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GOP ultra-rychlé dráhy družic
pro Mezinárodní službu GNSS

Ing. Jan Douša, Ph.D.,
Geodetická observatoř Pecný,
VÚGTK, v.v.i.

Věnováno 50. výročí založení Geodetické observatoře Pecný
528.3

Abstrakt
Zpracování globální sítě stanic GPS v tzv. režimu near real-time na Geodetické observatoři Pecný (GOP) přispívá určováním
přesných drah družic k ultra-rychlým produktům Mezinárodní služby GNSS (IGS). Výsledky nejnovějšího vývoje zpracování
jsou zde popsány. Vedle vyšší kvality produktu byla zvýšena efektivita zpracování tak, aby umožnila krátkou periodu obnovy
lépe podporující aplikace v reálném čase. Vyhodnocení výsledků odvozených z původního a nového řešení GOP bylo provedeno vzhledem k finálním produktům IGS ve společném období šesti měsíců.

GOP ultra-rapid orbits for International GNSS Service
Summary
The near real-time analysis of the global GPS network at Geodetic observatory Pecný (GOP) contributes with the orbit
determination to the ultra-rapid products of the International GNSS Service (IGS). The last developments in the processing is
described. Beside improved product quality, the efficiency of our analysis has also increased to enable short product updates
better supporting the real-time applications. The evaluation of the results derived from the original and new GOP analysis is
provided with respect to the IGS final products using common six month period.

1. Úvod
Od roku 2004 přispívá analytické centrum Geodetické observatoře Pecný (GOP) určováním přesných drah družic amerického vojenského systému NAVSTAR-GPS (dále jen GPS)
k ultra-rychlému produktu Mezinárodní služby GNSS (IGS),
[1]. Ultra-rychlé řešení globální sítě stanic GPS bylo na GOP
připravováno již v letech 2000-2001, [2]. Plně rutinně je produkt přesných drah družic poskytován od ledna 2002.
Hlavním motivem této činnosti byly naše práce v oblasti
„GPS meteorologie“ [3], započaté na GOP již v roce 1999,
[4]. Jedná se o přesné určování troposférických parametrů
z GPS pro asimilaci do numerických předpovědí počasí [5],
a proto s vysokým nárokem na dostupnost výsledků (max. 60
min.). Kvalitní predikce drah je zcela nutnou podmínkou pro
tuto aplikaci [6] a jediným vhodným produktem jsou právě
ultra-rychlé dráhy IGS. Tyto jsou od roku 2000 generovány
2 ⫻ denně a od dubna 2004 dokonce 4 ⫻ denně, přičemž produkt obsahuje dráhy 24 h určené a následující 24 h predikované [7].
V období únor-září 2006 byl oficiální GOP příspěvek do
IGS pozastaven a vyvíjeli jsme novou implementaci společně
se zavedením řady připravovaných změn ve standardech IGS
(rovněž v průběhu roku 2006). Tento příspěvek shrnuje
změny provedené v našem zpracování a kvalitativní porovnání nových produktů vzhledem k produktům původním.
2. Původní a nová implementace systému
2.1 Společný princip řešení
Zpracování je založeno na Bernském GPS software (BSW)
[8], který je částečně modifikován v modulové části kombinace krátkých dráhových oblouků do jediného oblouku

(hlavní program ADDNEQ2) vzhledem k našemu specifickému řešení pro vysokou efektivitu analýzy.
K přesnému určování družic je vhodný alespoň jeden den
zpracovaných dat. Požadujeme-li kvalitní predikci na dalších
12 - 24 hodin, potom je třeba dva až tři dny dat, na jejichž
základě predikci provádíme. Při subdenním cyklu obnovy
produktu musíme řešení několikrát za den aktualizovat. Použijeme-li při každé obnově řešení plnou datovou základnu,
nastává značná redundance ve zpracování dat (obr. 1a) a toto
je časově velmi neefektivní.
Náš přístup vychází z možnosti kombinace krátkých oblouků drah družic do dlouhých na úrovni normálních rovnic,
[9]. Díky tomu můžeme zpracování odlišit na dvě fáze:
1. tzv. předzpracování dat ukončené uložením normálních
rovnic (NEQ) a 2. kombinace dílčích řešení na úrovni NEQ.
Tento přístup je také zobrazen na obr. 1b, 1c pro řešení třídenních drah družic. Jako minimální dávku dat pro předzpracování globální sítě se základnami až 8000 km jsme určili 6 hodin [10]. V současné době to odpovídá obnově IGS
ultra-rychlých drah družic (4⫻ denně), což představuje nulovou redundanci v předzpracování dat. S vyšší frekvencí
cyklu obnovy bude částečná redundance již nutná.
Implementovaný postup zpracování v GOP je robustní,
nevyžaduje speciální inicializaci a je závislý jen na datech
GPS a družicových navigačních zprávách. Vstupem jsou
proto pouze hodinová data GPS a apriorní informace o drahách družic získané z navigační zprávy v globálním pokrytí.
Další hlavní charakteristikou našeho zpracování je využití
dvojitých diferencí k původním fázovým observacím, díky
čemuž nepotřebujeme znát přesný chod hodin na družicích
i přijímačích. K hrubé synchronizaci hodin přijímačů s časem GPS je ovšem využito nediferencovaných kódových observací. Z toho také vyplývá, že z našeho současného řešení
nemůžeme určovat chod hodin na družicích.
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Obr. 1 Určování 3-denních oblouků drah družic s 6-hodinovým cyklem obnovy: a) jednotné zpracování
pro 3 dny, b) klouzavé předzpracování pro jeden den + kombinace denních oblouků na úrovni normálních rovnic (NEQ)
a c) předzpracování 6 hodin (obnovovací cyklus) s kombinací do 3 dnů

Oficiálním výstupem našeho zpracování jsou přesné dráhy
družic GPS, včetně kódu přesnosti pro jednotlivé družice. Do
produktu jsou navíc vkládány hodnoty chodu hodin na družicích predikované z přijatých navigačních zpráv.
2.2 Nová implementace a hlavní rozdíly
Původní řešení využívalo upravenou a velmi předběžnou
verzi BSW V50. Nové řešení je již založeno na oficiální verzi
BSW V50. Při její implementaci do našeho systému zpracování (včetně modifikací a fixací specifických problémů) jsme
náš systém kompletně přepracovali, aby byl jednotný s dalšími systémy zpracování v analytickém centru GOP, tudíž
snadnější na údržbu. Pro představu, systém určování ultrarychlých drah družic představuje sadu více jak 130 skriptů,
programů a konfiguračních souborů, které zajišťují veškerou
činnost spojenou s poskytováním produktu do IGS. Systém
je částečně vnořen do prostředí Bernese processing engine
(automatizace využití BSW) navíc však obstarává i veškeré
nezbytné interakce: přísun dat z GOP datového centra, spuštění zpracování včetně generování chybových zpráv, zasílání
produktů do IGS a GOP anonymních ftp, zajišťování archívu
zpracování, monitorování výsledků a jejich výstup na webové rozhraní, plnění databáze výsledků a jejich evaluaci.
Mezi další nové prvky zpracování, z nichž některým se budeme níže podrobně věnovat, patří:
– revize konfigurace globálních stanic a start zpracování,
– zpracování v paralelním režimu u všech významných kroků,
– další optimalizace procesu zpracování a zdrojových kódů,
– zajištění kompletní sady družic ve zpracování,
– možnost vyloučení nevhodných družic v odesílaném produktu,
– řešení celočíselných ambiguit,
– určování globálního ionosférického modelu (zejména pro
řešení ambiguit),
– iterativní kontrola stanic při definování referenčního rámce,
– test nových standardů IGS,
– využití dat GPS přijímaných v reálném čase,
– rutinní monitorovací systém kvality a dostupnosti.

2.3 Volba stanic globální sítě a start zpracování
Zásadní problémy ve zpracování nastanou v případě
chybějících dat pro globální pokrytí. Tato situace není
z různých důvodů zcela vzácná. Zpracování založené na
pouhých 6 hodinách je na tento nedostatek zejména citlivé
- chybějící data nejsou zpětně po zpracování doplněna a ovlivňují tak řadu následujících řešení. Proto jsme
připravili mechanismus, který testuje v 10 min. intervalu
dostupnost vstupních dat vzhledem ke konfigurované síti
a na základě daných kritérií: 1. počet dostupných subsítí
(viz níže), 2. celkový počet stanic, 3. počet souborů v poslední hodině) vyhodnocuje možný start zpracování. Ten
zpravidla nastává 20 – 40 min. po poslední observaci z předešlé hodiny. Pokud data podmínky nesplňují, aktuální
zpracování spuštěno není a dále se čeká na doplnění dat
(maximálně dva dny). Potom systém postupně dopracuje chybějící nezbytná předzpracování až přejde do reálného času.
Pro stabilnější přísun včasných dat jsme také realizovali
sběr pomocí archivace vteřinového datového toku IGS v reálném čase (nyní až 14 stanic). Tato data jsou k dispozici
vždy několik vteřin po celé hodině na rozdíl od „dávkových“
hodinových souborů (5 – 90 min.).
Vlastní konfiguraci globální sítě (tj. volbu stanic) je třeba
provádět velmi pečlivě a s dobrou znalostí situace. Kritéria
na výběr vhodných stanic jsme stanovili takto: 1. stanice s hodinovými daty s minimálním zpožděním (max. 30 min.),
2. globální pokrytí, 3. stanice měřící „all-in-view“ – kompletní sadu všech viditelných družic, 4. stanice realizující referenční rámec, 5. stanice s dlouhodobou stabilitou, 6. výhledově i stanice observující GLONASS či stanice
s externími hodinami.
U třetího kritéria, které může být překvapující, se krátce
zastavme. Skutečnost je taková, že pouze malá část stanic
sítě IGS observuje všechny na obloze viditelné družice. Způsobují nám problém zejména družice označené dočasně či trvale jako „unhealthy“ (nezdravé), protože řada přijímačů je
při určitém nastavení ignoruje. Počty observací pro družici
normální a opakovaně „unhealthy“ v jednotlivých 6hod. dáv-
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Obr. 2 Vlevo: družice třikrát dočasně označená „unhealthy“ a odpovídající výpadky observací pro denní (tučně) a 6hod.
(slabě) data; vpravo: družice permanentně označená „unhealthy“ (od srpna 2006)

Tab. 1 Výsledky optimalizace subsítí, datové dávky a zdrojového kódu
Interval
předzpracování

Čas
analýzy

Kapacita
disku

Poznámka

24 hodin (1)

54 min

40 MB

optimalizace subsítí

12 hodin (1)

36 min

30 MB

optimalizace subsítí

6 hodin (0)

33 min

24 MB

bez optimalizace subsítí

6 hodin (1)

30 min

24 MB

optimalizace subsítí

6 hodin (2)

24 min

24 MB

optimalizace zdrojového kódu a subsítí

kách jsou zřejmé z obr. 2. Je to způsobeno nehomogenním
pokrytím observacemi v použité globální sítí. U družice
s PRN03 (G03) takto opakovaně chyběla data zcela mezi
12 – 18 hod. a u družice PRN15 (G15) chyběla od srpna 2006
většina, a tudíž parametry drah nemohly být nastaveny v dílčích normálních rovnicích. V následujících řešení to způsobuje potíže ve stabilitě i kvalitě produktu, minimálně pro tuto
družici.
2.4 Optimalizace procesu zpracování
Vedle minimální redundance v postupu předzpracování jsme
ve třech směrech úspěšně zefektivnili postup analýzy: 1. konfigurací jednotlivých kroků zpracování, 2. paralelizací kroků
a jejich optimalizací a 3. zvýšením efektivnosti zdrojového
kódu.
Do konfigurace kroků zpracování patří zejména organizace postupu tak, aby v iterativním procesu bylo využíváno
předchozích výsledků, přičemž byl vždy minimalizován počet určovaných parametrů (např. eliminací parametrů). Vzhledem k velké provázanosti jednotlivých kroků je potřeba
udržet celý postup robustní a směrem k výsledkům konvergentní.
Náš systém je zároveň navržen tak, aby maximální počet

kroků byl vždy prováděn souběžně na všech dostupných
procesorech. Je to možné buď při nezávislosti dílčích kroků
a nebo rozložením globální sítě na subsítě (např. dle kontinentů), které zpracováváme nezávisle a poté jejich řešení
v normálních rovnicích spojujeme. Tento postup lze aplikovat s využitím libovolného počtu pracovích stanic a dostupných procesorů. Využíváme takto dva hostitelské počítače, každý se dvěmi procesory. Jelikož čtyři procesory
nelze využívat v celém průběhu zpracování, v průměru je
výpočetní čas zkrácen zhruba o polovinu. Rozdělením zpracování na přiměřené subsítě je urychlen výpočetní proces
několikanásobně, a to především z důvodu menšího rozsahu
řešených dimenzí (současně však zanedbáváme některé korelace). Počet subsítí a jejich velikost (dimenze) je třeba
optimalizovat specificky pro daný počet procesorů, jejich
výkonnost a režijní čas. V poslední optimalizaci jsme odstranili často opakované operace (zejména Input/Output)
v našem zdrojovém kódu a nahradili je obdobou dočasné
úschovy v paměti.
Přehled časové i diskové náročnosti zpracování po různých
optimalizačních krocích je podáván v tab. 1.
Vzhledem k dosažení kompletního zpracování v dosahu
30 min., jsme i se současným vybavením (4CPU@1.8GHz)
schopni generovat ultra-rychlé dráhy družic až s hodinovou
periodou.
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2.5 Celočíselné určení ambiguit
V novém systému zpracování jsme připravili celočíselné vyřešení většiny ambiguit. Vzhledem ke zpracování krátkých
časových intervalů na dlouhých základnách se jako vhodná
nabízí tzv. strategie řešení wide-lane a narrow-lane ambiguit.
V prvním kroku řešíme wide-lane ambiguity na základnách
s kvalitními kódovými observacemi (pro libovolnou délku
základny) s využitím lineární kombinace L6 [11], [12]. Pro
zbývající základny, které jsou kratší než 1500 km, řešíme ambiguity na standardní wide-lane lineární kombinaci (L5)
pouze s fázovým měřením a s využitím ionosférického modelu určeného na základě stejných dat pomocí tzv. geometryfree lineární kombinace (L4 či L1-L2). Standardně je takto
určeno 80 % až 90 % wide-lane ambiguit.
Narrow-lane ambiguity jsou následně řešeny s podporou
souřadnic a troposférických parametrů rovněž získaných
v krocích předcházejících. Narrow-lane ambiguit je úspěšně vyřešeno 60 % až 70 %, což představuje i počet definitivně celočíselně vyřešených ambiguit a fixovaných
před tvorbou normálních rovnic. Takto určené celočíselné
ambiguity zpřesňují získání polohy přijímače zhruba dvakrát a pozice drah družic (zejména ve směru letu) přibližně
faktorem 2 až 3.
2.6 Problémy s družicemi
Přístup založený na kombinaci krátkých oblouků drah družic do oblouků vícedenních spočívá ve sloučení příslušných hledaných parametrů v dílčích normálních rovnicích
(např. pro dráhu družice 6 dráhových elementů a 9 parametrů tlaku radiačního záření). Před sloučením ovšem musíme vyjádřit odpovídající parametry vzhledem ke stejným
apriorním hodnotám, což je realizováno transformacemi
parametrů v dílčích normálních rovnicích. Pro některé družice se v některých období nedaří uspokojivě dlouhý oblouk určit (parametricky nedostačuje). Může to nastat v případě manévru družice, přeletu družice zákrytem Země,
Měsíce či např. jiným problémem s udržováním orientace
družice v dráze (natočení k Slunci apod.). Další problém
může činit zmíněný nedostatek observací pro některou družici. V takových a dalších případech je třeba kombinaci do
dlouhého oblouku řešit obezřetně, protože výsledek pro
celé řešení (nejen pro problematickou družici) může být
snadno znehodnocen.
Vyvinuli jsme proto dvě procedury, které řeší optimální
kombinaci dlouhých dráhových oblouků (tj. např. rozdělení do více částí). Základ první metody je zřejmý z obr. 3
– využíváme iterativního srovnávání dlouhých oblouků
(3-denních) s oblouky půldenními (přibližně jeden oběh
okolo Země). Na rozmezí půldenních oblouků můžeme dodatečně manipulovat s dráhovými parametry pro jednotlivé
družice – nastavení nové sady parametrů pro danou družici
(tj. definování nového oblouku) anebo přidání stochastických parametrů reprezentujících neznámé síly působící
v dané epoše zrychlení družice ve směru radiálním. Zkušenost nám potvrdila nutnou opatrnost v zavádění těchto
stochastických parametrů, a pokud je to nutné, tak pouze
pro družice, u nichž je to vzhledem k častým problémům
třeba. Stochastické parametry jsou navíc korelované s vybranými parametry modelu tlaku radiačního záření. Naopak, při dělení dráhy družice na více oblouků zase zachováváme minimální povolenou délkou oblouku (12 hodin).
Tuto metodu používáme pouze v závěrečné 3-denní kombinaci.
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Pro dílčí 1-denní oblouky určované v průběhu iteračního
procesu předzpracování jsme vyvinuli novou metodu, která
je preciznější, avšak časově náročnější (proto ji používáme
jen u denních řešení). Spočívá v opakované kombinaci normálních rovnic pro dlouhé a krátké oblouky drah družic s průběžným sledováním změn v přesnosti určení jednotlivých parametrů. Lze tak dobře identifikovat parametry družice, která
destabilizuje řešení, a kterou z nějakého důvodu nelze kombinovat v konkrétním čase na jeden oblouk. Naším cílem je
všechny družice v řešení uchovat, ale v případě problému
s některou družicí je to obtížné.
V úzce provázaném iterativním systému zpracování lze
snadno destabilizovat řešení návazností na špatný předchozí produkt – tj. porušení konvergence procesu. Například určujeme předběžné souřadnice, troposférické parametry či ambiguity, a ty často fixujeme v některých
následujících dílčích krocích z důvodu úspory dimenzí.
Problém úspěšně eliminujeme přiřazením vhodně zvolené nižší váhy všem observacím z družice, která vykazuje
dílčí problémy. Ta sice ve zpracování zůstává, ale jsme
schopni ji na základě definovaných kritérií v daném oficiálním produktu prohlásit za problematickou a případně ji
nezačlenit.
Manévry družic mohou být v našem zpracování identifikovány na několika úrovních: 1. při výrazné změně parametrů
v navigační zprávě, 2. při předzpracování nediferencovaných
kódových měření, 3. při řešení trojitých diferencí a hledání
fázových skoků.
2.7 Faktor kvality produkovaných drah
Formát SP3 definovaný pro dráhy družic umožňuje v hlavičce pro každou družici specifikovat tzv. kód přesnosti
(AccCode), z něhož lze určit odpovídající střední kvadratickou chybu v poloze družice jako 2AccCode[mm]. Poslední revize formátu SP3(c) [13] dokonce umožňuje definovat přesnost polohy v jednotlivých epochách pro každou
družici. Náš produkt v současné době podporuje pouze
přesnost v záhlaví, tj. rozlišuje pouze družice, nikoliv
epochy.
V novém systému jsme se snažili vylepšit určování tohoto kódu přesnosti, protože jsme dobře věděli, že náš původní systém trpěl nedostatky. Kromě formální střední
chyby hlavní poloosy dráhy družice nyní uvažujeme i další
hlediska: a) srovnání krátkých a dlouhých dráhových oblouků v závěrečné kombinaci třídenních řešení a b) srovnání drah jednotlivých družic s drahou z předchozího řešení. Kvalitativně jsme odhad kódu přesnosti zásadně
zlepšili, a to se projevilo i ve výsledcích z IGS kombinace
opírající se o tyto informace. Ve specifických případech zůstává námi generovaný kód přesnosti problematický, protože např. pro predikci jej nelze správně odvodit na základě
stávájících dat. Do budoucna proto připravujeme další
zpřesnění právě pro predikci, a to pomocí zapracování
zpráv o očekávaných manévrech (tzv. NANU zprávy), využití informací o nastavení družice jako „unhealthy“, faktoru dostupnosti observací pro družici v dílčích subřešeních a případně statistické vyhodnocení stability družice
v nedávné historii. Účinek zlepšeného určení kódu přenosti
je patrný v obr. 4, který ukazuje účinnost váhování střední
kvadratické chyby v poloze družice s využitím kódu přesnosti (WRMS) a bez něho (RMS). Nové řešení je podstatně
lepší jak v kvalitě, tak v lepším interním ohodnocení přesnosti drah družic, což je pro vlastní produkt velmi podstatné.
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Obr. 3 Postup kombinace normálních rovnic pro dlouhé oblouky drah družic z 6 hodin předzpracování

Obr. 4 Střední chyba polohy družice (RMS) a střední chyba z váhovaného průměru (WRMS) získaná pro určenou část drah
družic (nahoře) a 12 hodin predikovanou část (dole)

Geodetický a kartografický obzor
106 ročník 53/95, 2007, číslo 6

Douša, J.: GOP ultra-rychlé dráhy družic pro Mezinárodní službu GNSS

Obr. 5a Klasifikování přesnosti pro jednotlivé družice v průběhu dvou měsíců – starý produkt,
určovaná část

Obr. 5b Klasifikování přesnosti pro jednotlivé družice v průběhu dvou měsíců – starý produkt,
12 hodin predikovaná část
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Obr. 5c Klasifikování přesnosti pro jednotlivé družice v průběhu dvou měsíců – nový produkt,
určovaná část

Obr. 5d Klasifikování přesnosti pro jednotlivé družice v průběhu dvou měsíců – nový produkt,
12 hodin predikovaná část
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Obr. 6 Porovnání starých (vlevo) a nových (vpravo) ERP parametrů z GOP vzhledem k finálním z IGS (shora): pohyb
pólu X-pole, Y-pole, změna v pohybu pólu X-pole [rate], Y-pole [rate], délka dne (LOD)

Tab. 2 Porovnání starého a nového GOP produktu pro část určovanou / predikovanou a IGS ultra-rychlého produktu
určovaná část
x
predikovaná
část

pozice
družic

pohyb
X-pólu

pohyb
Y-pólu

[mm]

opravy
družic.
hodin
[ns]

změna
v pohybu
Y-pólu
[mas/den]

délka
dne

[mas]

změna
v pohybu
X-pólu
[mas/den]

[mas]

GOP původní

12
24

–
–

0.3
0.5

0.9
0.9

0.4
0.4

0.3
0.3

0.07
0.09

GOP nový

6
15

–
–

0.1
0.3

0.1
0.3

0.2
0.4

0.2
0.3

0.03
0.07

IGS ultra-rapid

<5
10

0.2
5

0.1
0.3

0.1
0.3

0.3
0.3

0.3
0.5

0.03
0.06

[ns]
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Obr. 7 Výsledky určování drah družic jednotlivými analytickými centry vzhledem k IGS řešení kombinovanému

3. Výsledky srovnávacího testu produktu

4. Závěr

Hodnotili jsme především primární produkt našeho zpracování, do něhož počítáme dráhy družic GPS spolu s parametry rotace Země. Již obr. 4 ukázal zvýšení kvality produktu i jeho hodnocení. Přesnější představu o přesnosti
drah jednotlivých družic vůči finálnímu IGS produktu dávají obr. 5a až 5d. Kvalitativní rozdíl je zřejmý především
v predikované části produktu. Statistické vyhodnocení vypovídá o přesnosti našeho určení polohy družice na úrovni
5 - 6 cm (původně 12 cm) a pro prvních 12 hodin predikce
12 cm (původně 24 cm) při váženém průměru ze všech
družic.
Spolu s přesnými polohami družic v terestrickém systému
převedenými do formátu SP3 dodáváme i soubory s parametry rotace Země pro transformaci do nebeského rámce.
Zpětná evaluace těchto parametrů a jejich predikce vůči finálním IGS produktům je znázorněna v obr. 6. Rovněž určení parametrů souřadnic X a Y pólu a jejich změn došlo
k výraznému zpřesnění (přibližně faktorem 2). V případě určení délky dne (změn rychlosti rotace Země) jsme eliminovali původní periodický jev, který způsoboval fázové posunutí epochy parametrů při jejich konverzi do výměnného
formátu.

V příspěvku jsme shrnuli nové přístupy v řešení globální sítě
stanic GPS na Geodetické observatoři Pecný. Nové přístupy
vylepšily výsledné produkty jak je zřejmé z porovnání s původním řešením v tab. 2. Kromě pozice drah družic se naše
řešení v podstatě shoduje s charakteristikami IGS ultra-rychlého produktu. V případě drah družic těží produkt IGS z robustní kombinace příspěvků 7 analytických center, což umožňuje i lépe odhadnout kód přesnosti pro jednotlivé dráhy.
Přesnosti v poloze družic všech analytických center určené
z váhované kombinace oficiálního IGS ultra-rychlého produktu nakonec zobrazuje obr. 7. I zde je potvrzen přínos
a zlepšení našeho nového řešení (GOU) pro kombinaci
v IGS.
Kromě kvalitnějších výsledků můžeme v budoucnu těžit
z využití nového robustního a rychlého řešení, jehož potřebných 25 – 30 minut k analýze umožňuje až hodinový cyklus
obnovy produktu. Připravili jsme i rychlé řešení drah družic
s dostupností již 15 minut po začátku zpracování, který využívá výsledků z první iterace v kombinaci s předchozími finálními řešeními. S dalším využitím real-time toku dat GPS
bychom mohli start zpracování posunout ze standardních
30 na max. 5 minut po poslední naměřené observaci z před-
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chozí hodiny. Chtěli bychom se dále zaměřit na ultra-rychlé
určování přesných drah družic systému GLONASS a později
Galileo.
Projekt určování přesných drah družic GPS byl podpořen
z fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Výzkumné centrum dynamiky Země - LC506).
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Abstrakt
Poukázanie na rôzne oblasti, kde geodézia nachádza alebo môže nájsť uplatnenie. Geodézia získala svojím vývojom veľa
poznatkov nielen v oblasti matematického aparátu, ale aj pri tvorbe meracích prístrojov. Geodeti budú významne ovplyvňovať iné vedecké odvetvia o výsledky meraní polohy bodov a objektov na zemskom povrchu či v priestore v súradniciach
a ich zobrazovanie na mapách. Všade tam, kde sa hovorí o priestorovej informácii, má geodet uplatnenie, v tom je jeho budúcnosť.

Non-Traditional Fields Influenced by Geodesy
Summary
This paper is attempt to point on non-traditional fields influenced by geodesy or which can be influenced by it. I try to focus on
wide knowledge of geodesist, owned by geodesy field during its long-time evolution. Geodesians are not only very good in
mathematics, but they were forced to find new better technical solutions for their measurement instruments. With their wide
knowledge and capabilities geodesians will - from my point of view - very significantly influence various industrial and
scientific fields - with their very fast and accurate results from measurements or with their experience from interdisciplinary
cooperation and application in their own field.
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1. Úvod
Keď som sa pripravoval na napísanie skromného príspevku
na tému: „Naša profesia v dobe jej expanzie do ďalších profesií“, stretol som sa často s opačným tvrdením svojich kolegov – majú skôr pocit, že v niektorých prípadoch ťaháme
za kratší koniec... Preto, že sa pohybujem v komerčnej
oblasti, si myslím, že tento pocit vyplýva z toho, že v našich podmienkach, napríklad pri geodetických prácach pre
výstavbu diaľnic, sa geodetické práce obstarávajú prostredníctvom projekčných organizácií a nie priamo Národnou
diaľničnou spoločnosťou. To vedie k tomu, že každý projektant sa snaží na geodetických prácach ušetriť a geodet
sa tak dostáva do vazalskej závislosti. Podobný trend u nás
badať aj v oblasti realizácie inžinierskych sietí. Napriek
tomu si však myslím, že naša profesia má stabilné miesto
v hospodárskom živote a je len na nás, či sa svojimi inovovanými službami s novou pridanou hodnotou dokážeme
presadiť.
Príspevok je pokusom o poukázanie na netradičné oblasti,
kde geodézia nachádza alebo môže nájsť uplatnenie. V súčasnosti sú geodeti považovaní iba za „meračov“, ktorí pripravujú podklady pre iné odvetvia. Mojou snahou je poukázať na široké spektrum znalostí, ktoré geodézia získala svojím
vývojom nielen v oblasti matematického aparátu, ale aj tým,
že bola jednou z prvých ktorá úspešné hľadala riešenia pre
tvorbu svojich meracích prístrojov. Veď napríklad len pri meraní dĺžok sme my, geodeti, pracovali nielen s pásmami, ale
aj s elektromagnetickým žiarením vo viditeľnom spektre, rádiovým žiarením i zvukovými vlnami. So svojimi vedomosťami a schopnosťami geodeti budú podľa môjho názoru naďalej významne ovplyvňovať rôzne iné priemyselné
a vedecké odvetvia – či už pôjde o výsledky ich meraní alebo
ich znalosti nadobudnuté za niekoľko tisícročí vývoja geodézie.
2. Netradičné oblasti uplatnenia geodézie
Základom geodetických činností sú merania a používanie
meračských prístrojov. Geodeti a ich skúsenosti s prácou
s rôznymi spôsobmi merania pomocou rozličných elementov predstavujú zdroj poznatkov o tom, ako odmerať a akým
spôsobom spracovať rôzne výsledky tak, aby vyhovovali pre
potreby ich používateľa.
Geodézia, prvé merania a meračské postupy, sa začínali
rozvíjať už v starovekom Egypte. Prvá písomná zmienka o zememeračstve pochádza z Egypta, kde vznikol v 2. tisícročí
pred naším letopočtom „papyrus Rhind“, v ktorom opisovač
Ahmes popisuje výpočty plôch, objemov a zameriavania
a vytyčovania pozemkov [1]. Každoročné vyliatie sa Nílu
z brehov totiž nútil Egypťanov poznať spôsob, ako uviesť hranice ich majetku do pôvodného stavu.
Ak opomenieme niektoré subjektívne názory, že pyramídy
postavili mimozemšťania, máme hmatateľný dôkaz toho, že
egyptskí stavitelia dokázali veľmi presne vytýčiť polohu stavieb podľa zvolených súradníc (poloha osí najväčších troch
pyramíd v Gize zodpovedá polohe hviezd v páse Orionu),
stavby sú pravouhlé a dodnes stoja. Jednotlivé kamene do
seba zapadajú s geometrickou presnosťou. Tieto a ďalšie skúsenosti napovedajú, že už starí Egypťania mali veľmi dobré
znalosti v oblasti merania uhlov a dĺžok.
Eratostenes z Kyrény ako prvý určil v roku 225 pred Kristom obvod Zeme na 252 000 stadií. Ako meračské nástroje
mu poslúžilo elektromagnetické vlnenie vo viditeľnom
spektre – teda denné svetlo, stĺpy a pravdepodobne jedno-
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duchý etalón. Pozoruhodný je aj matematický aparát, ktorý
použil pri samotnom spracovaní nameraných výsledkov.
Hodnotu vypočítal z rozdielnych dĺžok tieňov, vrhnutých na
dvoch miestach v rovnakom okamihu (napr. na pravé poludnie počas letného slnovratu), ktorých geografická šírka sa líši
o 1/50 obvodu kružnice (7,2°) v meste Alexandria na brehu
Stredozemného mora a v meste Syene, dnešný Asuán, ktoré
leží približne 800 km južne od Alexandrie na obratníku Raka.
Ak meranie vykonal na poludnie počas letného slnovratu,
keď je Slnko na obratníku Raka (v Asuáne) priamo nad hlavami ľudí, stĺp nemal žiadny tieň. Ak stál rovnaký stĺp v rovnakom čase v Alexandrii, ten vrhal určitý tieň. Ak poznal
dĺžku tieňa v Alexandrii a vzdialenosť Alexandria – Asuán,
pomocou poznatkov o pravouhlom trojuholníku a poznatkov
o kružnici dokázal Eratostenes vypočítať obvod Zeme s prekvapivou presnosťou. Výsledok jeho výpočtu, v závislosti na
dĺžke stadií, súhlasí so skutočným obvodom Zeme s rozdielom 5 – 15 % [2].
Pri rozvíjaní svojej vedy sa postupne začali geodeti čoraz
viac opierať o poznanie matematiky, najmä goniometrie,
ktorá im umožnila na základe známych vzťahov z nameraných uhlov a dĺžok určiť polohu ľubovoľného bodu na Zemi,
ak mali definovanú polohu aspoň dvoch bodov.
Goniometrické funkcie predstavujú súhrn funkcií pôvodne definovaných ako funkcie popisujúce trojuholníky.
Štyri základné goniometrické funkcie sú sínus (f(x) = sin
x), kosínus (f(x) = cos x), tangens (f(x) = tg x alebo tan x),
kotangens (f(x) = ctg x alebo cot x). Pôvodne sa definovali
funkcie sínus a kosínus pomocou pravouhlého trojuholníka s uhlom x (x1 90°) takto: sin x je pomer protiľahlej
odvesny tohto uhla a prepony, cos x je pomer priľahlej odvesny k tomuto uhlu a prepony. Ďalej tg x je pomer sin
x a cos x; ctg x je prevrátená hodnota tg x. Tieto definície,
samozrejme, definujú goniometrické funkcie len pre uhly
z intervalu (0°, 90°). Dnes definujeme tieto funkcie pomocou jednotkovej kružnice alebo cez nekonečné rady [3]
(obr. 1).
Z goniometrických funkcií boli následne odvodené vzťahy
na výpočet súradníc ľubovoľného bodu na Zemi resp. vo vesmíre (vtedy však nastupuje sférická trigonometria, ktorej sa
s ohľadom na rozah článku nebudeme venovať detailne).
Geodeti sa vždy snažili dosiahnuť čo najpresnejšie určenie polohy ľubovoľného bodu. Obmedzovali ich však nedostatočné kvality ich meračských prístrojov. Veľmi rýchlo
prišli v minulosti k poznaniu, že odmeranie uhla je oveľa
jednoduchšie, ako odmeranie dĺžky, a to dalo základ vzniku
pretínania z uhlov. Z jeho princípu vychádza jedna z najjednoduchších meračských metód používaná geodéziou
v minulosti – stolová metóda mapovania [4] (obr. 2).
Mnohí kolegovia si stolovú metódu možno ešte budú pamätať zo školy, tí mladší si na ňu s úsmevom spomenú, ako
na „niečo z histórie, čo spomínali naši učitelia“. Že sa s princípom pretínania stretávajú aj dnes v každodennom živote,
ich asi prekvapí trochu viac.
V snahe dospieť k zvýšeniu presnosti merania uhlov prichádzajú na scénu teodolity. Prvý teodolit skonštruoval
v roku 1720 mechanik John Sisson. Spočiatku sa používali
teodolity s kovovými kruhmi, neskôr kruhmi sklenenými.
Obdobie používania teodolitov so sklenenými kruhmi
môžeme v geodézii označiť za posledné veľké kraľovanie klasickej optiky pracujúcej s viditeľným žiarením elektromagnetického spektra v geodézii. V tomto období začína veľký
rozmach merania pomocou polygónových ťahov, v ktorých
sa merali uhly veľmi presne a dĺžky sa určovali buď na základe veľmi presného merania paralaktického uhla (povestná
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Obr. 1 Definícia funkcie sínus pomocou nekonečného radu

„balalata“) alebo opticky pomcou hranolových systémov (napríklad Redta 006 a pod.). V tomto období pozorujeme pomerne veľký ústup pretínacích úloh. Pretínanie pritom stálo
aj pri zrode metódy voľného stanoviska, ktorá sa dnes s úspechom používa. Ešte pred niekoľkými rokmi však bolo jeho
využitie nepoužiteľné napríklad na potreby meračských prác
na geometrickom pláne. Po období optiky nastupuje elektronika a rýchly vývoj elektronických teodolitov a presného
merania dĺžok.
Problémom, ktorému čelili geodeti pomerne dlho, bolo
meranie dĺžok. Merali sa najprv krokom a krokárskymi metódami. Neskôr sa používali tzv. priame merania dĺžok pomocou pásiem (resp. v starovekom Egypte a iných civilizáciách môžeme predpokladať povrazy, šľachy, palice a pod.).
Neskôr – v minulom a predminulom storočí boli vyvinuté
rozličné diaľkomery používajúce v rôznych obmenách tzv.
paralaktický uhol na nepriame meranie dĺžky. Tieto merania
však boli komplikované a neumožňovali merať dĺžky na väčšie vzdialenosti. Preto sa začalo s experimentmi, pri ktorých
sa dĺžky merali pomocou zvukových alebo rádiových vĺn.
Neskôr sa však ukázalo, že krátke rádiové vlny majú takmer
rovnaké vlastnosti ako vlny svetelné, čo umožnilo vznik
funkčných diaľkomerov použiteľných aj pri bežnom meraní,
pričom sa meradlom stala vlnová dĺžka žiarenia.
Nástupom elektronických diaľkomerov a s použitím presného merania sa do popredia dostávajú opäť možnosti pretínania. A to nie len pretínanie uhlov vpred a vzad, ale aj pretínanie uhlov vzad z dĺžok. To sa v súčasnosti používa
v mnohých „negeodetických“ disciplínach, pričom sa využívajú vedomosti geodetov staré niekoľko desiatok či stoviek
rokov.
Ako môžeme vidieť na krátkom príklade, vývoj tradičných
geodetických pomôcok – teodolitu a diaľkomeru, ktoré dnes

Obr. 2 Prístroj na meranie stolovou metódou

stretávame integrované do univerzálnych meracích staníc – prinútil geodetov zvládať prácu s rôznymi nástrojmi a meradlami.
Ich skúsenosti popísané v odborných publikáciách považujem
ja osobne za významný zdroj, z ktorého by ako z prvého mala
začať čerpať každá disciplína, ktorá sa zaoberá nejakou formou
merania [5].
Na geodetov mnohí ľudia z praxe pozerajú ako na popolušku, ktorej úlohou je len roztriediť hrach od šošovice a prenechať priestor ostatným. V praxi sa stretávame často s ich
nedocenením. Chcel by som teraz poukázať na netradičné od-
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vetvia, v ktorých geodézia našla svoje uplatnenie, hoci sa to
na prvý pohľad nezdá.
GPS. Global Positioning System. Menej známy pod
pôvodným názvom NAVSTAR – NAVigation Signal for Timing And Ranging. Princíp tohto veľmi komplikovaného
systému, ktorý pozostáva z troch segmentov (kozmický, navigačný a používateľský) je založený na jednoduchom priestorovom pretínaní z dĺžok. Prirodzene, potrebujeme aj
štvrtú družicu na synchronizáciu času, ale základný matematický aparát na výpočet polohy jednotlivých bodov pomocou tohto systému poskytla práve geodézia.
Nejeden z nás je rodičom. Každý z nás videl alebo aspoň
počul o obrazoch bábätka v tele budúcej mamičky. Dokonca
sa v súčasnosti objavili ultrazvukové prístroje, ktoré dokážu
zobraziť polohu plodu v 3D. Pritom nejde o nič iné, ako
presné zmapovanie polohy dieťatka v tele matky pomocou
ultrazvukových vĺn a zobrazenie jednotlivých bodov. Meranie dĺžok zvukom bolo pritom medzi prvými s úspechom
používané práve v oblasti geodézie.
Obrázky crash-testov vozidiel sú desivé. Namiesto toho,
aby sme si predstavovali, čo sa s autom stane pri náraze,
niekto vezme auto a nechá ho v plnej rýchlosti naraziť do betónovej steny. Pri tom sa monitorujú senzory umiestnené na
figurínach umiestnených v aute, ale veľmi rýchlo sa mapujú
polohy bodov na jednotlivých deformačných zónach. Ide
vlastne o extrémne rýchle meranie posunov a deformácií
tak, aby vývojári automobilov dokázali definovať ideálny tvar
deformačných zón, aby pohltili čo možno najväčšiu silu nárazu a ochránili cestujúcich.
Iným príkladom z automobilového priemyslu je konštrukcia automobilov. Z dokumentárnych filmov vidíme jednotlivé mechanické zariadenia ako striekajú na páse karosériu,
doťahujú skrutky, umiestňujú sedačky do auta tak, aby sa dali
iba jednoducho uchytiť. Aby boli jednotlivé úkony vykonané
správne, musí byť pás a zariadenia, na ktorom sa jednotlivé
časti automobilu aj celý kompozit pohybujú, presne vytýčený. Ďalším dôležitým krokom je veľmi presné určenie bodov, v ktorých musí pás zastaviť, aby mohol robot svoju prácu
vykonávať. To všetko si vyžaduje veľmi precízne merania
a vytyčovacie práce od – geodeta.
V súčasnosti geodézia pomáha historikom a reštaurátorom
pri mapovaní starých umeleckých pamiatok. Využíva sa pri
tom pozemná stereofotogrametria, meranie laserovými
skenermi alebo tradičné trigonometrické merania. Zameriavajú sa jednotlivé detaily priečelia a vzájomným porovnávaním poškodených častí s tými, ktoré sa zachovali,
resp. s existujúcimi pôvodnými nákresmi je možné vytvárať
3D modely priečelia, sôch a pod., ktoré sa potom vypracujú
a doplnia pri reštaurátorských prácach.
Pri stavebných prácach sa dnes vyžaduje veľmi vysoká
presnosť – či už vytýčenia stavebnej dosky, polohy okien či
okenných rámov, výpočty kubatúr, ale aj zmeranie existujúceho interiéru stavieb na potreby výpočtu kubatúr jednotlivých miestností. Stretol som sa s projektom, pri ktorom sa
na základe takýchto údajov o objeme miestností v starej škole
prepočítaval objem vzduchu na jedného žiaka a určoval sa
maximálny počet študentov v triedach.
Do popredia sa začínavajú dostávať pre jednotlivé odvetvia trojrozmerné modely. Tieto nové požiadavky praxe povedú v blízkej budúcnosti aj k zmenám noriem a predstáv
o tradičnej geodézii. Napríklad už dnes nie je v mestách dostačujúca informácia o polohe jednotlivých inžinierskych sietí, je potrebné poznať ich presnú polohu v rámci kolektorov,
vizualizovať ich vzájomné kríženie v priestore (koľko miesta
je medzi týmto káblom a tamtou rúrou?). Čoraz väčšmi sa
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stupňujú a budú stupňovať nároky na presnosť pri takýchto
prácach.
Pri diskusiách o údajoch pre geografické informačné
systémy (GIS) sa zvyčajne hovorí ani nie tak o detailoch jednotlivých objektov – zvyčajne postačuje zobrazenie na úrovni
mapy mierky 1:10 000, niekedy 1:5000. Dôležitejšie je, aby
používateľ GIS nepracoval s neaktuálnymi údajmi. Rozhodnutia na základe GIS, ktorý pracuje s cintorínom údajov sú
irelevantné a pre bežný život nepoužiteľné. Tu geodézia ponúka svoje znalosti v rýchlom zbere veľkého množstva údajov, pomocou leteckej fotogrametrie alebo diaľkovým prieskumom zeme. GIS je pritom používaný v rôznych oblastiach,
ktoré svoje rozhodnutia opierajú o jeho analytické funkcie –
či už sú to systémy na podporu krízového riadenia, správa
majetku, predpovedanie záplavových vĺn, správa ciest, spravovanie sietí a pod.
Samostatnou kapitolou je 3D kataster. O význame evidovania nehnuteľností sa hovorí hlavne v súvislosti s veľkými mestami a vlastníctvom bytov a nebytových priestorov. V tejto oblasti musíme byť pripravení na nárast tlaku
z praxe, ktorý si vyžiada existenciu trojrozmerných katastrálnych máp. Geodézia je na zvládnutie tejto výzvy pripravená, geodeti však budú zodpovední za to, že svojimi poznatkami z oblasti katastra a zberu priestorových informácií
prispejú k vytvoreniu kvalitnej legislatívy a noriem pre túto
oblasť.
Ako posledný jeden príklad z budúcnosti. Napriek tomu,
že si môžeme myslieť, že sa nás lety do vesmíru príliš netýkajú, práve geodeti nesú pomerne veľkú zodpovednosť za
úspech vesmírnych misií. Každý by mal nosiť v hlave varovanie v podobe nefunkčnej sondy, ktorú vyslala ESA na
Mars. Najpravdepodobnejšie viedlo k zlyhanie misie to, že
sonda pristála v teréne nevhodnom na roztvorenie solárnych
panelov a celého modulu, čím sa stratilo niekoľko rokov
príprav a výskumu. Geodézia čelí výzvam v prípravách letu
na Mars. Nový rozmer nadobúda sledovanie času, výpočet
pohybu telies Slnečnej sústavy, ale aj mapovanie povrchu
nebeskych telies. V budúcnosti sa od geodetov bude očakávať aspoň približný model siesta, kam pristane prvá ľudská posádka.
3. Čo by nám pomohlo
Niekedy sa mi zdá, že na niektoré požiadavky, či výzvy reagujeme až dodatočne, keď má zákazník záujem o nové produkty. Rozvoju geodézie by veľmi napomohlo vytvorenie
istého myšlienkového trastu, think tanku, ktorý by sledoval
vývoj v našej profesii a pomáhal by tým, ktorí na to nemajú
čas. Mohol by sa venovať interdisciplinárnemu výskumu
a hľadaniu interakcií s inými profesiami. Pomohlo by nám to
v tom, že by sme to boli my, geodeti, ktorí v predstihu nové
produkty ponúkajú...
Takisto je to dobrá legislatíva, od ktorej sa nakoniec všetko
odvíja. V našich podmienkach pociťujeme napríklad absenciu právnej úpravy výkonu geodetických prác v investičnej
výstavbe. Pár vágnych ustanovení v stavebnom zákone je nepostačujúcich a tento stav spôsobuje geodetom značné problémy.
Tiež si myslím, že na výkon geodetických prác sú zásadne
dôležité koncepčné zámery rezortu geodézie, kartografie
a katastra. V podmienkach Slovenska mám dojem, že Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je už
najmä úradom pre kataster. Pre geodetov je nepríjemnou skutočnosťou, že sa takmer úplne zastavila obnova mapového
operátu novým meraním...
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Možno, že by bolo vhodné porozmýšľať o geodetickom
školstve v zmysle viesť študentov k inováciám, novým nápadom, využiť ich mladý pohľad na riešenie problémov.
Najmä oblasť GIS tu vytvára nové a nové možnosti netradičného uplatnenia geodetov ale aj kartografov. Bohužiaľ
v našich podmienkach vzniká problém, že problematiku GIS
nemá kto učiť.
4. Čo je našou nádejou
Niekedy sa stretávam s pesimistickými hlasmi, že vývoj
v geodézii je iba pozvoľný a v blízkej dobe netreba očakávať
prevratné zmeny. Dovolím si tvrdiť, že poukázaním na rozsah geodetických prác a znalostí, ktoré majú veľký potenciál
uplatniť sa či už priamo alebo nepriamo v iných odvetviach,
som naopak načrtol nové interdisciplinárne možnosti jej vývoja.
Pri geodetických výkonoch sa začínajú kombinovať požiadavky presnosti s požiadavkami na rýchlosť spracovania meraní a ich publikovanie pre zákazníkov. Ak som uviedol
v úvode, že sa dostávame na bočnú koľaj, pretože sme iba
subdodávateľom pre iných realizátorov, pomyslite si, čo by
sa stalo, keby na stavbu geodet jednoducho neprišiel. Nie jeden, ale žiaden. Stavovská hrdosť a reálne ohodnotenie nákladov i stanovenie primeraného zisku by sa mali stať základným kameňom našich služieb.
Geodet očakávajúci adekvátne ohodnotenie však musí
svojmu odberateľovi poskytovať špičkové služby. Pravdepodobne bude mať naďalej nezastupiteľné miesto v geodetických výkonoch vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, tradičné mapovanie či pozemkové
úpravy. Dobrý geodet by mal byť pripravený na svoje práce
používať najnovšie technológie, zvládnuť ich a vedieť správne
zvoliť, ktorá technológia je na tú ktorú činnosť najvhodnejšia.
V oblasti geodézie narastie význam rýchleho zberu údajov, v mnohých prípadoch nielen s nižším detailom – napríklad pri leteckom snímkovaní – ale aj vysokopresných údajov, ktoré bude zákazník požadovať v čo najkratšom, ak nie
reálnom čase. Toto je výzva, ktorú môžu geodeti zvládnuť
iba na interdisciplinárnej úrovni spojením tradičných znalostí
geodézie s najnovšími výdobytkami informačných a komunikačných technológií.
Ďalším odvetvím, ktoré otvára nové možnosti pracovných
príležitostí pre geodetov, je pravidelný zber údajov, neustála
aktualizácia a udržiavanie časovej presnosti. V článku som
napríklad neuviedol aplikácie z oblasti geofyziky a geodynamiky, ale narastie význam opakovaných meraní toho istého
bodu a ich následná analýza pomocou časových radov. Poskytovanie údajov rýchlo a v očakávanej kvalite zabezpečí
každej geodetickej firme profitabilitu na trhu a jej možnosti
ďalšieho rozvoja.
Dôležitou skutočnosťou, ktorej si je dúfam vedomý každý
geodet je, že ho s jeho úsudkom spoza prístroja nikto tak
skoro nevytlačí. Charakter meraných objektov, ich uloženie,
generalizácia prvkov v teréne, to všetko sú práce, ktoré môže
vykonávať iba človek, alebo umelá inteligencia na jeho
úrovni. A tá zatiaľ nie je k dispozíci. Určite sa časom zmenia podmienky merania. Už asi nebude merač pracovať
s dvoma peknými pomocníčkami, ale bude používať nové
rýchlejšie technológie – napríklad SKPOS, nový systém permanentných staníc GPS rozmiestnených na území Slovenska
umožňuje pracovať efektívnejšie pri úspore finančných nákladov – stačí už len jeden človek na meranie a potrebné
údaje sa dajú kúpiť za výhodné ceny.

5. Záver
Profesia geodeta a kartografa mala, má a aj bude mať svoje
opodstatnenie stále. Ich základnú úlohu, určovanie vzájomnej polohy bodov a objektov na zemskom povrchu, či v priestore v súradniciach a ich zobrazovanie na mapách im zostane. Výstupy geodetických meraní budú ovplyvňovať
vývoj inych disciplín. Všade tam, kde sa hovorí o priestorovej informácii, má geodet uplatnenie, v tom je jeho budúcnosť. Je len na nás ako ju využijeme.
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Diskusia o termíne „mračno bodov“
pokračuje
528.4

V Geodetickom a kartografickom obzore (GaKO), ročník 52/94,
2006, č. 12 bol v rubrike „Diskusie, názory, stanoviská“ uverejnený
príspevok rozoberajúci pojem a správnosť terminologického označenia „mračno bodov“. Som rád, že na stránkách nášho časopisu sa
otvára diskusia k aktuálnym terminulogickým otázkam, medzi ktoré
rozhodne patrí aj terminológia súvisiaca s využívaním novej a modernej technológie laserového skenovania. Na druhej strane však
musím polemizovať s uvedenými názormi autora predmetného príspevku doc. Ing. V. Gregora, PhD. a vo viacerých bodoch diskutovať
jeho tvrdenia.
Súhlasím s tvrdením autora, že význam slova „mračno“ je tak
v anglickom, ako aj v slovenskom jazyku úplne iný, aký mu bol
prisúdený kolegami v zahraničí. Nie je mi známe kto a kedy ako
prvý použil toto označenie v súvislosti s údajmi získanými pri využívaní technológie laserového skenovania, čo však nepovažujem
v tomto momente ani za najdôležitejšie. Rozhodne by som však
zdôraznil, že toto označenie sa zaužívalo a udomácnilo za rekordne
krátky čas na celom svete, a to nielen v anglickom jazyku ale aj
v iných jazykoch. Napríklad nemecký preklad tohto označenia
znie „Punktwolke“ a našli by sme mnoho ďalších podobných príkladov.
V situácii, kedy do dnešného dňa absentuje adekvátny termín s obsahom zodpovedajúcim obsahu označenia „point cloud“, považujem
používanie prekladu „mračno bodov“ za prijateľné aj keď možno nezasvätenému čitateľovi zavádzajúce. Pod označením „mračno bodov“ sa dnes chápe skôr zobrazenie bodov určených laserovými skenermi v počítačovom prostredí a nie číselné údaje o týchto bodoch.

DISKUSIE, NÁZORY, STANOVISKÁ

Návrh autora na používanie označenia „súbor bodov“ považujem za
nevhodný z viacerých dôvodov:
– je príliš široký a nevystihuje predmetný obsah,
– vyžaduje rozšírenie o niekoľko prívlastkov a opisných slov, ktoré
napomôžu jasnejšej prezentácii obsahu čitateľovi,
– štruktúra údajov v súbore, súradnice bodov a parameter popisujúci vybrané vlastnosti meraných bodov, je v celom súbore rovnaká, mení sa však od prípadu k prípadu,
– súradnice bodv v priestore sú síce matematicky jednoznačne definované (rekonštruovateľné), ale určované body sú rozmiestnené
v priestore nepravidelne v závislosti od morfológie povrchu skenovaného objektu (napr. priestorová vzdialenosť dvoch bodov
predmetného súboru je vždy iná, body neležia na priamkach ani
iných geometrických útvaroch, atď.).
Ak si uvedomíme, že pravidelná štruktúra bodov a ich rozmiestnenia v priestore neexistuje a jediným pravidlom pri ich „výbere“ je
konštantný uhol pootočenia sa zrkadiel, resp. vybraných konštrukčných prvkov skenera pri vychyľovaní zväzku lúčov je jasné, že každé
spustenie procesu na zber údajov (pri nemennej konfigurácii a parametroch) generuje množinu vždy iných bodov, ktorých jedinou
spoločnou vlastnosťou je rovnaká štruktúra údajov v súbore. Výsledkom procesu zberu údajov skenerom (skenovania) je teda množina bodov, ktorých parametre sú uložené v súbore s určitou vopred
zvolenou štruktúrou. Na základe uvedeného sa javí ako vhodnejšie
používať označenie „množina bodov“ doplnený o ďalšie prívlastky,
napr. „množina bodov získaných (určených) technológiou laserového skenovania (laserovým skenerom)“. Pýtam sa ale, je takéto
označenie použiteľné v každodennej komunikácii medzi odborníkmi? Osobne som skeptický.
Druhé označenie diskutované autorom pôvodného príspevku je
označenie „sken“. Domnievam sa, že bude dobrým východiskom
z diskusie, ktoré naša odborná verejnosť bude ochotná a schopná
akceptovať. Z pohľadu ochrany čistoty slovenského jazyka je
možné so zavedením tohto označenia taktiež polemizovať, je však
skutočne stručné a výstižné. Jeho používanie v budúcnosti má však
dve úskalia:
– nejednoznačnosť obsahu – slovom „sken“ sa dnes označuje okrem
iného aj súbor (množina) údajov s pevnou rastrovou (štvoruholníkovou) štruktúrou, ktoré sú výsledkom digitalizácie rovinnej predlohy (text, obraz, fotografia, mapa a iné),
– potreba akceptovania nového označenia jazykovednou komunitou.
Vzhľadom na už dlhodobé používanie a v súčasnosti prisúdený
obsah tomuto označeniu, ako aj na vývoj v jazykovednej oblasti týkajúci sa napríklad slov „softvér, hardvér, skener“ a mnohých iných,
som optimista a očakávam pozitívny vývoj aj v tomto smere.
V diskutovanom príspevku autor prináša dva príklady na potvrdenie svojho stanoviska. Nepovažujem uvedenie práve týchto príkladov za šťastné, resp. konštruktívne. V tejto súvislosti si dovoľujem položiť otázku: Je a bolo správne zaviesť používanie označení
„pracovná stanica“ a „totálna stanica“ ako doslovný preklad a adekvátne označenie obsahu anglických slovných spojení „work station“ a „total station“? Takýchto príkladov by bolo možné nájsť
viac a vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti technológií ich bude aj
v budúcnosti ešte mnoho. Je potrebné, aby sme o týchto veciach
viedli diskusiu, ktorá však musí byť konštruktívna a založená na
predsavzatí hľadať spoločný cieľ akceptovateľný profesijnou komunitou.
V tomto smere vyvíja veľké úsilie technická komisia 89 Geodézia a kartografia, pracujúca pri Slovenskom ústave technickej normalizácie (SÚTN), ktorá zaradila do plánu technickej normalizácie
SÚTN na roky 2006 a 2007 revíziu skupiny terminologických noriem STN 73 0401 Názvoslovie v geodézii a kartografii, 1990:
– Časť 1 – Terminológia geodetických základov a inžinierskej geodézie, riešiteľ Ing. Ján Vanko,
– Časť 2 – Terminologia katastra nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie, riešiteľ doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
– Časť 3 – Terminologia kartografie a geoinformačných systémov,
riešiteľ Ing. Ján Pravda, DrSc.
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
Katedra geodézie SvF STU, Bratislava

Poznámka redakcie:
Slovenská redakcia GaKO nie je toho názoru, že na Slovensku sa
používa termín „totálna“ stanica (možno len ako slang). Už dávnejšie a aj na stránkach časopisu GaKO v príspevkoch slovenských autorov sa používa termín univerzálna meracia stanica.
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VYSTOUPIL, J. a kol.: Atlas cestovního ruchu České republiky.
Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2006. 157 s. Formát
21 x 30 cm. Náklad 2 000 výtlačkov. Nepredajné.
084.42

Atlas cestovného ruchu (ACR) Českej republiky (ČR) je oranžová
brožura, ktorá je nenápadná svojím formátom A4 na ležato (so zakrytou hrebeňovou väzbou), ale významná svojim obsahom. Jej cieľ
je formulovaný v úvode: užitočná pomôcka pre pracovníkov verejnej
správy, ale aj doplnok na výučbu na stredných a vysokých školách.
Z kartografického hľadiska je to komplexný tematický atlas
a všímame si koľko je v ňom máp, aké sú to mapy najmä z hľadiska analyticko-komplexno-syntetického a z hľadiska použitých
metód mapového vyjadrovania. V podstate ide o hľadisko mapového jazyka.
Atlas je rozdelený na 8 kapitol (v zátvorkách je počet máp):
A. Potenciál a predpoklady cestovného ruchu
(18)
B. Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hostia
a návštevnosť v hromadných ubytovacích zariadeniach (7)
C. Športovo-rekreačná a dopravná infraštruktúra
(11)
D. Hlavné druhy cestovného ruchu
(10)
E. Turistická regionalizácia a rajonizácia
(10)
F. Analýza turistického dopytu
(–)
G. Cestovný ruch – profily krajov ČR
(13)
H. Medzinárodné porovnanie
(5)
Spolu v atlase je 74 máp, z toho máp celej ČR je 45.
V atlase je aj 6 máp Európy, pričom prvá z nich (Geografická poloha ČR) je zaujímavá tým, že na politickej mape je okrem rozfarbenia štátov a signatúr miest zobrazená cestná sieť, čo je zriedkavý
a smelý prípad, pretože doteraz si na prehľadných mapách túto funkciu bezvýhradne plnila (aj plní) riečna sieť.
Hodné povšimnutia je aj to, že mierky máp (okrem máp Európy)
sa v ACR ČR neuvádzajú číselne, ale graficky. Pri súčasnom spracúvaní máp počítačovými technológiami je to praktickejšie, ako ich
uvádzanie v neokrúhlych číselných mierkach. Hlavné mapy ČR (je
ich 45) sú v mierke asi 1:920 000.
V atlase je 27 analytických (jedno- až trojkomponentných) máp,
23 komplexných máp, 9 syntetických (regionalizačných) máp a 15
synteticko-komplexných máp, z ktorých 13 sú mapy krajov ČR, na
ktorých sa kombinujú typy stredísk s typmi krajiny (sú to teda dvojtypizačné mapy). K termínom regionalizácia a rajonizácia možno
vznieť propomienku, že ide o rovnaký druh syntézy. Termín „regionalizácia“ je len novší výraz nahrádzajúci termín „rajonizácia“, ktorý
sa používal v 60–70 rokoch minulého storočia. Mapa s názvom
„Rajonizácia cestovného ruchu” je v podstate mapou geografickej
regionalizácie – na rozdiel od dvoch máp, ktoré ju predchádzajú (s názvami Marketingové turistické regióny a Marketingové turistické oblasti). No v každom prípade stretnutie s tromi typmi regionalizácie
v jednom atlase je, ak nie rarita, tak aspoň veľká zriedkavosť.
Najrozšírenejšou mapovou vyjadrovacou metódou v ACR ČR je
kartodiagram (43 máp). Po nej následuje kartogram (14 máp), ale
dosť frekventovaná je aj metóda figurálnych znakov a areálov. Grafické premenné (tvar, veľkosť, farba, štruktúra, intenzita a orientácia) sa na týchto mapách v zásade používajú správne a obzvlášť príjemné je farebné spracovanie máp (farebné tóny, odtiene, intenzita
a kontrast).
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Z kartografického metodického hľadiska sa vyskytli chyby pri metóde kartogramu: len na dvoch mapách sa táto metóda aplikovala
správne (hustota cyklotrás na 10 km2 a počet rekreačných a turistických lôžok na km2), v ostatných prípadoch ide o vyjadrenie podielu
z počtu obyvateľov, resp. iných nerozlohových údajov pomocou tzv.
nepravých kartogramov, ktoré sú vo svojej matematickej (formálnologickej) podstate nesprávne, lebo vyjadrujú nerozlohovú charakteristiku (podieľ vypočítaný z počtu obyvateľov je nerozlohová
veličina) v rozlohe obce, okresu alebo kraja, ktoré sú rozlohovými
jednotkami. V takýchto jednotkách sa metodicky správne vyjadrujú
podiely z ich rozlohy (teda nie z počtu jej obyvateľov). Takúto chybu
robia mnohí, aj renomovaní štatistici, geografi a ďalší špecialisti. Je
to zotrvačnosť z nedávnej minulosti, ktorú treba eliminovať, lebo znehodnocuje údaje na mapách, ktoré boli získané často so značnou námahou a erudíciou. Namiesto nepravého katrogramu je treba používať kartogramový kartodiagram alebo iný druh podkladovej mapy,
na ktorej by boli plošné jednotky úmerné nerozlohovým údajom,
z ktorých boli vypočítané.
ACR ČR je na dobrej ceste poslúžiť svojmu cieľu. Užitočné sú
nielen jednotlivé mapy, ale aj ich kombinácie, vďaka čomu možno
z atlasu získať aj také poznatky, ktoré autori nepredvídali.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)
Výročie 50 rokov:

OSOBNÍ ZPRÁVY

20. 6. 2007 – Ing. Jarmila Urcikánová, štátny radca katastrálneho
odboru (KO) Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR). Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1985 nastúpila do Geodézie, n. p., Žilina, oddiel
evidencie nehnuteľností vo Zvolene. V rokoch 1978 až 1983 vykonávala mapovacie práce v oddieli mapovania v Banskej Bystrici.
V roku 1984 prešla do Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici, kde najskôr pôsobila ako vedúci odborný referent –
špecialista a v roku 1991 bola vymenovaná za vedúcu Strediska
geodézie vo Veľkom Krtíši. V roku 1993 vykonávala funkciu riaditeľky Správy katastra Veľký Krtíš Katastrálneho úradu (KÚ) v Banskej Bystrici. V roku 1994 prešla do KÚ v Bratislave do funkcie vedúcej oddelenia zápisu práv k nehnuteľnostiam. V roku 1995 prišla
do ÚGKK SR do technického katastrálneho odboru ako odborný referent. V rokoch 1998 až 2002 pôsobila v podnikateľskej sfére ako
komerčný geodet. V roku 2003 sa vrátila do ÚGKK SR do KO. Tu
úspešne uplatňuje bohaté praktické skúsenosti pri riešení špecifických otázok katastra nehnuteľností a je gestorkou viacerých výskumných a vývojových úloh (katastrálny portál na internete, viacúčelový kataster a iné). V terajšej funkcii je od roku 2003.

Padesát let doc. Ing.Václava Čady, CSc.

Výročie 55 rokov:

Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Bratislava

92.Čada:528

Letošní jubilant se narodil 17. 3. 1957 v Plzni. Střední průmyslovou
školu zeměměřickou v Praze navštěvoval v letech 1972 až 1976.
Dále studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor geodézie
a kartografie, a to v letech 1976 až 1981. Poté nastoupil do zaměstnání v Geodézii, n.p., Plzeň a vykonával práce odpovědného geodeta v inženýrských aplikacích, zejména v závodech Škoda Plzeň
a na Jaderné elektrárně Temelín. V roce 1990 obhájil kandidátskou
disertační práci na Fakultě stavební ČVUT v Praze a v rámci reorganizace resortu přešel na Krajskou geodetickou a kartografickou
správu v Plzni, kde se stal vedoucím oddělení technického rozvoje
a vedení státního mapového díla. Zabýval se především problematikou zavádění výpočetní techniky do geodetických aplikací a tvorbou modulů Automatizovaného informačního systému geodézie
a kartografie.
V roce 1992 zahájil kariéru vysokoškolského učitele jako odborný
asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty v Plzni a již v roce
1995 stál u zrodu nového studijního oboru Geomatika na katedře
matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni. Z jeho iniciativy bylo presenční (denní) studium později rozšířeno o vyhledávané kombinované (dálkové) studium a v roce 2006
dosažena akreditace doktorského studia geomatiky. Od roku 2007 se
předpokládá zahájení bakalářského studijního programu Geoinformatika. V roce 2004 obhájil docentskou habilitační práci na Fakultě
stavební ČVUT v Praze.
Zeměměřické odborné veřejnosti je jubilant znám především jako
vynikající odborník v katastru nemovitostí, kde přispěl významným
způsobem k řešení problému digitalizace map v sáhovém měřítku
a k jejich převodu do souvislého zobrazení v referenčním souřadnicovém systému S-JTSK. Jeho kontakty s vynikajícími matematiky
na Západočeské univerzitě a hluboké znalosti historie katastrálního
mapování vedly k použití moderní teorie ploch (např. bikubického
Coonsova plátu) k minimalizaci závažných deformací zdrojových
papírových map a k sestavení globálního transformačního klíče
(GTK) pro konverzi ostrovních map, vyhotovených v systémech stabilního katastru, do souvislého zobrazení v S-JTSK.
Jubilant je znám jako obětavý a aktivní funkcionář v minulých
letech i v současnosti, a to v řadě odborných společností, např. v Českém svazu geodetů a kartografů, České asociaci pro geoinformace,
Kartografické společnosti České republiky, Nemoforu a jako člen
národního výboru Mezinárodní společnosti zeměměřičů (FIG). Jeho
publikační činnost zahrnuje již na 60 článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících z konferencí a sympozií.
Přejeme jubilantovi, doc. Ing. Václavu Čadovi, CSc., do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a mnoho úspěchů v jeho záslužné pedagogické i vědecké činnosti.

16. 5. 2007 – Ing. Ján Dobeš, CSc., člen Dozornej rady developerskej spoločnosti Grunt, a. s., Bratislava. Narodil sa v Stránskom, dnes
časť tejto obce je súčasťou mesta Rajecké Teplice (okres Žilina). Odbor geodézia a kartografia (GaK) skončil na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave s vyznamenaním
v roku 1976. V tomto roku (1. 7.) nastúpil do Geodézie, n. p., Žilina, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával technicko-hospodárske mapovanie, účelové mapovanie a iné špeciálne práce inžinierskej geodézie. Od 1. 1. 1982 vykonával funkciu vedúceho oddielu
mapovania. V rokoch 1979 až 1982 externe vyučoval na Strednej
priemyselnej škole stavebnej v Žiline geodetické predmety. 1. 4.
1982 prechádza do Slovenského úradu geodézie a kartografie, kde
ako vedúci odborný referent špecialista plánovacieho oddelenia koordinoval geodetické a kartografické práce a vykonával činnosti
na úseku plánu vecných úloh. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1986. Po vytvorení útvaru hlavného geodeta
rýchlodráhy v Geodetickom ústave (GÚ), n. p., Bratislava prešiel
1. 7. 1986 do tohto ústavu, kde ako hlavný geodet metodicky usmerňoval a pripravoval technológie geodetického zabezpečenia prípravy
a plánovanej výstavby rýchlodráhy v Bratislave. 1. 1. 1998 bol vymenovaný za námestníka riaditeľa GÚ, n. p., (od 1. 7. 1989 Geodetický podnik, š. p. a od 1. 1. 1991 Geodetický a kartografický ústav).
V tejto funkcii pôsobil do 31. 1. 2004. Od 1. 2. 2004 pôsobí v spoločnosti Grunt, a. s., Bratislava. Je publikačne činný. Bol vedúci autorského kolektívu publikácie „Presné lokálne geodetické siete“
(Bratislava, VÚGK 1990). Ďalej je autorom a spoluautorom vyše
10 odborných prác. Bol členom komisie pre obhajoby diplomových
prác študijného odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave a v rokoch 2000 až 2003 členom vedeckej rady
SvF STU. V rokoch 1999 až 2001 absolvoval 4 semestre štúdia pre
súdnych znalcov v odbore GaK na Ústave súdneho znalectva SvF
STU a je znalcom v oceňovaní nehnuteľností. V roku 2002 mu dekan SvF STU udelil Plaketu profesora Gála za dlhoročnú spoluprácu
so SvF STU a za príspevok k rozvoju študijného odboru GaK.
Výročí 65 let:
5. 4. 2007 – Ing. Jan Sejk. Narodil se v Mladé Boleslavi. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Vysokou školu ukončil státní
závěrečnou zkouškou v roce 1964. V roce 1965 absolvoval postgraduální kurz o pozemkovém právu na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy a v roce 1969 pak dvousemestrální kurz pro vedoucí pracovníky. V roce 1965 nastoupil do tehdejšího Oblastního ústavu
geodézie v Praze na pracoviště v Mladé Boleslavi. V průběhu dalších několika let a po organizační změně resortu v rámci Geodézie
Praha až do roku 1983 působil na Středisku geodézie Mladá Boleslav postupně v několika funkcích: inženýr geodet, vedoucí čety, ve-
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doucí geodet-specialista a vedoucí oddílu. V mezidobí absolvoval
stáž na Středisku geodézie Beroun. V roce1983 byl s ohledem na své
pracovní výsledky povolán do útvaru řízení kontroly a jakosti prací
na podnikovém ředitelství Geodézie Praha, kde zastával funkci vedoucího referenta – specialisty, později vedoucího útvaru. Souběžně
s výkonem těchto činností byl přechodně pověřen řízením Střediska
geodézie Kutná Hora. V roce 1985 byl jmenován do funkce vedoucího Střediska geodézie Praha-západ, kterou vykonával až do roku
1990. Po krátkém působení na ředitelství Geodézie Praha a Geodetické a kartografické správě Praha přešel v roce 1993 do nově vzniklého Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, nejprve
na funkci zástupce ředitele. V roce 1997 pak převzal funkci ředitele,
ve které působí doposud. V povědomí zeměměřické a katastrální veřejnosti je znám i jako vynikající lektor, který pregnantní a přitom
srozumitelnou formou dokáže přenášet na posluchače své znalosti.
Působil i jako externí lektor na vysoké škole. Ve svém zaměstnání
i v lektorské činnosti uplatňuje své hluboké teoretické znalosti,
značné praktické zkušenosti, všestranný rozsah odbornosti, vynikající paměť a odbornou nekompromisnost. Z jeho vlastností dominuje
cílevědomost, náročnost k sobě i jiným a schopnost dotáhnout do
konce jakýkoliv problém. Kromě svědomitého výkonu pracovních
povinností se dokáže úspěšně věnovat i činnostem v oblasti značně
odlišné: dlouhá léta pracuje v jazzovém klubu v Mladé Boleslavi
jako uznávaný jazzový odborník, je dokonce i jedním ze zakládajících členů slavné Jazzové sekce.
13. 5. 2007 – Ing. Jan Kroupa, ředitel Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj se sídlem v Plzni. Narodil se v Třeboni v okrese Jindřichův Hradec. V r. 1959 maturoval na Jedenáctileté střední škole
v Kladně. Odborné vzdělání v oboru geodézie a kartografie získal
studiem zeměměřického směru na Stavební fakultě ČVUT v Praze
v letech 1959 až 1964. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1964 jako
technik u Ústavu geodézie a kartografie v Plzni. Po absolvování základní vojenské služby působil v nástupnických organizacích postupně jako technik a vedoucí polního oddílu mapování (Inženýrská
geodézie Plzeň a Geodézie, n. p., Plzeň), pracovník útvaru řízení výroby (Geodézie, s. p., Plzeň), vedoucí odboru řízení (Krajské geodetické a kartografické správy pro Západočeský kraj v Plzni), statutární zástupce ředitele (Katastrální úřad Plzeň-město). Do funkce
ředitele Katastrálního úřadu Plzeň-město byl jmenován k 1. 1. 1997.
Svoje bohaté zkušenosti a odborné znalosti předával rovněž studentům studijního oboru katastru nemovitostí na Střední průmyslové
škole stavební v Plzni, kde působil několik let jako externí učitel fotogrammetrie, a byl zde také čestným členem odborného poradního
sboru.
31. 5. 2007 – Ing. Eva Vodanská. Narodila sa v Bratislave, kde i študovala. Po skončení Jedenásťročnej strednej školy (1959) pokračovala v nadstavbovom štúdiu odboru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej (1959 až 1961), pričom v roku 1960 nastúpila
do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od 1. 7. 1960 Ústav
geodézie a kartografie) v Bratislave. V priebehu pôsobnosti na tomto
ústave prešla viac druhov terénnych aj konštrukčných prác. V roku
1967 skončila popri zamestnaní zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
V rokoch 1968 a 1969 pracovala v Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava, ako redaktorka máp. V máji 1969 prešla do Slovenskej správy
geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde ako samostatná odborná referentka a od roku 1976 vedúca odborná referentka pracovala do roku 1983 v oblasti koordinacie geodetických a kartografických prác a technických predpisov.
V rokoch 1983 až 1992 pracovala v Správe geodézie a kartografie
v Bratislave ako vedúca: oddelenia technickej dokumentácie, oddelenia na koordináciu a technického kontrolného odboru. Od 1. 1.
1993 do 31. 8. 1994 bola riaditeľkou odboru katastra a kontroly a od
1. 9. 1994 do 23. 7. 1996 zástupcom prednostu Katastrálneho úradu
(KÚ) v Bratislave. Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bola vedúcou oddelenia riadenia a metodiky katastra nehnuteľností, koordinácie a informatiky katastrálneho odboru Krajského úradu v Bratislave. Od
1. 1. 2002 do 30. 9. 2004, t. j. do odchodu do dôchodku, vykonávala
funkciu zástupkyne prednostky a vedúcej kancelárie prednostky KÚ
v Bratislave, kde využila bohaté skúsenosti z koordinácie a metodického riadenia.
6. 6. 2007 – Ing. Jozef Brziak. Narodil sa v Poltári. Po stredoškolských štúdiách v roku 1961 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde do roku 1965 pracoval v prevádzke mapovania. Po reorganizáciach v rezorte geodézie a kartografie pokračoval v rokoch 1966 a 1967 ako vedúci meračskej čaty v mapovacích prácach
a v prácach pozemnej fotogrammetrie v Ústave geodézie a kartografie v Bratislave. Ďalej od roku 1968 v Inžinierskej geodézii, n. p.
a v Geodézii, n. p., Bratislava vykonával práce inžinierskej geodé-
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zie. V roku 1973 skončil popri zamestnaní štúdium odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Jeho organizačný talent
sa plne prejavil v období pôsobnosti v Geodézii, n. p., (od 1. 7. 1989
š. p.) Bratislava, kde prešiel rôznymi funkciami od vedúceho meračskej čaty po ekonomického námestníka riaditeľa. Od 1. 10. 1989
do 30. 4. 1991 pôsobil vo funkcii námestníka predsedu Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGK), pričom sa aktívne podieľal na
príprave a realizácii komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu
SÚGK. Dňom 1. 5. 1991 sa vracia na svoje prvé pracovisko, aj keď
v inej organizačnej podobe, ako skúsený odborník do funkcie riaditeľa Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava, ktorú
vykonával do 31. 8. 2003. Od 1. 9. 2003 do 31. 1. 2004, t. j. do odchodu do dôchodku, pôsobil ako odborný pracovník oddelenia kontroly a zvláštnych úloh GKÚ. Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa
výrazne staral o svoj odborný rast. V rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium (PGŠ) odboru GaK na SvF SVŠT a v rokoch 1984 až 1987 PGŠ informačné a kontrolné systémy organizácií na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Je
autorom respektíve spoluautorom 9 zlepšovacích návrhov, ktoré našli realizáciu v praxi a je publikačne činný. Bol členom viacerých
odborných rezortných komisií, členom komisie pre obhajoby diplomových prác odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave a členom odbornej komisie pre skupinu odborov stavebníctvo a geodézia a kartografia pri Štátnom inštitúte odborného
vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky (SR). Má zásluhu na zavedení novej úlohy GKÚ, realizovanej od roku 1993, a to
vytýčenie, vyznačenie a zmeranie štátnej hranice medzi SR a Českou republikou. Problematike hraníc s ostatnými susediacemi štátmi
sa osobitne venoval aj v ďalšom období. V rokoch 1991 až 1995 externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole geodetickej (od 1. 9.
1993 Stredná geodetická škola) v Bratislave geodetické predmety.
V roku 2002 mu dekan SvF STU udelil Plaketu profesora Gála za
dlhoročnú spoluprácu so SvF STU a za príspevok k rozvoju študijného odboru GaK.
17. 6. 2007 – Ing. Milan Mešťan. Rodák z Kremnice (okres Žiar
nad Hronom). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1964 nastúpil do Strediska geodézie (SG) v Žiari nad Hronom, detašované pracovisko v Banskej (B.) Štiavnici, Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie
v Bratislave a od roku 1973 Krajská správa geodézie a kartografie –
KSGK – v B. Bystrici). Tu, v regióne s veľmi zložitým operátom
evidencie nehnuteľností (EN), prešiel tvrdou školou odbornej praxe
na úseku EN a vyhotovovania geometrických plánov. V roku 1967
sa stal vedúcim SG v Žiari nad Hronom a 1. 1. 1979 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa KSGK v B. Bystrici. Od 1. 1. 1993 do
23. 7. 1996 bol prednostom Katastrálného úradu (KÚ) v B. Bystrici
a od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bol vedúcim katastrálneho odboru
Krajského úradu v B. Bystrici. Od 1. 1. 2002 do 31. 7. 2004, t. j. do
odchodu do dôchodku, bol opät prednostom KÚ v B. Bystrici. Referoval na seminároch a konferenciách a pôsobí ako súdny znalec
z oboru geodézie a kartografie. Významná bola jeho dlhoročná činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositeľom rezortných vyznamenaní.
Výročie 70 rokov:
4. 4. 2007 – Ing. Stanislav Strečanský. Narodil sa v Dubovanoch
(okres Piešťany). Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole
v Piešťanoch v roku 1955. V roku 1956 nastúpil do Oblastného ústavu
geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie
a od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave. V rokoch 1959
až 1965 študoval popri zamestnaní odbor zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a v rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý
beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na
SvF SVŠT. Na uvedených pracoviskách vykonával najmä všetky
druhy prác v evidencii nehnuteľností (EN). V rokoch 1969 až 1982
vykonával funkciu vedúceho Strediska geodézie Bratislava-mesto.
V rokoch 1975 až 1978 a 1983 a 1984 pracoval ako odborný poradca
pre práce súvisiace s tvorbou národného katastra na Kubánskom
ústave geodézie a kartografie v Havane. V roku 1985 prešiel do
Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Bratislava, kde vykonával funkciu zástupcu vedúceho prevádzky a neskôr vedúceho prevádzky EN.
Dňom 6. 4. 1990 bol na základe výsledkov volieb kolektívu zamestnancov Geodézie, š. p., Bratislava vymenovaný za riaditeľa
Geodézie, š. p., od 1. 5. 1992 Geodézie, a. s., Bratislava. V tejto funkcii úspešne pôsobil a od 1. 1. 1997 do 30. 6. 2002 bol generálnym
riaditeľom. Predsedom predstavenstva Geodézia Bratislava, a. s., bol
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od 1. 5. 1992 do 14. 5. 2004. Bol predsedom Zamestnávateľského
zväzu geodézie a kartografie od roku 1990 do 23. 4. 2003, členom
Kolégia predsedu ÚGKK SR a zakladajúcim členom Komory geodetov a kartografov, v ktorej bol podpredsedom (od 22. 3. 1996 do
19. 2. 1997) a predsedom (od 20. 2. 1997 do 10. 3. 2000) predstavenstva, ďalej bol členom komisie pre obhajoby diplomových prác
študijného odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a aktívnym členom Terminologickej komisie ÚGKK SR. Je
publikačne činný. Je spoluautorom Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1988).

v rôznych funkciách: zástupca vedúceho strediska geodézie (SG),
vedúci oddielu, výrobný a prevádzkový inžinier. V rámci zmeny organizačnej štruktúry v rezorte geodézie a kartografie prešiel 1. 1.
1973 do Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach, ako vedúci oddelenia pre koordináciu prác, neskôr od roku 1979 ako vedúci SG v Bardejove a od 1. 1. 1988 ako vedúci SG v Prešove. 1. 1.
1993 bol vymenovaný za riaditeľa Správy katastra Prešov Katastrálneho úradu v Košiciach. Túto funkciu vykonával do 31. 12. 1994,
t. j. do odchodu do dôchodku. Zaslúžil sa o rozvoj EN vo východoslovenskom regióne.

24. 4. 2007 – doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc., pedagog Vysoké
školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). Narodil se v Ostravě. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojní
roku 1956 absolvoval studium na Hornicko-geologické fakultě
VŠB, specializace důlní měřictví, s titulem horního inženýra. Od
roku 1960 do roku 1965 pracoval jako hlavní důlní měřič tehdejšího geologického průzkumu ve Zlatých Horách. Poté přešel na katedru důlního měřictví, kde se orientoval především na fotogrammetrii pro potřeby důlní činnosti. V roce 1978 obhájil kandidátskou
disertační práci s touto tématikou. V letech 1980 až 1983 působil
jako zahraniční expert Intergea v Mongolsku, v roce 1990 byl jmenován docentem pro obor důlního měřictví. Od konce roku 1989 do
ledna 1991 zastával funkci vedoucího katedry důlního měřictví, v letech 1991 až 1997 byl proděkanem hornicko-geologické fakulty
(HGF), v letech 1977 až 1999 byl předsedou akademického senátu
HGF a místopředsedou akademického senátu VŠB-TU. Na VŠBTU zastává i další pedagogické funkce, je publikačně činný. Podílel se na vytvoření nového oboru Inženýrská geodézie a zřízení bakalářského studia „Geovědní a montánní turismus“, kde využíval
své bohaté zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, kde působil od r.
1969. Je členem komise 5 Mezinárodní společnosti důlních měřičů
(ISM) a členem Rady Společnosti důlních měřičů a geologů. Dodnes
provozuje své záliby v oblasti výtvarné fotografie a v oblasti vysokohorské turistiky.

29. 4. 2007 – Ing. Josef Vlk, dřívější vedoucí Střediska geodézie
v Ústí nad Labem. V resortu pracoval od absolvování zeměměřického studia na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze v roce 1956.
Záslužná byla i jeho činnost v Krajském výboru tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti v odborné skupině řízení.

30. 4. 2007 – Ing. Jiří Vostřel, profesor odborných předmětů
Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Narodil se
v Praze. Po maturitě na karlínském gymnáziu se roku 1955 zapsal
na Zeměměřickou fakultu ČVUT. Po absolvování vysoké školy
krátce pracoval vAgroprojektu v Písku, po vojenské prezenční službě
nastoupil k rezortnímu podniku Geodézie Praha. Od roku 1967 byl
vedoucím oddílu odpovědných geodetů na výstavbě sídlišť, při rekonstrukci Národního divadla a při výstavbě metra. Na SPŠZ působí
od roku 1988.
18. 6. 2007 – Ing. Karel Cejnar. Narodil se v Třebechovicích pod
Orebem (okres Hradec Králové). Po maturitě na jedenáctiletce
v Hradci Králové studoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze,
kterou absolvoval v roce 1960 jako zeměměřický inženýr. Poté nastoupil do Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích na Středisko
geodézie v Chrudimi. Zde pracoval zpočátku jako vedoucí čety, dále
byl vedoucím rajonu, oddílu a v roce 1972 byl ustanoven vedoucím
tohoto střediska. V roce 1974 byl jmenován ředitelem Krajské geodetické a kartografické správy pro kraj Východočeský. V první etapě
transformace resortu na počátku devadesátých let se stal zástupcem
ředitelem této správy. Při zřízení katastrálních úřadů byl jako uznávaný odborník v katastru nemovitostí jmenován od 13. 1. 1993 do
funkce ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích, ve které působil
do 30. 6. 2000.
29. 6. 2007 – Ing. Alena Rottová, dřívější vedoucí kartografického
provozu Kartografie, a. s., Praha. Narodila se v Praze. Roku 1960
po absolvování kartografické specializace oboru geodézie Stavební
fakulty ČVUT v Praze nastoupila do tehdejšího Kartografického
a reprodukčního ústavu v Praze. V tomto a nástupnických podnicích
setrvala po celou aktivní dráhu; byla sestavitelkou nebo odpovědnou
redaktorkou mnoha náročných kartografických publikací (např. části
Národního atlasu Československa). Přednášela na vzdělávacích
kurzech kartografických kresličů a učňů. Do důchodu odešla v roce
1992.
Výročie 75 rokov:
29. 4. 2007 – Ing. Pavol Iľlo. Narodil sa v Prešove. Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958
nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (od
roku 1960 Ústav geodézie a kartografie a od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie v Bratislave). Na viacerých pracoviskách týchto ústavov vykonával a riadil práce v oblasti evidencie nehnuteľností (EN)

3. 6. 2007 – doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., významný odborník, specialista a expert v oboru kartografie. Jeho životní a odborná dráha je spojena s Prahou, která je jeho rodištěm. Reálné
gymnázium absolvoval s vyznamenáním roku 1950, Zeměměřickou fakultu ČVUT s vyznamenáním roku 1954. Na oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT získal roku 1967 v externí aspirantuře
titul kandidáta technických věd. Po absolvování vysokoškolského
studia byl zaměstnán v podnicích a v řídících složkách resortu
(ÚSGK, ČÚGK) v oboru kartografických a polygrafických technologií, technicko-hospodářského mapování a při řízení vědeckotechnického rozvoje; uveďme funkci ředitele Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartogarfického ve Zdibech (1986)
a Geodetického a kartografického podniku v Praze (1987 až 1990).
Do příchodu na katedru mapování Stavební fakulty ČVUT na podzim 1992 byl technicko-výrobním náměstkem a. s. Kartografie
Praha. Roku 1993 se habitoval pro vědní obor kartografie a dálkového průzkumu Země. Externě působil v letech 1992 až 2000 na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a od roku 1993 až dosud na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Stejně obsáhlá je i jeho úspěšná mnohaletá činnost v národních
i mezinárodních odborných splečnostech. Je členem stálé komise
Mezinárodní kartografické asociace (ICA) pro technologii výroby
map, po roce 1989 byl jejím místopředsedou a od roku 1991 po
další čtyřleté období předsedou; od roku 1993 je předsedou Kartografické společnosti České republiky. Roku 1997 mu bylo ve
Stockholmu uděleno čestné členství v ICA. Byl členem Vědecké
rady a poté Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze
a Vědecké rady VÚGTK ve Zdibech. Je dlouholetým členem Terminologické komise ČÚZK. Za pedagogickou činnost mu byla udělena v roce 2002 Felberova medaile 2. stupně. Velmi bohatá je jeho
publikační činnost, zahrnující vysokoškolské i středoškolské učebnice a texty a více než 250 publikovaných zahraničních a domácích článků a referátů.
Výročie 80 rokov:
13. 4. 2007 – Ing. Ludvík Pozníček. Rodák z Přeseky (dnes časť
mesta Třeboň v okrese Jindřichův Hradec – Česká republika).
Zememeračské inžinierstvo – špecializáciu kartografia študoval na
Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpil 1. 10. 1961 do Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, ako vedúci reprogukčného útvaru. Neskôr pracoval v Inžinierskej geodézii, n. p. a v Geodézii, n. p., Bratislava,
najmä v oblasti reprografie. Od februára 1982 do konca akademického roku 1986/1987 prednášal na vysokej škole v Tunise (republika Tunisko) kartografiu a topografické mapovanie. Má zásluhy
o rozvoj užitej kartografie a o vznik reprografie v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie. 12. 10. 1987 odišiel do
dôchodku.
16. 5. 2007 – Ing. Mojmír Kouřil, absolvent oboru zeměměřického
inženýrství na Vysokém učení technickém, Brno. Po studiích působil v družstvu Geoplán, po sjednocení zeměměřické služby roku
1954 v různých podnicích rezortu, mj. i jako vedoucí Střediska
geodézie v Moravské Třebové a ředitel Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský kraj. Od roku 1979 do odchodu
do důchodu byl ředitelem bývalé Geodézie, Brno.
Výročie 85 rokov:
4. 4. 2007 – Ing. Daniel Lenko. Rodák z Hybe (okres Liptovský
Mikuláš). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Brati-
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slave v roku 1946. V júli toho roku prišiel natrvalo do Bratislavy
a nastúpil do Katastrálneho meračského úradu. Neskôr pracoval vo
Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave. V priebehu
pôsobnosti na týchto ústavoch prešiel viac druhov terénnych aj konštrukčných prác, pričom získal široký odborný rozhľad. 1. 4. 1958
bol pozvaný do Správy geodézie a kartografie na Slovensku
(SGKS) do funkcie vedúceho kartograficko-polygrafického oddelenia. Po územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel do
Ústavu geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie), kde pracoval vo vedúcich funkciách. V roku 1966 získal
druhý titul ekonomický inžinier. Od 15. 7. 1968 bol členom a zástupcom vedúceho pracovnej skupiny na vytvorenie Slovenskej
správy geodézie a kartografie (SSGK) a v roku 1969 bol vymenovaný do funkcie námestníka riaditeľa SSGK (od 1. 7. 1973 námestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie).
V tejto funkcii do 31. 1. 1987 úspešne uplatňoval svoje odborné
vedomosti, organizačné a riadiace schopnosti a zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku. Bol predsedom alebo členom viacerých komisií, pracovných skupín, redakčných rád (RR)
a pod. V rokoch 1969 až 1975 bol najskôr zástupcom vedúceho redaktora a neskôr podpredsedom RR Geodetického a kartografického obzoru. V rokoch 1960 až 1971 prednášal na odbore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT ekonomiku a riadenie
geodetických a kartografických prác. Je autorm 1 a spoluautorom
2 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt). Ďalej je autorom
takmer 50 odborných prác. Úspešne referoval na viacerých domácích konferenciách a seminároch. Je nositeľom mnohých vyznamenaní. 1. 4. 1987 odišiel do dôchodku.
13. 6. 2007 – dr. techn. Ing. Anton Daniel. Narodil sa v Nitre. Po
skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1945 nastúpil ako asistent do Ústavu aplikovanej matamatiky SVŠT.
V roku 1948 prechádza do Ústavu vyššej geodézie SVŠT. V roku
1949 získal titul doktora technických vied (dr. techn.). V roku 1950
prichádza na Strednú priemyselnú školu stavebnú (SPŠS) v Bratislave, kde sa zaslúžil o vybudovanie odboru geodézia. Bol vedúcim
predmetovej komisie geodézie až do odchodu do dôchodku, t. j. do
20. 4. 1987. S jeho menom je spojená výchova stredne technických
kádrov v geodézii a kartografii na Slovensku. Je autorom známych
príručiek „Základy geodézie“, „Logaritmické počítadlo“ a dvoch desiatok odborných a populárnych prác. Ďalej je spoluautorom 4 učebníc pre SPŠS a jednej dočasnej vysokoškolskej učebnice (skrípt). Je
nositeľom vyznamenaní.
Výročie 100 rokov:
1. 6. 2007 – prof. dr. techn. Ing. Dr. h.c. Peter Danišovič. Rodák
z Bolerázu (okres Trnava). České vysoké učení technické v Prahe
absolvoval v roku 1932. V rokoch 1939 až 1947 pôsobil na odbore
inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 1. 10. 1939 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora
a 14. 2. 1944 za riadneho profesora pre odbor staviteľstvo a vodné
hospodárstvo. S jeho menom je spojené projektovanie a výstavba
veľkých vodných stavieb na Slovensku. Vyvrcholením jeho dlhoročnej obetavej práce v Hydroconsulte Bratislava je jeho alternatíva
Sústavy dunajských vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Ako popredný vodohospodársky odborník podporoval, a tým významne
prispel k rozvoju niektorých oblastí špeciálnych geodetických prác
na Slovensku. Napríklad bol priekopníkom pri zavádzaní merania
posunov a pretvorení priehrad a ich podložia. Pričinil sa významnou
mierou o to, aby sa z podnetu bývalej Československej akadémie
vied začalo so sledovaním recentných vertikálnych pohybov Podunajskej nížiny. Oceňujeme prínos jeho príkladnej spolupráce s geodetmi.
Blahoželáme!
Z ďalších výročí pripomíname:
4. 4. 1932 – pred 75 rokmi sa narodil v Naháči (okres Trnava) prof.
Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (FIS) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1957 začína jeho
pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach. V septembri 1958 prichádza na Katedru geodetických základov FIS (od roku 1960 Stavebná fakulta – SvF) SVŠT
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(od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU) v Bratislave
ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1970. Za docenta pre obor geodézia bol vymenovaný 1. 10.
1976 a za profesora 1. 2. 1991. Akademickú funkciu prodekana SvF
SVŠT/STU vykonával od decembra 1989 do 31. 1. 1994, kedy venoval veľkú pozornosť modernizácii vyučby. V pedagogickej činnosti sa venoval predmetom vyrovnávací počet, geodetické siete
a vyššia geodézia, pričom veľkú pozornosť venoval teoretickým
a praktickým otázkam metrológie v geodézii. Bol autorom a spoluautorom 14 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), vysokoškolskej príručky „Meranie v geodetických sieťach“ a takmer 70 vedeckých a odborných prác. Odbornej verejnosti bol známy ako
prednášateľ, organizátor a odborný garant konferencií a seminárov,
najmä z oblasti geodetických sietí a testovania diaľkomerov na geodetickej základnici v teréne a od 1. 1. 1987 ako člen redakčnej rady
nášho časopisu. Popri pedagogickej činnosti sa zapájal aj do riešenia výskumných úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom 11 VÚ, a to näjme na úseku budovania presných miestnych sietí v oblastiach dynamiky svahových pohybov. Pozoruhodné
výsledky dosiahol aj v oblasti riešenia problémov metrológie v geodézii. Realizačné výstupy týchto VÚ našli uplatnenie v praxi. Bol
školiteľom vedeckých ašpirantov a doktorandov, členom viacerých
odborných a vedeckých komisií a mal rozsiahlu posudkovú činnosť.
Aktívne pracoval ako predseda Slovenského zväzu geodetov a od
22. 3. 1996 ako predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov, na zriadení ktorej mal veľkú zásluhu. Zomrel 18. 5. 1996
v Bratislave.
5. 4. 1907 před 100 lety se narodil ve Velkém Přítočně (okres Kladno)
plk. Vladimír Kop. V roce 1924 maturoval na státní reálce Kladno,
absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích (1924 až 26) a pěchotní
školu v Milovicích (1926 až 1927). Po praxi u pěchoty absolvoval
topografický kurs Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ), do srpna
1939 byl topografem; v letech 1933 až 1939 studoval zeměměřičství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Spolupracoval se škpt. Ing. Dr. Boguszakem, z profesního zájmu překládal odborné texty z ruštiny, angličtiny a francouzštiny. Od roku 1939
působil v zeměpisném oddělení firmy Baťa ve Zlíně a podílel se na
topografickém mapování ve prospěch geologického průzkumu.
V roce 1945 nastoupil opět do VZÚ, zúčastnil se vytyčování hranice
s Polskem a později na fotogrammetrických pracích v rámci tvorby
prozatímního vojenského mapového díla. V roce 1949 pobýval na
fotogrammetrické zkušené u I. N. G. v Paříži. V letech 1950 až 1952
působil jako náčelník při zakládání zařízení topografické služby na
Slovensku (Banská Bystrica, Harmanec). Od září roku 1952 byl ustanoven náčelníkem VZÚ, pod jeho vedením vznikly technologie
a provozy kartografického a polygrafického zpracování výsledků celostátního topografického mapování 1 : 25 000. Ve funkci působil do
roku 1958. Byl náročným a uznávaným odborníkem. Zemřel v roce
1991.
11. 4. 1922 – pred 85 rokmi sa narodil v Dobrej (dnes časť obce
Trenčianska Teplá v okrese Trenčín) JUDr. Ing. Jozef Gallo. Štúdium zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave skončil 13. 12. 1946.
V rokoch 1945 až 1949 študoval právo na Právnickej fakulte (PF)
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vo februári 1949, po
absolvovaní PF UK, bol zo štúdia vylúčený. V roku 1947 nastúpil
do zememeračskej kancelárie (kancelária autorizovaného civilného
zememeračského inžiniera) v Trenčíne. Po jej zrušení v roku 1951
prešiel do zememeračského oddelenia Stavoprojektu Bratislava, neskór v roku 1953 do n. p. Geometra v Bratislave a v roku 1954 do
Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav
geodézie a kartografie) v Bratislave, kde pracoval v kontrolnom
útvare, neskór ako vedúci oddelenia projektu a prevádzkový inžinier. V roku 1968, v rámci rehabilitácie, bol rozhodnutím dekana
PF UK zaradeny do 5. ročníka. V roku 1970 skončil štúdium na PF
UK ako promovaný právnik a v roku 1972 po rigoróznej skúške získal titul JUDr. V rokoch 1968 až 1972 ako pracovník Oblastného
ústavu geodézie v Bratislave pokračoval vo funkcii prevádzkového
inžiniera a od roku 1969 vykonával funkciu technológa a právníka
metodika. V rokoch 1973 až 1979 bol vedúcim prevádzky evidencie nehnuteľností (EN) Geodézie, n. p., Bratislava a od 1. 4. 1979
až do odchodu do dôchodku, t. j. do 12. 11. 1985, pracoval v oddiele EN v Trenčíne. Bol zodpovedným riešiteľom 1 výskumnej
úlohy a spolupracoval na technologických postupoch z oblasti EN.
Bol aktívnym členom Terminologickej komisie Slovenského úradu
geodézie a kartografie a lektoroval články pre náš časopis. Zomrel
24. 6. 1996 v Trenčíne.
15. 4. 1707 – před 300 lety se narodil Leonhard Euler, slavný švýcarský matematik, fyzik a astronom. Zemřel 18. 9. 1783.
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17. 4. 1907 – před 100 lety se v Praze narodil Ing. Dr. techn. RNDr.
Jaroslav Procházka, profesor geodetické astronomie a geofyziky
na Vysokém učení technickém, později na vojenské akademii v Brně,
akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Paříži, habilitoval se
roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949 přednášel astronomii a geofyziku. Od roku 1949 působil v Brně. Jeho publikační činnost byla zaměřena k otázkám praktické astronomie. Zemřel 5. 1.
1975 v Brně.
27. 4. 1912 před 95 lety se narodil Ing. Jaroslav Zoula, dlouholetý vedoucí fotogrammetrického provozu tehdejšího Geodetického ústavu (GÚ) v Praze. Zeměměřickou kvalifikaci získal na
Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Po studiích pracoval v různých odvětvích zeměměřické praxe, od katastrální měřické služby až po fotogrammetrii v GÚ. Velmi se zasloužil o úspěšné zvládnutí fotogrammetrického mapování v měřítku 1:10 000.
Jeho publikační i přednášková činnost byla velmi bohatá. Zemřel
8. 5. 1996.
5. 5. 1947 – před 60 lety se v Praze narodil doc. Ing. Jan
Jandourek, CSc. Roku 1966 maturoval s vyznamenáním na
Střední průmyslové škole zeměměřické. Roku 1966 absolvoval
s vyznamenáním obor geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze,
do roku 1975 působil jako geodet Dopravních podniků hl. m.
Prahy. Poté přešel na katedru geodézie a pozemkových úprav, kde
byl od roku 1990 zástupcem vedoucího katedry. Roku 1984 obhájil kandidátskou práci na téma vyrovnání sítí, aplikovatelných
pro blokovou tachymetrii. V roce 1991 byl jmenován docentem na
podkladě habilitační práce „Řešení účelových geodetických sítí“.
Toto téma bylo základem jeho odborné pedagogické a vědecké
činnosti. Je autorem či spoluautorem 6 vysokoškolských skript
a řady časopiseckých publikací a přednášek. Zemřel 28. 10. 2000
v Praze.
6. 5. 1922 – před 85 lety se v Praze narodil PhDr. Ivo Čáslavka,
absolvent studia historie, geografie a národopisu na Univerzitě Karlově. V roce 1955 přešel z nakladatelství Orbis do resortu tehdejší
Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK). Na ÚSGK pracoval ve funkci vedoucího oddělení. V řadě vedoucích funkcí pracoval i v Kartografii, Praha. Do důchodu odcházel z funkce vedoucího
Ústředního archivu geodézie a kartografie a tajemníka sekretariátu
Názvoslovné komise Českého úřadu geodetického a kartografického.
Zemřel 25. 4. 1988 v Praze.
9. 5. 1937 – pred 70 rokmi sa narodil v Píle (okres Žarnovica) doc.
Ing. Jozef Mičuda, PhD. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (od roku 1960 Stavebná
fakulta – SVF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1960 nastúpil ako asistent na Katedru geodetických
základov (KGZ) SvF SVŠT. V rokoch 1964 až 1969 externe prednášal predmet spracovanie nameraných hodnôt na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975
prednášal predmet teória chýb a vyrovnávací počet a neskôr aj
geodetické siete na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT (od
1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1979 a za docenta
pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 9. 1981 na základe habilitačnej práce z roku 1980. Bol školiteľom doktorandov. Od 15. 1.
1990 do 31. 1. 1997, dve funkčné obdobia, bol vedúcim KGZ SvF
STU a od 1. 2. 1997 do 31. 1. 2000 zástupcom vedúceho KGZ.
Jeho pedagogická a vedeckovýskumná činnosť je dokumentovaná
spoluautorstvom 4 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt)
a vysokoškolskej príručky. Ďalej bol autorom a spoluautorom
45 odborných a vedeckých prác a referoval na domácich konferenciách a seminároch. Popri pedagogickej činnosti sa aktívne zapájal do riešenia výskumných úloh (VÚ), a to na úseku budovania bodových polí pre železnice na Slovensku a budovania
miestnych sietí. Bol zodpovedným riešiteľom 1 VÚ a spoluriešiteľom 5 VÚ. Významný bol aj jeho podiel na budovaní metrologického laboratória KGZ SvF STU. Do dôchodku odišiel 30. 6.
2003, ale naďalej zostal v kontakte s odborom geodézia a kartografia a so spolupracovníkmi s KGZ SvF STU sa stretával do posledných dní. Výrazom ocenenia jeho pedagogickej, organizačnej
a vedeckovýskumnej činnosti boli vyznamenania „Strieborná medaila SVŠT“ (1987) a „Medaila SvF STU“ za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť (1999). Pri príležitosti 50. výročia vzniku KGZ SvF v roku 2002 mu dekan SvF STU udelil
Plaketu profesora Gála za príspevok k rozvoju KGZ vo funkcii jej
vedúceho a za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť. Zomrel 2. 7. 2005 v Bratislave.
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16. 5. 1922 – před 85 lety se narodil ve Dvoře Králové nad Labem
Ing. Stanislav Holub, CSc., pedagogický pracovník katedry vyšší
geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Maturoval v r. 1941 na
Státním reálném gymnáziu v Kutné Hoře a nastoupil ihned v triangulačním oddělení Zeměměřického úřadu. Zeměměřické inženýrství
vystudoval při zaměstnání na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze. Státní zkoušku složil s vyznamenáním v r. 1950. Od téhož
roku pracoval jako asistent a později též jako vědecký pracovník
v Ústavu astronomie a geofyziky této školy vedeném prof. Emilem
Bucharem., DrSc. Vedle výuky se intenzívně věnoval poválečnému
budování ústavu. Protože v oné době nebyla skripta, přeložil ruskou
vysokoškolskou učebnici S. N. Blažka „Praktická astronomie“. Vedle
astronomie se též věnoval gravimetrii. Tématem jeho kandidátské disertační práce, kterou obhájil v r. 1960, byla měření Fechnerovým
čtyřkyvadlovým přístrojem. V r. 1974 se mu podařilo zakoupit slapový gravimetr Askania Gs 15 No. 228. Přístroj byl umístěn na slapové stanici Geodetické observatoře Pecný v Ondřejově, kde je v provozu dodnes. Výzkumu vertikální složky zemských slapů se věnoval
úspěšně ve spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického mnoho let. Byl autorem,
respektive spoluautorem, řady publikací z tohoto oboru a přispěl
k mezinárodní prestiži slapové stanice Pecný. Do důchodu odešel
v r. 1985. Výchově zeměměřických inženýrů a vědecké práci se věnoval 35 let. Vděčnou vzpomínku na něj si zachová řada absolventů
a kolegů. Zemřel 23. 10. 2004 v Praze.
18. 5. 1907 – před 100 lety se narodil Ing. Ladislav Klika, dloholetý pracovník delimitačního odboru resortu, později pracovník
Ústřední správy geodézie a kartografie. Věnoval se otázkám technického rozvoje a informatiky. Zemřel 8. 12. 1990 v Praze.
18. 5. 1907 – před 100 lety se narodil Ing. Alois Rais, bývalý vedoucí geodet Geodetického ústavu (GÚ) v Praze. Působil v technickém odboru Ústřední správy geodézie a kartografie a poté v oddělení triangulace a gravimetrie GÚ. Při mezinárodních pracovních jednáních byl překladatelem z německého (českého) jazyka. Zemřel
24. 3. 1994.
30. 5. 1917 – před 90 lety se v Praze narodila RNDr. Olga Kudrnovská, Csc. Absolvovala studium geografie a výtvarné výchovy na
Karlově Univerzitě (KU) a Českém vysokém učení technickém. V letech 1946 až 1950 působila jako asistentka kartografie na Přírodovědecké fakultě KU v Praze, potom jako vědecká pracovnice ve
Státní sbírce mapové, začleněné později do Geografického ústavu
ČSAV. Specializovala se na morfometrii a dějiny kartografie, zvláště
na dílo K. Kořistky. Podílela se rovněž na zpracování mezinárodního
terminologického slovníku kartografie ICA (Mezinárodní kartografická asociace). Zemřela 13. 5. 2003.
11. 6. 1907 – před 100 lety se narodil prof. Ing. Dr. Karel Neset,
DrSc., dřívější profesor Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě, vedoucí katedry důlního měřictví, významný odborník v uvedeném
oboru. Byl asistentem akademika F. Čechury, prošel bohatou praxí,
v níž zastával významné funkce. Roku 1956 přešel na tehdejší VŠB
v Ostravě, kde své zkušenosti uplatnil v pedagogické i publikační
činnosti i ve výkonu akademických funkcí. Zemřel 12. 10. 1989
v Ostravě.
20. 6. 1947 – pred 60 rokmi bolo založené Technické múzeum na
výskum a dokumentáciu dejín vedy a techniky na Slovensku so sídlom v Košiciach. (Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1948.) Zbierky sú inštalované v tematických celkoch ako expozície, a to banská,
elektrotechniky, fyziky, hodín, hutníctva, chémie, kováčstva, leteckých motorov, polytechnická (Aurela Stodolu) a textilníctva. Osobitná pozornosť je venovaná geodézii a kartografii s označením
expozícia Samuela Mikovíniho. Jeho súčasťou je aj múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej (okres Kežmarok).
25. 6. 1937 – pred 70 rokmi bol vydaný zákon č. 170/1937 Zb., ktorým sa zriadila Vysoká škola technická dr. Milana Rastislava
Štefánika v Košiciach, ako prvá vysoká škola tohto druhu na Slovensku. Zákon bol realizovaný vládnym nariadením č. 164/1938 Zb.
z 12. 8. 1938.
30. 6. 1907 – před 100 lety se v Zašové (okres Vsetín) na Moravě
narodil akademik Alois Zátopek, bývalý profesor Karlovy Univerzity, přední seismolog a geofyzik. Jeho vědecká, pedagogická a odborná činnost byla velmi obsáhlá. V letech 1962 až 1966 byl prezidentem Evropské seismologické komise. Jeho publikační činnost
zahrnuje přes 200 prací. Zemřel 22. 6. 1985 v Praze.
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Kréta, řecky Kriti (na obr. 1 na 4. str. obálky Friesova mapa z roku
1535), rodiště Dia Hromovládného, nejvyššího z Bohů, který sem
podle starořeckých mýtů v podobě býka unesl krásnou Európu, je
v současnosti vyhledávána mnoha turisty. Ostrov osídlený už v 6. tisíciletí př. n. l., kolébka proslulé mínójské kultury (2100 př. n. l.), křižovatka vlivů významných civilizací a obchodních cest, místo často
krvavých střetů, patří od roku 1913 (po vládě Říma, Byzance 395 až
1204, Arabů 856 až 961, Benátek 1204 až 1656 a osmanských Turků)
opět k Řecku, které obnovilo svou samostatnost roku 1830.
Pozorný návštěvník objeví na věži původně janovské přístavní
pevnosti města Ierapetra (obr. 2), které je nejjižnějším městem ostrova a snad i Evropy, observační pilíř. Shora osazená bronzová deska
(obr. 3, 4) je zřejmě upravena pro nucenou centraci teodolitu pomocí
freibergské (též: Gaussovy) koule. Vnější nápis Geografiki ipirechia
stratu odkazuje na řecký Vojenský zeměpisný ústavu (VZÚ), vnitřní
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nápis Trigonometrikon diktion v překladu znamená trigonometrická
síť. Ohlédněme se krátce do nedávné geodetické minulosti země,
úzce spjaté s naší civilizací i oborem. (Poděkování za laskavou pomoc patří Dr. A. Hanákové a Ing. D. Dušátkovi, CSc.).
Peloponézská trigonometrická síť s 1100 body byla navržena
a zbudována francouzskými důstojníky v období let 1829 až 1831,
první mapa moderního Řecka 1:400 000 byla publikována mezi léty
1840 až 1850 bavorským a francouzským vydavatelstvím.
Řecká vojenská zeměpisná služba byla založena v roce 1889 za
pomoci specialistů z Rakousko-Uherska, trvala až do roku 1895.
Současné mezinárodní pojmenování Hellenic Military Geographical
Service – HMGS – pochází z roku 1926. Spolupráce měla být především orientována na vybudování katastru, ale v důsledku nedostatku personálu se nakonec cílem geodetické mise stalo topografické mapování. Vídeňský VZÚ připravil pro řeckou vládu roku 1882
delimitační mapu, v letech 1884 až 1885 vydal 13 listů generální
mapy Řeckého království v řecké a německé jazykové verzi v měřítku 1:300 000, roku 1889 měřilo za součinnosti řeckých důstojníků
základnu u historického Eleusis. Vedoucím mise byl plk. Dr. H.
Hartl; po penzionování r. 1898 se stal profesorem vídeňské techniky
a roku 1901 byl znovu vyslán do Řecka jako expert pro zavedení katastru.
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Obr. 2 Přístavní pevnost v městě Ierapetra (foto P. Mach)

Obr. 3 Trigonometrický bod na pevnosti (foto P. Mach)

Obr. 4 Bronzová deska (foto P. Mach)

Obr. 1 Mapa Kréty z pol. 19. století
(originál mapy je uložen v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze)
(K článku Hánek, P.: Kréta jinak)

