podniku na rezortních přeborech pořádaných v rámci
tehdejší Ústřední správy geodézie a kartografie a později Českého
úřadu geodetického a kartografického.

Předčasný a náhlý odchod Ing. Miloš Gottharta, významného odborníka, skromného a pracovitého člověka, nás všechny velice zarmoutil. Po nerovném boji se zákeřnou chorobou skonal dne 9. února
2001. Pro nás, kteří jsme ho znali, zůstane trvale zapsán v naší paměti a nikdy na něho nezapomeneme.

Zoznam diplomových prác obhájených absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2000

Katedra geodézie
BABIČ, J.: Meranie pretvorení stavebných dielcov a objektov pomocou CCD-kamier.
BAJZÍKOV Á, E.: Odhad parametrov a charakteristika presnosti výškovej siete.
BOTKA, L.: Projekt na meranie posunov a pretvorení základov turbogenerátorov elektrárne Mochovce.
BROZOVIČOV Á, A.: Geodetické metódy riadenia raziacich prác pri
výstavbe diaIničných tunelov.
BRUCKNER, R: Dlhodobé meranie stability stavebného objektu.
DECKÁ, G.: Určenie geometrických parametrov budovy Národnej
bank:i Slovenska v Bratislave.
DUDON, J.: Meranie a vyhodnotenie pretvorenia horninového prostredia geodetickými metódami.
FREYER, M.: Geodetická kontrola stability diaIníčnej estakády pri
Sekuliach.
FUTÁŠOVÁ, A.: Štúdia možnosti využitia ortofotomapy na účely
údržby máp veIkých mierok.
GAŠPAROVA, B.: Projekt merania zvislých posunov mostných objektov.
HOLLER, D.: Analýza geodetického monitoringu okolitých objektov pri výstavbe podzemných garáží.
JANČIK, A.: Porovnanie elektronických tachymetrov z hIadiska kódo~ého zberu údaj ov.
KAČIREKOVÁ, L.: Tvorba a obnova digitálnej technickej mapy
mesta.
KOŽÁROVÁ, M.: Tvorba digitálneho vlečkového plánu závodu.
MATIAŠ, M.: Využitie metrických kamier na určenie priestorových
súradníc bodového poIa.
MIČUDA, M.: Využitie fotogrametrie pre projekt sanácie a stabilizácie skalného brala.
OGURČÁK, J.: Geodetické činnosti pri komplexnej obnove železničného zvršku.
ONDREJKA, D.: Vyhodnotenie dlhodobých meraní zvislých posunov vybraných objektov elektráme Mochovce.
PRČOVA, R.: Využitie nemetrických kamier na určenie priestorových súradníc bodového poIa.
PRÍKAZSKÝ, I.: Analýza výsledkov merania zvislých posunov vybraných objektov atómovej elektrárne.
SALKOVIČ, L.: Technicko-bezpečnostný dohIad na vodnom diele
ČiernyVáh.
SLIMÁK, K.: Testovanie parametrov nivelačných prístrojov.
SNOPKO, Y.: Analýza meraní vodorovných posunov vodného diela
Ružín I.
SZAB6, R: Meranie posunov vodného diela Žilina.
ŠAJMÍR, M.: Testovanie parametrov plochomerných prístrojov.
ŠMIDA, P.: Projekt na meranie posunov a pretvorení vybraných objektov elektráme Mochovce.
UHRIKOV Á, A.: Geodetické práce pri zaťažkávacích skúškach mostných objektov.

VALENTOVIČ, M.: Testovanie parametrov integrovaných meracích
prístrojov.

Katedra geodetických základov
ANTALA, M.: Rozbor presnosti určenia rovinných súradníc geodetických sietí.
BENKOVÁ, S.: Spracovanie opakovaných nivelačných meraní v 10kalíte Stará Turá-Dubník.
FRONC, A.: Modely údajov, ich realizácia a využitie v informačných systémoch o územi miest.
GREGUS, L.: Overenie parametrov základnice Hlohovec metódou
GPS.
HLAVÁČ, M.: Porovnanie metód transformácie Svetového geodetického systému 1984 do lokálneho súradnicového systému s využitím r6znY,chkartografických zobrazení.
HOqvlANOVA, H.: Posúdenie stability konštánt cirkumzenitálu
VUGTK CZ 50/500 a kvality merania.
HOLIČ, R.: Problematika tvorby vektorovej mapy v teréne s využitím jedgotky Geodat Win.
IVÁNOVA, I.: Problematika GlS na podporu tvorby tematických
a ú~elových máp s využitím produktu MicroStation GeoGraphics.
JUHAS, P.: Využitie metód GPS na zhusťovanie polohového bodového poIa.
KOMLOŠI, K.: Reštrukturalizácia geoúdajov na priestorovú analýzu
a poskytovanie informácií z účelovej geoinformačnej bázy údajov.
PETRISKOVÁ, B.: Využitie polohových sietí v geodetickej praxi.
SIVIČEK, P.: Určenie orientácie siete metódou geodetickej astronómie a družicovým systémom NAVSTAR GPS,
STAŠ, P.: Metódy spoločného spracovania terestrických metód a meraní pomocou GPS v lokálnych geodetických sieťach.
Š~ABAN, T.: Vyrovnanie geodetickej polohovej siete.
ŠRAMKA, ,M.: Optimálne spracovanie opakovaných meraní GPS.
TAŠÁROVJ\, Z.: Homogenizácia gravimetrických,údajov.
TOKOŠOVA, R: Súčasné metódy komparácie dlžkových stupníc
v geodézii a kartografii.
ZÁMEČNÍK, P.: Využitie globálneho systému určovania polohy na
zber údaj ov pre geoinformačné systémy.

Katedra mapovania a pozemkových úprav
BODOVÁ, A.: Problematika vodohospodárskych opatrení vyvolaný<;hpozemkovými úpravami.
BULlK, P.: Identifikácia prvkov z vektorových katastrálnych máp
a iných mapových podkladov.
GOCELlAK, Y.: Zdroje štátnej mapovej dokumentácie na tvorbu
geoinformačného systému poInohospodárskeho regiónu.
HAJEK, M.: Integrácia heterogénnych geoinformačných zdrojov
v digitálnom modeli.
HANKOVÁ, M.: Problematika ekologických opatreni pri pozemkových úpravách.
HULlNA, M.: Štandardizácia geokódov.
JAKUBIŠINOVÁ, M.: Tvorba poInohospodárskej tematickej mapy
Slovenska.
JURAŠÍK, R.: Afrik~ v konvencionálnych zobrazeniach.
KORNHAUSEROVA, M.: Zdroje údajov pre geografické informačné systémy.
LEVČ1K, ,R.: Nová organizácia územia po pozemkových úpravách.
MAJERČIK, M.: Geoinformačný systém poInohospodárskeho regiónu.
MÚČKA, P.: Grafická transformácia geografickej siete Austrálie do
iných zobrazení.
NEŠŤÁKOVÁ, B.: Transformácia súradníc z S-JTSK do UTM.
RUMÁNKOVÁ, L.: Matematická a grafická transformácia súradníc
stere.ografického súradnicového systému do S-JTSK.
SCHVAB, M.: Problematika protieróznych opatreni vyvolaných pozemkovými úpravami.
Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemlwvých úprav
SvF STU v Bratislave
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