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Nový podpredseda ÚGKK SR Ing. Vladimír Stankovský nastúpil do funkcie
92.Stankovsk˘:528

Uznesením vlády Slovenskej republiky (SR) ã. 987 zo 14. 11. 2007
s úãinnosÈou od 19. 11. 2007 bol vymenovan˘ do funkcie podpredsedu
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Ing. Vladimír
Stankovsk˘. Do funkcie ho uviedol
predseda ÚGKK SR JUDr. ·tefan
Moyzes.
Narodil sa 1. 10. 1960 v Humennom, kde absolvoval aj gymnázium
v roku 1979. Po skonãení odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Bratislave v roku 1983 nastúpil do
Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 ‰. p.), Bratislava, oddiel evidencie nehnuteºností (EN) Bratislava – vidiek. Tu vyhotovoval geometrické plány (GP), vykonával vytyãovanie pozemkov a tematické mapovanie. V rokoch 1989 aÏ 1991 bol
vedúcim prevádzky EN, neskôr notársko – technick˘ch prác
v Galante.
V roku 1991 bol Ing. Stankovsk˘ spoluzakladateºom
a neskôr riaditeºom geodetického zdruÏenia – konzorcia

Geodet v Galante, kde spracovával registre obnovenej evidencie pozemkov, vytyãoval hranice pozemkov a vyhotovoval GP. Od roku 1998 do 18. 11. 2007 bol konateºom geodetickej firmy GEOKA, spoloãnosÈ s r. o., v Bratislave. Má
oprávnenie na overovanie v˘sledkov vybran˘ch geodetick˘ch a kartografick˘ch ãinnosti a oprávnenie na projektové
práce v odbore pozemkov˘ch úprav. Je ãlenom komisie
ÚGKK SR na získanie odbornej spôsobilosti fyzick˘ch osôb
na autorizaãné a úradné overovanie v˘sledkov vybran˘ch
geodetick˘ch a kartografick˘ch ãinností.
Ing. Stankovsk˘ je zakladajúcim ãlenom Komory geodetov a kartografov (KGK) a od roku 1996 do 18. 11. 2007
bol ãlenom jej Predstavenstva. V KGK aktívne pôsobil aj
ako predseda cenovej komisie, ãlen katastrálnej komisie
a predseda organizaãného v˘boru Slovensk˘ch geodetick˘ch dní. Známy je ako autor príspevkov na odborn˘ch podujatiach.
Podºa dosiahnut˘ch v˘sledkov v doteraj‰ej ãinnosti Ing.
Vladimíra Stankovského je reálny predpoklad na dynamické
vykonávanie funkcie. V novej zodpovednej funkcii mu Ïeláme veºa zdravia a síl, aby úspe‰ne zvládol nároãné úlohy,
ktoré stoja pred rezortom ÚGKK SR.

Ing. Vratislav Filler, Ph.D.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v.v.i.,
Geodetická observatoř Pecný

Test stability stanic sítě CZEPOS
pomocí kombinace denních
normálních rovnic z LAC GOP

Vûnováno 50. v˘roãí zaloÏení Geodetické observatoﬁe Pecn˘
528:528.2:629.056

Abstrakt
Horizontální stabilita jedenatﬁiceti stanic Globálního navigaãního druÏicového systému (GNSS) na území âR zpracovávan˘ch lokálním analytick˘m centrem LAC GOP (âeská síÈ permanentních stanic – CZEPOS a dal‰í stanice) byla testována
na v˘poãtu 1,5leté kombinace denních normálních rovnic. Pﬁítomnost nestabilit na jednotliv˘ch stanicích byla hodnocena
na základû chování reziduí denních ﬁe‰ení vÛãi kombinaci. U ãásti testovan˘ch stanic byla zji‰tûna roãní periodická zmûna
s amplitudou do 3 mm, dvû stanice vykazují sekulární pohyb (do 1,5 mm za rok). Zji‰tûné nestability nebrání pouÏití zpracovávan˘ch stanic pro realizaci národního referenãního rámce (S-JTSK/2005), pokud je vyÏadována vodorovná stabilita
lep‰í neÏ 1 cm.

Test of Stability of CZEPOS Network Stations by Combination of Daily Normal Equations from LAC GOP
Summary
Horizontal stability of thirty-one Czech Global Navigation Satellite System (GNSS) stations processed by LAC GOP (Czech
Positioning System – CZEPOS network and others) was tested on the calculation of 1.5-yearly combination of daily normal
equations. Possible instabilities were evaluated from behaviour of daily coordinate residuals compared with the combination.
A periodical movement of some stations (with maximum amplitude 3 mm) was determined, as well as two stations with secular
movement (~1.5 mm/year) were discovered. These instabilities are no handicap for using processed stations in planned
realization of national reference frame (S-JTSK/2005), if better than 1 cm horizontal stability is required.
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1. Úvod
âeská síÈ permanentních stanic GPS pro urãování polohy
CZEPOS [1] byla vybudována v letech 2004 a 2005. V brzké
budoucnosti se pﬁedpokládá vyuÏití stanic sítû CZEPOS (patrnû s pﬁispûním dal‰ích permanentních sítí jako jsou
VESOG1), GeoNAS2), TopNet3)) jako ãeské realizace evropského referenãního rámce. Na pﬁesné souﬁadnice permanentních stanic v ETRS budou navázány podﬁízené sítû
(DOPNUL, v˘bûrová údrÏba), coÏ je nezbytn˘ pﬁedpoklad
pro realizaci dlouhodobû pﬁipravovaného národního souﬁadnicového systému S-JTSK/XX.
Stanice sítû CZEPOS jsou stabilizovány na ocelov˘ch nosnících na budovách katastrálních úﬁadÛ. Tento zpÛsob stabilizace pﬁiná‰í otázku dostateãné stability stanic sítû CZEPOS
pro pﬁedpokládan˘ úãel.
Analytické centrum EPN4) na Geodetické observatoﬁi
Pecn˘ (LAC GOP5)) rutinnû zpracovává data z více neÏ devadesáti permanentních stanic GNSS v Evropû a v âeské republice. Základním produktem analytického centra jsou t˘denní ﬁe‰ení pﬁidûlené podsítû stanic EPN urãená pro údrÏbu
evropského referenãního rámce. Souãasnû se stanicemi EPN
jsou zpracovávány dostupné stanice na území âeské republiky. Tyto stanice jsou z finálního ﬁe‰ení zasílaného do kombinaãního centra EUREF vyﬁazeny (eliminovány pﬁi kombinaci normálních rovnic) a uchovávají se pouze v archivních
souborech normálních rovnic.
Více neÏ roãní zpracovávání stanic sítû CZEPOS v LAC
GOP umoÏÀuje provést dlouhodobou kombinaci na úrovni normálních rovnic. Chování polohy stanic v prÛbûhu
celého ﬁe‰eného období lze sledovat na hodnotách reziduí (oprav jednotliv˘ch ﬁe‰ení vÛãi kombinovanému ﬁe‰ení). Pﬁípadné systematické chování reziduí na konkrétní
stanici (trend, periodické zmûny) je pak znakem její nestability.
Cílem realizovaného v˘poãtu byla právû kontrola stability stanic CZEPOS vÛãi kvalitním stanicím IGS a EUREF,
aby bylo moÏné otestovat pouÏitelnost stanic CZEPOS
pro definici národního referenãního systému. Urãení pﬁesn˘ch souﬁadnic stanic sítû CZEPOS nebylo cílem tohoto
ﬁe‰ení. DÛvodem je pﬁedpokládané zpracování celého ãasového období s vhodnûj‰ím nastavením parametrÛ v˘poãtu (fázová centra, troposféra, vázání sítû na referenãní stanice).
2. Pﬁíprava kombinace
2.1 Vstupní data
Vstupem do zpracování bylo celkem 566 souborÛ denních
normálních rovnic z období 10. 4. 2005 aÏ 5. 11. 2006 (GPS
t˘dny 1318-1399). Byly pouÏity denní soubory ve variantû
QIF (2Q[YY][DOY].NQ0), která byla poãítána v celém
pﬁedmûtném období. Tyto soubory obsahují souﬁadnice
v‰ech zpracovávan˘ch stanic (tedy podsítû EPN a stanic
na území âR) a také parametry troposféry na v‰ech stanicích.

Parametry tûchto denních ﬁe‰ení odpovídají standardu
EUREF do GPS t˘dne 1399 [7], u kterého je tﬁeba zvlá‰È zmínit následující nastavení (zejména parametry troposféry):
• Elevaãní maska 10°.
• Dry Niell mapovací funkce, bez ﬁe‰ení troposférick˘ch gradientÛ.
• Relativní model fázov˘ch center (korekce fázov˘ch center
relativní vÛãi anténû AOAD/M_T).
• Fázová centra v relativním modelu [8], pro typ antény, bez
uvaÏování pﬁítomnosti krytu (nejsou pouÏity individuální
kalibrace ani kalibrace pro typ antény s krytem).
Stanice sítû CZEPOS byly zprovozÀovány postupnû od posledního ãtvrtletí roku 2004. První stanice byly do ﬁe‰ení zavedeny ke dni 10. 4. 2005. Poslední stanice byly pﬁidány
6. 11. 2005. âasov˘ rozsah ﬁe‰ení v úplné konfiguraci6) je
364 dnÛ, tedy prakticky jeden rok.
2.2 Hardware, software
V˘poãet kombinace se provádûl v programu Bernese GPS
Software 5.0 [9] a to na témÏe poãítaãi, na kterém se realizuje bûÏné zpracování podsítû EPN7). Pro úãely kombinace byla pouÏita oddûlená kampaÀ EUR_CMB urãená pro
rÛzná porovnávací ﬁe‰ení a kombinace. Její v˘hodou je dostupnost ﬁady souborÛ vyuÏívan˘ch v kampani EUREF
a tím snadné odvození souborÛ potﬁebn˘ch pro realizaci
kombinace.
Klíãov˘m programem pro v˘poãet kombinace byl program Bernese ADDNEQ2. Jako podpÛrné byly pouÏity
dal‰í programy Bernese, napﬁíklad v˘poãty Helmertovy
transformace, transformace souﬁadnic do poÏadované epochy apod. Nezbytn˘m doplÀkem ﬁe‰ení byla sada podpÛrn˘ch skriptÛ napsan˘ch pﬁeváÏnû v jazyce Perl a slouÏících
pro anal˘zy v˘stupÛ, pﬁevody informace o existenci odlehl˘ch mûﬁení do formátu aplikovatelného v Bernese, grafickou reprezentaci v˘sledn˘ch ãasov˘ch ﬁad a dal‰í. Tyto
skripty jsou na kontû EUREF prÛbûÏnû vyvíjeny pro potﬁeby jednotliv˘ch anal˘z.
2.3 V˘bûr stanic
Hlavním úãelem testu byla kontrola stability stanic sítû
CZEPOS. V rámci testu byly nakonec zapojeny i dal‰í stanice na území âR zpracovávané analytick˘m centrem. Pﬁehled o poãtech ﬁe‰en˘ch stanic poskytuje tabulka 1. Do testu
byly kromû 22 vnitﬁních stanic sítû CZEPOS zahrnuty také
stanice sítû VESOG – z nich ãtyﬁi (VSBO, PLZE, TUBO
a GOPE) pﬁispívají do sluÏeb CZEPOSu jako externí stanice.
Dále byly do testu zaãlenûny ty stanice sítû GEONAS, které
jsou souãasnû ãástí EPN. ¤e‰ená síÈ je k nahlédnutí na obrázku 1.
Jako opûrné stanice byly pouÏity vybrané stanice IGS zpracovávané v podsíti analytického centra. Kritériem pro v˘bûr
opûrn˘ch stanic byla absence událostí generujících skoky
souﬁadnic v ãasov˘ch ﬁadách, zejména v˘mûny antény. Podmínku splÀovalo celkem ‰est stanic (BOGO, ONSA, EIJS,
MANS, MAR6, MOPI).

1)

V˘zkumná a Experimentální SíÈ pro Observace s GNSS [2]
Geodynamická síÈ Akademie vûd âeské republiky [3]
SíÈ permanentních stanic firmy GEODIS Brno [4]
4)
EPN: EUREF Permanent Network – síÈ permanentních stanic GPS
na území Evropy; EUREF je evropská subkomise IAG pro referenãní rámce [5]
5)
Local Analysis Centre of Geodetic Observatory Pecny [6]
2)
3)

6)
7)

Do zpracování není z pochopiteln˘ch dÛvodÛ zaﬁazena stanice
CPRG (aktivní od zaãátku roku 2007).
Poãítaã doris, rack 2x 1.4 GHz, 1 GB RAM, 3x 146 GB HD. Rutinní zpracování podsítû EPN v kampani EUR_DAY zabírá pﬁibliÏnû 15 % strojového ãasu.
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Tab. 1 Stanice ﬁe‰ené v LAC GOP a v˘bûr pro test stability stanic na území âR

âeská
republika

SíÈ, úãel

EUREF

CZEPOS

Zpracovávané
LAC GOP
(k 30. 11. 2006)

VESOG (V˘zkumná a Experimentální
SíÈ pro Observace s GNSS)

2

4

6

23

22
(chybí CPRG)

CZEPOS (âeská síÈ permanentních
stanic pro urãování polohy), základ
sítû
GEONAS (Geodynamická síÈ Ústavu
struktury a mechaniky hornin
AV âR)

5

5

Ostatní sítû (TOPNET apod.)
Celkem:
EUREF – LAC GOP
Zahra- EUREF – ostatní sítû zpracovávané
niãí
LAC
Celkem:

7

27

Jiné stanice
v dané
síti

Zaãlenûné
do testu
6 (z toho
2 opûrné)
22

6

5

> 17

0

33

33

42

6 (opûrné)

19
94

~200
39

Obr. 1 RozloÏení sítû testovan˘ch stanic (opûrné stanice mimo území âR jsou BOGO, ONSA, EIJS, MANS, MAR6 a MOPI)
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Na území âR byl problém nalézt vhodné opûrné stanice.
Na stanicích GOPE a TUBO do‰lo v ﬁe‰eném období k v˘mûnû antény (na GOPE dvakrát). Vzhledem k úãelu ﬁe‰ení,
kter˘ nezahrnoval pﬁesné urãení souﬁadnic a rychlostí stanic,
musely b˘t souﬁadnice obou stanic nejprve ﬁe‰eny jako neznámé pro kaÏdé období mezi v˘mûnami antén (toto ﬁe‰ení
bylo fixováno na pﬁedchozích ‰est stanic IGS). Ve finálním
ﬁe‰ení pak uÏ byly obû stanice vedeny jako opûrné s men‰í
vahou (viz dále). Souﬁadnice a rychlosti opûrn˘ch stanic byly
pﬁevzaty z ãasov˘ch ﬁad EPN (k dispozici na [5]), v referenãním systému IGS-00.

2.4 Pﬁíprava ﬁe‰ení
Vlastní ﬁe‰ení bylo zahájeno pﬁípravn˘mi pracemi spoãívajícími zejména ve vytvoﬁení potﬁebn˘ch souborÛ kampanû vesmûs modifikací stávajících souborÛ zpracování podsítû
EUREF. Podstatné bylo rozdûlení ãasov˘ch ﬁad u stanic, na
kter˘ch byla informace o v˘mûnû antény (GOPE, TUBO,
SNEC, POUS, PLZE, CLIT) tak, aby byly jejich souﬁadnice
ﬁe‰eny zvlá‰È pro kaÏdou anténu. Bylo tﬁeba pﬁipravit apriorní souﬁadnice a rychlosti, pﬁipravit návrhy fixování sítû na
referenãní rámec.
Bûhem této pﬁípravy byla mírnû roz‰íﬁena nastavitelnost
nûkter˘ch skriptÛ ve zpracování podsítû EUREF tak, aby je
(bez zmûny funkãnosti v pÛvodní kampani) bylo moÏné pouÏít pro potﬁeby této kombinace.
Vstupem do kombinace byly denní soubory normálních
rovnic bez eliminace v rámci dne urãovan˘ch parametrÛ. Tato
denní ﬁe‰ení byla volnû referencována na dynamick˘ v˘bûr
opûrn˘ch stanic pouÏívan˘ v ﬁe‰ení pro EPN (volnû ukotveno
na v˘bûr z celkem 18 stanic, translace, bez rotací a zmûny
mûﬁítka). Roãní kombinace z takov˘chto souborÛ by byla
velmi nároãná na v˘poãetní prostﬁedky a pro úãel práce v˘hradnû se souﬁadnicemi vybran˘ch stanic zbyteãná. Prvním
krokem ﬁe‰ení tak byla eliminace v rámci denních normálních rovnic. Byly eliminovány v‰echny parametry s v˘jimkou souﬁadnic urãovan˘ch a opûrn˘ch stanic. Kromû toho
byla denní ﬁe‰ení pﬁedbûÏnû pﬁereferencována na v˘bûr ‰esti
opûrn˘ch stanic uveden˘ v˘‰e. Denní soubory o velikosti
v ﬁádu desítek MB se tak podaﬁilo zmen‰it na nûkolik set kB.
âasová nároãnost provedení celkové kombinace se eliminací
nadbyteãn˘ch parametrÛ sníÏila z dvanácti hodin na nûkolik
minut.

3. Postup kombinace
Dlouhodobou kombinaci nelze provést najednou, je pﬁi ní
tﬁeba postupovat iterativnû: postupnû nacházet a odstraÀovat
problémy jako jsou odlehlá mûﬁení, nekonzistence na bodech,
pﬁípadnû detekovat neoznámené náhlé posuny stanic (zﬁejmû
fyzické) vyÏadující rozdûlení ãasové ﬁady – aÏ do úplné spokojenosti s podobou vstupních dat a nastaveného referencování sítû.
Zde uveden˘ popis postupného ﬁe‰ení kombinací nepokr˘vá v‰echny kombinace, které byly realizovány, ani
v‰echny postupy, které byly vyzkou‰eny (a které nevedly
k poÏadovan˘m v˘sledkÛm). Mezi nalezené problémy, které
stojí za zmínku, patﬁí následující:
• Nebylo moÏné kombinovat ﬁe‰ení pﬁed GPS t˘dnem 1400
(relativní model fázov˘ch center) a ﬁe‰ení z pﬁibliÏnû padesátidenního úseku dat od tohoto t˘dne dále (absolutní mo-
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del fázov˘ch center). Rozdûlení celé sítû s pokusem vynucení spoleãn˘ch rychlostí vedlo ke kolapsu v˘poãtu.
• Také vylouãení pﬁíli‰ velkého poãtu denních ﬁe‰ení, zejména na opûrn˘ch bodech, vedlo ke kolapsu kombinace
nebo zjevnû chybnému ﬁe‰ení (ﬁádovû zv˘‰ené smûrodanté
odchylky, nesmyslné v˘sledné souﬁadnice).
• Bylo tﬁeba vÏdy váhovat rychlosti pro jednotlivé stanice.
• Váhování souﬁadnic jednotliv˘ch stanic k apriorním hodnotám se neosvûdãilo, ani kdyÏ byly tyto apriorní hodnoty
souﬁadnic urãeny z pﬁedchozí kombinace a mûly by tedy
b˘t s ﬁe‰ením konzistentní.
Koneãné referencování sítû se provádûlo zásadnû metodou volného ukotvení na opûrné body. Rychlosti nebyly
vzhledem ke krátké dobû zpracování (max. 82 t˘dnÛ) urãovány jako samostatné parametry, jejich hodnoty byly na
v‰ech stanicích silnû váhovány na apriorní hodnoty. Tyto
apriorní hodnoty byly nekonzistentní u opûrn˘ch (IGS-00)
a urãovan˘ch stanic (NUVEL-A), coÏ nepﬁíznivû ovlivnilo
urãování trendÛ v ãasov˘ch ﬁadách (o ﬁe‰ení této komplikace viz níÏe).

3.1 Pracovní kombinace
První vypoãtená kombinace poslouÏila k uvedení pﬁedbûÏn˘ch souﬁadnic urãovan˘ch stanic získan˘ch z rÛzn˘ch
zdrojÛ do souladu se souﬁadnicemi na opûrn˘ch bodech.
V dal‰ích ﬁe‰eních se u urãovan˘ch bodÛ (pro získání symetrick˘ch reziduí) pracovalo vÏdy s posledními urãen˘mi souﬁadnicemi, zatímco souﬁadnice opûrn˘ch stanic zÛstávaly pÛvodní.
Dal‰í série kombinací slouÏila k nalezení problematick˘ch
ãasov˘ch úsekÛ (vliv snûhu a námrazy na nûkter˘ch stanicích, apod.) a odlehl˘ch ﬁe‰ení na opûrn˘ch stanicích. ¤e‰ení
se vyluãovala následovnû:
• V prvním stupni se vylouãila ﬁe‰ení pﬁekraãující odchylky
15 mm ve vodorovném a 45 mm ve svislém smûru. Kombinace se opakovala dvakrát pro potvrzení, zda se vylouãením hrubû odchyln˘ch ﬁe‰ení neposunula prÛmûrná hodnota (ãímÏ by se objevila nová odlehlá ﬁe‰ení). Pﬁi této
kombinaci byla eliminována denní ﬁe‰ení zejména na stanici SNEC (více neÏ 60 pﬁípadÛ), ﬁádovû ménû pak na stanicích MOPI (15 ﬁe‰ení), KUNZ, BISK, LYSH, OROS
a BOGO (2 ﬁe‰ení).
• Stejn˘ postup byl zopakován pro odchylky 8 a 25 mm. Opût
byla nejãastûji vylouãována SNEC (~50 ﬁe‰ení), dále pak
KUNZ (~15), LYSH (~5) a jednotlivé pﬁípady se vyskytly
u vût‰iny stanic.
Tyto kombinace také poslouÏily ke kontrole pﬁípadn˘ch
skokÛ v ãasov˘ch ﬁadách. Skok byl nalezen jeden, a to u stanice CMBO dne 1. 6. 2006 (asi 4 mm, tab. 2). Podaﬁilo se
zjistit, Ïe dne 30. 5. do‰lo na této stanici ke zpevÀování nosné
konstrukce, coÏ zmûnu souﬁadnic zpÛsobilo. U této stanice
byla proto rozdûlena ãasová ﬁada, obdobnû jako u stanic
GOPE, TUBO a dal‰ích.
Po odhalení skoku na stanici CMBO byla poslední kombinace zopakována a pouÏita k urãení pracovních souﬁadnic
stanic GOPE a TUBO v intervalech mezi v˘mûnami antén.
V dal‰ích kombinacích byly tyto stanice povaÏovány za
opûrné (ale se slab‰í vahou, neÏ ostatní opûrné stanice). Zji‰tûné skoky u obou stanic (tab. 2) jsou v ﬁádu mm.
Pro specifick˘ úãel zji‰tûní denních opakovatelností ﬁe‰ení
byla vypoãtena kombinace s voln˘m váhováním celé sítû na
finální souﬁadnice (viz dále), pﬁi souãasnû silnû váhovan˘ch
rychlostech.
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Tab. 2 Rozdíly souﬁadnic z rozdûlen˘ch úsekÛ ãasov˘ch ﬁad v místní soustavû
Stanice
CLIT XXXXXXXXX
CMBO XXXXXXXXX
GOPE 11502M002
PLZE 11523M001
POUS 11518M001
SNEC 11519M001
TUBO 11503M001
VSBO 11521M001

68
69
48
55
53
50
51
54

N [mm]
7.97
-4.41
0.77
-7.49
-2.28
-11.43
2.40
1.26

E [mm]
1.41
-2.16
-1.89
1.27
0.50
15.54
-0.74
-3.51

U [mm]
-5.53
3.19
-1.95
-33.43
-15.99
-18.61
-12.87
-27.73

Tab. 3 Denní opakovatelnosti z trojice kombinací

¤e‰ení

Stﬁední denní opakovatelnost
N

E

Nejmen‰í hodnoty

Nejvût‰í hodnoty*

U

N

E

U

N

E

U

CVSE
1.13

VSBO
5.50

BISK
2.52

CJIH
2.37

KUNZ
14.65

0

2.07

2.31

7.56

CMOK
1.34

1

1.72

1.88

6.22

PLZE
1.30

CKRO
1.22

VSBO
4.04

BISK
2.21

CJIH
2.60

LYSH
8.90

2

1.40

1.61

4.88

CMOK
0.84

CTAB
0.85

CKRO
3.81

BISK
1.98

CJIH
2.34

LYSH
8.54

*) kromû SNEC

3.2 Závûreãná dvojice kombinací
Finální souﬁadnice stanic byly urãeny kombinací, pﬁi které
byla síÈ s nízk˘mi vahami ukotvena na v‰ech osm opûrn˘ch
stanic. Rychlosti na urãovan˘ch stanicích byly ponechány
volné ve vodorovném smûru, silné váhování ve svislém
smûru zÛstalo. V˘sledné souﬁadnice byly vztaÏeny k epo‰e
15. 6. 2006, tedy pﬁibliÏnû do poloviny ﬁe‰ení.
Vzhledem k rozdílu apriorních rychlostí na opûrn˘ch a urãovan˘ch stanicích byly v˘sledné rychlosti z tohoto ﬁe‰ení
systematicky posunuté pﬁibliÏnû o 1,6 mm/rok ve smûru na
sever a o 0,8 mm/rok ve smûru na v˘chod. Takto získané
rychlosti tak nebylo moÏné pouÏít pro anal˘zu stability stanic. Pﬁes zmínûn˘ nedostatek byla tato kombinace uznána
jako finální, pokud jde o urãení souﬁadnic.
V závûreãné kombinaci byly na v‰ech bodech vãetnû
opûrn˘ch pouÏity finální souﬁadnice. Opûrné body mimo
území âR byly navázány na tyto souﬁadice s velmi silnou
vahou apriorních souﬁadnic (0,0001 mm). Body GOPE
a TUBO byly váhovány slabûji (0,1 mm). Rychlosti byly váhovány silnû k apriorním hodnotám pro jednotlivé
stanice.
V˘sledkem této kombinace byla rezidua denních ﬁe‰ení
vÛãi celkové kombinaci, která byla hlavním vstupem pro
dal‰í hodnocení. Na bodech GOPE a TUBO vznikla zbyt-

ková rezidua men‰í neÏ na urãovan˘ch stanicích. Vhodnost
urãení souﬁadnic jednotliv˘ch intervalÛ na tûchto bodech
potvrzuje neexistence zjevn˘ch skokÛ v ãasov˘ch ﬁadách
reziduí.
V ﬁe‰ení pro urãení souﬁadnic byly vypoãtené rychlosti zatíÏeny problematick˘m trendem z rozdílu rychlostí fixovan˘ch na opûrn˘ch a urãovan˘ch stanicích. V tomto ﬁe‰ení se
tento trend vlivem silného váhování rychlostí pﬁesunul do
hodnot reziduí.
3.3 Meziv˘sledek – opakovatelnosti denních
ﬁe‰ení
¤e‰ení pﬁesn˘ch souﬁadnic nebylo cílem této kombinace.
Jako jeden z v˘sledkÛ vypovídajících o pﬁesnosti samotn˘ch
denních ﬁe‰ení byly urãeny opakovatelnosti pro jednotlivé
stanice a v prÛmûru i pro celou síÈ.
Tab. 3 uvádí opakovatelnosti denních ﬁe‰ení za trojích podmínek kombinace:
0 Vylouãena pouze ﬁe‰ení odlehlá o více neÏ 15, 15 a 15 mm
(smûry S, V, nahoru).
1 Vylouãena ﬁe‰ení odlehlá více neÏ 8, 8 a 25 mm (viz kombinace pro urãení finálních souﬁadnic).
2 Jako 1, ale ukotvení v‰ech bodÛ s nízkou vahou (1 mm).
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4. Metodika hodnocení stability stanic na základû reziduí

5. V˘sledky hodnocení

Pro hodnocení stability stanic z reziduí byly podstatné následující pﬁedpoklady:
• Doba sledování stanic (v nejkrat‰ích pﬁípadech pouze jeden rok) neumoÏÀuje hodnotit v˘‰kovou sloÏku.
• Vodorovná rezidua jsou v rámci celé sítû zatíÏena systematick˘m trendem.
• Cílem je zji‰tûní systematick˘ch vodorovn˘ch posunÛ poukazujících na nestabilitu stanice (napﬁ. pohyb celé budovy).
• Zajímavé bude nalezení pﬁípadného opakovaného pohybu
stanice s roãní periodou (napﬁ. pÛsobení snûhu, roãních
zmûn ve vlhkosti pÛdy a teplotû budovy nebo stabilizace,
pﬁípadnû pohybÛ ne zcela pevné stabilizace).
Metodika, vy‰lá z uveden˘ch pﬁedpokladÛ, uvaÏovala model zmûn polohy stanice zjednodu‰en˘ na následující rovnici
sluãující lineární regresi a harmonickou anal˘zu prvního ﬁádu:

Z 31 urãovan˘ch stanic vykazuje 23 rozliãné známky nestability, shrnuté v tab. 4. Pﬁíslu‰nost stanic do jednotliv˘ch skupin znázorÀuje mapka na obrázku 2, ãíselné hodnoty jsou pak
shrnuty v tab. 5.
Pokud jde o konkrétní stanice, pak vzhledem k jejich
poãtu byly pro tento ãlánek vybrány pouze nûkteré tak,
aby vhodnû reprezentovaly kaÏdou skupinu. (V‰echny stanice jsou vyhodnoceny ve zprávû [10]). U kaÏdé prezentované stanice je zobrazen graf reziduí s pﬁípadn˘m vyznaãením periodicity nebo trendu (jsou vyznaãeny
prokázané a nejisté systematické vlivy). Rezidua jsou zobrazena v místní souﬁadnicové soustavû (North = sever,
East = v˘chod, Up = v˘‰ka). Pro orientaci jsou u kaÏdého
grafu pﬁiloÏeny také fotografie stabilizace (získané ze
zdrojÛ [1-5]).

y  A0  B t  a sin (2 t  ) ,

(1)

kde y je jedna ze souﬁadnic v místní soustavû (sever - N nebo
v˘chod – E), t je datum (s jednotkou rok), A0 je posun souﬁadnice oproti prÛmûru v pﬁípadû data redukovaného na tûÏi‰tû, B je trend nebo vlastní pohyb stanice, a je amplituda
roãní periodicity,  je fázov˘ posun.
Pokud tuto rovnici povaÏujeme za aproximaci polohy stanice, mÛÏeme pomocí Metody nejmen‰ích ãtvercÛ urãit parametry rovnice A0, B, a a . Z nich jsou pro úãel testu stability podstatné pouze trend B a amplituda a.
Zásadním problémem kvality reziduí vstupujících do takového zpracování byl jejich neÏádoucí trend spoleãn˘ pro
celou síÈ. Ten byl odstranûn redukcí kaÏdého rezidua o denní
prÛmûr reziduí v celé síti (s v˘jimkou opûrn˘ch stanic). Za
oprávnûného pﬁedpokladu, Ïe pouze men‰ina stanic bude v˘raznû nestabilní, byl tento postup dostaãující.
Dal‰í komplikací byla pomûrnû krátká délka ãasov˘ch ﬁad.
Pﬁi délce ãasové ﬁady blízké periodû urãované amplitudy se
souãasné ﬁe‰ení trendu a periodicity stává numericky nestabilním. V takov˘ch pﬁípadech byl model chování stanice dále
zjednodu‰en podle následujících pravidel:
• Pﬁesahuje-li délka ãasové ﬁady 1,3 roku, pouÏije se rovnice (1).
• Nedosahuje-li délka ãasové ﬁady 1,3 roku, urãuje se pouze
amplituda dle rovnice
y  A0  a sin (2 t  ) .

(2)

• Nedosahuje-li délka ãasové ﬁady 0,8 roku (prakticky nenastalo) nebo pokud byla urãená amplituda zanedbatelná (kritérium viz následující odstavec), urãuje se pouze trend dle
rovnice
y  A0  B t .

5.1 Stabilní stanice
Za stabilní byly prohlá‰eny stanice s neprokázan˘mi pohyby
nebo s pohyby men‰ími neÏ 1,0 mm v amplitudû periodické
zmûny (rozdíl extrémních poloh 2 mm), pﬁípadnû s rychlostí men‰í neÏ 1,0 mm za rok. Stabilitu vykazuje 8/22 stanic
CZEPOSu a 1/5 stanic sítû GeoNAS. Jako pﬁíklad je prezentována stanice CDAC (obr. 3).
Je tﬁeba mít trvale na vûdomí, Ïe nebyla sledována stabilita v˘‰kové sloÏky souﬁadnic; pﬁípadná periodicita nebo
trend ve v˘‰kové sloÏce nerozhoduje o zaﬁazení stanice do
urãité kategorie.

5.2 Stanice s mnoÏstvím odlehl˘ch mûﬁení
U tûchto stanic byly vylouãeny del‰í intervaly odlehl˘ch mûﬁení, pﬁípadnû vût‰í mnoÏství odlehl˘ch mûﬁení na sebe nenavazujících. Spoleãnou vlastností tûchto stanic byla pﬁítomnost odlehl˘ch mûﬁení v zimním období – lze
pﬁedpokládat, Ïe hlavním vlivem zpÛsobujícím existenci takov˘chto odchylek je snûhová nebo ledová vrstva na anténû
[11]. Problémy s odlehl˘mi mûﬁeními se objevují v˘hradnû
u stanic sítí VESOG (2/4: KUNZ, LYSH) a GeoNAS (2/5:
BISK, SNEC). U tûchto stanic nebylo z roãního mûﬁení
moÏné zjistit stabilitu stanic (prezentace Ústavu struktury
a mechaniky hornin naznaãují, Ïe u stanice SNEC mûﬁiteln˘
pohyb existuje).
Jako pﬁíklad je uvedena stanice SNEC (obr. 4). ·edá pole
s chybûjícími daty naznaãují del‰í období s vylouãen˘mi denními ﬁe‰eními.

(3)

Za zanedbatelné se povaÏují takové hodnoty amplitudy,
které nejsou statisticky prokázány testem s mírou spolehlivosti 95% a dále takové, které nedosahují hodnoty 1 mm.
Stejnû se pﬁistupuje i ke zji‰tûn˘m trendÛm. Pokud je trend
statisticky ovûﬁen, byla pro jeho v˘znamnost pﬁi hodnocení
stanovena hodnota 1 mm/rok.
Tyto hodnoty byly stanoveny s ohledem na relativnû krátkou dobu pozorování tak, aby v˘sledné závûry ohlednû nalezen˘ch periodick˘ch pohybÛ nebo trendÛ v pohybu stanic
byly spí‰e skeptické. Dále hodnoty amplitud mezi 1,0 aÏ
1,3 mm a trendÛ mezi 1,0 aÏ 1,3 mm/rok jsou charakterizovány jako nejisté.

5.3 Stanice s nejistou nebo slabou nestabilitou
Jedná se o stanice, u kter˘ch byly nalezeny nestability na hranici vûrohodnosti: trendy slab‰í neÏ 1,3 mm za rok, periodicita s amplitudou men‰í neÏ 1,3 mm, a stanice pozorované
ménû neÏ 1,3 roku. Tyto nejisté pﬁípady se vyskytují pﬁibliÏnû
u tﬁetiny stanic sítû CZEPOS (7/22), dále po jedné v sítích
VESOG a GeoNAS.
Jako pﬁíklad je uvedena stanice CMBO (obr. 5). Na této
stanici byl kromû slabé periodicity odhalen také posun souﬁadnic zpÛsoben˘ manipulací s nosnou konstrukcí, kter˘ nastal dne 1. 6. 2006.
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Tab. 4 Pﬁehled nalezen˘ch problémÛ na jednotliv˘ch stanicích
Kategorie

Popis

Stabilní

CZEPOS

VESOG

GeoNAS

celkem

Nebyl detekován trend ani amplituda.

8

–

1

9

Dlouhá období s odlehl˘mi mûﬁeními, obvykle spojená
se snûhovou pokr˘vkou. Pﬁípadn˘ trend nebo
amplituda mohou b˘t obtíÏnû zjistitelné vzhledem
k nejistotû pﬁi odstraÀování odlehl˘ch mûﬁení.

0

2

2

4

Nejisté
nestability

Slab˘ trend nebo amplituda (<1,5 mm, <1,5 mm/rok)
a/nebo krátké období (1-1,3 roku).

7

1

1

9

Roãní perioda

Periodicita s amplitudou pﬁes > 1,5 mm/rok (pﬁípadn˘
trend je ménû v˘znamn˘).

5

1

1

7

Sekulární trend

Zjevn˘ trend v nûkteré ze souﬁadnic (pﬁípadná
periodicita je ménû v˘znamná).

2

-

–

2

Odlehlá mûﬁení

Tab. 5 Zji‰tûné trendy a periodicity na jednotliv˘ch stanicích (statisticky ovûﬁené a pﬁesahující 1 mm resp. 1 mm/rok);
znaménka trendÛ ukazují skuteãné zmûny souﬁadnic (ne v˘voj hodnoty reziduí, kter˘ má znaménko opaãné)
Nalezen˘ jev
Ampl.
Trend
Trend
Ampl.
Trend
Ampl.
Ampl.
Ampl.
Trend
Ampl.
Ampl.
Ampl.
Ampl.
Ampl.
Trend
Ampl.
Trend
Ampl.
Ampl.
Ampl.
Trend
Trend
Ampl.
Ampl.
Trend
Ampl.
Ampl.
Trend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bod
BISK
CBRU
CBRU
CDOM
CHOD
CHOD
CJIH
CJIH
CKAP
CKAP
CKVA
CLIT
CLIT
CMBO
CMOK
CPRA
CPRA
CPRI
CSUM
CTRU
CVSE
LYSH
MARJ
PLZE
POUS
SNEC
SNEC
VSBO

sloÏka
N
N
E
E
N
E
N
E
N
E
E
N
E
E
E
N
E
E
N
N
N
N
N
E
N
N
E
E

Trend

Periodicita
1,01 mm

1,28 mm/r.
1,39 mm/r.
1,20 mm
-1,12 mm/r.
2,04 mm
1,55 mm
2,86 mm
1,22 mm/r.
1,86 mm
1,13 mm
1,07 mm
1,78 mm
1,08 mm
-1,27 mm/r.
1,15 mm
-2,51 mm/r.
2,37 mm
1,10 mm
1,00 mm
-1,82 mm/r.
-1,20 mm/r.
1,54 mm
1,87 mm
1,09 mm/r.
1,24 mm
6,37 mm
-1,10 mm/r.

Délka ﬁady
( 1,5 r. )
( 1,0 r. )
( 1,0 r. )
( 1,5 r. )
( 1,1 r. )
( 1,1 r. )
( 1,5 r. )
( 1,5 r. )
( 1,3 r. )
( 1,3 r. )
( 1,5 r. )
( 1,3 r. )
( 1,3 r. )
( 1,4 r. )
( 1,0 r. )
( 1,5 r. )
( 1,5 r. )
( 1,5 r. )
( 1,1 r. )
( 1,3 r. )
( 1,0 r. )
( 1,1 r. )
( 1,5 r. )
( 1,0 r. )
( 1,1 r. )
( 1,4 r. )
( 1,4 r. )
( 1,1 r. )
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Obr. 2 Rozdûlení stanic do skupin podle nalezen˘ch nestabilit

Obr. 3 Stanice CDAC – Daãice (CZEPOS, stabilní)

5.4 Stanice s roãním periodick˘m pohybem
Za stanice s prokázanou periodicitou byly uznány stanice
s vyhodnocenou amplitudou vût‰í neÏ 1,3 mm (rozdíl extrémních poloh více neÏ 2,6 mm). Byly-li periodické
zmûny souﬁadnic ve fázi (s tolerancí cca 10%), bylo moÏné
vypoãítat pﬁibliÏnou celkovou amplitudu pomocí Pythagorovy vûty.
Periodické pohyby vykazuje 5 z 22 stanic sítû CZEPOS
a po jedné stanici sítí VESOG a GeoNAS. Pro ukázku byla
vybrána stanice CJIH (obr. 6) s maximální zji‰tûnou perio-

dicitou (amplituda 3,3 mm, tedy cca 6,5 mm mezi extrémními polohami, osa pohybu v JV smûru). Anténa je umístûna
na svislém ocelovém nosníku délky asi 1 m, kter˘ je spojen
s trámovím stﬁechy z ocelov˘ch jekl profilÛ (v˘‰ka ocelové
konstrukce 5 m).
Druh˘m pﬁíkladem je stanice MARJ (obr. 7), na které se
projevuje pohyb v severojiÏním smûru a také zjevná periodicita ve v˘‰ce (amplituda 3,5 mm). Bod je stabilizován na
komínu dﬁevûné budovy v nadmoﬁské v˘‰ce pﬁes 800 m. Pﬁíãiny tohoto jevu mohou b˘t buì vlastní pohyb budovy nebo
ménû v˘razn˘ vliv snûhové pokr˘vky.

Filler, V.: Test stability stanic sítû CZEPOS ...
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Obr. 4 Stanice SNEC – SnûÏka (GeoNAS/EPN, odlehlá ﬁe‰ení)

Obr. 5 Stanice CMBO – Mladá Boleslav (CZEPOS, nejistá periodicita)

5.5 Stanice se sekulárním pohybem (trendem)

6.1 Zji‰tûná fyzická stabilita stanic

V˘raznûj‰í sekulární pohyb vykazují pouze dvû stanice v síti
CZEPOS: CPRA (2,5 mm/rok, obr. 8) a CVSE (1,8 mm/rok,
ale doba pozorování je pouze 1,0 roku). Tyto stanice bude
tﬁeba nadále sledovat a zváÏit stabilitu pﬁípadn˘ch souﬁadnic
v ETRS.

PﬁibliÏnû tﬁetina z jedenatﬁiceti sledovan˘ch stanic se zdá
b˘t stabilní. Roãní periodicita (s amplitudou aÏ 3 mm) se
vyskytuje na sedmi stanicích, vût‰inou pﬁíslu‰n˘ch k síti
CZEPOS. Na ãtyﬁech stanicích se vyskytují v˘znamné objemy odlehl˘ch mûﬁení v zimním období (zde je znám˘
problém se stanicí EPN SNEC, podobn˘ problém má
i BISK a dvû stanice VESOGu, KUNZ a LYSH). V˘znamn˘
sekulární pohyb (kolem 2 mm za rok) se vyskytuje jen na
dvou stanicích sítû CZEPOS. Koneãnû na devíti stanicích
není nestabilita prÛkazná vlivem krátkého pozorovaného
období.
Stabilita jednotliv˘ch stanic sítû CZEPOS v zásadû odpovídá realitû instalací na ocelové nosníky zakotvené do nosn˘ch konstrukcí budov. U dvou stanic se objevil sekulární

6. Závûr
Období jednoho aÏ jeden a pÛl roku se zdá b˘t dostateãné
pro stanovení opatrn˘ch závûrÛ ohlednû stability stanic, jakoÏto i pro doporuãení o pouÏitelnosti stanic sítû CZEPOS
(a ostatních) pro úãely geodynamické a realizaci národního
referenãního rámce.
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Obr. 6 Stanice CJIH – Jihlava (CZEPOS, periodicita)

Obr. 7 Stanice MARJ – Mariánská (GeoNAS/EPN, periodicita)

Obr. 8 Stanice CPRA – Prachatice (CZEPOS, trend)

Filler, V.: Test stability stanic sítû CZEPOS ...
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pohyb – zde nelze dlouhodobû uvaÏovat stabilitu na úrovni
milimetrové pﬁesnosti.
Na stanicích sítí VESOG a GeoNAS se sekulární pohyby
nevyskytují. Existují zde ov‰em pﬁípady roãní periodické
zmûny polohy v ﬁádu nûkolika mm a také potíÏe se zimními
pozorováními.
6.2 PouÏitelnost stanic pro úãely geodynamiky
V˘sledky testÛ potvrzují, Ïe pouze stanice s kvalitním spojením se zemí jsou vhodné pro úãely geodynamick˘ch mûﬁení. To není pﬁípad sítû CZEPOS. Pro vyuÏití v geodynamice lze doporuãit nûkteré stanice sítû VESOG (GOPE,
TUBO, KUNZ, opatrnûji VSBO, PLZE, VACO). Nicménû
i na sledované stanici geodynamické sítû GeoNAS MARJ
byla objevena periodická nestabilita, jejíÏ pﬁíãinu se nepodaﬁilo uspokojivû objasnit.
6.3 PouÏitelnost stanic pro národní referenãní
rámec
Témûﬁ v‰echny testované stanice obecnû mohou slouÏit k definici národního referenãního rámce, pokud bude poÏadována pﬁesnost v poloze kolem 0,5 cm v dobû zpracování a do
1 cm v ﬁádu pﬁibliÏnû deseti let. Nûkteré stanice (CPRA,
CVSE, ale také SNEC, viz ãasové ﬁady na stránkách [5]) se
zdají b˘t oproti ostatním stanicím na území âR v pohybu
(rychlost v ﬁádu mm/rok). Jejich dlouhodobá stabilita je tedy
sporná a lze uvaÏovat o nepouÏití tûchto stanic pro definici
národního referenãního rámce.
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Abstrakt
Ukládání vektorov˘ch prostorov˘ch dat do databázov˘ch systémÛ a jejich následné vyuÏití v informaãních systémech je aktuální
otázkou. Systémy ﬁízení báze dat umoÏÀují správu vektorov˘ch prostorov˘ch dat na rÛzn˘ch úrovních poskytované funkcionality,
která vychází z podporovaného logického vektorového modelu. Popis vybran˘ch topologick˘ch struktur pro ukládání prostorovû
orientovan˘ch dat. Nástin zpÛsobu uloÏení vektorov˘ch prostorov˘ch dat v informaãním systému katastru nemovitostí a ukázka
specifik souãasného uloÏení na pﬁíkladu v˘bûru hranic parcel.

Topologically Structured Data in Information Systems
Summary
Storage of vector spatial data in database systems and their usage in information systems is an actual problem. Database
management systems enable to maintain vector spatial data on different levels of provided functionality based on supported
logical vector data model. Description of selected topological structures for spatial data storage. Outline of the way of
vector spatial data storage in information system of the cadastre of real estates and demonstration of specifics of their actual
storage on the example of parcel boundaries selection.
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1. Úvod
Potﬁeba integrované architektury v databázov˘ch systémech pro uloÏení geodat, kdy jsou v databázi uloÏena nejen data popisná (jméno, pﬁíjmení, adresa atd., s vyuÏitím
standardních databázov˘ch typÛ), ale rovnûÏ prostorová,
je v souãasnosti zﬁejmá. Dodavatelé databázov˘ch systémÛ
mají ve sv˘ch produktech jiÏ integrované prostorové datové typy více ãi ménû odpovídající specifikacím OGC
(Open Geospatial Consortium [1]) [2]. Podle tûchto specifikací mÛÏe b˘t prostorov˘ objekt reprezentován v systému
ﬁízení báze dat dvûma rozdíln˘mi logick˘mi vektorov˘mi
modely:
a) geometrick˘ datov˘ model,
b) topologick˘ datov˘ model.
Oba modely mají své silné a slabé stránky. Geometrick˘
pﬁístup nabízí pﬁím˘ pﬁístup k souﬁadnicím objektÛ, topologick˘ pﬁístup naproti tomu ukládá informace o prostorov˘ch vztazích (sousednost, …). Vzhledem k tomu, Ïe geometrick˘ model poskytuje pﬁím˘ pﬁístup k souﬁadnicím,
spoleãné ãásti sousedních polygonÛ jsou (v rovinnû) uloÏeny vícekrát, coÏ vede k redundanci dat. Topologick˘ pﬁístup eliminuje tyto duplicity v datech pouÏitím odkazÛ (references) na jednoznaãnû identifikovatelná topologická
primitiva.
V prÛbûhu posledních let dochází k testování a implementaci (napﬁ. [6], [10], [11]) uloÏení prostorov˘ch dat pomocí topologick˘ch datov˘ch struktur. Existují pﬁedev‰ím
komerãní ﬁe‰ení, která otázku uloÏení prostorov˘ch dat v topologick˘ch strukturách ﬁe‰í rÛzn˘mi zpÛsoby s vyuÏitím
vlastních topologick˘ch modulÛ (topology engines). V ãlánku
je proto souhrnnû publikován pﬁehled vybran˘ch topologick˘ch datov˘ch struktur s uvedením základních v˘hod a nev˘hod konkrétní struktury. RovnûÏ je uveden nástin zpÛsobu
uloÏení prostorov˘ch dat v informaãním systému katastru nemovitostí.

Obr. 1 „Left right“ topologie bez odkazÛ na hrany [2]

ruãiãek. Vnitﬁní hranice jsou pouÏity k uloÏení dûr (holes)
v plo‰n˘ch objektech. Podle specifikací OGC pro SQL [3]
je topologické primitivum stûna validní tehdy, pokud
Ïádn˘ z hranov˘ch ﬁetûzcÛ tvoﬁících hranici neobsahuje
dva a více shodn˘ch uzlÛ a zároveÀ je splnûna podmínka,
Ïe se vnitﬁní hranice dot˘ká vnûj‰í hranice ne více neÏ
v jednom uzlu.
3. Vybrané topologické struktury

2. Topologické ãlenûní roviny
Základními (bude uvaÏována pouze situace v dvojdimenzionálním prostoru) topologick˘mi primitivy1), formálnû popsan˘mi a nadefinovan˘mi napﬁ. v [9], jsou:
• uzel (node),
• hrana (edge),
• stûna (face).
Poznámka: Terminologie pro topologická primitiva pouÏitá
v tomto ãlánku vychází z norem ISO ﬁady 19100.
Plo‰n˘ objekt je v topologicky ãlenûném dvourozmûrném prostoru reprezentován topologick˘m primitivem
stûna, kter˘ sestává z hranov˘ch ﬁetûzcÛ (rings). KaÏd˘
hranov˘ ﬁetûzec je sloÏen z jedné nebo více hran a jednoho
nebo více uzlÛ. KaÏdá stûna má alespoÀ jednu vnûj‰í hranici (outer ring) orientovanou v protismûru chodu hodinov˘ch ruãiãek a Ïádnou nebo více vnitﬁních hranic (inner rings) orientovan˘ch po smûru chodu hodinov˘ch

1)

Topologick˘ objekt, kter˘ reprezentuje jednotliv˘ nerozloÏiteln˘
prvek (âSN EN ISO 19107).

Popis uveden˘ch struktur vychází pﬁedev‰ím z publikovan˘ch poznatkÛ v [2] a [5]. Obecnû mohou b˘t topologické
struktury charakterizovány následujícími parametry:
• pouÏitá topologická primitiva (uzel, hrana, stûna),
• orientace elementÛ (ano/ne),
• uloÏení explicitních topologick˘ch vztahÛ (odkaz na stûnu
vlevo,…),
• definice topologick˘ch pravidel (není dovoleno kﬁíÏení
hran,…).
3.1 „Left right“ topologie bez odkazÛ na hrany
„Left right“ topologie bez odkazÛ na hrany (obr. 1) je zaloÏena na ukládání informací o stûnû vlevo a vpravo pro
kaÏdou orientovanou hranu. Na základû této informace
mÛÏeme získat kolekci hran náleÏející jedné stûnû a z nich
stûnu zrekonstruovat. V‰echny hrany jsou orientované
a kaÏdá hrana má poãáteãní a koncov˘ uzel. Mezi vybran˘mi hranami musí probûhnout operace vyhledání hran,
které lze doãasnû vzájemnû „navázat“, tzn. majících spoleãn˘ uzel.
Ve chvíli, kdy jsou vytvoﬁeny doãasné hranové ﬁetûzce,
musí b˘t souﬁadnice uzlÛ orientovány pﬁíslu‰n˘m zpÛsobem,
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Obr. 2 „Left right“ topologie s ukládáním odkazÛ na
hrany [2]

tzn. hranov˘ ﬁetûzec utváﬁející vnûj‰í hranici v protismûru
chodu hodinov˘ch ruãiãek, hranové ﬁetûzce utváﬁející
vnitﬁní hranice ve smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek. Tato
orientace mÛÏe b˘t odvozena z v˘poãtu tzv. „signed area“
pro kaÏd˘ doãasn˘ hranov˘ ﬁetûzec. KaÏd˘ hranov˘ ﬁetûzec obsahuje n bodÛ (xi, yi), i = 0, …, n, x0 = xn, y0 = yn.
„Signed area“ pak mÛÏe b˘t vypoãítána podle následujícího
vztahu [4]:
1 n1
Asigned  ––
ai , kde ai  xiyi1  xi1yi .
2 i0



Rozhodnutí, kter˘ doãasn˘ hranov˘ ﬁetûzec bude oznaãen
jako vnitﬁní a které doãasné hranové ﬁetûzce jako vnûj‰í, závisí na velikosti absolutní hodnoty Asigned. Hranov˘ ﬁetûzec
s nejvy‰‰í hodnotou musí b˘t ﬁetûzcem vnûj‰ím.
V˘hodou tohoto pﬁístupu je, Ïe se do databáze neukládá
pﬁíli‰ mnoho odkazÛ. Nev˘hodou je naproti tomu nemoÏnost
rozhodnout, které doãasné hranové ﬁetûzce jsou vnitﬁní
a kter˘ vnûj‰í bez nutnosti provedení geometrick˘ch v˘poãtÛ. RovnûÏ je nutná operace vyhledání sousedních (navazujících) hran.
3.2 „Left right“ topologie s ukládáním odkazÛ na
hrany
Tento model je opût zaloÏen na ukládání informací o stûnû
vlevo a stûnû vpravo pro kaÏdou orientovanou hranu (obr. 2).
Na základû této informace mÛÏe b˘t vybrána mnoÏina hran,
které náleÏí jedné stûnû. KaÏdá hrana obsahuje dva uzly –
poãáteãní a koncov˘. Pomocí tûchto informací o uzlech lze
zrekonstruovat doãasn˘ hranov˘ ﬁetûzec.
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Obr. 3 Okﬁídlená hrana (winged – edge) [2]

V tomto modelu jsou pro kaÏdou stûnu explicitnû
uloÏeny odkazy na její vnûj‰í hranov˘ ﬁetûzec a v‰echny
vnitﬁní hranové ﬁetûzce. Odkazy na poãáteãní hrany tûchto ﬁetûzcÛ mají pﬁiﬁazeny znaménko, aby bylo zﬁejmé, jak
jsou poãáteãní hrany vÛãi stûnû orientovány. Doãasné hranové ﬁetûzce pak mohou b˘t díky této informaci pﬁímo korektnû orientovány bez nutnosti dal‰ích v˘poãtÛ, coÏ je
hlavní v˘hoda tohoto konceptu. Nev˘hodou je reÏie nutná
pro ukládání odkazÛ na poãáteãní hrany a znamének
u kaÏdé stûny.

3.3 Okﬁídlená hrana
Koncept okﬁídlené hrany (winged edge – obr. 3) je zaloÏen
na ukládání nejménû dvou odkazÛ u kaÏdé orientované hrany.
OdkazÛ na „next left“ hranu a „next right“ hranu. Tyto hrany
pﬁedstavují „kﬁídla“ hrany, odtud název pro tento model.
Hrana mÛÏe mít i více „kﬁídel“ – ãtyﬁi [13]. Pomocí tûchto
odkazÛ je moÏné snadno utváﬁet hranové ﬁetûzce. RovnûÏ by
u kaÏdé orientované hrany mûly b˘t uloÏeny odkazy na stûnu
vlevo a stûnu vpravo od hrany. Pro kaÏdou stûnu je uloÏen
odkaz na poãáteãní hranu vnûj‰ího hranového ﬁetûzce a odkazy na poãáteãní hrany vnitﬁních hranov˘ch ﬁetûzcÛ. Odkazy na poãáteãní hrany ﬁetûzcÛ jsou ukládány spoleãnû
s orientacemi poãáteãních hran vÛãi stûnû, coÏ je dÛleÏité
pro správnou orientaci vnûj‰í hranice, resp. vnitﬁních hranic
stûny.
Pﬁi sestavování hranového ﬁetûzce zaãneme u poãáteãní
hrany a pokraãujeme podle znaménka odkazu na tuto hranu
buì hranou pod odkazem „next left“, pﬁípadnû „next right“.
Proces konãí ve chvíli, kdy bychom do ﬁetûzce pﬁidali poãáteãní hranu.
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Tab. 1 Datové bloky ve skupinû PKMP (prvky katastrální mapy)

Kód

Název tabulky v popise
v˘mûnného formátu [8]

Popis

SOBR

BODY_POLOHOPISU

Souﬁadnice obrazÛ bodÛ polohopisu v mapû

SBP

SPOJENI_B_POLOH

Spojení bodÛ polohopisu - definuje polohopisné liniové prvky

SBM

DPM_SDOGEOM

Spojení bodÛ mapy - definuje nepolohopisné liniové prvky

KODCHB

KODY_CHAR_Q_BODU

âíselník kódÛ charakteristiky kvality bodu

TYPSOS

T_SOURAD_SYS

âíselník typÛ souﬁadnicov˘ch systémÛ

HP

HRANICE_PARCEL

Hranice parcel

OP

OBRAZY_PARCEL

Obrazy parcel (parcelní ãíslo, znaãka druhu pozemku,…)

OB

OBRAZY_BUDOV

Obrazy budov (obvod budovy, znaãka druhu budovy)

DPM

DALSI_PRVKY_MAPY

Dal‰í prvky mapy

OBBP

OBRAZY_BODU_BP

Obrazy bodÛ BP

TYPPPD

T_PRVKU_P_DAT

âíselník typÛ prvkÛ prostorov˘ch dat

Tab. 2 Vybrané bloky ze skupiny NEMO (nemovitosti)
Kód

Název tabulky v popise
v˘mûnného formátu [8]

Popis

PAR

PARCELY

Parcely

KATUZE

KATASTR_UZEMI

âíselník katastrálních území

OBCE

OBCE

âíselník obcí

OKRESY

OKRESY

âíselník okresÛ

KRAJE

KRAJE

âíselník krajÛ

V˘hodou této struktury je jednoduchost konstrukce hranového ﬁetûzce, pouze pomocí odkazÛ. Velmi rychle by tak
byl napﬁíklad zodpovûzen poÏadavek na vybrání v‰ech
(hranic) parcel, pokud by tyto byly uloÏeny pomocí konceptu okﬁídlené hrany. Nev˘hodou je udrÏování velkého
mnoÏství odkazÛ, coÏ mÛÏe pﬁi znaãném objemu dat (miliony parcel) vést ke zv˘‰enému nároku na diskov˘ prostor [6].
4. Topologie v systémech ﬁízení báze dat

n˘ch dat pomocí referencí zrekonstruuje geometrick˘ popis stûn.
Relaãní systém ﬁízení báze dat mÛÏe mimo jiné efektivním zpÛsobem uloÏit odkazy na topologická primitiva: na
stûnu na levé a pravé stranû hrany, odkaz z jedné hrany na
pﬁilehlou sousední hranu atd., tzn. modelování dat pomocí
topologie. Av‰ak systém ﬁízení báze dat plnû nepodporuje
správu topologické struktury, pokud není schopen provést
kontroly konzistence dat, jako napﬁíklad, zda je stûna uzavﬁena, zda nedochází ke kﬁíÏení nûkter˘ch hranic a pokud nenabízí potﬁebné operátory pro [12]:

Pro uloÏení topologické informace uvnitﬁ systému ﬁízení báze dat musí b˘t vytvoﬁeny tabulky, ve kter˘ch budou uloÏeny informace o stûnách, hranách a uzlech. To
znamená, bude zapotﬁebí minimálnû tﬁí tabulek. Struktura
tabulek závisí na volbû konkrétního topologického modelu.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe geometrie stûn je uloÏena
pﬁes odkazy mezi jednotliv˘mi topologick˘mi primitivy, je zapotﬁebí implementovat funkci, která z uloÏe-

• základní editaãní operace (rozdûlení/spojení stûny, vloÏení/odebrání hrany),
• v˘poãet obvodu nebo obsahu topologicky reprezentované
plochy,
• ﬁe‰ení otázek typu: Jaké plochy jsou „dotãeny“ dan˘m dotazem?
• v˘bûr sousedních prvkÛ,
•…
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Obr. 4 Zrekonstruovan˘ datov˘ model pro uloÏení prostorov˘ch dat v ISKN
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Problémem pro ﬁe‰ení bodÛ uveden˘ch v˘‰e je skuteãnost, Ïe deklarativní jazyk SQL nemÛÏe realizovat „navigaãní pﬁístup“ k datÛm. V SQL napﬁíklad nelze vyjádﬁit poÏadavek: Sleduj odkaz „next“ na sousední pﬁilehlou hranu,
dokud nejsme zpût ve v˘chozím uzlu. Samozﬁejmû je to velice snadno ﬁe‰itelné pouÏitím nûkterého programovacího
jazyka.
Aãkoli jsou nûkteré operace v relaãním systému ﬁízení
báze dat nad topologicky strukturovan˘mi daty obtíÏné,
jako napﬁíklad v˘poãet plochy, má tato struktura mnoho v˘hod:
• odstraÀuje duplicitu v ukládan˘ch datech,
• po editaci dat je snaz‰í udrÏet konzistenci dat,
• topologick˘ pﬁístup je v˘hodnûj‰í pﬁi vizualizaci v nûkter˘ch front – end systémech, protoÏe se z disku naãítá men‰í
mnoÏství potﬁebn˘ch dat,
• je efektivní pro vybrané typy dotazÛ, napﬁíklad dotaz na nalezení „sousedÛ“.

U kaÏdé hrany je uloÏen odkaz na stûnu (parcelu) vlevo
a stûnu vpravo, takÏe dotaz na vybrání v‰ech parcel v konkrétním katastrálním území (Lomec u Klatov – kód 629499),
by vypadal následovnû (pojmenování tabulek a atributÛ vychází z datového modelu na obr. 4):

5. Prostorová data v informaãním systému katastru
nemovitostí

AND
AND

Informaãní systém katastru nemovitostí (ISKN) vytvoﬁen˘
nad databázov˘m systémem firmy Oracle obsahuje kromû
dat souboru popisn˘ch informací (SPI) rovnûÏ prostorová
data, pﬁedev‰ím v podobû digitální katastrální mapy (DKM).
Digitální katastrální mapa, vedená jako spojitá a beze‰vá
mapa, se zpracovává pro jednotlivá katastrální území nebo
jejich ãást v S-JTSK ve vztaÏném mûﬁítku 1:1000.
O struktuﬁe uloÏení DKM ve zdrojové databázi ISKN lze
získat nejvíce informací z dokumentu [8], kter˘ úzce souvisí
s nov˘m v˘mûnn˘m formátem (NVF). Na základû informací
z tohoto dokumentu je moÏné zrekonstruovat pﬁibliÏn˘ datov˘ model uloÏení prostorov˘ch dat v ISKN.
Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích krokÛ rekonstrukce datového
modelu je v˘bûr potﬁebn˘ch datov˘ch blokÛ2). Pﬁedmûtem
zájmu byly pﬁedev‰ím datové bloky spadající do skupiny nazvané Prvky katastrální mapy (PKMP). Tato skupina obsahuje datové bloky pro uloÏení prvkÛ katastrální mapy. Seznam vybran˘ch blokÛ je uveden v tab. 1.
Pﬁi rekonstrukci modelu nebyly uvaÏovány v‰echny vybrané bloky ze skupiny PKMP a naopak byly zahrnuty bloky
i z jiné skupiny. Jednalo se o vybrané bloky ze skupiny Nemovitosti (NEMO), uveden˘ch v tab. 2.
Pﬁi navrhování vazeb mezi tabulkami bylo vyuÏito dokumentu [8]. V˘sledn˘ návrh logického modelu je znázornûn
na obr. 4 [7].

MnoÏina hran vrácená tímto dotazem v sobû ov‰em neobsahuje informace potﬁebné pro sestavení hranic parcel,
a proto z pohledu systému ﬁízení báze dat bude nejnároãnûj‰í krok ãíslo 2. Vzhledem k tomu, Ïe v systému není
uloÏen odkaz z konkrétní parcely na poãáteãní hranu hranice parcely a zároveÀ není k dispozici informace o sousedních hranách k dané hranû („next left“, „next right“),
musí b˘t vÏdy v mnoÏinû hran tvoﬁících hranici parcely
nalezeny dvû sousední (navazující) hrany a takto postupnû
vytvoﬁena hranice parcely. RovnûÏ je nutné ohlídat pﬁípady, kdy je poãáteãní a koncov˘ uzel hrany identick˘. Takové pﬁípady se v datech ISKN prozatím mohou vyskytnout a lze je v systému rovnûÏ automaticky lokalizovat
a odstranit.

6. V˘bûr parcel z ISKN
Klasick˘m dotazem na ISKN je vykreslení v‰ech parcel spadajících do vybraného katastrálního území. Vzhledem k povaze uloÏení informací nutn˘ch k zodpovûzení této úlohy je
potﬁeba provést následující kroky:
a) vybrání v‰ech ãástí hranic (hran), ze kter˘ch budou rekonstruovány hranice parcel,
b) rekonstrukce parcel.

2)

Souãást souboru NVF náleÏející do nûjaké nadﬁazené skupiny a obsahující právû jeden uvozující ﬁádek obsahující seznam atributÛ
s jejich datov˘mi typy a ﬁádky obsahující vlastní data.

SELECT
FROM

WHERE

OR

hp.id, so.souradnice_x, so.souradnice_y
hranice_parcel
hp,
spojeni_b_poloh sb,
souradnice_obrazu so,
(
hp.par_id_1 IN
(
SELECT pa.id
FROM
parcely pa
WHERE katuze_kod = 629499
)
hp.par_id_2 IN
(
SELECT pa.id
FROM
parcely pa
WHERE katuze_kod = 629499
)
)
hp.id = sb.hp_id
sb.bp_id = so.id

7. Závûr
Pokusil jsem se nastínit moÏnosti uloÏení prostorov˘ch dat
pomocí topologick˘ch datov˘ch struktur, které s sebou pﬁiná‰í celou ﬁadu nesporn˘ch v˘hod, pﬁedev‰ím odstranûní redundance dat a zaji‰tûní konzistence dat, tzv. topologicky
ãistá data. Souãasné uloÏení prostorov˘ch dat katastru nemovitostí v ISKN se nejvíce blíÏí modelu „Left right“ topologie bez odkazÛ na hrany. Tento model má v˘hodu oproti
ostatním ve zmen‰en˘ch poÏadavcích na mnoÏství ukládan˘ch dat, ov‰em pro vyhledání napﬁíklad hranice parcely je
nutná navíc operace vyhledání sousedních hran, která naproti tomu u modelu okﬁídlené hrany odpadá. Pokud se rozhodneme mít ve své databázi topologicky strukturovaná
data, pﬁi v˘bûru konkrétní datové struktury bude vÏdy záleÏet na zváÏení pﬁínosÛ a nárokÛ plynoucích ze zvolené strategie uloÏení dat. Je potﬁeba zohlednit pﬁedev‰ím nároky na
správu dat a poÏadavky na v˘slednou aplikaci, kdy se preferuje pﬁedev‰ím rychlost zodpovûzení nejãastûji kladen˘ch
dotazÛ.
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SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ
17. kartografická konferencia
s medzinárodnou účasťou
061.3:528.9

V dÀoch 6. a 7. 9. 2007 sa stala Bratislava okrem toho, Ïe je hlavn˘m mestom Slovenskej republiky (SR), hlavn˘m mestom slovensk˘ch a ãesk˘ch kartografov. Dôvodom bolo konanie 17. kartografickej konferencie (KK) s ústredn˘m mottom „Súãasné trendy
v kartografii“. Odborn˘m garantom KK bol doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
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Za miesto si organizátori vybrali Bratislavu z niekoºk˘ch dôvodov. Posledná KK, ktorá bola v Bratislave, sa uskutoãnila v roku
1999. KK sa konala v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorá si v tomto roku pripomínala
70. v˘roãie svojho vzniku. A jedn˘m z troch ‰tudijn˘ch odboroch na
ktor˘ch sa v ‰kolskom roku 1938/1939 zaãalo vyuãovaÈ bolo zememeraãské inÏinierstvo, predchodca dne‰ného ‰tudijného programu
geodézia a katrografia. ëal‰ím dôvodom konania KK na SvF je skutoãnosÈ, Ïe od roku 1960 kedy je jej organizaãná ‰truktúra v teraj‰ej
podobe je prv˘krát dekanom SvF absolvent ‰tudijného odboru geodézia a kartografia prof. Ing. Alojz Kopáãik, PhD., ktor˘ prijal pozvanie na KK ako ãestn˘ hosÈ.
KK sa zúãastnilo 135 odborníkov kartografov a 9 ãestn˘ch hostí.
Hostí a úãastnikov privítal a KK otvoril predseda prípravného v˘boru doc. Ing. Jozef âiÏmár, PhD., predseda Kartografickej spoloãnosti SR a vedúci Katedry mapovania a pozemkov˘ch úprav SvF
STU v Bratislave (obr. 1 a 2).
Odborn˘ program KK bol, vzhºadom na veºk˘ poãet referátov,
rozdelen˘ do dvoch ãastí:
– predná‰ky v pléne,
– vystúpenia pri paneloch.
V pléne odzneli nasledujúce referáty: Koncepcia tvorby základnej bázy geografick˘ch informaãn˘ch systémov na roky 2006 – 2010
a jej realizácia v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava
– I. Nemãeková – M. Martinãáková; Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla – V. âada; Datov˘ tok v rámci
atlasového projektu – M. Kozáková – V. VoÏenílek – M. Janãík – A.
Azzani; Projekt atlasu s historicko-religióznou tematikou – D. Kusendová – J. Majo; Mapy v atlase obyvateºstva Slovenska – J. Pravda;
MoÏnosti kreativity kartografa v souãasné kartografické tvorbû –
J. D. Bláha; Tvorba záplavov˘ch máp – J. âiÏmár – P. Hudec; MoÏnosti nástrojov automatizovanej generalizácie v prostredí ArcGIS –
V. Droppová – R. Fencík; Software MATKART – souãasn˘ stav a v˘vojové trendy – M. âechurová – B. Veverka; Adaptabilní mapy pro
krizov˘ management – L. Friedmannová – K. Stanûk – M. Koneãn˘;
Prostorové databáze v krizovém ﬁízení, jejich vyuÏití a geovizualizace – H. SvatoÀová – J. Kolejka; Staré mapy âech – vybrané aspekty
kartografického jazyka – M. Mik‰ovsk˘ – R. Zimová; Mülerovy
mapy ãesk˘ch zemí, jejich digitalizace a zpracování pro internetovou vizualizaci – J. Krejãí – J. Cajthaml; V˘‰kopis na mapách II. vojenského mapování a anal˘za jeho pﬁesnosti – M. Vichrová –
V. âada; Kartografická zobrazení evropsk˘ch map – P. Buchar; Digitálna automatická aerotriangulácia vo vysokohorskej krajine –
M. KoÏuch – J. âerÀansk˘; Mapy intenzity zmien krajinnej pokr˘vky
Slovenska v období 1990–2000 – J. Feranec – J. Nováãek; VyuÏitie
fotogrametrick˘ch metód pri vyhodnotení po‰kodenia lesn˘ch porastov – ª. HalvoÀ; Tematická a geometrická presnosÈ produktov
CORINE krajinná pokr˘vka pre Slovensko – N. Machková; Perspektivy digitálního leteckého mûﬁického snímkování území âeské
republiky – J. ·íma; Anal˘za znaãkov˘ch klíãÛ pouÏívan˘ch v krizovém managementu – M. Drápela – L. Friedmannová – A. Hofmann
– M. Rybansk˘ – K. Tajovská; MoÏnosti otevﬁeného technologického
ﬁe‰ení kontextové kartografické vizualizace – J. Kozel; ·kolní program kartografického vydavatelství SHOCart – P. ·ára; Souãasné
trendy ve v˘uce kartografie a geoinformatiky na Univerzitû obrany
v Brnû – V. Talhofer; Poãítaãové mapovanie náreãí v Slovanskom
jazykovom atlase – P. Îigo – M. Chochol; Problémy a trendy lesníckej kartografie – ·. Îíhlavník – D. Tunák – J. Toma‰tík.
Pri paneloch mali vystúpenia títo autori: Matematické metody
v geoinformatice – M. Baranová; Vliv kartografického v˘stupu na
datov˘ model a strukturu zdrojov˘ch dat – Z. Dobe‰ová – M. Dobe‰;
Lokálna optimalizácia nepravidelnej trojuholníkovej siete s re‰pektovaním podmienky správnej konfigurácie trojuholníkov – R. Feciskanin; Kartografick˘ znak v dynamické vizualizaci – L. Friedmannová; Simulace pÛsobení objektÛ a jevÛ na krajinu pomocí
prostﬁedkÛ pseudorealistické geovizualizace – A. Hofmann; Ostrovy
na príklade krajinnej pokr˘vky Slovenska – K. Husár; Pﬁíspûvek
k anal˘ze pﬁesnosti DMR vytvoﬁeného nástroji digitální fotogrammetrie – V. Kratochvíl – P. Zerzán; Spracovanie archeologick˘ch
údajov z nalezísk dolného PovaÏia v prostredí GIS – T. Lieskovsk˘
– T. König; VyuÏití fotodokumentace pro úãely mobilního mapování
– Z. StachoÀ – J. Zboﬁil; MoÏnosti pﬁenosu geografické informace
pro kartografickou vizualizaci v krizovém managementu – I. Hali‰ková – K. Tajovská; MoÏnosti grafick˘ch editorÛ v oblasti propojení
grafick˘ch a textov˘ch informací – P. Soukup – P. VáÀa – R. Zimová
– P. Îofka; Nahrazení Kﬁovákova zobrazení pro geografické úãely
na území âR – R. Du‰ek – J. Mach; Kartografická interpretácia
niektor˘ch atribútov databázov˘ch ‰truktúr – J. IÏvoltová – V. KoÈka;
MoÏnosti vyuÏití nástrojÛ Google Maps pro zobrazení prostorov˘ch
dat – V. Kaplan – Z. StachoÀ; Obrazová data dálkového prÛzkumu
Zemû v kartografick˘ch produktech – K. Keprtová; (Sensor Web
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Obr. 1 Otvárací príhovor doc. Ing. J. âiÏmára, PhD., a ãasÈ pracovného predsedníctva KK
(zºava doc. RNDr. J. Feranec, DrSc., prof. Ing. A. Kopáãik, PhD., doc. Ing. M. Mik‰ovsk˘, CSc.)

Obr. 2 Pohºad do rokovacej sály
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Odporúãania 17. KK
17. KK poukázala na úzku spoluprácu organizátorov, a to Kartografickú spoloãnosÈ SR a Kartografickou spoleãnost âR a nepriamo vyslovila presvedãenie a opodstatnenosÈ konania KK a in˘ch odborn˘ch podujatí aj v budúcom období.
Úãastníci konferencie prijali tieto odporúãania:
1. Schválenú koncepciu a plány komisií a pracovn˘ch skupín prijaté
Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA) prená‰aÈ do slovenskej a ãeskej kartografickej praxe poriadaním národn˘ch
a medzinárodn˘ch odborn˘ch podujatí.
2. PodporovaÈ nové technologické smery zamerané na generovanie
priestorov˘ch údajov a ich vizualizáciu formou máp, alebo in˘ch
grafick˘ch v˘stupov.
3. V˘uãbu kartografie na vysok˘ch a stredn˘ch ‰kolách orientovaÈ
na vyuÏívanie informaãn˘ch technológií s re‰pektovaním tradiãn˘ch kartografick˘ch a polygrafick˘ch postupov a nov˘ch digitálnych technológií.
4. DodrÏiavaÈ etické a právne aspekty vydávan˘ch kartografick˘ch
diel v zmysle autorského zákona.
5. UsporiadaÈ 18. KK v roku 2009 v âeskej republike. Konferenciu
tematicky orientovaÈ na 3 nosné témy, nosné príspevky vyÏiadaÈ
a zníÏiÈ poãet príspevkov.
Úãastníci konferencie ìakujú organizátorom a sponzorom za vytvorené príjemné pracovné a spoloãenské prostredie v ktorom sa KK
konala.

Obr. 3 Prof. Ing. A. Kopáãik, PhD., otvára spoloãensk˘
veãer

Doc. Ing. Jozef âiÏmár, PhD.,
predseda prípravného v˘boru KK

NEKROLOGY
Enablement) Senzorové sítû, princip a vizualizace – T. ¤ezník;
Návrh legendy pre mapovanie krajinnej pokr˘vky vysok˘ch pohorí
vyuÏitím digitálních ortofotomáp – H. StaÀková; Vybrané problémy kontextové kartografické vizualizace na pﬁíkladu krajinného mapování – J. Zboﬁil; Digitální mapy opravdu pro v‰echny
– O. âerba; Vnímání diagramov˘ch znakÛ na tematick˘ch mapách
– R. Du‰ek – R. Sedláriková; Tematické mapové dielo so zameraním na les – I. Morong; Kartografická ãást Atlasu mezinárodních vztahÛ – M. Baranová – V. âada – O. âerba; Hodnocení souãasn˘ch ãesk˘ch ‰kolních atlasÛ svûta z hlediska estetiky
a uÏivatelské vstﬁícnosti – J. D. Bláha; MoÏnosti vyuÏitia geoinformaãn˘ch technológií vo vyuãovaní geografie a kartografie na
v‰eobecnovzdelávacích ‰kolách – ª. BaláÏoviã; Geoinformatika
v pﬁípravû uãitelÛ, geoinformatika a kartografie ve ‰kole – D. Folt˘nová – H. SvatoÀová; Niektoré problémy kartografickej a geoinformatickej terminológie – B. NiÏnansk˘; Blended learning ve
v˘uce tematické kartografie – V. Pechanec – Z. ·Èávová – V. VoÏenílek.
SúãasÈou konferencie bola v˘stava kartografickej produkcie kartografick˘ch vydavateºstiev. Na v˘stave prezentovali svoje produkty VKÚ, akciová spoloãnosÈ, Harmanec; Eurosense, s. r. o.,
Bratislava; Kartografie Praha, a. s., Praha; âeská geologická sluÏba
Praha.
Z vysoko‰kolsk˘ch pracovísk zabezpeãujúcich v˘uãbu kartografie sa zúãastnili tieto vysoké ‰koly: SvF STU Bratislava, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Pﬁírodovûdecká
fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Fakulta stavební âVUT Praha, ktoré vystavovali v˘sledky svojej vedeckov˘skumnej ãinnosti a úspe‰né diplomové práce.
Prv˘ deÀ konania KK sa konal spoloãensk˘ veãer. Úãastníkov
privítal predseda prípravného v˘boru doc. Ing. J. âiÏmár, PhD.,
ktor˘ vyslovil presvedãenie, Ïe úãastníci konferencie nie sú len dobrí
odborníci v oblasti kartografie, ale Ïe sú aj dobrí spoloãníci. V prípitku, ktor˘ predniesol dekan SvF STU prof. Ing. A. Kopáãik, PhD.
(obr. 3), vyslovil pote‰enie, Ïe stretnutie slovensk˘ch a ãesk˘ch kartografov sa koná na pôde SvF a zaÏelal v‰etk˘m úãastníkom pekn˘
pobyt v Bratislave a naãerpanie nov˘ch poznatkov z oblasti kartografie, geografie a geoinformatiky.
Úãastníci KK okrem propagaãn˘ch materiálov dostali ãasopis
Geodetick˘ a kartografick˘ obzor, 2007, ã. 7–8, so zameraním na
obsah KK, Kartografické listy roãník (ãíslo) 15 (2007) a zborník referátov v kniÏnom prevedení a tieÏ na CD nosiãi.

Vzpomínka na Ing. Jiřího Scháňku
92.ScháÀka:528

Dne 22. 12. 2006 náhle ve vûku 76 let zemﬁel Ing. Jiﬁí ScháÀka.
Odborné veﬁejnosti byl znám jako vynikající pracovník v oboru
inÏen˘rské geodézie.
Narodil se 28. 4. 1930 v Praze, po stﬁedo‰kolském studiu úspû‰nû
absolvoval zemûmûﬁické inÏen˘rství na V·SN âVUT v Praze roku
1953. Pracoval pak do roku 1957 v Severoãeském prÛzkumu Kraslice na rÛzn˘ch lokalitách v âechách i na Moravû. Bûhem vojenské
sluÏby v letech 1954 a 1955 téÏ jako hlavní mûﬁiã na v˘stavbû leti‰È
Tﬁi Duby a Mo‰nov pro firmu Posista. V letech 1958 aÏ 1969 v podniku V˘stavba hl. m. Prahy ve funkci odpovûdn˘ geodet a jako vedoucí odboru, poté do poloviny roku 1972 jako hlavní inÏen˘r podniku IPS, závod Generální dodavatelství staveb, zejména pﬁi pﬁípravû
inÏen˘rsk˘ch sítí pro praÏská sídli‰tû (Chmelnice, Prosek – zde mj.
vedl akci prÛzkumu a zaji‰tûní prosecké plo‰iny), aj. Prosazoval dnes
samozﬁejmé, ale tehdy je‰tû dÛslednû neprovádûné, zamûﬁování inÏen˘rsk˘ch sítí pﬁed záhozem. Poté pﬁe‰el do koncernu Dopravního
podniku hl. m. Prahy, kde u DP-Metro a od roku 1977 u DP-Investor dopravních staveb vybudoval geodetick˘ odbor pÛsobící zejména
pﬁi v˘stavbû metra – mj. zavedl do praxe ve VÚGTK Ing. J. ·ímou
zpracovanou metodu blízké fotogrammetrie pro 100% kontrolu
ostûní vybudovan˘ch tunelÛ. Byl spoluautorem urãení souﬁadnic
prÛjezdního profilu vozÛ praÏského metra. Geodetick˘ odbor DPIDS pod jeho vedením pak v následujících letech zaji‰Èoval vyhodnocení v‰ech závazn˘ch kót jako podklad pro kolaudaci postupnû
budovan˘ch tunelÛ a stanic metra, vyhodnocování tzv. bezpeãnostního mûﬁení poklesÛ a deformací objektÛ nad raÏen˘mi tunely (tehdy
v husté zástavbû stﬁedu mûsta) a posléze i zamûﬁení a kartografické
zpracování Technické mapy metra 1 : 200.
Ing. ScháÀka byl aktivní i na poli âSVTS, pﬁedná‰el na mnoha
akcích inÏen˘rské geodézie a v kurzech pro odpovûdné geodety,
publikoval v odborn˘ch ãasopisech. Byl dlouholet˘m pﬁedsedou
odborné skupiny inÏen˘rské geodézie Spoleãnosti geodézie a kartografie âSVTS. Po dosaÏení dÛchodového vûku koncem dubna
1990 pak celkem pﬁekvapivû ihned a definitivnû ode‰el z Prahy
do Mora‰ic u Chrudimi, kde nûkolik let peãoval o svoji starou
matku a tû‰il se pouze z práce na veliké zahradû a z náv‰tûv rodiny a pﬁátel. PÛsobil zde v obecním zastupitelstvu pﬁi ﬁe‰ení odborn˘ch technick˘ch otázek. Zemﬁel v autû pﬁi cestû do nemocnice. âest jeho památce.
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K nedožitým sedmdesátinám
doc. Ing. Jiřího Pyška, CSc.
92.Py‰ek:528

Jiﬁí Py‰ek se narodil 16. 2. 1937 v malé po‰umavské vesniãce Loretû-T˘nci. V letech 1943 aÏ 1955 nav‰tûvoval obecnou ‰kolu v Bû‰inech u Klatov, státní stﬁední ‰kolu v âachrovû a maturitu sloÏil na
jedenáctileté stﬁední ‰kole v Klatovech. JiÏ tehdy mûl velmi rád matematiku a pﬁírodu. PﬁestoÏe jeho pﬁedci i star‰í bratﬁi se vûnovali
kantoﬁinû, vybral si k dal‰ímu studiu obor geodézie a kartografie na
âVUT v Praze, kde strávil léta 1955 aÏ 1960. V prÛbûhu studia ho
zaujala matematická kartografie, které se pozdûji vûnoval.
Po absolutoriu âVUT Jiﬁí Py‰ek nûkolik let pracoval v geodetické
praxi v Klatovech a v Plzni. V roce 1964 se stal vysoko‰kolsk˘m
pedagogem na katedﬁe matematiky Vysoké ‰koly strojní a elektrotechnické (V·SE) v Plzni, kde pÛsobil 20 let. V tomto období získal rozsáhlé znalosti z matematiky a pﬁíbuzn˘ch vûdních oborÛ, které
mu daly základ pro vûdeckou práci v oboru matematické kartografie. Té se dále vûnoval.
Od roku 1984 pÛsobil jako odborn˘ asistent katedry geografie Pedagogické fakulty v Plzni, kde zaji‰Èoval v˘uku zejména matematického zemûpisu, kartografie a topografie. Jako pedagog byl velmi
oblíben˘. Mûl neobyãejn˘ dar (zﬁejmû dûdictví sedmi generací kantorsk˘ch pﬁedkÛ), díky nûmuÏ dokázal získat studenty a zaujmout je
ve sv˘ch pﬁedná‰kách. Aã mûl mnoho povinností, vÏdy si na konzultaci se sv˘mi studenty na‰el ãas, aÈ uÏ se jednalo o problém odborn˘, studijní nebo také osobní. Jako otec ãtyﬁ dûtí mûl pro studenty
pochopení. Získal si mezi nimi velkou popularitu. Byl velmi tolerantní k chybám druh˘ch. To ale neznamenalo, Ïe by zkou‰ka u nûj
byla snadná. Právû naopak. Nebylo v˘jimkou více termínÛ zkou‰ky,
svou trpûlivostí donutil kaÏdého (s pﬁihlédnutím k jeho matematick˘m znalostem) alespoÀ základÛm kartografie porozumût.
Stále hledal cestu, jak je‰tû více pﬁiblíÏit kartografii a zejména matematickou kartografii studentÛm, kteﬁí by ale zároveÀ mûli potﬁebné
znalosti z matematiky. Teprve rok 1990 s sebou pﬁinesl nové moÏnosti.
To uÏ ale Jiﬁí Py‰ek nebyl jen pedagogem, ale stanul v ãele fakulty. VáÏil si projevené dÛvûry sv˘ch studentÛ a kolegÛ v akademickém senátu a stal se dûkanem fakulty uÏ koncem roku 1989. Na
tuto roli mûl ale pﬁíli‰ dobrosrdeãnou povahu a stála ho hodnû Ïivotních sil. V tomto období se mu bohuÏel nevyhnuly ani Ïivotní
krize (v roce 1990 tragicky zemﬁel jeho syn Jiﬁí). Funkci dûkana vykonával do roku 1992 a bûhem tohoto dvouletého funkãního období
se zamûﬁil na zaji‰tûní nové orientace fakulty a na ustavení Západoãeské univerzity (ZâU).
Vyvrcholením jeho úsilí ve funkci dûkana bylo zaloÏení nového
odborného magisterského studia matematické kartografie na Pedagogické fakultû v Plzni. První studijní rok byl zahájen v záﬁí 1991.
Pﬁedãasná smrt Jiﬁího Py‰ka v roce 1995 zastihla jeho první studenty
v prÛbûhu studia a ãást jeho odborn˘ch pﬁedná‰ek vlastnû nikdy nezaznûla. Stejnû tak se jiÏ neujal diplomov˘ch prací a nedoÏil se prvních absolventÛ. Studijní obor matematická kartografie v transformované podobû v‰ak existuje dál na Fakultû aplikovan˘ch vûd ZâU
v Plzni v rámci inÏen˘rského oboru geomatika.
Svou vûdeckou prací se Jiﬁí Py‰ek zaﬁadil mezi pﬁední ãeské matematické kartografy. V roce 1980 obhájil kandidátskou práci na téma
„Obecné ﬁe‰ení tﬁídy jednoduch˘ch zobrazení“ na V·SE v Plzni.
Publikoval ﬁadu odborn˘ch ãlánkÛ zejména v ãasopise Geodetick˘
a kartografick˘ obzor s ﬁe‰ením teoretick˘ch problémÛ matematické
kartografie a vydal nûkolik skript s tématikou pﬁedmûtÛ, které vyuãoval. Staãil je‰tû dopsat uãební texty z matematické kartografie
podle jeho pojetí, která se stala jedním ze stûÏejních studijních materiálÛ souãasn˘ch studentÛ geografie i geomatiky.
Velká pracovní odpovûdnost, zaujatost a vytrvalost jít za sv˘m pﬁi
ﬁe‰ení organizaãních, pracovních i odborn˘ch problémÛ ho kolikrát
vedla aÏ ke stavu vyãerpání. Zemﬁel neãekanû, uprostﬁed rozdûlané
práce, ve vûku 58 let. S ním ode‰ly odborné znalosti, osobit˘ pﬁístup
k v˘kladu, ale i Ïivotní moudrost a jeho „werichovsk˘“ humor.
VzpomeÀme na doc. Ing. Jiﬁího Py‰ka, CSc. jako na vûdce, kartografa, pedagoga a laskavého ãlovûka.

Za prof. Ing. Milošem Pickem, DrSc.
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Dne 21. 3. 2007 ve vûku nedoÏit˘ch 84 let zemﬁel prof. Ing. Milo‰
Pick, DrSc. Poslední rozlouãení se zesnul˘m se konalo 30. bﬁezna
2007 v nové obﬁadní síni v Praze na Ol‰anech za úãasti nejbliÏ‰ích
pﬁíbuzn˘ch, pﬁátel a odborné veﬁejnosti.

Milo‰ Pick se narodil v LuÏi (okres Chrudim) ve v˘chodních âechách. V letech 1934 aÏ 1942 studoval na Reálném gymnáziu
v Praze-Smíchovû. V roce 1950 ukonãil studium zemûmûﬁického inÏen˘rství na Vysoké ‰kole speciálních nauk âVUT v Praze a nastoupil do Geofyzikálního ústavu (GÚ) âeskoslovenské akademie
vûd (âSAV) v Praze. V letech 1951 aÏ 1953 vedl oddûlení matematické kartografie Vojenského topografického ústavu v Dobru‰ce.
Poté pracoval v gravimetrickém oddûlení GÚ. V roce 1959 obhájil
kandidátskou disertaãní práci na téma „V˘zkum tíhového pole Zemû
v horsk˘ch oblastech“. V roce 1963 získal hodnost doktora vûd po
obhajobû disertace „Geoid a vnûj‰í tíhové pole Zemû“. V letech 1960
aÏ 1970 zastával funkci ﬁeditele GÚ âSAV. Zastával i dal‰í v˘znamné
funkce – místopﬁedseda Vûdeckého kolegia astronomie, geofyziky,
geodézie a meteorologie âSAV, pﬁedseda âeskoslovenského národního komitétu geodetického a geofyzikálního, pﬁedseda komise pro
obhajoby kandidátsk˘ch a doktorsk˘ch disertaãních prací v oborech
geodézie a geofyziky a ãlen mezinárodních vûdeck˘ch organizací.
Jeho práce v âSAV byla ocenûna udûlením Medaile za vûdu a v˘zkum. Byl autorem cca 200 pÛvodních vûdeck˘ch pojednání. Zvlá‰tû
vysoce jsou mezinárodnû cenûny jeho práce v oboru fyzikální geodézie, které v˘znamnou mûrou pﬁispûly k dobrému jménu, kterému
se ãeská geodézie ve svûtû tû‰í (spoluautor monografie Theory of
the Earth Gravity Field, monografie The geoid and tectonic forces,
Advanced Physical Geodesy and Gravimetry aj.). Jeho jméno jako
svûtového vûdce je uvedeno v publikaci „Marquis Who is Who in
the World“ a v „International Biographical Centre Cambridge Who
is Who of Intelectuals“. Byl i vynikajícím pedagogem – jmenován
profesorem vy‰‰í geodézie byl v roce 1994 na základû inauguraãní
pﬁedná‰ky „Problémy moderní geodézie“. Zpracoval rovnûÏ 7 vysoko‰kolsk˘ch skript a publikoval v mnoha odborn˘ch ãasopisech,
mj. i v ãasopise Geodetick˘ a kartografick˘ obzor. Byl ãlenem redakãní rady ãasopisu Studia geophysica et geodaetica, ãlenem speciální studijní skupiny Testing Areas a vedoucí podskupiny Testing
Areas Artifficial Models v rámci Mezinárodní geodetické asociace.
U pﬁíleÏitosti Ïivotního jubilea v roce 2003 byla prof. Milo‰i
Pickovi udûlena Akademií vûd âeské republiky Machova medaile
za vûdeck˘ pﬁínos k rozvoji fyzikálních vûd.
S prof. Ing. Milo‰em Pickem ode‰el dal‰í z v˘znamn˘ch ãesk˘ch
a svûtov˘ch geodetÛ a geofyzikÛ. Pﬁejme mu po jeho mimoﬁádnû
plodné Ïivotní pouti pokojné odpoãinutí.

OSOBNÉ SPRÁVY
Ing. Matej Bada skončil funkciu
podpredsedu ÚGKK SR
92.Bada:528

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením ã. 987 zo 14. 11. 2007
s úãinnosÈou od 16. 11. 2007 odvolala Ing. Mateja Badu z funkcie
podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.
Jeho odchod z funkcie nám dáva príleÏitosÈ veºmi zhustene si pripomenúÈ jeho pôsobenie v rezorte geodézie a kartografie.
Narodil sa 9. 7. 1947 v Tótkomlósi [severov˘chodne od Segedínu (Seged) – Maìarská republika]. Na Slovensko – do Kajala,
okres Galanta, pri‰iel s rodiãmi v tom istom roku. Po ‰túdiách nastúpil v roku 1971 do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, Stredisko geodézie v Galante a v decembri 1974 pre‰iel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 ÚGKK SR). Na
t˘chto pracoviskách pre‰iel rôznymi druhmi prác a vykonával viaceré funkcie. 1. 2. 1998 bol vymenovan˘ za riaditeºa katastrálneho
odboru ÚGKK SR. Uznesením vlády SR ã. 1073 z 13. 12. 2006
s úãinnosÈou od 14. 12. 2006 bol vymenovan˘ do funkcie podpredsedu ÚGKK SR. (Jeho pracovnú ãinnosÈ pozri Geodetick˘ a kartografick˘ obzor, 2007, ã. 1, s. 1–2.)
Vo funkcii podpredsedu ÚGKK SR sa zaslúÏil o informatizáciu
katastra nehnuteºností (KN) a priãinil sa o rozvoj KN v SR.
OceÀujeme 36-roãnú zásluÏnú prácu Ing. Mateja Badu, ktorú vykonal pre rozvoj slovenskej geodézie, kartografie a katastra a prajeme mu do ìal‰ích rokov veºa pevného zdravia, osobnej pohody
a aby mal dostatok ãasu na svoje záºuby (poºovníctvo, turistika, záhradkárstvo).

OZNAMY

OZNAMY
Zmena zástupcu vedúceho redaktora
a zmena v redakčnej rade
Geodetického a kartografického
obzoru

Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v.v.i.,
získal cenu INDUSTRIE v soutěži
ČESKÁ HLAVA 2007

3. odvolal z funkcie ãlena redakãnej rady GaKO Ing. Du‰ana Fiãora
ku dÀu 31. 12. 2007 a menoval do tejto funkcie Ing. Imricha HorÀanského, PhD. s úãinnosÈou ku dÀu 1. 1. 2008.

Odborná porota soutûÏe âESKÁ HLAVA udûlila 22. 11. 2007 v hotelu
Ambassador v Praze cenu Industrie V˘zkumnému ústavu geodetickému,
topografickému a kartografickému (VÚGTK), v.v.i., Zdiby, za „nové
webové technologie pro zpracování geometrického plánu“ (obr. 1).
Ve VÚGTK byla technologie v˘zkumnû ﬁe‰ena jako souãást projektu Akademie vûd âR „Informaãní spoleãnost“, tématického programu „II. Národní program v˘zkumu – TP2“ s názvem „Systém
pﬁenosu dokumentaãních dat pro aktualizaci informaãního systému
státní správy zemûmûﬁictví a katastru“. Obhájena byla v roce 2006.
V˘sledkem ﬁe‰ení bylo vytvoﬁení systému pﬁímé datové aktualizace
souborÛ ISKN formou aktualizaãních souborÛ na podkladû geometrického plánu s pln˘m vyuÏitím webov˘ch technologií. Následnû,
jako v˘sledek v˘zkumu, byla zaloÏena internetová stránka
http://www.geometrplan.cz/ pro volné vyuÏití v zemûmûﬁické praxi.
Tato web aplikace získala v roce 2007 od zemûmûﬁické komory,
svazu geodetÛ i âeského úﬁadu zemûmûﬁického a katastrálního
první místo v soutûÏi o technické dílo roku 2006 a stejnû tak byla
hodnocena i odbornou zemûmûﬁickou veﬁejností.
Uvedená metoda byla podrobnû popsána v Geodetickém
a kartografickém obzoru 2007, ã. 10. Vûﬁíme, Ïe ocenûní pﬁispûje
ke zv˘‰ení prestiÏe na‰eho povolání a k vût‰í publicitû oboru i resortÛ zemûmûﬁictví a katastru nemovitostí. Blahopﬁejeme!

Redakce
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V súlade so závermi 35. operatívnej porady predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) zo dÀa
6. 12. 2007 a v zmysle ãl. III a IV „Dohody âeského úﬁadu zemûmûﬁického a katastrálního (âÚZK) a ÚGKK SR o spoluvydávaní
odborného a vedeckého ãasopisu Geodetick˘ a kartografick˘ obzor“
(GaKO) ã. P-160/1992 predseda ÚGKK SR:
1. odvolal z funkcie zástupcu vedúceho redaktora GaKO Ing. Jána
Vanka ku dÀu 31. 12. 2007 a menoval do tejto funkcie Ing. Ondreja Zahna s úãinnosÈou ku dÀu 1. 1. 2008.
2. odvolal z funkcie podpredsedu/predsedu redakãnej rady GaKO
Ing. Juraja Kadlica, PhD. ku dÀu 31. 12. 2007 a menoval do
tejto funkcie Ing. Bronislavu Tóthovú s úãinnosÈou ku dÀu 1. 1.
2008.

Obr. 1 Zástupci VÚGTK, v.v.i., Ing. Franti‰ek Bene‰, CSc. (uprostﬁed) a Ing. Milan Kocáb, MBA (druh˘ zprava),
pﬁi vyhlá‰ení v˘sledkÛ (foto: archiv âeská hlava)

