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1. Úvod

Činnost člověka se v nejrůznějších oblastech neobejde bez
nutnosti vstupu do rizikových prostor, a to zejména v případě
mimořádných událostí jako jsou úniky jedovatých plynů, ka-
palin a radioaktivních látek, nebezpečí zřícení apod. Vstup
člověka do těchto prostor znamená vždy ohrožení jeho zdraví
nebo dokonce života. Při využití současných technických
prostředků je možno v řadě takových případů použít dálkově
řízené zařízení, které může provést potřebný průzkum ohro-
ženého prostoru. V článku je podána informace o konstrukci
a zkouškách dálkově ovládané fotogrammetrické soupravy
nesené na dálkově řízeném pásovém podvozku, umožňující
získat 3D údaje o zkoumaném prostoru. Vývoj uvedeného
zařízení byl prováděn v rámci grantového úkolu GAČR
č.105/03/0719.

Vývoj mobilní fotogrammetrické soupravy byl rozdělen
do čtyř částí:
– Návrh a konstrukce dálkově řízeného podvozku vybave-

ného zařízením pro automatické urovnání fotogramme-
trické základny.

– Návrh a konstrukce fotogrammetrické soupravy ve dvou
variantách: 
a) fotogrammetrická základna se 2 digitálními fotografic-

kými přístroji a miniaturní videokamerou jako hledáč-
kem,

b) fotogrammetrická základna osazená 2 miniaturními vi-
deokamerami.

– Návrh a konstrukce zařízení pro: 
a) orientaci a ovládání kamer, 
b) zpracování a přenos obrazu,

– Vývoj SW systému pro kalibraci fotografických přístrojů
a videokamer a pro prostorové vyhodnocení snímkových
dvojic. 

2. Návrh a konstrukce dálkově řízeného podvozku

Jako nosič fotogrammetrické soupravy byl sestrojen pá-
sový podvozek s autonomním elektrickým pohonem, kte-
rý je dostatečně výkonný a umožňuje i obraty na místě 
(obr. 1). Počítačový model kompletního zařízení je uveden
na obrázku 2.

Podvozek je ovládán RC (remote control) zařízením.
Tento podvozek nese plošinu, kterou je možno před poří-
zením snímků jedním povelem urovnat do vodorovné po-
lohy. Na plošině je svislá otočná osa, na které je vodorovně
upevněna 500 mm dlouhá fotogrammetrická základna. Po-
mocí miniaturní videokamery jako hledáčku je po zastavení
podvozku možno zvolit požadovaný směr pořízení snímků.
Pro možnost orientace i při špatných světelných podmín-
kách je na základně instalován reflektor. Osvětlení při po-
řízení snímků je zajištěno vestavěným zábleskovým zaří-
zením fotokamer. Na podvozku je kromě ovládacích
mechanismů instalován i miniaturní PC, který přijímá ovlá-
dací impulsy a zpracovává pořízené snímky k odeslání do
řídicí stanice.

3. Návrh a konstrukce fotogrammetrické soupravy

S ohledem na skutečnost, že v zaměřovaném prostoru není
možno využít předem zaměřené vlícovací body, bylo zvo-
leno klasické uspořádání kamer s rovnoběžnými osami (nor-
mální případ stereofotogrammetrie). Dvojice kamer je upev-
něna na koncích fotogrammetrické základny, která je
v konečném provedení otočná kolem svislé osy a dá se i sklo-
pit o 30° dolů a o 90° nahoru (pro pořízení snímků stropu).
S ohledem na předpokládaný dosah 10 m, vlastnosti dostup-
ných kamer a přijatelné rozměry celého zařízení, byla zvo-
lena délka základny 500 mm. Praktické zkoušky byly pro-
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Zamûfiování rizikov˘ch prostor 
pomocí stereofotogrammetrie 
v reálném ãase
528.7

Ing. Dagmar Böhmová, Ph.D., 
doc. Ing. Emil Gavlovsk˘, CSc.,

Ing. Roman Kapica, Ph.D., 
Institut geodézie a dÛlního mûfiictví 

V·B-TU Ostrava 

Abstrakt

Aplikace a praktické zkoušky stereofotogrammetrické metody při zaměřování pro člověka nebezpečných prostor. Stereofoto-
grammetrické snímky jsou pořizovány buď dvojicí digitálních fotografických přístrojů, nebo dvojicí miniaturních videokamer,
které jsou neseny na dálkově ovládaném pásovém podvozku. Kalibrace fotokamer a TV kamer i vyhodnocení snímků je pro-
váděno pomocí vlastní aplikace vytvořené na katedře informatiky VŠB - TU Ostrava.

Measurements of Danger Working Space by Stereophotogrammetry in Real Time

Summary

Application and practical tests of stereophotogrammetric method in case of measurements of danger working space. 
Stereophotogrammetric photos are taken either by digital photographic camera pair or by videotape recorder pair 
supported by remote operated caterpillar frame. Calibration of cameras and processing of photos by means of the method 
developed at the Department of Informatics and Mining Institute - Technical University of Ostrava.



vedeny i se základnou 400 mm. Při praktických zkouškách
byla základna upevněna na měřickém stativu (obr. 3).

3 .1  Fotogrammetr ická základna osazená dvoj ic í
digi tá lních fotografických př ís t rojů 
Olympus C-4040 a video-hledáčkem

Technické parametry přístrojů Olympus C- 4040:
Rozlišení 4,13 MPixel (2272x1704)
Čip 1/1,8 Inch
Objektiv f = 7,1-21,3 mm (3x)
Clonové č. 1,8-10 (W), 2,6-10 (T)
Závěrka 1/800-4 sec
Rozsah zaostření 0,8-nekonečno, makrorežim 0,2-0,8 m
Vestavěný blesk
Napájení 4 akumulátory AA NiMH
Dálkové spouštění (do 5 m) 
Možnost pevného nastavení clon a zaostření.

Po praktických zkouškách s různým nastavením fotoka-
mer bylo pro všechna další měření a kalibrace použito pevné
nastavení: f = 7,1 mm 

clonové číslo 4 
zaostření na 4 m.

3.1.1 Kalibrace fotografických přístrojů Olympus C- 4040

Kalibrace byla prováděna pomocí série snímků rastru ve
formě šachovnicově uspořádaných (10x10) černých a bílých
čtverců o straně 50 mm (obr. 4a, 4b). 

Kalibrace byla provedena pomocí vlastní aplikace pro dvo-
jici kamer upevněných na fotogrammetrické základně. Vý-
stupem je kalibrační protokol, kde jsou uvedeny prvky vnitřní
orientace obou komor (ohnisková vzdálenost f, poloha hlav-
ního bodu, parametry distorze) a délka fotogrammetrické zá-
kladny. Při kalibraci byly vždy pevně nastavené hodnoty oh-
niskové vzdálenosti, clony a zaostření.

Při opakovaných kalibracích byly zjištěny rozdíly v hod-
notách souřadnic hlavního bodu, což je patrně způsobeno vůlí
v posuvu objektivu při každém zapnutí a vypnutí přístroje.

Tato skutečnost vyžaduje provedení kalibrace fotogramme-
trické sestavy vždy bezprostředně před měřením bez vypí-
nání přístrojů. 

Pro účely této fotogrammetrické metody by byly samo-
zřejmě vhodnější dva digitální fotografické přístroje s pevnou
ohniskovou vzdáleností, ty však nebyly k disposici.

3.1.2 Praktické zkoušky fotogrammetrické soupravy 

Pro praktické zkoušky byl v měřické pozorovatelně Institutu
geodézie a důlního měřictví VŠB-TU Ostrava realizován pro-
storový model (obr. 5), tvořený 24 kruhovými terčíky o prů-
měru 50 mm (obr. 6). 

Všechny body modelu byly zaměřeny geodeticky (prosto-
rovým protínáním vpřed) a ve vlastní síti byly vypočteny je-
jich prostorové souřadnice s přesností 2 mm. Kontrolně byly
porovnány vypočtené vzdálenosti se vzdálenostmi zaměře-
nými ocelovým pásmem.

Nezávisle byl prostorový model zaměřen výše popsanou
fotogrammetrickou soupravou. Vyvinutá aplikace umožňuje
přímo ze snímků určit vzdálenosti mezi libovolnými body
modelu. Porovnání délek ze souřadnic určených geodeticky
a fotogrammetricky umožňuje posoudit přesnost fotogram-
metrické metody. Rozdíl vzdáleností určených z fotogram-
metrických a geodetických souřadnic se pohyboval v rozmezí
3-37 mm v závislosti na orientaci měřené spojnice bodů vůči
fotogrammetrické základně.

3.2 Fotogrammetr ická základna osazená dvoj ic í
miniaturních videokamer Imaginsource DFK
31 F03 (obr.  7)

Technické parametry:
Rozlišení 1024x768 pixel
Objektiv s pevnou ohniskovou 
vzdáleností f = 4 mm
Clonové č. 1,6-16 ovládané ručně
Frekvence 7,5 snímků/sec 
Ovládaní přes rozhraní FireWire IEEE 1394
Rozměry 60x60x42 mm
Zaostření fix fokus 

Geodetický a kartografický obzor
ročník 53/95, 2007, číslo 342

Böhmová, D.– Gavlovský, E.– Kapica, R.: Zaměřování rizikových prostor...

Obr. 1 Dálkově řízený pásový podvozek Obr. 2 Počítačový model kompletního zařízení
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Obr. 3 Fotogrammetrická základna

Obr. 4a Příklad snímkové dvojice pro kalibraci kamer Obr. 4b Příklad snímkové dvojice pro kalibraci kamer



Kalibrace byla provedena rovněž pro celou fotogramme-
trickou sestavu, tj. při upevnění obou kamer na fotogram-
metrické základně 0,5 m. Přesná hodnota délky fotogram-
metrické základny byla určena na laserové komparační
základně b = 500,3366 mm. S ohledem na značné zkreslení
obrazu nebyl použit stejný rastr (10x10 čtverců) jako při ka-
libraci fotografických přístrojů Olympus C-4040, ale byl
použit šachovnicový rastr s 8x8 černými a bílými čtverci
o straně 60 mm.

Praktické zkoušky fotogrammetrické soupravy byly rov-
něž provedeny zaměřením prostorového modelu se 24 sig-
nalizovanými body. Rozdíl vzdáleností určených z foto-
grammetrických a geodetických souřadnic se pohyboval
v rozmezí 3- 54 mm. 

Dalšími faktory, které spolurozhodují při výběru metody
měření, jsou především požadovaná přesnost v určení polohy
bodů, podmínky nasazení souprav a časová náročnost mě-
ření.

4. Návrh a konstrukce zařízení pro ovládání kamer
a dálkový přenos obrazu

Propojení kamer a počítačového modulu je zajištěno pomocí
dvou samostatných IEEE 1394 PCI karet. Aplikace, která
byla vytvořena, získává obrazovou informaci z kamer a pro-
vádí veškeré manipulace s obrazem - kalibrace, měření, uklá-
dání, atd. Všechny funkce jsou integrovány do jednoho pro-
gramového prostředí, což zajišťuje uživateli dobrý komfort
obsluhy, s malým počtem manuálních zásahů. Z důvodu
velmi širokého datového toku (přes 270 mbps) z obou jed-
notlivých FireWire kamer a nedostupnosti bezdrátové tech-

nologie schopné přenášet takové množství dat v reálném
čase, musí být primární zpracování dat prováděno přímo na
palubě robota. K těmto účelům používáme počítačovou jed-
notku odvozenou z IBM PC platformy (upravenou micro
ATX desku, 2 GHz Mobilní Celeron procesor, 512 MB RAM,
rychlý 40 GB 2.5" pevný disk).

4 .1 Přenos ovládacích s ignálů a obrazů

Komunikační a ovládací systém je založen na několika bez-
drátových technologiích. V podstatě jsou použity tři různé
technologie. Pro ovládání pohybu platformy a rotačního ra-
mene je použito standardní R/C rozhraní, které dává operá-
torovi citlivost a svobodu pohybu spolu s dlouhým dosahem
i v problematických prostředích. Vizuální data z pohyblivé
navigační kamery jsou přenášena pomocí analogového rádi-
ového systému. Důvod k volbě analogového systému je opět
v dlouhém dosahu v problematických prostředích. Veškerá
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Obr. 6 Terčík o průměru 50 mm pro realizaci 3D modelu

Obr. 5 Prostorový model



další komunikace je realizována pomocí technologie IEEE
802.11 b/g (WiFi). Robotická platforma je vybavena přístu-
povým bodem (AP) WiFi, který zabezpečuje víceuživatelský
přístup (s využitím Internetu globální) ke zdrojům (počíta-
čový modul, systém senzorů, atd.) a k datům uloženým na
palubě. Jsou využity standardní služby na protokolu TCP/IP.
Na počítačové jednotce běží zabezpečený FTP server, SSH
server, WEB server a dva typy vzdáleného sdílení plochy,
které umožňují přímou kontrolu a konfiguraci systémového
prostředí a software. Vzdálení uživatelé tak mohou přistu-
povat k uloženým datům nebo vidět „očima robota“ a spo-
lupracovat tak na řešení problému. Bezpečnost datových pře-
nosů je zajištěna šifrováním implementovaným na síťových
vrstvách bezdrátového spojení (WEP, WPA, TLS) a na soft-
warové úrovni (SSL).

Primární zpracování dat probíhá přímo na palubě robota,
jak již bylo zmíněno dříve. Zachytávání snímkových párů pro
přesná měření provádí operátor ručně, s využitím funkce
vzdálené plochy nebo lze snímky zachytávat automaticky
v pravidelných intervalech. Oba způsoby vyžadují stabilizaci
otočného ramene do horizontální pozice. Postprocessing
(měření) v téměř reálném čase může být prováděn přímo na
palubním počítači pomocí naší aplikace nebo na jakémkoliv
jiném počítači, který má bezdrátový přístup k datům (sním-
kům) uloženým na robotovi. Ke zpracování dat tak lze pou-
žít i pokročilý fotogrammetrický software jako například
ERDAS Imagine. Pro komunikaci s robotem při práci v te-
rénu a pro provádění samotných měření máme v plánu vyu-
žívat tablet PC s technologií WiFi. Hlavními důvody pro
volbu tablet PC jsou velká mobilita a přirozené ovládání 
pomocí dotykového pera, které jsou při práci za pohybu 
v outdoorovém prostředí velmi důležité, stejně tak jako mož-
nost ovládat zařízení hlasovými příkazy.

4.2 Poziční  systém

Systém by bylo možné ještě opatřit několika pozičními 
senzory:
– přijímačem GPS (s podporou DGPS a EGNOS) pro zís-

kání absolutní polohy pokud je to možné,
– elektronickým kompasem pro získání směru natočení fo-

togrammetrické báze,
– párem elektronických gravimetrických senzorů pro určení

vodorovné polohy otočného ramene,
které, mimo jiné dovolují určení absolutní nebo alespoň re-
lativní pozice kamerového systému v prostoru. Získání ab-
solutní pozice je možné pouze při pohybu robota mimo bu-
dovy, protože v budovách nejsou družice systému GPS
dostupné. V těchto případech jsme však schopni měřit ales-
poň směr natočení fotogrammetrické báze a fixovat ji v ho-
rizontální poloze. Měření pomocí GPS na volných prostran-
stvích budou ve většině případů velmi přesná, protože se
počítá s využitím DGPS korekcí a korekcí systému EGNOS.
Do budoucna je plánováno i využití inerciálních senzorů
(elektronické akcelerometry), které umožní zachovat znalost
absolutní polohy po dobu několika minut bez dostupnosti
signálů GPS. 

5. Zpracování SW pro kalibraci fotogrammetrické 
soupravy a pro 3D vyhodnocení snímkových dvojic 

Pro kalibraci fotogrammetrické základny a fotogrammetrické
měření, byla vytvořena vlastní aplikace. Kalibrace vizuál-
ního systému spočívá ve stanovení vnitřních parametrů obou
kamer (poloha hlavního bodu obrazu, ohniskové vzdálenosti,
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Obr. 7 Fotogrammetrická základna osazená dvojicí videokamer



Geodetický a kartografický obzor
ročník 53/95, 2007, číslo 346

Böhmová, D.– Gavlovský, E.– Kapica, R.: Zaměřování rizikových prostor...

Obr. 9a Robot s RC soupravou

Obr. 8a Kalibrace vizuálního systému a měření vzdáleností

Obr. 8b Kalibrace vizuálního systému a měření vzdáleností
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Obr. 9b Detail RC soupravy

Obr. 9c Detail RC soupravy



koeficienty nelineárního zkreslení objektivu) a ve stanovení
vzájemné polohy kamer (vektor vzájemného posunutí a vek-
tor vzájemného natočení obou kamer). Kalibrace se provádí
podle potřeby tehdy, lze-li předpokládat, že se parametry
optického systému změnily. 

Ke kalibraci se používá kalibrační obrazec ve tvaru ša-
chovnice. Vytvořené programové vybavení kalibraci provádí
v následujících krocích: 
– Vytvoření množiny kalibračních obrazů (množinu tvoří

jednotlivé obrazy z obou kamer zachycené v okamžiku spe-
cifikovaném obsluhou).

– Automatizované předzpracování kalibračních obrazů (au-
tomatizované nalezení kalibračních bodů - bodů na ša-
chovnici).

– Předběžný odhad vnitřních a vnějších parametrů vizuál-
ního systému.

– Zpřesnění parametrů iteračním postupem. 

Realizace kalibrace iteračním postupem je vynucena neli-
nearitou a složitostí soustavy rovnic, ke které úloha o kalib-
raci vede. Pro získávání předběžného odhadu je úloha linea-
rizována (k získání odhadu jsme implementovali metodu
navrženou Zhangem [1], [2]).

Je-li měřicí systém zkalibrován, je možné provádět mě-
ření. Měřit lze souřadnice bodů, délky (vzdálenosti) a úhly
ve scéně. Rozpracováno je také měření (generování) poly-
gonů. Měření probíhá s asistencí obsluhy, což znamená, že
je nutné na obrazech ukázat, co se má změřit. Naměřené hod-
noty lze doplňovat slovními komentáři. Realizovaná měření
vytvoří soubor měření. Soubor lze editovat (lze přidávat další
měření a vypouštět měření nepotřebná). Základní úlohou,
kterou zde bylo nutné implementovat, je stanovení trojroz-
měrných souřadnic bodu ve scéně vzhledem ke zvolené sou-

řadné soustavě (v našem případě se jedná o souřadnou sou-
stavu levé kamery). Obrázky 8a, 8b ukazují komunikační
okna aplikace. Na obrázcích 9a, 9b a 9c je vidět robot s RC
soupravou po kompletaci výše uvedených zařízení.

6. Závěr

Praktické zkoušky prokázaly použitelnost fotogrammetrické
metody pro daný účel. Při těchto zkouškách byla ověřena
přesnost fotogrammetrické metody při určování prostoro-
vých souřadnic jednotlivých bodů, která plně vyhovuje da-
nému zadání. Mobilní fotogrammetrickou soupravu by bylo
možné ještě doplnit o další zařízení odpovídající určitým pro-
vozním podmínkám, což je otázkou eventuálního dalšího vý-
zkumu a vývoje.
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Abstrakt

Testovanie terestrických laserových systémov (TLS), resp. laserových skenerov pomocou referenčných telies (RT). Opis vlast-
ností RT – ich tvar, rozmery, materiál, farba, presnosť vyhotovenia a spôsob ich uchytenia – stojan RT. Kontrola vyhotovenia
RT fotogrametrickou metódou. Navrhnuté štyri typy testovacích meraní, ktorých cieľom je určiť vplyv meniacej sa priestorovej
polohy RT voči TLS, určiť vplyv meniacej sa vzdialenosti RT od TLS, sledovať homogénne nastavenie parametrov TLS v celom
rozsahu merania na základe skenovania RT rôznymi časťami zorného poľa TLS a overiť priestorovú polohu modelovaných bo-
dov RT nezávislou dostatočne presnou geodetickou metódou. Návrh spracovania meraných údajov a vyhodnotenia výsledkov.

Conception of the Testing of the Terrestrial Laser Systems

Summary

The Testing of terrestrial laser systems (TLS), laser scanners respectively, by means of reference bodies (RB). RB characteristics
-shape, dimension, material, colour, accuracy of construction and way of attachment-RB stand. Control of RB construction by 
photogrammetry. Four methods of test measurements with aim to determine effect of altering RB spatial position to TLS and 
altering distance of RB from TLS, to observe homogenous setting of TLS parameters in whole extent of measurement on the basis
of RB scanning by different parts of field of view of a lens of TLS and to verify spatial position of RB modelled points by 
independent sufficiently accurate geodetic method. Suggestion of the processing of measured data and analysis of results.



1. Úvod

Jedným z rozhodujúcich kritérií pri použití technológie la-
serového skenovania je presnosť určenia bodu, resp. určenia
plochy. Výrobcovia udávajú tieto technické parametre jed-
nou všeobecnou hodnotou, ktorá nie je bližšie špecifikovaná.
Taktiež charakteristiky terestrických laserových systémov
(TLS) udávané výrobcami sú veľmi ťažko porovnateľné.
Mnohokrát až praktické skúsenosti nás upozornia na výhody
a nevýhody použitia konkrétneho TLS. Na získanie reálneho
obrazu o vlastnostiach a charakteristikách TLS sa pristúpilo
k testovaniu. V celosvetovom meradle prvé testy TLS boli
realizované už v roku 2000 a neustále sa navrhujú ďalšie tes-
tovacie procedúry.

Zatiaľ nie je navrhnutá komplexná technológia testovania
TLS, ktorá by používateľom poskytovala objektívne infor-
mácie o schopnosti TLS zachytiť reálne objekty. Zároveň je
evidentné, že odborná prax apeluje na potrebu podrobnejších
informácií o kvalite modelov vytvorených technológiou la-
serového skenovania. Práve táto skutočnosť vyvolala výz-
namný podnet na rozpracovanie koncepcie testovania TLS
pomocou reálnych objektov. 

2. Podstata testovania

Pri rozpracovaní testov TLS sme na Katedre geodézie (KG)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave vychádzali z bežných meraní realizova-
ných technológiou laserového skenovania. V procese mera-
nia TLS sníma plošným zberom body objektov a následne
ich vyhodnotením sa získa model objektu. Pri hľadaní odpo-
vede na otázku, ako presne je vyhotovený model objektu
s TLS, výrobcovia nám poskytujú len jednu informáciu, a to
presnosť modelovanej plochy. Z tejto jednej charakteristiky
nevieme posúdiť ako sa mení presnosť modelu v závislosti
od:
– vzdialenosti TLS a objektu, 
– priestorovej polohy modelovanej plochy voči TLS, 
– oblasti zorného poľa TLS, ktorou bol objekt skenovaný, 
– hustoty snímaných bodov
– a v akej miere sú splnené geometrické vzťahy medzi mo-

delovanými plochami. 
Na základe týchto podnetov boli navrhnuté testovacie me-

rania TLS [12]. Testovanie je založené na skenovaní refe-
renčných telies (RT) so známou geometriou (tvarom) a so
známymi geometrickými vzťahmi. Počas testov sú telesá
v rôznych priestorových polohách, v rôznych vzdialenos-
tiach od TLS a skenujú sa rôznymi oblasťami zorného poľa
TLS. 

Idea testovania TLS pomocou RT vychádza z existujúcej
globálnej metódy skúšania súradnicových meracích strojov
(SMS) [5]. Oba typy 3D automatizovaných meracích systé-
mov – TLS i SMS umožňujú automatizované meranie prie.
storových súradníc, nepriame určenie rozmerov a geome-
trických vlastností meraného objektu. 

Navrhnuté testy patria do kategórie testov skúmajúce 
geometriu skenovaného objektu. Doteraz na rôznych praco-
viskách zrealizované a publikované testy geometrie objek-
tov sa zameriavali na zachytenie a detekovanie hrán [1, 3],
na overenie polohy hrany objektu, ktorá sa skenovala pod
veľmi strmým uhlom [7] a overenie polohy zadnej hrany
steny objektu [6]. Geometria guľového telesa sa skúmala
v rámci posudzovania presnosti určenia dĺžky TLS medzi
dvoma guľovými terčami [11, 8, 9]. Rovinnosťou farebných
rovín, ktoré sa skenovali pod rôznym uhlom dopadu zväzku

laserových lúčov (ZLL), sa zaoberali na univerzite v Lon-
dýne [2].

Testy využívajúce RT vnášajú nový rozmer do oblasti tes-
tovania TLS skúmaním geometrických vzťahov RT, čím sa
overí schopnosť testovaného TLS zachytiť geometriu skeno-
vaných objektov.

3. RT

RT predstavujú etalóny, voči ktorým porovnávame geo-
metrické parametre modelov vytvorených z mračien bodov
(súbor bodov meraných priestorovým laserovým skenerom)
získaných s TLS, napr. odchýlky meraných bodov od roviny
a valcovej plochy, ich rozmery, vzájomné uhly medzi rovi-
nami a súososť.

Pri ich návrhu sa zohľadnili technické parametre a vlast-
nosti TLS, druhy testovacích meraní a ich použitie na testo-
vanie v rôznych podmienkach a časových obdobiach.
Z týchto predpokladov vyplýva, že veľkosť a hmotnosť telies
je limitovaná ovládateľnosťou, možnosťou transportu a dos-
tatočne presného vyhotovenia. Navrhnuté RT sú charakteri-
zované svojím tvarom, rozmermi, materiálom, farbou, vý-
robným spôsobom a presnosťou vyhotovenia [12].

RT boli vyhotovené vďaka ochote a spolupráci s Katedrou
geodetických základov SvF STU v Bratislave.

3.1 Tvar RT

Skúmané geometrické parametre budú odvodené z modelo-
vaných plôch RT. Elimináciu vplyvu modelovania na skú-
mané javy dosiahneme prostredníctvom jednoduchých geo-
metrických telies, ktoré sa vyznačujú jednoduchým
matematickým vyjadrením, resp. rýchlou a spoľahlivou ana-
lýzou. Na overenie viacerých geometrických parametrov sme
navrhli RT, ktoré vznikli kombináciou jednoduchých telies. 

Testovanie sa realizuje pomocou dvoch RT. Prvé refe-
renčné teleso sa skladá z dvoch kvádrov, menšieho a väčšie-
ho, ktoré sú na sebe centricky umiestnené (obr. 1). Druhé 
referenčné teleso pozostáva z valca menšieho priemeru, 
ktorý je centricky umiestnený na valci s väčším priemerom
(obr. 2). 

3 .2  Rozmery RT

Veľkosť telies bola navrhnutá tak, aby sa dosiahol potrebný
počet bodov na modelovanie predmetných plôch. Zároveň
bola obmedzená presnosťou vyhotovenia a ich ovládateľnos-
ťou na simuláciu natočení telies. 

V tab. 1 je uvedený počet bodov pripadajúcich na rozmer
(plochu) i s danou hustotou skenovania na určitú vzdialenosť.

Prostredníctvom hodnôt v tabuľke si možno vypočítať 
približný počet bodov na ploche s danými rozmermi. Plocha
200 mm � 200 mm skenovaná s hustotou 2,4 mm zo vzdia-
lenosti 20 m je zachytená 83 � 83 = 6889 bodmi. 

Zvážením predchádzajúcich tvrdení sú navrhnuté refe-
renčné kvádre (RK) rozmerov 450 mm � 450 mm � 250
mm, resp. 150 mm � 150 mm � 250 mm a referenčné valce
(RV) s priemerom 400 mm, resp. 180 mm s výškou oboch
valcov 250 mm.

3.3 Mater iá l ,  farba,  výroba a presnosť  vyhotove-
nia RT

S cieľom dosiahnuť jednoduchú manipuláciu a primeranú
hmotnosť telies, boli tieto RT navrhnuté ako duté telesá. RT
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sú vyrobené z hladkého materiálu – sklotextitu. Materiál
spĺňa požiadavku teplotnej a mechanickej odolnosti a stá-
losti.

Základ kvádrov predstavuje nosná konštrukcia z duralo-
vých hranolov prierezu 20 mm � 20 mm. Steny kvádrov tvo-
ria rovinné sklotextitové dosky hrúbky 4 mm. 

Valce sú zložené zo sklotextitových rúr s hrúbkou plášťa
4 mm a podstavy valcov tvoria sklotextitové dosky hrúbky 4
mm. 

Telesá sú nastriekané matnou šedou farbou, ktorá sa vy-
značuje vhodnou odrazivosťou pre vlnové dĺžky TLS [4]. Pri
výbere farby sme zvážili častejší výskyt šedej farby a hľa-
disko údržby a čistoty.

Presnosť vyhotovenia telies sme stanovili na základe pres-
nosti modelovanej plochy udávanej výrobcom TLS, ktorá na-
dobúda hodnoty v závislosti od typu a druhu TLS (od 2 mm

do 6,5 mm, niektorí výrobcovia presnosť modelovanej plo-
chy neudávajú). Keďže RT predstavujú etalón, mali byť vy-
robené o rád presnejšie, najmä čo sa týka rovinnosti a val-
covitosti plôch. 

Požadovaná presnosť vyhotovenia telies bola stanovená
0,5 mm a v prípade uvedenej konštrukcie a materiálu je do-
siahnuteľná.

4. Kontrola vyhotovenia RT

Kontrola vyhotovených RT z hľadiska rozmerových i ploš-
ných sa vykonala fotogrametrickou metódou pomocou kon-
vergentného snímkovania so všeobecnou polohou osi záberu.
Fotogrametrické merania zabezpečovalo fotogrametrické od-
delenie KG SvF STU v Bratislave.
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Vzdialenosť Hustota Počet bodov / rozmer i
skenovania

[m] [mm] i = 100 mm i = 150 mm i = 200 mm i = 250 mm i = 300 mm i = 350 mm

1,5 0,2 555 833 1111 1388 1666 1944

10 1,2 83 125 166 208 250 292

20 2,4 41 62 83 104 125 146

30 3,6 27 41 55 69 83 97

40 4,8 20 31 41 52 62 72

50 6,0 16 25 33 41 50 59

Tab. 1 Počet bodov pripadajúcich na rozmer i s hustotou skenovania na určitú vzdialenosť

Obr. 1 Obr. 2



4.1 Fotogrametr ické meranie a vyhodnotenie

Snímkovanie sa vykonalo digitálnym fotoaparátom Olym-
pus C-8080WZ. Na účely snímkovania sa na povrch RT na-
lepili terče, ktoré signalizovali merané body. Použili sa tri
druhy terčov: terče umiestnené na hranách telies, kódové
terče, kruhové terče (obr. 3, 4). Terče sa vytlačili na biely
tenký papier, aby svojou hrúbkou neovplyvnili meranie te-
lies. Lepili sa pomocou gleja z konských kopýt. Glej sa uká-
zal ako vhodné lepidlo, nepoškodil povrch ani po odlepení
terčov, na rozdiel od ostatných lepidiel. Terče vytvorili na
RT raster bodov po cca 18 mm. RK obsahovali 2510 terčov
a RV 2319. 

Spracovanie fotogrametrických meraní sa vykonalo v sof-
tvérovom prostredí Photomodeler Pro 5. Postup vyhodnote-
nia priestorového modelu RT pozostával z nasledujúcich 
krokov:
– kalibrácia kamery na kalibračnej mriežke,
– import snímok a parametrov kamery,
– automatizované meranie kódových terčov a ostatných ter-

čov,
– označenie identických bodov na jednotlivých snímkach

(okrem kódových terčov),
– výpočet približných prvkov vonkajšej orientácie snímok

priestorovým pretínaním nazad (voľná sieť),
– výpočet približných priestorových súradníc určovaných

bodov priestorovým pretínaním napred (voľná sieť),
– označenie ostatných prvkov ako hrany a krivky a výpočet

ich priestorovej polohy,

– definovanie súradnicového systému, 
– zavedenie dĺžkových podmienok do vyrovnania, prostred-

níctvom ktorého sme stanovili rozmer (mierku) modelu,
dĺžky na RT sa merali posuvným meradlom s presnosťou
0,05 mm,

– spoločné vyrovnanie zväzku lúčov a odhad všetkých para-
metrov vrátane prvkov vnútornej orientácie pomocou au-
tokalibrácie kamery (samostatné prvky vnútornej orientá-
cie pre každú snímku),

– kontrola výsledkov vyrovnania, oprava hrubých chýb
a opakovaný výpočet,

– export modelu (do súboru vo formáte txt, dxf).

Výstup z fotogrametrických meraní tvoria súradnice bo-
dov RT charakterizované strednými chybami. Súradnice bo-
dov na plochách RK nadobúdajú strednú hodnotu strednej
súradnicovej chyby 0,03 mm a na hranách 0,22 mm. Sú-
radnice bodov na plochách RV sú určené so strednou hod-
notou strednej súradnicovej chyby 0,06 mm a na hranách
s 0,19 mm. Príčinou zníženia presnosti fotogrametricky ur-
čených bodov na hranách RT je zhoršená identifikácia ter-
čov.

4.2 Tvorba nominálnych modelov RT

Body RT získané fotogrametrickou metódou sme použili na
tvorbu nominálneho modelu. Model sme vytvorili v prog-
rame Cyclone 5.3.
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Tvorba priestorového modelu pozostávala z nasledujúcich
úkonov:
– import súradníc bodov do pracovného prostredia programu

Cyclone,
– výber bodov prislúchajúcich plochám RT (bez bodov na

hranách),
– preloženie vyrovnávajúcej plochy (rovina, valec) danými

bodmi,
– tvorba priesečníkov a priesečníc rovín.

Body na hranách získaných TLS môžu byť menej presne
určené v dôsledku dopadu ZLL na rozhranie dvoch plôch.
Z tohto dôvodu neuvažujeme body na hranách pri tvorbe prie-
storových modelov RT z údajov TLS. Vzhľadom na tento
dôvod pre modely vyhotovené z mračien bodov z TLS hrany
telies získame ako priesečnice plôch, potom aj pri modelo-
vaní plôch z fotogrametricky určených bodov sme neuvažo-
vali body na hranách. Týmto prístupom sme zachovali rov-
naký spôsob tvorby modelov z fotogrametricky určených
bodov i z mračien bodov získaných technológiou laserového
skenovania. 

4 .3  Nominálne geometr ické parametre
modelov RT

Na vytvorených modeloch sme odmerali geometrické para-
metre RT a porovnali sme ich so známymi geometrickými
vzťahmi. 

Rozptyl fotogrametricky určených bodov voči vyrovnáva-
cím rovinám stien RK vyjadrený strednou hodnotou strednej
chyby reziduí �rez je 0,05 mm, stredná hodnota odchýlok od
navrhnutých dĺžok medzi rohmi RK nadobúda hodnotu 
0,28 mm, stredná hodnota odchýlok od pravouhlosti medzi
rovinami je 2,7�, od rovnobežnosti dosahuje hodnotu
8,4� a súososť určená ako vzdialenosť medzi osou malého
kvádra a priesečníkom uhlopriečok hornej podstavy veľkého
kvádra má hodnotu 0,39 mm [12].

Rozptyl fotogrametricky určených bodov voči vyrovnáva-
cím rovinným a valcovým plochám RV nadobúda strednú
hodnotu strednej chyby reziduí �rez = 0,04 mm, odchýlka od
rovnobežnosti horných podstáv valcov je 0,73� a odchýlka
od súososti medzi osami veľkého a malého valca má hodnotu
1,3� [12].

Z uvedených hodnôt odchýlok od známych geometrických
parametrov vyplýva, že plochy RT boli vyhotovené s poža-
dovanou presnosťou a sú vhodné na testovanie TLS. 

Fotogrametrickou metódou sme nielen posúdili presnosť
vyhotovenia RT, ale taktiež sme získali nominálny model ur-
čený z množiny dostatočne presných bodov. 

Geometrické parametre modelu vyhotoveného z fotogra-
metricky určených bodov nám predstavujú nominálne para-
metre RT. K týmto hodnotám sa budú porovnávať geo-
metrické parametre modelu určeného technológiou lasero-
vého skenovania.

5. Stojan RT

Na simuláciu rôznych priestorových polôh RT voči TLS bol
použitý stojan s držiakom. Stojan zároveň slúžil na držanie
telesa nad podlahou. Umiestnenie telies vo voľnom priestore
je dôležité z dôvodu zamedzenia vzniku virtuálnych bodov
[10].
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Obr. 5a  Spodná časť

Obr. 5b  Stredná časť

Obr. 5c  Vrchná časť



Stojan neumožňuje centrické otáčanie RT, lebo takýto
spôsob uchytenia by si vyžadoval ďalšie úchytky na skeno-
vaných plochách. V dôsledku čoho by neboli skenované celé
plochy a prejavil by sa efekt dopadu ZLL na rozhranie dvoch
plôch. Použitý stojan umožňuje otáčanie v horizontálnom
a vertikálnom smere a rotáciu RT okolo vlastnej osi.

Stojan pozostáva z troch hlavných častí (obr. 5a, 5b, 5c, 6):
1. stabilná spodná časť – tvoria ju tri nohy s urovnávacími

skrutkami,
2. stredná časť – pozostáva z kovovej rúry, ktorá sa pomocou

závitu vtáča do rúry ústiacej do nôh spodnej časti; za-
skrutkovávanie hornej kovovej rúry do rúry so závitom
umožňuje otáčanie v horizontálnom smere,

3. vrchná časť – predstavuje ju držiak telesa prichytený na
kovovej rúre strednej časti. V tejto časti sa nachádza kĺb
umožňujúci náklon RT pomocou skrutky.
Osou oboch RT prechádza kovová tyč, ktorá vyčnieva pri-

bližne 150 mm zo spodnej časti telies. Vyčnievajúca časť tyče
sa vsúva do držiaka stojana. V držiaku vsunutá tyč vedúca
osou telesa umožňuje rotáciu RT okolo vlastnej osi.

Otáčanie RT v jednotlivých smeroch označujeme takto
(obr. 7) – otáčanie RT:
– v horizontálnom smere – otáčanie, 
– vo vertikálnom smere – náklon, 
– okolo vlastnej osi – rotácia.

Priestorové pozície RT sa definujú prostredníctvom troch
uhlomerov (obr. 8a, 8b, 8c):
– prvý uhlomer sa nachádza v strednej časti stojana, udáva

otočenie v horizontálnom smere, 
– druhý uhlomer sa nachádza vo vrchnej časti stojana vy-

jadrujúci náklon – sklápanie RT, 
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Obr. 6  Stojan RT

Obr. 7  Tri druhy otáčania telies definujúce pozíciu RT voči TLS (otáčanie, náklon, rotácia)



– tretí uhlomer je na spodnej podstave RT, ktorý určuje uhol
rotácie RT okolo vlastnej osi.
Stredná chyba nastavenia pozície RT v priestore je cca 2°.
Pred meraním nastavíme smer otáčania 90° – 270° do spoj-

nice stred stojana a približného stredu TLS. Nulovú pozíciu
náklonu zabezpečíme horizontáciou telesa pomocou urov-
návacích skrutiek stojana a použitím strojárskej libely, ktorú
položíme na RT v nulovej pozícii 0_0_0 (vysvetlenie pozí-
cie ďalej).

V súvislosti s troma typmi otočenia označujeme priesto-
rové pozície RT na stojane takto „RT otáčanie_náklon_rotá-
cia“, RK skrátime na označenie K a RV na V, napr. K 45_45_0
– ide o pozíciu RK pri 45° otočení, náklone 45° a pri nulo-
vej rotácii okolo vlastnej osi. Pri RV rotácia okolo osi sa ne-
udáva, napr. V 45_45 – RV pri otočení o 45° a pri náklone
45° [12].

6. Navrhnuté typy testovacích meraní

Na zachytenie vlastností reálnej scény skenovanej TLS sme
navrhli a realizovali tieto druhy meraní [12], zároveň uvá-
dzame názov každého typu merania, ktorý budeme používať
ďalej: 
1. RT merané v rôznych priestorových pozíciách – tzv.

POZÍCIE,
2. RT merané v rôznych vzdialenostiach od TLS – tzv.

VZDIALENOSTI,
3. RT merané v rôznych častiach zorného poľa – tzv.

HOMOGENITA,
4. modelované body RT a vlícovacie body určené z meraní

s TLS a merané univerzálnou meracou stanicou (UMS) –
tzv. MODELOVANÉ BODY.
Cieľom týchto meraní je vyšetriť a určiť vplyv meniacej sa

polohy (orientácie) skenovaného objektu voči TLS a vzdia-
lenosti skenovaného objektu od TLS. Skenovaním RT cez
rôzne časti zorného poľa TLS sa sleduje homogénne (ne-
menné) nastavenie parametrov TLS v celom rozsahu mera-
nia. Priestorovú polohu modelovaných bodov overíme nezá-
vislou dostatočne presnou geodetickou metódou.

Pri jednotlivých meraniach sa RT zachytia skenovaním
z jedného stanoviska. Predmetné merania sa realizujú v la-
boratórnych podmienkach s elimináciou možných odrazov
od okolitých objektov.

Navrhnuté testovacie merania sú aplikovateľné ako na ka-
merové, tak aj na panoramatické TLS s určitými modifiká-
ciami. Testovacie merania sa prispôsobia vlastnostiam testo-
vaného TLS, technickým parametrom – dosahu, hustote
skenovania, rozsahu zorného poľa atď.

7. Návrh spracovania meraných údajov a vyhodnotenia
výsledkov

Z jednotlivých typov meraní POZÍCIE, VZDIALENOSTI,
HOMOGENITA získame mračná bodov RT. Postup ich spra-
covania a vyhodnotenia možno rozdeliť do týchto šiestich
krokov:
1. Tvorba modelov RT.

Metodika tvorby modelov je zhodná s tvorbou nominál-
nych modelov z fotogrametricky určených bodov, aby bolo
možné porovnávať geometrické parametre modelov RT.

2. Meranie geometrických parametrov modelov RT v mode-
lovacom priestore programu Cyclone. Geometrické para-
metre merané pri RK: stredná chyba reziduí skenovaných
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Obr. 8a Uhlomer v strednej časti stojana RT

Obr. 8b Uhlomer vo vrchnej časti stojana RT

Obr. 8c Uhlomer na spodnej podstave RT



bodov od vyrovnávacej roviny, dĺžka medzi bodmi, uhly
medzi rovinami a rovnobežnosť. Geometrické parametre
merané pri RV: stredná chyba reziduí skenovaných bodov
od vyrovnávacích plôch, polomery valcových plôch, výška
valca, súososť valcov a rovnobežnosť podstáv.

3. Archivácia a zoradenie meraných geometrických para-
metrov.

4. Porovnanie nominálnych a meraných geometrických pa-
rametrov a výpočet ich rozdielov.

5. Grafické znázornenie skúmanej závislosti, t. j. odchýlok
od nominálnych geometrických parametrov a meniacej sa
priestorovej pozície RT, meniacej sa vzdialenosti RT
a TLS, ako aj rôznej časti zorného poľa.

6. Vyhodnotenie výsledkov jednotlivých typov testovacích
meraní na základe veľkosti odchýlok od nominálnych geo-
metrických parametrov, ich rozsahu a priebehu.
Spracovanie typu merania MODELOVANÉ BODY pozo-

stáva z týchto úkonov:
1. Výpočet súradníc vlícovacích bodov a rohov RT metódou

priestorového pretínania napred z uhlov v miestnom sú-
radnicovom systéme (MSS) UMS.

2. Výpočet transformačných parametrov medzi MSS TLS
a MSS UMS pomocou vlícovacích bodov.

3. Priestorová transformácia modelovaných bodov, ktoré
vznikajú prienikom modelovaných plôch, z MSS TLS do
MSS UMS.

4. Porovnanie priestorovej polohy modelovaných bodov ur-
čených TLS a UMS.

5. Analýza presnosti.
6. Vyhodnotenie výsledkov a získanie informácie o presnosti

priestorovej polohy modelovaných bodov.

8. Záver

V príspevku opísaný postup predstavuje úvodný návrh tes-
tovania TLS pomocou RT. Zaoberá sa podrobným opisom
RT, ich parametrami, kontrolou ich vyhotovenia a opisom
upevnenia a natáčania RT. Uvedený návrh testovacích me-
raní i návrh metodiky spracovania meraných údajov prezen-
tuje ucelený postup testovania TLS pomocou RT. V súčas-
nom štádiu sa na testovanie využívajú jednoduché RT, ktoré
sa skenujú z jedného stanoviska a merania sa realizujú v la-
boratórnych podmienkach. Neskoršie plánujeme publikova-
nie výsledkov už zrealizovaných testov kamerovým a pano-
ramatickým TLS, ktoré používateľom TLS poskytnú
informácie o kvalite modelov vytvorených technológiou la-
serového skenovania testovanými TLS [12].
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Odborník, zaměřený na oblast geoinformatiky, má možnost zúčast-
nit se každoročně mnoha kongresů, konferencí, seminářů, firemních
prezentací a dalších akcí. Nabídka je velmi bohatá, stihnout vše se
prostě nedá a mnohý ze zájemců musí pečlivě vybírat, co kalendář
na nadcházející rok nabízí. Obzvláště tehdy, když by se měl na ně-
které z akcí podílet i aktivně nějakou formou prezentace. Podle svého
specifického odborného zaměření si nakonec ponechá zájemce ve
vlastním plánu jen ty akce, které mohou být pro něho skutečně ně-
jakým způsobem výjimečně přínosné. Jednou z akcí, kterou v po-
sledních letech považuje z uvedeného důvodu stále více odborníků
za neopominutelnou, patří konference uživatelů GIS ESRI a Leica
Geosystems. Pořádající firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. připravila
na dny 1. a 2. 11. 2006 již 15. ročník této konference. 

Konference se konala, tak jako v několika předchozích letech,
v Kongresovém centru Praha. Tento objekt poskytuje, jako jeden
z mála vhodných v hlavním městě, důstojnější podmínky pro pořá-
dání akce takového rozsahu, jakého za 15 let dosáhla. Zatímco prv-
ních ročníků konference se účastnilo jen několik desítek odborníků,
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tak na zmiňovaném posledním ročníku konference se prezentovalo
již více než 600 účastníků. Takový počet staví pořadatele před řadu
problémů, neboť je třeba mít k dispozici nejen dostatečně velký sál
pro hlavní jednání, ale i další prostory pro souběžně probíhající jed-
nání odborných sekcí a workshopy. Kromě toho je nedílnou součástí
konference i tradiční prezentace firem na stáncích a výstava posterů. 

Program konference zahájil Ing. Jiří Seidl ředitel firmy ARCDATA
PRAHA, s.r.o. Ve svém příspěvku se zamyslel zejména nad vývo-
jem celé oblasti GIS v posledních letech, připomněl aktivity domá-
cích uživatelů technologií GIS a upozornil na novinky chystané pro
nejbližší období. 

V dopoledním bloku prvního dne jednání vystoupil nejdříve Dave
Busser, ředitel obchodního oddělení společnosti ESRI  pro strate-
gické zákazníky. Ve svém příspěvku připomenul rozsáhlé iniciativy
společnosti v rozvoji GIS. Další přednášející pak už v podstatě vy-
mezili hlavní a nejfrekventovanější oblasti současného využití GIS.
Jako první vystoupil  pplk. Ing. Luděk Štolba (Generální ředitelství
Hasičského záchranného systému) s příspěvkem o zavedení tísňo-
vého volání 112 v České republice, kde ukázal jednu z možností apli-
kace GIS v krizovém řízení. Zajímavý příklad využití GIS v oblasti
státní správy a samosprávy ukázala přednáška o městském kamero-
vém systému Prahy v podání Ing. Petra Berana (Magistrát hl. města
Prahy) a Ing. Jiřího Vysloužila (ZLD. s.r.o.). Jaký význam má geo-
informatika pro správce inženýrských sítí dále upozornili Ing. Mi-
roslav Hübner (Pražská energetika) a Ivan Seyček (Hlavní město
Praha) ve svém příspěvku o potenciálu GIS v informatice 21. sto-
letí. O tom, že je dnes těžké najít oblast, kde by nehrálo využití GIS
významnou roli, svědčila i poslední přednáška úvodního bloku.
RNDr. Taťána Míková z ČHMÚ totiž představila nový Atlas podnebí
Česka, který se má dostat již ve velmi krátké době do rukou prvních
nedočkavých zájemců.

Další jednání konference se odehrávalo již v paralelně probíhají-
cích sekcích, kdy zájemci z řad účastníků mohli volit podle svého
specifického odborného zaměření. Jednotlivé bloky přednášek se tý-
kaly správy inženýrských sítí, projektů národních databází, územ-
ního plánování, veřejné správy, serverových technologií, dopravní
problematiky, a také i školství a vzdělávání. Samozřejmě, že se jed-
notlivé tématické okruhy navzájem mnohde překrývají a prolínají
a zasahují do dalších oblastí, kterým nebylo věnováno speciální vy-
mezení. To platí například pro téma ochrany přírody a přírodních
zdrojů.

Zasloužené pozornosti samozřejmě současně neušly ani prezen-
tace nových technologií ESRI, které předvedli zástupci pořádající
společnosti na svých workshopech. Především zaujalo představení
možností ArcGIS 9.2 v oblasti webových služeb, dále pak novinky
v kartografické reprezentaci dat pomocí zmíněného systému GIS
a možnosti modelování procesů GIS. Rovněž kombinované bloky
workshopů a přednášek uživatelů systémů Leica Geosystems našly
svůj nemalý okruh zájemců, tady se jednalo především o problema-
tiku dálkového průzkumu a fotogrammetrie.

Program konference byl doplněn o přehlídku internetových a in-
tranetových aplikací, v předsálí se naskýtala účastníkům možnost sa-
mostatně si vyzkoušet předváděné aplikace. V sousedních prosto-
rech zase seznamovali účastníky konference se svými aplikacemi
technologií ESRI a Leica Geosystems většinou již tradiční firemní
vystavovatelé. 

Již obvyklou součástí konference je pak také soutěžní výstava po-
sterů, kde se prezentují výsledky různých projektů zpracovávaných
technologiemi GIS ESRI a Leica Geosystems. Zde se opět potvr-
dilo, jak rozmanitým způsobem uživatelé dnes již dokáží uplatnit
možnosti geoinformatiky. Odborná porota vybírala z několika desí-
tek posterů a navrhla k ocenění tři nejlepší. Jako první se umístil po-
ster „Metodika hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“
od Ing. Leoše Petržílky (EVERNIA, s.r.o.), na dalších místech pak
postery „Využití technologie ESRI při rekonstrukci podloží severní
části Hornomoravského úvalu“ (Mgr. Pavel Sedlák, Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) a „Stavební pasport a geo-
rafické informační systémy Masarykovy univerzity“ (Mgr. Petr 
Bartoš, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky). Za nej-
větší počet hlasů, které udělili účastníci konference, obdržela zvláštní
cenu publika Ing. Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje)
za poster „Povodňová ochrana v Libereckém kraji“.

Zaměření konference je pochopitelně dáno tím, že se jedná
o konferenci uživatelů určitých technologií, které distribuuje po-
řádající firma, ovšem dopad jednání je bezesporu daleko širší.
Účastník 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems si mohl
opět ověřit, jaký význam má geoinformatika v současné době pro
celou společnost. 

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad,

Praha

Odborná konferencia
GPS+GLONASS+Galileo: nové obzory
geodézie
528.3:629.783

Dňa 8. 11. 2006 sa v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave pod záštitou Katedry geode-
tických základov konala odborná konferencia s medzinárodnou účas-
ťou s názvom „GPS + GLONASS + Galileo: nové obzory geodézie“.
Zúčastnilo sa jej viac ako 50 registrovaných účastníkov – odborníkov
zo škôl, výskumných pracovísk a praxe zo Slovenskej a Českej repub-
liky (ČR). Účasťou (v mnohých prípadoch aj aktívne) prispeli aj mladí 
kolegovia doktorandi a študenti odboru geodézia a kartografia SvF
STU.

Konferenciu otvoril prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prodekan
SvF. Počas rokovania si účastníci vypočuli 14 príspevkov rozdele-
ných do štyroch oblastí: Súčasný stav a perspektívy globál-
nych navigačných družicových systémov (GNSS); Prínos no-
vých a inovovaných GNSS vo vede a výskume; Rozvoj družico-
vých polohových služieb a Aplikácie GNSS v geodetickej praxi.
Z trinástich príspevkov bol zostavený pre účastníkov konferencie
zborník.

V rámci prvého bloku prednášok odznel úvodný referát autorov
tohto príspevku s prehľadom súčasného stavu, vývoja, budovania
a perspektívach GNSS. V druhom referáte sa účastníci oboznámili
s poznatkami o vývoji geodetickej aparatúry systému Galileo, na kto-
rej sa podieľajú kolegovia z Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartografického v Zdiboch pod vedením prof. Ing. J.
Kosteleckého, DrSc. Príspevok o novinkách v oblasti spracovania
globálnej permanentnej siete bodov v takmer reálnom čase v geo-
detickém observatóriu Pecný prezentoval Ing. J. Douša, Ph.D.

V druhom bloku prednášajúci RNDr. F. Mantlík s kolektívom
z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR prezen-
tovali výsledky poukazujúce na zlepšenie presnosti určovania po-
lohy použitím duálneho merania GPS1) a GLONASS. Kolegovia
z ČR prof. Ing. J. Kostelecký, DrSc. a Ing. I. Pešek, CSc., prezento-
vali metódu neregulárnej kombinácie výsledkov kozmických tech-
ník a jej prínos na generovanie týždenných riešení parametrov 
orientácie Zeme a súradníc pozorovacích staníc. Kolektív doc. Ing.
M. Mojzeša, PhD., sa zaoberal porovnaním gravimetrických mode-
lov kvázigeoidu na území Slovenska. Prof. Ing. J. Hefty, PhD., za
kolektív uviedol nové informácie o geokinematike strednej Európy
a Balkánu získané na základe dlhodobého monitorovania pomocou
GPS. V tomto bloku odznel aj príspevok Ing. M. Hrčku a prof. Ing.
J. Heftyho, PhD., o využití permanentných meraní GPS na výskum
slapových javov (v zborníku nepublikovaný).

V treťom bloku prednášok odzneli dve prezentácie týkajúce sa
novej Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS). Proble-
matiku využitia SKPOS v 3D projekčnom priestore prezentovali 
Ing. M. Klobušiak, PhD. a Ing. K. Leitmannová. Prvú analýzu ex-
perimentálneho integrovaného merania pomocou SKPOS a jeho prí-
nosy vzhľadom na existujúci stav súradnicových systémov podali
Ing. M. Kalafut, PhD. a kolektív.

V poslednej štvrtej časti rozsiahlu diskusiu vyvolal príspevok
Ing. K. Leitmannovej, Ing. M. Klobušiaka, PhD. a Ing. D. Ferianca
z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava o odhade trans-
formačných parametrov medzi S-JTSK2) a ETRS 89.3) Od kolegu
Ing. J. Meluša z Technickej univerzity vo Zvolene sme sa dozvedeli
o aplikáciách GNSS v lesníckej geodetickej praxi. Témou príspevku
prof. Ing. Z. Nevosáda, DrSc., z brnenského Vysokého učení tech-
nického bol prevod výsledkov družicových meraní do existujúcich
bodových polí. Konferenciu uzavrela prednáška doc. Ing. M. Moj-
zeša, PhD. a i., ktorá sa venovala problematike svetového výškového
systému a jeho realizácie s využitím gravimetrických a družicových
meraní.

Diskusia nielen o odborných problémoch pokračovala aj na ne-
formálnom priateľskom posedení po skončení rokovania.

Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.,
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.,

garanti konferencie
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1) Globálnym systémom určovania polohy
2) Súradnicovým systémom Jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej
3) Európskym terestrickým referenčným systémom 1989
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Zasadnutie riadiaceho v˘boru Euro-
Geographics na pôde Úradu geodé-
zie, kartografie a katastra SR
005.56:334:528

Organizačné zabezpečenie podujatia

4. 12. 2006 sa v priestoroch Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) na Chlumeckého 2 v Bratislave
uskutočnilo rokovanie riadiaceho výboru spoločenstva EuroGeo-
graphics.

EuroGeographics je spoločenstvo, ktoré integruje predstaviteľov
národných geodeticko-kartografických a katastrálnych inštitúcií
(National Mapping and Cadastral Agencies – NMCA) z európskych
krajín. Jeho hlavnou úlohou je podporovať výmenu geografických,
topografických a katastrálnych informácií medzi národnými inštitú-
ciami v rozšírenej Európe, ako aj medzi Európou a ostatnými kraji-
nami sveta a zabezečovať rozvoj v tejto oblasti. Združenie Euro-
Geographics vzniklo 1. 1. 2001 ako nástupca Európskeho výboru
predstaviteľov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité 
Européen des Responsables de la Cartographie Officielle –
CERCO). CERCO bol založený v roku 1979. Jeho činnosť upravuje
štatút a finančné pravidlá.

Najvyšším orgánom je plenárne zhromaždenie, ktoré sa koná raz
ročne za účasti najvyšších predstaviteľov NMCA. Plenárne zhro-
maždenie prijíma strategické a politické rozhodnutia. Riadenie vy-
konáva riadiaci výbor, ktorý má sedem členov – vedúcich predsta-
viteľov NMCA. Riadiaci výbor pripravuje stanoviská k návrhom
projektov, k strategickým materiálom a k finančným záležitostiam,
vystupuje za spoločenstvo navonok a pripravuje plenárne zhromaž-
denia. Riadiaci výbor sa schádza každé dva mesiace. Administratív-
nu a výkonnú činnosť medzi plenárnymi zasadnutiami vykonáva 
riaditeľstvo EuroGeographics so sídlom v Paríži. Riaditeľstvo tvorí
výkonný riaditeľ a piati stáli zamestnanci.

Na základe pozvania predsedu ÚGKK SR JUDr. Štefana Moyzesa
sa decembrové zasadnutie riadiaceho výboru konalo v Bratislave.
Na čele riadiaceho výboru je predseda Željko Bačič, predseda Štát-
neho geodetického úradu z Chorvátska. Členmi riadiaceho výboru
spoločenstva EuroGeographics sú najvyšší predstavitelia národ-
ných geodeticko-kartografických a katastrálnych inštitúcií, a to Peter
Laarakker z Holandska, Bertrand Lévy z Francúzska, Magnus 
Gudmundsson z Islandu, Kestutis Sabaliauskas z Litvy, Vanessa 
Lawrence z Veľkej Británie a Dietmar Grünreich z Nemecka. Zasad-
nutia sa zúčastnil tiež riaditeľ výkonného výboru EuroGeographics
Nick Land.

Obsahová nápň podujatia

Na programe bratislavského rokovania boli finančné otázky Euro-
Geographics, otázky návrhu smernice INSPIRE, príprava produktu
Európsky digitálny výškový model terénu (EuroDEM), stratégia Eu-
roGeographics a principiálne otázky rozširovania členskej základne.

K téme finančných otázok bolo konštatované, že príjmy a vý-
davky združenia sú v súlade s plánom. Predpokladajú sa nižšie vý-
davky z dôvodu neobsadeného jedného miesta, približne 850 000.
EUR, keď plán bol 945 000 EUR. Príjmy budú približne 925 000
EUR oproti plánovaným 945 000 EUR. Prebytok bude použitý
v roku 2007 na priority.

Na tému personálneho zabezpečenia výkonného výboru in-
formoval N. Land, že od 15. 1. 2007 nastúpi expert na kataster Berny
Kersten z holandského katastra na dobu 12 mesiacov. Uskutočnilo
sa tiež výberové konanie na miesto manažéra pre európske záleži-
tosti, v súčasnosti sa dojednávajú podrobnosti zmluvy. Kandidát by
mal nastúpiť vo februári 2007. Haico van der Vegt odchádza z vý-
konného výboru 31. 12. 2006.

Cieľom združenia EuroGeographics je vytvorenie Európskej 
priestorovej údajovej infraštruktúry (Spatial Data Infrastructure –
SDI). Členské štáty združenia EuroGeographics prijali na dosiahnu-
tie tohto spoločného cieľa stratégiu EuroSpec. Stratégia EuroSpec je
odpoveďou na pripravovanú stratégiu a pripravovanú smernicu Eu-
rópskeho parlamentu a Rady o založení infraštruktúry na priestorové
informácie v spoločenstve (Directive of the European Parliament and
of the Council establishing an infrastructure for spatial information
in the Community – INSPIRE). Cieľom oboch iniciatív je dosiahnu-
tie interoperability digitálnych georeferenčných priestorových úda-

jov vztiahnutých na model Zem a podporiť dostupnosť týchto infor-
mácií za transparentných podmienok.

K téme INSPIRE riadiaci výbor diskutoval o pozitívnom vý-
sledku vyjednávania Rady Európskej únie (EÚ) a Európskeho par-
lamentu 21. 11. 2006 pred tretím čítaním návrhu smernice, ktoré sa
uskutoční na jar 2007. Predpokladá sa, že smernica bude schválená
Radou EÚ aj Európskym parlamentom. Keďže ide o smernicu, ktorá
sa závažným spôsobom týka NMCA, riadiaci výbor identifikoval na-
sledujúce priority pre členov a výkonný výbor EuroGeographics:
• dohoda vo vyjednávaní je prvým míľnikom na ceste k dosiahnutiu

dohôd v procese prijímania vykonávacích predpisov, tento proces
bude intenzívny a náročný na ľudské kapacity, 

• EuroGeographics musí naďalej poskytovať priestor na zabezpeče-
nie zásadných požiadaviek členov pri prijímaní vykonávacích pred-
pisov a transpozícii smernice do národnej  legislatívy,

• kľúčovou záležitosťou INSPIRE je určenie národneho kontaktného
bodu a súvisiacich koordinačných štruktúr. Všetci členovia Euro-
Geographics by mali byť práve teraz aktívni, aby bola ich roľa na
národnej úrovni všeobecne uznávaná a docenená.

K téme produktu EuroDEM riadiaci výbor schválil ter-
mín vytvorenia paneurópskeho digitálneho modelu reliéfu (Euro-
DEM) do jesene 2007, a to využitím existujúcich údajov dodaných
členmi EuroGeographics. Tento produkt bude dôležitým príspevkom
pre iniciatívu „Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bez-
pečnosť“ (Global Monitoring for Environment and Secutity –
GMES). GMES je spoločná iniciatíva Európskej vesmírnej agentúry
(European Spatial Agency – ESA) a Erópskej komisie, v ktorej ide
o vybudovanie európskych kapacít na získavanie a využívanie geo-
grafických informácií prostriedkami diaľkového prieskumu Zeme do
roku 2008 v záujme rozvoja spoločnosti, podporu ochrany životného
prostredia, využívania prírodných zdrojov a bezpečnosti občanov.
Produkt EuroDEM doplní škálu produktov EuroGeographics tak,
ako to bolo prediskutované a schválené na plenárnom zasadnutí Eu-
roGeographics v Amsterdame v roku 2006. Začiatkom roka 2007
budú členovia EuroGeographics kontaktovaní, aby vyjadrili svoj zá-
väzok k projektu Euro DEM.

Stratégia EuroGeographics, ktorá bola schválená členmi Euro-
Geographics na plenárnom zasadnutí v Amsterdame, bola podpísaná
riadiacim výborom.

K téme členstva v EuroGeographics bola prediskutovaná žia-
dosť nórskej spoločnosti Norsk Eiendomsinformasjon. 
Žiadosť tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá prevádzkuje
katasrálny systém v Nórsku, bola zamietnutá, pretože táto spoloč-
nosť nie je zodpovedná za kataster nehnuteľností, ako to vyžaduje
článok 5.2 štatútu EuroGeographics. Fakticky išlo o principálnu
otázku, ako postupovať v budúcnosti pri podobných žiadostiach, resp.
či nenovelizovať štatút združenia EuroGeographics.

Na tému požiadavky knižnice Organizácie Spojených náro-
dov (OSN) v New Yorku (Dag Hammarskjöld Library in New York)
o asistenciu pri poskytnutí mapových a štatistických informácií na
podporu kompetencií OSN pri mimoriadnych situáciach bolo kon-
štatované, že táto požiadavka sa dostala len minimálnemu počtu čle-
nov EuroGeographics. Výkonný výbor EuroGeographics sa spojí
s OSN a zistí, či nie je možné splniť ich požiadavku niektorým z pro-
duktov EuroGeographics.

Na záver boli dohodnuté budúce termíny zasadnutí riadiaceho
výboru takto: 9. 3. 2007 v Paríži, 1. 6. 2007 v Dubrovníku, 15. 7.
2007 v Cambridge a 7. 10. 2007 v Dubrovníku pred plenárnym za-
sadnutím EuroGeographics.

Prínosy podujatia

Členovia riadiaceho výboru EuroGeographics mali možnosť spoznať
Bratislavu a nadviazať kontakty s vedením ÚGKK SR. Predseda
ÚGKK SR JUDr. Štefan Moyzes privítal členov riadiaceho výboru
EuroGeographics v hlavnom meste SR v Bratislave a vyjadril pote-
šenie z toho, že ÚGKK SR mal možnosť usporiadať stretnutie takejto
dôležitosti.

Predseda ÚGKK SR poďakoval riadiacemu výboru EuroGeo-
graphics za prácu, ktorá
– napomáha rozvíjať nové trendy na úseku geodézie, kartografie a ka-

tastra,
– pomáha učiť sa jeden od druhého a vymieňať si navzájem dobré

skúsenosti,
– umožňuje zákazníkom dodávať paneurópske produkty a služby pri

redukcii nákladov a času, 
– zlepšuje obraz, dôležitosť a hodnotu geografických a katastrálnych

informácií, aby fungovali ako jadro národnej a európskej infra-
štruktúry priestorových informácií.
Predseda ÚGKK SR ďalej konštatoval, že EuroGeographics re-

prezentuje rôzne krajiny, ktoré sa zaoberajú podobnými záležitos-
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ťami, ale každá má rôzne právne, organizačné a finančné podmienky.
Nie je ľahké dosiahnuť spoločné štandardy, ktoré umožnia získať in-
teroperabilitu priestorových informácií. Predseda vyjadril presved-
čenie, že toto stretnutie pomôže riešiť tieto záležitosti a že prispeje
k lepšej spolupráci medzi geodetickými a katastrálnymi inštitúciami.

Na základe prezentácie Ing. Nadeždy Nikšovej sa účastníci za-
sadnutia podrobne oboznámili s kompetenciami ÚGKK SR a úlo-
hami, ktoré zabezpečuje rezort na úseku geodézie, kartografie a ka-
tastra nehnuteľností.

Záver

Združenie EuroGeographics pôsobí ako oficiálny a zjednotený hlas
eorópskych národných geodeticko-kartografických inštitúcií, pod-
poruje národné i celoeurópske produkty a služby týchto národných
inštitúcií, najmä ich vedúcu úlohu pri tvorbe infraštruktúry európ-
skych priestorových údajov, podporuje spoluprácu a rozširovanie
najlepších skúseností medzi svojimi členmi a pomáha Európskej ko-
misii v realizácii jej programov a smerníc.

Najväčším prínosom spoločenstva EuroGeographics je vzájomná
výmena skúseností a poučenie sa z dobrých praktík navzájom. Spo-
lupráca v spoločenstve tiež napomáha ovplyvňovať vývoj európskej
politiky, maximalizovať využívanie geografických informácií na 
prospech „európanov“, spoločnými silami zlepšovať využívanie 
geografických informácií a katastrálnych informácií a napomáha
NMCA v zlepšovaní pozície pri budovaní ich národných SDI 
a európskej SDI. 

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKK SR

OSOBNÉ SPRÁVY

K sedemdesiatke prof. Ing. Vlastimila
Stanûka, PhD.
92.Staněk:528

Roky ubiehajú každému, a tak zisťujeme, že dňa 23. 3. 2006, v pl-
nej pracovnej aktivite, sa medzi sedemdesiatnikov zaradil aj známy
vysokoškolský pedagóg prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.

Narodil sa v Tetčiciach, okres Brno-venkov (Česká republika –
ČR). Stredoškolské štúdium absolvoval na Jedenásťročnej strednej
škole v Ivančiciach (okres Brno-venkov, ČR) v roku 1954 a zeme-
meračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Sloven-
skej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1959 
s vyznamenaním. Po štúdiách nastúpil do Riaditeľstva vodohospo-
dárskeho rozvoja (teraz Vodohospodárska výstavba, š. p.) v Brati-
slave, kde vykonával a od roku 1964 ako vedúci geodetického od-
delenia zabezpečoval geodetické práce na výstavbu veľkých
vodohospodárskych objektov na Slovensku. Ďalej realizoval mera-
nia posunov a pretvorení na priehradách a iných významných vodo-
hospodárskych objektov. 1. 10. 1968 prešiel, na základe konkurzu,
na Katedru geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT (od 1. 4.
1991 Slovenská technická univerzita – STU) ako odborný asistent.
V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied 
(od roku 1999 philosophiae doctor – PhD.). Za docenta pre odbor
geodézia bol vymenovaný 1. 6. 1981 a za profesora 25. 7. 1997. Od
1. 9. 1986 do 31. 1. 1991 vykonával funkciu vedúceho KG SvF SVŠT,
v rokoch 1995 až 1998 bol členom akademického senátu SvF STU,
v rokoch 1997 až 2003 členom vedeckej rady (VR) SvF STU a od
roku 2000 je členom VR SvF Žilinskej univerzity v Žiline.

Prof. Staněk, PhD., prednáša predmet inžinierska geodézia (IG)
pre odbor geodézia a kartografia (GaK) a predmet geodézia v sta-
vebníctve a vo vodnom hospodárstve pre stavebné odbory SvF STU.
Od roku 1983 je školiteľom vedeckých ašpirantov (teraz doktoran-
dov), bol dlhoročným garantom doktorandského štúdia na odbore
GaK SvF STU a predsedom spoločnej odbornej komisie pre toto štú-
dium v Slovenskej republike.

Prof. Staněk sa v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej čin-
nosti zameral na oblasť IG. Je autorom a spoluautorom 2 monogra-
fií a 12 dočasných vysokoškolských učebníc. Ďalej ako autor a spo-
luautor publikoval vyše 65 vedeckých a odborných prác v časopi-
soch a v zborníkoch a je spoluautorom Terminologického slovníka
geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998). Úspešne refero-
val na takmer 40 konferenciách a seminároch u nás i v zahraničí.

Popri pedagogickej činnosti sa prof. Staněk aktívne zapája do rie-
šenia výskumných úloh (VÚ) a projektov. Bol zodpovedným rieši-
teľom a spoluriešiteľom 11 VÚ z oblasti IG, a to najmä: vytyčova-
cie práce a kontrolné merania rozsiahlych a konštrukčne náročných
stavebných objektov (diaľničné mostné objekty a estakády, atómové
elektrárne, priehrady, tunely, mosty a pod.), meranie posunov a pre-
tvorení, ako aj určovanie geometrických parametrov stavebných ob-
jektov a optimalizácia budovania sietí na účely IG. Má rozsiahlu po-
sudkovú a expertíznu činnosť. Je členom Komory geodetov
a kartografov, kde od roku 1997 vykonáva funkciu predsedu skú-
šobnej komisie. Záslužná bola jeho činnosť aj vedecko-technickej
spoločnosti. Je nositeľom viacerých vyznamenaní.

Prof. Ing. Vlastimilovi Staněkovi, PhD., želáme, aby s dobrým
zdravím a sviežosťou ďalej činorodo pracoval, rozvíjal IG a ďalej po-
máhal vychovávať novú generáciu geodetov a kartografov.

DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA

Terra non Firma – pochybnosti 
a souvislosti
521.9:523.31:528.2:551.24

1. O užitečnosti pochybností a o globální blokové tektonice

Ve vědě, stejně jako v technické praxi i v běžném životě, je užitečné
občas zapochybovat o jistotách, o věcech, které považujeme za sa-
mozřejmé. Někdy to přinese nové poznatky, ukáže zdroje nezdarů či
chyb, a v případech, kdy „samozřejmost“ takovou zůstane, můžeme
se ve světě cítit bezpečněji.

Jednou z „jistot“ geodézie je aplikace teorie globální deskové (blo-
kové) tektoniky na budování dynamických světových souřadnico-
vých systémů. Teorie navazuje na představy Alfreda Wegenera
(1888-1930) a řady jeho předchůdců (viz např. [1]), inspirované mj.
podobností obrysů a geologické struktury západního pobřeží Evropy
sAfrikou a východního pobřeží Amerik. Rozšiřování Atlantiku, které
ta podobnost naznačuje, se nepodařilo dokázat při světových měře-
ních zeměpisných délek (1926, 1933 a 1957-59). Ale nejen vzdalo-
vání Amerik od Starého světa, ale představa o pohybech řady tekto-
nických bloků se považuje za dobře podloženou geologickými daty
a měřicky dokázanou výsledky kosmické geodézie. Geologické (ge-
ofyzikální) modely pohybu desek (jako řada modelů NUVEL) a je-
jich geodetické protějšky s polohami i rychlostmi z přímých měření
(ITRF) se mohou porovnávat, postupně zpřesňovat – ale není zvy-
kem o nich a o celé koncepci horizontálních pohybů tektonických
desek, jako zdroji změn na zemském povrchu, pochybovat. – Ale
přesto...

2. Rozpínající se Země Jamese Maxlowa

V Zeměměřické knihovně VÚGTK je zajímavá v Polsku vydaná
kniha australského geologa (to je samo o sobě zajímavé) Jamese
Maxlowa Terra non Firma Earth. Plate Tectonics is a Myth (což
by se dalo přeložit jako „Země není pevnina. Desková tektonika je
mýtus“) [2]. Autor dovozuje, že bloková tektonika je představa od
počátku mylná, a že rozpínání Země vysvětluje její vývoj komplex-
něji. Předkládá model rozpínající se Země a možné zdroje rozpínání,
jako akrece meziplanetární hmoty, vývoj superhustého jádra, seku-
lární zmenšování gravitační konstanty či kosmologické vlivy. Na zá-
kladě svého modelu vykládá vývoj kontinentů a oceánů, (snad) se
všemi známými geologickými projevy, od „počátku“ před ca 2,5 mi-
liardami let do dneška. Doprovází to pěknými barevnými obrázky
v jednotném měřítku (na kterých je tedy krásně vidět to rozpínání),
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přidává výklad o geofyzikálních jevech (geomagnetizmus, paleo-
magnetické póly), o geografických tvarech (pobřeží kontinentů),
o pohybech, vývoji života (v souvislosti s geologickým datováním),
o změnách klimatu a rozložení rudných ložisek. A nabízí nám vzo-
rec pro výpočet poloměru Země ve funkci času: 

Ra = (R0 – Rp)ekt + Rp , 

kde Ra je poloměr Země v čase t (roky, do minulosti počítané zá-
porně), R0 současný poloměr Země, Rp prapůvodní poloměr Země
1700 km („primitive Earth radius“ – v době před těmi asi 2,5 mili-
ardami let), k konstanta rovná 4,5366 � 10-9 /rok a e základ přiro-
zených logaritmů (2,7182812...). V podkapitole 7.2 stručně vysvět-
luje negeodetům principy a výsledky kosmické geodézie. Tvrdí, že
jejich interpretace je možná i z hlediska pojednávané teorie, a udává
pro současnost zvětšování poloměru Země asi o 18 mm/rok (přičemž
z citovaného vzorce vyjde změna ca 21 mm/rok) .

Geologové asi budou tuze skeptičtí k tomuto pojednání a geode-
tům patrně nepřísluší hodnotit geologické argumenty takových prací.
Mohou se však vyjádřit k úvahám o přesnosti měření pohybů na zem-
ském povrchu. Tak např. u nás Jan Kostelecký a Antonín Zeman
v rámci studia prostorových posunů bodů na tektonických deskách
[3] konstatují, že průměrné vertikální pohyby ani pro jednotlivé
desky ani globálně (pro všech 447 zkoumaných stanic) neukazují na
stávající úrovni přesnosti (rms 9 mm/rok) žádnou tendenci k rozpí-
nání nebo smršťování Země. Nebo v jiné práci, přímo se zabývající
hypotézou rozpínání Země (která má dle různých variant dávat zvět-
šování poloměru o 18 – 27 mm/rok), Tereza Bajgarová a Jan Koste-
lecký [4] konstatují, že striktní statistická kritéria nedovolují na zá-
kladě dosavadních výsledků kosmické geodézie rozhodnout zda se
Země rozpíná, či nikoliv.

Zdá se tedy, že zatím můžeme být klidní. Co však v případě, že
se rozpínání Země z měření novějšími či přesnějšími metodami po-
tvrdí? Zůstanou dosavadní modely alespoň dočasně jako prakticky
použitelné pro výpočty, třeba našich souřadnicových rámců
ITRF/ETRF, i kdyby neodpovídaly fyzikální podstatě jevů?

3. Plochá Země Davida Wardlawa Scotta

Poněkud zábavnější polemika se samozřejmostí je v knize Davida
Wardlawa Scotta (někde se v pramenech objevuje „Wardlow“) z roku
1901 Terra Firma: the Earth not a Planet [5]. S jistými potížemi
můžeme přeložit tento název jako „Pevnina: Země a ne planeta“. Au-
tor na základě biblických textů (které se neshodují s moderní astro-
nomií) a různých geometrických (o údajné dvojnásobné délce rov-
noběžky na jižní šířce 45° oproti severní, což měli zjistit mořeplavci
– patrně v dobách velmi nepřesné navigace) či fyzikálních spekulací
(o rychlosti vystřelené kulky) dovozuje, že Země není kulová, leč
(jen) kruhová. V knize má k tomu mapu rovinného světa („Map of
the World as a Plane“). 

Asi by nestálo za to se o knize Wardlawa Scotta zmiňovat, kdyby
se nezdálo, že James Maxlow se pro název své knihy o rozpínání
Země nechal Wardlawem Scottem inspirovat. Aniž bychom ovšem
srovnávali kvalitu argumentace obou autorů. A je tu ještě jedna „li-
terární“ souvislost.

4. Ironie G. K. Chestertona. Vskutku umělci zanedbávají 
výsledky vědy?

Podobnosti názvů těch dvou knih jsem si povšiml při čtení esejů 
Gilberta Keitha Chestertona [6]. Je to výběr z řady Ohromné malič-
kosti (Tremendous Trifles, 1909) a všechny Obrany (The Defendant,
2. vyd. 1902), jejichž originální znění nalezneme na Internetu.
Známý autor románů a detektivních povídek (s postavou otce
Browna) se v Obraně planet (A defence of planets) rychlou ironií
vypořádává s plochozemskými představami Davida Wardlawa
Scotta. Ale k jeho hrůze z neshody bible s newtonskou astronomií
poznamenává, že „gravitační teorie má v sobě cosi z hebrejského po-
hledu na svět – pohledu, který spojuje závislost a jistotu, cosi z po-
citu nedílné jednoty, kde všechno visí na jediné niti. ,Zavěsil jsi svět
v nicotě,‘ praví autor knihy Jobovy a vyjadřuje tím celou úžasnou
poezii moderní astronomie. Vědomí vzácnosti a křehkosti vesmíru...
to nám dává kulatá a rotující země nejúchvatnějším způsobem.“ (Ten
citát je ze Starého zákona, Jób 26,7, a zní v Kralické bibli „Ontě...
zavěsil zemi na ničemž,“ zatímco v Ekumenickém překladu „On...
nad nicotou zavěsil zemi.“)

Chesterton se v Obraně planet dožaduje, aby pokračovalo poeti-
zování přírodních věd (kam bychom mohli zařadit i všechny „geo-
vědy“). „V dávných dobách historie světa po každém přírodově-

deckém objevu následovalo ihned básnické využití. ... Z nějakého
záhadného důvodu však tento obyčej básnicky realizovat vědecká
fakta náhle ustal s rozvojem vědy a všechny ty matoucí zvěsti, jež
hlásal Galileo a Newton, jako by doléhaly k hluchým uším.“ Všim-
něme si, že Obrany knižně vyšly roku 1902, tedy před mnohem více
„matoucími zvěstmi“ Einsteinovy teorie relativity (1905, 1916).
A také se zdá, že je to poněkud nespravedlivé vůči umělcům všeho
druhu.

I v době Obran totiž existovala literatura, kterou nyní nazýváme
science fiction; psali ji třeba J. Verne nebo H. G. Wells. Dnes by-
chom mohli citovat desítky autorů, včetně našich, podnikajících
mezihvězdné lety (až do černých děr), nebo vytvářejících umělé
bytosti (vzpomeňme R.U.R. Karla Čapka). A v 19. století jsme měli
Jana Nerudu s jeho Písněmi kosmickými – což je téměř přebásněná
učebnice astronomie. Skokem do dneška se dostaneme k Zdeňku
Hajnému a jeho některým malbám, jejichž reprodukce nalezneme
např. v drobné knížce Eduarda Škody [7]. Z cyklu Na motivy písní
kosmických tam vidíme Pronikání II. (1982 – pohled přes jakýsi
prstenec a kráterové pole na tajemnou planetu v pozadí), Stříbrnou
alej (1983 – zvlněná cesta, lemovaná náznakem fantastických rost-
lin, snad s dvojicí postav v dálce) či obraz Daidalos XXI. (1983 –
jakýsi oválný vstup do neznámých prostorů). Krajina IPSE – C. G.
Jungovi (1990 – jakési eliptické dráhy něčeho v různých rovinách)
a některé další obrazy svými názvy (Strom života, Sirius, Signály
tušeného...) či obsahem rezonují představy vědy – aniž by to byly
ilustrace. Doufám, že malíř i čtenář tohoto článku prominou mé
pokusy o slovní charakteristiky obrazů – což je zásadně téměř ne-
možné. 

Zbývá ještě nalézt geodetické zrcadlení v umění básnickém, pro-
zaickém, dramatickém či výtvarném, nejlépe autorů mimo obor. Na
to jsem zatím nenarazil – pomineme-li výzdobu starých map. Na-
jdou se ovšem drobná dílka autorů z geodetické komunity. Třeba pé-
rovky pánů profesorů Emila Buchara (cudně žertovné) nebo Josefa
Böhma (méně cudné) z jejich novoročenek či mapek kuželového zo-
brazení Československa. A styl občasných glos dění v odvětví, ob-
jevujících se v odborném i obecném tisku, bývá někdy dosti blízký
esejům Chestertonovým.

5. Laskavý čtenář promine

Laskavý čtenář promine, že pouze naznačuji některé možné souvis-
losti geodézie (a geologie, geodynamiky, ... ) s některými z děl
(pseudo-)vědeckých, literárních, výtvarných. Laskavý čtenář, bude-li
chtít, se do některých z nich sám podívá, a uvidí mnohem více, než
zde naznačuji, zamyslí se, bude souhlasit či nesouhlasit s autory...
Doufám, že z toho bude mít alespoň tolik radosti jako já, když jsem
putoval po vylíčených stopách, které ovšem laskavý čtenář nemusí
přesně sledovat.
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MAPY A ATLASY

Nov˘ mapov˘ titul Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR
371.673:528.9

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky
(SR) dokončil v roku 2006 prvé vydanie nového mapového titulu
s názvom Mapa kladov katastrálnych máp a bodov geodetických
základov 1:50 000 (MKKM 50) na celom území SR. 

MKKM 50 je tematické štátne mapové dielo, ktoré na podklade
Základnej mapy SR 1:50 000 (ZM 50) zobrazuje geodetické body
Štátnej priestorovej siete (ŠPS), Štátnej trigonometrickej siete, Štát-
nej nivelačnej siete a Štátnej gravimetrickej siete spravované Geo-
detickým a kartografickým ústavom (GKÚ) Bratislava. MKKM 50
slúži predovšetkým ako evidenčná pomôcka pri zabezpečovaní štát-
nej dokumentácie. Na uľahčenie poskytovania informácií právnic-
kým osobám a fyzickým osobám, vykonávajúcim geodetické a kar-
tografické činnosti, o mapovom fonde a o bodoch geodetických
základov (GZ) MKKM 50 obsahuje tiež klady mapových listov Štát-
nej mapy 1:5000 – odvodenej, katastrálnej mapy 1:2000 a katas-
trálnej mapy 1:2880.

MKKM 50 v plnom rozsahu nahradzuje predchádzajúce tema-
tické mapy „Prehľad trigonometrických bodov, PBPP1) I. triedy pres-
nosti 1:50 000“ a „Prehľad výškovej (nivelačnej) siete 1:50 000“ vy-
dávané od roku 1981, ktoré až do súčasnosti boli prakticky
každodennou pomôckou pracovníkov všeobecných dokumentácií
správ katastra. MKKM 50 poskytuje najaktuálnejší stav GZ, v kto-
rých sa po roku 2000 uskutočňujú významné zmeny predovšetkým
systematickým budovaním ŠPS. Doplnením kladov najčastejšie po-
užívaných máp veľkých mierok do obsahu MKKM 50 sa výrazne
zvýšila funkčonosť novej tematickej mapy oproti predchádzajúcim
tematickým mapám. Obsah MKKM 50, parametre presnosti, pod-
klady a zásady tvorby, obnovy, vydávania a dokumentácie sú usta-
novené v záväznom technickom predpise – Smernice ÚGKK SR na
tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy kladov katastrálnych máp a bo-
dov geodetických základov 1:50 000, systémové označenie S
74.20.74.16.10 (Smernice MKKM 50).

Najdiskutovanejším problémom pri spracovaní Smerníc MKKM 50
bol formát mapy. ÚGKK SR v spolupráci s GKÚ, ktorý inicioval vy-

danie mapy, uprednostnil formát Základnej mapy SR 1:100 000 (ZM
100) pred formátom Mapy okresov SR 1:50 000 (MO 50) z toho
dôvodu, že mapové listy MO 50 sa viacnásobne prekrývajú, čím je zo-
brazovaná plocha územia SR dvojnásobná oproti ZM 100. Zavážila aj
skutočnosť, že mapový súbor vo formáte ZM 100 má len 
40 mapových listov a vo formáte MO 50 až 68 máp, z toho 17 dvojli-
stových. Vnútorný rám mapového listu MKKM 50 má tvar lichobež-
níka s rozmermi 4 susedných mapových listov ZM 50, ktoré tvoria ma-
pový list ZM 100. Jeho priemerné rozmery sú 982 mm v základni 
a 760 mm vo výške.

Veľmi bohatý tematický obsah MKKM 50 sa musel farebne roz-
členiť, aby bol čitateľný. Body ŠPS a ostatných špecializovaných 
sietí sú vyjadrené v 4 farbách a klady katastrálnych máp 1:2000
a 1:2880 v 2 ďalších farbách. Presné určenie farby, hrúbky čiar, tvar
a rozmery znakov jednotlivých druhov geodetických bodov sú ur-
čené štandardne, ako pri všetkých mapových dielach vydávaných
ÚGKK SR Zoznamom mapových značiek tematického obsahu
MKKM 50, ktorý je prílohou č. 1 Smerníc MKKM 50. V príspevku
sa uvádza len spôsob grafického znázornenia bodov špecializova-
ných sietí, najmä integrovaného bodu v súlade s novými Smernica-
mi na spravovanie geodetických základov, systémové označenie 
S 74.20.73.11.00, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2007 (pozri tab. 1).

Funkčnosť mapy zvyšuje vyznačenie zemepisnej siete s delením
po piatich minútach v medzirámovom pruhu, ako aj doplnenie nie-
koľkých skeletov do mimorámového priestoru, na ktorých sa uvá-
dzajú príklady označenia mapových listov Štátnej mapy 1:5000-od-
vodenej, katastrálnej mapy 1:2000 a katastrálnej mapy 12880. Na
prehľadnej mapke SR je vyznačený klad MKKM 50 so zvýraznením
príslušného mapového listu MKKM 50.

Tvorba MKKM 50 sa začala v roku 2003 a v tom istom roku sa
aj vydalo prvých 7 mapových listov. V ďalších rokoch 2004–2006
sa postupne spracovalo a vydalo po 11 mapových listov ročne. Po-
stup tvorby a vydania sa prispôsobil priebehu prác v GZ. Aj obnova
MKKM 50 sa podľa Smerníc MKKM 50 má vykonávať koordino-
vane s harmonogramom prác v GZ v intervale cca 5 rokov.

MKKM 50 sa rozmnožuje na plotri a rozširuje sa prostredníctvom
mapovej služby. V digitálnej forme sa rozširuje len na základe pí-
somnej objednávky.

Ing. Dušan Fičor,
ÚGKK SR
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Tab. 1 Spôsob znázornenia bodov GZ v MKKM 50

1) pevných bodov podrobného (polohového bodového) poľa



OZNAMY

Správa katastra pre hl. m. SR
Bratislavu pod spoloãnou strechou

Správa katastra (SK) pre hlavné mesto (hl. m.) Slovenskej reubliky
(SR) Bratislavu zmenila od 1. 1. 2007 svoje sídlo. Nová adresa je:
Správa katastra pre hl. m. SR Bratislavu
Ružova dolina 27
821 09 Bratislava 2
Telefón: 02-2081 6800

Do budovy na obr. 1 sa presunuli všetky doterajšie pracoviská 
katastra.

Zároveň sa 31. 12. 2006 zrušili pracoviská katastra pre Bratisla-
vu I, II a III na Peknej ceste 15, pre Bratislavu IV na Gallayovej 11 
a Bratislavu V na Hrobákovej 42.

Ing. Ján Vanko,
zástupca vedúceho redaktora

Snímka: Ing. Karol Badlík,
Geodetický a kartografický ústav

Bratislava
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Obr. 1 Sídlo SK pre hl. m. SR Bratislavu v Ružovej doline



XIII. medzinárodné slovensko-poºsko-
-ãeské geodetické dni

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK), Stowarzy-
szenie Geodetów Polskich a Český svaz geodetů a kartografů uspo-
riadajú v dňoch 10. až 12. 5. 2007 v Liptovskom Jáne (okres Lip-
tovský Mikuláš) v hoteli SOREA MÁJ (pozri obr. 1 označenie H)

XIII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni.

Tematický obsah medzinárodných dni je rozdelený do štyroch blo-
kov so zameraním na:
– geodetické práce na štátnych hraniciach,
– globálne navigačné družicové systémy (GNSS) a líniové dopravné

stavby,
– študentské práce z oblasti geodézie, katastra nehnuteľností a geo-

grafického informačného systému,
– národné služby GNSS.

V každom bloku budú prednesené tri národné referáty.
Organizátori medzinárodných dni vydajú zborník prednášok 

a v rámci exkurzie ponúkajú návštevu Múzea liptovskej dediny v Pri-
byline (pozri obr. 1), alebo prehliadku Demänovských jaskýň.

Výška účastníckeho poplatku je 4550,– Sk (130,– Eur), v kto-
rom sú zahrnuté: konferenčné poplatky, ubytovanie (2 nocľahy), stra-
vovanie, zborník, exkurzia a pracovné materiály. Účastnícky po-
platok je potrebné uhradiť do 15. 4. 2007. Po 15. 4. 2007 sa zvyšuje
na 5600,– Sk (160,– Eur).

Najvýhodnejší príchod do hotela MÁJ je autom po diaľnici a z nej
odbočiť do obce Liptovský Ján (pozri obr. 1), alebo vlakom do že-
lezničnej stanice Liptovský Mikuláš (ďalej autobusom).

Podrobné informácie možno získať na adrese:
SSGK
Ing. Dušan Ferianc
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212
e-mail: ferianc@gku.sk

Ing. Ján Vanko,
zástupca vedúceho redaktora

Obr. 1  Mapa okolia hotela SOREA MÁJ v Liptovském Jáne


