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Stručně jsou zmíněny rezonanční jevy v dynamice těles Sluneční soustavy. Poté se diskutuje o využití rezonancí ve drahách
umělých družic Země pro studium jejího gravitačního pole (testy přesnosti a zpřesnění harmonických geopotenciálních koeficientů vybraných řádů). Rezonance sehrály důležitou roli v chápání gravitačního pole a tvaru naší planety; pro metodu jako
takovou není žádné omezení: 'rezonanční výsledky 'jsou (z fyzikálního hlediska) potenciálně přesnější než kterékoli jiné Z dráhové dynamiky družic a byly by ještě přesnější, jen kdyby byly vhodné družice, přesně sledované.
Resonances and Gravitational Field of the Earth
Summary
Resonance phenomena in dynamics of natural bodies of the Solar system are shortly mentioned. Applications of the resonance
in orbits of the Earth 's artificial satellites to study gravitational field of the Earth (accuracy tests and refinement of harmonic geopotential coefficients of selected orders) are then discussed. The resonances have played an important role in understanding gravitational field and shape of our planet; there is no limitation for the method itself: 'the resonant results' are (from
physical viewpoint) potentialy more accurate than any othersfrom satellite dynamics, and would be still more accurate if only
there were suitable satellites precisely tracked.

S tématikou dráhových rezonancí umělých družic Země (UDZ) jsem se seznámil tak, že jsem ji dostal ke studiu od svého školitele v Astronomickém ústavu. Po prvotním zděšení jsem do tématu" vklouznul" a setrval v něm asi deset let. Dnes, asi po 25
letech, v době, kdy rezonance jakoby zaznamenávaly comeback, stojí za to se ohlédnout a připomenout si, jak to bylo, k čemu
to bylo, a pokusil se odhadnout, co může být dál.

1. Rezonanční jev v přírodě a rezonanční struktura
Sluneční soustavy
Jev rezonance je v přírodě běžný a je užíván ve vědě a technice. Ve fyzice jste se s ním setkali v akustice, mechanice,
v atomové fyzice, nauce o elektřině a magnetizmu, optice,
radiosystémech, ale též v chemii a jiných oborech. Připomeňme klasický případ čety vojáků, která před přechodem
můstku přestane pochodovat, aby případná rezonance vznikající mezi chůzí útvaru a přirozenou tendencí můstku ke
kmitání (danou jeho konstrukcí) nezpůsobila nepatřičně
velké až nebezpečné rozkmitání můstku. Vzpomeňme na Lissajousovy obrazce z fyzikálních pokusů na gymnáziu, kdy
se kombinují dva jednoduché harmonické pohyby (produkované ať už katodovým zářením osciloskopu nebo pohybem
závaží na speciálním závěsu). V elektrotechnice rezonancí
rozumějí situaci, kdy kmitočet vynucených kmitů se shoduje
s kmitočtem některého z vlastních kmitů elektrického nebo
mechanického systému. Rezonance může vést k rozpadnutí
elektrického systému nebo poškození mechanizmu.
Rezonanci lze charakterizovat jako stav souměřitelnosti
mezi frekvencemi oscilujících či vibrujících systémů. Mějme
jev (1) s frekvencí (či periodou)fl a jev (2) sf2. Řekněme, že
fl je přirozená frekvence nějakého systému a f2 frekvence
zvně dodaná, vtištěná. Jsou-lifl af2 v poměru celých čísel,
pakjsou (1) a (2) v rezonanci, kterou si můžeme označit jako
fl 1h. Amplitudy kmitů v "normálním stavu" (tj. mimo rezonanci) malé se v rezonanci (či v její "bezprostřední blízkosti") zesílí.
V kosmickém prostoru nejsou rezonanční stavy výjimkou.
Hrají důležitou roli v uspořádání a ve vývoji galaxií i naší Slu-

neční soustavy [1, 4, 11, 15]. V té je celá řada dráhových, rotačních, dráhově-rotačních a dalších rezonančních stavů, patrně jako důsledek předchozího dynamického vývoje systému.
Souměřitelnosti (komensurability) středních denních pohybů
planet sluneční soustavy a posléze i jejich (přirozených) satelitů (měsíců) si všimli astronomové již dávno. Z důvodů,
které vyplynou z dalšího výkladu, je jev v nebeské mechanice znám jako "problém malého jmenovatele" (small divisor(s». Laplace začátkem 19. století popsal "velkou nerovnost" v pohybu planet Jupitera a Satuma způsobem, na kterém
není nutno nic měnit ani dnes [35] (je to klasický příklad "dráhové rezonance" s oscilací pro učebnice astronomie). Poměr
oběžné doby Satuma kolem Slunce vzhledem ke hvězdám
(tzv. siderický oběh) k oběžné době Jupitera kolem Slunce je
1/0,40268677, poměr středních denních pohybů n] a ns Jupitera a Satuma je r = ns 1 n] = n2 1 ni = 0,40268677. Tomuto
poměru nejblíže je rezonance 2/5 (= 0,4) či 2 : 5, což neříká
nic jiného než že Satum oběhne Slunce dvakrát, zatímco Jupiter pětkrát (viz výše). TentýŽ fakt lze ještě napsat takto:
5ns - 2n] = O.Ovšem též poměry 1 : 2, 29 : 72 nebo 60 : 149
jsou blízké číslu r, takže jde o rezonance mělké (shallow) a rezonance "vyššího řádu", vztažené k téže soustavě těles, k témuž rezonujícímu systému, v tomto případě dvou těles.
To, co popsal Laplace pro Jupiter a Satum, lze napsat obecněji [5] před integrací pohybové rovnice pro element s takto:

kde c jsou považovány (jako vždy v teorii I. řádu) za konstanty, konkrétně délka perihelia a uzlu, j, k jsou celá kladná
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čísla, nl,2 jsou střední denní pohyby uvažovaných těles, t je
čas a A je blíže neurčená amplituda poruchy v elementu s.
Není-li ninl racionální číslo, výsledek integrace předchozí
rovnice je

ale když n2/nl = f3/ex, exa f3jsou dvě kladná celá čísla, jejich
poměr neredukovatelný, pak členy s argumentem [(f3nl - exn2)
t + cj,d a jeho násobky budou konstantní a poruchy v s se stanou sekulámími či pseudo-sekulámími (dočasně dlouhoperiodickými tak, že jako sekulámí vypadají).
Za zmínku stojí, že zatímco rovnice pro ds/dt konverguje,
řada pro Os konvergovat nemusí a ani není spojitá vzhledem
k (ninl)'
Je to právě výraz (jn] + kn2) ve jmenovateli integrované
rovnice (2), který může v blízkosti exaktní rezonance, kdy
se ninl blíží f3/ex, být tak malý, že analytický přístup, předpokládající na pravé straně pohybové rovnice konstanty (a tak
jedině integrovatelný v uzavřené formě), dá nerealisticky
velké poruchy nebo již selže. Proto název "problém malého
jmenovatele". Problém lze obejít numerickou integrací rovnice ds/dt, ovšem numerická integrace neumožňuje takový
pohled do podstaty studovaného problému jako integrace
analytická. Analytický přístup, který by problém rezonancí
řešil plně a obecně, nebyl dosud objeven.
Rezonančních stavů různých typů je v naší Sluneční soustavě tolik, že určitě nejsou náhodné; lze hovořít o rezonanční
struktuře Sluneční soustavy. Zjednodušeně řečeno, platí, že
celý systém měsíců (a prstenců) velkých planet (Jupiter, Satum, Uran, Neptun) je regionálně (vzhledem k jednotlivým
velkým planetám) rezonanční. Rezonance se týkají i samotných planet.
Také idea, že vzdálenosti planet od Slunce podléhají nějakému specielnímu řádu, je zajímavá (tzv. Titiův-Bodeho zákon, 1772), je starší než rozbory rezonancí (již 1. Kepler v r.
1596, Mysterium Cosmographicum)
a tvrdošíjně se vrací
v různých, až magických variantách dodnes (např. [37]),
ovšem bez fyzikálního podkladu. "Zákon" či spíše pravidlo
si všímá určitého řádu v heliocentrických vzdálenostech planet D (D = 0,4 + 0,32'), kde I je O, 1,2, ... Pro Venuši, Zemi,
Mars, atd pravidlo "sedí"; až pro Neptun, Pluto a hlavní pás
planetek (asteroidů, tj. menších těles hlavně mezi drahami
Marsu a Jupitera) selhává.
V Saturnově soustavě jsou ve vzájemných dráhových rezonancích měsíce Tethys, Enceladus, Mimas, Titan, Dione
a Hyperion. Navíc jsou tu nově objevené malé měsíce, které
korotují s většími (např. s Dione a měsícem Janus) v tom
smyslu, že s nimi sdílejí téměř tutéž dr*hu, jen obíhají před
či za svými průvodci. Podle zákonů nebeské mechaniky je
to možné jen v délce 60° před či za větším tělesem, v tzv.
Lagrangeových trojúhelníkových bodech [40]. Nejvýraznější prstence ve Sluneční soustavě, právě prstence
Satumovy, mají tři hlavní části: A, B, C (C je nejblíže planetě). Mezi A a B je Cassiniho dělení. To je v rezonanci
n2/nj = nCas./nMIMAS= 21l s měsícem Mimas, 31l s Enceladem, 8/5 s Janusem a 1I5 s Titanem, což také jistě není náhoda [36, 40].
Rezonance působí též mezi středními denními pohyby Jupitera či Satuma či Marsu a středními pohyby asteroidů. Existují tzv. Kirkwoodovy pásy (díry, gaps), tj. oblasti drah s vybranými hlavními poloosami, které jsou oproti ostatním
znatelně málo "obsazeny", a to jsou právě dráhy asteroidů,
jejichž střední denní pohyby rezonují se středními pohyby
zmíněných planet [6]. Je tu jakýsi "vymetací efekt", který

ta menší tělesa z rezonančních drah odstraňuje, ovšem ne
vždy k němu mělo čas dojít. Výrazné jsou pásy v rezonanci
nKirkw./nj
= 41l, 3/1, 512, 7/3 a 21l vzhledem ke dráze Jupitera, naproti tomu v 3/2 je skupina asteroidů typu Hilda.
(Skupina Trojanů, planetek korotujících s Jupiterem v rezonanci III, zde nečiní problém; tato tělesa jsou lokována
v trojúhelníkových libračních bodech soustavy Slunce-Jupiter). Teorie, která vysvětluje, proč "vymetání" někdy funguje a někdy ne, nevystačí s dráhově-dráhovou rezonancí
dvou těles, ale uvažuje i sekulámí rezonanci (precesi drah
planet, např. působení Satuma na Jupiter), respektive rezonanci mezi středními denními pohyby tří těles (asteroid-planeta-planeta). Rezonance mezi středními denními pohyby
asteroidu, Jupitera a Saturna jsou důležitým faktorem pro
vznik chaosu v pásu asteroidů [7, 39, 44]. Je to s velkou
pravděpodobností sama gravitace, která stačí vysvětlit vznik
a vývoj Kirkwoodových pásů tak, že dráhy původně stabilní
(s malým sklonem dráhy k ekliptice a malou excentricitou
dráhy) se v podmínkách dráhové rezonance s okolními planetami "vymknou z kontroly" a dostanou do chaotického
pohybu na excentrické dráze. K tomu je však zapotřebí určité doby, která je např. pro zmíněnou rezonanci 312 delší
než doba existence Sluneční soustavy, takže "vymetací
efekt" se ještě nedostavil. Naproti tomu u formace prstenců
planet patrně samotné gravitační rezonanční efekty mezi
prstencem jako celkem a měsíci těchto planet nestačí a bere
se v potaz vzájemná gravitace tělísek tvořících prstence
(hustotní vlny), popř. negravitační poruchy a magnetické
pole [40].
Ani měsíc Země Měsíc se rezonančnímu stavu nevyhnul:
je v dráhově-rotační rezonanci III, což znamená, že oběhne
Zemi (vzhledem ke hvězdnému pozadí) za stejnou dobu, za
kterou se otočí sám kolem své osy, což je notoricky známý
fakt. Říká se tomu vázaná či synchronní rotace a opět nejde
ve Sluneční soustavě o žádnou výjimku, spíše o pravidlo. Vázaná rotace je důsledkem dlouhého vývoje slapového působení Země na Měsíc. Vázanou rotaci mají nejbližší měsíce
planet.
Merkur je Slunci v soudobé Sluneční soustavě nejblíže
a tak je vystaven dlouhodobému působení slunečních slapů
nejvíce. Merkur rotuje prográdně (v přímém směru vzhledem ke směru oběhu kolem Slunce), osa jeho rotace je v podstatě kolmá k rovině jeho oběžné dráhy kolem Slunce (tj.
zhruba kolmá k rovině ekliptiky). Merkur rotuje velmi pomalu, jedna otočka kolem osy trvá asi 59 dní. Sluneční slapy
jej dostaly do rezonance 2/3, kdy oběhne Slunce dvakrát, zatímco se třikrát "převalí" kolem své osy. Mohly to být některé nehomogenity gravitačního pole Merkuru, jmenovitě
popsatelné sektorovými harmonickými potenciálními koeficienty C22, S22, (l = m = 2, p = O), které jsou za to zodpovědné [1].
Neptun a Pluto jsou v dráhové rezonanci 312 (s librací),
díky které prý nikdy nemohou vzájemně kolidovat, i když je
občas Pluto blíže Slunci než Neptun.
Mezi Zemí a Venuší existuje pozoruhodný dynamický
vztah. Venuše má nezvykle pomalou a retrográdní rotaci (asi
245 dní). Sklon osy rotace k ekliptice je 178°. Patrně existuje rotačně-dráhová rezonance 5/4 mezi Venuší a Zemí.
Podle některých názorů [45] je tento rezonanční stav výsledkem slapového působení Země na Venuši za příspění interakce mezi jádrem Venuše, jejím pláštěm a enormně nahřátou hustou atmosférou.
Rezonance nejsou stavem navždy; neznamenají začátek
či konec vývoje systému. Ve složité gravitační interakci ntěles dochází k řadě situací, kdy malá změna počátečních

2000/46

Geodetický a kartografický
ročník 46/88, 2000, číslo 3

podmínek znamená velkou změnu vývoje jejich vzájemných pohybů. To je chaos, jehož studium za poslední
půlstoletí přineslo řadu pozoruhodných výsledků (např.
analýza Kirkwoodových pásů). Studium chaosu vede k pochopení zákonitostí vývoje planetárních a hvězdných
systémů [7, 39,44].
Na kosmická tělesa nepůsobí nikdy jen gravitační poruchy, vždy je tam nějaký důvod pro existenci negravitačních
poruch drah (odpor prostředí a tlak záření, termální efekty,
aj.). Tím se celá situace může nadále komplikovat. Uvidíme
na příkladě UDZ, že role NEkonzervativních sil a NEgravitačních poruch je pro rezonance důležitá.

47

tj. otáčení uzlové přimky a apsidové čáry v prostoru a změnu
střední anomálie ve dráze, vše v linearizovaném připadě, kdy
na m, Q a Mo působí jen člen C2•0, úměrný pólovému zploštění zemského tělesa. (To je logická aproximace, neboť zonální harmonický koeficient Cl•O je ze všech harmonických
geopotenciálních koeficientů Clm, Slm ten největší ajeho druhá
mocnina je řádově rovna (nebo větší) než hodnota kteréhokoli jiného geopotenciálního koeficientu vyššího stupně
a řádu). Změny dráhových elementů v čase popisují Lagrangeovy (planetární) rovnice (LPR). Pro sekulární změny elementů m, Q a Mo díky ClO mají jednoduchý tvar
Q(C20) = ~ nC2.0.J5 (aola)2 (1- e2)-l cos i,
m(C20) = ~ nC2.0

Po předchozím výkladu se sotva někdo bude divit, že rezonance existují i v případě umělých kosmických těles a jmenovitě UDZ.
Nejprve si však připomeneme již asi zapomenuté znalosti
z přednášek "kosmické geodézie", konkrétně o dráhových
elementech a poruchách dráhy.
Pohyb družice či jiného kosmického tělesa v prostoru popisují pohybové rovnice. Je to soustava tří nelineárních diferenciálních rovnic druhého řádu nebo šesti takových rovnic
prvního řádu. Jejich řešení, tj. popis pohybu tělesa v prostoru,
vyžaduje určení šesti integračních konstant. To mohou být
například složky vektoru (geocentrické) polohy a rychlosti
v daném okamžiku nebo také zcela specielní konstanty, bez
zjevného geometrického významu, ale svými nějakými vlastnostmi užitečné pro řešení úloh nebeské mechaniky či dráhové dynamiky družic. My se přidržíme standardních eliptických keplerovských elementů, které mají jasnou
a jednoduchou geometrickou interpretaci.
Tři elementy definují polohu dráhové elipsy v prostoru. Je
to rektascenze výstupného uzlu dráhy Q, čili úhlová vzdálenost výstupného uzlu dráhy (místo, kde rovina dráhy družice
vystupuje "nad" rovinu zemského rovníku) od jarního bodu,
(opět úhlová) vzdálenost perigea dráhy m od onoho uzlu
a sklon i roviny dráhy vůči rovině zemského rovníku.
Další tři elementy popisují pozici družice v dráhové elipse,
tvar a rozměr této elipsy. Začněme střední či excentrickou či
pravou anomálií. Pravá anomálie v je úhlová vzdálenost bodu,
v němž se družice ve dráhové elipse nachází od perigea dráhy.
Místo ní lze použít střední anomálii v epoše Mo či střední
anomálii M obecně. Elipsa sama má nějakou hlavní poloosu
ao a excentricitu e. (Podrobněji viz např. [49].
Tvrdíme, že elementy jsou konstanty. Ale to je pravda
pouze v nereálném případě dvou těles, kdy v kosmu je jen
Země jako hmotný bod či homogenní koule či koule homogenní po vrstvách (se stále touž hmotností) a družice (též jako
hmotný bod), a nic víc, žádná další kosmická tělesa, žádná
atmosféra, žádný tlak slunečního záření a termální efekty.
V reálu vše vyjmenované existuje a působí poruchy dráhy,
v jejichž důsledku jsou elementy proměnné s časem, specificky podle druhu poruchy.
Definice [2, 3]. Ke dráhově-rotační rezonanci f3la UDZ
dochází, když UDZ uskuteční f3 nodálních (neboli drakonických) obletů (oběhů kolem) Země (počítáno od vzestupného
či sestupného uzlu dráhy družice opět k uzlu téhož typu) zatímco se Země otočí a-krát kolem své osy vzhledem ke hvězdám (čili za a hvězdných (siderických) dnů). Přitom
a a f3 jsou čísla kladná, celá, nesoudělná (prime integers, jejich poměr je neredukovatelný), např. 15/1 či 3112 nebo
502/35, nikoli však např. 3012.
Definice tedy bere v úvahu precesi dráhové elipsy družice,

obzor

.J5 (aola)2 (1 - e2)-2 (1 - 5 cos2

(3)
i),

Mo (C20) = ~ nC2.o.J5 (aola)l (1- e2).3/2 (1- 3 cos2 i),

2.1 Matematický,
fyzikální
a geometrický
význam rezonančního
jevu.

o periodách

poruch dráhy rozhoduje proměnná l/Il,m,p,q(4)
v LPR [2, 23, 25, aj.]:
IfItmpq= (1- 2p) m+ (1- 2p + q) M + m (Q- S - íl.lm),

(4)

kde 2 < I < 00, O :::;m < I, O :::;p < 00; íl.lmje fáze k Jim'
tj. tg míl.lm = (SldClm), Jim = ,j (JIm + SZlm' S je hvězdný čas.
Přesně v okamžiku rezonance je časová derivace virovna
nule, tj. l/Ilmpqje konstantní. Tuto situaci označíme jako exaktní rezonanci. Ta vede (alespoň teoreticky) k sekulárním poruchám dráhy.
Uveďme rovnou pojmy hluboká (deep) a mělká (shallow)
rezonance. Z matematického hlediska stav rezonance znamená situaci s malým jmenovatelem jako v rovnici (2)
a možné selhání analytické teorie 1. řádu. Je-li rezonance
mělká, je perioda P = (21< lvi), řádově dny; teorie 1. řádu je
ještě použitelná. Je-li rezonance hluboká, je "rezonanční perioda" P řádově stovky dní, jmenovatel v LPR po případné
integraci již přiliš malý a teorie 1. řádu již selže. V exaktní
rezonanci je P teoreticky nekonečně dlouhá. V hluboké
a exaktní rezonanci je analytický přistup nutno nahradit numerickou integrací dráhy družice.
Pro názornost uveďme přiklad z drah blízkých UDZ (rezonance 1311 až 1611):je až překvapivé, jak je interval kolem exaktní rezonance, kde klasický analytický přistup řešení LPR selže, úzký, měřeno v Lla od a pro exaktní rezonanci;
jde jen o stovky metrů, nikoli např. o desítky kilometrů [31].
Jinými slovy: klasický analytický přístup je použitelný
i v bezprostřední blízkosti exaktní rezonance a proto je hojně
používán (pro různé analýzy, nikoliv však pro přesné určení
drah).
V (exaktní) rezonanci f3la se ovšem neanuluje tPi,m,p,qpro
všechny indexy (I, m, p, q), ale jen pro kombinace indexů
dané rezonanci adekvátní. Z rov. (4) a podmínky vi= Omáme

Zvolme
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a - R

Uvažme ještě, že M (C20) = Mo (C20) + n, kde n je nerušený
střední denní pohyb družice (tj. I až 16 otJden), a S je derivace hvězdného času podle času čili úhlová rychlost rotace
Z:emě (== 1,003 otJ24 hod). Je zřejmé, že (C20), Q (C20),
Ma (C20) z (3) jsou řádově menší než n nebo S. Proto z rovnice (6) - po zanedbání menších členů - máme

[km ]

I
1]11~
I--V

m

13 _

n

L~

I

(7)

jako v případě rezonancí mezi drahami dvou planet či měsíců s (nzlnj).
Z fyzikálního hlediska je rezonanční jev v drahách UDZ
opět dílem souměřitelnosti jakýchsi dvou frekvencí (oběžné
doby družice kolem Země a rotace Země kolem své osy).
V případě UDZ je ovšem precese jejich drah vyvolaná pólovým zploštěním Země velká a znatelná i za krátkou dobu
takže ji nelze zanedbat. Proto platí rezonanční podmínka (6):
z~tímco rovnice (7) platí jen přibližně a uvedli jsme ji jen pro
nazomost.
Spolu s fyzikálním smyslem rezonance UDZ nahlédneme
i její geometrický význam: po 13 (nodálních) obězích se za
a (siderických) dnů družice vrací přesně na totéž místo nad
zemským povrchem. Pak je zřejmé, že se poruchy působené
gravitačním polem mohou hromadit a mohou být značné,
dokud rezonanční stav trvá. To je v praxi výhoda, neboť informaci o gravitačním poli lze "vytěžit" i z málo přesných
pozorování, která by malé krátkoperiodické změny "nerezonanční" dráhy jinak nezaznamenala.
Zaveďme proměnnou <Pa,fJ = a(w + M) + f3(Q - S), která
se ~oblíž rezonance f3/a bude pomalu měnit a jejíž časová
denvace tam bude blízká nule. Tuto proměnnou nazveme rezonanční úhel. Využijeme ji v dalším výkladu.
V blízkosti exaktní rezonance 13/ a (pro dostatečně malá
13 a a) se zvýrazní dráhový vliv těch teserálních (popř. sektorových) geopotenciálních koeficientů, které mají řád
m = 13 ya stupeň vyplývající z (5); explicitně taková l nalezneme v následujícím pododstavci o výběru rezonančních indexů [2, 3, 10, 23]. Takové "rezonanční" koeficienty geopotenciálu C/,m, S/m mohou být velmi přesně
určeny, je-li dostatek drah družic splňujících rezonanční
podmínku pro totéž 13 r Místo krátkoperiodických poruch
s malou amplitudou budeme analyzovat dlouhoperiodické
poruchy s velkou amplitudou. V pododstavci o rezonančních indexech budeme pro zvolená a, 13, y (reprezentující
konkrétní rezonanci) a q (odpovídající exentricitě dráhy)
hledat "rezonanční" indexy (I, m, p) pro harmonické koeficienty, funkce sklonu a excentricitu v příslušných pohybových rovnicích. Bude nekonečně mnoho řešení, jakýchsi
řad rezonancí, z nichž jen některé mají praktický význam.
(V opačném "směru", indexy l, m, p, q definují a, 13, y
jednoznačně).
Pro úplnost se zmiňme o někdy používaném dělení na rezonance vnitřní (subsynchronní) pro 13 > a a vnější pro
13 < a [2]., ~e?synchronní geostacionámí rezonance mající
a = I = 13 Je Jejich "dělítkem". V dalším se zabýváme hlavně
drahami blízkých UDZ, čili s prvním jmenovaným případem.
~aopak, ve Sluneční soustavě všechny měsíce planet, s výJimkou Phobose u Marsu (a případně nově objevených malých těles obíhajících velké planety), jsou ve vnějších rezonancích vzhledem ke své planetě [2].
V reálném případě UDZ existují významné negravitační
poruchy dráhy. Pro dráhy pod 500 km výšky letu je zcela do-
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Obr. 1 Výška letu družice H = a - R
(hlavní poloosa dráhové elipsy minus poloměr Země nebo
hlavní poloosa geocentrického rotačního elipsoidu
nahrazujícího Zemi) pro nejdůležitější rezonance
na nízkých drahách, jako funkce sklonu i roviny
dráhy k rovině zemského rovníku. Podle [3]; odpovídá
střednímu dennímu pohybu n v rovnici (8)

minantní odpor atmosféry, který omezuje a určuje životnost
družice ve dráze na měsíce až roky (v závislosti na excentricitě dráhy a na sluneční činnosti, která "řídí"variace hustoty
atmosfér.y s časem). Odpor atmosféry a gravitační pole lze
chápat jako spolu bojující faktory, přičemž atmosféra (pro
blízké družice) nakonec vždy zvítězí. Negravitační poruchy
dráhy narušují dosaženou rezonanční dráhu a pokud družice
není aktivní (nemá korekční motorky), dříve či později rezonanční dráhu opustí. V praxi proto hovoříme o "průchodu
rezonancí". Podstatné je, jak dlouho se družice ve stavu blízkém exaktní rezonanci dokáže udržet a kolik měření za tu
dobu získáme k určení dráhových elementů její dráhy a k provedení inverzní úlohy.

2.2 Rezonanční
ánografii

dráhy

družic

pro geodezii

a oce-

Z rezonanční podmínky (6) pro efektivně kruhovou dráhu
(q = O) odvodíme snadno, že
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Obr. 2 Jemné dolad'ování dráhy (orbit dossier, tunning). Od zvolené rezonanční dráhy (Exact Repeat Mission) se odvíjí celá
řada rezonančních drah f3/ a s velmi podobnou hlavní poloosou aoLze navrhnout série rezonančních drah s minimálními
změnami a nebo lze pro požadovanou "periodu" opakování dráhy vůči zemskému pozorovateli najít f3 nodálních oběhů
plánované družice v požadovaném rozsahu poloos

S uvážením LPR (3) pro změny
neme (no = 05)
n

= JI

a

no _..1..
2

+ .lcos2
2

(JI

a

OJ, Q a M

vlivem C2 o dosta-

[- JIa cos i + í2
2 (.B...)2
a

no) J

,

cos2 i +

i - 1]
'

kde v korekčním členu předpokládáme {- no = n, R == ao.
V J2 je alternativní zápis pro C20 a platí J2 = - C20
Po úpravě dospějeme k rovnici [2, 3]:

-15.

K tomuto n lze spočíst keplerovskou hlavní poloosu dráhy a,
respektive výšku letu družice nad zemským povrchem (zde
je R poloměr Země). Na obr. 1 ukazujeme průběh rezonančních a se sklonem dráhy i v rozsahu nejmenších možných

výšek letu až asi po 1400 km (odpovídá rezonanci 13/1). Markantní je závislost na sklonu dráhy. Např. průměrná výška
letu družice v rezonanci 15/1 je sice asi 500 km, ale rozdíl
mezi prográdní (přímou) a retrográdní (zpětnou) drahou je
až 150 km (retrográdní je vždy výše).
Vyhledáme-li mezi řadou drah družic, které jsou v archivech k dispozici, ty dráhy, které jsou v některé významné rezonanci, můžeme pak řešením inverzní úlohy dospět k určení
parametrů gravitačního pole Země, a jak již víme, s využitím rezonančního "zesílení" poruch drah lze získat výsledky
i z méně přesných měření nebo získat velmi přesné parametry
z přesných drah. Platí ovšem, že rozborem jedné dráhy dostaneme jen jakousi lineární kombinaci harmonických koeficientů toho řádu (a jeho násobku), který odpovídá rezonanci, ve které se dráha nachází. Jedna dráha, jeden "řez"
gravitačním polem; z jedné dráhy nelze očekávat určení parametrů charakterizující globální pole. K tomu je třeba určitým způsobem kombinovat výsledky analýz více drah s co
nejrozmanitějšími a a i.
Podle obr. 1 může vznikat mylný dojem, že rezonanční
dráhy jsou jakoby "kvantovány". Pro a = 1jich skutečně na-

2000/49

Geodetický a kartografický obzor
50
ročník 46/88, 2000, číslo 3

6960
6940
6920

•••

6900
6880

'E'

=:.

6860

Cil

6840

40

50
a [dny]

Obr. 2b Dolaďování dráhy pro plánovanou misi CHAMP (datum vypuštění 28. 4. 2000). Definitivní výchozÍ dráha má
stlední hlavní poloosu a = 6840 km a sklon k rovníku i = 87,3°. Postupně družice projde těmito (a dalšími) rezonancemi
s krátkou ,repeat periodou': 6114, 46/3, 77/5. Experiment má skončit po pěti letech po dosažení výšky cca 300 km na
kruhové dráze (a = 6680 km). Během té doby se počítá s plesuny v hlavní poloose až do velikosti I~al = 20 km.

jdeme konečný (a malý) počet mezi nejnižší (16/1) a geostacionární (1/1) drahou. Pro velké a je nekonečně mnoho celých kladných čísel nesoudělných a příslušné dráhy v rezonanci [3/a přitom mohou existovat. Např. [3/a = 5309/370 je
blízko rezonance 43/3, tj. mezi 14/1 a 2912. Pro rezonance tak
vysokých řádů jako je [3 = 5309 lze však očekávat zanedbatelné poruchy dráhy, neboť v LPR budou faktory (R/a)l s vysokými mocninami 1(l ~ [3), a samozřejmě poměr R/a je menší
než jedna. Zatímco rezonance 15/1, 14/1, 13/1, respektive
29/2, 3112 vyvolaly velké poruchy dráhy (např. kilometrové
změny sklonu i při přesnosti určení sklonu rámcově na desítky metrů) a v praxi posloužily k určení geopotenciálních
koeficientů dotyčných řádů [3, nelze od drah s vysokými [3 nic
podobného očekávat. Znamená to, že jsou neužitečné? Samozřejmě, že ne. Jednak poslouží ke standardní inverzní úloze
(s "mimorezonanční" drahou), jednak jsou zajímavé pro oceánografii díky tomu hlavnímu, co rezonanční dráhy charakterizuje, tj. opakování dráhy vůči pozemskému pozorovateli.
Dráha, která se vůči pozemskému "pozorovateli" (či místě
na oceánu) zopakuje například za a = 3, 10 nebo 50 dnů
(a tento stav trvá dostatečně dlouho), je zajímavá pro studium
variability a anomálií topografie oceánů a mořských proudů
a podobných jevů. Oceánografové nazývají takové dráhy "repeat orbits" a hodnotu a nazývají "repeat period" (což je
prostě mnohomluv). Také se používá, spíše mezi geodety, pojmenování ERM (Exact Repeat Mission). Jsou voleny u altimetrických družic Oeosat, ERS I, 2, TOPEX/Poseidon,
JASON a plánují se pro další mise. ERM se kombinují s "volnými drahami" (s velkým a) pro geodetické účely (OM, Oeo-

detic Mission) jako je studium gravitačního pole Země a detailního průběhu oceánského geoidu z altimetrie. S jednou
družicí lze provést přesun ve dráze v rozsahu desítek kilometrů, měřeno ve hlavní poloose dráhy, a přejít z jedné rezonance vysokého řádu do některé okolní. S jednou družicí
tak lze tzv. jemným dolaďováním dráhy (orbit tunning) vyhovět různorodým - a někdy kontraverzním - požadavkům
různých uživatelů. Příklad jemného dolaďování dráhy družice ERS 1 (ESA, 1991; ukončená mise) ukazuje obr. 2a, kde
je za základ vzata dráha 43/3. Nakonec pro ERS I byly vybrány dvě ERM, 3 a 35 dní v první fázi letu a OM (168 dní)
poté až do konce funkce družicového komplexu ERS I. Obr.
2b ukazuje ,orbit tunning' pro plánovaný CHAMP [43].
ERM vždy vyžadují systematické dráhové manévry, kterými
se průběžně vyrovnává zmenšení výšky letu (přesněji hlavní
poloosy dráhové elipsy) díky odporu atmosféry. Zhruba platí
(v závislosti na intenzitě sluneční činnosti), že dráhový manévr pro družici na kruhové dráze ve výšce kolem 800 km se
uskuteční jednou až dvakrát za měsíc a dráha se posune "výš",
aby s přesností kolem ~a = I km (opět na určitou dobu) vyhověla rezonanční podmínce.
Rezonanční indexy (l, m, p) v LPR. Vyberme rezonanční
indexy pro zvolenou rezonanci [3/a, "rezonanční úroveň"
(overtone) y, a index q, který se vztahuje k excentricitě dráhy;
v praxi připadají v úvahu většinou jen q = O a q = + I, -I.
Tyto výsledky použijeme posléze k napsání "rezonančního"
tvaru LPR a k definici lumped koeficientů.
Odlišíme případy s [([3 - a) rI sudýllŮ a lichými. Rozdíl
(1- m) lze pomocí (5) napsat jako 2p - [([3 - a) y+ q]. Je-li
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(Z- m) sudé (liché), pak [([3- a) y+ q] musí být také sudé (liché), neboť 2p je vždy sudé (p = O, 1, 2, 3,... ). Pro (1- m) = O,
2,4, ...
.
1 [3 -a)Y+2q; 1
Jep=2(

1 [3 -a)y+
2(

1 l;
2q+

1 ([3 - a)y+ 2
1 q + 2, atd., a Z = [3y, [3y+ 2; [3 y+ 4, atd.
2

Zi=[3y+2i;

mi=[3y,

Pi= ~ ([3-a)y+

~ q+i.

(9)

=

J(=T).

Připomeňme ještě proměnnou lf/Lmpq a rezonanční úhel
4Ja,f3' Rezonanční indexy (9) a (10) lze napsat obecně takto
[25,28]:

2Pi =

Zi= [3 y+ (2i + 1); mi = [3 y,
1
.
Pi=T 1 ([3 -a ) y+y-q+l+y-,
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kde Jim je amplituda harmonických geopotenciálních koeficientů Clm, Slm a 41m je fáze k Jim' Dále je L maximální stupeň teoreticky nekonečné sumace přes indexy (Z, m, p, q), ao
hlavní poloosa referenčního elipsoidu nahrazujícího tvar
Země, a hlavní poloosa dráhové elipsy, Flmp (i) a Glpq (e) jsou
funkce sklonu a excentricity dráhy (zde nenormované stejně
jako Jim), 91 {.} značí reálnou část následujícího výrazu {.}
aj

Obecně, pro ([3- a) y+ q sudé, máme

obzor

Zi = [3 y+ 8 + 2i,
mi = [3 y,
([3- a) y + 8 + q + 2i,

8 = O pro ([3- a) y + q sudé,
8 = 1 pro ([3- a) y+ q liché.

1

Nejdůležitější pro danou rezonanci [3 /a jsou členy pro
y= 1 a q = O. Čtenář si může výpočet rezonančních indexů
ujasnit a ověřit na příkladech v tab. 1.
3. Dráhové rezonance UDZ a parametry
pole Země

Tab. 1 Rezonanční indexy t, m, p harmonických geopotenciálních
koeficientů a funkcí sklonu v Langrangeových planetárních
rovnicích pro vybrané rezonance f3 1 a a zvolené hodnoty
ra q [23,41]

gravitačního

y= I

f3ia

3: 1 LPR pro rezonanční
enty

pčípad

a lumped

koefici-

Z předchozího výkladu je zřejmé, že rezonančního jevu ve
drahách UDZ lze využít k určení některých harmonických
geopotenciálních koeficientů Clm, Slm, které "nějakým způsobem" odpovídají konkrétnímu ,rezonančnímu stavu [3/a'.
V této kapitole popíšeme postup nejprve obecně, pak se zmíníme o několika pracech s číselnými výsledky a posléze uvedeme konkrétní postup vedoucí až k určení jednotlivých Clm,
Slm rezonančních řádů [17, 20, 21].
Pro analýzu rezonančních jevů v drahách blízkých UDZ
zvolíme sklon i roviny dráhy družice k rovině zemského rovníku, neboť i je jen málo (na rozdíl od rychle proměnných
elementů úJ, Q, M) ovlivňován nerezonančními poruchami
dráhy od ostatních parametrů gravitačního pole, ale také málo
rušen lunisolámími poruchami a dokonce je dosti imunní
i proti poruchám negravitačního původu, jako je odpor atmosféry [18]. Na sklon dráhy působí sekulámě jen rotace vysoké atmosféry, která se děje rychlostí jinou (většinou větší)
než je úhlová rychlost rotace pozorovatele na zemském povrchu [19].
Přirozeně, že lze analyzovat i jiné dráhové elementy nebo
jejich určité kombinace, ale je nutné je nejprve "dekontaminovat" od "nerezonančních" poruch gravitačního i negravitačního původu. To však může být problém, protože poruch
je celá řada a mohou být větší než rezonanční efekty. Druhým nejvhodnějším elementem pro analýzu hlubokých rezonancíje excentricita dráhy. Mělké rezonance většinou používaly délku ve dráze (4 = úJ + M + Q cos i) [42,46].
Konkrétní tvar LPR pro i, rušený "všemi" Clm, Slm je podle
[2,3,23]
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Použijeme-li indexy (12) na "nerezonanční" LPR (II), dostaneme - po kratším odvozování - "rezonanční" zápis LPR

'"'j~~r
wI'

(14)
di/dt({3Ia)= ~!jy ([ICMX{a, i) sin J4>a.r 1S/i;y(a, l) cos J4>a./l]+

+ l(a i) sin (,.dl ::;::(0)2 e [IC±l,ay+!
/ly
,
l~a./l

1

';

E80.l7

V W~'~'~~lll~

~ 8016

80.1:

967
80.ť:.Y 6

Nové koeficienty (C, SV/lyjsou lineárními kombinacemi
harmonických C1m,Slm pro rezonanční výběr (12) pro daný
řád [3, danou "repeat periodu" a, zvolenou rezonanční úroveň y(O, 1,2, ... ) a index q (O,±1, ±2, ... ). Nazývají se lumped coefficients, vázané či souhrnné koeficienty (či bez překladu: "lumped koeficienty"). V nich se kombinují či
kumulují C1m,Slm téhož řádu a téže parity stupně I (buď sudé
anebo liché), ale různých stupňů, v teoreticky nekonečné sumaci. Závisí na sklonu a na hlavní poloose dráhy.
Název "lumped coefficients" zavedli angličtí dráhoví analytici z tehdejšího Royal Aircraft Establishment ve Farnborough v r. 1971. První jej použil nejspíš R. H. Gooding při
analýze sklonu dráhy družice Ariel 3 [9]. Teorii rozpracoval
R. R. Allan (např. [2,3]), později se přidali další [10, 23, 25,
28, 43, 46 aj.].
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Přiklad pro C lumped koeficient, pro rezonanci 15/1, základní členy pro q = O a y= 1:
Ci's! = [FI5.15.7C15•15 - (aafa)2 F17.15,8 C17,15 +
+ (aafa)4 FI9.!5.9 C19•15 ::;:: •.. ].
Asi před třiceti lety Američané analyzovali v rámci tehdejší tvorby modelů gravitačního pole Země dráhy řady družic a nalezli v některých případech nevysvětlené oscilace,
které nešlo přičíst na vrub známým gravitačním a negravitačním poruchám. Usoudili vcelku logicky, ale nesprávně,
že jsou to artefakta pocházející ze zpracování družicových
měření při určení dráhy družice: tehdejší sledovací síť pozemských stanic (dopplerovských aparatur, interferometrie,
fotografických kamer a optických amatérských pozorování

Obr. 3b
Obr. 3 Chod sklonu dráhy i družice Ariel 3 s časem
v období kolem dráhové rezonance 15/1. R. R. Allan
a R. H. Gooding Z RAE, Franborough objevili [2, 9],
že pseudosekulární
pokles sklonu je způsoben rezonančním
jevem. Na obr. 3a jsou původní sklony (z určení dráhy),
na obr. 3b sklony již redukované o lunisolární poruchy.
Těmi je pak proložena" nejlépe pasující" křivka, která
odpovídá z vyrovnání určeným lumped koeficientům
15. řádu (pro y= 1 a q = O). Pionýrská analýza
rezonančního jevu v dráze UDZ [9]

směru drUžice mezi hvězdami) byla velmi nedokonalá s koncentrací stanic v Severní Americe a v Evropě. Tento nedostatek se mohl promítat do určení dráhy jako falešné variace
elementů. Angličané v již zmíněném Royal Aircraft Establishment byli důkladnější: u družice Ariel 3 nešlo mohutné
pseudosekulární variace sklonu a excentricity přehlédnout.
Správně je přisoudili rezonanci 15/1, ke které se družice přiblížila "shora" (s denním pohybem menším než 15 otoček
kolem Země za den) a kterou prošla (působením odporu atmosféry, který sekulárně zmenšoval hlavní poloosu dráhové
elipsy). Na obr. 3a z [9] vidíme chod sklonu v období rezonance 15/1, zejména výrazný pokles během zhruba dvou měsíců. Po eliminaci lunisolárních poruch dostal autor opravené sklony (obr. 3b) [9]. Jimi proložená teoretická křivka
odpovídá hodnotám lumped coeficientů {C, S}o, 115 ( i) nejlépe (ve smyslu metody nejmenších čtverců) vyhovujícím
danému sklonu i a dané rezonanci. Při důkladnější analýze
lze z měření odvozených rezonančních poruch sklonu určit
ještě lumped koeficienty pro y= 1, ale q = ± 1 (které ovšem
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Obr. 4 Nejlepší analýza rezonančního jevu (markantní nárůst sklonu dráhy kolem rezonance 15/1) z čs. prací [24}.
Případ družice lnterkosmos 11. Na časové stupnici zleva doprava vidíme, jak se malé a krátkoperiodické změny sklonu změní
v pseudosekulární nárůst poblíž exaktní rezonance. Jen díky odporu atmosféry družice exaktní rezonancí 15/1 projde
(a poté se situace s poruchami "symetricky" opakuje). Na obrázku jsou uvedeny též hodnoty rezonančních úhlů
r1Ja,par1Ja.p
+ (O, r1Ja,p-ú), pro (a, /3) = (1,15), které náležejí k sériím lumped koeficientů s q = O, +1, a-I. Lumped
koeficient 15. řádu s y= 1 a q = O obsahuje (C, S)wlichých stupňů I, zatímco lumped koeficient 15. řádu s y= I a
q = +1 nebo -1 je složen z (C, S)w sudých stupňů. Převzato z [24)

mohou zaniknout v šumu dat, má-li dráha malou excentricitu) a též pro y = 2 a q = O (pokud ještě členy s (aola)30
a vyššími mocninami působí měřitelné poruchy ve sklonu
dráhy).
Od dob Goodinga a Allana, respektive King-Heleho skupiny ve Farnborough uplynulo již přes 25 let a byla nashromážděna celá řada lumped koeficientů různých řádů [12-14,
22] (přehled např. v [33]). Další analytici pracovali v bývalém západním Německu a ve Francii [42], v USA [46] a v bývalé ČSSR [24,33]. Uvádíme příklad z českých analýz [24]:
rezonanční variace sklonu dráhy družice Interkosmos 11
(obr. 4), která prošla hlubokou rezonancí 15/1 na kruhové
dráze s mohutným rezonančním efektem. Lumped koeficienty pro y= 1 a q = O z této analýzy byly použity v modelu
Země GRIM 3 a zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Rezonance
UDZ, parametry
gravitačního
pole Země; jejich určení a testy přesnosti

Zmíněný postup považuje lumped koeficienty za jakýsi
mezivýsledek, mezi stupeň, ze kterého se pak odvozují parametry globální. Takový mezi stupeň však není nezbytně
nutný. Lze použít přímo lumped koeficienty a přiřadit je do
systému rovnic oprav některého z modelů gravitačního pole
Země jako každé jiné "pozorování". Zvídavý čtenář již tuší,
že taková "pozorování", pokud j sou dostatečně přesná a zcela
nezávislá na souhrnných geopotenciálních řešeních (tj. modelech gravitačního pole Země), půjde zužitkovat ještě jinak
[25 až 28, 30].
Mějme lumped koeficienty {C,
(i) pro dané a, /3,
ya q a sklon i, které jsou určené z rozboru rezonančního jevu;
nazvěme je "pozorované" "obs". Nechť jsou díky dlouhodobému působení rezonančních poruch na kruhové a přesně určené dráze "velmi přesné" (s formálními středními chybami
o řád menšími než mají harmonické koeficienty stejných (l,
m) v nějakém modelu gravitačního pole Země). Nic nám nebrání spočíst - pro stejné a, /3, y, q a nejrůznější i) - hodnoty
{C,
z příslušných C1m, Slm tohoto modelu Země;
označme je jako "vypočtené" "comp". Pak již zbývá jen "pozorované" a "vypočtené" lumped koeficienty porovnat a při
dodržení uvedených podmínek takto testovat model Země pro
dotyčný řád (souhrnně pro stupně dané parity od I = m + D(viz
rov. 12), až k nějakému maximálnímu stupni L, kde šum dat
už převyšuje signál). Takovéto porovnání lze účinně zaranžovat způsobem, který předvádí obr. 5.
Na x-ové ose je sklon i, na y-ové hodnoty lumped koeficientů "pozorovaných" (hodnota, plus mínus střední chyba),
platných jen pro dané i, a hodnoty lumped koeficientů "vypočtených" z modelu, který testujeme (hodnoty, plus mínus
pás středních chyb promítnutých z variančně-kovarianční
submatice testovaných harmonických koeficientů pro dotyčný řád). Hodnoty "pozorované" bereme za srovnávací etaIon. Vytvořme rozdíly {C, Sl';J:~.(i)- {C, Sl;,~mp (i). Pokud
se hodnoty "vypočtené" statisticky významně liší, je "defekt"
v modelu Země (pro testovaný řád harmonických). Konkrétní

Sl;:

Sl;:

Lumped koeficienty (15), (16) jsou lineárními kombinacemi
harmonických geopotenciálních koeficientů C1m, Slm' Lumped koeficienty jsou vázány ke konkrétní rezonanci /3 /a a ke
konkrétní dráze, tj. k jejím a, i a e. Jedině kombinací více
lumped koeficientů téhož řádu z analýzy drah různých sklonů
(popř. excentricit) drah lze zjistit jednotlivé "rezonanční" C1m,
Slm' Kombinují se přitom různé hodnoty funkcí sklonu (a excentricity) [12 až 14, 17,22,34,42,45
aj.]; názorná numerická ukázka viz tab. 2a, b. Toto řešení sice může přispět ke
zpřesnění popisu gravitačního pole, ale je třeba mít dostatečné množství vhodných drah. To se dobře podařilo (po velkém úsilí) jen pro m = 15, 14 a částečně pro vyšší dráhy v mělkých rezonancích (13/1 a 12/1). Výsledků z "dvoudenních"
rezonancí /3 / 2 je nedostatek. Členy C1m, Slm vyšších stupňů
rezonujícího řádu nelze určit pro omezený počet rovnic oprav.
Pomoci si lze kolokacemi (viz níže), ale ani to není ideální.
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Obr. 5 Porovnání lumped koeficientů Z rozboru rezonančního jevu s obdobnými hodnotami spočtenými pro potřebný interval
sklonu dráhy Z harmonických geopotenciálních koeficientů tehdejších modelů gravitačního pole Země. Jsou-li rezonanční
výsledky na modelech Země nezávislé a jsou-li navíc prokazatelně přesnější (zejména, když jde o analýzu markatní změny
dráhy díky rezonanci, i při datech průměrné přesnosti), pak lze rezonance použít k testování přesnosti modelů Země
(jmenovitě harmonických koeficientů řádu příslušného použité rezonanci), zde 15tého řádu. Kompozice z výsledků
J. Klokočníka a J. Kosteleckého (cca 1975-1985)
případ na obr. 5 zastaral svými čísly, ale princip zůstává
v platnosti. Takto byla testována celá série modelů gravitačního pole Země v letech 1980-1990 (např. [22,25 až 28,30]).
Mezitím byly modely Země zpřesněny, hlavně díky altimetrii, a řada z modelů v sobě zahrnuje i výsledky z rezonancí,
takže zůstává jen málo nezávislých a současně velmi přesných rezonančních výsledků pro podobná porovnání.
Podívejme se na postup určení harmonických geopotenciálních koeficientů určitého řádu z lumped koeficientů téhož
řádu, bez toho, že bychom se zabývali detaily. Použita bude
zobecněná metoda nejmenších čtverců, LSC (Least Squares
Collocation), kolokace. Taje podrobně rozebrána např. v [38]
a aplikace na určení C/,30, S/,30 je v detailu popsána v práci

kde x je vektor měření (lumped koeficientů), A matice plánu
(design matrix - matice derivací "pozorovaných veličin"
podle neznámých), X vektor neznámých čili určovaných parametrů (geopotenciálních koeficientů), s vektor signálu, kterým aproximujeme chování určovaných parametrů předem,
a n jsou opravy či vektor šumu. Řešeníje (za obvyklých předpokladů, že střední hodnoty s a n jsou nuly)

[34].

Dány lumped koeficienty {C, S (a, i) }~ay:;:q Uako např.
v tab. 1) včetně jejich formálních středních kvadratických
chyb a kovariancí či korelačních koeficientů mezi nimi (které
jsou součástí výsledků vyrovnání lumped koeficientů metodou nejmenších čtverců z "pozorovaných" variací sklonu),
a to pro nejrozmanitější sklony dráhy i a příslušnou rezonanci
(/3, a, y, a) a jsou vypočteny funkce vlivu (lt.ay:;:q/.m (a, i) do
dostatečně vysokého stupně lmax.
Princip LSC podchycuje rovnice

za předpokladu, že inverze váhové matice je dobře určena
z apriorních středních chyb měření.
Pro váhovou matici P = Q-J při metodě kolokace platí

kde kovarianční matice měření a predikovaného signálu jsou
před vyrovnáním určeny ze vstupních kovariancí mezi lumped koeficienty a z Kaulova pravidla
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družice

109C?1

32.0
33.2
40.0
48.4
49.7
51.7
66.8
69.9
70.1
71.0
74.0
81.2
81.2
81.2
90.5

2762.0±400.0
3964.4±1574.1
-59.35±148.82
-39.69±16.38
18.0±18.0
55.43±17.00
5.5±1.0
22.18±7.53
-2.1±0.3
-2.0±0.1
-21.76±16.32
-3.7±1.4
1.4±1.2
-1.84±0.62
--6.659±3.0oo

1958-a
1967-11G

1973-22A
1963-26A
1964-15A
1961-15G

1971-18B
1965-16G

1984-106A
1970-97B
1971-120B
1971-120A
1970-47B
1964-26A
Tab.2b
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109SP.l

sklon i [0]

1965-82

obzor

420.0±4oo.0
-1923.9±874.5
-50.22±149.73
-72.45±17.64
-82.0±11.0
-72.42±17.00
-22.5±0.5
-1.73±13.75
-16.6±0.9
-20.7±O.1
-13.60±22.44
-19.1±1.2
-20.0±1.2
-19.52±0.48
-28.264±6.ooo

Ukázka hodnot funkcí vlivu pro lumped koeficienty 14. řádu z práce [12]. Tyto hodnoty vlastně "váhuji" lumped koeficienty při výpočtu jednotlivých (C, S)I.14'

družice
1965-82
1958-a

1967-11G
1973-22A
1963-26A
1964-15A
1961-15G
1971-18B
1965-16G

1984-106A
I970-97B
1971-120B
1971-120A
1970-47B
1964-26A

sklon i [0]

Q15

Q17

Q19

32.0
33.2
40.0
48.4
49.7
51.7
66.8
69.9
70.1
71.0
74.0
81.2
81.2
81.2
90.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

-5.8146
--6.4073
-4.5870
-3.3632
-2.9296
-2.6643
-0.2514
0.1038
0.1131
0.2059
0.5248
0.9256
0.9259
0.9249
0.8503

18.7550
22.8095
10.9501
4.9813
3.5801
2.6828
-0.4662
-0.3663
-0.2881
-0.2154
0.0761
0.7423
0.7429
0.7413
0.6680

-41.6501
-55.8056
-16.3629
-2.9172
-1.3252
-0.2243
-0.1865
-0.3961
-0.2928
-0.2843
-0.2041
0.5434
0.5441
0.5423
0.5118

anulovat,

neboť

Zbývající smlsené matice
s s x zjevně nekorelují.

můžeme

Q21

V LSC pro určení geopotenciálních koeficientů X jsou

x vstupní lumped koeficienty a členy matice A tvoří koeficienty vlivu Q/;,s (a, O, Pro lepší stabilizaci inverzní úlohy ještě
odhadneme neurčovaný "zbytek" harmonických koeficientů
vyšších stupňů než kritické tmax> opět Kaulovým pravidlem,
což se projeví v matici plánu. Podrobnosti jsou uvedeny
v [34].

Q23

Q27

88.2898
145.7853
-2.3643
0.1325
0.6022
0.9796
0.1038
0.1808
0.0881
0.0542
-0.1544
0.1124
0.1130
0.1122
0.2205

Q29

--63.7936
-99.9649
6.1485
-1.851
-0.8178
-0.2272
0.0016
0.1839
0.0843
0.0786
-0.0271
0.0387
0.0392
0.0388
0.1658

Q31

Q33

25.8337
17.6378
-2.9176
0.1745
-0.3535
-0.6994
-0.0564
0.0964
0.0428
0.0581
0.0721
-0.0070
-0.0067
-0.0066
0.1247

7.6448
57.6697
-1.8844
1.4139
0.5355
0.0625
-0.0552
-0.0128
0.0001
0.0221
0.1222
-0.0314
-0.0312
-0.0309
0.0938

Kolem r. 1980 se vedla diskuse o tom, zda je rozborem
geostacionárních drah v rezonanci 111možné odhadnout hodnoty tzv. zakázaných koeficientů Cli, Sil, které lze interpretovat jako posun souřadnicového systému, v němž dráhy družic počítáme (má být teoreticky přesně geocentrický, díky
realizaci pomocí pozorovacích stanic na zemském povrchu
však není). Ukázalo se, že to možné není [29]. Problém
přesné definice a negeocentricity souřadnicového systému se
ale stále vrací. V nové podobě je znám např. z družicové altimetrie (crossovers se dvěma družicemi) - viz [48].
Geostacionární dráha má přesně definovanou hlavní poloosu aJ, která plyne z definice rezonance 111 na kruhové rovníkové dráze ve směru rotace Země. Je-li pro konkrétní dráhu
a
a" dojde k pohybu družice v délce (mění se zeměpisná
délka A. subsatelitních bodů). Ale ani přesná volba a, není zárukou, že družice zůstane nad počáteční ,1..Neuvažujeme záměrné přesuny s použitím raketových motorků, ale uvažujeme působení jen "přírodních" sil, a to gravitačního původu.
V obecném případě se bude A. měnit buď v nějakém rozsahu
délek (librace) kolem jisté délky A.z2 nebo v rozsahu 360
stupňů (cirkulace). Bude záležet na přesnosti navedení počáteční dráhy na dráhu rezonanční a na počáteční rychlosti.
Jelikož je řez rovníkem Země v prvním přiblížení elipsa, působí na družici dominantně C22, S22ze všech sektorových harmonických geopotenciálních koeficientů (viz tab. 1). Jediná,
z tohoto hlediska stabilní, geostacionární dráha je ve směru
malé poloosy rovníkové elipsy. Odpovídající zeměpisné
délky A.z2 jsou zhruba 105° západně od G. a 75° východně
od G. Ostatní pozice musíme (podle požadavků praxe) udržovat pomocí korekčních motorků na družici (např. [2]).

*-

Zatím byla řeč jen o rezonancích nízkých drah (výška letu
stovky kilometrů). Naznačená teorie je použitelná i pro geostacionární dráhy v rezonanci III (kruhová dráha nad rovníkem ve výšce zhruba 36 000 km) nebo pro jiné vysoké dráhy,
např. pro dráhy družic NAVSTAR GPS (Global Positioning
System), GLONASS (Globarnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema) aj. poblíž rezonance 211 (cca 20 000 km). Připomeňme, že tu byly mezinárodně koordinované akce a pozorovací kampaně COGEOS I a II (zhruba před deseti lety).
COGEOS znamená "International Campaign for Optical Observations of GeoSynchronous Satellites for Geophysical
Purposes" a zahrnoval určení C1m, Slm nejnižších stupňů a řádů
(viz tab 1) z poruch drah v rezonanci 111 a 211 a odhad jejich časových změn [8, 41]. Výsledky nebyly uspokojivé,
a proto je dobře, že se objevují noví autoři, kteří se rezonancemi na vysokých drahách zabývají [16].

Q25

69.2301 -89.0159
101.5277 -140.8109
15.4575
-7.2598
-1.3014
2.5508
-1.3486
1.1955
-1.5185
0.3851
0.0881
0.1708
-0.1888
0.0464
-0.1339
0.0168
-0.1745
-0.0354
-0.2665
-0.3039
0.3646
0.2200
0.3653
0.2207
0.3637
0.2195
0.3881
0.2929
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Geostacionární družice jsou používány v telekomunikacích, pro meteorologii, atd. Stále jich přibývalo. Geostacionární dráha však není nevyčerpatelným přírodním zdrojem.
Je to pás asi 20 km široký ve výšce asi 36 000 km nad zemským rovníkem. Neustále rostoucí počet objektů v tomto pásu
zvyšoval riziko srážek, protože staré, již opotřebované nebo
morálně zastaralé objekty, nikdo neodklízel. Proto došlo
k mezinárodní dohodě o vynášení družic, které dosluhují, na
dráhy vyšší než je dráha geostacionární. Takové dráhy se
označují jako "disposal" či "graveyard" ("hřbitovní"), kde
družice "odpočívají" teoreticky navěky. Bylo nutné zvážit,
jaký minimální nárůst!!a musíme požadovat, aby se díky poruchám od gravitačního pole Země, lunisolárním poruchám
a tlaku slunečního záření hřbitovní dráhy nezměnily a neprotly dráhy původní. Podle toho je třeba pro tento účel rezervovat množství zbývajícího paliva na palubě družice. Dnes
se uvažuje !!a = 50 km jako minimum, doporučuje se asi
100 km, aby "odklízecí" dráhy byly stabilní alespoň na příštích sto let (např. [32]).

Objev existence rezonančních jevů ve drahách UDZ byl důležitou událostí pro nebeskou mechaniku, která do té doby
studovala dráhové a rotační rezonance přirozených těles naší
Sluneční soustavy popř. analogické jevy v galaxiích. Blízký
kosmický prostor a UDZ lze chápat jako laboratoř a specielní studijní objekty. To, co u planet a jejich přirozených měsíců trvá staletí a tisíciletí, probíhá v této laboratoři a s těmito objekty týdny či roky, jak ve zrychleném filmu, jehož
režii máme víceméně ve svých rukou.
Určení lineárních kombinací harmonických geopotenciálních koeficientů zemského gravitačního pole, tzv. lumped
koeficientů, z rezonancí UDZ a následné odhady číselných
hodnot samotných geopotenciálních koeficientů "kombinováním" lumped koeficientů z drah různých sklonů znamenalo revoluci v ověřování přesnosti tehdejších souhrnných
geopotenciálních řešení (modelů gravitačního pole Země)
a jejich následné zpřesnění (pro vybrané "rezonanční" řády)
[9, 10, 12 až 14,22,25 až 28,30,33,34,46,47].
Koho zajímají číselné výsledky, může hledat v [12 až 14] a v [33].
Rezonance UDZ sehrály zajímavou a podstatnou roli ve
studiu gravitačního pole naší planety. Jen nedostatek patřičných dat (dráhových parametrů pro nejrůznější rezonanční
dráhy, které u mnoha aplikovaných a komerčních družic nevyhovují přesností pro vědecké účely) byl (a je) překážkou
pro další rozšíření této metody. Objevily se (a objevují) pokusy zpřesnit geopotenciální koeficienty velmi nízkých
stupňů a řádů rozborem geostacionárních drah [8, 41] a drah
družic GPS [16]. Tématika rezonancí UDZ není mrtvá. Publikovány jsou nové analýzy drah nízkých družic (např. anglické práce [12 až 14], či německý GFZ 1 [47]) a připravují
se další mise na nízkých drahách, určené pro studium gravitačního pole Země, také pomocí rezonancí (např. CHAMP
[43]).
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Dne 15. června 1999 uplynulo 90 let od narození
velké osobnosti, geodeta
a geofyzika 20. století Michaila Sergejeviče Moloděnského.
Hloubka jeho proniknutí
do
teoretických
a praktických problémů,
spojujících epochu klasické trigonometrické geodezie s nástupem geodezie fyzikální a družicové,
je z dnešního hlediska obdivuhodná; lze říci, že
díky jeho přínosu byla tehdejší geodezie posunuta přímo na
okraj geodezie současné. V praxi to znamenalo teoretické
a praktické naplnění obsahu geodetické gravimetrie, uvedení
výkonné gravimetrické aparatury do měřické praxe [1], realizace výstavby rozsáhlých gravimetrických sítí [2] a díky
jeho metodice astronomickogravimetrické
nivelace [3J
vznik projektivní metody triangulace [4] a normálních výšek [5]. Najeho práce z oblasti fyzikální geodezie velmi plynule navazují studie z dynamiky zemského tělesa a sluneční
soustavy.
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o přínosu M. S, Moloděnského moderní geodezii, který
byl v našich podmínkách v průběhu 60. let prakticky využit,
již tehdy velmi aktuálně pojednal M. Bruša v [6].
Na tomto místě bude jen ve zkratce uvedeno to méně
známé z nelehkého života Moloděnského a připomenut jeho
trvalý přínos geodetické vědě. Lidsky vzato, tím více tak vyniká příkladnost jeho osobnosti a trvalé hodnoty jeho vlastností - vzácný charakter, talent, pracovitost a příslovečná
skromnost.
M. S. Moloděnskij se narodil 15.6.1909 ve venkovském,
újezdním městečku Epifani v tehdejší tulské gubernii jako
jedno ze šesti dětí, mimochodem velmi nadaných, duchovního Sergeje Michajloviče. Již od dětství měl velmi vyvinutý
smysl pro kritické myšlení; zajímaly ho exaktní vědy - astronomie, fyzika a matematika; v redakci školního časopisu
vedl literárně-kritický kroužek. Měl velmi blízký vztah k přírodě a k jejím skrytým tajemstvím; s bratrem Míšou systematícky prozkoumávali blízké jeskyně.
Sergej Michajlovič po ukončení tulského semináře v roce
1916 působil na různých pracovištích tamnější církve - od
písaře až po učitele na místním pedagogickém semináři, a to
až do porevolučních proti církevních represí. V tom období
ohrožení rodina Moloděnských opouští Epifani; odchází také
mladý Moloděnskij v roce 1923 do Tuly, kde navštěvoval železniční školu. V polovině 20. let bylo dosažení vysokoškol-
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ského vzdělání umožněno pouze dětem z dělnických a rolnických rodin; dětem jiného původu byly kladeny různé překážky. Přestože M. S. Moloděnskij řádně složil zkoušky na
leningradský zemědělský institut A. I. Gercena, nebyl pro
údajný nedostatek míst přijat; pracoval pak v městském zahradnictví v Jasné Poljaně. Za nějaký čas, v roce 1927, byl
díky svému příteli přijat na astronomické oddělení moskevské univerzity namísto jednoho z uchazečů, který nesložil
řádné zkoušky z matematiky. Samozřejmě mu byly ze strany
děkanátu činěny potíže - nedostal stipendium ani ubytování
na koleji; pokusy o jeho odstranění však ustaly, jakmile mohl
prokázat svoje kvality. Do roku 1930 probíhaly na univerzitě
spory o orientaci astronomie a byla zavedena odbornost "geodezie a gravimetrie", s čímž vlivná skupina profesorů a vědců
nesouhlasila (Krasovskij, Solovjev, Michajlov, Sorokin,
Blažko); M. S. Moloděnskij se již jako předseda třídy naplno
angažoval ve prospěch komplexního pojetí. Spojeným úsilím se podařilo překonat funkcionářské přehmaty a teorie
a techniky astronomie zůstaly plnohodnotnou součástí výuky
a programů budování geodetických základů [7].
V roce 1932 získal diplom astronomické specializace; rok
nato publikuje svoji první práci ,,0 výpočtu astronomické
šířky z observací párů hvězd podle Pěvcova" [8]. Je třeba
uvést, že již v té době byl velmi vyhledávaným partnerem
a vědeckým spolupracovníkem. V roce 1929 se zúčastnil
praxe na základně Ústavu základních geodetických prací
(vedl D. S. Serman) a po absolutoriu moskevské univerzity
nastoupil k Astronomicko-geodetickému ústavu, který byl
propojen s Astronomickým ústavem moskevské university
(později přejmenovaný na Státní astronomický ústav P. K.
Sternberga) k prof. Blažkovi. Odtud odchází na polní práce
- gravimetrická měření na Urale, která již byla součástí příprav velkorysého programu výstavby celostátní gravimetrické sítě kontinentálního charakteru. Posléze ještě pracoval
na Kučinské astronomické observatoři. Tehdy, v zimě
1932-1933, neměl ani svrchník - pouze šaty a svetr. Těžiště
jeho prací a zároveň další jeho vědecké orientace se přesunovalo stále více do oblasti gravimetrie, zprvu přístrojové do teorie kyvadlového měření tíhového zrychlení, v souladu
s požadavky doby.
Po 20. 9. 1932, kdy bylo vydáno státní rozhodnutí o všesvazovém gravimetrickém měření, nastává rozmach gravimetrie. Moloděnskij vede v CNIIGAiK (Ústřední vědeckovýzkumný
ústav geodezie,
letecké fotogrammetrie
a kartografie) pod přímou kontrolou GUGK (Státní úřad geodezie a kartografie) gravimetrické práce; tato pracovní skupina pak po mnohých reorganizacích skončila jako Moskevský aerogeodetický podnik. Zúčastňuje se polních
gravimetrických expedic na Krymu a je členem komise pro
tvorbu první celostátní instrukce pro tíhová kyvadlová měření a jejich zpracování, kterou vedl Kazanskij.
Moloděnskij je již v té době vážen pro své zkušenosti;
v roce 1934 vystoupil na 7. konferenci baltické komise (členské země - Německo, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Polsko,
Svédsko, Sovětský svaz, svobodné město Gdaňsk (Danzig)
a zástupci Mezinárodní geodetické asociace (IAG) se svým
příspěvkem na tehdy velmi aktuální téma - o vlivu soukyvu
při párových kyvadlových měřeních. Tento problém byl do
té doby řešen přibližně; Moloděnskij předkládá přesné řešení
[9]. Přesto všechno je vztah vedení CNIIGAiK k němu nepřátelský - pro jeho sociální původ, apolitičnost, odpor ke
kariérismu; pro jeho soustředění na vědeckou práci, pořádkumilovnost, nenávist ke lži a hlavně pak - pro jeho nepřizpůsobivost tehdejšímu vedení. Avšak v roce 1939 se jeho
postavení rázem mění - do funkce ředitele nastoupil A. S.

Tatěvjan, který bystře pochopil, kdo je to Moloděnskij a vždy
ho podržel před těmi, kteří dávali přednost "společenské činnosti" před činností vědeckou.
Stává se vedoucím představitelem teorie a praxe geodetické gravimetrie, rozvíjení gravimetrických sítí a gravimetrického mapování včetně jejich přístrojového zabezpečení.
Vzhledem k tomu, že ve 30. letech byla k dispozici pouze
zahraniční technika a přesto, že vlastní vývoj byl velmi problematický, vede konstrukční práce na vývoji lehkého gravimetru. Již v roce 1935 byla vyrobena první serie zlepšené
kopie německého přístroje Bamberg; v roce 1938 byl pod vedením prof. Sorokina vyroben domácí přístroj, na jehož konstrukci se Moloděnskij nepřímo podílel [10].
V tomto, pro geodezii všestranně vypjatém historickém
období výstavby kontinentální astronomicko-geodetické sítě,
dochází k uplatnění tíhových dat ve dvou oblastech - při vytvoření originální metodiky astronomicko-gravimetrické nivelace pro definici průběhu kvazigeoidu k přenosu měřených
geodetických prvků na referenční plochu a pro určení systémových složek tížnicových odchylek k převodu astronomických souřadnic bodů na geodetické v prostorech nepřístupných pro výstavbu trigonometrické sítě. Tento přístup pak
logicky vede, v rámci vznikající teorie tvaru Země, ke vzniku
teorie normálních výšek, která předcházela Lallemandovy
normální ortometrické výšky.
Od roku 1937 probíhá nepřetržité gravimetrické mapování,
a to i v průběhu války. Je vyvinut statický gravimetr (Grušinskij aj.) a konečně v roce 1945 dokonalejší, již seriový
gravimetr GKM (gravimetr křemenný, Moloděnského); po
něm následuje gravimetr GKA (astazovaný; Lozinskaja)
v modifikacích pozemní, podmořské a letecké [lI]. Pokud
jde o produktivitu, bylo zaměřeno cca 1 milion bodů za rok
již vjednotném tíhovém systému a ve čtyřech skupinách přesnosti.
V roce 1942 je Moloděnskij ustanoven vědeckým pracovníkem; v dubnu 1943 se stal až do roku 1956 vedoucím gravimetrické laboratoře CNIIGAiK. Proti své vůli byl v roce
1946 ustanoven ředitelem "Geofiana", kde odpovídal za technicko-technologickou politiku GUGK pro oblast gravimetrického mapování. Odstranil technické zaostávání, vytváří
skupinu dobře připravených profesionálů. Od roku 1943
přednáší na MIIGAiK (Moskovskij Institut Inženerov Geodezii, Aerofotosemki i Kartografii) teorii tvaru Země a geodetickou gravimetrii. Současně pracuje nadále v CNIIGAiK,
který je rozmístěn po celé Moskvě na 10 místech. Moloděnskij s šestičlennou rodinou bydlí na okraji Moskvy v bývalé
vesnici Potylicha v doškové chalupě vybavené vyřazeným
kancelářským nábytkem. Rodinné problémy však překonává
díky své laskavé a pracovité ženě, která mu dokonce šila
i šaty.
Jeho práce byla značně vyčerpávající a namáhavá; bylo
nutno řešit mnoho složitých praktických problémů - od vedení komise pro vyřazování nevhodné techniky až po aktualizovanou klasifikaci výsledků měření, přípravy a vydávání
katalogů tíhových bodů. Při konstrukci gravimetru pracoval
až 18-19 hodin denně; obdobně tomu bylo při tvorbě technologie určování geodetických poloh a výšek bodů (astronomicky, s připojením systémových složek tížnicových odchylek), barometrického určování výšek, při vyrovnání
gravimetrických sítí atd. Se vším měl Moloděnskij v tehdejších poměrech mnoho starostí, - přesto se současně také zabýval teorií. Byl neobyčejně plodný; každé výzkumné práci
předcházela náležitá analýza, jejíž výsledky měly teoretickou hloubku, byly efektivní a přispívaly tehdejší praxi.
Těsně před vypuknutím války a v jejím průběhu zformuloval koncepci studia tvaru Země a jejího vnějšího tíhového
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pole bez potřeby informací o její vnitřní stavbě; tento přístup
měl velký význam a prakticky představoval revoluci v tehdejší geodezii. Moloděnského přístup je zároveň realizací
idejí F. M. Krasovského o využití tíhových dat při zpracování rozsáhlých astronomicko-geodetických sítí [12]. V praxi
to znamenalo (při výpočtu gravimetrických oprav astronomicko-gravimetrické nivelace) jednak snížení objemu tíhového mapování v okolí Laplaeových bodů (omezení na poloměr cca 60 km), jednak striktní zavedení projektivní
metody triangu1ace do praxe výstavby kontinentálních astronomicko-geodetických sítí, pak zavedení komparace gravimetrů náklonem a dokončení rozsáhlé opěrné gravimetrické sítě kontinentálního typu.
Pro dnešní geodety je dodnes patrně nejznámější formulace o povaze kvazigeoidu jako matematické plochy, zavedení systému normálních výšek a výpočet elipsoidických výšek pro vstupní data prostorové podobnostní transformace.
V roce 1945 vychází jeho práce "Základní otázky geodetické gravimetrie" [13], shrnující uceleně teorii a dosavadní
praxi. V roce 1946 obdržel Moloděnskij státní cenu a doktorát technických věd (tehdy ještě ani neměl kravatu; když mu
ji fotoreportér vypůjčil, tak ji nechtěl - prý aby na fotografii
nevypadal neobvykle) a byl přijat za člena-korespondenta
Akademie věd. Jeho zásluhou vznikla celá škola geodetické
gravimetrie - Dubovskij, Jeremjeev, Lozinskaja a později
Pellinen, Jurkina, Ostač, Demjanov a další osobnosti.
V šedesátých letech bylo určování charakteristik tíhového
pole rozšířeno o určování gradientů tíhového zrychlení a bylo
dokončeno gravimetrické mapování světového oceánu;
v těchto souvislostech se rozšiřuje spolupráce s geofyzikální
prospekcÍ. Po dokončení státní gravimetrické sítě byly kapacity CNIIGAiK převedeny na astronomicko-gravimetrickou nivelaci pro určení kontinentálního průběhu kvazigeoidu. Moloděnskij se dále věnuje studiu úloh z oblasti definice
tvaru Země a jejího vnějšího tíhového pole. V zahraničí také
vycházejí jeho základní práce - v roce 1958 a 1961 v Německu, v roce 1959 v USA; v letech 1953-1954 v Československu a v Polsku; v Izraeli pak v roce 1962 kniha, která
se stala významným prostředníkem mezi různými přístupy
tehdejší světové fyzikální geodezie - "Metody studia vnějšího tíhového pole a tvaru Země" [14]. Ačkoli byly Moloděnského přístupy často chybně interpretovány, znamenaly
právě v období nástupu družicové geodezie významný spojovací článek mezi pozemní geodezií, geodetickou astronomií a družicovou geodezií. Základní Moloděnského postuláty kinematické, dynamické geodezie a geodynamiky mají
trvalou platnost.
Geodeti jsou podle oblasti svého praktického působení dostatečně seznámeni s přínosy Moloděnského; je však skutečností, že se v poslední čtvrtině svého života věnoval především problematice geofyzikální. Již v roce 1953 vyšla jeho
základní práce o slapových změnách tíhového zrychlení, nutaci Země a o problematice stavby tělesa Země [15]. Jejím
hlavním přínosem bylo rozpracování praktické metody řešení rovnic teorie pružnosti pro případ pevné Země, a to pro
libovolné rozdělení elastických charakteristik v jejím nitru.
Výpočetně bylo tehdy řešeno celkem 16 případů, a to v době,
kdy ještě nebyly zavedeny elektronické počítače. Ve svém řešení dával přednost slapům tíhového zrychlení před slapovými náklony a deformacemi zemské kůry vzhledem k tížnici, které nepovažoval za dostatečně stabilní. V problematice
nutace uvažoval vliv hmot oceánů na kolísání osy zemské rotace. V další práci z roku 1961, věnované teorii nutace a denních (24 hodinových) slapů Země, která již byla v minulosti
předmětem studia, použil nový přístup - s využitím tehdy
přijatých modelů stavby Země vypočítal periodu téměř denní
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(24 hodinové) nutace zemského pláště. Důsledkem bylo potvrzení představy o elastickém stavu jádra Země; z této myšlenky vyplynuly další důsledky - m. j. také jev rezonance
mezi frekvencí nově definované nutace a 24 hodinovými
zemskými slapy. V roce 1964 byli delegáti V. mezinárodního
sympozia o zemských slapech v Bruselu podrobně seznámeni s Moloděnského teorií zemských slapů a nutace francouzským vědcem G. Joubertem. Ve svém souhrnu znamenaly Moloděnského práce komplexní teorii vlastních kmitů
Země, zahrnující její rotaci - teorii dlouhoperiodických
kmitů rotující, nehomogenní, pružné a gravitující elastické
hmoty. Znamenaly také vzájemné pronikání geodezie a geofyziky, jejich vzájemné obohacování a splývání. Zájemce
o tuto problematiku lze odkázat na příslušnou literaturu [16,
17,18,19,20] a další.
Jeho práci a osobnosti se dostávalo uznání i na domácí
půdě. Ačkoli nikdy nebyl členem tehdejší Komunistické
strany Sovětského svazu a měl trvalý odpor k administrativní
práci, přesto byl i jako bezpartijní ustanoven ředitelem
Ústavu fyziky Země; byl jím sice jeden rok, avšak i tak stačil strukturu ústavu racionálně přeorganizovat.
Těžká nemoc ho však z dalšího působení vyřadila a Michal Sergejevič Moloděnskij 12. ledna 1991 umírá.
Na závěr ještě několik charakteristik jeho osobnosti, které
v tehdejších podmínkách ovlivňovaly jeho pracovní možnosti
a životní standard. Protože se úporně bránil zařazení mezi
akademiky, přicházel tak o možnosti zahraničních cest; byl
pouze na třech krátkodobých výjezdech. Ačkoli žil velmi prostě a skromně, nebyl podivínem odtrženým od života. Obvykle býval málomluvný, ve společnosti však byl veselým,
tolerantním a znalým i veselých anekdot; v jeho kanceláři
probíhaly často spory a diskuse při hledání variant. Organizoval pravidelné semináře; každý z pracovníků musel seznamovat kolektiv se svou prací uplynulého týdne, s výsledky
svých výzkumů; a to bylo prostředí, kde se rodila nová řešení a formovaly osobnosti. Moloděnskij byl člověkem velmi
informovaným; dokázal se rychle orientovat a se svými spolupracovníky, podřízenými jednal velmi neformálně; přál si,
aby si vzájemně pomáhali a pamatovali na své kulturní vyžití. Osobně sledoval novinky literatury ruské i zahraniční;
rád navštěvoval galerie a vedle klasiků se zajímal i o avantgardní umění. Po každé návštěvě galerie byl vždy hluboce
zamyšlený.
M. S. Moloděnskij byl autorem nebo spoluautorem
73 prací; jeho činnost v této oblasti skončila v roce 1989.
U nás byl prostřednictvím astronomicko-gravimetrické nivelace definován průběh relativního kvazigeoidu a složek tížnicových odchylek v S-42, který byl postupně zpřesňován
a transformován do současných geodetických systémů. Používání normálních výšek je dnes zcela běžnou záležitostí;
jejich teorie a metodika určování je v kombinaci s elipsoidickými výškami GPS (Global Positioning System) součástí
moderních definic kontinentálních a globálních výškových
systémů při zpřesňování lokálního průběhu globálního kvazigeoidu s využitím heterogenních dat.
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geografičeskaja i geofyzičeskaja, 1948, No. 3. Grundbegriffe
der geodatischen Gravimetrie. Berlin, VEB Verlag Technik
1958. [Překlad.]
[13] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Grundbegriffe der geodatische Gravimetrie. Berlin, VEB Verlag Technik. 1958.

XXII. Plenární zasedání CERCO
ve Florencii

XXII. Plenární zasedání Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských států (CERCO) se konalo ve dnech 27.-29. září 1999
a jeho hostitelem byl Italský vojenský zeměpisný ústav ve Florencii. Tohoto zasedání se zúčastnili představitelé zeměměřických služeb 34 evropských států. O statut řádného člena požádala Albánie
a o statut pozorovatele Moldávie a Bělorusko. Ve výboru je nyní zastoupeno 37 evropských zemí.
Do Řídícího výboru CERCo byl ve Florencii kooptován předseda
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Jiří Šíma, CSc.,
s úkolem zastupovat zájmy skupiny středo- a východoevropských
zemí s přechodnou ekonomikou. Na zasedání ve Florencii byl zahájen proces organizačního sjednocení CERCO s jeho dceřinou společností MEGRIN, která dosud pod samostatným řízením a statutem
koncipovala, vytvářela, aktualizovala a distribuovala celoevropské
geoinformační produkty (např. evropskou databázi administrativních
hranic až po úroveň obcí SABE nebo databázi metadat o národních
mapových dílech v papírové i digitální formě GDDD).
Na plenárním zasedání bylo předloženo 28 národních zpráv ilustrujících pokrok dosažený v oboru geodezie a kartografie od minulého zasedání v září 1998 v Oslo a Bergenu, v některých případech
obsahující i celkový popis činnosti zeměměřických služeb za delší
(např. pětileté) období. Tyto zprávy budou v tomto článku podrobněji analyzovány, neboť představují cenný zdroj aktuálních informací
a inspirace pro české i slovenské geodety a kartografy.
Bulharsko
Národní zpráva vesměs opakuje fakta, která byla již uveřejněna
v předchozím roce (viz [I]).
Česká republika
Český úřad zeměměřický a katastrální poskytl účastníkům XXII. Plenárního zasedání CERCO soubornou zprávu připravenou pro nadcházející mezinárodní akce pořádané v Ceské republice v roce 2000
(XVII. setkání představitelů katastrálních služeb zemí bývalého Rakousko-Uherska, FIG Working Week 2000 v Praze). Zpráva popi-

[14] MOLODĚNSKIJ, M. S. - JEREMEEJEV, V. F. - JURKINA,
M. I.: Metody izučenija vněšněgo gravitacionnogo polja i figury Zemli. Trudy CNIIGAiK, 1960, No. 31. Jerusalem, Israel
Program for Scientific Translation, 1962. [Anglický překlad.]
[15] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Uprugije prilivy, svobodnaja nutacija
i někotoryje voprosy strojenijaZemli. Trudy Geofizičeskogo instituta, 1953, No. 19.
[16] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Plotnosť i uprugosť vnutri Zemli.
Trudy Geofizičeskogo Instituta, 1955, No. 26.
[17] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Jadro Zemli-židkoje. Priroda, 1963,
No. 4.
[18] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Zemnyje prilivy i vnutrennee strojenije Zemli. [Prilivy v uprugoj vraščajuščejsja Zemli s židkim
jadrom.] Moskva, Nauka 1967.
[19] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Obyknovennyje differencialnyje uravnenija elementarnogo kolebanija uprugoj vraščajuščejsja Zemli.
Fizika Zemli, 1977, No. 7. Bull. inform. Assoc. internat. de géodésie, 1978, No. 77. [Francouzský překlad.]
[20] MOLODĚNSKIJ, M. S.: Obščaja teorija uprugich kolebanij
Zemli. Moskva, Nědra 1989.
Do redakce došlo: 8. 12. 1999

Poznámka:
Jako hlavní výchozí materiály pro zpracování tohoto informativního článku byly použity vzpomínky spolupracovníků
nebo žáků M. S. Moloděnského - V. V. Brovara, M. I. Jurkinové, M. E. Chejfece, N. N. Parijského, L. P. Pellinena, Ju.
M. Pjatina, zapůjčené prof Milanem Buršou.

suje organizační uspořádání a hlavní úkoly resortu zeměměřictví
a katastru, legislativní zajištění a dosažené výsledky při digitalizaci
katastrálního operátu, modernizaci základních geodetických sítí,
tvorbě státních mapových děl v analogové i digitální formě, zavádění zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí,
standardizaci geografických jmen a v mezinárodních vědeckých projektech. Uvádějí se též statistické údaje o výkonnosti subjektů podnikatelské sféry v zeměměřictví při zhotovování geometrických
plánů pro potřeby katastru nemovitostí.
Dánsko
Kort & Matrikelstyrelsen je dánským státním podnikem zodpovědným za mapování zemského povrchu i moře, tvorbu, aktualizaci a distribuci geografických (prostorových) dat, registraci katastrálních
dat (popisných i grafických) a za autorizaci úředně oprávněných zeměměřičů. Ekonomické postavení úřadu umožňuje využívat příjmů
z vlastní činnosti ke krytí části nákladů. I. 4. 1999 byl zveřejněn
katastrální operát na Internetu pro oprávněné uživatele, jichž je nyní
asi 450 (především obecní a okresní úřady a úředně oprávnění zeměměřiči). V týdenním intervalu jsou na Internetu zveřejňovány
opravy námořních a přístavních map, což významně zvýšilo bezpečnost plavby. Ke zvýšení přesnosti určování výšek technologií
GPS (Global Positioning System) byl v roce 1998 zaveden nový
model geoidu (DKGEOID98), který zajišťuje na většině území přesnost okolo 0,0 I m. V rámci programu dánské technické pomoci státům střední a východní Evropy je poskytována rozsáhlá konsultační
pomoc Estonsku, Litvě a Lotyšsku v oblasti katastru nemovitostí.
Ke konci roku 1998 bylo 42 % území Dánska pokryto databází
topografických dat TOPIODK a je předpoklad dokončení celého
úkolu v roce 2000. Průměrná doba registrace změn katastrálních dat
(včetně grafických) činila 58 dní (limit byl 2 měsíce). V roce 1999
byli všichni zaměstnanci vybaveni přístupem k elektronické poště.
Protože soustavně pracují s počítači, byl uspořádán ~vanáctihodinový kurz relaxačních technik a správných návyků. Uřad zajišťuje
bezplatnou lékařskou, právní, psychiatrickou a psychologickou pomoc zaměstnancům do výše 10 hodin ročně. Průměrný věk zaměstnanců je 43 let. V roce 1998 bylo pokryto 60 % výdajů vlastními
příjmy.
Byl vypracován perspektivní plán VISION 2009, zaměřený na
standardizaci geografické infrastruktury, maximální společenské využití souborů geografických dat a zapojení do mezinárodních (především evropských) programů.
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Estonsko
Národní pozemkový úřad má celkem 202 zaměstnanců, z toho 70
pracuje na ústředí v Tallinnu a ostatní na 15 regionálních úřadech
pozemkového katastru. Úřad je zodpovědný za strategické plánování
výroby, tvorbu koncepcí a norem, kontrolu kvality a uzavírání smluv
na dodávky geodetických a mapovacích prací. Geodetická, geografická a katastrální data získává od jiných vládních organizací, obcí,
soukromých firem, škol a úředně oprávněných zeměměřičů. Tato
data distribuuje do stejného okruhu uživatelů.
Základní mapovací program vychází z leteckého měřického snímkování pro vyhotovení digitálního ortofota v měřítku 1 : 10 000, digitální vektorové mapy 1 : 10 000, digitální rastrové mapy 1 : 10 000
a podkladů pro tisk papírových map 1 : 20 000. Celé státní území je
postupně snímkováno v letech 1991-2000 (koncem roku 1999 již
90 % území), digitální vektorová mapa je vyhotovena na 50 % území
a papírová mapa 1 : 20 000 počítačovou technologií v rozsahu zatím 76 mapových listů. Digitální vektorová databáze 1 : 10 000 má
být naplněna do konce roku 2002.
Základní digitální mapa 1 : 50 000 je vyhotovována ve společném
referenčním systému tří pobaltských republik (Trans verse Mercator
Baltic) a má vlastnosti požadované standardy NATO. V letech
1993-1998 byla tato mapa zkompletována na celém území s využitím existujících topografických map, ortofotografií 1 : 10 000 a multispektrálních družicových obrazových záznamů SPOT XS.
Půdní mapa 1 : 10 000 má kromě vektorového obsahu atributy
popisující vlastnosti půd a slouží k oceňování pozemků. Do konce
roku 1999 měla pokrýt 80 % území státu. Mapa zastavěného území
1 : 2 000 je vyhotovována fotogrammetricky ve vektorové formě
a kromě toho ve formě digitálního ortofota.
V roce 1999 byla dokončena celostátní tematická mapa 1 : 300 000
zobrazující administrativní hranice do úrovně obcí, a to v papírové
formě i na CD-ROM. Estonsko se významně podílí na vytvoření digitální mapy úmoří Baltického moře v měřítku 1 : 1 000 000 (projekt
MapBSR, který bude dokončen v roce 2000).
Ve spolupráci s Finským geodetickým ústavem byla v roce 1998
dokončena síť 212 základních geodetických bodů (l bod na 225 km2)
technologií GPS, vycházející z 6 bodů sítě EUREF (European Reference Frame) zahrnutých do celoevropského vyrování. Zhušťování
základní sítě dále pokračuje k dosažení plánovaného počtu 2 116
bodů (l bod na 16-25 km2). Databáze údajů o geodetických bodech
je vytvářena ve spolupráci s dánským Státním zeměměřickým a katastrálním úřadem.
Pobočka Spolkového úřadu pro kartografii a geodezii v Lipsku
(BKG) zajistila vyrovnání základní nivelační sítě o 1189 výškových
rozdílech mezi nivelačními body.
Gravimetrická síť o třech absolutních bodech, 70 bodech 2. řádu
a 40 bodech 3. řádu byla připojena k obdobné finské síti. S pomocí
Finska byla v roce 1996 uvedena do provozu permanentní stanice
GPS v Suurupi.
Národní pozemkový úřad připravuje prodej státních mapových děl
a poskytování podkladů pro práci úředně oprávněných zeměměřičů
pomocí Internetu.
Finsko
Rok 1998 byl pro finskou zeměměřickou a katastrální službu velmi
náročný. Během 9 měsíců byl implementován nový integrovaný informační systém katastru nemovitostí JAKO, přičemž 2/3 z celkového počtu 2016 zaměstnanců prošlo školením v trvání od 9 do 16
dní. Ukázalo se mnohem více obtíží při implementaci, než se původně předpokládalo, což způsobilo i dočasný pokles ve výkonnosti
měřických prací v katastru. Z 26 000 žádostí o vyhotovení geometrických plánů státním orgánem bylo uspokojeno pouze 19 332 a čekací doba se ustálila na 9 měsících a 2 týdnech (předpoklad pro rok
1998 byl 7 měsíců a 1 týden).
Celkové výdaje ve výši 471 mil. FIM (79 mil. €) byly ze 42 %
pokryty příjmy za výrobky a služby (katastrální měření, prodej map
a geografických databází). Velmi efektivní se ukázal systém metadat o státních mapových dílech (více než 400 tisíc dotazů) registrující cca 300 kartografických výrobků. Rovněž přístup k mapám a geografickým databázím cestou Internetu byl často využíván (přes 3
miliony dotazů, 80 tisíc registrovaných uživatelů).
83 % topografických map již bylo digitalizováno do vektorové
formy koncem roku 1998 a dále 87 % přehledných katastrálních map
pokrývajících 94 % státního území. Tyto práce měly skončit v roce
1999.
V důsledku reorganizace státní správy byl zmenšen počet regionálních (katastrálních) úřadů z 21 na 13 spolu se změnou jejich
územní působnosti a 1 celostátní středisko dálkového průzkumu
Země bylo privatizováno.
Zahraniční technická pomoc se soustředila na spolupráci s pobaltskými republikami a realizaci projektů v Nepálu, deltě Mekongu,
Egyptě a Kambodži.

Francie
Podrobná zpráva o organizační struktuře a činnosti ľlnstitut Géographique National (lGN) byla podána v [1]. Velká pozornost byla
v roce 1998 soustředěna na aktualizaci map a geografických databází. Pozoruhodné jsou intervaly aktualizace silničních map (státní
- 1 rok, regionální - 2 roky, departementů - 3 roky) a turistických
map (4 roky). Hotové části topografické vektorové databáze DB
TOPO (26 % státního území) jsou již také aktualizovány a celé dílo
má být dokončeno ve zkráceném termínu do konce roku 2005, takže
bylo třeba značně posílit výrobní kapacity. Za zmínku stojí moderně
vybavená knihovna IGN, uchovávající mj. více než 5 mil. leteckých
snímků a 1,5 mil. map, které jsou k dispozici veřejnosti.
Národní škola pro geografické vědy v Mame-la- Valée vzdělávala
v roce 1998 1 452 zaměstnanců IGN a 460 externistů (celkem 7 762
výukových člověkodní). WWW stránka IGN zaznamenala více než
1 milion návštěv. 25 000 návštěvníkům bylo poskytnuto 150 000 stránek textů. Během 3 měsíců bylo uskutečněno 650 objednávek výrobků a služeb v průměrné ceně 300 FF. 16 % příjmů bylo dosaženo
za prodej leteckých snímků a dalších 37 % za prodej map. 48 % výdajů bylo v roce 1998 pokryto příjmy z vlastní činnosti.
Důležitý díl aktivit náleží dceřiné společnosti IGN France International, která prováděla geodetické a mapovací práce na Madagaskaru, v Mali, Burkina Faso, Porto Rico, Haiti, Qataru, Egyptě, Laosu a Thajsku.
Chorvatsko
Státní geodetická správa je od roku 1995 samostlltným ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru. Ustřední úřad má 35
zaměstnanců a řídí činnosti 104 katastrálních úřadů prostřednictvím
9 katastrálních správ. Resort je financován výlučně ze státního rozpočtu.
Byl zahájen projekt vyhotovení Digitální základní mapy 1 : 5 000
v ekonomicky významných územích na základě vektorového fotogrammetrického vyhodnocení leteckých měřických snímků a pomocí software MicroStation. Jsou vytvářeny digitální modely reliéfu: DEM510 na podkladě excerpce analogové vrstevnicové mapy
1 : 5 000, DEM51l, z výsledků vyhodnocení Digitální základní mapy
1 : 5 000 a DEM251l z výsledků digitálního topografického mapování v měřítku 1 : 25 000. V pokročilém stadiu realizace je projekt
cyklického leteckého mapování Chorvatska v měřítku 1 : 20 000.
Koncem roku 1998 bylo nasnímkováno 60 % území a celé pokrytí
mělo být ukončeno koncem roku 1999.
Po skončení kampaní EUREF94 GPS, CROREF95 GPS a CROREF96 GPS pokračují geodetické práce s využitím technologie GPS
zhuštěním sítě bodů ve vrcholech přibližně čtvercové sítě 10 x 10
km. Takto již bylo pokryto 50 % státního území. Ve velkých městech dosahuje hustota zhušťovacích bodů zaměřených technologií
GPS 1 bod I 0,25 km2•
V oboru katastru nemovitosti bylo zahájeno 7 pilotních projektů
GEOPS s cílem zavedení moderního informačního systému a značné
prostředky byly věnovány na vybavení katastrálních úřadů výpočetní
technikou. Velkým úspěchem je schválení zákona o vlastnictví a jiných věcných právech, zákona o inventarizaci půdy a zákona o zeměměřictví a hraničním katastru v roce 1999.
Irsko
Ordnance Survey Ireland je národní mapovací službou a podléhá Ministerstvu financí. Zaměstnává asi 300 pracovníků v 6 regionálních
úřadech a v ústředním úřadě v Dublinu. Důraz na marketing vlastních produktů se projevil ve vysoké úrovni příjmů, které v roce 1999
pokryly ze 62 % vlastní náklady. Další informace viz [1].
Island
Přestěhování Islandského zeměměřického úřadu z Rejkjavíku do Akranes v roce 1998 při~eslo jisté potíže se získáním náhrady za část
odešlého personálu. Uřad má pouze 30 zaměstnanců zabývajících
se administrativou, marketingem, výrobou map a šířením geografických informací (nezabývá se katastrem nemovitostí).
Bližším cílem je vyhotovení topografických map v digitální formě
s intenzívním využitím materiálů dálkového průzkumu Země a se zabezpečením autorských práv státu ke kartografickým dílům. V roce
1999 bylo 25 % výdajů pokryto příjmy za prodej map, leteckých a kosmických snímků ajejich odvozením. Pokles ve srovnání s rokem 1997
(33 %) byl způsoben zvýšenými náklady na stěhování úřadu.
Ve spolupráci s americkou NIMA (National Imagery and
Mapping Agency) je vyhotovována topografická databáze mapy
1 : 50000 (v roce 1998 již bylo hotovo 98 z celkového počtu 200
mapových listů). Dalším projektem v běhu je databáze administrativních hranic s širokým využitím ve státní správě a místní samosprávě, která bude zveřejněna prostřednictvím Internetu. Národní
zpráva Islandu za rok 1998 uvádí v příloze anglickou verzi zákona
o geodezii a kartografii.
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Itálie
Vyčerpávající zpráva o činnosti Italského vojenského zeměpisného
ústavu (IGM1) a územních odborů Ministerstva financí (v oboru katastru nemovitostí) byla podána autorem v minulém roce (viz [I]).
Z nových událostí a akcí v roce 1999 lze uvést následující:
Celkový počet pracovníků IGMlje nyní 711, z toho 228 vojáků
z povolání, zbytek tvoří civilní zaměstnanci. Pomocné technické
práce (zejména v terénu) zajišťuje dalších 150 vojáků základní
služby.
Kartografické výrobky jsou v civilním sektoru distribuovány prostřednictvím cca 300 dealerů.
Kypr
Je účelné připomenout, že odbor zeměměřictví při Ministerstvu
vnitra vykonává 6 funkcí: správní, registraci vlastnických práv, pozemkové úpravy, správu státní půdy, zeměměřické a kartografické
práce ve veřejném zájmu.
Pokračuje realizace projektu informačního systému o půdě (US)
podle návrhu australské konsultační fimy SAGRIC International, založeného na principu hraničního souřadnicového katastru. S tím je
spojena i změna dřívějšího geodetického a kartografického referenčního systému na WGS84 (World Geodetic System) a New Local Transverse Mercator Projection.
US je integrovaný systém 4 databází:
• databáze geodetických údajů včetně historických záznamů,
• digitální katastrální databáze jako aktualizovaná vektorová mapa
v bezešvé podobě,
• právně-fiskální databáze zajišťující on-line přístup a aktualizaci popisných dat včetně systému vyhledávání listin a podporující počítačové oceňování půdy,
• topografická databáze umožňující počítačovou výrobu map středních a malých měřítek.
vývojová fáze US trvala 2 roky (1995-1997); následovala realizace scénáře ověřovacích zkoušek, inspirující některá zlepšení. Akceptace se uskutečnila v roce 1999 a projekt je nyní ve fázi pilotní
implementace. Plné zavedení integrovaného systému se předpokládá
v roce 2000.
Litva
První obsáhlá zpráva o činnosti Národní služby geodezie a kartografie Litvy byla publikována na XXI. plenárním zasedání CERCO
v Oslo a Bergenu v roce 1998 (viz [1]). Rozsah aktivit v roce 1999
lze charakterizovat sumou výdajů 1,5 mil. USD. Z iniciativy zeměměřických služeb tří pobaltských republik byl vytvořen Výbor pro
geodezii, kartografii a katastr nemovitostí při Baltické radě ministrů
s úkolem koordinovat činnosti mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem.
Pozornost se nyní soustřeďuje zejména na budování Litevského
geodetického a kartografického informačního systému. Jde o geografický informační systém, který soustřeďuje prostorová a atributová geografická data a zpracovává je v prostředí MicroStation
a MGE-PC. Součástí jsou digitální mapy v měřítkách I : 10000,
I : 50 000, I : 200 000 a I : 1000 000, geodetické údaje o bodech
polohového, výškového a tíhového bodového pole, digitalizované letecké snímky a ortofota, a to v grafických i atributových databázích.
V současné době obsahuje údaje o 10 tis. geodetických bodech a 300
mapových listů různých měřítek. Konečným cílem je poskytování
těchto dat prostřednictvím Internetu (nejprve jen prohlížení, později
i dodávky).
Letecké snímkování Litvy v letech 1995-1999 již pokrylo 90 %
území. V rozsahu I 000 km2 v jednom okrese vznikla kartografická
databáze KDB IOLT pro tvorbu topografické mapy I : 10 000, která
má buď mikro-úroveň (pouze komunikace na podkladě ortofotomapy) nebo minimální (komunikace, vodstvo, výškopis) nebo
střední úroveň (sídla a nadzemní vedení navíc). Dokončuje se druhý
okres o rozloze I 500 km2.
Distribuci digitálních map zajišťují dealeři na základě dohod a licence. Geografická data jsou poskytována orgánům veřejné správy
zdarma, ale slouží-Ii k tvorbě tematických map, musí vyhotovitel zaplatit poplatek za copyright.
Lucembursko
Ačkoliv v Lucembursku je státním orgánem Správa katastru a topografie, národní zpráva referuje pouze o mapovacích aktivitách.
S využitím dat z banky topografických a kartografických dat BD-L-TC jsou technologií počítačové tvorby map vyhotovovány topografické mapy I : 20 000 v tzv. zelené sérii TC. Celé velkovévodství
je pokryto 21 mapovými listy. Mapy jsou k dispozici v papírové
formě i na CD-ROM (koncem roku 1999 6 mapových listů, celé vydání má být ukončeno v roce 2001).
BD-L- TC je uspořádána do 10 tematických vrstev (silnice, železnice a produktovody, vodstvo, stavby, vegetace, orografie, výškopis,
administrativní hranice, geodetické body a toponymie). Přesnost pro-

storových dat odpovídá mapě v měřítku I : 5 000. Výběr je možný
po listech topografické mapy I : 20 000, po listech mapy I : 5 000,
po obcích, v pásu podle definované linie a na základě definice zájmového areálu.
Madarsko
Tato informace popisuje změny a nové aktivity od září 1998, protože předchozí zpráva [I] podává vyčerpávající obraz o činnostech
státních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí v Maďarsku.
V roce 1998 bylo pokryto 29 % nákladů vlastními příjmy, zbytek
byl hrazen ze státního rozpočtu. Celkový počet zaměstnanců ústředního a regionálního úřadů zeměměřictví a katastru nemovitostí je
4 600. V Maďarsku působí více než I 000 úředně oprávněných zeměměřičů.
Informační systém katastru nemovitostí TAKAROS je postupně
implementován. V září 1999 fungoval vždy v jednom okrese v každé
z 19 žup. Připravuje se částečné samofinancování okresních pozemkových (katastrálních) úřadů s využitím příjmů za poskytované
služby.
Připojení externích uživatelů informačního systému TAKAROS
do internetové sítě TAKARNET (bank, notářů, orgánů místní samosprávy apod.) se proti původnímu harmonogramu opozdilo asi
o 2 roky.
Velká pozornost je věnována ověřování kvality všech orgánů
a osob, které vytvářejí data ve veřejném zájmu (např. pro katastr),
ve smyslu mezinárodní normy ISO 9001: 1996. Audit provádí FOMI
(Ústav geodezie, kartografie a dálkového průzkumu Země). V roce
1998 byla dokončena databáze administrativních hranic, definovaná
souřadnicemi lomových bodů, které byly určeny vesměs technologií GPS a pomocí generalizačních algoritmů odvozeny databáze
MKH s rozlišením I m, 10m a 500 m pro statistické, plánovací a analytické účely.
Postupy dálkového průzkumu Země se efektivně uplatňují v programu CROPMON monitorováním a předpovědí úrody v zemědělství. Systematicky jsou sledovány zemědělské kultury v 9 župách
a pomocí zpracovaných materiálů dálkového průzkumu Země z kosmických a leteckých nosičů extrapolovány odhady výnosů na celé
území Maďarska. Výsledky jsou dostatečně spolehlivé a předcházejí
skutečné statistické údaje o 2-12 týdnů.
Moldávie
Národní úřad pro katastr, přírodní zdroje a geodezii je samostatným ústředním orgánt:m podřízeným místopředsedovi vlády. Podřízenými úřady jsou: Ustřední katastrální úřad (samofinancovatelný
z příjmů za distribuovaná katastrální data), územní katastrální úřady
(samofinancovatelné z příjmů za registraci vlastnických práv do
katastru nemovitostí a prodej mapových produktů), odbor geodezie
(monitoruje produkci ústavu INGEOCAD financovanou ze státních
dotací), Geodetická inspekce (registruje, dohlédá a udílí oprávnění
zeměměřickým inženýrům a kontroluje činnost Kartografického
fondu, který disponuje veškerými mapovými podklady), Státní
služba pro pozemkové úpravy a katastr (s regionálními pobočkami),
Úřad pro přípravu projektů územní organizace, Republikové sdružení pro ochranu půdy (s 12 regionálními podniky) a konečně Úřad
pro implementaci projektů, financovaný Světovou bankou za účelem vybudování národní jednotné registrace pozemků a budov
(za technické pomoci Švédska, Švýcarska, Francie, Norska a Japonska).
V Moldávii probíhá rozsáhlá pozemková reforma, kdy 20 000 km2
je určeno k privatizaci (cca 60 % veškeré půdy). Průměrný příděljednomu vlastníkovi je 15000 m2 zemědělské půdy, sadů a vinic. Do
srpna 1999 bylo vydáno 539 tisíc rozhodnutí. 1,1 mil. rodin získalo
pozemek související s jejich obydlím. Tyto okolnosti, požadavky
bank, související s udělováním hypotéčních úvěrů, rozvoj trhu s nemovitostmi a plánovací a rozhodovací činnost orgánů veřejné správy
urgentně vyžadují zdokonalení systému registrace vlastnických práv
a technických parametrů pozemků a budov, což je hlavním úkolem
Národního úřadu pro katastr, přírodní zdroje a geodezii.
Nizozemsko
Konečný výsledek čilé politické diskuse, zda rozšířit či utlumit marketingovou činnost v oblasti geografické informace, či zda umožnit
volný přístup k datům, je dosud nepředvídatelný. Soukromé fimy argumentují nerovností soutěže se státními institucemi, což vedlo k nastolení požadavku úplného pokrytí vlastních nákladů Topografische
Dienst Nederland a podobných institucí příjmy z vlastní činnosti.
Příjmy TDN v roce 1998 dosáhly 49 % nákladů. Dále probíhá diskuse o možném sloučení TDN s organizací Dutch Cadastre.
Norsko
Státní mapovací úřad v Honefoss je veřejným podnikem v podřízenosti Ministerstvu životního prostředí, v našich ekonomických
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kategoriích jde o příspěvkovou organizaci. V roce 1998 bylo ze státního rozpočtu pokryto 66 % celkových výdajů, 16,4 % prostředků
bylo získáno ze sdruženého financování projektů hlavními uživateli
geografických dat a pouze 17,6 % protředků z prodeje map, obsahu
geografických databází a dalších služeb. Počet zaměstnanců v ústředí
a na 18 regionálních pracovištích je 730. Ve vlastním školicím zařízení bylo vycvičeno I 225 posluchačů (i z jiných institucí). Norsko
je pověřeno vedením sekretariátu ISO pro geografickou informaci;
v rámci normotvorné činnosti vzniklo 21 oficiálních norem, které
byly publikovány během roku 1999.
V říjnu 1998 byla zprovozněna databáze Elektronická silniční síť
(Elveg), která dokumentuje všechny veřejné i soukromé cesty delší
než 50 m, tunely a dráhy vodních trajektů (celkem 280 tisc. km). Využití je evidentní v dopravě a vnitřní bezpečnosti a má též dopad na
ochranu životního protředí. Od 1. 7. 1999 se dosavadní součást Statens Kartverk Elektronické centrum námořních map ve Stavangeru
stalo společností ve vlastnictví státu s ryze komerčním režimem. Počátkem roku 1999 byl vydán CD-ROM "Objev Norsko", určený pro
veřejnost, školy a turistiku. Obsahuje popisy turisticky zajímavých
míst, chráněných krajinných oblastí apod. a prostřednictvím Internetu umožňuje propojení na rastrovou databázi topografické mapy
I: 50000.
Bílá listina, definující národní geografickou infrastrukturu a formy
spolupráce producentů dat a uživatelů při vedení příslušných databází, byla na podzim 1999 předkládána norskému parlamentu. Státní
mapovací úřad se zúčastní realizace 5 projektů přeshraniční spolupráce, které jsou podporovány programem INTERREG Evropské
unie. Předmětem je zlepšení dostupnosti geografické informace a její
integrace s dalšími souvisejícími prostorovými informacemi.
Polsko
Novela zákona o geodezii a kartografii definuje s účinností od
I. I. 1999 orgány Polské zeměměřické služby takto:
I) orgány dohledu:
• hlavní geodet Polska,
., vojvodové 17 vojvodství.
2) orgány správy:
• maršálkové 17 vojvodství,
• starostové 300 powiatów (okresů).
Každý z uvedených funkcionářů disponuje geodetickým a kartografickým pracovištěm (úřadem, odborem, oddělením). S výše uvedeným dělením souvisí podle stejné novely zákona upravená organizace geodetických a kartografických dokumentačních středisek:
• hlavní geodetické a kartografické dokumentační středisko, podléhá přímo hlavnímu geodetovi Polska,
• vojvodská geodetická a kartografická dokumentační střediska,
řízená vojvodskými geodety,
• okresní (powiat) geodetická a kartografická dokumentační střediska, řízená geodety powiatów.
Ve větších městech případně i obcích mohou být vytvořena komunální geodetická a kartografická dokumentační střediska, řízená
městským (obecním) geodetem.
Značná část rutinních geodetických prací a mapování je zadávána
subjektům podnikatelské sféry, které vznikly po roce 1989. O prudkém nárůstu jejich počtu svědčí následující statistika:

Státní podniky
Rozpočtové organizace
Zeměměřická družstva
Soukromé firmy
-> S více než 50 zaměstnanci
-> II-50 zaměstnanci
-> 5-10 zaměstnanci
-> méně než 5 zaměstnanci

před 1989
25

49
6

v roce 1999
2
16
6

systému, jehož součástí by byly již existující subsystémy:
• registr právních vztahů k nemovitostem v kompetenci obecných
soudů a Ministerstva spravedlnosti,
• registr pozemků a budov, obsahující technická data a ocenění
nemovitostí, v kompetenci Ministerstva vnitra a veřejné správy,
• fiskální registr, obsahující data o plátcích a subjektech daní
v kompetenci Ministerstva financí.
Polsko vyvíjelo v období od září 1997 do září 1998 čilé mezinárodní aktivity: navázalo kontakty se zeměměřickými službami Litvy,
Ukrajiny a Ruské federace s cílem prohloubit dvoustrannou spolupráci. Polsko se včlenilo do evropské databáze administrativních hranic do úrovně obcí (SABE) po ukončení reformy veřejné správy. Vysoce je hodnocena tradiční odborná spolupráce s Českou republikou
a Slovenskem, jejímž výrazem je každoroční pořádání česko-slovensko-polských geodetických dní (1998 - Stará Lesná, 1999 Ustroň, 2000 - Praha).
Rakousko
Po ukončení tříleté vnitřní reformy Spolkového úřadu pro metrologii a zeměměřictví (BEV) činí počet zaměstnanců I 635, z toho 218
v ústředí, 101 v metrologické službě ve Vídni, 413 zaměstnanců
v provozech mapování (rovněž ve Vídni) a 903 v územních katastrálních a metrologických úřadech (vždy pro 1-2 okresy).
BEV se rozhodl pro adaptaci topografického mapování podle evropských norem a doporučení NATO. Výhodou je, že produkuje
mapy pro civilní i vojenské účely, které se liší pouze dodatkovým
speciálním vojenským obsahem. V referenčním systému WGS84
a UMK (Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení) je již vyhotoveno 148 mapových listů I : 50000. "Produktem roku 1999" se
stal AMAP - soubor topografických map od měřítka 1 : 50 000 do
1 : 500000 na CD-ROM. Produkt obsahuje též software k vyhledávání v mapách pomocí geografických jmen nebo souřadnic a umožňuje spojení s databázemi pro navigaci pomocí GPS a s tematickými
vrstvami, které vytvořil zákazník.
V oboru geodezie je perspektivním cílem BEV uskutečnit všechna
měření v mezinárodním geodetickém referenčním systému
ITRSIETRS (International Terrestrial Reference System 1European
Terrestrial Reference System) vhodném pro přímé využití technologie GPS. V současnosti disponuje BEV 3 permanentními stanicemi
GPS (Vídeň, St. POIten, Villach) a připravují se další tři. Jiné 4 permanentní stanice GPS (Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Graz) fungují
péčí družicové observatoře v Graz-Lustbiihel. V roce 1999 byl publikován zpřesněný model geoidu, který umožňuje dosáhnout přesnosti v určení výšek technologií GPS 0,01-0,02 m 1100 km.
Od roku 1989 probíhá v Rakousku digitalizace katastrálních
map. Mapové listy s extravilánem digitalizuje BEY za finanční podpory Ministerstva zemědělství a lesnictví. Uředně oprávnění
zeměměřiči (celkový jejich počet v Rakousku je 250) digitalizují
intraviliány na základě objednávky a úhrady ceny obecními (městskými) úřady. V součsné době je již 75 % katastrálních map v digitální formě.
Správa pozemků v Rakousku se realizuje ve spolupráci tří ministerstev (hospodářství, spravedlnosti a financí) a jim podřízených orgánů (BEV + 41 katastrálních úřadů, pozemková kniha u 180 místních soudů + 400 notářů a finanční úřady + odbor oceňování
Ministerstva financí). Všechny jsou propojeny intranetovou sítí
s ústředním výpočetním střediskem a k němu a katastrálním úřadům
jsou též připojeni úředně oprávnění zeměměřiči. Zajímavá je statistika o procentuálním využití katastrálních dat: banky - 31 %, právníci - 21 %, notáři - 10 %, zeměměřici - 9 %, veřejné instituce 6 %, ostatní - 23 % (plánování, zemědělské účely).
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V Polsku jsou 2 samosprávná profesní sdružení zeměměřičů: Geodetická obchodní komora a Národní sdružení zaměstnanců geodetických a kartografických firem.
Jedním z rozsáhlých úkolů polské zeměměřické služby je vydávání
aktuálních státních mapových děl (zejména topografických map
I : 10 000 a I : 50 000 v novém vydání, používajících referenční
systém 1992). Z celkového počtu 16 436 listů mapy I : 10 000 bylo
v polovině roku 1999 vydáno I 151 listů. Podobně, z celkového počtu I 080 listů mapy I : 50000, bylo v témže období vydáno 387 listů.
V území, kde dosud nejsou mapy v měřítku I : 10 000 k dispozici,
jsou vydávány barevné ortofotomapy z leteckých měřických snímků
pořízených v měřítku I : 26000, doplněné výškopisem z existujících
starších map, rámy mapových listů I : 10 000 a geografickými jmény.
V oboru katastru nemovitostí se vedou intenzívní meziresortní
jednání o vytvoření integrovaného víceúčelového informačního
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Rusko
V roce 1998 došlo k závažné organizační změně - samostatný
ústřední orgán Federální služba geodezie a kartografie byl zrušen
a řízení geodetických a kartografických činnosti převzal odbor na
Ministerstvu pro hospodaření s půdou, výstavbu a bydlení. Organizační struktura podřízených úřadů a podniků však zůstala nezměněna, tj.
• 22 státních aero-geodetických a topograficko-důlních podniků,
• 3 kartografické (polygrafické) továrny,
• výrobní kartografický závod PKO Kartografia,
• 6 středisek geoinformací,
·2 závody na výrobu opticko-mechanických přístrojů,
• Krasovského ústřední vědeckovýzkumný ústav geodezie, fotogrammetrie a kartografie,
• Státní vědecko-výzkumné a výrobní středisko Priroda,
• 19 územních inspekcí státního geodetického dohledu,
• Ústřední kartograficko-geodetický fond,
• Státní kartografické a geodetické středisko Kartgeocentr,
• 5 středních speciálních výukových zařízení.
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V září 1998 vstoupil v účinnost federální zákon "O oprávnění k některým činnostem", který se týká i geodetických a kartografických
činností. Přímým důsledkem byl vznik 3 200 organizací, z toho
2 332 soukromých firem. Kromě toho vznikly další geodetické firmy
ve výstavbě, pozemkových úpravách, v pozemkovém katastru a výzkumu.
V prosinci 1997 byl přijat zákon "O jménech geografických objektů", který vedl k vytvoření meziministerské komise pro geografická jména a vytvoření státního katalogu geografických jmen. Po
delší době bylo v roce 1999 dokončeno 3. vydání základního Atlasu
světa, který byl představen na frankfurtském veletrhu. V roce 1998
byly vydány unikátní Atlas radioaktivního znečištění evropské části
Ruska, Běloruska a Ukrajiny, dále všeobecná zeměpisná mapa
"Rusko a sousední státy" v měřítku I : 2 500 000 a reliéfní mapa
Ruské federace v měřítku I : 4000000. Od roku 1998 je psotupně
vydáván vícesvazkový Národní atlas Ruska, jehož digitální podoba
se předpokládá v roce 2000.
V současné době jsou značné kapacity věnovány tvorbě digitálních topografických map ve formátech ArcInfo, Maplnfo a DXF:
bylo již zpracováno 144 mapových listů měřítka I : I 000000,3 496
listů měřítka I : 200 000 (pokrytá celá Ruská federace) a nyní se
kapacity využívají k digitalizaci topografických map I : 25 000. Přitom se používá vlastní programová dokumentace a v tuzemsku vyrobené přístroje (skenery, plotry a pod.). Pro účely údržby topografických map jsou v široké míře používány kosmické a letecké snímky
zpracovávané zejména na analytických přístrojích SD-20, které se
v Rusku hromadně vyrábějí v licenci švýcarské fimy Leica A. G.
(SD-2ooo). V licenci téže firmy se ještě vyrábějí značkovače bodů
na leteckých snímcích (PUG-4) a zrcadlové stereo skopy (ST-4).
V roce 1999 oslavila ruská geodetická a kartografická služba 80
let od svého zřízení dekretem V. I. Lenina zhodnocením dosažených
výsledků a stanovením náročných úkolů v podmínkách tržní ekonomiky.
Řecko
V roce 1998 vyvíjela Řecká vojenská zeměpisná služba intenzívní
činnost v oblasti geodetických základů, mapování, tvorby kartografických děl a oborové informatiky.
Byla provedena údržba I 351 trigonometrických bodů včetně nového vyhotovení místopisů, přeměření 50 tíhových bodů základní
sítě a dokončena mapa Bouguerových anomalií. Měření technologií
GPS bylo realizováno na 103 trigonometrických bodech a geomagnetické měření na 80 stanicích. Pokračovala hraniční měření na hranici s Albánií Bulharskem a Tureckem.
Pro civilní účely bylo provedeno topografické mapování v měřítku
I : 5 000 na ploše 780 km2 a digitální fotogrammetrická vyhodnocení téže mapy na ploše 216 km2. Digitální forma mapy I : 50000
byla vytvořena v rozsahu 10 mapových listů. Analogové fotogrammetrické vyhodnocení bylo ještě použito v rozsahu 5 mapových listů
I : 50 000 a 28 listů mapy I : 5 000 pro civilní účely. Objem leteckého snímkování v roce 1998 charakterizuje celkový počet 331 letových hodin (asi 35 tis. leteckých snímků).
Řecká vojenská zeměpisná služba ještě zčásti používá konvenční
metody sestavení a revize map (v roce 1998 26 listů mapy I : 50000),
avšak již začíná s aplikací digitálních technologií (16 listů mapy
I : 100 000 a 10 listů mapy I : 50000). Velmi výkonnou byla tiskárna
kartografických děl (1,4 mil. otisků map v roce 1998).
Zajímavý je i pokračující důraz na investiční vybavení (53,7 %
všech výdajů). Přijmy z prodeje map civilnímu sektoru pokryly
v roce 1998 13,8 % celkových výdajů.
Slovensko
Národní zpráva popisuje výsledky dosažené v období od června 1998
do června 1999 a přímo navazuje na obdobnou minulou zprávu předloženou na XXI. plenárním zasedání v Oslo a Bergenu (viz [I]). Bylo
dovršeno budování sítě 42 základních geodetických bodů SLOVGERENET jako součásti Státní geodetické integrované sítě. K ní je
postupně připojováno 120 vybraných bodů státní trigonometrické,
nivelační a gravimetrické sítě (ve sledovaném období 18 bodů). Byla
zahájena rekognoskace trigonometrických bodů, které se stanou součástí Státní geodetické integrované sítě (I 800 bodů z celkového počtu 16544 bodů) a provedena měření v nivelační síti 1. řádu (I 750
km z celkového rozsahu 3 160 km). Ve sledovaném období byla rovněž prováděna údržba a obnova tíhových bodů (240 bodů z celkového počtu 278 bodů). Pokročila tvorba katalogů trigonometrických
bodů: byly shromážděny soubory dat o 5 tis. bodech z celkového počtu 16544.
V souladu s Edičním plánem bylo vydáno 83 listů Základní mapy
SR I : 10 000 (pokrývajících 3 % státního území) a 56 listů Mapy
okresů SR I : 50000 (tj. 70 % území SR). K 30. červnu 1999 byla
naplněna databáze standardizovaných jmen nesídelních geografických objektů ve 42 okresech (52 %).

Pokračuje i naplňování databází Automatizovaného informačního
systému geodezie, kartografie a katastru jako součásti Státního informačního systému: 15 % údajů o trigonometrických bodech,
100 % údajů o nivelačních a tíhových bodech. Byla zcela naplněna
databáze rastrové Základní mapy SR I : 10 000 a 512 mapových listů
již bylo převedeno do vektorové formy Základní báze pro geografický informační systém (celkem je hotovo 680 mapových listů).
V oblasti katastru nemovitostí bylo dokončeno naplňování souboru popisných informací v počítačovém prostředí, zatímco ze
40 tis. katastrálních map bylo dosud digitalizováno do vektorové
formy jen 9 % území státu (313 katastrálních území).
Ve sledovaném jednoletém období bylo provedeno 63 000 geometrických plánů, 223 tis. vkladů vlastnických a jiných práv do katastru, 453 tis. záznamů a založeno 119 tis. listů vlastnictví.
Slovinsko
Nejvýznamnější událostí ve sledovaném období bylo přijetí zákona
o geodetických činnostech v červnu 1999. Působení Zeměměřického
úřadu Slovinské republiky je nyní z 92 % financováno ze státního
rozpočtu, 4 % tvoří spolufinancování hlavních uživatelů a pouze
4 % jsou pokryty vlastními příjmy.
V oboru geodezie byla realizována kampaň GPS Posočije s cílem
studovat recentní pohyby na 13 bodech geodynamické sítě po zemětřesení v západním Slovinsku. Pokročily přípravy ke zřízení permanentní stanice GPS v Toško Čelo u Ljubljany. Pokud jde o hraniční měření, byla věnována pozornost zejména vyhotovení
ortofotomap a digitálních map podle hranice s Chorvatskem, aby se
usnadnily práce delimitační komise.
V oboru katastru nemovitostí je již 66 % území pokryto transformovanými digitálními katastrálními mapami, na 15 % území jsou
tyto mapy harmonizovány (styky, soulad s písemným operátem). Důležitou okolností je, že digitalizace katastrálních map je z 50 % spolufinancována obcemi. K dosažení cíle, harmonizovat digitální katastrální mapu na celém státním území během příštích 3 let, bude
jeho financování zajištěno půjčkou od Světové banky.
Pokročilo budování registru budov, jejich počet na území Slovinska se odhaduje na I 000000. V polovině roku 1999 bylo fotogrammetricky vyhodnoceno 133 tis. budova místní šetření provedeno u 49 tis. budov. Projekt centrální databáze registru budov byl
zpracován v průběhu roku 1999.
V oboru kartografie je svízelná situace s aktualizací Základních topografickýchmap I : 5 000(2 545 listů) a I : 10000(257 listů) vzhledem ke značným nákladům na dosavadní konvenční technologický
postup. O tato mapová díla je velký zájem uživatelů, ačkoliv interval
údržby je více než 14 let! Proto se připravuje projekt Digitální národní základní mapy, která by proces aktualizace urychlila a zlevnila.
Ve spolupráci s Ministerstvem obrany byl připraven ediční plán nového systematického mapování v měřítku I : 25 000. Z něho mají být
digitálními postupy odvozeny mapy I : 50 000 vyhovující standardům NATO. Takto bylo vyhotoveno prvních 17 mapových listů.
Digitální topografická databáze je vytvářena na úrovni přesnosti
a podrobnosti základních topografických map I : 5 000 respektive
I : 10 000. Mapy v digitální rastrové formě byly k dispozici již v roce
1995. Zkoušky vektorizace byly provedeny v roce 1998 v rozsahu
40 mapových listů. Databáze má 5 tematických vrstev. Projekt byl
postoupen k široké diskusi uživatelům. Naplňování bylo zahájeno
v roce 1999 v rozsahu prvních 100 listů Základní topografické mapy
I: 5000.
Generalizovaná topografická databáze je vytvářena na úrovni přesnosti a podrobnosti Národních topografických map I: 25 000.
53 mapových listů pokrývajících 25 % území státu bylo aktualizováno jako podklad k naplňování této databáze, která má 4 tematické
vrstvy (silnice, vodstvo, vrstevnice, železnice).
V roce 1998 bylo 35 % státního území letecky snímkováno v měřítku I : 17 400 a 50 % v měřítku I : 28 000. Letecké měřické snímky
byly mj. využity k výrobě 935 listů ortofotomap v měřítku I : 5000,
přičemž jako vedlejší produkt vzniká mřížkový digitální model terénu o stranách 25 m.
Spolková republika Německo
Funkce Pracovního výboru zeměměřických správ zemí Spolkové republiky Německo při zastupování státních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí 13 spolkových zemí a 3 svobodných měst (Berlín, Hamburg a Brémy) byla podrobněji popsána v minulém roce (viz
[I]).
Na celém území SRN byla dobudována síťreferenčních stanic GPS
SAPOS, která spolu s šířením dat pro korekci měření tvoří velmi
účelný systém pro široké využití technologie GPS ve veřejné i soukromé sféře.
Po dokončení Úředního topograficko-kartografického informačního systému ATKlS na celém území Spolkové republiky stanovil Pracovní výbor zeměměřických správ (AdV) jednotné výstupy ve formě
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Digitálního základního modelu území (BasicIDLM), Digitálního modelu území 50 (DLM/50), Digitálního modelu území 250 (DLM/250)
a Digitálního modelu území 1000 (DLM/lOOO). Závazná je i měřítková řada topografických map: 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50000,
1 : 250000 a 1 : 1000 000.
K urychlení aktualizace DLM byly stanoveny objekty, jejichž aktualizace bude probíhat v intervalu 3, 6, 9 nebo 12 měsíců, často pomocí vyhodnocení digitálních ortofotografií.
Delegáti AdV representují Německo v mezinárodních organizacích, zejména CERCO a MOLA (nově WPLA = Working Party on
Land Administration).
Spanělsko
V roce 1999 se uskutečnila organizační reforma; vládním nařízením
byla vytvořena Španělská komise pro geodezii a geofyziku. R~gi.onální služebny Národního zeměpisného ústavu (lGN) byly admInIstrativně začleněny do regionálních úřadů Ministerstva veřejné
správy, ale technologicky jsou jím i dále řízeny. IGN je podří~en Ministerstvu pro rozvoj a dělí se na 4 odbory: generální sekretanát (administrativa), odbor geodezie a geofyziky, odbor geomatiky a dálkového průzkumu Země a odbor kartografické výroby. Nezávislá
organizace Národní středisko geografické informace (CNIG) je orientována komerčně.
Trigonometrická síť má 11 tis. bodů, z toho 1 200 vybraných bodů
bylo též zaměřeno technologií GPS a tvoří síť REGENTE v referenčním systému ETRS89. Probíhají opakovaná měření v nivelační
síti vysoké přesnosti, která má délku pořadu 12 tis. km, a v gravimetrické síti s celkovým počtem 90 tíhových bodů. Ve výstavbě je
národní síť permanentních stanic GPS (podrobněji viz [1]). V rámci
IGN působí 4 astronomické observatoře (Madrid Yebes, Calar Alto
a Pico Veleta), ke probíhají vědeckovýzkumné práce a mezinárodní
programy v oboru optické, infračervené a radioastronomie.
V roce 1998 bylo fotogrammetricky vyhodnoceno 550 listů Národní topografické mapy (MTN25) v měřítku 1 : 25 000, čímž dosáhl celkový počet dohotovených mapových listů 3910 (94 % pokrytí území). Z nich 2 409 bylo připraveno k tisku digitální
technologií. Současně je vytvářena numerická kartografická databáze 1 : 25 000 (BCN25) na stejné rozloze a digitální model reliéfu
(MDT25) o rozměru mříže 25 m. Stav vlastního vydávání Národní
topografické mapy je následující: 25 % konvenční kartografickou
technologií, 40 % digitální technologií a 34 % map dosud nebylo vydáno tiskem.
Svédsko
Státní zeměměřický úřad uskutečnil v roce 1998 řadu úsporných
opatření; díky tomu skončilo jeho hospodaření s kladným .výsledkem 10 mil. SEK. Souhrnné náklady však byly o 12 % mžší než
v roce 1997 a uspořilo se i 13 % na personálních výdajích, nájmech
a na provozu vlastních budov. Součást úřadu - komerční organizace
Metria a zejména Pozemková a geografická informační služba skončily s výrazně kladným výsledkem, zatímco katastrální služba a úsek
mapování, oceňování půdy a právních služeb zůstaly v deficitu.
Nižší objem výdajů byl i odrazem redukce prací objednaných orgány státní správy. Ze státního rozpočtu bylo pokryto pouze 33 %
nákladů! Počet požadavků na geometrické plány a jednoduché pozemkové úpravy poklesl v roce 1998 proti předchozímu roku o 17 %.
Jednou z příčin byla konkurence zeměměřických organizací při
obecních a městských úřadech. Určité zpomalení způsobila též implementace nové informační technologie v katastru nemovitostí spojující Pozemkovou knihu s katastrem. Na pozemkovou databanku
bylo v roce 1998 vzneseno 6,4 mil. on-line dotazů, které znamenaly
příjem 77,3 mil. SEK (+ 30 % proti roku 1997). Informace byly distribuovány sítí 21 regionálních katastrálních úřadů a 5 dealerů.
V oblasti geografických informací byly získány nejvyšší příjmy za
licenční poplatky, dále za prodej map (490 tis. kusů) a 3000 CDROM, menší pak za pravidelné roční subskripce.
Švédský zeměměřický úřad se již od roku 1998 systematicky připravoval na překonání možných problémů počítačového roku 2000.
Úpravy programů obsluhy velkých databází si vy~ádaly 1~,3. mi~.
SEK a byly provedeny tak, že se nedotkly rozhram s externlml klienty. V roce 1998 byl zahájen jedinečný projekt virtuálního informačního centra v Provincii Skane, který umožní prostřednictvím Internetu 33 obcím získávat aktuální geografické informace pro
rozhodovací a plánovací účely např. v oblasti veřejné dopravy, zdravotnictví či využití nemovitostí.
Na WWW stránce Švédského zeměměřického úřadu je vyvěšován
tzv. barometr nemovitostí, který udává aktuální trendy cen domů
vjednotlivých provinciích i pro celou zemi, počet transakcí, tržní ceny
ve vztahu k úředním odhadním cenám pro odhady daně z nemovitostí a další užitečné informace. Spolu se Švédským statistickým úřadem je připravována stránka Swedefacts, která zveřejňuje mapové
podklady a související statistická data. Tyto informace jsou bezplatné.
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V rámci přeshraničních projektů Evropské unie se připravuje ve
spolupráci s dánským Státním zeměměřickým a katastrálním úřadem vystavení rozsáhlého souboru geografických dat z území jižního Švédska a severního Dánska. Jiný podobný projekt (Griinslost
GIT) se uskutečňuje v příhraniční zóně Švédska a Norska s cílem
propojení a dosažení jednotných technických parametrů bází geografických dat.
Svýcarsko
Federální topografický úřad ve Wabern, dosud v působnosti Ministerstva obrany, byl počátkem roku 1999 sloučen s Federálním ředitelstvím katastrálních měření v Bernu do jediné organizace - Swisstopo, která je zodpovědná za geodetický referenční systém
Švýcarska, vydávání map i za dohled a koordinaci katastrálních měření, která jsou vyhotovovánajednotlivými kantony prostřednictvím
městských úřadů a soukromých firem.
Geografické informace jsou šířeny ve formě leteckých snímků
a ortofot v původním měřítku 1: 30 000 s rozlišením cca
0,50 m v území a ve formě souborů vektorových dat. Tytéž materiály jsou využívány ve Swisstopo k aktualizaci topografických map.
Značná část zjištěných změn je ověřována topografy v terénu.
Měřítková řada státních mapových děl zahrnuje mapy v měřítkách
1 : 25 000 (249 listů), 1 : 50000 (78 listů), 1 : 100 000 (22 listů),
1 : 200 000 (4 listy), 1 : 500 000 (llist) a I : 1 000 000 (llist). Vektorové databáze odvozené z těchto mapových děl odpovídají měřítku
mapy 1 : 25 000 (bude dokončena v r. 2001) a 1 : 200000 (2. vydání
dokončeno v roce 1999). Kromě toho jsou k dispozici 2 digitální modely reliéfu - s mříží o straně 25 m a 200 m. Od roku 1996 jsou některé mapy publikovány na CD-ROM.
V roce 1998 byly výdaje Federálního topografického úřadu pokryty z 19 % vlastními příjmy za prodej produktů, přičemž federálním úřadům byly bezplatně poskytnuty mapy, data a služby za
21,3 mil. CHF.
V oblasti geodetických základů se uskutečnila v roce 1998 kampaň GPS CHTRF98, jejímž cílem bylo přeměření 194 bodů základn~
sítě k dosažení přesnosti 0,01 m v určení polohy a 0,03 m v určem
elipsoidických výšek. Výsledky byly porovnány se sítí stanic GPS
zaměřených v letech 1988-1992 a zjištěny střední hodnoty diferencí
4 mm v poloze a 13 mm ve výškách, což potvrdilo vysokou kvalitu
dřívějších prací.
Dosavadní starý výškový systém Švýcarska byl vytvořen nivelačním měřením bez uvážení tíhových měření. To působilo obtíže
při určování výšek technologií GPS v horském prostředí a při spojování výškových sítí se sousedními státy. Proto byl koncipován nový
výškový systém LHN95 jako kinematická síť s ohledem na vertikální recentní pohyby Alpského masivu, které dosahují hodnoty až
1,5 mm za rok. Užívají se ortometrické výšky a jako vztažná plocha
geoid. Síťje přednostně budována při trase budoucích transalpskýc~
železničních tunelů Gotthard (57 km) a Lotschberg (33 km). Měřem
na celém státním území má být dokončeno do roku 2003.
Threcko
Národní zpráva Hlavního velitelství mapování se zabývá zejména
tvorbou map konvenční i digitální technologií. Nejvýznamnějším
úspěchem je ryze digitální tvorba topografické mapy 1 : 25 000, zatímco mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 100 000 jsou ještě vyhotovovány tradičním postupem. V roce 1998 vznikla zajímavá kartografická díla, jako např. průvodce a městský plán 1 : 10 000 města
Izmiru, politická a fyzická mapa Turecka v měřítku 1 : 1 000000,
plán pro projekt městské dopravy v Ankaře v roce 2015 v měřítku
1 : 65 000 a přetisk topografických map 1 : 25 000 barevně stínovaným reliéfem (od roku 1998 rutinní činnost).
. .
Silná zemětřesení v posledních letech v Turecku vedla k zapoJem
geodezie a fotogrammetrie do predikce a dokumentování následných
škod. Buduje se síť 10 permanentních stanic GPS, zejména v tektonicky živých lokalitách a pro 600 bodů základní sítě GPS (TNFGN)
se stanoví nejen prostorové souřadnice, ale i jejich roční změny (na
základě analýzy výsledků opakovaných měření v posledních 10 letech). Součástí všech prací je efektivní mezinárodní spolupráce
s Technologickým institutem Massachusetts (MIT), Spolkovým úřadem pro kartografii a geodezii (BKG), Frankfurt n. Moh. a Spolkovou vysokou školou technickou (ETH), Ziirich.
Velká Británie
Ordnance Survey si vytyčila pro finanční rok 1998/99 7 náročných
cílů:
• jednat v souladu a přispívat k realizaci politiky vlády,
• být vedoucím činitelem v oboru geoprostorových a topografických
dat a spojovat mapování, informace a technologie,
• předvídat a vycházet vstříc potřebám zákazníků připravenými službami a produkty,
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• vytvořit dlouhodobý, vzájemně výhodný vztah se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery,
• vést, neustále zdokonalovat a zabezpečovat Národní topografickou
databázi,
• průběžně zvyšovat kvalitu a hospodárnost,
• pracovat s důvěryhodným a kvalifikovaným personálem.
Výsledek hospodaření je opět imponující: 98,8 % nákladů bylo
pokryto vlastními příjmy, jejichž součástí je ovšem grant Par.la!lien~u
ve výši 15 % z celkových příjmů na krytí nekomerčních aktlVlt. Vydaje byly sice o 6,5 % vyšší než v předchozím finančním roce, ale
příjmy stouply o 8,4 ~!
.
•
__,'
Hlavní ukazatele vykonnosli byly splneny takto: vynzem obJednávky map nebo údajů databází v malých měřítkách do 5 dnů - 92. %
případů, vyřízení objednávky digitální pozemkové mapy do 5 dnu 95 % případů.
WWW stránky Ordnance Survey zahrnují dalších 2 000 stran
usnadňujících orientaci v soustavě 230 tis. map velkého měřítka při
jejich objednávání prostřednictvím e-m~ilu. Výzk~~ se ,or~en~oval
zejména na možnost přenosu dat z polmch pracovlst do ustre?1 pomocí družice. Tento projekt je podporován grantem Evropske kosmické agentury (ESA).
Do konce roku 1998 byli všichni měřiči v terénu, zajišťující údržbu
Národní topografické databáze, vybav~ni přenoJnými pérový~i 'p0~
čítači k záznamu dat v terénu. K operatlvmmu prenosu dat do uslředl
v Southamptonu využívají vysokorychlostní telekomunikační .Iinky.
Během finančního roku 1998/99 bylo zaměřeno okolo I mil. nových domů a revidováno 34 tis. mapových listů v extravilánu. 1. cyklus revize těchto map bude skončen v roce 2000 (157 tis. km2).
V roce 1998 byla uvedena na trh další geografická databáze - mapa
I : 50 000 v barevné rastrové formě.
Z pohledu pokroku, dosaženého v uplynulém hodnoceném obdob},
je nutno opakovat závěr z loňského roku: Ordnance Survey (Zem~měřickou službu Velké Británie) je třeba považovat za předobraz narodních mapovacích služeb evropských států ve 3. tisíciletí.
LITERATURA:·
[I] ŠíMA, J.: XXI. Plenární zasedání CERCO v Os~o a Bergenu.
Geodetický a kartografický obzor, 45 (87),1999, c. 2, s. 32-39.
Ing. Jiří Šíma, CSc.,
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Výročie 55 rokov:
3. marca 2000 - Ing. Dušan Fičor, vedúci oddelenia inšpekcie obnovy katastrálneho operátu a ostatných úlo~ odboru inšpekto~átu
(01) Úradu geodézie, kartografie a katastra (UGKK) SlovenskeJ republiky (SR). Rodák z KoŠíc. Zememer~čské inžinie~stvo. študov~1
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokeJ školy techmckeJ v Bralislave (1963 až 1966) a na Fakulte stavební Českého vysokého učení
technického v Prahe - špecializácia kartografická (1966 až 1968).
V roku 1968 nastúpil do Vodorozvoja (teraz Výskumný ú?tav V?~ného hospodárstva) v Bratislave, kde pracoval na autorskych onglnáloch I. vydania Vodohospodárskej mapy SR I : 50 000. ~ roku
1972 prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (SU,?K),
ako odborný referent pre kartografiu a polygrafiu, kde usme~oval
tvorbu 1. vydania Základnej mapy (ZM) SR I : 10 000 a .zavl.edol
jej obnovu od roku 1982. Zaslúžil sa o zavedenie systemalickeJ obnovy ZM SR I : 50 000 na celom území SR a ? zavedenie, syst~matickej štandardizácie geografického názvoslovla (ŠGN) z uzemIa
SR na tvorbu a obnovu štátnych mapových diel. Má tiež zásluhu
na rošírení aktivít v oblasti ŠGN nad celoštátny rámec a zabezpečoval gesci u tvorby a vydávania technických predpisov z oblasti kar~
tografie a kartografickej polygrafie. 24. 10. ~989 bol vymen~vany
za riaditefa Slovenskej kartografie, š. p., Bralislava (SK) na zaklade
výsledkov volieb kolektívu pracovníkov SK. Funkciu riad}tefa vykonával do 30. II. 1992. Dňa 1. 12. 1992 sa vrátil do SUGK (od
1. 1. 1993 ÚGKK SR) do funkcie inšpektora pre kartografiu a poIygrafiu 01. V terajšej funkcii je od 1. 3. 1996. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora príspevkov.
Výročie 60 rokov:

CÚZK

Ing. Jiří Černohorský, padesátiletý

Dne 19. ledna 2000 oslavil v plné síle a svěžesti své padesáté n,arozeniny Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu (ZU) se
sídlem v Praze.
Jubilant se narodil v Praze. Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Žamberku absolvoval v r. 1973 Fakultu stavební, obor
geodezie a kartografie na ČVUT v Praze. Po ukončení vysokoš~olského studia nastoupil do Geodetického ústavu, n. p., Praha (pre~chůdce ZÚ), kde pracoval jako samostatný geodet v provoze,ch tnangulace a nivelace. Od října 1976 do května 1977 se poddel na
geodeticko-astronomických měřeních Laplaceových bodů v Nepálu.
V letech 1978-1983 působil na Českém úřadě geodetickém a kartografickém (od roku 1993 Český úřad zeměměřický a katastrální ČUZK) postupně ve funkcích od samostatného odborného ref::enta
až po ředitele technického odboru, ve kterých uplatňoval svuJ odborný přehled a organizační talent. V tom období reprezentoval československou geodézii v zahraničí na pravidelných poradách představitelů geodetických služeb v oblasti geodetických základů.
K I. listopadu 1993 byl Ing. Jiří Čern9horský jme~<::,án ře~itele~
Zeměměřického ústavu (předchůdce ZUJ. V odborne clllnosli se venuje převážně organizační práci s dřívějším zaměřením na problematiku bodových polí na národní i mezinárodní úrovni a v současnosti zejména na realizaci základní báze geografických da~
(ZABAGED). Je členem Stálé česko-rakouské. a čes.ko-sloven?k~
hraniční komise, členem Kolegia předsedy ČUZK, clenem statm
zkušební komise oboru geodezie a kartografie na Fakultě stave~n!
ČVUT v Praze a rotujícím předsedou (místopředsedou) redakcm
rady časopisu Geodetický a kartografický obzor. ~ohaté pr~.covní
aktivity vyvažuje Ing. Jiří Černohorský sportem a zaJmem o pnrodu;
Do další padesátky přej~me, Ing. Jiřímu Če~oh~rs~ém~ pevn:
zdraví, dosavadní pracovm elan, mnoho profeslOnalmch uspěchu
a spokojenost v osobním životě.

25. januára 2000 - Ing. Karol ~ad!ík, vedúci Ústredn~ho a:chívu
geodézie a kartografie Geodelickeho a kartogra~ckeho u~tavu
(GKÚ) Bratislava. Narodil sa v pofskom meste Pablamce (pn Lodži). Do Bratislavy prišiel s rodičmi v roku 1945. V roku 1962 s vyznamenaním skončil zememeračské inžinierstvo na StavebneJ fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
a nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie (nesk~r .Inžjnierska geC?dézia, n. p., Geodézia, n. p. a od 1..7- I~89 Geo~ezla, S. p) v ~ralislave. Najskór vykonával mapovacle prace ~ aklivne sa.zu~as~nova!
automatizácie mapovacích prác a zavádzama moderneJ. vypoc~oveJ
a zobrazovacej techniky. Tu úzko spolupracoval s pnekopmkom
týchto prác na Slovensku Ing. J. Kociáno~. V te~tosúyisl~sti prešiel
do útvaru technického rozvoj a, potom do utvaru nadema vyroby a neskór do útvaru riadenia a kontroly akosti. V rokoch 1981 až 1990
vykonával funkciu vedúceho útvaru technického rozvoJ~ a raciona;
lizácie Geodézie, n. p. a Š. p. Bralislava. 1. 1. 1991 preslel do G,KU
do terajšej funkcie. V rokoch 1984 a 1985 abso}voval p~stgr~dualne
štúdium vynálezcovstva na SVŠT. Ako prC?pagat?rzav~dzama automatizácie do geodetických a kartografickych prac aklivne p~acoval
a pracuje vo vedecko-technickej ~poločnosti~.kd~ vyVíjal aj prednáškovú činnosť. V rokoch 1993 az 1996 bol clllny aj v oblasli propagácie najnovšej geodetickej tech.niky firm~ Lei~a. Je publ!kačne
činný. Od roku 1996 aktívne pracuje v Spolocnosli slovenskych archivárov. Je nositefom vyznamenaní.
7. března 2000 - Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. Ve svém
rodišti v Praze absolvoval zeměměřické studium v r. 1958 na Střední
grůmy~lové škole zeměměřické a v r. 1963 na Fakultě s:ave~~!
CVUT, kde nastoupil na místo odborného aSistenta na katedre vyssI
geodezie. Vědeckou hodnost kandidáta věd získal r. 1977 obhajobou
práce "Geodetické sítě na obecné ploše," (př~dlož~né ji~ r. !?70~.
Docentem byl jmenován v r. 1997 na zaklade h<l;J;>dltacmho
nzen!.
Ve své odborné činnosti se věnuje především teom chyb a vyrovnavacímu počtu, který též přednáší posluchačům oboru geodezle a ka:tografie, a dále aplikacím geodetických eletronický~h metod ~ st~li~
stickému sledování a zpracování deformací. Z Jeho pubhkac~l1
činnosti jmenujme alespoň spoluautorství učebnice a skript Teone
chyb a vyrovnávací počet.
7. března 2000 - Ing. Vladislav Filipec, CSc., hlavní důlní měřič
Českého báňského úřadu (ČBÚ). Po absolvování Vysoké školy báňské (dnešní VŠB-TU) v Ostravě byl až do roku 1970 odborným asi-
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stentem katedry důlního měřictví téže školy. Následujících 10 let působil jako důlní a hlavní důlní měřič v Ostravsko-karvinském revíru,
roku 1980 přešel na středisko výpočtu zásob tehdejšího yeologického průzkumu v Ostravě. Roku 1986 byl povolán na ČBU v Praze.
Zabývá se rozvojem výpočetní techniky a působí při vydávání vyhlášek pro důlněměřickou činnost. V této oblastije publikačně činný.
Kandidátskou práci obháji1 na VŠB roku 1992. Je autorem řady publikací v časopisech, výzkumných zpráva odborných prací pro průmysl a veřejnost. Stal se prvním předsedou Společnosti důlních měřičů a geologů (1993-1996), podílel se na organizaci četných
odborných akcí.

26. januára 2000 - Ing. Viera Karvašová, profesorka Strednej geodetickej školy (SGŠ) v Bratislave. Narodila sa v Trnave. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviterstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958
nastúpila do Geodetického ústavu v Bratislave. V roku 1966 prešla
do Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave a v roku 1968 do Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava. V týchto organizáciách vykonávala práce fotogrametrické, topografickú revíziu fotogrametrických originálov a mapovanie v mierke I: 10 000. I. 9. 1969
prichádza do Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave (od
I. 9. 1993 SGŠ), kde vyučovala mapovanie, geodéziu a odbornú
prax. V školských rokoch 1987/1988 až 1991/1992 bola vedúcou
predmetovej komisie odboru geodézia. Zaslúžila sa o vznik (ako spoluzakladatel"ka) samostatnej Strednej priemyselnej školy geodetickej v Bratislave (od I. 9. 1991) - jedinej na Slovensku a v školských
rokoch 1992/1993 a 1993/1994 bola jej riaditerkou. V tejto funkcii
venovala vel"kupozornosť tvorbe nových učebných osnova modernizácii učebných plánov. Je spoluatorkou 3 učebníc geodézie pre
stredné školy a spolupracovala na tvorbe učebnice mapovania. I. 1.
1995 odišla do dóchodku ale naďalej vyučuje mapovanie.
2. marca 2000 - Ing. Marián Medrický. Rodák z Limbachu (okres
Pezinok). Po absolvování zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho staviterstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Ži1ine (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie a od
roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave). Najskór ako vedúci meračskej čaty vykonával: vlícovanie, mapovanie, topografickú
revíziu, revíziu trigonometrických bodov a práce inžinierskej geodézie. 1. 4. 1966 prešiel do Strediska geodézie (SG) v Žiline ako vedúci rajónu a v roku 1973 ako vedúci oddielu evidencie nehnutel"ností (EN) SG v Žiline Krajskej správy geodézie a kartografie
v Banskej Bystrici. Popri týchto prácach pósobil ako externý pedagóg na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline. I. 3. 1978,
ako skúsený odborník, prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od I. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), kde vykonával viaceré práce v oblasti EN, miestneho, prešetrovania, zmien obecných a katastrálnych hraníc,
tvorby technických predpisov a zaslúžil sa o rozvoj EN, teraz kataster nehnuterností (KN). Od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995, t. j. do odchodu do dóchodku, vykonával funkciu zástupcu riaditera technického katastrálneho odboru a referenta obnovy údaj ov KN. Od roku
1967 je súdnym znalcom z odboru geodézie a kartografie. Od 1. 1.
1993 do 31. 12. 1995 bol členom spoločnej slovensko-českej rozhraničovej komisie a členom slovensko-porskej a slovensko-rakúskej hraničnej komisie. Je nositerom vyznamenaní.
Výročie 70 rokov:
4. januára 2000 - Ing. Drahomír Stecher. Rodák ze Spišskej Belej
(okres Kežmarok). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku
1955 nastúpil do polygrafickej prevádzky Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave. Odvtedy sa venoval
kartografii až do 31. I. 1990, kedy odišiel do dóchodku, a to v Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii, neskór
v Bratislave, v Kartografii, n. p., Bratislava a v Slovenskej kartografii, n. p. a š. p., Bratislava (SK). V týchto organizáciách prešiel
roznymi funkciami až po technicko-výrobného námestníka riaditeIa
SK. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho
štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Bol aktívnym zlepšovaterom a propagátorom nových techník, technológií a zariadení. Ako
vedúci technický redaktor Atlasu SSR výrazne pomáhal prijeho spracovaní. Je nositeIom rezortných vyznamenaní.
13. ledna 2000 - Ing. Milan Siška, rodák z Plzně, bývalý vedoucí
provozu s. p. Geodezie Plzeň a zlepšovatel. Jeho práce byla oceněna
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několika vyznamenáními resortu, v němž pracoval po celou aktivní
dráhu. Byl činný i v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS).
3. března 2000 - Ing. Milan Muzika, absol vent postgraduálního studia ČVUT, bývalý vedoucí Střediska geodezie v Českých Budějovicích, činný též v ČSVTS. Jeho pracovní a organizační schopnosti
byly oceněny resortními vyznamenáními.
22. března 2000 - Ing. Ladislav Skládal, rodák z Ptení (okr. Prostějov), absolvent zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze. V r. 1964 obhájil kandidátskou práci a získal titul kandidáta věd. Během své kariéry zastával řadu funkcí, z nichž
připomeňme alespoň funkce vedoucího oddělení nové techniky
a technologie dřívější Ústřední správy geodézie a kartografie a oborového střediska vědeckotechnických informací ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém a funkci vědeckého pracovníka v Projektovém ústavu dopravního a inženýrského
stavitelství, Praha. Autor či spoluautor mnoha projektů mapovacích
prací v zahraničí, autor několika desítek technologických postupů
z oboru fotogrammetrie a řady článků v odborných časopisech. Aktivně působil v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti
a v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (v r. 1964 prezident
lY. Komise a v r. 1968 zvolen II. místopředsedou téže Komise).
28. března 2000 - Ing. Miloslav Kilberger, studoval na ČVUT
v Praze a Vojenskou akademii v Brně. Po praxi v odborných útvarech bývalé čs. armády přešel r. 1972 do resortu Českého úřadu geodetického a kartografického. Pů~obil nejprve v n. p. Inženýrská geodézie, Praha a později na ČUGK, kde zastával funkci ředitele
technického odboru. Bohatá byla i jeho činnost veřejná. Jeho odborná a organizační aktivita byla ohodnocena několika vyznamenáními.

1.januára 1970 - pred 30 rokmi bol zr~adený Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VUGK), ako súčasť vedeckovýskumnej a vývojovej základne Slovenskej republiky (SR). VÚGKje
vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoj a s odbornou
posobnosťou pre geodéziu, mapovanie, geodetickú astronómiu, geodetickú gravimetriu, fotogrametriu, kartografiu, kartografickú polygrafiu, kataster nehnuteIností (KN) a dokumentáciu výsledkov geodetických a kartografických prác a KN v rezorte Úradu geodézie,
kartografie a katastra (ÚGKK) SR. P9dieIa sa na tvorbe technických
predpisov vydávaných v pósobnosti UGKK SR, spracúva návrhy slovenských technických noriem a plní úlohu rezortného školiaceho
strediska, ako aj pracoviska plniaceho úlohy pri organizovaní a zabezpečovaní programu PHARE (Poland and Hungary Assistance for
Reconstructuring qftheir Economies - Pomoc na rekonštrukciu ekonomík) v rezorte UGKK SR.
1. januára 1970 - pred 30 rokmi bol a zriadená Slovenská kartografia, n. p., Bratislava (SK), od 1. 7. 1989 štátny podnik (š. p.),
ako účelová vydavaterská a nakladatefská štátna hospodárska organizácia s výrobnou základňou. SK zabezpečovala tvorbu, redakčné
spracovanie a vydávanie kartografických diel a kartografických publikácií. Vykonávala edičné spracovanie kartografických diel, ako aj
kartografické, polygrafické a knihárske spracovanie kartografických
diel. V rámci prvej vlny privatizácie sa 1. 9. 1992 SK, Š. p., pretransformoval na SK, akciovú spoločnosť (a. s.), pričom všetky akcie si ponechal Fond národného majetku Slovenskej republiky. Koncom roku 1995 bol a tlač (výroba) máp zastavená. 23. I. 1996 bol
vyhlásený konkurz na majetok SK, a. s. Archívne materiály boli odovzdané Slovenskému národnému archívu. Konkurzné konanie dodnes nie je skončené.
5. januára 1990 - pred 10 rokmi bol zriadený Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK), ako organizačný útvar Geodetického
podniku, š. p., (od 1. 1. 1991 Geodetický a kartografický ústav)
Bratislava na úseku archívnictva a zhromažďovania muzeálií. Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky dňom
17.4. 1990 začlenilo ÚAGK, vzhIadom na význam a zvláštnu povahu archívnych dokumentov, medzi archívy osobitného významu
(podIa § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb.
o archívnictve). ÚAGK zabezpečuje preberanie, evidovanie, zhodnocovanie, sprístuňovanie a využívanie archívnych dokumentov
z odboru geodézie, kartografie a katastra (GKK) a ich všestrannú
ochranu vrátane konzervácie. Archívuje bázu údaj ov Automatizovaného informačného systému GKK, ako aj rastrové a vektorové údaje
máp vefkých mierok.
5. ledna 1925 - před 75 lety se narodil ve Vyškově Ing. Josef Nedoma. Absolvent zeměměřického studia na Vysokém učení tech-
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nickém v Brně (1949). K!.!.
1954 nastoupil k resortu, kde v závěru své kariéry působil jako vedoucí dřívějšího Střediska geodezie
ve Vyškově. Do důchodu odešel ze zdravotních důvodů v r. 1978.
Zemřel 21. 10. 1987 ve Vyškově.
10. ledna 1900 - před 100 lety se narodil prof. RNDr. Jiří Klapka,
DrSc., rodák ze Skutče, významný český matematik. Matematiku
a deskriptivní geometrii studoval na Univerzitě Karlově a ČVUT
v Praze, doktorát získal r. 1925 na Masarykově univerzitě v Brně. R.
1937 byl jmenován profesorem České vysoké školy technické
v Brně, potom na nově zřízené Slovenské vysoké škole technické
v Košicích a Turčianskom Martine, odkud se vrátil do Brna. Po roce
1945 byl vedoucím katedry matematiky Stavební fakulty Vysokého
učení technického v Brně a přednášel i posluchačům zeměměřického
studia. Působil v Jednotě českých matematiků a fyziků aje autorem
několika učebnic. Zemřel 12.2. 1976 v Brně.
19. ledna 1920 - před 80 lety se narodil Ing. Zdeněk Hanuš, vedoucí bývalého Střediska geodezie v Mladé Boleslavi. Pracoval krátkou dobu jako asistent u akademika Ryšavého. Z vysoké školy přešel k resortu, kde plně uplatnil své odborné znalosti a smysl pro
zavádění progresivní techniky. Byl průkopníkem zavedení mikrofilmové techniky v resortu. Význačná byla jeho veřejná práce oceněná
řadou vyznamenání a čestných uznání. Zemřel náhle 29. 5. 1981
v Mladé Boleslavi.
29. ledna 1915 - před 85 lety se narodil prof. Ing. et Ing. Libor
Fausek, v činné službě vedoucí katedry geodezie a fotogrammetrie
n~Vysoké škole zemědělské v Brně. kde působil i jako profesor, prodekan (1957-1970) a prorektor (1972-1973). Byl žákem a asistentem prof. A. Tichého a jako profesor zastával řadu akademických
fun~cí. Autor mnoha patentů a zlepšovacích návrhů, zejména v oblasti konstrukce geodetických přístrojů, několika skript a šestisvazkového ,.Geodetického semináře" a spoluautor vysokoškolské učebnice ,.Lesnická geodezie". Jeho vědecká a pedagogická činnost našla
širokého uznání. Zemřel v Brně 24. 1. 1986.
29. ledna 1930 - před 70 lety se narodil Ing. Antonín Plánička, rodák z Prahy, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze
(1953), dlouholetý vedoucí geodet úseku technicko-bezpečnostního
dohledu Vodohospodářského rozvoje a výstavby v Praze. Byl
členem odborné skupiny 170 I při bývalém Městském výboru Československé vědeckotechnické společnosti. Publikoval doma i v zahraničí. Jeho záslužná činnost byla oceněna resortním vyznamenáním Minhterstva lesního a vodního hospodářství. Po odchodu do
výslužby r. 1991 externě působil jako odborný asistent na oboru geodezie pražské Stavební fakulty CVUT. Zemřel 27. 1. 1995 v Praze.
31. ledna 1905 - před 95 lety se ve Tvarožné u Brna narodil plk.
gšt. prof. Ing. dr. Vlastimil Blahák. V letech 1948-1952 velitel Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, v období 1953-1973 vedoucí
katedry geodezie a geotechniky na Vysoké škole dopravní v Žilině,
nositel vojenských i civilních vyznamenání. Zabýval se radiovým
a akustickým zaměřováním, elektronickými metodami měření délek
a fotogrammetrií. Vypracoval osobitou metodu světelných řezů při
zaměřování tunelů. Bohatá byla i jeho činnost publikační v různých
odborných časopisech a byl spoluautorem celostátní učebnice Geodezie" pro posluchače stavebního inženýrství. Zemřel 10. 10:' 1979
v Praze.
31. ledna 1915 - před 85 lety se v Ostopovicích (okres Brno-venkov) narodil Ing. Cyril Jílek, v činné službě odpovědný geodet a vedoucí kanceláře železniční geodezie bývalé Střední dráhy ČSD
v Brně. Pečlivou a odpovědnou prací přispěl k uznávání činnosti geodetů v resortu Ministerstva dopravy. Byl nositelem několika čestných uznání a medailí. Zemřel v prosinci 1992.
I. februára 1900 - pred 100 rokmi sa narodil v Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou) Ing. Július Jenisch. Po skončení zememeračského inžinierstva v Prahe nastúpil v roku 1928 do Katastrálneho
meračského úradu v Leviciach. V roku 1939 prešiel do Ministerstva
financií, odbor III/IO (v Bratislave). Bol priekopníkom nových moderných mapovacích metód a propagátorom nových prístrojov. Vyvrcholením jeho snaženi a bolo založenie fotogrametrie na Slovensku, ktorá začala mapovaciu činnosť už v roku 1943. V novembri
1943 sa stal členom ilegálnej česko-slovenskej odbojovej skupiny
,.Flora". 5. 12. 1944 bol gestapom zatknutý a uvaznený. Z vazenia
utIekol 31. 3. 1945. V snahe nájsť úkryt pred gestapom bol v Trnave
ťažko ranený a tu zraneniu podfahol 12.6. 1945.
2. února 1905 - před 95 lety se narodil v Lubné u Rakovníka Ing.
Ladislav Janoušek, dříve vedoucí měřického střediska Pražského
projektového ústavu. Význačný propagát.or inženýrské geodezie, zejména v oboru urbanistických prací. Předseda Městského výboru dřívější Československé vědeckotechnické společnosti (Praha) a dlouholetý člen redakční rady našeho časopisu. Zemřel II. 9. 1979
v Praze.

5. februára 1940 - pred 60 rokmi sa narodil v Pustých Úfanoch (okres
Galanta) plk. Ing. Karol Fartel. Po absolvovaní odboru geodézia
a kartografia na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne
v roku 1969 nastúpil ako geodet k Vojenskému útvaru Opava. V rokoch 1970 až 1975 posobil ako náčelník kartograficko-reprodukčného
?ddielu v Nemšovej (okres Trenčín) ..Od roku 1975 pracoval vo VoJenskom kartografickom ústave (VKU) v Harmanci. Na tomto ústave
prešiel róznymi stupňami riadenia od náčelníka oddelenia, cez zástupcu n~čelníka strediska, náčelníka technického rozvoja po náčelníka VKU (1987). Od 1. 7.1989 do koncaživota bol riaditefom VKÚ,
š. p. Bol uznávaným odborníkom v kartografickej polygrafii a aktívne
pracoval v Odbornej skupine kartografia. Zaslúžil sa o rozvoj VKÚ,
š. p., v nových ekonomických podmienkach. Bol nositel"om vojenských vyznamenaní. Zomrel 19.2.1992 v Banskej Bystrici.
7. února 1825 - před 175 lety se v Březové na Moravě narodil prof.
PhDr. Karel František Eduard rytíř Kořistka. Od r. 1848 byl asistentem prof. Ch. Dopplera v Banské Štiavnici, r. 1849-1850 působil na Technickém institutu v Brně a od r. 1851 byl profesorem praktické geometrie a elementární matematiky na Zemském
polytechnickém ústavu v Praze. Zabýval se kartografií, stal se průkopníkem hypsometrie, je autorem řady kartografických děl z území
Prahy. českých zemí i Slovenska i konstruktérem měřických přístrojů
(hypsometru) a pomůcek. Za zásluhy byl povýšen do rytířského
stavu. Zemřel v Praze 18. 1. 1906.
8. februára 1910 - pred 90 rokmi sa narodil v Kokave nad Rimavicou (okres Poltár) Ing. JUDr. Pavol Parobek. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1950 do Slovenského zememeračského
a kartografického ústavu v Bratislave. V rokoch 1954 až 1956 bol vedúcim sekretariátu predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku a v rokoch 1957 až 1969 riaditefom Kartografického a reprodukčného ústavu a Kartografie, n. p.• Bratislava. Od I. I. 1970 do
1.5.3. 1970 bol poverený vedením Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava a od 16. 3. 1970 do 31. 10. 1971, t.j. do odchodu do dóchodku,
pracoval ako vedúci personálneho a právneho oddelenia v Slovenskej
správe geodézie a kartografie. Zaslúžil sa o organizačné dobudovanie a rozvoj kartografie na Slovensku. Bol aktívnym účastníkom Slovenského národného povstania. Zomrel 22. 10. 1980 v Bratislave.
15. února 1905 - před 95 lety se narodil v Praze Ing. Dr. Karel Kučera, CSc., významný český geodet, tvůrčí osobnost geodetického
výzkumu, dlouholetý člen redakční rady našeho časopisu. Autor vědecky podložené metodiky měření Československé astronomické
sítě, geodetických základen a srovnávacích základen v mezinárodní
spolupráci. Autor několika desítek monografií a řady článků publikovaných v různých odborných časopisech, především v časopise
Geodetický a kartografický obzor. Jeho vědeckovýzkumná a publikační činnost byla věnována metodice velmi přesných měření v trigonometrické síti (třísměrová laboratorní jednotka) a kritériím přesností, analýze vnějších vlivů, metodám vyrovnání sítí, studiu
a ověřování geodetických přístrojů, kritériím přesnosti geodetických
prací, řešení vytyčovacích sítí, měření deformací přehrad, uplatňování geodetických metod ve strojírenství aj. Autor původních konstrukcí geodetických přístrojů a zařízení - zábleskového heliotropu,
důlní závěsné latě, planimetrů aj. Spoluautor Výkladového geodetického a kartografického slovníku, Rusko-českého zeměměřického
slovníku a geodetických tabulek. Tvůrčí, vedoucí osobnost výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
ústavu, kde působil od jeho zřízení v r. 1954 po řadu let. Zemřel
8. 12. 1986 v Praze.
9. března 1910 - před 90 lety se narodil v Písku Ing. Václav Pichlík, CSc., v činné službě vedoucí pracovník fotogrammetrického oddělení Výzkumpého ústavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK), mezinárodně uznávaný odborník. Působil
v oblasti výzkumu mapování ve velkých měřítkách fotogrammetrickými metodami. Publikoval značné množství článků doma i v zahraničí a byl spoluautorem učebnice ,.Fotogrammetrie", pro Střední
průmyslovou školu zeměměřickou. Angažoval se jako předseda odborné skupiny pro fotogrammetrii v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti a rovněž v Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti. Výsledky jeho vědecko-výzkumné činnosti našly široké
aplikace v praxi, zejména pak při tvorbě Základní mapy velkého měřítka. Zemřel 7. 7. 1988 v Praze.
12. března 1920 - před 80 lety se narodil Ing. Josef Simerle, rodák
z Lukovan (okres Brno-venkov), absolvent zeměměřického studia
na Vysokém učení technickém v Brně (1946), pedagog na Střední
průmyslové škole strojnické v Břeclavi a od r. 1953 na Střední průmyslové škole stavební v Brně, kde učil až do odchodu do důchodu
v roce 1981. Je autorem skript ,.Pozemkové úpravy". Zemřel 8. 2.
1999 v Brně.
13. marca 1910 - pred 90 rokmi sa narodil vo Svatom Jure (okres
Pezinok) Ing. František Macháček. Po štúdiách zememeračského
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inžinierstva v Bratislave a v Brne nastúpil do štátnej zememeračskej
služby. Posobil v Galante (Katastrálny meračský úrad - KMÚ),
v Trenčíne (Inšpektorát katastrálneho vymeriavania), v Bratislave
(KMÚ), v Martine (Reprodukčný ústav) a nakoniec opať v Bratislave
(Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ústav geodézie a kartografie a Inžinierska geodézia, n. p.). V priebehu pracovnej činnosti vykonával práce rozneho druhu a zastával viaceré funkcie. Najvačšie
zásluhy má však v reprodukcii. Zalo7jl a vybudoval Reprodukčný
ústav v Martine. Zomrel 17. I. 1973 v Bratislave.
21. marca 1930 - pred 70 rokmi sa narodil v Koši (okres Prievidza)
Píš, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZI)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1953 nastúpil ako asistent na Katedru geodézie FSZI SVŠT (teraz
Stavebná fakulta - SvF - Slovenskej technickej univerzity - STU).
V rokoch 1972 až 1974 prednášal predmet geodézia na odbore geodézia a kartografia (GaK) SvF - SVŠT a vybrané kapitoly z predmetu geodetická kontrola stavieb na odbore pozemné stavby SvF
SVŠT. Neskor trvale prednášal meranie podzemných priestorov a od
roku 1992 aj inžiniersku geodéziu na odbore GaK SvF STU. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1983 a za
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 4. 1995 na základe
habiIitačnej práce v roku 1994. Bol autorom a spoluautorom 25 odborných a vedeckých prác a 4 dočasných vysokoškolských učebníc.
doc. Ing. Dominik

Úspešne referoval na viacerých seminároch a konferenciách. Bol
spoluriešitel"om 12 výskumných úloh. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť tvorby a realizácie metodiky geodetického
merania stability stavebných objektov a ich pretvorení, ako aj vytyčovania a kontrolného merania atypických objektov. Mal úspešnú
spoluprácu s praxou. Zomrel 16. 12. 1996 v Bratislave.
25. marca 1795 - pred 205 rokmi sa narodil v Spišských Vlachoch
(okres Spišská Nová Ves) Pavol Vásárhelyi. Študoval v Prešove a na
Institutum Geometricum v Pešti (dnes časť Budapešti). Posobil ako
vedúci Mapovacieho ústavu Dunaja a od roku 1835 krajský inšpektor plavby. Zaslúžil sa o reguláciu Dunaja a Tisy a prvý zjednotil výškovú sieť Uhorska. Vydal dve práce o triangulácii (1827), vypracoval (1834) mapu toku Dunaja od Bratislavy po Orsovu (Rumunsko)
a spádovú mapu Uhorska (1843). Zomrel 8. 4.1846 v Budíne.
25. března 1875 - před 125 lety se v Telči narodil Prof. Ing. Dr. Jaroslav Pantoflíček, profesor nižší a vyšší geodezie pražské techniky
(od r. 1919). Zavedl samostatné přednášky z kartogratie, která byla
středem jeho vědeckého zájmu. Velmi záslužnou odbornou práci ve
prospěch nově vzniklého Československa vykonal jako vedoucí kartografické sekce čs. delegace na mírových jednáních v Paříži. Byl
významně publikačně činný, působil jako hlavní redaktor prestižniho Atlasu republiky Československé (1935), podílel se na práci
různých vědeckých korporací a spolků. Zemřel 10. I. 1951 ve svém
rodišti.

Setkání bývalých a současných pracovníkú Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
ve Zdibech se
zástupci katastrálních úřadú, odborných škol a podnikatelsk:vch subjektú pořádané ve Zdibech na konci roku se stává tradicí.
Po prvním setkání v roce 1998 se hosté ve Zdibech podruhé sešli třetí prosincové úterý 1999, kdy se zde mohli seznámit s aktivitami ústavu, prohlédnout si jedinou specializovanou
knihovnu o zeměměřictví
v České republice a poslechnout si přednášku o novinkách v oblasti počítačových produktú. Došlo zde i k dalším dúležitým jednáním a konzultacím. Samozřejmě se
při setkání bývalých pracovníkú rovněž vzpomínalo. "Jsem tomu rád, že se areál našeho ústavu stává zázemím pro odborníky
z rezortu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního, ale ipro odborníky z podnikatelské sféry", řekl ředitel ústavu Václav Slaboch (obr.).
Účastníky setkání pozdravil telefonicky také předseda ČÚZK Jiří Šíma. Jeho hlas z Londýna. kde toho času služebně pobýval, byl prostřednictvím
techniky propojen s místním rozhlasem, takže předsedovo přání do roku 2000 slyšeli všichni účastníci.
Text afoto:
Ing. Petr Skála,
Praha

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘí
VE STŘEDNí PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE ZEMĚMĚŘICKÉ
V PRAZE 9

Pedagogové ze Střední průmyslové §koly zeměměřické v Praze 9, Pod Táhorem 300, každým rokem pořádají Den otevřených
dveří pro zájemce o studium na této střední §kole. Největ.'<í zájem hudoucí studenti tradiólě mají o ukázky nejmoderněj§í techniky (obr.). Není hez zajímavosti, že na Den otevřenvch dveří pořádanv poslední listopadové úterý 1999 přim i někteří bývalí
ahsolventi §koly se svými dětmi. Zdá se, že se ke studiu hlásí dalU generace zeměměľiói.
Text afoto:
Ing. Petr Skála,
Praha

