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Ooc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Ing. Jitka Jirásková,
katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze

Clánek se zabývá ověřením přesnosti určení prostorové polohy koleje jeřábových drah ve zvýšené úrovni pomocí totální stanice Leica TC1800. V textu jsou uvedeny výsledky testování úhloměrné a délkoměrné části přístroje a měřické soupravy. Těžištěm je vyhodnocení poměrně obsáhlého souboru měření drah a posouzení vývoje rozhodujících směrodatných odchylek
v příčném směru (rozchodu) dráhy a ve výšce v závislosti na délce záměry z hlediska platných norem, zejména CSN 73 5130.

Summary
The article deals with accuracy tests of spatial determination of a rail of crane runway in an raised level by Leica TC1800
total station. Test results of angle and distance part of the instrument and measuring equipment are given in the paper. The
most important part is the evaluation of a relatively large complex of crane measurement and analysis of evolution of deciding standard deviations in trans verse direction of track gauge and in elevation depending on sight length from the point of
view ofvalid standards, especially the CSN 73 5130.
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Před časem byl na stránkách tohoto časopisu publikován příspěvek [1], zabývající se problematikou měření prostorové polohy kolejnic jeřábových drah ve zvýšené úrovni pomocí totálních stanic vyšší přesnosti. V textu byly odvozeny obecné
zásady uspořádání měření a teoretické rozbory přesnosti,
které samozřejmě zůstávají platné. Empirické výsledky byly
získány z měření elektronickým teodolitem Kern E2 s dálkoměrem DM 504 a speciálním hranolem pro průmyslová
měření (Prazisions-Kleinprisma) Kern. K posouzení byly
použity tehdy platné normy ČSN. Pozměněná a rozšířená
verze článku byla zveřejněna ve sborníku [2].
V tomto článku seznámíme čtenáře se závěry vyplývajícími z použití jiného instrumentária a z platnosti nových norem. Vstupní ověření obsahovala práce [3], na kterou nyní
navazuje část výzkumného záměru, připravovaná doktorská
práce i nově zadaná diplomová práce [4].
2. Uspořádání
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měření

K měření byla použita totální stanice Leica TC 1800 v. č.
413982 s výrobcem udávanými přesnostmi I" a 2 mm + 2
ppm. Odrazný hranol pro průmyslová měření Kern je osazen
ve speciálním kovovém přípravku -- lati s krabicovou libelou.
Stanovisko přístroje je voleno zpravidla na zemi, zhruba
v podélné ose dráhy. Jak je dále doloženo, je dosah měřické
soupravy s vyhovující přesností zhruba 80-90 m. Pokud je
dráha kratší než dvojnásobek uvedeného dosahu, volí se stanovisko zhruba uprostřed délky (viz bod A v obr. la). Druhý
bod (B), sloužící k orientaci osnovy směrů se volí co nejdále
u jednoho z konců dráhy nebo zcela obecně v jejím okolí. Je
však možné také zřídit dvě vzájemně propojená stanoviska
zhruba ve čtvrtinách délky dráhy. V první variantě (obr. 1b)
je z každého stanoviska měřena celá dráha, v druhé (obr. lc)
vždy jen bližší polovina (velmi dlouhé) dráhy. Pomocí identických podrobných bodů pak lze obě části spojit. Je nutno
podotknout, že tento poslední případ nebyl dosud prakticky
ověřen. Samozřejmě je možné stanovisko volit i ve zvýšeném postavení, např. na stabilních střechách vestavěných ob-

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

jedenkrát

---.--------

dvakrát

opakovaná

záměra

opakovaná zárněra

jektů nebo na rozměrném provozním vybavení tovární haly.
Ve všech případech je stanovisko umístěno tak, aby bylo
zhruba uprostřed délky pole. (V obecně známých rovnicích
pro polární výpočet souřadnic jsou potom funkce sinus a cosinus směrníku CI menší než 1, což je příznivé z hlediska přenášení chyb délkových měření.) Mosty jeřábu se odstaví tak,
aby byly viditelné všechny body dráhy. Při nejčastějším měření z jednoho stanoviska to znamená jejich umístění do pole
nad postavením přístroje.
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Dráha

1
2

B (ú,q = O)

A (2 body)

C (MNČ)

L:qq

max.q

L:qq

mm2

max. q
mm

mm2

mm

mm2

26108,2
11088,3

+25,2/-53,6
+20,6/-29,6

24925,3
11250,8

+22,9/-45,2
+21,0/-30,6

23733,2
11064,9

max.q

L:qq

mm
+19,0/-57,7
+ 19,6/-30,7

Měřené body na kolejnicích jsou voleny podle ustanovení
normy [12] nad středy podpěr dráhy. Pokud je podélná vzdálenost podpěr větší než 18 m, vkládají se další mezilehlé body
tak, aby nebyla překročena hodnota 12 m. Má-li jedna větev
jeřábové dráhy poloviční rozpětí polí oproti druhé větvi s rozpětím maximálně 18 m, může se měřit jen v místě podpor
většího rozpětí. Na rozdíl od dosavadních postupů se bod vyznačí dočasným způsobem (čarou) na hlavě kolejnice
a vhodně zajistí (např. vzdáleností ke značce na stěně objektu). Při výpočtu se osa + X vkládá do 2 bodů jedné z kolejnic, rozchod (rozpětí) dráhy se počítá ze souřadnic Y.
Vzhledem k tomu není vyšší přesnost vyznačení bodu nutná.
Měřený bod je odsazen směrem do středu koleje vodorovně
po normále o konstantní známou hodnotu. Je signalizován
odrazným hranolem neseným jednoduchým speciálním připravkem (kovovou latí) a urovnávaným krabicovou libelou.
Pevná opěrka přípravku se dotýká temene a obvykle vnitřní
svislé (pojízdné) plochy kolejnice. (Podle strmosti záměr
a stavebního uspořádání je konstanta přípravku 0,08-0, 18 m).
Pro převedení na obvyklou střednici kolejnice je nutno početně připojit ještě polovinu šířky hlavy koleje. Ta se měří
posuvným dílenským měřítkem na několika místech dráhy,
do výpočtů se zavádí průměr. Výpočetní postup dovoluje výpočet výšek bodů, vztažených ke stanovisku přístroje (podlaze haly).
3. Ověření přesnosti totální stanice
Úhloměrná část přístroje Leica TC 1800 byla ověřena podle
metodiky mezinárodní normy [5]. Směrodatné odchylky vodorovného směru s",a zenitového úhlu se, měřených ve dvou
polohách, se počítají ze čtyř měření na čtyři vhodně rozmístěné body. Pro vodorovné směry se skupiny neuzavírají. Tato
tzv. série se opakuje nezávisle v jiný den. Měření ve dvou sériích bylo opakovaně provedeno pro body ve vzdálenosti
5-100 m, cílem byl vždy hranol průmyslových měření Kem.
Průměrné dosažené hodnoty s'" == 0,29 mgon, se == 0,30 mgon
odpovídají údajům výrobce přístroje a kvalitě cíle.
Směrodatné odchylky směru a zenitového úhlu byly nezávisle počítány také z oprav od průměr:u 10x opakovaných
cílení na týž hrano I Kern na základně pro délky v rozsahu
5 m až 105 m s krokem 10m. Měření bylo provedeno celkem třikrát nezávisle, za slunce i při zatažené obloze.
V uvedeném souboru platí s<I> = se = (0,2 -7- 0,5) mgon, závislost na délce nebyla prokázána. (Pro průměrnou hodnotu představuje příčná a výšková odchylka asi 0,5 mm na
délku záměry 90 m.) Dosažené charakteristiky přesnosti
však zcela neodpovídají podmínkám praxe, zejména pro
odlišnost vnějších podmínek měření ve volném terénu
a v tovární hale (mikroatmosféra, osvětlení, sklon záměr).
Současně se ale neodlišují od přesnosti elektronického teodolitu E2. Číselné hodnoty teoretických rozborů, publikovaných např. v [I, 2], zůstávají proto v platnosti i pro
tento článek.
V práci [7] je poukázáno na chyby vznikající u velmi rychlých elektronických systémů totálních stanic stiskem tlačítka

pro registraci údajů. Autor uvádí případ, kdy v okamžiku stlačení nevhodně umístěného tlačítka docházelo k rozdílu až
3 mgon ve vodorovném směru a 8 mgon ve výškovém zacílení. Část dále uvedeného souboru našich měření byla registrována souběžně ručně v zápisníku a na paměťovou kartu.
V odpovídajících si dvojicích dat, pořízených v krátkém časovém odstupu, nepřekročil průměrný rozdíl hodnotu
0,1 mgon. Výskyt zmiňované chyby tedy nebyl u testované
totální stanice prokázán.
Norma [6] byla použita při ověření dálkoměrné části totální stanice. Použité postupy odpovídají kalibraci pro krátké
vzdálenosti do 150 m v závislosti na tzv. jednotkové délce
dálkoměru, která u testovaného modelu TC 1800 je podle
sdělení výrobce 3 m. Podle článku 7.1 této normy se na základně délky 158 m se 4 mezilehlými, nestejně vzdálenými,
body určuje "střední kvadratická chyba", charakterizující
přesnost měření bez zavedení korekcí nulové a cyklické
chyby dálkoměru. Tyto dvě chyby jsou způsobeny netotožností elektronického a mechanického středu přístroje (nulová
chyba) nebo optickými, případně elektronickými poruchami
přijímacího modulu (cyklická chyba). Pro zjištění jejich vlivu
byla podle Přílohy A normy [6] vybudována další základna
délky 120 m s 5 hlavními a 18 detailními body. Norma předkládá určení obou základen kalibrovaným ocelovým pásmem, nejlépe délky 100 m, se zavedením všech oprav, nebo
případně ověřeným dálkoměrem vyšší přesnosti. Je nesporné,
že přesnost ověřovaného dálkoměru (2 mm) vyžaduje druhou variantu, dálkoměr submilimetrové přesnosti však nebyl
k dispozici. Samo měření pásmem i při nejvyšší pečlivosti
a šestinásobném opakování za různých podmínek nebylo dostatečně přesné, k zvýšení přesnosti určení základen nevedl
ani poměrně pracný postup přesného paralaktického měření
(tzv. Adámkova metoda).
Předepsaný postup zkoušek byl opakován celkem 4x. Pro
testovaný přístroj platí pro přesnost měření s I = 1,2 mm, systematická chyba nebyla nalezena. Amplitudy a průběh grafického znázornění cyklické chyby nepotvrdily její existenci.
Veškeré (číselně malé) diference lze považovat za produkt
přesnosti dálkoměru a přesnosti měření základny. Stejně tak
nebyla prokázána nulová chyba. V dalším textu předpokládáme, že měření nejsou vlivy těchto chyb postižena.
Podle metodiky, uvedené v příručce Mezinárodní zeměměřické federace [8], byla určena součtová konstanta přesného hranolu Kern, která je s ohledem na použití jiného dálkoměru nenulová. Byly použity 4 různé délky sestavy
4 stativů v rozsahu 20-150 m. Každé měření bylo opakováno
2x nezávisle. Konstanta přesného hranolu pro průmyslová
měření byla určena se směrodatnou odchylkou 0,2 mm, která
odpovídá mnohaletým zkušenostem.
4. Měření a výpočetní zpracování
Postup měření je uveden již v kap. 2. Pro tento text byl hodnocen soubor 18 jeřábových drah délky 43-146 m s průměrnou délkou 111 m. Rozchod se pohyboval od 5,0 m do
21,6 m, nejčastěji 7,0 m a 12,5 m. Dráhy uvnitř frekvento-

2000/22

Geodetický a kartografický
ročník 46/88, 2000, číslo 2

I--SY ---sh

·· .. ··55

40

50

obzor

23

I

1,50

E

g
~

>.
.c
u

'O

o 1,00

'11

~

'O

e

•••E

lil

0,50

0,00
O

Délka záměry (m)

vaných zastřešených hal nebyly vybaveny obslužnými lávkami. Až na 2 výjimky bylo dvojí měření prováděno z téhož
stanoviska, které však nebylo úmyslně voleno v polovině
délky dráhy. Tím bylo umožněno měření bodů vzdálených
až 90 m. Neměnnost postavení přístroje byla při každém ze
dvou měření téže dráhy ověřována kontrolou směru a délky
na orientační bod, nejméně vždy na začátku a konci měření
bodů větve (kolejnice) dráhy. Zenitový úhel záměr na měřené body se pohyboval v rozpětí 43 gon, s lomeným okulárem až 105 gon (při výjimečném měření v úrovni dráhy).
Teploty se pohybovaly v rozmezí 17°-21°e, takže se blížily
teplotě 20 oe, požadované normou [11]. Práce byly prováděny jako běžná kontrolní měření a proto nebylo možno více
experimentovat s volbou stanovisek a počtem opakovaných
měření.
Pro výpočet byl sestaven, a postupně zdokonalován, jednoúčelový program pro osobní počítače vjazyce Basic. Z měřených prostorových polárních souřadnic, tj. šikmé délky, vodorovného úhlu (směrníku od orientačního bodu) a zenitové
vzdálenosti, se po zavedení příslušných korekcí (v daném případě jen součtové konstanty dálkoměru) vypočtou prostorové pravoúhlé souřadnice. Ty se potom transformují do soustavy, jejíž osa +X leží v dvojici libovolně, ale vhodně,
určených bodů jedné z kolejnic dráhy. Těmi mohou být koncové body dráhy, ale z hlediska číselných hodnot příčných
posunů je zpravidla vhodnější volit druhý a předposlední bod.
Koncové body jsou často netypické, v provozu nemohou být
pojížděny (jsou už za koncovou zarážkou nebo v ní) a jejich
měření je poněkud problematické z hlediska osobní bezpečnosti pomocníka obsluhujícího přípravek s hranolem. Možný
je však i výběr libovolné mezilehlé dvojice bodů, např. z hlediska možnosti realizace příčných posunů (dodržení průjezdného profilu nebo nemožnost stranové rektifikace polohy
koleje). Přitom je nezbytná spolupráce s příslušným jeřábovým technikem. Ze souřadnic dvojího nezávislého měření

identických bodů se počítají a podle mezních hodnot platných norem testují jejich rozdíly. Výsledkem jsou průměrné
hodnoty souřadnic X, Y, H a směrodatné odchylky Sy v příčném směru Sh ve výšce a Sx v podélném směru, která je však
(s výjimkou polohy koncových zarážek) nepodstatná.
Ze souřadnic se počítají příčné odchylky q, bodů od přímek kolejnic obou větví, daných osou + X v řídicí kolejnici
a rovnoběžkou ve vzdálenosti rozchodu dráhy pro zbývající
druhou kolejnici. Za rozchod lze v programu volitelně považovat projektovanou hodnotu, pokud je známa z dokumentace, nebo rozchod, vypočtený jako průměr rozdílu souřadnic Y protilehlých bodů (majících stejnou souřadnici X).
V tomto případě lze pracovat s obecnou hodnotou nebo hodnotou zaokrouhlenou na celé decimetry či centimetry, ovšem
s ohledem na rozchod kol mostu. Svislé posuny bodů dráhy
se vztahují k nejvýše položenému bodu (vždy zdvih) nebo
k jinak definované výškové úrovni. Ze souřadnic jsou počítány všechny další hodnoty pro posouzení kriterií stanovených normou. Výpočet podélné vzdálenosti hlav podpěr má
jen orientační charakter, uvedený způsob rozměření bodů lze
v případě potřeby změnit (zpřesnit).
Na základě již vypočtených příčných posunů ql lze variantně provádět, podle potřeb provozovatele, tzv. optimalizace. První z nich předpokládá opakovaný výpočet s jinou
dvojicí bodů pro definování polohy osy + X, vedoucí k vyšší
symetrii posunů (vlevo a vpravo ve směru číslování bodů,
sloupec A v tab. 1). Druhou možností je následný paralelní
posun osy +X o průměrnou hodnotu posunu. Platí potom
'i.qj = O, ale číselné velikosti nejsou minimalizovány (sloupec B tab. 1). Posuny lze vyrovnat i MNČ, např. postupem
uvedeným v [9], nebo podle [10]. Platí opět 'i.qj = O,ale rovnoběžné přímky kolejnic jsou proti původnímu řešení obecně
pootočeny (možná změna průjezdného průřezu), číselné velikosti posunů jsou minimální (sloupec e tab. 1), Ukázku extrémních případů přináší tab. 1. Pod číslem 1je uvedena dráha
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Délka záměry (m)

s největšími rozdíly velikostí posunů mezi jednotlivými optimalizacemi, Č, 2 přísluší dráze s rozdíly nejmenšími,
Na základě detailních porovnání výsledků uvedených tří
způsobů řešení v celém souboru měřených drah lze prohlásit, že se vzájemně výrazně neliší.
5. Přesnost metody
Příloha A normy [12] stanoví největší tolerance ..1srozchodu
jeřábové dráhy s v metrech pro:
s ::s 10m: ..1s= :±: 3 mm;
s> 10 m: ..1s

=

:±: [3 + 0,25 (s - 10)] mm, maximálně
:±: 15 mm.

Pro celkovou délku kolejnice je největší rozdíl libovolných
dvou bodů v příčném směru vázán hodnotou tolerance
:±: 10 mm, která platí i pro jejich převýšení. Výškové úrovně
obou kolejnic mohou v příčném směru vykazovat rozdíl
10 mm. Obecně se tolerance pro provozované dráhy zvyšují
020 %.
V navrhované metodě je rozchod počítán jako rozdíl souřadnic Y dvojice protilehlých bodů se stejnou souřadnicí X.
Potom při volbě koeficientu spolehlivosti t = 2 musí pro dodržení nejpřísnějšího kriteria platit pro směrodatnou odchylku v příčném směru Sy < 1,1 mm. Pro směrodatnou odchylku polohy bodu ve svislém směru dostáváme Sh ::s 3,5
mm. Empirický průběh Sy a Sh, včetně směrodatné odchylky
rozchodu s, (s, = Sy {2), je uveden v závislosti na prostorové
délce rozměry v grafech na obr. 2 a obr. 3, zpracovaných pro
obě normou stanovené kategorie rozchodu. Délky záměr jsou
uvedeny v kroku 10 m. Četnosti měření v jednotlivých třídách jsou uvedeny v tab. 2.
Z grafů vyplývá, že směrodatná odchylka ve výšce Sh vždy
vyhovuje kriteriím obou kategorií, a to s poměrně značnou
rezervou.
Pro rozchod s ::s 10m postačuje hodnota příčné chyby
Sv pro délku záměry zhruba do 80 m, tj. pro dráhy dlouhé téměř 160 m. Nejdelší záměry prakticky vyhovují kriteriu

pro provozované dráhy. Průměrný rozchod drah ve skupině
s> 10 mje 15,5 m, takže kriteria..1s = 4,4 mm na nových drahách a..1s = 5,2 mm na provozovaných drahách jsou splněna
i pro nejdelší záměry 90 m, tj. pro možnou délku dráhy 175 m.
(Dráhy s nejmenším rozchodem 12 m a ..1s = 3,5 mm, respektive 4,2 mm, nepřekročily délku záměry 80 m a splňují
tedy také kriteria normy.) Počet měření v kategorii nejvyšších
délek však je poměrně malý a při hodnocení stojí za úvahu
i potíže pomocníka, spojené s prací ve výšce na samém konci
dráhy bez obslužných lávek. Dosažená empirická přesnost
metody případně vyhovuje i ustanovením normy ([11], článek 40 a 41), tolerující na přímosti nosníků a další parametry
konstrukce jeřábové dráhy. Pro polohu narážek v podélném
směru stanoví norma ([11], tab. 19) největší úchylky 10 mm,
která je při pečlivějším označení bodu a umístění hranolu
snadno splnitelná. Měření celé dráhy ze dvou různých stanovisek bylo provedeno pouze ve dvou případech dráhy o délce
74 m, ve výšce 6,0 m a rozchodem 15,6 m při podélné vzdálenosti symetrických podpěr 6 m. Nejdelší záměra byla cca
60 m. Soubory měření nejsou veliké, průměrné empirické
směrodatné odchylky Sy nejsou v tomto případě plně průkazné: Sy = 1,05 mm, Sh = 0,93 mm. Potom Ss = 1,5 mm vyhovuje kriteriu ..1s = 4,4 mm (respektive 5,3 mm).
Kriteria normy [12] jsou shodná s ustanoveními mezinárodní normy [13] a pro její hodnocení tedy platí stejné závěry.

Poměrně rozsáhlý soubor empirických overem potvrzuje
dobrou kvalitu navržené, a postupně upravované, metody měření prostorové polohy jeřábových drah, s kolejnicemi ve
stejné úrovni, přesnou totální stanicí. Dosažené výsledky,
a z nich plynoucí závěry pro využitelnost na drahách délky
až 180 m, mohou být aplikovány i na dráhy s kolejnicemi
v nestejné výši nebo na jednonosníkové (např. podvěsné)
dráhy.
Text byl zpracován v rámci projektu Grantové agentury ČR
103/0021.
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Délka záměry (m)
npros:'>lOm
npros>lOm

10
48
10

20
50
50

30
52
36

40
43
25

[I] HÁNEK, P.-BURŠfKOVÁ, O.: Měření jeřábových drah totálními stanicemi. GaKO, 39 (81), 1993, Č. I, s. 8-11.
[2] HÁNEK, P.-KAŠPAR, M.-SLABOCH, Y.: 3-D precision crane
surveys by total stations. In: Gruen,A.-Kahmen, H. (red.): Optical 3-D Measurement Techniques lY. Heidelberg, Vydavatelství Wichmann 1997, s. 68-75.
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dráhy. GaKO, 9 (51), 1963, Č. 3, s. 65-67.
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Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD,
a katastra Slovenskej republiky

Založenie spoločenstva MOLA (Meeting oj Officials on Land Administration) v rámci Ekonomickej komisie pre Európu
Organizácie Spojených národov, ako výsledok silného záujmu národných geodeticko-kartografických inštitúcií vybraných európských krajín na úseku pozemkového správcovstva. Predmet záujmu spoločenstva MOLA. Vzťah spoločenstva MOLA k harmonizácii práva v Európskej únii a k Európskemu výboru predstavitelov geodeticko-kartografických inštitúcií (CERCO). Problematikafinancovania spoločenstva MOLA.

Establishment oj the MOLA society (Meeting oj Officials on Land Administration) in the Jrame oj the U. N. Economic Commission Jor Europe as a result oj high interest in the field oj land management oj national geodetic-cartographic institutions
oj selected European countries. MOLA object oj interest. Relation oj MOLA to harmonisation oj legislation in the European
Union and to the European Committee oj the Heads oj National Mapping Authorities oj Europe (CERCO). Problem oj MOLA
financing.

Ekonomická komisia pre Európu (Economic Commision for
Europe - ECE) je regionálna organizácia Organizácie Spojených národov (OSN) pre krajiny Európy zahfňajúca aj Kanadu a USA. Ekonomické komisie OSN korešpondujúce
s ECE existujú aj pre iné regióny sveta. Po transformácii východnej a strednej Európy smerom k trhovej ekonomike,
k privatizácii nehnutefností a k rozvoju infraštruktúry na fungujúci trh s nehnutefnosťami získala ECE novú základnú
úlohu, a to byť inciátorom a podporovatefom tohoto vývoja.

Osobitná aktivita ECE na úseku spravovania pozemkov
vyplynula z prípravného procesu 2. konferencie Habitat
v Istanbule (Turecko) v júni 1996. Ako príspevok konferencie Habitat, pracovná skupina vedená prof. Peterom Daleom, prezidentom Medzinárodnej federácie geodetov
(FlO), pripravila Smemice na pozemkové správcovstvo [1],
ktorými bola formalizovaná nová aktivita ECE zvaná Meeting of Officials on Land Administration (MOLA).
Založenie spoločenstva MOLA je výsledkom silného záujmu národných geodeticko-kartografických
inštitúcií
(NOKI) vybraných európskych krajín pri tvorbe celoeuróp-
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skej aktivity na úseku pozemkového správcovstva. Síce už
dlho existovala organizácia pre NGKI v Európe, a to Európsky výbor predstavitel'ov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la Cartographie
Officielle - CERCO) [3], ale tradičně sa orientovala výlučne
na problematiku geodézie a kartografie. Viaceri členovi a spoločenstva CERCO opakovane žiadali, aby sa spoločenstvo
CERCO zaoberalo aj otázkami pozemkového správcovstva,
ale nakoniec táto požiadavka bola vačšinou členov CERCO
zamietnutá. V d6sledku toho sa prehlasované krajiny združené v CERCO, a nespokojné s týmto výsledkom hlasovania, obrátili na ECE, ako na prirodzenú základňu na sústredenie inštitúcií pozemkového správcovstva v Európe do
inštitúcie, ktorá by pracovala v smere ich záujmu.
Vo vnútri štruktúry ECE patrí MOLA do Výboru ECE pre
l'udské bývanie (ECE Commitee on Human Settlements). Za
členstvo v spoločenstve MOLA nie je požadovaný osobitný
členský poplatok. Všetky členské štáty ECE sú automaticky
oprávnené zúčastňovať sa aktivít spoločenstva MOLA. V súčasnosti približne polovica členských krajín ECE je aktívna
v spoločenstve MOLA, čo je v porovnaní s ďalšími podobnými aktivitami ECE vysoký pomer. Je dohodnuté, že MOLA
prijíma všetky rozhodnuti a konsenzom a že prípadné detailné
administratívne otázky navrhované do programu nebudú akceptované.
Pozemkovým správcovstvom je označovaný proces záznamu informácií o vlastníctve, o cene a o sp6sobe používania pozemkov a s nimi spojených zdroj ov, t.j. v širšom zmysle
nehnutel'ností a proces poskytovania týchto informáciL Pozemkové správcovstvo zahfnňa okrem iného kataster nehnutel'ností (KN), pozemkovú registráciu (v niektorých krajinách
pod názvom pozemková kniha), pozemkové úpravy, oceňovanie nehnutel'ností a informačné systémy o nehnutel'nostiach
(v širšom zmysle informačné systémy o území).

Principiálna oblasť činnosti, výskumu a rozvoj a spoločenstva
MOLA sa vzťahuje na legislatívne, inštitucionálne, finančné,
procedurálne a technické oblasti pozemkového správcovstva.
Hlavným ciel'om spoločenstva je poskytovať priestor reprezentantom verejných inštitúcií členských krajin ECE zodpovedných za problematiku pozemkového správcovstva. Spoločenstvo MOLA sa osobitne zameriava na pomoc krajinám
v transformácii. Svoje ciele dosahuje o. i. budovaním celoeurópskej bázy údaj ov, poznatkov, skúseností a analýz systémov pozemkového správcovstva z krajín ECE. Predmet záujmu spoločenstva MOLA [2] pokrýva tieto oblasti aktivity:
- základnú legislatívu na riadenie a spravovanie nehnutel'ností, najma legislatívu o právach k nehnutel'nostiam
a predovšetkým o vlastníckom práve, registráciu vlastníckeho a iných vecných práv k nehnutel'nostiam, registráciu
nehnutel'ností, t. j. určenie a evidovanie tvaru, polohy a rozmerov nehnutel'ností, bezpečnosť vlastníctva, závaznosť
a hodnovemosť údaj ov KN, registráciu vlastníckeho a záložného práva k nehnutel'nostiam, úradné konanie a garancie štátu súvisiace s vlastníckym právom k nehnutel'nostiam,
- geodetické meranie a oceňovanie nehnutel'ností spojené so
spravovaním nehnutel'ností (priestorové usporiadanie pozemkov, registrácia nehnutel'ností, katastrálne mapovanie,
oceňovanie nehnutel'ností a i.),
- informačné systémy o nehnutel'nostiach (registre nehnutel'ností, registre vlastníkov, pozemková kniha, pridružené
údaje, údaje o užívaní pozemkov, katastrálne mapy a i.),

- organizačné a riadiace záležitosti (inštitučná problematika,
riadenie, financovanie operácií, spracovanie a poskytovanie údaj ov, cena služieb, otázka návratností financií - požiadavky samofinancovania, rozvoj profesijných schopností, ochrana osobných údajov, povinnosti vlastníkov
a iných oprávnených a i.).
Spoločenstvo MOLA je vo všeobecnosti povinné pracovať v rámci všeobecných zámerov a smemíc prijatých na
úrovni ECE OSN. V tomto zmysle spoločenstvo prispieva
k implantácii Plánu činnosti ECE, ktorý bol prijatý na 52. rokovaní ECE. Viaceré body z plánu činnosti ECE majú priamu súvislosť s predmetom záujmu spoločenstva MOLA. Spoločenstvo MOLA podobne prispieva k realizácii zámerov
agendy Habitat, ktorá bola prijatá na Konferencii OSN
v Istanbule v roku 1996.
Pozemky ako nehnutel'nosti sú často označované ako ultimatívy, t. j. sú nenahraditel'ným zdrojom l'udského bytia
na Zemi. Ochrana pozemkov na produkciu potravín pre
zvačšujúcu sa l'udskú populáciu je osobitne d6ležitá. Rovnako sú pozemky nenahraditel'né pre l'udské bývanie a v tej
súvislosti je nevyhnutná primeraná regulácia tvorby a zvel'aďovania miest v rozvojových krajinách, ktoré sa rozrastajú
do predtým nevídaných rozmerov, spolu s najvhodnejším
využitím pozemkov podl'a primeraného územného plánovania.
Najma v Európe zvačšujúci sa rozsah privatizácie pozemkov a potreba zábezpeky vlastníctva nehnutel'ností sú predpokladom na úspešný rozbeh trhovej ekonomiky v krajinách
strednej a východnej Európy, ktoré sa nachádzajú v transformácii z centrálne plánovaného a riadeného hospodárstva.
V nadvaznosti na to definitívne dozrel trh na tvorbu celoeurópskej aktivity na pomoc krajinám v transformácii v rozvoji
primeranej legislatívy systémov správcovstva nehnutel'ností
a inštitúcií týchto systémov. Zároveň v súčasnosti sú všetky
západoeurópske krajiny zaangažované do modemizácie svojich systémov správcovstva nehnutel'nostLV tejto súvislosti
sú informácie a skúsenosti z iných krajín cenným zdrojom
domáceho rozvoja.
3. SpoločeDstvo MOLA a harmoDizácia práva v Európskej óDii
Správcovstvo nehnutel'ností v krajinách Európskej únie
(EÚ) v minulosti bol o tak intenzívne chápané ako výlučne
národná kompetencia, že iba malý rozsah koordinácie
prekročil hranice jednotlivých štátov dnešných členov EÚ.
Preto v etape harmonizácie zákonnej inštitucionálnej siete pre trh s nehnutel'nosťami krajín EÚ táto oblasť nebola
nikdy zaradená do agendy harmonizácie. V nad vaznosti
na liberalizáciu trhu s nehnutel'nosťami a na zvačšujúci sa
rozsah investícií do nehnutel'ností od domácich i zahraničných investorov, trh bude pomaly vyžadovať harmonizáciu KN, registrácie nehnutel'ností (pozemkových kníh)
a legislatívy procesu prevodu a prechodu vlastníckych
práv k nehnutel'nostiam vo všetkých krajinách Európy.
Spoločenstvo MOLA sa dlho zdráhalo vstúpiť do tvorby
modelovej legislatívy, lebo mnohé krajiny Európy sa bránili prijatiu takéhoto modelu argumentujúc národnými diferenciami v pozemkovej politike i v histórii správcovstva
nehnutel'nostL Keďže vo vnútri ECE je tradíciou tvoriť legislatívne modely v rozmanitých oblastiach, možno predpokládať, že je iba otázkou času, kedy sa správcovanie takéhoto modelu stane d61ežitou úlohou spoločenstva
MOLA.

2000/26

Geodetický a kartografický
ročník 46/88, 2000, číslo 2

Správcovstvo nehnutefností je zároveň rýchlo rastúcim predmetom záujmu nielen v celoeurópskom rámci, ale aj v globálnom rozsahu. Je to jasne viditel'né v rastúcom počte podrobných projektov financovaných národnými programami
ale aj medzinárodnými bankami pre rozvoj a medzinárodnými programami (Svetová banka, regionálne rozvojové
banky EÚ a i.). Zo strany medzinárodných inštitúcií často
počuť vyjadrenia, že je potrebná lepšia koordinácia predmetných projektov. Prijímacie krajiny zase musia sústrediť
svoje kapacity na súčinnosť so zahraničnou pomocou. Vel'mi
často sa zdá, že podmienky projektu sú formulované iba
agresívnymi zahraničnými konzultantmi a spoločnosťami
prinášajúcimi tvrdú menu namiesto spoločnej formulácie
s domácimi odbornými kruhmi, ktorá by mohla priniesť synergický účinok.
Spoločenstvo MOLA má osobitný záujem pokračovať
v doterajšej pomoci inštitúciám poskytujúcim pomoc (medzinárodné banky a programy), ako aj prijímajúcim krajinám
v kontakte so zahraničnou pomocou a projektmi pozemkového správcovstva a zintenzívniť svoje doterajšie kroky.
Povodné snahy zasunúť aktivity spravovania nehnutel'ností
formálne pod kridla CERCO boli neúspešné. Skutočnosť, že
tieto aktivity sú v súčasnosti zastrešené spoločenstvom
MOLA, ako súčasť ECE, sa ukazuje výhodnou, najma ak ide
o pomoc krajinám v transformácii. OSN má silnú pozíciu
v mnohých takýchto krajinách. To znamená, že aj pozícia
MOLA je silnejšia, než keby bola MOLA súčasťou osobitnej organizácie mimo OSN.

Osobitným problémom je financovanie aktivít MOLA. Tak,
ako to platí vo všeobecnosti v OSN, ECE može poskytnúť
iba obmedzenú finančnú pomoc (ECE poskytuje tajomníka
pre spoločenstvo MOLA na 1/5 jeho časového úvazku
a okrem toho financuje niektoré tlačiarenské, prekladatel'ské
a pod. výdavky spojené s činnosťou spoločenstva MOLA).
Zásadne systém OSN nedovoIuje, aby spoločenstvo MOLA
zaviedlo členské poplatky. Časť aktivít MOLA bola financovaná prostredníctvom dobrovol'ných prispevkov krajín. Skutočnosť, že vybrané krajiny boli odhodlané poskytnúť významné finančné zdroje na podporu spracovania, tlače
a zverejnenia prehl'adov, na organizovanie podujatí, na poskytovanie expertova pod., je vel'mi pozitívnou a motivujúcou skúsenosťou. Napriek tomu, v budúcnosti bude spoločenstvo MOLA potrebovať omnoho solídnejšiu bázu
financovania. Riešením by mohlo byť založenie osobitného
fondu. V tomto smere už boli iniciované sl'ubné rozhovory
so Svetovou bankou i EÚ a jej komisiou v Bruseli.
Zohl'adnením skúseností z Európy aj ďalšie regionálne ekonomické výbory OSN zvažujú, respektive by mali zvážiť, podobnú činnosť ako je činnosť realizovaná spoločenstvom
MOLA.

Mnohé NGKI v Európe ale aj mimo Európy sú zodpovedné
za časť oblasti správcovstva nehnutel'ností, najčastejšie v podobe KN a vybraná časť z nich je zodpovedná aj za časť pokrývajúcu registráciu vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (o. i. aj Slovenská republika). Hlavný dovod, pre
ktorý sa spoločenstvo CERCO [4] nezaangažovalo do správcovstva nehnutel'ností, vyplynul z toho, že vo vačšine člen-
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ských krajín CERCO kompetencie týkajúce sa KN a registrácie vlastníckych práv k nehnutel'nostiam neboli zastrešené
pod vlastnú NGKI, alebo z toho, že tieto kompetencie neboli
doteraz riešené nijakou inštitúciou krajiny (niektoré krajiny
strednej a východnej Európy). Mnohé z členských krajín
CERCO majú kompetencie svojej NGKI ohraničené iba na
geodetické základy a topografické mapovanie a časť z nich
navyše s prednostnými alebo výlučnými vazbami na armádny
rezort.
Správcovstvo nehnutefností je zo svojej podstaty závislé
od geodézie a kartografie. Technický rozvoj týchto disciplín
má osobitný význam na rozvoj správcovstva nehnutel'ností.
V tejto súvislostije vhodné, aby spoločenstvo CERCO ajeho
náprotivky na ďalších kontinentoch rozšírili svoj predmet
záujmu i svoje kompetencie aj na úsek pozemkového správcovstva. Súčasťou tohto rozšírenia musí byť súbežné osvojenie si premisy, podl'a ktorej samotné správcovstvo nehnu tel'ností nevystačí s doterajším sortimentným zložením
odborníkov NGKI, ale v budúcnosti musí byť rozšírené
i o právnickú profesiu.
ECE by mala definitívne pokrývať aktivity v tejto oblasti,
ale napriek tomu aj spoločenstvo CERCO by mala rozvíjať
primerané iniciatívy a činnosť v uvedenom zmysle. Obe spoločenstvá, MOLA aj CERCO, sa už dohodli o potrebe vzájomnej výmeny informácií a o spolupráci. Spoločenstvo
MOLA začalo dialóg s príslušnými mimovládnymi organizáciami, najma s Európskou strešnou organizáciou pre geografické informácie (European Umbrella Organisation for
Geographic lnformation - EUROGI), s FIG, s Medzinárodnou federáciou o nehnutefnostiach (lnternational Real Estate
Federation - FIABCI), s Medzinárodným centrom registračného práva (lnternational Centre of Registration Law - CINDER) a s Európskym výborom autorizovaných geodetov (European Council of Geodetic Surveyors - CLGE). Ciel'om
dialógu je koordinovať aktivity a usilovať o synergické posobenie všetkých zúčastnených.
Formy aktivít spoločenstva MOLA:
- organizovanie odborných podujatí (semináre, konferencie,
diskusné kruhy, plenárne rokovania),
- sústreďovanie, spracovanie a vydávanie prehl'adov, zoznamov, smerníc, odporúčaní, stanoví sk, odborných štúdií
a publikácií pokrývajúcich vlastný predmet záujmu,
- priama podpora vybraných rozvojových programov v krajinách v transformácii i v rozvojových krajinách mimo Európy,
- rozširovanie vedomostí a skúsenosti a tvorba spoločného
európskeho stanoviska v problematike správcovstva nehnutel'ností medzi predstavitel'mi inštitúcií správcovstva
nehnutel'ností jednotlivých krajín Európy a medzi ich ťažiskovými politickými predstavitel'mi vrátane zákonodarcov.
Spoločenstvo MOLA pracuje na základe plánu činnosti prijímaného na 2 roky. Plán činnosti je schvaIovaný v ECE OSN.
Detailné aktivity spoločenstva MOLA v 2-ročnom období
medzi plenárnymi rokovaniami sú riadené 12 členným riadiacim výborom MOLA. V súčasnosti vedúcim spoločenstva
MOLA je Helge Onsrud z Nórska. Členmi riadiaceho výboru MOLA sú Božena Lipejová
zo Slovinska, Gerhard
Muggenhuber
z Rakúska, Branimir Gojčeta z Chorvátska, Friedrich Wilhelm Vo gel z Nemecka, Paul Van der Molen z Holandska, Konrad Pirwitz z Pol'ska, John Manto r p e zo Spojeného král'ovstva, Viktor K i s lov z Ruska, Jens
Wolters z Dánska, Rodriguez Sanchez Jose Simeon zo
Španielska a Vitolds Kvetkovskis
z Lotyšska. Webovská
stránka spoločenstva MOLA je: http://www.sigov.si/mola/
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Prof. Dr. Ing. Dieter Lelgemann,
Institut fur Geodasie und Geoinformationstechnik,
Technische Universitat Berlin

"Ušetři mě filozofie,!)
bratříčku,
vyprávěj mi povídku"

Prolog
"Co umí geometr, to dokáže každý" - potom, co si osvojí
k tomu potřebné metody - tedy "cesty, jak něco vykonat".
Pro porozumění těchto metod je však zapotřebí bližší znalost otázek, které k nim vedou.
Na následující "přednášky" lze pohlížet jako na povídku,
kterou vypráví inženýr svým žákům způsobem, který není
pouze technicky zaměřen. Potřebné, a autorem pro nedostatek času často neověřené historické údaje, je třeba složit jako
skládačku. Když se zaplnily zbývající četné mezery odbornými domněnkami, vyvstala konečně celkem obstojná povídka. Každopádně zapadají do skládačky všechny autorem
předkládané informace poté, co se zřetelně objevil celkový
obraz.
Podle Edgara Wallace patří do každého napínavého vyprávění neobyčejný mnich. Takový vystupuje i v naší povídce, a to tam, kam patří, tedy do temného středověku. Ve
své tmavé cele i ve světlé klášterní zahradě dumalo existenci
či neexistenci obecných pojmů - universalií - a vykoval nadto
nůž. Jeho díla lze nalézt, pokud vůbec, v teologických odděleních knihoven, latinsky psaná a pouze velmi zřídka překládaná do nových jazyků.
Přesto se pří studiu jeho díla nachází odpověď na otázku,
jakého druhu je znalost měříckých dat a jaký má význam
"řeč" matematiky při "čtení" měříckých dat. Již v polovině
druhé kapitoly našeho vyprávění tento neobyčejný mnich
umírá, ale jeho duch ovlivnil zcela další pokračování naší povídky.
A ponaučení z naší povídky. Autor se při jejím spisování
často ďábelsky šklebil - což může jeho žena dosvědčit. Laskavého čtenáře snad povídka také pobaví. A navíc: Když pak
čtenář dokáže obratně užívat nože neobyčejného mnicha, pak
i on dokáže provádět ďábelské žertíky, aniž většina jeho bližních porozumí důvodům jeho šklebů. A kritici? "Kritiku měj
se však na pozoru, aby návyk na falešné principy, přízeň či
nenávist, tě, kritiku, neučinila překrucovačem".

Děkuji společenství vyučovaných a učících na Technické univerzitě Berlín, k níž náležím. Děkuji svému učiteli a příteli
Helmutu Moritzovi, jehož četné citáty "Occamovy břitvy

[Occam's razor]" mě upozornily na neobyčejného mnicha.
Děkuji svému příteli Manfredu Scheiderovi za jeho otázku:
"Nechcete snad odpírat otáčivému impulsu jeho fyzikální realitu?"
Děkuji dále své ženě Helze za její zdravé lidské porozumění a za doby inspirace, kterou mi poskytla, svému synu
Petrovi za nezanedbatelné příspěvky k této povídce a oběma
za názor, že na věci se má pohlížet nejméně ze dvou stran,
řekněme zrcadlově.
Zdaleka ne naposled děkuji svému velkému bratru Vilémovi. See you later, alligator!
Juan le Pins, dne 1. dubna 1998.
1. "Via antiqua":

Navigace a zeměpisné mapy

Geodezie je stará inženýrská věda, orientovaná na aplikace.
Řečtí vědci (filosofové) rozvinuli její základy ve třetím století před Kristem pro řešení zcela praktických úkolů, totiž
pro sestavení topograficko-geografických map jako prototypů všech informačních databanko Takové mapy byly třeba
pro "navigaci" na vodě (při pobřeží) a na zemi (řeky, horské
průsmyky).
Asi poprvé v tak velkém rozsahu sbíraly tato data měřické
skupiny makedonského vojska na válečných taženích Alexandra Velikého (356-323 př. Kr.), zejména o topografii rozsáhlých oblastí Asie mezi Řeckem a Indií. Problém zpracování dat, získaných topografickými měřickými postupy
(vzdálenosti) a dat z astronomických měření (zeměpisná
šířka 'P) v souvislé mapě vedl k rozvoji geodetických základních přístupů. Byla to proto tak složitá otázka, protože
nebyly po ruce žádné metody pro určení zeměpisné délky Á.
ARISTOTELES (384-322 př. Kr.), Alexandrův učitel, podal ponejprv přesvědčivé geometrické zdůvodnění pro reálnost pojetí, že mořský povrch vytváří kulovou plochu. Následně vyplývající otázka, jak to vypadá na protipólu daného
místa, zda tam lidé a zvířata žijí "s hlavou dolů", si vyžadovala myšlenkové vyrovnání s jevem tíže. Aristoteles ji zodpověděl jednoduchým konceptem: Je v samé podstatě věcí,
že směřují do středu Země. Tento názor přispěl přinejmenším ke geocentrickému obrazu světa, který hlásal PTOLE-
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MAIOS (75-151 po Kr.) a poskytl nadto příležitost hloubat
na athénských tržištích o transcedenci pojmu "bytí", živě diskutovat a vytvářet o tom různé názory.
Koncept (jak bychom dnes řekli) radiálně symetrického tíhového pole Země vedl brzy k zavedení sférických souřadnic (obr. 1.1), tedy zeměpisné šířky <p a délky A, patrně DICAEARCHEM (zemřel asi 285 př. Kr.). Krátce nato proběhlo
první, poměrně přesné, určení zeměpisné šířky místa astronomicko-geodetickými metodami, které uskutečnil PYTHEAS (okolo 325 př. Kr.).
Astronomické určování zeměpisné šířky užívá jako pomocných cílů hvězdných objektů, jejichž směry lze také popsat pomocí sférických souřadnic. Ve hvězdném katalogu,
který sestavil HIPPARCOS (asi 190-120 př. Kr.) byly směry
ke hvězdám popsány jako v moderních katalozích pomocí
deklinace 8 a rektascenze 0'.
Jako praktický důsledek své metodické práce zanechal DICAEARCHOS zeměpisnou mapu světa, k sestavení bylo využito nejen topografických dat makedonského vojska.
Z hlediska inženýra byly práce tohoto druhu, uskutečňované helénskými filosofy, tedy vědci, výrazně zaměřené na
bezprostřední užití, byl zřejmý cíl jejich praktického aplikování. Hraje snad u názorů, že helénští filosofové měli větší
zájem o ideje, než o jejich využití, svou roli platónský mythus, vzniklý na athénských tržištích? Konec konců má pojem methodos význam "cesta, jak něco učinit!"
Popišme krátce helénské pojetí navigace, protože se dodnes užívá a též pro jeho jednoduchost.
Podle Aristotela
• vytváří mořská hladina část kulové plochy o poloměru R a
• svislice ve všech bodech zemského povrchu směřují do jednoho bodu - středu Země.
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obsahují oba parametry R a kM, které mají pro metodiku
zřejmě základní význam.
Úzké propojení mezi geometrickými veličinami (polohový
vektor x) a fyzikálními veličinami (tíhový vektor g) z topografických dat a astronomická data jsou charakteristické pro
všechny metody geodezie a jsou klíčem k jejich pochopení.
Kyvadlo (olovnice) je nepostradatelný nástroj jak topografa, tak i astronoma, v obou případech se jimi uskutečňuje
svislý směr, popř. se užívá i užití libel (vodováhy) pro vodorovnou rovinu ke svislici kolmou. Navigátoři užívají obrovské "libely", totiž oceánu, tj. jeho horizontu pro přímé stanovení směru svislice. Pro sestavení zeměpisných map ve
správném měřítku hraje zřejmě rozhodující roli poloměr
"mořské koule" R. Jeho přesné určení patřilo údajně k úkolům akademie (knihovny) v Alexandrii; skutečně vedl člen
akademie Eratosthenes (276-194 př. Kr.) takovou měřickou
výpravu pro jeho určení a uskutečnil první stupňové měření
šířkového oblouku. Jednoduchý koncept jeho měření lze
spatřit na obr. 1.2a, přehled oblasti tohoto prvního známého
stupňového měření ukazuje obr. 1.2b.
Bylo nutno určit topograficko-geometrická data (určení
délky základové linie) a astro nomicko-fyzikální data (země-

Krátce řečeno, z nynějšího hlediska: Tíhové pole je radiálně symetrické. Proti tomuto jednoduchému pojetí bylo
možno vznášet jasné námitky až počátkem 17. století, do té
doby byla měřická technika příliš nepřesná.
Nejjednodušeji lze popsat spojení topografických dat s astronomickými řečí matematiky, pomocí rovnice (kde W je tíhový potenciál, g = tíhový vektor, q;, A = zeměpisná šířka
a délka, R = poloměr mořské koule, H = výška nad (sférickou) mořskou hladinou, kM = gravitační konstanta násobená
hmotností Země).
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Podle Eratosthena má zemský poloměr 252 000 (popř.
250000) stadií. Je sporné, zda se jedná o stadia podle egyptské nebo babylonské normy:
1 stadium (egyptské) ? = 157,5;
R = 6320 km,
1 stadium (babylonské) ? = 148,5; R = 5950 km.

Obr. l.2b Pravděpodobná základna prvního měření šířkového oblouku Eratosthenem

pisná šířka koncových bodů). Pro určení délky I mohl snad
Eratosthenes využít zkušeností expertů makedonské armády.
Způsoby určování zeměpisné šířky místa pozorování byly
v době stupňového měření již po sto let známy a jistě již
značně zdokonaleny.
Traduje se, že Eratosthenes byl přiveden na myšlenku metody měření stupňového oblouku pozorováním, že Slunce na
počátku léta (21. června) nevrhá v jedné assuánské studni
žádný stín (což však přesně nemůže být). Lze však z toho
i tak shrnout: Buď někoho akademie pověřila stupňovým měřením, kdo neznal potřebné postupy svého oboru, nebo se
jedná v této zprávě o filozofický mýtus, podobný tomu, který
pustil do světa Voltaire, že padající jablko dopomohlo Newtonovi k formulaci jeho gravitačního zákona. O tom ať posoudí sám laskavý čtenář.
Pro badatele v oboru inženýrských věd je ještě dnes nesmírně působivá přesnost jeho výsledků, z níž lze usuzovat
na velikou péči při návrhu, provedení a vyhodnocení dat tohoto prvního stupňového měření (při tehdejším, pro takovou
úlohu, jistě velmi omezeném technickém řemeslném vybavení). Pro porovnání jsou uvedeny výsledky historických
stupňových měření v tab. 1.1.

Další stupňové měření vedl Poseidonus (135-51 př. Kr.)
mezi Alexandrií a Rhodem; délku I při tom odvodil nautickými technikami. Jeho Uak dnes víme - horšímu) výsledku
dávala antika přednost; členem akademie Ptolemaiem
(75-154 př. Kr.) přepracovaná a v jeho díle "Geographia"
publikovaná mapa světa na něm stavěla. (obr. 1.4).
Skutečnost, že Ptolemaios zanechal jak "Almagest", tak
i "Geographii" vrhá světlo na motivaci helénských vědců,
praktické užití bylo posuzováno vědeckými poznatky, a to již
od Aristotela.
Neřešitelným problémem pro Helény bylo určení zeměpisné délky místa A. K tomu je zapotřebí přenosu času mezi
dvěma místy, což lze zásadně uskutečnit
• přenosem časových signálů (bezdrátovou) telegrafií,
• užitím přenosných, stabilních hodin,
• pozorováním zákrytů hvězd Měsícem (efemeridový čas).
Jak můžeme přebrat z učebnice "De Architectura" od Vitruvia (~ zemřel 84 r. př. Kr.), užívali Helénové hodin pro
měřické účely; jejich hlavní význam pro určení zeměpisné
délky jim již musel být určitě znám.
První, kdo vyvinul a konstruoval první přesně jdoucí, a při
tom stabilní (kyvadlové) hodiny, byl však až Christian Huygens (1629-1695). Pro sestavení důvěryhodných zeměpisných map a pro globální navigaci vyvinuli nutně potřebné
technologie přenosu času až v 18. století (k tomu dostatečně
přesnou teorii měsíční dráhy; konstrukci přenosných a stálých hodin), popř. v 19. století (přenos času telegrafií, později i bezdrátovou).
Důsledkem skutečnosti, že před technickým vývojem stabilních hodin nebylo možno určovat zeměpisnou délku A daného místa jsou na všech, do té doby sestavených, mapách
vysoce nepřesné údaje ve směru východo-západním; musely
totiž vycházet z relativně nejistých nautických měření vzdáleností a údajů na kompasech. Na Toscanelliho (1379-1482)
mapě západní polokoule (obr. 1.5) je třeba mluvit o zřejmé,
velice špatné - ale Kolumba povzbuzující - představě. Také
Mercatorova (1512-1594) mapa světa vykazuje v této věci
značné chyby (obr. 1.6).
2. "Via moderna" a pojem tíže
Jak nyní víme, je jev tíže nejen úzce spjat s průběhem pohybu na Zemi (dráhy střel, pohyby kyvadel), ale také s průběhem pohybu v celé sluneční soustavě. K objasnění tohoto
jevu vedly nakonec dvě cesty, pomocí mechaniky a astronomie. Pojmy jako práce a systém jsou zbytky tohoto vývoje.
Nejdůležitějším způsobem dorozumění mezi mechaniky
a inženýry je grafika. Slova jsou pro popis mechanických
soustav zcela nedostačující. (Ať se čtenář pokusí slovy popsat šroub! Co si lze představovat pod výrazem "vinutý
klín"?) Pro popis matematickými rovnicemi nebylo praktické
potřeby vzhledem k nedostatečnému vybavení pro počítání
s čísly.
Znalosti starověku o mechanických systémech tedy musely být učiněny na konstrukčních výkresech. Dochované
kresby katapultů z helénské doby, po celé věky nehasnoucí
sláva velkého inženýra Archimeda (~ 285-215 př. Kr.) vedou k závěru, že tehdejší znalosti o mechanice byly zřejmě
velmi význačné.
Aristotelův názor, že střela probíhá zprvu po přímé dráze,
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až dospěje do klidu a pak směřuje do středu Země, ho nemohl bezpochyby dlouho přežít. Ukazuje se toto mínění,
v pozměněném tvaru, opět u Galilea?
Pojetí heliocentrického světového systému vyvinuli již
předčasně Heracleides (~ 388-315 př. Kr.), Aristarchus (~
310-250 př. Kr.) a Seleucus (~ 190-120 př. Kr.). První se
pokoušel měřit rozměry Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti
od Země. Tento názor však vědci starověku nepřijali. Prosadilo se aristotelsko-ptolemaiovské pojetí geocentrické světové soustavy pohyblivých sfér a na nich upevněných nebeských těles. O důvodech, proč Helénové dávali přednost
geocentrické soustavě, se lze pouze domýšlet: o jistě urputných výměnách názorů přívrženců různých koncepcí je málo
známo. Dva důvody však zřejmě mluví pro toto upřednostňování.
Pro praktického uživatele ptolemaiského Almagestu byly
brzy nasnadě přednosti ptolemaiské, geocentrické koncepce
při srovnání s heliocentrickým pojetím. To druhé se stalo
rychle mimořádně složité, bylo-li konfrontováno s přesnými
měřickými daty. To bylo prý zřejmé nejen Tycho Brahemu.
Nadto je pojem pohyb pojmem vztahovým, relativním; má
smysl jen potud, pokud se současně definuje, vzhledem
k čemu se něco pohybuje. Setrvávání na převaze formy popisu pohybu (např. heliocentrickém) proti jinému (např. geocentrickému) může dovést k pojetí "absolutního" pohybu,
k absolutní rychlosti, k absolutnímu prostoru jako zbytku nehybnosti Aristotelovy sféry stálic co absolutního ducha, který
od dávných dob obšťastňuje lidstvo poznáním.
Klade-li se však jako motivace do popředí opět použití,
užitek, lze pouze a jenom očekávat rychlý postup k dalšímu
pokroku. "Co pomůže člověku, když získá celý svět, ale
uškodí své duši?" Vědění ale nemůže v žádném případě škodit duši, naopak může být k užitku trpícímu člověku. O tom
byl přesvědčen řád františkánů v rozkvětu středověku. Systematické bádání započalo ne náhodou s františkánským mnichem Rogerem Baconem (~ 1214-1294), jedním z prvních

moderních přírodovědců. Nový rozkvět není tedy nutno hledat v mystických prohlášeních o "západním nebo árijském
duchovním postoji" nebo "faustovském prahnutí" duší, které
prahnou po vědění.
Nelze dosti docenit vliv prací františkánského mnicha WilliamaofOckhama (nar. ~ 1288 ve vesnici Ockham asi 35 km
jižně od Londýna, zernř. ~ 1349 v Mnichově) na nastupující
vývoj, zejména jeho analýzu (lidského) poznávacího procesu.
Jeho setrvávání na přirozenosti univerzálií (což jsou
obecné pojmy - jako rychlost a síla, a energie) co čistě myšlenkových konceptech, na neslučitelném rozdílu mezi vírou
a věděním působily a vyvolávají pocity osvobození a vysvětlení:
"Je pouhý blábol, když se řekne:
JÁ znám jistě závěry,
protože TY znáš principy,
kterým JÁ věřím,
protože TY jsi mi je řekl".
"Právě tak je dětinské říkat:
JÁ znám závěry teologie,
protože BŮH zná principy,
ve které JÁ věřím,
protože ON mi je vyjevuje."
Hluboká skepse k výpovědím autorit se vyjevuje v jedné
větě jeho poznámek ke spisům fyzika Aristotela: "Konečně
má ten člověk, byť s Boží pomocí vynašel mnohé a velkolepé, přece jen lidskou slabost míchat pravdu s mnohými
omyly."
Byl snad středověk zaměřen naAristotela? Kdo pustil tento
mýtu s do světa? Sotva se středověk seznámil s jeho spisy, již
je velmi kriticky redigoval; na další vývoj neměly prakticky
žádný vliv.
Ockhamovo přísné oddělení mezi tak zvaným intuitivním
poznávacím postupem (zkušeností nebo pokusem) a tak
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zvané abstraktní poznávání (abstraktní v tom smyslu, že se
nepřihlíží k existenci nebo neexistenci přislušné věci nebo
děje) dává základ jeho jasné definice vědy ve vlastním smyslu
slova jako uspořádaném souboru metod pro získání abstraktních znalostí, které jednají pouze o obecnostech, nutnostech nebo nemožnostech. Je potom mnoho věd, které
představují sbírky metod tohoto druhu; a jednou z nich je
geodezie.
Stále jednotlivé, stále souvislé (vše může být ale zcela jinak) reálně existující věci ajevy byly teď v podstatě rozlišitelné od vědeckých metod (vztahujících se stále na všeobecno, buď nutné nebo nemožné) pro jejich popsání
a porozumění. Vědění - popřípadě znalost - se tak vyskytuje
v obou rovinách, ale její přirozenost je různá a přesně vzájemně rozlišitelná; jinak opět dojde ke zmatkům a neporozumění.
Ockhamova definice pojmových výpovědí jako čistě myšlenkových koncepcí, jeho poukazování na vyslovené
a písemné výpovědi jako čistě komunikativní formy, objasnila význam matematických komunikačních forem, tedy výkresů a rovnic, pro sdílení abstraktního poznání stejně, jako
význam číselných hodnot pro intuitivní poznání. Naše smyslové vnímání z jedné strany a měřická data ze strany druhé
vedou k intuitivnímu poznání, popřípadě vědomí (znalostem). K měřickým datům se ještě vrátíme v dalších kapitolách.
Největší dopad měla jeho analýza vzniku poznání libovolného druhu. Každý poznatek spočívá stále a vždy na prvním poznatku jednotlivcem a tento poznatek je vždy intuitivní poznatek. Vysvětluje se tím nápadná role jednotlivce
jako jediného zdroje všech poznatků.
To ukázalo též jedinou možnou cestu k získávání nových
znalostí a nového vědění. Přírůstek poznání je možný pouze

na základě pozorování a pokusů a jejich myšlenkového zpracování. Když se chce čtenář dozvědět, zda existuje Řím, pak
musí jet do Říma a spatřit ho svými smysly.
Tím byly předurčeny nové cesty, ("via moderna") - volná
dráha; pro nové koncepce bylo pak možno se proklestit
džunglí zastaralých názorů stejně, jako navzdory povídkám
barona Prášila.
Domněnky jsou podle Ockhama pro vědu irelevantní; buď
se jedná o vědění nebo o věření, to je třeba vždy objasnit, byť
je proces objasňování namáhavý. Metodu diskutováním názoru (these) a protinázoru (antithese) dospět k poznání (synthese) by Ockham odmítl ironickým úsměvem.
První kroky k dalším poznatkům o jevu tíže pak vykonali
Nikolaus von Oersme (- 1323-1382) a Nikolaus von Kues
(1401-1464) a pak Nicolaus Kopernicus (1473-1543). Královský dvorní astronom Tycho Hrahe (1546-1601) nahlížel
na Koperníkův koncept s největší skepsí (údajně na základě
svých měřických dat, kterých dosud nikdo jiný nedosáhl)
a pokoušel se - marně - o jeho zlepšení.
Až první tři "zákony" (je zajímavé, že se o nich nedozvěděl Galileo Galilei) jeho následovníka Johannesa Keplera
(1571-1630) přinesly soulad s měřickými daty a tak daly
smrtelnou ránu Ptolemaiovu pojetí. Almagest byl nahrazen
Rudolfinskými tabulkami, nepravidelně se otáčející nebeské
sféry nahradila "Harmonia mundi", která "poznatelná již ne
smysly, ale intelektem a důstojnými zvuky sfér" harmonicky
se pohybujících nebeských těles.
Kepler dokázal jejich pohyby (přibližně) popsat, ale neuměl vysvětlit jejich příčinu. Nespojoval ji s pojmem tíže, ale
předpokládal nějaký druh magnetických sil.
Ať si laskavý čtenář uvědomí, abychom zamezili nedorozumění, že se u díla ,,Harmonia mundi" nejedná o takzvané
mystické paradigma. Kdyby tak neučinil Newton, pak by již
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rychle vzrůstající přesnost pozorování vyvolala intuitivní poznatky, které by každému paradigmatu učinilo přítrž.
Vedle měřických hodnot Tycho Brahe pak téměř současně
poskytoval nový technický vynález, dalekohled, nové intuitivní poznatky o dění v sluneční soustavě pozorováními Jupiterových měsíčků, pozorování fází Venuše (podobajících
se fázím Měsíce) atd. Heliocentrický (přesněji barycentrický)
koncept se ukázal nepochybně jako vhodný pro podstatně
jednodušší a názornější abstraktní popis pozorovaných, reálně probíhajících jevů.
Druhou cestu k vysvětlení tíže započal svou prací inženýr
Simon Stevin (1548-1620). Jeho pokusy o projevech tíže vyústily v poznatek ze zkušenosti, že se u tíže, podobně jako
u rychlosti, musí jednat o vektorovou veličinu. Je však oproti
rychlosti veličinou vztahovou.
Stevinovi připisujeme též důležité počítání s desetinnými
čísly, které při vyhodnocování měřických dat mimořádně
zjednodušovalo a ulehčovalo výpočty; před Stevinem byly
známy pouze zlomky. Pak již mohly do mechaniky vstoupit
rovnice, jimiž se popisovaly geometrické konfigurace a mechanické jevy.
Práce, které uskutečnil Galileo Galilei (1564-1642) na
téma tíže jsou bezpochyby známy. Rozšířil své znalosti
a z nich odvozené závěry hlásal s obdivuhodnou výřečností
a tak došel bezmezného souhlasu humanistů.
Není však patrně jasné, zda pokusy s volným pádem se na
šikmé věži v Pise skutečně staly, nebo zda i zde jde o filozofický mýtus. V zájmu turistického ruchu v Pise by se však
mělo od objasnění této otázky upustit.
Ockham neměl pouze obtíže se znepokojenou papežskou
inkvizicí (pokud je autoru známo, není proces s ním dosud
uzavřen); mnohem tvrději ho postihl pochopitelný hněv humanistů (Což mohou být názory irelevantní?). Tak Petrarca
odsuzuje (v dopise Boccacciovi) Ockhama a přívržence "viae
modernae":
"Věz, můj příteli, že se mi zvedá žaludek, co musím pln
hněvu říci: V těchto dnech zvedají hlavu dialektici, kteří jsou
nejen neznalí, ale též nesmyslní a jako řada černých mravenců vylézají z úkrytu nevím jakého zpráchnivělého dubu
a ničí všechny nivy ušlechtilějších nauk. Platon a Aristoteles
je proklíná, Sokrates a Pythagoras se jim vysmívá. Dobrý
Bože, pod jakými a jak neschopnými vůdci to vše konají?
Nechci jim dopomoci k žádnému jménu, jimž sama věc žádné
nepřinesla, nechť je i tato zběsilost smete. Nechci usadit mezi
velikány ty, které vidím mezi nejubožejšími."
Jako Galilei byl i Ockham pozván před papežskou inkvizici; zajímavé je srovnání reakce obou těchto osobností.
Galilea postihl, po předchozím varování, tvrdý osud klatby
ve Florencii. Musil se uchýlit na venkov do vily v Toskánsku a nesměl již navštěvovat tržiště ve Florencii. Měl konečně
všemi vědci žádanou možnost k dalšímu bádání a omezil se
na povinnost mlčení, jež mu byla uložena. Je pohřben ve františkánském kostele "Santa Croce" ve Florencii, zrovna vedle
Niccola Machiavelliho. To autor ví, protože tam jejich nábrobky viděl.
Naproti tomu Ockham prchal před inkvizicí (ne pro své
dosavadní práce, které by byl jistě schopen obhájit) z Avignonu do Mnichova. Odtud tento vědec bojoval všemi dostupnými prostředky proti autoritě papeže Jana XXII a žádal
koncily, a to pouze poté, co mu papež odepřel právo, aby se
směl dobrovolně vzdát hmotných statků. Martin Luther
v něm měl obdivovaného předchůdce.
"Jene, neber se tak vážně"; proč se jeden z papežů 20. století dal nazvat Jan XXIII a ihned povolal koncil? Ockham je
pochován ve františkánském kostele v Mnichově.

Tím končil temný středověk. Od roku 1486 ("kladivo na
čarodějnice") počíná novověk, období již právně zabezpečeného pronásledování čarodějnic, objevných cest a tím i opětného zavedení otroctví i bohulibých akumulací kapitálu.
Mínění slavilo triumfy, vyžadovala se jeho svoboda; objasňování pomocí logiky nahradilo osvícenství. Ockhamovy,
méně pro církev, ale více pro humanisty, kacířské spisy konečně zmizely ve sklepích knihoven. Znovu byly objeveny
pracemi, které napsal Gottlob Frege (1848-1925) na počátku
20. století o významu logiky.
Ockham výslovně zdůrazňoval užitečnost vědy zvané logika pro činnost intelektu. Pomocí jejích metod lze
• při čtení nebo naslouchání oddělit pravdivost od nesprávnosti vět popřípadě výroků,
• při čtení nebo naslouchání nacházet podporu pro přiměřené
porozumění textům nebo řeči (pomocí supoziční6) nauky
vyvinuté ve středověku),
• vyvinout pro promlouvání popřípadě psaní v sobě uzavřený
a rozporů zbavený argumentační řetězec,
• objevovat v argumentačních řetězcích promluv nebo textů
klamné závěry.
Autoři nebo řečníci, kteří nepředpokládají nebo si nepřejí
u svých čtenářů nebo posluchačů takové činnosti, kteří chtějí
své čtenáře nebo posluchače okouzlit nebo vyvolat u nich pocity takového druhu, budou pochopitelně odsuzovat užívání
logiky, jako například Mefisto:
"Nejdříve do Collegium Logicum,
tam se Vám duch dobře vycvičí,
do španělských bot zašněruje,
že pečlivěji pak posléze
vplíží dráha myšlenek
a ne snad křížem krážem
jako pomatená bloudí sem a tam."
"Via antiqua", cesta z athénských tržišť až k propagandistickým projevům 20. století, byla také velmi dlouhou cestou. "Et arma et verba vulnerant!" Jedinec potřebuje štít a brnění na obranu proti "verba", potřebuje "Occam's razor"7) na
ochranu proti názorům, které jsou právě "moderní" nebo "in".
Tak účelné zařízení jako byla inkvizice muselo být bezpodmínečně zachováno, pochopitelně pod jiným jménem.
Pod novým názvem byl roku 1786 zřízen "výbor obecného
blaha" ajeho předseda, právní zástupce Robespierre,již osvícený při své činnosti a u rozsudků ve jménu rozumu, bohyně
Rozumu.
Chyběl jí sice intelekt8), ale jeho činnost bude možno snad
brzy nahradit umělou inteligencí, není-liž pravda? S jakým
druhem inkvizice a pod jakým názvem je konfrontován nyní
žijící jedinec?
Rozvíjejí se nové vědy, tak i věda o duši. Její základy se
vztahují v podstatě k Američanu Marku Twainovi. Jeho významné axiomy, totiž
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vytvářejí solidní základ pro teoretické práce pro výzkum Psyché9). Aby bylo možno opět přijít na kořen duše, pokoušejí
se "moderními časy" poblouzněné dušičky volat opět po rozumu, definují "homo oeconomicus" a zásadně neporozumí
antiautoritativní výchovné metodě.
Ale raději zpět k přírodě, zpět k tíži. Velký význam pro
geodetickou praxi měly pokusy o pohybu kyvadla, které vykonal Christian Huygens (1629-1695). Vedly nejen ke konstrukci dlouhodobě stabilních hodin, ale také ke konstrukci
gravimetrů, tedy přístrojů pro měření složky g tíhového vektoru.
Nastal ten čas a astronomická cesta se zkřížila s mechanickou a na křižovatce čekal Isaac Newton (1643-1727).
Spojením
• Ockhamova názoru na celkem možnou existenci vzdálených sil a
• tří Keplerových pravidel ("zákonů") o pohybu planet
• s experimentálními výsledky tíhových jevů
se vyvinul jednoduchý popis formou matematických rovnic
o pohybech, nejen nebeských těles, a vysvětlení příčin těchto
pohybů. Příčinou tíže je podle Newtona skládání gravitační
a odstředivé síly. Je zajímavé, jakou verzi tohoto celá desetiletí trvajícího myšlenkového postupu získal od bohyně Rozumu osobně humanista Marie Voltaire (1694-1778):
"Jak mi řeklajeho neteř, šel jednoho dne v roce 1666 Newton krajinou a uviděl padat jablko, nechal se uvést do hluboké meditace o příčině, která přitahuje každý objekt podél
čáry, jejíž prodloužení by téměř procházelo středem Země."
'Voltaire, Voltaire! Tvůj rozum selhával při pohledu na
hezké ženy!
Výsledná rovnice
odstředivé síly)

(X = vektor

gravitační síly,

Y = vektor

poskytuje (měřickými daty ověřitelný) popis pohybu, když
lze popsat odstředivou sílu rovnicí (m = hmotnost tělesa,
v = rychlost)
-->_

Y -

d (mv)

dt

Keplerovy "zákony" je pak možno odvodit. Setrvačné síly
se vyskytují v tomto popisu jako reakce (actio-reactio) na
ostatní síly.
Přitom se musí zavést ještě jedna konstanta, takzvaná gravitační konstanta, která činí koncept zvláště půvabným; požadovanou nezávislost na čase u této konstanty lze měřením
ověřit stejně, jako celý abstraktní koncept.
Samozřejmě na družici obíhající kolem Země nepůsobí
žádná síla; odstředivá síla a síla přitažlivá (popřípadě další
síly) se v každém okamžiku přesně vyloučí. Každý gravimetr
na družici, na níž působí pouze tíže a odstředivá síla, musí
ukazovat hodnotu g = O; jinak to je přístrojová chyba.
Pojem síla je třeba přiřadit k obecným pojmům - univerzáliím; podle Ockhama je součástí abstraktního poznávání
stejně, jako pojem souřadnice. Jenom (lidský) intelekt zná
souřadnice; v přírodě nejsou.
Na základě tohoto poznatku mohl vyjít svým současníkům
Newton vstříc "zjevenou pravdou". Podle Galileova principu
setrvačnosti (I. Newtonův axiom) se pohybují tělesa (lépe těžiště těles), na něž nepůsobí žádná síla, stále a pořád po
přímce (směřující do jistého bodu), popřípadě po geodetické
čáře (v případném zakřiveném prostoru). Přesto opisují nebeská tělesa, na něž nepůsobí žádná síla, vesele a poctivě zakřivené dráhy?
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Každý čtenář, pro něhož se stal pojem síla (podle Ockhama k univerzáliím náležející) obecný pojem, najde ihned
jako Newton kompromis pro tento rozpor. Spolu s Newtonem odepře odstředivé síle (a pak všem setrvačným silám)
jednoduše jejich reálnou existenci a nazve je následně s Newtonem "zdánlivými silami".
Co ale udělá čtenář, který si to chce nechat potvrdit? Přece
ví z vlastní zkušenosti, že jevy, které popisujeme obecným
pojmem setrvačné síly, celkově existují a mohou nabývat velice rozličných podob. Takovému čtenáří zbývá jen jediná
možnost: Musí si vyoperovat Ockhamovým nožem Galileův
princip setrvačnosti. Pak mohou nebeská tělesa i nadále obíhat po zakřivených drahách, i když na ně žádné síly nepůsobí.
Jsou jen obě tyto možnosti a je třeba se rozhodnout. Buď
• jevy, které nazýváme setrvačné síly neexistují, popřípadě
• jevy, které nazýváme gravitační síly neexistují, popřípadě
• oba jevy neexistují
nebo
• neexistuje Galileův princip setrvačnosti.
Laskavý čtenáři! Pokud teď Galileiho princip setrvačnosti
ve tvém intelektu padl za oběť Ockhamovu noži, pak se stane
matoucí různorodost inerciálních systémů zastaralá a nebeská mechanika se zjednoduší.
Proč se planety otáčejí kolem Slunce, popřípadě kolem
sebe samých? Příčinou je moment otáčení! Protože setrvačné
síly nevykonávají žádný moment stáčení dráhy na volně letící těleso, ale naopak gravitační síly, otáčejí se družice kolem Země. Na vystřelený dělostřelecký náboj nepůsobí žádná
síla, ale moment stáčení dráhy působením tíhového pole
Země.
A proto se nebeská tělesa otáčejí ve vytrvalém kolovém
tanci při melodiích "Harmonia mundi". Tvé uši sice žádnou
melodii neslyší, milý čtenáři, ale tvé oči mohou sledovat kolový tanec těles, pokud trpělivě a často vzhlížíš k nebi. A pak
víš, že jevy, které popisujeme obecným pojmem moment stáčení existuje.
A pak chceš přetvořit Galileův "princip": Těleso, na které
nepůsobí moment stáčení dráhy, letí po přímce.
Heureka! Družice přece letí na silně eliptické dráze. V horním bodu vratu, v apogeu, ať zapůsobí malý dodatečný silový impuls v tečném směru. Ten sice podstatně nezmění
takzvaný impuls stáčení družice, ale dramaticky změní dráhu
družice.
A komety, které obíhají po eliptických drahách, mohou
rychle nabrat kurs na Zemi, když v apogeu jejich dráhy na
ně zapůsobí malý silový impuls. Jejich středověký věhlas
jako zvěstovatelů neštěstí tedy není zcela neoprávněný. Jednalo by se však jen o malou disonanci v koncertu "harmonia
mundi": Jeníčku, neber se tak vážně.
O Newtonovi se traduje, že byl zbožný. "Hypothesis non
fingo!". Newton stejně jako Ockham se zřejmě velice snažil
přísně oddělit vědu a víru. Ernst Mach (1838-1916) vypráví,
že Newton přísně odmítl svého blízkého přítele Halleye
(1656-1742) při žertování o teologických otázkách strohou
poznámkou: "lájsem tyto věci studoval, ty ne". Ockhamovo
základní zkoumání možností lidského poznání sloužily jako
příprava k zodpovězení teologické otázky, zda je člověk schopen rozpoznat (vědět), zda Bůh existuje, když se Newton odvolával na nesnadno srozumitelné Ockhamovy spisy, pak
chtěl svému příteli Halleyovi jenom naznačit, že by si měl
nejdříve dodělat své domácí úkoly, než začne o tom hloupě
rozprávět.

2000/35

Geodetický a kartografický obzor
36
ročník 46/88, 2000, číslo 2

základna
rozvinovací síť

Obr. 3.1 Polygonový pořad a triangulační řetězec: triangulační řetězec
(úhlové měření a jedno (poměrně krátké) měření délky)
Prostřednictvím Newtona se splnil Ockhamův požadavek
po jednoduchých konceptech ("pluralitas non est penonda
sine necesitate" ["složitost ať se nezavádí bezúčelně"] - to je
takzvaný "nůž") pro popis té nejsložitější a stále na sebe navazující reality. S Ockhamem započatá nová cesta - "via modema" - byla cesta dlouhá a namáhavá, než dospěla k tomuto
úspěchu. Nebyl to ojedinělý génius, byla to tvrdá, často frustrující práce po velmi dlouhé období, dlážděná prvotními poznatky. Z okruhu vytvořeného Newtonem již mohly vycházet četné cesty, nejen cesta geodezie, klestěná houštím
názorů. Ale pozor: Ockhamův nůž, kompas jeho logiky stále
zůstává nezbytný.
"Ty věci jsem studoval". Dovol mi, laskavý čtenáři, tuto
kapitolu uzavřít jediným "důkazem". Při čtení bys měl být
ozbrojen Ockhamovým kompasem logiky, který ti zodpoví
na otázku: Je v následujícím řetězci argumentů vadný závěr?
Mechanický pojem práce (jakou může vykonávat práci
stroj?) a koncepce práce jako rozdílu energie z jedné strany
a astronomický pojem slunečního systému z druhé strany vedou ve fyzice ke koncepci energetických systémů, k popsání
a porozumění v reálném světě probíhajících pohybových
jevů. Termodynamiku můžeme vyjmout; pokud by však byla
zahrnuta, argumentace by se nezměnila.
Pokud systém vykonává práci, klesá jeho energie. Pokud
se vykonává na systém práce, jeho energie stoupá. Každý
systém, v němž platí zákon o zachování energie, se nazývá
uzavřený. Nevykonává žádnou práci a též se mu práce nedodává. Pokud je sluneční systém uzavřeným systémem, pak
nekoná žádnou práci. Není však líný, ale platí v něm základní
poznatek:

Když Bůh sedmého dne tvoření odpočíval, protože si chtěl
odpočinout, jak praví bible, pak byl tedy fyzikou nucen, aby
vytvořil sluneční systém jako uzavřený. Žádná jiná volba mu
nezbývala. A když dokáží fyzikové zjistit, že je sluneční
systém uzavřený energetický systém, pak by tím mohli současně dokázat i pravdivost výpovědi knihy Genesis o sedmém
dnu stvoření.
Usmíváš se ty, Otče, nad svým dítětem Pepponem? Scientologie se dává poroučet! "Fyzikové jsou na nejlepší cestě
stát se církví a připravují si pro to vhodné prostředky". A tak
založili fyzikové "církev" na pojmu energie, o níž ani nevědí,
co to je, ani nemohou stanovit, zda existuje.
Jedinec se tudíž může pokochat následkem moderní vědecké důvěřivosti absurdním divadlem. Politické strany a parlament diskutují o tom, jak něco zvládat, o čem žádný člověk neví, co by to mělo být. "O tempora, o mores".
Lze zastávat s humanisty názor, že metody Ockhamova
strašlivého zjednodušování působí ničivě a rozkladně. Lze
také zastávat názor, že působí osvobodivě a věci objasňuje.
Pro jedince přináší nedocenitelnou zbraň v jeho stálém boji
proti "slovům" kartézských démonů, kteří pronásledují
obyvatele platónské jeskyně. Pro vědce jsou nadto bezpochyby "condicio sine qua non". Po této exkurzi do hlubin
nejen intelektu, ale dokonce světového prostoru se chceme
obrátit zpět k Zemi, odpočinout si od těchto grandiózních
myšlenkových pochodů a opět se věnovat užitečným pracem.

Sluneční systém nevykonává žádnou práci a také se mu
žádná práce nedodává.

Podstatou gravitační síly je podle Newtona rozdělení hmot
v nitru Země, podstatou odstředivé síly rotace Země v pro-

3. Metody triangulace a základní fyzikální veličiny
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storu, skládáním obou sil vzniká tíže, která určuje tvar mořské hladiny.
Pokud si odmyslíme další vlivy, jako vlnění, vliv slapů
a mořských proudů, pak vytváří (takzvaná "ideální") mořská
hladina část (pod kontinenty též probíhající) v sebe uzavřenou, nepravidelně zakřívenou plochu. Ta se, jak dnes víme,
jenom velmi málo (=100 m) liší od mírně (asi 20 km) zploštěného rotačního elipsoidu. Je to plocha ekvipotenciální plocha tíhového potenciálu Země. Tížnice jsou vždy kolmé
na odpovídající plochu probíhající měřickým bodem a neprotínají se (a to samozřejmě zdaleka ne všechny, jako u Aristotelova konceptu) v jediném bodě. Tížnicové odchylky od
směru ke středu zemské masy třeba brát v úvahu.
Pomocí (reverzního) kyvadla bylo možno změřit hodnotu
síly tíže, takzvanou tíži k na rovníku poprvé v roce 1671 Francouzem Richterem. Ukázalo se, že tíže (redukovaná o vliv
odstředivé síly) je na rovníku podstatně menší než měřená
tíže ve Francii. Tento výsledek byl vysvětlitelný teoreticky
podloženými předpověďmi Newtonovými, že mořská hladina, která, má-Ii mít (přibližně) tvar zploštěného elipsoidu,
pak tíže bude na rovníku menší než na pólech.
Vynález dalekohledu vedl ve spojení se známou metodou
měření vodorovných a svislých úhlů k novému měřickému
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přístroji teodolitu a tím ke zcela novému topografickému měřickému postupu, takzvané triangulaci. Willebrordus Snellius
(1591-1626) zavedl v roce 1615 v Nizozemsku poprvé přesnou triangulaci a také v této souvislosti první bádání o vlivu
refrakce (Snelliův zákon lomu 1621). Pomocí triangulačních
řetězců (obr. 3.1) bylo možno
• zamezit časově vysoce náročným a nepřesným měřením délek a
• rychle překonávat velké vzdálenosti (až 50 km).
Měřítko triangulačního řetězce se odvozovalo z měření
délky jediné (relativně krátké) strany; pomocí takzvané "rozvinovací sítě" se určila délka první strany trojúhelníka. Zhušťovací body se vkládaly "protínáním vpřed" a "protínáním
vzad".
Na podkladě topografických dat triangulačního řetězce ve
Francii (rozdíly zeměpisných délek tak bylo poprvé možno
určit přesně) a astronomických dat z určování zeměpisných
šířek na koncích řetězce odvodil Jean Picard (1620-1682)
v roce 1670 první novodobý výpočet poloměru Země jako
R = 6275 km.
Celková koncepce (přibližně) elipsoidicky tvarované mořské hladiny (od Keplera byly elipsy "in") vyžadovala však
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určení dvou veličin, hlavní poloosy a poledníkové elipsy ajejí
zploštěníf(nebo číselnou excentricitu e = alE). Rozšířením
francouzské trigonometrické sítě byl pověřen královský astronom Giovanni Cassini (1625-1712), který získal překvapivý výsledek protáhlého rotačního elipsoidu. Dnes víme, že
to způsobila metodická chyba, že se nebral v ohled vliv místních odchylek tížnic. Ovšem výsledek byl v protikladu k závěrům tehdy ještě nepřijaté Newtonovy teorie.
Pro konečné vyjasnění tvaru poledníkové elipsy organizovala francouzská akademie věd v létech 1735-1743 dvě měřické expedice, jednu poblíž rovníku (Ecuador) a druhou poblíž pólu (Laponsko), vedl je Pierre Bouguer (1698-1758)
popř. Pierre de Maupertuis (1698-1759), ten doprovázen
mladým Alexisem Clairautem (1713-1765). Výsledek vyhodnocení dat (viz tab. I) potvrdil Newtonovu teorii a jeho
prognózu zploštěného elipsoidu Země.
Výsledkem těchto stupňových měření bylo stanovení základních fyzikálních veličin:
• definice délkové jednotky metr (jako 40 000 část délky poledníkové elipsy),
• definice časové jednotky sekunda (jako 86400 díl doby otáčení směru svislice daného místa ve směru ke Slunci),
• definice jednotky hmotnost kilogram (1 kubický decimetr
vody při 4 °Celsia).
Jako nultý poledník A = 0° byl stanoven vztahem A = 20°
pro Pařížskou hvězdárnu (soustava Ferro), nultý poledník tak
prochází nejzápadnějším z Kanárských ostrovů Hierro
(Ferro).

Bylo nyní nutno vyvinout zcela nové teoretické základní koncepce pro geodezii s ohledem na komplexní realitu a stále
rostoucí přesnost měření v nejrůznějších oblastech:
• teorie fyzikálních polí,

• teorie geometrie zakřivených čar, ploch a prostoru,
• teorie zobrazení a kartografických projekcí,
• teorie vyhodnocení a analýzy měřických dat.
Na problémy geodezie úzce navazuje pojem fyzikálních
polí, zejména též
• matematický popis tíhových polí,
• komplexní geometrie tíhového pole Země,
• měření tíhového pole Země,
• interpretace tíhového pole s ohledem na jeho příčiny, tedy
rotaci a rozdělení hmotnosti Země.
Geometricky názorná představa nepravidelně zakřiveného,
tak řečeného bramborovitého povrchu mořské hladiny,
místně zakřivených tížnic, geodetických čar jako nejkratšího
spojení dvou bodů na dané ploše působí ještě dnes na mnohé
lidi zmateně. Nadto si vyžadovalo šíření měřických signálů
(tedy světelných paprsků) podél zakřivené dráhy více časuto vše dlouho před Einsteinem, byly to rozpory s jednoduchými geometrickými koncepcemi Euklidovými. Podstatný
podnět pro rozvoj neeuklidovských geometrií následoval při
myšlenkovém vyrovnávání se s praktickými problémy, v neposlední řadě s praktickými otázkami geodézie.
S ohledem na zobrazení zemského povrchu platilo, že jednoduché - v Euklidově rovině aplikované - metody lokálně
pracujících zeměměřičů bylo nutno spojit s globální situací
nepravidelně zakřiveného povrchu Země. Pro to bylo nutno
prozkoumat různé možnosti zobrazení prostorově zakřivených ploch do roviny a definovat pro praktické potřeby zeměměřičů pokud možno nejvhodnější zobrazení.
Konečně stále rostoucí přesnost měření vyžadovala jednak
pro popis komplexní reality potřebné komplexní metody, jednak vyřešení otázky pojmu chyba, oddělení měřických chyb
a modelových chyb. Nadto se vyskytovaly chyby metody
a výpočetní chyby. Geodezie se tím stala sice synonymem
pro "vědu o sedmém desetinném místě", důvěra v její výsledky je zato dodnes neotřesena.
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Téměř všechny odpovědi na otázky vyřčené v tomto rámci
lze připočíst "knížeti matematiky" a "otci geodezie" Karlu
Friedrichu GauBovi (1777-1855). Jeho věhlas jako geniálního matematika dává často zapomenout, že byl též současně
výjimečně schopným praktikem, který údajně posuzoval
matematické práce podle hesla "nic není tak praktické jako
dobrá teorie", tedy je posuzoval podle jejich možností využití.
Ve svých 39 létech se ujal úlohy vybudovat trigonometrickou síť tehdejšího Hannoverského království (viz obr.
4.1), úkolu, který dokončil až ve věku 66 let. Jeho vliv na
metodický rozvoj geodezie byl tak veliký, že nelze odepřít
oprávněnost poněkud přepjatého komentáře, pocházející
z minulého století "každý geodet je pomazán kapkou GauBova oleje".
GauBovi se připisuje i pojem (později Listingem nazvaný
"geoid") "matematické plochy Země" (touto formulací se vyhnul dodnes nezodpověděné otázce, zda se u tíhového pole
jedná o reálné fyzikální pole nebo o matematickou fikci). Pomocí GauBovy věty vektorové analýzy je možno na základě
globálních tíhových měření vypočítat nejen hmotnost Země,
ale i gravitační potenciál a tím tíži vně zemského povrchu
(okrajová úloha). Pro první spektrální vyjádření magnetického pole Země použil GauB rozvoj sférické funkce a vypočetl koeficienty až do stupně a řádu n = m = 4.
Během doby své geodetické činnosti vyvinul GauB základní koncepce k pojmu zakřiveného prostoru; také razil
pojem geodetické čáry. Pojem GauBova průvodního trojhmnu křivky je s ohledem na praktické použití nejméně
stejně důležitý jako Frenetův trojhran. GauBovy pohybové
rovnice nebeské mechaniky tvoří základ k analýze "poruch"
(odchylek od rovnoměrně se otáčející elipsy) na dráze družice s ohledem na síly, které na družici působí, zejména na
gravitační síly. Pojem tenzoru metrik ajeho význam pro interpretaci měřických dat (délek, úhlů) na ploše, v neposlední
řadě k zakřivení plochy (theorema egregium = zejména významný teorém) vyznačují příslušné koncepce nejen v geodezii.
Na základě výzkumů v diferenciální geometrii řešil GauB
problém spojení metod a výsledků topografů pracujících
místně a podle euklidovského pojetí a metod globálně orientovaných na zakřivených plochách na nichž pracují geodeti. Rozšířil pojem zobrazení; zobrazení projekcí (Mercatorovou projekcí, stereografickou projekcí, viz obr. 4.2)
nahradil zobrazením pomocí (komplexní) zobrazovací
funkce.
Pružnost, s níž se přizpůsobuje zobrazovací funkce potřebám praxe a tak vychází vstříc uživateli, při tom více než
ospravedlnila možnou ztrátu geometrické názornosti. Pomocí tenzoru metriky lze u každého zobrazení kulového tvaru
do roviny prozkoumávat nutně nastávající deformace.
Konformní zobrazení zachovávají tvar (teoreticky infinitesimálně malých) konfigurací Gako například tvar pozemku), při tom se sice mění (místně různě) měřítko, úhly
však v malých konfiguracích zůstávají beze změny. Realita
a zobrazení se v malém podobají. S ohledem na potřeby praktických zeměměřičů o zachování euklidovsko-rovinných
koncepcí je takové uspořádání zobrazení (u co nejmenších,
jen pozvolna se místně měnících deformací měřítka) bezpochyby nejúčelnější.
Z toho vyplývá forma konformního zobrazení referenčního elipsoidu do roviny, kterou prosadili GauB a L. Kriiger.
Nazývá se v Německu GauB-Kriigerovo zobrazení (GK souřadnice) a mezinárodně, lehce pozměněné jako Univerzální
Merkatorova projekce (souřadnice UTM).
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Od GauBe též pochází základní koncepce vyhodnocení
a analýzy měřických dat (formě výpočtu). Koncepci lze
krátce popsat rovnicí

(kde na levé straně jsou informace o skutečnosti, měřená
čísla, na pravé abstraktní veličiny, odvozené z myšleného obrazu o skutečnosti), které vzájemně spojují jednotlivé informace:
I = měřená hodnota,
cp (aj) = na parametrech (a;) závislá modelová hodnota pro
měření,
s = systematická chyba jako následek nedostatku modelu,
e(b) = pomocí parametrů (b) stochastického modelu popsaná
takzvaná nahodilá chyba,
g = hrubá chyba.
V Ockhamově terminologii stojí na levé straně rovnice intuitivní vědění, na pravé abstraktní vědění. Rovnicí se ověřuje vzájemná shoda. Odhlédneme-li od hrubých chyb g,
(kontrolovaných vícenásobným měřením, kontrolním měřením atd.) jakož i od systematických chyb (tvorba modelu, návrh měřického projektu, návrh měřických postupů jako nucená centrace, kalibrace měřických přístrojů atd.) a u četných
měření stupeň volnosti (počet měření minus počet parametrů
(aj a bj) je větší než nula), získáme jednoznačný a za jistých
předpokladů nejpravděpodobnější výsledek pro modelové
parametry (např. souřadnice) při užití GauBem (a nezávisle
i Legendrem) vyvinutého vyrovnávacího počtu podle metody
nejmenších čtverců.
U většího stupně volnosti popř. většího počtu neznámých
je výpočet početně velice náročný a to z počátku omezovalo
jeho použití. Jeho význam pro geodetickou praxi byl uznán
při výpočtu Wtirttembergské triangulační sítě. Zpracování dat
dalo uspokojivý výsledek teprve tehdy, když se již penzionovaný geodet nejprve seznámil s metodou a osvojil si výpočet a provedl vyrovnání. K přelomu v geodetické praxi došlo v roce 1872 vydáním učebnice o vyrovnávacím počtu,
jejímž autorem byl F. R. Helmert (1843-1917). Ve věci minimalizace rozsahu výpočtů vyvinula celá generace geodetů
přibližovací postupy pro jednotlivé problémy, které se staly
zastaralé až s rychlým zavedením počítačů do geodetické
praxe.
Výpočetním postupem se nazývá v matematice systémem
pevně stanovených pravidel formalizovaná metoda, s jejíž
pomocí se systematicky mohou zpracovávat jisté třídy matematických úloh ("automaticky vyřešit"). "Když výpočet odpovídá nejvnitřnější podstatě často přicházejících požadavků, pak může jen ten, kdo si ho zcela osvojil, řešit úlohy,
které mu přísluší též v těch případech do té míry spletitých
mechanicky řešit, při nichž by bez pomoci výpočetního postupu byl i génius bezmocný" (GauB).
Geodeti jsou aplikovaní matematici, kteří užívají aplikovanou matematiku k popsání skutečností svého povolání. Bez
pomoci výpočetních postupů by nebyla jejich práce zvládnutelná. Potud je "matematika uměním, jak omezit výpočty",
potud nebyl GauB matematikem, ale geodetem. A on počítal
rád a mnoho, velmi mnoho.
Pokračování bude následovat tehdy, až autor opět najde
múzu.
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Přeložil:
Ing. Jan Rambousek,
CÚZK
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83. nemecké geodetické dni - Intergeo '99 sa konali v dňoch 1. až
3.9.1999 v Hannoveri (Nemecko). Tento medzinárodný kongres geodézie a geoinformatiky sa konal vo vertržnom areáli EXPO podra
vyjadrenia organizátorov sa na ňom zúčastnilo asi 14000 návštevníkov z 15 európskych štátov a z USA. Zúčastnila sa ho aj 4-členná
delegácia z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Slávnostné otvorenie 83. nemeckých geodetických dní - Intergeo '99 sa konalo v mestskej hale hannoverského kongresového
centra za účasti významných domácich a zahraničných hostí. Kongress otvoril preseda Nemeckého spolku geodetov dr.-Ing. Hans JosefPlaten.
S pozdravnýmí prejavmi vystúpili predseda krajinskej
vlády Dolného Saska Gerhard G log ow s k i, starosta mesta Hannover Bernd Strauch, viceprezident FlG Robert W. Foster a predseda nemeckej kartogra(ickej spoločnosti prof. dr. Theodor Wintges. Hlavný referát "U1oha geodézie v meniacej sa spolkovej
správe" predniesla, v rámci otvorenia kongresu, štátna tajomníčka
Spolkového ministerstva vnútra a presedníčka spolkového výboru
pre geoinformácie Brigita Zypriesová.
V referáte zdoraznila význam Spolkového výboru pre geoinformácie pri koordinácii a budovaní geografických informačných systémov (mS) a určovaní technických a údajových štandardov. Dalej zhodnotila súčasný stav
digitalizácie katastra nehnuteIností (KN) a topografických máp
a ocenila význam geoinformácií pri riadení štátu.
Jednotlivé odborné referáty sa konali v sálach vertržného areálu
EXPO. V rámci Intergeo '99 odznelo 39 odborných referátov, ktoré
boli tematicky usporiadané do následujúcich okruhov:
1. vývojové trendy geodézie v nasledujúcom tisícročí
2. EXPO - Využitie zeme, hospodárenie s podou
3. Reforma spolkovej správy
4. Využívanie AMlFM mapovania
5. Profesijné združenia z medzinárodného pohradu
6. Merania vysokej presnosti, teória a prax
7. Geodetické základy v priemyselných dielach
8. Medzinárodné asociácie v geodézií - projekty a služby
9. Určovanie tiažového pora Zeme v súčasnosti
10. Trh s geoúdajmi
II. Geodézia a geonformácie na pobreží a v morských oblastiach.
Nemci venujú značnú pozornosť budúcoročnej svetovej výstave
EXPO 2000. To sa odzkadlilo v rámci referátov, ktoré odzneli na
slávnostnom otvorení kongresu a osobitne tejto problematike bol venovaný druhý blok prednášok, ktorý bol orientovaný na podiel geodetov pri výstavbe diarnic a výstavbe zameranej na rozšírenie vertržného areálu EXPO. Hannover je v znamení príprav na
budúcoročnú výstavu EXPO 2000. Svetová výstava EXPO 2000 sa
bude konať v Hannoveri od 1. 6. do 31. 10. 2000 s mottom: Človek
- Príroda - Životné prostredie. Na svetovej výstave sa má zúčastnit viac ako 200 štátov sveta vrátane Slovenskej republiky a Českej
republiky.
Sprievodným podujatím geodetických dní bola výstava Intergeo
'99, situovaná v hale 2. vertržného areálu EXPO na výstavnej ploche 6500 m2• Hlavnou témou podujatia sa stala geoinformatika. Intergeo je v Európe najvačšia výstava v oblasti GIS, digitálnej kartografie, geodetickej meracej a prístrojovej techniky. Odborná náplň
Intergeo odráža vývoj trhu a s tým spojený rozvoj odvetvia geodézie, kartografie a katastra. Na výstave sa zúčastnili popredné svetové
a európské firmy (lntergraph, Leica, Auto CAD, SOKKIA, TOPCON, Siemens-Nixdoď, Trimble Navigation, Rollei Metric, Hansa
Luftbild, Carl Zeiss, Spectra Precision a iné), ktoré vystavov111inajnovšie geodetické prístroje s príslušenstvom, kance1árske vybavenie
a materiál, reprodukčnú techniku, geoinformačné technológie a pod.
Na výstave sme zaznamenali fúziu firmy Carl Zeiss s americkou firmou Spectra Precision. Ťažiskom výstavy boli ms a s tým súvisiaci softvér, hardvér, periférne zariadenia, meracie prístroje, fotogrametrické zariadenia, odborná literatúra a časopisy.
V rámci odbornej exkurzie účastníci cesty navštívili Landvermessung Geobasisinformation Niedersachsen (LGN). Exkurziu
otvoril Manfred Washausen. Informoval, že LGN má 360 pracovníkov, ktorí zabezpečujú zhromažďovanie a poskytovanie informácií z územia Dolného Saska, aktualizáciu geodetických základov, aktualizáciu topograficko-kartografického
informačného systému,
riadenie informačných technológií, vývoj softvéru na úseku mapovania a správy KN. V roku 1999 musí LGN v rámci racionalizačných opatrení znížitť počet pracovníkovo 40.

Gerfried We s te n be rg prezentoval zavádzanie nového systému
sledovania nákladov a výkonov v činnosti verejnej správy (VS).
V Nemecku, rovnako ako u nás, možno za tradičné považovať tzv.
úplné hradenie nákladov na činnosť VS. V mnohých prípadoch je
tento sposob nevyhnutný a jediný možný. V mnohých ďalších prípadoch v minulosti vyhovoval, ale postupne sa ukázal ako nevyhovujúci. Zdokonarujúce sa sposoby vykonávania VS na jednotlivých
špecifických úsekoch enormne zvyšujú náklady na jej činnosť, čo
v konečnom dosledku stojí daňových platcov nemalé finančné prostriedky.
Po mnohých analýzach sa ukázalo, že vo viacerých prípadoch špecializovanej VS a v jej inštitúciách je možné do značnej miery modifikovať tento tradičný model plnej úhrady z rozpočtových prostriedkov sposobom čiastočnej, prípadne aj plnej úhrady používatefmi
jej výsledkov.
Vzhradom na prevažne neprosperujúcu VS možno v špecifických
prípadoch vybudovať jej prosperitu na báze poskytovania kvalitatívne špecifických, prípadne jedinečných informácií, či súborov informácií vyššej technickej náročnosti.
Práve na takejto báze sa postupne transformuje v Nemecku aj
systém budovania, zhromažďovania, aktualizácie a poskytovania
údaj ov z KN, respektíve z ms/us.')
Tento proces zapadá do celkovej tendencie odrahčenia VS od doterajších vysokých nákladov na
jej fungovanie.
S týmto cierom sa buduje centrálny kontrolný systém pre oblasť
činnosti VS, ktorým sa sledujú a analyzujú náklady a výkony vo VS,
vo vazbe na celkový efekt výsledkov ich činnosti na jednotlivých
úsekoch.
Pri poskytovaní údaj ov z KN, ms/us
a iných komponentov
z tohto odvetia, sa uplatňuje nový systém sledovania a vyhodnocovania nákladov a výnosov nazývaný KOLEIKAT. Pri tomto systéme
ide predovšetkým o zabezpečenie adekvátnosti nákladov a výnosov
VS vo vazbe jej celkový užitok a primeranú úhradu (cestou správnych poplatkov a ďalších foriem platby) za poskytované informácie.
V daných prípadoch terba citlivo zvažovať, nielen "hodnotu" poskytovaných informácií, ale aj reálnosť získania tejto "hodnoty" od
používaterov (cestou správnych poplatkov a ďalších foriem platby).
Úhrady treba stanoviť tak, aby presne zodpovedali nielen nákladom
na vytvorenie poskytovanej informácie, ale aby tiež zohradňovali reálny dopyt po nich. V uvedenej súvislosti treba zvažovať aj skutočnosť, či sa "nezneužívajú" relatívne vysoké správne poplatky, či iné
úhrady za monopolné poskytovanie jedinečných informácií, nevyhnutne potrebných na účely ďalších konaní na úseku verejnej, či štátnej správy, podra príslušným právnych noriem.
Sledovanie nákladov a výkonov VS sa vykonáva v Nemecku dosledným systémom cez podrobnú evidenciu všetkých nákladov spojených s rudskou prácou (podra jednotlivých organizácií, odborov,
oddelení, úsekov) s nákladmi na materiál, reklamu, nájom, ostatné
režijné náklady a pod. Následne sa s počtom vynaložených hodín
fudskem činnosti konfrontujú výsledky tejto činnosti na jednotlivých
úsekoch, ako aj s vynaloženými nákladmi, taktiež po jednotlivých
úsekoch. podra spracovaných analýz sa ako spatná vazba odvíjajú
hodnoty nákladov a hodín na rudskú činnosť v plánovacom procese.
Takouto spatnou vazbou sa postupne spresňujú a objektivizujú jednotlivé komponenty potrebné na plánovanie s následnými výsledkamii činnosti inštitúcií posobiacich vo VS.
Vo vazbe na stanovenie primeraných správnych a ďalších poplatkov za poskytované informácie, sa presadzuje v Nemecku tendenci a
dosiahnúť optimálnu súhru medzi všetkými zainteresovanými komponentmi posobiacimi v procese činnosti VS (náklady na zabezpečenie primeraných výkonov, ich optimálnu sortimentáciu, správne
a ďalšie poplatky za ich poskytovanie, a pod.). V poslednom období
sa na tomto úseku presadzujú tendencie poskytovania predmetných
informácií cestou INTERNET, kde sú zabezpečovanie aj patričné
úhrady za využívanie týchto informácií.

Jedným z hlavných zámerov Geodetickej a katastrálnej správy pre
Dolné Sasko (Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung) je sprístupniť údaje KN na celosvetovej počítačovej sieti
INTERNET. Príprava údajov KN prebieha od mája 1999 ako úvodný
projekt. Predpokladom na sprístupnenie údaj ov KN na INTERNET
je konverzia písomnej aj grafickej časti KN do digitálnej formy. Riešenie sprístupňovania údaj ov KN uskutočňujú v spolupráci s 01denburger Forschungs- und Entwiccklungsinstitute mr InformatikWerkzeuge und Systeme (OFEIS) Univerzity v Oldenburgu. OFEIS
už niekorko rokov rieši výskumný program pre správu údaj ov na
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INTERNET. Od roku 1998 sa kooperácia zintenzívnila na vývoji
modulu na poskytovanie informácií z automatizovaného parcelného
protokolu (Automatisiert Liegenschaftbuch - ALB) a automatizovanej pozemkovej mapy (Automatisiert Liegenschaftskarte - ALK)
na INTERNET. Program beží na InterGIS a pre vložené údaje ALB
a ALK bol vytvorený systém pod názvom InterALB. OFEIS(-om)
vyvinutý softvér InterALB je využitefný pre INTERNET aj Intranet, kombinuje údaje ALB a ALK a je k dispozícii na poskytovanie
informácií. Udaje sa nachádzajú na serveri a sú pre použitefa dostupné cez INTERNET a Intranet. Používatef spúšťa softvér cez INTERNET - Explorer firmy Micro~oft. Program InterALB je integrovaný do INTERNET-Explorer.Udaje ALB a ALK sú umiestené
na internetovskom Linux - serveri a s využitím Jawa technológie
k dispozícii používatefom. Ide o 400 Mhz dvojprocesorový počítač
s 512 MB pamate a diskovou kapacitou 32 GByte. Okrem toho je
počítač vybavený ochranným bezpečnostným systémom RAID 5.
V systéme RAID 5 sú údaje rozložené po sektoroch na všeetky disky,
paritné informácie sú uložené spolu s údajmi, takže nepotrebujeme
paritný disk.
Technické vybavenie na strane používatefa predstavuje počítač
Pentium s minumálne 133 Mhz s kapatitu 32 MB a pre grafiku rozmer obrazovky 1024 x 786 pixlov a 256 odtieňov šedi. Softvérové
požiadavky na strane používatefa sú nižšie a predstavujú PC s Windows 95, 98 alebo NT a INTERNETbroswer Microsoft INTERNET-Explorer verzia 4x. Údaje ALB sú k dispozícii v digitálnej forme
už niekolko rokov. V máji 1999 bolo viac ako 50 % plošnej výmery
Dolného Saska pokryté digitálnými údajmi.
Podfa § 7 odst. 3 dolnosaského zákona o ochrane údaj ov v znení
zo 17. 12. 1997 smú byť automatizovaným spasobom vložené, alebo
menené údaje zo správneho konania a následne zabezpečené proti
ich právnemu zneužitiu. Pritom treba brať na zretef, že technické prostriedky a organizačné opatrenia musia smerovať k dosiahnutiu stanoveného ciefa t. j. k primeranej ochrane bázy údajov. V Dolnom
Sasku existuje pať stupňov na ochranu údajov (A až E). Údaje KN
bolj zaradené do stupňa B (údaje vzťahujúce sa na osoby).
Uroveň ochrany informačného systému je daná daležitosťou údajov z hfadiska
- možnej straty,
- možného odcudzenia,
- možnej neoprávnenej modifikácie.
Zavedenie pomoci pri ochrane údaj ov v informačných systémoch
v Dolnom Sasku prebieha podfa následujúcich metodík:
- popis systému,
- právne predpisy na spracovanie údaj ov v informačných systémoch.
- bezpečnostné analýzy,
- riziková analýza,
- návrh bezpečnosti informačného systému,
- prekonávanie hrozieb.
Pri rozširovaní informáci KN prostredníctvom INTERNET využívajú predovšetkým nové technológie zabezpečujúce vysoký stupeň bezpečnosti systému.
LGN poskytuje ATKIS digitálny dvojrozmerný model povrchu
Zeme (DLM 25), ATKlS digitálny model reliéfu s pravidelnou sieťou 12,5 m a s priemernou výškovou presnosťou od 0,5 do 1,5 m (DMR
5), ATKlS digitálny model reliéfu vytvorený z linií topografických
máp I : 50 000 a s priemernou výškovou presnosťou od 2 do 10
m (DMR 50), snímky povrchu Zeme, vyhotovuje mapy z kozmických snímok, digitálne ortofotomapy, topografické mapy v mierkach
I : 25 000, 1 : 50 000, I : 100 000, 1 : 200 000, I : 500 000,
1 : I 000 000, cyklistické mapy I : 75 000, turistické mapy
1 : 50 000, mapy na vofný čas 1 : 40 0000, rastrové údaje zo základných topografických máp z mierok od I : 5000 do 1 : 100 000
s raznym rozlišením, a to separátne vrstvy alebo farebnú kombináciu vo výmennom formáte TIFF, PCX a iných.
Počas rokovania s vystavovatefom LGN poskytol Axel Kleinwachter podrobnejšie informácie o tvorbe a aktualizácii digitálneho
modelu reliéfu a základnej bázy údaj ov pre GlS. Základná báza bola
tvorená a skončená v roku 1996 z topografických máp 1: 25 000 podfa katalógu objektov, ktorý obsahoval 70 druhov objektov. Od roku
1996 sa začalo s druhou realizačnou etapou, v rámci ktorej sa obsah
rozširuje o ďalších 50 objektov. Druhá etapa má byť skončená v roku
2001. Katalóg objektov je vystavený na www.lgn.de.
V roku 1999 bol zavedený systém poskytovania metaúdajového
servisu a predaja údaj ov prostredníctvom tzv. INTERNET shop.
Softvér na zabezpečenie tohto servisu vyhotovila na objednávku
LGN firma Gesellschaft fUr Informationstechnologie mbH z Lipska
(GH, www.gfi-gis.-de). Ide o produkty ATKIS-Manager a AKIS 3.0
Enterprise Edition.
ATKIS - Manager umožňuje spravovanie spojitej bázy údaj ov ATKIS v systéme bázy údaj ov vo formáte ARCEDS V3.0, ARCEDBS
V5.0 (die Einheitliche Datenbaknschnitstelle - EDBS), ALKlATKIS-Reader a vo vektorovom formáte Coverage, Shop a DXF. Zá-
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kazníkovije umožnený výber formátu, výber objektov a rozsahu územia podfa vlastnej potreby. Umožnený je tiež prístup k metaúdajom,
z ktorých zistí údaje o obsahu, presnosti, aktuálnosti stavu a cene
údajov.
Zákazník hodlajúci získať údaje cez INTERNET sa pred získaním
prístupu k nim musí zaviazať, že splní nasledujúce kritéria:
I. Používatef maže údaje použiť len pre vlastnú potrebu. Ďalšie šírenie tretím osobách nie je dovolené.
2. PoužívateI maže údaje sám alebo svojím poddodávatefom generalizovať alebo tematicky spracovať.
3. PoužívateI maže prepracované údaje rozširovať len so súhlasom
LGN. Pri komerčnom využití sa cena údaj ov zvyšuje.
4. Používatef maže vydať analógové tematické zobrazenie v náklade
až do 100 exemplárov na nekomerčné účely. Na vhodnom mieste
musí byť uvedené číslo povolenia.
Počas geodetických dní sa súbežné konalo stretnutie Nemeckého
(strešného) zvazu pre geografické informácie (Deutsche Dachverband flir Geoinformationen - DDGI), množstvo exkurzií a ďalších
sprievodných akcií. 84. nemecké geodetické dni sa uskotočnia v Berline II. až 13. 10. 2000 s mottom "Priestorové informácie pre
21. storočie".
Ing. Andrej Vojtičko. PhD,
ÚGKKSR

Laudatio
ke jmenování Doc. Ing. Jana Schenka,
CSc., profesorem

Dne 19. listopadu 1999 byl ve staroslavném Karolinujmenován vysokoškolským profesorem pro obor "Důlní měřictví a geodezie" náš
kolega Jan Schenk.
Prof. Ing. Jan Schenk, CSc., se narodil 12. února 1937 v Karviné.
Po absolvování základní školy a gymnázia nastoupil v roce 1955 na
Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě, kterou ukončil v roce 1960 jako horní inženýr se zaměřením
na "důlní měřictví". Po absolvování "alma mater" nastoupil na katedru důlního měřictví jako asistent. Ve své pedagogické práci se
kromě základních předmětů "nižší geodezie" a "důlního měřictví"
věnoval "geometrii ložisek" a "vyšší geodezii". Vytvořil několik výpočetních programů pro automatizované vyhodnocování opakovaných měření pohybů a přetvoření v poklesové kotlině i pro teoretické
výpočty pohybů a přetvoření.
V roce 1974 odchází z VŠB na OKD, důl Hlubina, do funkce vedoucího oddělení důlního měřiče a geologa. Kromě provozních
úkolů hlavního důlního měřiče na důlním podniku se výrazně podílel na automatizaci výpočtů důlních polygonových pořadů a vypořádání důlních škod. V roce 1977 obhájil úspěšně kandidátskou disertační práci "Ověření přesnosti určení objemu odtěžených hmot na
povrchových dolech měřením na modelech" a získal titul kandidát
technických věd ve vědním oboru "důlní měřictví".
V letech 1987-1991 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník
VVUÚ Radvanice, kde se zabýval zejména problematikou vlivů dobývání na důlní díla a povrch.
V roce 1991 úspěšně obhájil habilitační práci "Metody zpřesňování prognózy vlivů dobývání slojí na povrch" a byl jmenován docentem pro obor "důlní měřictví a geodezie".
V letech 1993-1995 úspěšně vedl grantový úkol GAČR "Teorie
poklesové kotliny, její další rozvoj a ekologické důsledky v hornické
krajině". Je autorem či spoluautorem 5 vysokoškolských učebních
pomůcek, 10 výzkumných zpráva řady článků ve sbornících odborn~ch konferencí. Mezi nejvýznamnější jeho díla patří monografie "Casový faktor - důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje
poklesové kotliny" a učební pomůcka "Měření pohybů a deformací
v poklesové kotlině".
V současném období je zástupcem vedoucího institutu geodezie
a důlního měřictví, členem oborové rady doktorského studia v oboru
"důlní měřictví", členem státní zkušební komise v oboru "důlní měřictví" a "inženýrské geodezie". Úspěšně a aktivně pracuje v komisi
č. IV ISM (lnternational Society for Mining Surveying) "Vlivy poddolování". Jako člen Rady SDMG (Společnost důlních měřičů a geologů) se podílel na organizaci IX. Kongresu ISM v Praze.
K významnému životnímu úspěchu mu upřímně blahopřejeme.
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Dne 25. prosince 1999 zemřel v Praze po krátké, těžké nemoci docent Jaromír Tlustý, rodák z Podmokel (* 12. dubna 1915). Poslední
rozloučení proběhlo na přání zesnulého bez obřadu.
Po absolvování zeměměřických studií na ČVUT v Praze absolvoval vynikající praxi v triangulaci a topografickém mapování. Roku
1958 přešel na katedru speciální geodezie Stavební fakulty ČVUT
v Praze, po řadu let byl jejím vedoucím. Byl uznávaným odborníkem a pedagogem v oboru ekonomiky geodetických prací. Stěžejní
zájem věnoval oblasti aplikaci laserů pro měřické účely, v níž byla
jeho průkopnická činnost oceněna Národní cenou. Své široké znalosti uplatňoval při spolupráci s praxí a v početných publikacích. Byl
řešitelem řady výzkumných úkolů, pracoval v různých vědeckých
a odborných společnostech, spolupracoval s Egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze. Do podvědomí spolupracovníků,
pedagogů i absolventů se zapsal nejen svými odbornými schopnostmi a zkušenostmi, ale především lidským a citlivým přístupem
k řešeni problémů. Jeho činnost byla odměněna udělením stříbrné
a zlaté Felberovy medaile ČVUT. Se svou katedrou udržoval stálý
kontakt i po odchodu na odpočinek.
Spolupracovníci z celé Stavební fakulty ČVUT, zejména z oboru
geodezie a kartografie, a odborné veřejnosti, budou na osobnost Doc.
Jaromíra Tlustého vzpomínat s úctou a vděčností.
Čest jeho památce.

Pracovní týden Mezinárodní zeměměřické federace (FlO) se uskuteční v Praze v období 21. 5.-26. 5. 2000.
Program
23. Valné shromáždění FIG (pro delegáty členských společností)
místo konáni: Národní dům na Vinohradech, Náměstí míru, Praha 2
- Raisův sál
datum:
pondělí 22. 5. dopoledne·
pátek 26.5. dopoledne
zasedání komisí FIG (pro členy a delegáty komisí)
místo konání: Národní dům na Vinohradech, Náměstí míru, Praha 2
- Raisův sál, balkon Majakovského sálu, salonky
datum:
pondělí 22. 5. odpoledne
úterý 23. 5. až pátek 26. 5. - jednotlivé komise podle
časových možnosti a podle potřeby

Ooc. Ing. František Švehla, CSc.,
odešel z našich řad

zasedání poradní komise byra FIG (ACCO)
místo konání: Národní dům na Vinohradech, Náměstí míru, Praha 2
- Raisův sál, salonky
datum:
neděle 21. 5. dopoledne
pátek 26.5. dopoledne

Dne 19. listopadu 1999 náhle zemřel ve věku 60 let Doc. Ing. František Svehla, CSc., narozen 30. 3. 1939 v obci Víska na Sumavě.
Docent František Svehla byl dlouholetým pedagogem katedry
geodezie a pozemkových úprav Fakulty stavební ČVUT v Praze a významným a uznávaným odborníkem zejména v oblasti pozemkových
úprav, které se celoživotně věnoval. Byl vynikajícím vysokoškolským učitelem - pedagogická činnost byla pro něho po celých
35 let prvořadým životním posláním. Do podvědomí učitelů, absolventů i současných studentů se zapsal nejenom svými odbornými
schopnostmi a zkušenostmi, ale především vždy lidským a otevřeným přístupem k řešení jakýchkoli problémů.
Jako zodpovědný učitel za úsek pozemkových úprav se zasloužil
o výraznou inovaci předmětu po roce 1989 autorstvím ucelené řady
skript. Bohatá publikační činnost a aktivní účast na vědeckých konferencích doma i v zahraničí, zejména v Polsku a Německu, přispěla
k mezinárodnímu uznání doc. F. Svehly jako vyníkajícího odborníka
v problematice pozemkových úprav nejenom u nás, ale i v sousedních státech. Byl členem představenstva Česko-moravské komory
gozemkových úprava členem výboru sekce pozemkových úprav při
Ceské zemědělské společnosti. Své bohaté odborné znalosti uplatňoval vždy ve spolupráci s praxí. Byl řešitelem mnoha vědeckovýzkumných úkolů, autorem řady výzkumných zpráva návrhů norem
ve spolupráci s Agroprojektem a Ministerstvem zemědělství České
republiky.
Spolupracovníci celé Fakulty stavební, zejména pak oboru geodezie a kartografie, a odborné veřejnosti budou na osobnost doc.
Františka Svehly vždy s úctou a vděčností vzpomínat. Čest jeho památce.

seminář "ekonomie stavebnictví"
místo konání: Národní dům na Vinohradech, Náměstí míru, Praha 2
- Raisův sál
datum:
čtvrtek 25. 5. dopoledne a odpoledne
seminář "historie zeměměřictví"
místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 kinosál
datum:
neděle 21. 5. dopoledne
konference "Quo vadis geodezie 21. století"
• místo konání: Národní dům na Vinohradech, Náměstí míru, Praha 2
- Raisův sál, salonky
datum:
úterý 23. 5. odpoledne
středa 24. 5. dopoledne a odpoledne
předběžný program:
sekce 1: Spolupráce s mezinárodními subjekty a organizacemi
sekce 2: Budoucí technologie
sekce 3: Budoucí úlohy katastru nemovitostí a pozemkové správy
sekce 4: Technické standardy a kvalita
sekce 5: Informační systémy a informační technologie
sekce 6: Problematika životního prostředí a jeho udržitelného rozvoje
sekce 7: Nové směry vzdělávání a praxe
sekce 8: Partnerství soukromého a veřejného sektoru
sekce 9: Řízení kvality oboru zeměměřictví
sekce 10: Multidisciplinární povaha zeměměřictví
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komerční výstava GEOMATICA 2000 a nekomerční tematické
výstavy
místo konání: Národní dům na Vinohradech, Náměstí míru, Praha 2
- Majakovského sál, Společenský sál, foyery balkonu
Majakovského sálu
datum:
úterý 23. 5. odpoledne zahájení
středa 24. 5. celý den
čtvrtek 25. 5. celý den
pátek 26. 5. dopoledne, odpoledne zakončení
výstava historických geodetických přístrojů
místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
datum:
neděle 21. 5. dopoledne
úterý 23. 5. odpoledne vernisáž
středa 24. 5. celý den
čtvrtek 25. 5. celý den
pátek 26. 5. celý den
výstava pokračuje dále jako součást projektu "Praha
- kulturní město roku 2000"
VI. mezinárodní česko-slovensko-polské
geodetické dny
místo konání: budova pražských zeměměřických a katastrálních
úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8
datum:
středa 24. 5. odpoledne
čtvrtek 25.5. dopoledne, odpoledne, společenský večer s tancem Na Vlachovce
pátek 26. 5. dopoledne
odborný program: vystoupení představitelů státních orgánů zeměměřictví a katastru a národních odborných společností
sekce I: historie, současnost a budoucnost zeměměřictví v České republice, na Slovensku a Polsku, podíl zeměměřičů těchto zemí na aktivitách FIG
sekce 2: státní a účelové geodetické sítě
sekce 3: digitální mapová díla, územní informační
systémy veřejné správy
návštěva výstavy o historii a současnosti zeměměřictví a katastru na území ČR
návštěva výstavy GEOMATICA 2000 a tematických
výstav v Národním domě na Vinohradech
návštěva výstavy historických geodetických přístrojů
v Národním technickém muzeu
polodenní odborné exkurze
místo konání: Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický
úřad, pražské katastrální úřady - Pod sídlištěm 9,
Praha 8
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Zdiby čp. 98
vybrané soukromé zeměměřické nebo SW společnosti (GlS)
datum:
pondělí 22. 5. dopoledne
polodenní odborné exkurze
místo konání: Institut městské informatiky Praha - Žatecká 2, Praha I
Vojenský zeměpisný ústav - Rooseveltova 23, Praha 6
datum:
středa 24. 5. dopoledne
celodenní odborné exkurze
místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Katastrální úřad
v Brně, vybrané zeměměřické společnosti
Západočeská univerzita v Plzni, Katastrální úřad
v Plzni, vybrané soukromé zeměměřické společnosti
Severočeské soukromé zeměměřické společnosti
Katastrální úřad v Pardubicích, vybraná soukromá zeměměřická společnost v Pardubicích
datum:
čtvrtek 25. 5. dopoledne, odpoledne
polodenní turistické prohlídky a celodenní turistický zájezd
místo konání: Pražský hrad a okolí - polodenní
Židovské město pražské - polodenní
zámek Konopiště - polodenní
hrad Křivoklát - polodenní
sklárna Nižbor - polodenní
lázně Karlovy Vary - celodenní
datum:
data zájezdů budou stavena na základě přihlášek zájemců
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slavnostní zahájení a seznamovací párty
místo konání: Betlémská kaple - Betlémské náměstí, Praha I
datum:
úterý 23. 5. dopoledne
přijetí delegace FWW u náměstka primátora Prahy
místo konání: Staroměstská radnice - Staroměstské
Praha I
datum:
středa 24. 5. odpoledne

náměstí,

společenský večer na rozloučenou
místo konání: vybraná restaurace
datum:
čtvrtek 25. 5. odpoledne
kulturní program
podle možností koncerty Pražského jara a vybraná divadelní představení
Domovské stránky FWW 2000
http://www.fig20oo.cz/
Informace o FWW a registraci
Kontaktni adresa GUARANT Ltd., sekretariát FWW Prague 2000,
Opletalova 22, 110 00 Praha I, ČR,
tel.: + 420-2-24210650,84001444,
fax: + 420-2-8400 1448,
E-mail: vojtekova@guarant.cz

O Delegáti Valného shromáždění FIG
O Delegáti Valného shromáždění FIG
a současně účastníci konference "Quo vadis ..."
O Individuální účastníci konference "Quo vadis..."
O Individuální účastníci česko-slovensko-polských
geodetických dnů

do
31. 1.
2000

31. 1.
2000

390

490

490
170

600
210

85

po

85

(do 20. 4.)
O Účastníci jedné polodenní exkurze
O Účastníci jedné celodenní exkurze
O Doprovázející osoby delegátů Valného
shromáždění FIG
O Studenti
O Přihlášení na polodenní prohlídku Prahy
(nejméně 20 osob)
O Přihlášení na polodenní prohlídku pražského
židovského města (nejméně 20 osob)
O Přihlášení na celodenní zájezd do Karlových
Varů (nejméně 20 osob)
O Přihlášení na polodenní zájezd na Konopiště
(nejméně 20 osob)
O Přihlášení na polodenní zájezd na Křivoklát
(nejméně 20 osob)
O Přihlášení na polodenní zájezd do sklárny
v Nižboru (nejméně 20 osob)

20
35

24

45

180
40

220

28

28

39

39

72

72

35

35

28

28

28

28

60

V registračních poplatcích jsou obsaženy níže uvedené výdaje:
• Delegáti Valného shromáždění FIG - účast na slavnostním zahájení a seznamovací párty v a komisích, na výstavách, související tiskoviny a občerstvení
• Delegáti Valného shromáždění FIG a současně účastníci konference "Quo vadis ..." - účast na slavnostním zahájení seznamovací párty v Betlémské kapli, na Valném shromáždění FlG
a komisích, na konferenci "Quo vadis ...", na česko-slovensko-polských geodetických dnech (pouze delegáti z České republiky,
Slovenska a Polska, neubytování v hotelu Luna), na výstavách,
související tiskoviny a občerstvení
• Individuální účastníci konference "Quo vadis ..." - účast na slavnostním zahájení a seznamovací párty v Betlémské kapli, na konferenci "Quo vadis ...", na česko-slovensko-polských geodetických dnech (pouze delegáti z České republiky, Slovenska a Polska,
neubytování v hotelu Luna), na výstavách, související tiskoviny
a občerstvení
• Individuální
účastníci česko-slovensko-polských
geodetických dnů - účast na slavnostním zahájení a seznamovací párty
v Betlémské kapli, na odborném a společenském programu
česko-slovensko-polských geodetických dnů, na výstavách, ubytování v hotelu Luna od 24.5. do 26. 5., dva obědy, související tiskoviny a občerstvení
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• Účastníci jedné polodenní exkurze - doprava, program, průvodce, občerstvení
• Účastníci jedné polodenní exkurze - doprava, program, průvodce, oběd
• Doprovázející osoby delegátů Valného shromáždění FIG účast na slavnostním zahájení a seznamovací párty v Betlémské
kapli a na výstavách
• Účastníci semináře "Construction Economics" - účast na slavnostním zahájení a seznamovací párty v Betlémské kapli, semináři, výstavách, související tiskoviny a občerstvení
Bankovní spojení pro platby registračních poplatků
Československá obchodní banka, Na příkopě 14, 110 00 Praha 1
Číslo účtu a ostatní podrobnosti poskytne na své kontaktní adrese
GUARANT Ltd.
tel.: + 420-2-2421 0650,8400 1444
fax: + 420-2-8400 1448
E-mail: vojtekova@guarant.cz
Možnost platby platební kartou
MastercardlEurocard, VISA, Diners, American Express
Písemné zrušení registrace
• Do 1.3.2000

- bude vrácen registrační poplatek
bez administrativního poplatku
50 USD
• Po 1. 3. 2000 do 1. 5. 2000 - bude vráceno 50 % registračního
poplatku
• Po 1. 5. 2000
- registrační poplatek nebude vrácen

Samostatně placené části programu FWW
• Společenský večer na rozloučenou přihlášených účastníků FWW
- vstupné bude stanoveno samostatně
• Doplňkové kulturní programy (koncerty, divadelní představení
apod.) - vstupné bude stanoveno samostatně
• GEOMATICA 2000 a nekomerční výstava v Národním domě Vinohrady -vstupné 80 Kč pro samostatné návštěvníky, kteři se neúčastní jiných částí programu FWW
• Samostatná návštěva výstavy historických přístrojů a pomůcek
v Národním technickém muzeu - vstupné bude stanoveno samostatně
Ubytování
Rezervace zajišťuje GUARANT Ltd. (s výjimkou ubytování v hotelu Luna pro individuální účastníky česko-slovensko-polských
geodetických dnů)
na kontaktní adrese
tel.: + 420-2-2421 0650, 8400 1444
fax: + 420-2-8400 1448
E-mail: vojtekova@guarant.cz
Pro přihlášené bude rezervováno ubytování v hotelích všech kategorií, je však třeba oznamovat rezervace míst v jednotlivých hotelích před I. 2. 2000. Po tomto daru rezervace ubytování garantována
nebude.
Údaje pro komerční vystavovatele
Kontaktní adresa agentury pro výstavy a veletrhy RE-GEO s. r. o.:
Pernerova 48, 18602 Praha 8, ČR
tel.: + 420-2-23 27 900, tel.lfax: + 420-2-23 23 462,
mobil + 420/0603260123
E-mail: regeo@iol.cz
Agentura RE-GEO zajišťuje veškeré služby spojené s nájmem výstavní plochy a stavbou stánků (není možná stavba vlastního stánku).
Na domovské stránce FWW 2000 - http://www.fig2000.czlbudou
zveřejněny veškeré podrobnosti k obchodním a technickým náležitostem účasti vystavovatelů, např. formuláře přihlášky a objednávky
služeb, informace o prostorovém řešení v Majakovského sále a Společenském sále Národního domu na Vinohradech, aktualizovaný stav
prodaných, rezervovaných a volných ploch atd. Po vyplnění formulářů je možné je odesílat na E-mail:regeo@iol.cz .• budou však potvrzeny výhradně po úhradě objednávky.
Ing. Petr Polák,
předseda Ceského svazu geodetů a kartografů.
Praha
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VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

Místo konání
VI. mezinárodní česko-slovensko-polské
geodetické dny se
uskuteční v nové budově pražských zeměměřických a katastrálních
úřadů v Praze 8-Kobylisích, v ulici Pod sídlištěm 9.
Záštita
Záštitu nad VI. mezinárodními česko-slovensko-polskými
geodetickými dny převzal předseda Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního Ing. Jiří Šíma, CSc.
Pořadatel a garant
Pořadatelem mezinárodních geodetických dnů jsou Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
a Stowarzyszenie Geodetóv Polskich, garantem je předseda svazu
Ing. Petr Polák.
Hosté
Zvanými hosty VI. mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů budou Robert W. Foster (USA) - prezident FlG,
Markku Villikka (Finsko) - ředitel stálého sekretariátu FlG v Kodani, členové Byra FlG a předsedové odborných komisí FlG.
Tematické zaměření
Odborný program bude věnován těmto tématům:
• Historie, současnost a budoucnost zeměměřictví v České republice, na Slovensku a v Polsku: podíl zeměměřičů těchto zemí na
aktivitách FlG,
• Státní a účelové geodetické sítě,
• Digitální mapová díla, územní informační systémy veřejné správy.
Ubytování a doprava do místa konání
• Ubytování účastníků je zajištěno v dvouhvězdičkovém hotelu Luna
přibližně 2 km od budovy pražských zeměměřických a katastrálních úřadů. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích se společným
sociálním zařízením a koupelnami, vždy pro dva pokoje.
• Nejvýhodnější spojení od hotelu je autobusem MHD č. 177. Od
hotelu do centra je vhodný autobus č. 187 ke stanicím metra B-Palmovka nebo metra C-Nádraží Holešovice
• Restaurace Na Vlachovce je vzdálena od budovy pražských zeměměřických katastrálních úřadů přibližně 600 m - pěšky asi za 10
minut. Doprava tramvají k ní je stejná jako k budově.
Registrační poplatek a lhůta platby
• Registrační poplatek činí 85 USD. Je splatný nejpozději do 20. 4.
2000 na účet agentury GUARANT Ltd. 07935027/0300 u Československé obchodní banky v Praze.
• V registračním poplatku jsou obsaženy veškeré údaje spojené s odborným a společenským programem, jídlem a ubytováním, s výjimkou výdajů cestovních.
• Účastníci FIG Working Week Prague 2000 z České republiky, Slovenska a Polska, kteři jsou za úplatu delegáty Valného shromáždění FlG nebo za úplatu návštěvníky konference "Quo vadis zeměměřictví 21. století", mohou návštívit česko-slovensko-polské
geodetické
dny bezplatně.
Program
• Středa 24. 5.
10.00-14.00 - příjezd a ubytování účastníků
12.00-15.00 - registrace účastníků
15.00-17.00 - vystoupení zástupců organizátorů a představitelů
resortu geodezie, kartografie a katastru
17.00-18.00 - přestávka s občerstvením
18.00-22.00 - vyjížďka a procházka večerní Prahou
• Čtvrtek 25. 5.
7.00-9.00
- snídaně v hotelu
9.30-12.00 - odborný program:
3 referáty na téma "Historie, současnost a budoucnost zeměměřictví v České republice, na Slovensku
a v Polsku, podíl zeměměřičů těchto zemí na aktivitách FlG"
3 referáty na téma "Státní a účelové geodetické sítě"
12.00-13.00 - oběd

13.00-15.00 - exkurze v budově (výstava, centrální databáze geodetických základů a katastru, ústřední archiv, ... )
15.00-19.00 - volný program k návštěvě Prahy a výstav v Národním domě Vinohrady, v Národním technickém muzeu, případně v Muzeu hlavního města Prahy
(Langweilův model Prahy)
19.00-24.00 - společenský večer v restauraci Na Vlachovce (přípitek, večeře, dechová hudba, tanec)
• Pátek 26. 5.
7.00-9.00
- snídaně v hotelu
9.30-12.00 - odborný program: 3 referáty na téma "Digitální mapová díla, územní informační systémy veřejné
správy"
12.00-13.00 - oběd
13.00-14.00 - závěrečná vystoupení organizátorů, rozloučení
a odjezd
Organizační pokyny a kontakty
• K přihlášení účasti na VI. mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnech se použijí standardní registrační tiskopisy agentury GUARANT Ltd., které obdržely sekretariáty organizátorů spolu s anglickou verzí pozvánky na FlG Working Week
Prague 2000.
• Přihlášení a platby registračního poplatku je možné učinit i hromadnou formou.

• Sekretariáty organizátorů obdrží rovněž českou verzi pozvánky
a programu FIG Working Week Prague 2000, v níž jsou uvedeny
kontakty na agenturu GUARANT Ltd.
• Údaje o FIG Working Week Prague 2000 jsou dostupné na
- http://www.fig2000.cz/nebo na E-mail vojtekova@guarant.cz.
- telefonických číslech + 420-2-2421 0650, + 420-2-84001444.
• Údaje o VI. mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnech jsou dostupné na
- E-mail adresegeodeti@csvts.cz (tajemník ČSGK Ing. Jiří Vaingát)
- telefonickém a faxovém čísle sekretariátu ČSGK (Ing. Jiří Vaingát) + 420-2-210 82 374.
• Hostům z FIG zajistí ČSGK individuální tlumočení do angličtiny.
• Termín pro doručení anotací referátů je 15.3.2000.
• Termín pro doručení textu referátů je 15.4.2000.
• Anotace a referáty se odevzdávají v elektronické formě ve formátu
doc. editoru MS Word V.6 - V.8 a v analogové formě tisku na formátA4.
• Forma anotací a referátů je stejná, jako na všech předchozích mezinárodních geodetických dnech.
Ing. Petr Polák.
předseda Českého svazu geodetů a kartografů,
Praha

Nový výpočetní sál s 95 počítači se stal od 18. listopadu 1999 přístupný studentům a zaměstnancům Fakulty stavební CVUT
v Praze 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Nepřetržitý provoz výpoG'etníhocentra byl studentům předán jako dar k 17. listopadu,
což připomenul při slavnostním otevření děkan Fakulty stavební docent Ladislav Lamboj (obr.). V sále se nebude konat výuka
a tak se zde počítače a další technika budou používat bez rušivých vlivů. Nového počítačového centra využijí samozřejmě studenti oboru geodezie a kartografie, jejichž pedagogové o podobné nepřetržitě pracující učebně již dávno snili. Otevřením počítačového sálu došlo k dalšímu významnému kroku ke zlepšení využití školních prostor, které má fakulta k dispozici. Do sálu
je totiž přes den přístup z hlavní budovy školy, v noci a o víkendech studenti vstupují zvláštním vchodem přímo z ulice.
Text afoto:
Ing. Petr Skála,
Praha

jako názornou pomůcku k realizaci ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků
a ke změně ústavního zákona Č. 1/1993 Sb., Ústava ČR vydal v závěru roku 1999 dvě edice map nových krajů. Tyto edice
zpracoval Zeměměřický
úřad a nahradil tak obdobné soubory map dřívějších krajů.
Formát map jednotlivých
krajů je různý. Jsou opatřeny nepravou obálkou ke skládání do formátu BS.

Mapa zobrazuje území České republiky i příhraniční oblasti sousedních států. Poskytuje informace o sídlech, vodstvu, silničních
a železničních
komunikacích,
lesích
a správním rozdělení.
Sídla jsou podle počtu obyvatel znázorněna
plánky nebo
signaturami. Zvlášť jsou vyznačena města, obce s SODobyvateli a méně než SOD obyvateli, části obcí a místní části
obcí. Zvýrazněna jsou sídla kraje a okresů.
Vodstvo zahrnuje zákres vodních toků a nádrží, náhonů,
kanálů a sedimentačních
nádrží. Vyznačeny jsou i močály,
rašeliniště a slatiny.
Železniční
komunikace
jsou kategorizovány
na hlavní
a ostatní železnice, se zákresem podjezdů nebo přejezdů,
s vyznačením elektrizovaných
železnic a tunelů, železničních stanic a zastávek. Vyznačeny jsou i pozemní a visuté
lanové dráhy.
Silniční komunikace se člení na dálnice, silnice I. tř., silnice
II. a III. tř., místní a účelové komunikace (vč. silnic I. tř. a dál-

nic ve stavbě). V místech s řídkou silniční sítí jsou navíc
zakresleny i hlavní spojovací cesty.
Plošně jsou vyznačeny
lesy, hranicí jsou vymezeny národní parky a chráněné krajinné oblasti.
Výškové
poměry v území jsou charakterizovány
body
s údaji nadmořské výšky. Uvedena jsou též jména geomorfologických
jednotek.
Mapy obsahují i zákres silničních a železničních
hraničních přechodů a letišť. Vyznačeny jsou též rohy mapových
listů Základní mapy ČR 1 : SO 000 k integraci přehledných
map krajů s podstatně podrobnější mapou většího měřítka.
Správní rozdělení je vyznačeno zákresem státních, krajských a okresních hranic se zvýrazněním sídel správy kraje
a okresů.
Na zadní straně mapy je mapa krajského města a okolí
v měřítku 1 : 100 000 a základní číselné údaje o kraji, klad
listů souboru map krajů a základních map středních měřítek.

Mapa jednotlivých
krajů obsahuje zákres (signaturu) a název sídla kraje a okresů, statutárních měst a dalších měst,
všech obcí, městských obvodů nebo městských částí ve
statutárních městech a hl. m. Praze, částí měst nebo obcí.
Kromě vyznačení signaturou je zástavba krajských, okresních a statutárních
měst znázorněna
plánkem.
Mapa dále zobrazuje státní hranice, hranice krajů, okresů
a obvodů v hl. m. Praze, hranice statutárních
měst a hranice městských obvodů nebo městských částí ve statutárních městech a hl. m. Praze. Dále jsou zobrazeny hranice

měst a obcí, včetně územně nesouvisejících
součástí obcí
(enkláv) a území přiřazená jiné obci či městskému obvodu,
kde nová hranice nebyla dosud stanovena. Zobrazeny jsou
též hranice katastrálních území (územně technických jednotek).
Na mapě jsou vyznačeny i rohy mapových listů Základní
mapy ČR 1 : SO 000 a číselné označení mapových listů.
Na zadní straně mapy je klad listů Mapy správního rozdělení ČR 1 : 200 000 a klad listů základních map středních
měřítek.

Mapy všech krajů je možno zakoupit nebo objednat v prodejnách map katastrálních
prodejnách map je možno získat pouze mapy územně příslušných regionů.

úřadů v Praze a v Brně. V ostatních

182 12 Praha 8, P. o. BOX 24, Pod sídlištěm 9, tel. 02/84043534, fax 02/84043531
370 86 Ceské Budějovice, Lidická 11, tel. 038/6713223, fax 038/6359680
33039 Plzeň, Radobyčická 12, tel. 01917162266, fax 01917220637
360 05 Karlovy Vary, Sokolovská 167, tel. 017/417111, fax 017/46241
46065 Liberec, Rumjancevova 10, tel. 048/5105309, fax 048/5105568
40007 Ústí nad Labem, Krčínova 797/2, tel. 047/5501308, fax 047/5500175
53086 Pardubice, Cechovo nábř. 1791, tel. 040/6210166, fax 040/6210166
60151 Brno, Běhounská 26, tel. 05/42521280, fax 05/42521103
746 55 Opava, Praskova 11, tel. 0653/622692, fax 0653/625239

Soubor vektorových dat hranic správního rozdělení a katastrálních hranic České republiky poskytuje
Zeměměřický úřad, oddělení odbytu
182 11, Praha 8, P. o. BOX 21, Pod sídlištěm 9,
tel. 02/84041601, 02/84041606, fax 02184041416

