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Vliv oceánských slapů na nízké
oběžné dráhy družic Země

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.,
Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby,
Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.,
Astronomický ústav AV, Ondřejov

Abstrakt
Vliv oceánských slapů (OS) na pohyb umělých družic na nízkých oběžných drahách okolo Země. Popis fyzikální interpretace
současných modelů OS. Srovnání vlivu OS na dráhy vybraných družic (Champ, Lageos-1, SPOT-5 a Jason 2) s různou výškou
nad zemským povrchem (300–6 000 km). U dráhy družic SPOT-5 a Jason-2 není sledována pouze dráhová predikce, ale i vliv
OS na dráhu, jejíž parametry jsou určované vyrovnáním měření systému DORIS. Detailní analýza přesnosti aplikace modelu
OS v závislosti na přesnosti modelu vyjádřené pomocí maximálního stupně/řádu odpovídajících geopotenciálních koeficientů. Sledovány jsou charakteristiky vnější i vnitřní přesnosti určovaných drah družic.
Impact of Ocean Tides on the Low Earth Satellite Orbits
Summary
The impact of the ocean tides (OT) on the low Earth satellite orbits. Description of the physical interpretation of the recent
OT models. Comparison of the OT impact on the satellite orbits with different altitude (300–6000 km), i.e. for satellites
Champ, Lageos-1, SPOT-5 and Jason-2. For SPOT-5 and Jason 2, not only the orbit prediction is taken into account, but also
the effect on the orbit estimated by DORIS observation fit is analysed. The accuracy of the OT model application on the
limited degree/order of the geopotential coefficient is analysed in detail. Internal and external accuracy characteristics of
satellite orbits in question are taken into account.
Keywords: SPOT-5, Jason-2, perturbation forces, ocean tides, LEO
1. Úvod
Článek se zabývá vlivem oceánských slapů (OS) na pohyb
umělých družic obíhajících Zemi na nízkých a středních drahách. Předmětem studie jsou především družice Jason-2
a SPOT-5, vybavené přijímačem signálu systému DORIS.
Zabýváme se i družicemi Champ a Lageos, abychom mohli
srovnat vliv OS při různých výškách družice nad zemským
povrchem.
Článek je členěn na tři hlavní části. V části nazvané „Fyzikální model OS“ představujeme způsob, jakým jsou OS
modelovány podle aktuální verze konvencí IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service).
V části „Vliv OS na předpověď přesné dráhy a srovnání s působením dalších rušivých sil“ ukazujeme vztah mezi OS a predikovanou dráhou družic v kontextu dalších sil působících
na družici. Část pojmenovaná „Vliv OS na dráhu družice

určenou z měření systému DORIS“ analyzuje vliv OS na determinaci dráhy pomocí měření systému DORIS (tj. na dráhu
určenou vyrovnáním měření metodou nejmenších čtverců). Navíc zkoumáme i požadavky na přesnost aplikace
modelu OS.
Podstatnou součástí článku jsou výsledky zpracování
měření systému DORIS, proto považujeme za vhodné
uvést některá základní fakta ohledně tohoto systému kosmické geodézie. DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) [1] je francouzský systém družicové geodézie, založený podobně jako globální
navigační družicový systém (GNSS – GPS a příbuzné systémy) na zpracování rádiového signálu. Vysílače jsou umístěny na pozemních stanicích a přijímače na družicích, tj.
opačně než je tomu u GNSS. Družice jsou umístěny na
nízkých oběžných drahách (800 – 1 300 km nad povrchem),
což je další rozdíl oproti GNSS. Tyto družice mají i různý
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tvar, prostorovou orientaci a velikost. Jejich posláním není
pouze být součástí systému DORIS, ale plní i (nebo spíše především) jiné funkce. Součástí systému DORIS tak jsou/byly
altimetrické družice TOPEX/Poseidon, Jason-1, -2, čínský
HY-2A, dále družice skenující zemský povrch SPOT-2, -3, -4,
-5, environmentální družice Envisat a družice monitorující
polární zalednění Cryosat-2.

2. Fyzikální model OS
Gravitační potenciál ve vnějším bodě může být vyjádřen
jako funkce sférických souřadnic pomocí normovaných
geopotenciálních (Stokesových) koeficientů a normovaných
sférických harmonických funkcí, jak je uvedeno v každé
učebnici fyzikální geodézie (např. [2]). Modely gravitačního
pole Země obsahují soubor hodnot odpovídajících jednotlivým geopotenciálním koeficientům, obvykle v normované formě. Tyto koeficienty mohou být buď neměnné
(statický model), nebo časově proměnlivé, zpravidla odrážející sekulární a sezónní změny gravitačního pole (dynamický model).
Vliv slapů je v kosmické geodézii v zásadě dvojí – geometrický, ovlivňující souřadnice pozemních stanic, a gravitační, způsobený přesunem hmotností. Rozeznáváme slapy
pevné Země, OS a polární slapy, způsobené výchylkami
rotační osy Země. Gravitační vliv slapových sil je obvykle
vyjádřen pomocí změn geopotenciálních koeficientů závislých na čase t, které můžeme pro OS vyjádřit podle
konvencí IERS [3] rovnicí:
–

Σf Σ + (C f,±nm

±

[ΔC nm – iΔSnm](t) =

±

±iθf (t)

iS f, nm ) e

,

(1)

kde ΔC nm , ΔSnm představují slapové změny geopotenciálních koeficientů, f označuje konkrétní slapovou vlnu (slapový konstituent), iθ f (t) představuje argument slapového
±
±
konstituentu. C f, nm , S f, nm se podle konvencí [3] nazývají
geopotenciální harmonické amplitudy, přestože tyto výrazy jsou funkcí nejen amplitudy vlny, ale i jejího fázového
posunu. Pravá strana rovnice (1) je výhodným vyjádřením
proto, že odděluje složku nezávislou na čase (geopotenciální harmonické amplitudy) a složku závislou na čase
(argument slapového konstituentu), která je ovšem nezávislá na indexech geopotenciálních koeficientů n, m. Argument slapového konstituentu lze vyjádřit jako lineární kombinaci fází úhlových charakteristik dráhy Měsíce a Slunce
zvaných Doodsonovy argumenty:
θf (t) =

Σ 6i=1ni (f ) β i (t),

(2)

Tab. 1 Doodsonovy argumenty
i

perioda

1

lunární den

2

siderický měsíc

ekliptikální délka Měsíce

3

tropický rok

ekliptikální délka Slunce

4

8,847 let

argument pericentra Měsíce

5

18,61 let

rektascenze výstupního uzlu Měsíce

6

20 940 let

argument perihelia

úhel (fáze)
Greenwichský hodinový úhel Měsíce + 12 h

kde β i (t) představují úhlové charakteristiky definované
v tab. 1 a n i odpovídají celočíselným koeficientům lineární
kombinace nazývaným Doodsonova čísla.
V praxi pak numerické modely OS (konkrétně např.
FES2004 [4]) obsahují pro každý konstituent f sadu šesti
koeficientů ni (f) a dále pro každé f, n, m odpovídající hodnoty amplitudy A ±f, nm a fázového posunu ε ±f, nm , ze kterých
lze určit geopotenciální harmonické amplitudy C ±f, nm ,
±
S f, nm . Hodnoty geopotenciálních harmonických amplitud
pro méně významné, tzv. druhotné vlny se pak získávají
interpolací.

3.

Vliv OS na předpověď přesné dráhy a srovnání
s působením dalších rušivých sil

Přesnost předpovědi pohybu družice závisí na tom, jaké
fyzikální síly vezmeme do úvahy při výpočtu dráhy. Ukážeme na příkladě několika družic, jak velký je vliv jednotlivých poruchových sil, mezi nimiž je také síla vznikající
působením OS. První tři družice spadají do kategorie družic na nízkých oběžných drahách (anglická zkratka LEO – low
Earth orbiters), jejichž výška nepřesahuje hranici atmosféry přibližně odpovídající vzdálenosti 2 000 km nad zemským povrchem. Tyto družice jsou zemskou atmosférou
brzděny, ztrácejí postupně výšku a v konečné fázi shoří
v hustých vrstvách atmosféry ve výšce 100 – 150 km.
Poslední vybraná družice je výše než zmiňovaných 2 000
km, přesto na ni zbytková atmosféra z molekul vodíku
ještě slabě působí. Vybrané údaje o jednotlivých družicích
jsou v tab. 2.
Vybrali jsme příklady družic v různých výškách nad zemským povrchem, abychom porovnali působení poruchové
síly vyvolané OS s jinými silami. Družici Champ vypustila
německá kosmická agentura DLR v roce 2000 na nízkou polární dráhu, vědecká mise byla určena k výzkumu zemského
magnetického a gravitačního pole. Z počáteční výšky 450
km družice vlivem odporu atmosféry postupně sestupovala, až nakonec po 10 letech v září 2010 shořela. Družice
SPOT-5 byla vypuštěna na slunečně synchronní dráhu ve
výšce 800 km francouzskou kosmickou agenturou CNES,
je zaměřena na dálkový průzkum Země. Oceánografická
družice Jason-2 je společným projektem CNES a americké
kosmické agentury NASA, letí ve výšce 1 300 km. Obě tyto
družice jsou vybaveny systémem DORIS. Posledním příkladem je geodynamická družice Lageos-1, kterou provozuje
NASA. Tato kulová družice tvořená materiálem vysoké hustoty se pohybuje na vyšší oběžné dráze (5 900 km), z přesné
znalosti a modelování její dráhy je možno velmi přesně
počítat geopotenciální koeficienty nejnižších stupňů.
Na obr. 1 až 4 je ukázán relativní vliv jednotlivých sil
působících na vybrané družice. Pro vybranou družici je
pomocí numerické integrace spočtena nominální dráha, kde
jsme vzali do úvahy všechny zde popsané síly. Předpokládáme, že tato dráha je velmi blízká skutečné dráze družice. Grafy na obrázcích znázorňují rozdíl v poloze vybrané
družice v průběhu času, kdy při stejných počátečních podmínkách vždy bereme do úvahy jednu ze studovaných sil.
Doba integrace činí čtyři dny. Na vertikální ose jsou rozdíly
v poloze vyneseny v logaritmické škále, aby bylo možné
učinit si názornou řádovou představu o působení jednotlivých sil, podrobně popsaných například v [5].
V prvním přiblížení je pohyb družice okolo Země řešen
jako tzv. keplerovský problém, Země je modelovaná jako
hmotný bod a družice o zanedbatelné hmotnosti se okolo
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Tab. 2 Vybrané dráhové a fyzikální údaje o jednotlivých družicích
družice

na oběžné dráze

počátek oblouku

výška [km]

sklon [°]

hmotnost [kg]

rozměry [m]

Champ

r. 2000-2010

1/1/2010

300

87,3

500

4×1×0,75

SPOT-5

od r. 2002

1/4/2012

800

98,7

3 000

3×3×5,7 + sluneční panely

Jason-2

od r. 2008

1/4/2012

1 300

66,0

500

1×1×2 + panely 1,5×10

Lageos-1

od r. 1976

1/1/2012

5 900

109,8

400

koule o průměru 0,60 m

Vliv poruchových sil na dráhu družice: Champ (výška 300 km)
10 6
keplerovská elipsa

rozdíl od nominální dráhy (metry)

10 5

odpor atmosféry

10 4

gravitační pole 70x70

10 3

lunisolární poruchy
slapy pevnin

10 2

tlak slunečního záření

10 1

oceánské slapy
10 0
10-1
10-2

0

1

2
čas (dny)

3

4

Obr. 1 Srovnání jednotlivých sil působících na družici Champ; polohový rozdíl je vynesen v závislosti na čase,
výpočet je proveden s ohledem na jednotlivé síly, družice má vždy stejný počáteční stavový vektor (polohu a rychlost)
ní pohybuje po dokonalé keplerovské elipse (např. [6]). Na
obr. 1 je graf odpovídající keplerovskému pohybu zcela nahoře, již po dvoudenní predikci dojde k odchylce od reálného pohybu družice o tisíce kilometrů (10 6 m na svislé
ose). Toto chování je obdobné pro tři družice ve výšce
300 – 1 300 km (obr. 1, 2, 3), případ družice ve větší výšce
(5 900 km, obr. 4) naznačuje, že se model „bodové Země“
tím více blíží reálné situaci, čím je studovaná družice vzdálenější.
Další poruchovou silou je odpor atmosféry. Od výšky
100 km klesá hustota atmosféry přibližně exponenciálně
s narůstající vzdáleností od Země, takže čím nižší je dráha
družice, tím vyšší je odporová síla atmosféry, která způsobuje postupné klesání. Na obr. 1 až 4 je postupné snižování velikosti odporu atmosféry s rostoucí výškou družice
zcela zřejmé. Na obr. 1 pro družici ve výšce 300 km je
odpor atmosféry nejvýznamnější poruchová síla působící
již po jednom dni výchylku o velikosti 10 km, zatímco pro
družici ve výšce 5 900 km na obr. 4 je působení odporu

atmosféry prakticky neznatelné, výchylka dosahuje po 4
dnech několika centimetrů.
Jak je známo z geodézie, Zemi nelze fyzikálně redukovat
na hmotný bod a rozložení hmotností neodpovídá ani žádnému tělesu, jehož gravitační potenciál lze popsat jednoduchými matematickými vztahy jako je homogenní koule
nebo koule tvořená homogenními kulovými vrstvami. Geopotenciál a jím generované gravitační pole má složitý
tvar; velikost gravitačních odchylek od centrálního pole
Země je popsána souborem geopotenciálních koeficientů, jak již bylo uvedeno v části 2. Jemné variace gravitačního působení se s rostoucí výškou zmenšují, proto také vliv
poruchové síly dané zahrnutím modelu geopotenciálu do
stupně a řádu 70 s rostoucí výškou postupně slábne ve
srovnání s jinými působícími silami.
Gravitační působení Slunce a Měsíce vyvolává v pohybu
družic tzv. lunisolární variace. Ve srovnání se vzdáleností
Slunce a Měsíce od Země je vzdálenost družic od Země velice malá, takže na rozdíl od předešlých poruchových sil jsou
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Vliv poruchových sil na dráhu družice: SPOT-5 (výška 800 km)
10 6
keplerovská elipsa
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Obr. 2 Srovnání jednotlivých sil působících na družici SPOT-5

Vliv poruchových sil na dráhu družice: Jason-2 (výška 1 300 km)
10

6

keplerovská elipsa
10 5
rozdíl od nominální dráhy (metry)

92

10 4
10 3

lunisolární poruchy
gravitační pole 70x70
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10 2
10 1

slapy pevnin
tlak slunečního záření

10 0

oceánské slapy

10-1
10-2

0

1

2
čas (dny)

3

Obr. 3 Srovnání jednotlivých sil působících na družici Jason-2

4
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Vliv poruchových sil na dráhu družice: Lageos-1 (výška 5 900 km)
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4

Obr. 4 Srovnání jednotlivých sil působících na družici Lageos-1

lunisolární poruchy pro studované případy na obr. 1 až 4 přibližně stejné, dosahují po jednom dni odchylky přibližně 100 m.
Síly Slunce a Měsíce působí na zemské těleso, které se deformuje, a změněná poloha pevninských i vodních mas generuje pozorovatelný gravitační signál. Poruchová gravitační síla vybuzená slapovými změnami pevnin je větší než
slapové působení oceánů, pevninské slapy způsobí odchylku 100 m po 4 dnech pro družici ve výšce 300 km (obr. 1).
Se zvyšující se výškou družice se tato odchylka snižuje, avšak
nepříliš rychle – i dráha družice ve výšce 5 900 km (obr. 4) je
změněna působením pevninských slapů o 10 m po čtyřech
dnech.
Podobnou velikost výchylky jako slapy pevnin vykazuje
na obr. 1 až 4 poruchová síla způsobená tlakem slunečního
záření. Tato síla je ovšem značně variabilní a působí obtíže
v přesném modelování u družic s velkými slunečními panely, které navíc aktivně mění polohu vzhledem ke směru letu
družice. V našem případě jsou velkými slunečními panely
vybaveny družice SPOT-5 a Jason-2 (obr. 2 a 3), kde je třeba
brát grafy pro tlak slunečního záření jen jako orientační.
Poslední poruchovou silou znázorněnou na obr. 1 až 4
je síla vyvolaná OS. Ve srovnání s ostatními zmíněnými silami
je její řádové působení na pohyb družic nejmenší, s výjimkou družice ve výšce 5 900 km, kde převyšuje působení
jemné struktury gravitačního pole a odporu atmosféry. Bez
ohledu na výšku působí síla daná OS poruchy po uplynutí
čtyř dnů na úrovni několika jednotek až deseti metrů (10 m
pro Champ a SPOT-5, 3 m pro Jason-2 a Lageos-1). Fakt, že se
působení síly od OS ve studovaném výškovém rozsahu příliš
s rostoucí výškou nesnižuje lze vysvětlit tak, že ve větší výšce
družice „zaznamená“ působení větší plochy oceánů.

4.

Vliv OS na dráhu družice určenou z měření
systému DORIS

V této části se věnujeme vlivu použitého modelu OS na
přesnost dráhy družice určované z měření systému
DORIS. Nejedná se tedy o dráhovou predikci, ale o dráhové parametry určené vyrovnáním podle metody nejmenších čtverců. Předmětem studie nejsou ovšem samotné
hodnoty jednotlivých dráhových parametrů, ale výsledné
souřadnice družice v epochách s dvouminutovými rozestupy.
Snažíme se zde ukázat, jak významný vliv má na určovanou dráhu zavedení modelu OS a s jakou přesností je
třeba tento model aplikovat, respektive do jakého stupně
a řádu geopotenciálního (Stokesova) koeficientu (dále jen
koeficientu) je třeba aplikovat korekce z modelu OS. Prvním předmětem studie je vzájemné srovnání určovaných
drah s různým stupněm aplikace modelu OS. V další fázi
zkoumáme vliv aplikace modelu OS na interní ukazatel
přesnosti (směrodatná odchylka měření a překryty dráhových oblouků) a na externí ukazatele přesnosti (srovnání
s dráhami z jiného zdroje). Většinu testů provádíme na dynamickém dráhovém modelu, nicméně přinášíme i srovnání některých charakteristik s redukovaným dynamickým
modelem. Pokud ovšem není explicitně uvedeno jinak,
prezentované výsledky odpovídají aplikaci dynamického
dráhového modelu. Parametry obou modelů srovnává
tab. 3. Veškeré testy prezentované v této části byly provedeny na dvouměsíčním objemu dat (duben-květen 2012),
zpracovaných modifikovanou verzí Bernského softwaru
GPS.
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Tab. 3 Srovnání parametrizace dráhy při použití redukovaného dynamického modelu a dynamického modelu;
modely nekonzervativních sil jsou v redukovaném dynamickém modelu nahrazeny empirickými a stochastickými parametry
redukovaný dynamický model

dynamický model

délka oblouku

24 h

24 h

celkový počet parametrů

106

21

empirické parametry

2 konstantní a 2 harmonické

2 harmonické

stochastické parametry

96 (tangenciální)

NE

makromodel družice

NE

ANO

model orientace družice

NE

ANO

tlak slunečního záření

NE

1 parametr

odpor atmosféry

NE

12 parametrů

vyzařování Země

NE

přímé i nepřímé – apriorní model

80
70

σ
(mm)

60

Radiální směr

50

Tangenciální směr

40

Normální směr

30
20
10
0
0

5

10

15

20

Maximální řád geopotenciálního koeﬁcientu
Obr. 5 Směrodatná odchylka dráhy s různým stupněm aplikace OS vzhledem ke dráze družice
určené při aplikaci OS na koeficienty do stupně a řádu 50; směr radiální (družice-střed Země),
tangenciální (směr letu) a normální (kolmý na rovinu dráhy); dynamický model dráhy

4.1 Srovnání dráhy družice určené při různém
stupni aplikace modelu OS
Obr. 5 ukazuje směrodatnou odchylku mezi dráhou družice
SPOT-5 určenou při aplikaci modelu OS s vysokou přesností (do stupně a řádu koeficientu 50) a dráhami určenými při aplikaci OS limitované stupněm a řádem koeficientu 0, 4, 8, 12 a 20. Z obrázku je vidět, že aplikace
modelu OS je při přesném určování nízkých drah družic poměrně významná. Směrodatná odchylka přes 2 cm v radiálním a kolem 7 cm v tangenciálním směru je v porovnání

s deklarovanou přesností určovaných drah (1-2 cm v radiálním směru, několik cm prostorově) dosti vysoká.
Pokud chceme, aby chyba v zavedení modelu OS (ponechme stranou vlastní přesnost modelu) signifikantně
neovlivnila přesnost určené dráhy, musí dosahovat hodnot
řádově nižších než je samotná přesnost určování dráhy.
Při přesnosti určované dráhy v řádu centimetrů by přijatelnou hranicí přesnosti aplikace modelu OS mohl být limit
kolem 1 mm u pseudonáhodné chyby a 0,1 mm u systematické chyby. Je tedy třeba zjistit, do jakého řádu a stupně
geopotenciálních koeficientů je třeba model OS apliko-
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Obr. 6 Velikost středního rozdílu dráhy s různým stupněm aplikace OS vzhledem ke dráze
družice určené při aplikaci OS na koeficienty do stupně a řádu 50; dynamický model dráhy
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Obr. 7 Směrodatná odchylka dráhy s různým stupněm aplikace OS vzhledem ke dráze
družice určené při aplikaci OS na koeficienty do stupně a řádu 50; dynamický model dráhy

vat. Obr. 6 a 7 ukazují (v logaritmickém měřítku) prostorový střední rozdíl, respektive směrodatnou odchylku pro
dráhy SPOT-5 a Jason-2, což odpovídá systematické a pseudonáhodné chybě zavedení modelu. Z obr. 6 je zřejmé, že
střední rozdíl se u družice SPOT-5 dostává pod hranici 1 mm
už při aplikaci korekcí OS na koeficienty stupně a řádu
kolem 10, v případě družice Jason-2 dokonce kolem 7. Pod
hranici 0,1 mm se pak dostáváme při stupni a řádu kolem
18 u SPOT-5 a kolem 25 u Jason-2. Směrodatná odchylka nabývá vyšších hodnot než střední rozdíl a pod hodnotu 1 mm
se dostává přibližně při korekcích koeficientů stupně a řádu
20 (Jason-2), respektive 25 (SPOT-5). Z testovacích výsledků

tedy vyplývá, že požadované hranici přesnosti odpovídá
aplikace korekcí OS na koeficienty do řádu a stupně 25. Limit
30 již dává poměrně značnou jistotu.
Zatímco předchozí výsledky odpovídaly aplikaci dynamického modelu dráhy, nyní srovnáme vliv aplikace OS
na určovanou dráhu s oběma způsoby parametrizace, dynamickou i redukovaně dynamickou. Obecně platí, že
čím menší počet dráhových parametrů určujeme, tím přesnější musí být apriorní modely sil působících na družici.
Při větším počtu určovaných parametrů (redukovaný dynamický model) je nepřesnost modelů sil při jejich vzájemné
korelaci částečně kompenzována určovanými parametry.
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Obr. 8 Velikost středního rozdílu dráhy s různým stupněm aplikace OS vzhledem ke dráze
družice určené při aplikaci OS na koeficienty do stupně a řádu 50; srovnání pro dynamický
a redukovaný dynamický model dráhy

90
80
Dynamický
model
Redukovaný
model

70
60
50
σ
(mm) 40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

Maximální řád geopotenciálního koeﬁcientu
Obr. 9 Směrodatná odchylka dráhy s různým stupněm aplikace OS vzhledem ke dráze
družice určené při aplikaci OS na koeficienty do stupně a řádu 50; srovnání pro dynamický
a redukovaný dynamický model dráhy

Obr. 8 a 9 ukazují prostorový střední rozdíl, respektive směrodatnou odchylku pro dráhu SPOT-5 určenou při aplikaci
modelu OS s vysokou přesností (do stupně a řádu koeficientu 50) a dráhami určenými při aplikaci OS limitované
nižším stupněm a řádem koeficientu. Zobrazeny jsou hodnoty pro dynamický i redukovaný dynamický model. Střední
rozdíl i směrodatná odchylka jsou při úplném vyloučení
modelu OS výrazně nižší u redukovaného dynamického
modelu (2,5 cm vs. 4,5 cm, 5,7 cm vs. 8,5 cm). Tento poměr
je ještě výraznější, pokud aplikujeme model OS na koefi-

cienty do stupně a řádu 4. Naopak, při aplikaci modelu OS
na koeficienty vyššího stupně se výsledky pro oba dráhové
modely sbližují.
4.2 Interní ukazatele přesnosti
V předchozí části jsme analyzovali rozdíly mezi dráhami
družice určenými při různém stupni aplikace modelu OS.
Přestože jsme zjistili významný vliv aplikace OS na dráhu
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Obr. 10 Směrodatná odchylka překrytů dráhových oblouků. Hodnoty pro řešení bez aplikace
a s aplikací modelu OS; radiální, tangenciální a normální směr

sledovaných družic, samotné zpřesnění určované dráhy
aplikací OS nebylo zatím předmětem analýzy. V této části
se naopak zabýváme interními ukazateli přesnosti určované dráhy a jejich změnou při aplikaci OS. Prvním sledovaným interním ukazatelem přesnosti je směrodatná odchylka měření vypočtená z jednotlivých oprav po vyrovnání (v tradiční geodetické terminologii označovaná jako
střední jednotková chyba)
σ =

√

n

Σ i = 1 vi vi ,
n–k

(3)

kde vi je oprava měření, n představuje celkový počet měření a k představuje počet určovaných parametrů. Tato
statistická veličina zohledňuje jak přesnost měření, tak
přesnost použitého dráhového modelu. Aplikace OS (stupeň 20) snížila hodnotu směrodatné odchylky pro družici
SPOT-5 z 0,426 mm/s na 0,421 mm/s. I když je tato redukce
poměrně malá, je zcela signifikantní, neboť hodnota směrodatné odchylky byla při aplikaci OS nižší pro všechny
jednotlivé denní oblouky sledovaného dvouměsíčního
období.
Dalším interním ukazatelem jsou rozdíly souřadnic při
překrytu jednotlivých dráhových oblouků, což v případě
denních oblouků představuje právě půlnoční epochu.
Předmětem zájmu je zde směrodatná odchylka rozdílu souřadnic družice prezentovaná obr. 10. Z obrázku je zřejmé, že pro obě sledované družice klesne hodnota směrodatné odchylky při aplikaci OS v radiálním, tangenciálním
i normálním směru. Tento pokles představuje pro SPOT-5
12 % v radiálním, 33 % v tangenciálním a 21 % v normálním směru. Pro Jason-2 je pokles ještě výraznější – 45 %
v radiálním, 53 % v tangenciálním a 31 % v normálním
směru. Hodnoty ukazatelů interní přesnosti tedy prokázaly vliv aplikace modelu OS na přesnost dráhy družic
SPOT-5 a Jason-2.

4.3 Externí srovnání
Určované dráhy družic byly porovnány s odpovídajícími
dráhami určovanými v centru pro altimetrii a orbitografii
SSALTO (Segment Sol multimissions d'ALTimétrie, d'Orbitographie et de localisation précise), zřízeném francouzskou kosmickou agenturou CNES ve spolupráci se soukromými subjekty [7]. Zatímco náš experiment zahrnuje dráhy
určované pouze na základě měření systému DORIS, dráhy
v SSALTO jsou určované kombinací různých technik kosmické geodézie, v případě SPOT-5 se jedná o DORIS a SLR
(Satellite Laser Ranking), u družice Jason-2 se k těmto dvěma
technikám přidává ještě GNSS (GPS). Je třeba mít na paměti, že dráhy v SSALTO byly určovány při aplikaci modelu
OS. Proto lepší shoda námi určovaných drah při aplikaci
OS s dráhami SSALTO může indikovat jak pozitivní vliv
aplikace OS na přesnost dráhy, tak prosté zvýšení kompatibility drah z obou zdrojů. Pravděpodobně jde ve výsledku o kombinaci obou těchto faktorů.
Dráhy z obou zdrojů jsou srovnávány sledováním hodnot středních rozdílů a směrodatné odchylky ve směru radiálním, tangenciálním a normálním, obdobně jako v části
4.1. Na hodnotě středního rozdílu mezi dráhami určovanými v rámci této studie a dráhami SSALTO se podílí především rozdíl v použitých modelech, metodách zpracování
dat DORIS a dále skutečnost, že dráhy SSALTO byly určovány při aplikaci měření dalších technik kosmické geodézie. Tyto faktory mají větší systematický vliv než samotná
aplikace OS, která může střední rozdíl snížit či zvýšit jen
na základě znaménkové shody s významnějšími jevy. Proto
podle hodnot středních rozdílů nelze posuzovat přesnost
určení drah při aplikaci OS či bez aplikace OS. Jinak je tomu
u směrodatné odchylky, kde je vliv aplikace OS zcela zásadní, jak demonstruje obr. 11. Směrodatná odchylka
dráhy určené bez aplikace OS dosahuje pro družice SPOT-5
a Jason-2 v radiálním a tangenciálním směru o 34 až 55 %
vyšších hodnot oproti dráze určované s aplikací OS. V nor-
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Obr. 11 Směrodatná odchylka určované dráhy vzhledem k přesnému dráhovému
produktu centra SSALTO; hodnoty pro radiální (a), tangenciální (b) a normální (c) směr
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Obr. 12 Směrodatná odchylka určované dráhy vzhledem k přesnému dráhovému produktu
centra SSALTO; hodnoty pro radiální směr bez aplikace a s aplikací modelu OS; v rámci
prezentované časové řady jsou označeny měsíční úplňky a novy (kruhy nad osou X
bez výplně, resp. s výplní)

málním směru je tento rozdíl nižší, ale stále naprosto průkazný. Z obr. 11 dále vyplývá, že hodnoty směrodatné odchylky se už výrazněji nemění aplikací korekcí OS na koeficienty stupně a řádu vyššího než 10. Obr. 12 ukazuje hodnoty směrodatné odchylky v radiálním směru pro všechny
jednotlivé denní oblouky sledovaného období. Ilustruje
tak periodický průběh směrodatné odchylky pro řešení bez
OS. Perioda 14–15 dnů odpovídá periodě měsíčních fází
v obrázku taktéž vyznačených.

5. Závěr
Přestože gravitační působení OS má na nízko letící družice
menší vliv než většina dalších rušivých sil, nelze ho označit
za nevýznamné či dokonce zanedbatelné. Během jednoho
dne vychýlily gravitační vlivy OS sledované družice Champ,
SPOT-5, Jason-2 a Lageos-1 o decimetry až metry, po čtyřech dnech už můžeme mluvit o efektu a řád vyšším.
I při určování dynamické dráhy vyrovnáním měření některé z technik kosmické geodézie (v našem experimentu
byla použita měření systému DORIS) se ukázala nutnost
modelovat vliv OS s velkou přesností. Absence modelu
OS přináší nepřesnost v řádu centimetrů, přičemž v případě přesného určování drah je nutné modelovat i milimetrové a v případě systematických vlivů i submilimetrové efekty. Negativní vliv chybějícího či nedostatečně
přesně zavedeného modelu OS se prokazatelně projevuje
na snižování externích i interních ukazatelů přesnosti,
jak bylo demonstrováno v částech 4.2 a 4.3. Pokud chceme, abychom nepřesnou aplikací modelu OS nezanesli
do určované dráhy systematickou chybu větší než 0,1 mm
a pseudonáhodnou chybu větší než 1 mm, je třeba u determinace drah družic systému DORIS zavádět korekce
OS pro geopotenciální koeficienty do stupně a řádu 25
až 30.

Článek vznikl za podpory Grantové agentury České republiky poskytnuté v rámci projektu P209/11/J082 „Zdokonalení modelování drah družic Země na nízkých drahách
a aplikace pro družice systémů GNSS a DORIS“. V případě
druhého autora vznikl článek s podporou na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 67985815.
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Abstrakt
Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky (ZM) je základné štátne mapové dielo. Je jedným z výsledkov katastrálneho
mapovania a po prevzatí do katastra nehnuteľností slúži ako katastrálna mapa. V posledných rokoch sa zmenili parametre
ZM a zvýšila sa jej polohová presnosť. Využívajú sa družicové systémy a nové geodetické základy. Bola vyhlásená nová realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej – JTSK03. Naštartoval sa zber referenčných údajov
interoperabilných s údajmi národnej aj európskej infraštruktúry. Otázka obsahu ZM je diskutovaná.
Quality and Content of Cadastral Mapping Results
Summary
The Basic Map of Large Scale of Slovak republic (BM) creates Basic National Map Series. It is one of the results of renewal of
cadastral documentation by new mapping which after declaration of the validity serves as a cadastral map. In recent years,
technical parameters of BM have changed and positional precision has increased. Satellite systems and new geodetic control
are used for measurement. The current implementation of the horizontal datum of Unified trigonometric cadastral network –
JTSK03 was declared. The collection of reference data interoperable with national and European data infrastructure started.
The question of BM content is discussed.
Keywords: basic national map series, vector cadastral map, basic map of large scale, cadastre of real estates, geodetic control,
map symbols, positional precision of mapping

1. Úvod
Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky (ZM)
predstavuje súhrn mapových listov, ktoré používajú jednotný značkový kľúč, jednotné kartografické zobrazenie,
jednotný klad a označovanie mapových listov a jednotnú
mierku. ZM je jedným z výsledkov obnovy katastrálneho
operátu novým mapovaním (ďalej len „katastrálne mapovanie“) a po prevzatí do katastra nehnuteľností (KN) slúži
ako katastrálna mapa (KM). Legislatívne predpisy prijaté
v posledných rokoch v oblasti geodézie, kartografie a katastra ovplyvnili kvalitu a obsah základného štátneho mapového diela. Využívanie globálnych navigačných družicových systémov (GNSS), zavedenie nových geodetických
základov a vyhlásenie platnosti novej realizácie súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) – JTSK03 naštartovalo zber referenčných
údajov interoperabilných s údajmi národnej aj európskej
infraštruktúry. Zmenili sa parametre kvality ZM a zvýšila
sa jej polohová presnosť.
Otázka obsahu ZM je v odborných kruhoch dlhodobo
diskutovaná. Podľa vyhlášky č. 300/2009 Z. z. [1] sa ZM
tvorí z aktuálnych údajov informačného systému geodézie,
kartografie a katastra. ZM má analógovú formu a jej obsah
bude zodpovedať aktuálnemu stavu vektorovej katastrálnej mapy (VKM) v momente vytvorenia výtlačku mapového listu. Práve z dôvodu rozdielnej formy spracovania
týchto máp sa venujeme aj porovnaniu rozlíšiteľnosti a zaplnenosti ZM a VKM.
Z pohľadu využiteľnosti je katastrálne mapovanie „jednoúčelové“. Obsah ZM v plnom rozsahu sleduje iba potreby
KN. Spoločenské požiadavky však smerujú k viacnásobnému využitiu priestorových údajov. Uvažovať o zaradení

aj ďalších objektov do predmetu merania a zisťovania je
teda nevyhnutné.

2. ZM
Katastrálne mapovanie sa vykonáva na účely KN v prípadoch, ak katastrálny operát nie je spôsobilý na ďalšie používanie. Technickou jednotkou katastrálneho mapovania
je katastrálne územie. Jedným z výsledkov katastrálneho
mapovania je aj ZM. Tá po prevzatí do KN slúži ako podklad
na aktualizáciu informačného systému KN, stáva sa VKM. Od
roku 2008 sa katastrálne mapovanie v Slovenskej republike
(SR) nevykonáva (boli spracované iba štyri pilotné projekty
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti).
Technické parametre ZM určujú:
• geodetický súradnicový systém,
• klad, rozmery a označovanie mapových listov,
• charakteristiky presnosti a kritériá presnosti,
• obsah mapy.
Kvalitu ZM výrazným spôsobom ovplyvnilo v roku 2009
zavedenie nových geodetických základov a v roku 2011 vyhlásenie platnosti novej realizácie S-JTSK, ktorou je JTSK03.
Pre obsah ZM sú určujúce potreby KN. § 12 vyhlášky č.
300/2009 Z. z. [1] uvádza, že ZM je základné štátne mapové dielo, ktoré sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému KN. Tým je dané, že obsahom ZM sú tie
prvky, ktoré sú predmetom evidovania v KN a pri spravovaní katastrálneho operátu je možné garantovať ich
aktualizáciu.
Obsah VKM sa priebežne mení. Dôvodom sú meniace
sa požiadavky spoločnosti na obsah a predmet KN, ale aj
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aplikácia informatizácie verejnej správy v SR a s tým súvisiaca digitalizácia KN.
Rozdiely medzi ZM a VKM nie sú v obsahu, ale môže ich
spôsobovať odlišnosť formy spracovania. Otázky rozlíšiteľnosti a zaplnenosti oboch máp analyzujeme.

3. Parametre kvality ZM
Kvalita ZM sa zmenila zavedením nových geodetických základov a vyhlásením platnosti realizácie JTSK03. Všetky
merania musia nadväzovať na nové geodetické základy
a musia sa vykonať v JTSK03. Odstránili sa nehomogénne
deformácie S-JTSK a naštartoval sa zber referenčných údajov interoperabilných s údajmi národnej aj európskej infraštruktúry. Pri meraní sa prednostne využívajú geodetické
metódy s využitím integrovaných meracích systémov
a technológie GNSS. Zmenili sa postupy podrobného merania a spresnilo sa polohové určenie meraných prvkov.
3.1 Geodetický súradnicový systém
S-JTSK bol vybudovaný v prvej polovici minulého storočia.
Bol charakterizovaný Besselovým elipsoidom, Křovákovým
konformným kužeľovým zobrazením vo všeobecnej polohe a geometrickým základom, ktorý zahŕňa postup vykonania terénnych meraní v trigonometrickej sieti 1. rádu,
spôsob výpočtu a vyrovnania súradníc bodov siete a spôsob umiestnenia vyrovnanej množiny bodov na referenčný
elipsoid (využitie Laplaceových bodov). Terénne merania
vychádzali predovšetkým z uhlových meraní, ktoré sa rozvíjali z niekoľkých základníc.
Platnosť novej realizácie JTSK03 bola v SR vyhlásená k 1. 4.
2011. Podstatou zmeny je spôsob umiestnenia vyrovnanej
siete na Besselov elipsoid. Terénne merania sa vykonali na
bodoch Štátnej priestorovej siete (ŠPS). Využitím GNSS sa
určili súradnice vztiahnuté na elipsoid geodetického referenčného systému 1980, čím odpadla potreba využitia
Laplaceových bodov a meranie základníc.
3.2 Charakteristiky presnosti a kritériá presnosti
Legislatívne úpravy z roku 2009 (vyhláška [1], novela zákona [2]) definovali a vymedzili nové geodetické základy
v členení na aktívne a pasívne a stanovili povinnosti fy-

zických a právnických osôb vo vzťahu k bodom geodetických základov. Merania musia nadväzovať buď na aktívne
geodetické základy, ktoré predstavuje Slovenská priestorová observačná služba, alebo na pasívne geodetické základy (ŠPS). Uvedené zmeny zvýšili nároky na presnosť meračských prác a upravili rozsah kontroly presnosti výsledkov.
Presnosť ZM vyjadruje očakávaný rozdiel medzi polohou
objektu v databáze a jeho „skutočnou“ polohou. Je daná
presnosťou určenia súradníc použitých bodov geometrického základu (body základného a podrobného polohového bodového poľa) a presnosťou podrobných bodov.
Presnosť meračských prác a výsledných súradníc sa určuje
pomocou charakteristík presnosti a kritérií presnosti (kritických hodnôt charakteristík presnosti).
Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov je základná stredná súradnicová chyba m xy
určená vzťahom
mxy = √ 0,5 (mx2 + m 2y ) ,

(1)

kde mx , my sú základné stredné chyby určenia súradníc x, y.
Charakteristikou relatívnej presnosti určenia súradníc
dvojice bodov je základná stredná chyba m d dĺžky d priamej spojnice týchto bodov vypočítanej zo súradníc.
Súradnice podrobných bodov sa určia tak, aby charakteristika mxy nepresiahla kritérium u xy a charakteristika m d
nepresiahla kritérium ud .
V tab. 1 uvádzame charakteristiky presnosti a ich kritériá
pre body podrobného polohového bodového poľa a pre
podrobné body, kvôli lepšiemu porovnaniu v členení „pred
účinnosťou“ a „po účinnosti“ vyhlášok č. 300/2009 Z. z. [1]
a č. 461/2009 Z. z. [3].
Kontrola podrobného merania, resp. dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje využitím dĺžkového alebo
polohového kritéria, teda pomocou:
a) kontrolných omerných mier alebo kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc bodov a ich porovnaním
s dĺžkami vypočítanými zo súradníc, alebo
b) nezávislého kontrolného merania a výpočtu súradníc
výberu bodov a ich porovnaním s prvotne určenými
súradnicami, pričom kontrolné meranie sa vykoná s rovnakou alebo vyššou presnosťou.
Podrobné body sa na tento účel vyberú tak, aby boli
v teréne jednoznačne identifikovateľné a na meranom
území rovnomerne rozmiestnené. Použije sa N podrobných bodov alebo N dvojíc podrobných bodov (N je minimálne 100).

Tab. 1 Prehľad charakteristík presnosti a niektorých kritérií „pred“ a „po“ účinnosti vyhlášok [1] a [3]
Charakteristika presnosti

101

Dovolené kritériá [m]
do roku 2009

dnes platné

body podrobného polohového
bodového poľa
- základná stredná súradnicová
chyba mxy

PBPP (pevný bod)
uxy = 0,06
PMB (pomocný meračský bod)
uxy = 0,12

PGB (podrobný geodetický bod)
uxy = 0,04
PMB (pomocný meračský bod)
uxy = 0,04

podrobné body
- základná stredná súradnicová
chyba mxy
- základná stredná chyba dĺžky m d
- polohová odchýlka Δp

trieda presnosti
TP3
TP4
uxy = 0,14 uxy = 0,26
u d = 1,5 uxy (d+12)/(d+20)
Δp ≤ 0,24

uxy = 0,08
u d = 0,12 (d+12)/(d+20)
Δp ≤ 0,14
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Pri overovaní merania využitím dĺžkového kritéria sa vypočítajú rozdiely dĺžok
Δd = dm – d k ,

(2)

kde dm je dĺžka vypočítaná zo súradníc a dk je dĺžka určená
kontrolným meraním. Presnosť sa považuje za vyhovujúcu,
ak platí, že |Δd| ≤ 2ud a pritom pre 60 % posudzovaných
odchýlok platí, že |Δd| ≤ ud .
Pri použití polohového kritéria na kontrolu merania sa
pre výber bodov vypočítajú rozdiely súradníc
Δx = xm – x k ,
Δy = ym – y k ,

(3)
(4)

kde xm , ym sú prvotne určené súradnice podrobného bodu
a xk , yk sú súradnice podrobného bodu z kontrolného
merania.
Presnosť sa testuje pomocou výberovej strednej súradnicovej chyby s xy vypočítanej ako kvadratický priemer
stredných chýb súradníc sx , s y , ktoré sa určia vo výbere
v rozsahu N bodov zo vzťahov
sx =

√

0,5

1
N

N

Σ Δx

2
j

,

4.2 Obsah ZM, miera zaplnenia

j=1

(5)
sy =

√

0,5

1
N

pade katastrálneho mapovania, zodpovedá meraniu na účely
KN (veľkomierkové meranie) – je 1 : 2000 alebo 1 : 1000.
Ak vychádzame z rozlišovacej schopnosti ľudského oka, ktorá
je 0,2 mm, v mape mierky 1 : 1000 táto vzdialenosť predstavuje hodnotu 0,20 m. Rozlišovaciu úroveň mapy môže
určovať aj podrobnosť merania.
Pre vektorové mapy obmedzenia z vizualizácie objektov
strácajú opodstatnenie. Rozlišovacia schopnosť je daná
podrobnosťou merania a spracovania výsledkov. Veľkosť
meraných výstupkov a vzdialeností je stanovená na hodnotu 0,10 m. Táto hodnota sa odvíja od 1,5 násobku hodnoty kritéria uxy (tab. 1). Spracovanie výsledkov musí zabezpečiť jednoznačnosť určenia výmery pozemku na 1 m2 .
Práve z dôvodu zamedziť nejednoznačnosť výmery boli
z VKM odstránené kružnicové a krivkové oblúky. V súčasnosti sú prípustné iba líniové spojenia a každý oblúk musí
byť nahradený úsečkami tak, aby sa žiaden bod úsečky neodchýlil od skutočného priebehu hranice o viac ako 0,10 m.
Priestorová rozlíšiteľnosť pre veľkomierkové meranie
predstavuje zjednodušenie dĺžok/línií do 0,10 m a plôch do
1 m 2. Vzhľadom na formu mapy platí, že rozlišovacia schopnosť ZM je 0,20 m a rozlišovacia schopnosť VKM je 0,10 m.

N

Σ Δy

2
j

.

j=1

Presnosť určenia podrobného bodu sa považuje za vyhovujúcu, ak
- polohová odchýlka Δp ≤ 0,14 m, pričom Δp sa vypočíta
zo vzťahu
p = √ Δx 2 +Δy 2 ,

(6)

- a súčasne platí, že výberová stredná súradnicová chyba
sxy ≤ 0,09 m pre N ∈ (100, 300), resp. sxy ≤ 0,08 m pre
N > 300, pričom sxy sa vypočíta zo vzťahu
sxy = √ 0,5 (sx2 + sy2 ) .

(7)

4. Obsah ZM
KM pôvodne spravovaná v analógovej forme mení od roku
1995 svoju formu na vektorovú. Obsah VKM je vytváraný
tak, aby umožňoval vytvorenie výtlačku mapového listu
ZM. VKM obsahuje objekty, ktoré sa zatrieďujú do vrstiev.
Ich výhodou je, že pri vizualizácii môžu, ale nemusia byť
zobrazené, čím sa vylučuje hrozba celkového informačného a grafického zaplnenia mapy. Zásadným je aj pohľad
na rozlišovaciu schopnosť mapy.
4.1 Rozlišovacia schopnosť ZM
Rozlišovaciu schopnosť mapy určuje veľkosť najmenšieho
detailu na mape, ktorý môže byť čitateľom registrovaný.
Pri analógovej mape je rozlišovacia schopnosť v úzkom
vzťahu ku kartografickej mierke, ktorá sa používa na vizualizáciu objektov. Mierka, ktorá určuje mieru abstrakcie v prí-

Určujúci pre obsah ZM je obsah VKM, ktorý priamo nadväzuje na obsah a predmet KN. Obsah VKM vyjadruje
aktuálne potreby spoločnosti, priebežne sa modifikuje, pričom sa zohľadňujú nové technológie a pravidlá informatizácie spoločnosti.
Pre obsah VKM je špecifické, že obsahuje iba také prvky,
ktorých aktualizáciu môže správa katastra garantovať, a že
prítomnosť niektorých prvkov mapy je podmienená evidovaním právneho vzťahu.
Presný obsah VKM (tab. 2) vyplýva zo zákona č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) [4]. Objekty
VKM sa zatrieďujú do vrstiev, ktoré sú uvedené v tab. 3.
Kvôli zvýrazneniu rozsahu zmien obsahu VKM poukážeme na niektoré z nich.
V roku 2001 sa vo VKM vytvorila samostatná vrstva
„ZUOB“. Obsahuje hranicu vymedzujúcu príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce. Vytvorením tejto samostatnej vrstvy sa sledovalo zvýšenie istoty odlíšenia
hranice rozdielnych daňových režimov, režimov ochrany
poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ako aj ochrany životného prostredia [5].
V roku 2004 sa predmetom KN a predmetom zobrazovania vo VKM stali aj rozostavané stavby za podmienky, že
je k nim evidovaný právny vzťah. Mapová značka sa používa rovnaká ako pre stavbu.
Zmenou v obsahu VKM je aj nová vrstva „TARCHY“
(tab. 3). Pre zobrazovanie vecných bremien k časti pozemku v minulosti platilo, že sa v KM nezobrazovali a polohové vymedzenie vecného bremena zaznamenával geometrický plán. Toto pravidlo sa dnes zachováva v súvislosti
s analógovou formou KM. Vo VKM novovytvorená vrstva
„TARCHY“ slúži na vyznačenie rozsahu vecného bremena
k časti pozemku s podmienkou, že sa nevytvára samostatná
parcela. Retroaktivita vyznačovania vecných bremien nie
je predpísaná, preto vrstva obsahuje iba tie vecné bremená,
ktoré vznikli po účinnosti vyhlášky č. 461/2009 Z. z. [3].
Zmeny obsahu VKM nastali aj vo vyznačovaní niektorých
mapových značiek, ktoré v minulosti v (analógovej) KM
vyjadrovali druh pozemku. Od roku 2011 platí, že mapová
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Tab. 2 Obsah VKM

hranice pozemkov

môžu zároveň tvoriť hranice zastavaného územia obce, katastrálnych území, obcí, vyšších
územných celkov, vojenských obvodov, okresov a krajov, druhov pozemkov alebo spôsobu
využívania pozemku, hranice vymedzené právami;

chránené skutočnosti

sú nehnuteľnosťami alebo sa vzťahujú na nehnuteľnosti. Najmä: chránená krajinná oblasť,
národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, pozemok s chráneným krajinným prvkom (napr. strom), chránené vtáčie územie, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny, kultúrne pamiatky, kúpeľné územia, chránené vodohospodárske oblasti;

stavby

ktoré sú predmetom katastra. Stavby trvalého charakteru spojené so zemou pevným základom a rozostavané stavby, ku ktorým je evidovaný právny vzťah. Stavby, ktoré nie sú predmetom katastra sa považujú za súčasť pozemku;

dopravné stavby a zariadenia

pozemky súvisiace s dopravou a ich hranice. Stavby, ak sú predmetom katastra;

vody a vodné stavby

pozemky súvisiace s vodami a ich hranice. Stavby, ak sú predmetom katastra;

nadzemné potrubné
a elektrické vedenia

ak sú predmetom katastra (pozemky a ich hranice, stavby);

podzemné potrubné
a elektrické vedenia

ak sú predmetom katastra;

vecné bremená k časti pozemku

ak sú predmetom katastra (po 1. 12. 2009);

sídelné a nesídelné názvy

obcí (miest) a ich častí, katastrálnych území, ulíc, námestí a verejných priestranstiev, významných stavieb, pamätníkov, geografických objektov, chránených skutočností a chotárne názvy.

Tab. 3 Prehľad vrstiev VKM
Názov vrstvy

Obsah vrstvy

KLADPAR

hranice a čísla parciel, symboly druhov pozemku/spôsobu využívania pozemku

ZAPPAR

vnútorná kresba parciel

POPIS

názvoslovie – sídelné a nesídelné názvy

ZNACKY

mapové značky (okrem značiek druhu pozemku/spôsobu využívania pozemku)

POLYGON

body podrobného polohového bodového poľa

LINIE

ďalšie prvky polohopisu

KATUZ

hranica katastrálneho územia

ZUOB

(od roku 2001)

TARCHY (od roku 2009)

hranica zastavaného územia obce (do roku 2001 súčasť vrstvy LINIE)
vecné bremená

značka nie je určená pre druh pozemku, ale pre spôsob využívania pozemku. Uvedené nadviazalo na skutočnosť, že
údaj „spôsob využívania pozemku“ evidovaný v registri C
sa stal povinným údajom v KN, a ako taký lepšie vyjadruje
skutočné využívanie pozemku [6].
Zásadnou zmenou je už spomínané nahradenie kružnicových a krivkových oblúkov líniovými spojeniami v roku
2010 a rozhodnutie o zrušení zlučiek vo VKM v roku 2011.
Prítomnosť zlučiek bola vyhodnotená ako nadbytočný
prvok mapy, keďže vnútorná kresba parcely je odlíšená farebnosťou vrstiev VKM (na tlač mapového listu ZM alebo výrezu z VKM technikou bežne dostupnou správe katastra

sa nepomyslelo). V roku 2013 sa rozhodlo o ich opätovnom zobrazovaní.
Obsah každej mapy je limitovaný. Výhodou VKM je, že
pri vizualizácii môžu, ale nemusia byť zobrazené všetky
vrstvy, čím sa vylučuje hrozba celkového informačného
a grafického zaplnenia mapy.
Pre ZM je otázka zaplnenia neistá. V budúcnosti bude
zaujímavé sledovať najmä rozsah vrstvy „TARCHY“ vzhľadom na pribúdajúce zápisy obmedzení vlastníckeho práva
k časti pozemku, zo zákona označené ako vecné bremená.
U ostatných prvkov nie je predpoklad, že by spôsobili informačné alebo grafické zaplnenie mapy.

GaKO 59/101, 2013, číslo 5, str. 016

Geodetický a kartografický obzor

104 ročník 59/101, 2013, číslo 5
5. Záver

Hudecová, Ľ.: Kvalita a obsah výsledkov…

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Výsledky katastrálneho mapovania zabezpečujú tvorbu základného štátneho mapového diela veľkej mierky a zároveň slúžia na potreby KN. Obsah ZM je jednoznačne daný
obsahom a predmetom KN. Korešponduje s obsahom VKM,
ktorá môže meniť obsah, štruktúru a reprezentáciu prvkov.
Napĺňa súčasný obsah VKM predstavu o obsahu základného štátneho mapového diela veľkej mierky? Pre viacero
prvkov sme ukázali, že ich zobrazenie vo VKM je podmienené evidovaním práva, a teda existencia objektu v teréne stopercentne nezaručuje jeho zobrazenie v mape.
Ak uvážime, že zber priestorových údajov, akým je aj
katastrálne mapovanie, má byť koordinovaný, čo najúčelnejší a dobre organizovaný, s cieľom budovať národnú
infraštruktúru priestorových informácií, mali by sme sa pripraviť na viaceré zmeny. Zmeny, ktoré rozšíria predmet
merania a zisťovania nad rámec potrieb KN. Bude namieste
zamyslieť sa nad nemenným obsahom ZM, ktorý nebude
podliehať modifikáciám obsahu VKM a bude zodpovedať
požiadavkám používateľov tohto základného štátneho
mapového diela.
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neskorších predpisov.
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Výstava map ve Varšavě
Velvyslanectví České republiky (ČR) v hlavním městě Polské republiky (PR) Varšavě
se rozhodlo představit polské veřejnosti vybrané ukázky staré a nové české mapové tvorby, a to prostřednictvím větší střednědobé samostatné výstavy.
V létě roku 2012 velvyslanec ČR J. E. Ing. Jan Sechter a rada velvyslanectví
ČR Ing. Karel Kysilka požádali o pomoc ředitele Zeměměřického úřadu (ZÚ) Ing.
Jiřího Černohorského, jenž žádosti ochotně vyhověl a přislíbil spolupráci.
Byla vytvořena základní pracovní skupina, kterou vedl Ing. Jiří Černohorský
a jejímiž členy (podle abecedy) dále byli: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. a RNDr.
Miroslav Kronus za Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK), Petr Mach
a Ing. Stanislav Meissner za odbor správy a užití geoinformací a RNDr. Ing. Michal
Traurig za odbor kartografie a polygrafie.
Cílem výstavy bylo představit staré i nové mapy. Staré mapy jako výsledek
práce soukromých osob i jako mapy vzniklé v zájmu státu, nové mapy přednostně coby státní mapové dílo a z nich nejnovější především z tvorby ZÚ.
Odpovídal tomu i název výstavy: Staré a nové mapy z území České republiky
- Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze.
Partnerem Velvyslanectví ČR ve Varšavě byl geodeticko-kartografický podnik
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S. A. (WPG S. A.) a předseda představenstva Ryszard Brzozowski, M. Sc., resp. zástupce předsedy Jacek Uchański, M. Sc.
WPG S. A. nabídlo, a také později zcela bezplatně poskytlo výstavní prostory
a potřebné vybavení.
Všechny mapy mohly být vystaveny jen jako reprodukce, ale bylo rozhodnuto, že budou vyhotoveny v původní velikosti (obr. 1), což přispělo k výslednému účinku výstavy, v tomto ohledu takřka jedinečné. Vystavené mapy nebyly odborné veřejnosti zcela neznámé, ale i mnozí z přítomných znalců je
takto viděli zcela poprvé, nikoli jen zmenšené v rámci publikací různého druhu.
Všechny mapy byly reprodukovány na tmavém podkladu, doplněny barevným pruhem podle druhu mapy (nejstarší mapy českých zemí, staré katastrální
mapy, staré vojenské mapy, soukromá kartografie, moderní státní mapy, atlasy), opatřeny číslem a QR kódem.
Výstava je plánována jako putovní a zavítá i na jiná místa v PR, ale pravděpodobně i zcela mimo českou a polskou jazykovou oblast. Mapy proto nebyly
na panelech doplněny žádnými popisky. Místo nich byl vydán vícestránkový
Průvodce výstavou se základními informacemi k jednotlivým mapám (obr. 2),
zatím v českém a polském jazyce. Návštěvník si tak mohl podle čísla mapy vyhledat příslušný komentář, a aby nedošlo k záměně, ke komentáři byly připojeny
i drobné reprodukce těchto map, takže omyl byl pak vyloučen. Výstava předložila celkem 51 položek.

Lektoroval:
Ing. Martin Králik,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Dôvetok lektora:
Vzhľadom na ekonomickú situáciu je tvorba základnej mapy SR
veľkej mierky, resp. obnova katastrálneho operátu novým mapovaním utlmená. Dôsledkom tohto útlmu je aj strata odborných kapacít rezortu. Zároveň však vzniká priestor na odbornú
diskusiu v tejto oblasti. Základné otázky sú nastolené v článku
– súradnicový systém, resp. realizácia súradnicového systému
pre tvorbu základnej mapy a vzťah základnej mapy a katastrálnej mapy, resp. vzťah tvorby základnej mapy a obnovy
katastrálneho operátu. Inými slovami: či existuje spoločenská
potreba tvorby základnej mapy SR veľkej mierky a obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

Obr. 1 Sál č. 3 s ukázkami starých katastrálních a starých
vojenských map
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Obr. 4 Vernisáž výstavy

Obr. 2 Ukázka Průvodce výstavou

Obr. 5 Návštěva ministrů na výstavě, zprava T. Chalupa
a M. Korolec v diskuzi s J. Uchańskim (foto: K. Kysilka)

Obr. 3 Sál č. 4 s ukázkami starší soukromé mapové tvorby
a ukázkami především současných map z tvorby ZÚ

Jako předlohy posloužily mapy původní, kvalitní reprodukce nebo faksimile,
v případě moderních map byly tyto tištěny přímo z dat.
Ve třech případech využil ÚAZK laskavosti Biskupství litoměřického, antikvariátu Karel Křenek v Praze a PhDr. Pavla Wodeckého, CSc., kteří dali souhlas
s vystavením reprodukcí map v jejich vlastnictví.
Mapový obraz Prahy první poloviny 19. století byl pro lepší představu o její
tehdejší podobě doplněn soudobými pohledy na město od předních kreslířů
oné doby.
K případnému nabytí dalších informací mohly napomoci vystavené reprodukce obalů nebo titulních stran vybrané literatury především o starých, ale
i nových mapách (obr. 3).
Vernisáž výstavy proběhla dne 6. 3. 2013 (obr. 4) za účasti v úvodu zmíněných zástupců velvyslanectví ČR, přítomen byl předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře, ZÚ reprezentovala z důvodu nemoci
ředitele Ing. Jiřího Černohorského jeho zástupkyně Ing. Danuše Svobodová.

Obr. 6 Konference
(zleva K. Kysilka, K. Večeře, B. Ney a J. Radiměřský)

Výstavě byla z polské strany věnována mimořádná pozornost. Svou přítomností ji poctili představitelé polského odborného i veřejného života. Později
ji shlédli ministři životního prostředí ČR Tomáš Chalupa i PR Marcin Korolec,
a také předseda Senátu ČR Milan Štěch (obr. 5).
Návštěvníkům výstavy byly k dispozici již zmíněný průvodce výstavou, soubor
reprodukcí vybraných starých i nových map a navíc i soubor mapových pohlednic s obrazem map ze sbírek ÚAZK.
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Reprodukční, tiskařské a knihařské práce byly zajištěny na pracovišti odboru
kartografie a polygrafie v Sedlčanech, které vedl Ing. Miroslav Beníschek.
Odpoledne se na velvyslanectví ČR konala navazující konference (obr. 6)
s názvem Historie a současnost české a polské kartografie a jejich postavení
ve střední Evropě, v jejímž rámci byly předneseny následující příspěvky
autorů těchto institucí, úřadů a podniků:
• prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (ředitelka Historického ústavu Akademie
věd ČR): Mapové bohatství České republiky jako kulturní dědictví,
• prof. dr hab. inż. Bogdan Ney (Instytut Geodezji i Kartografii): Rola geodezji
i kartografii w rozwoju społecznym,
• Ing. Antonín Švejda (vedoucí oddělení exaktních věd Národního technického
muzea v Praze): České geodetické přístroje,
• dr inž. Henryk Bartoszewicz (vedoucí Oddziału Kartografii, Archiwum Główne
Akt Dawnych): Dzieje kartografii miast polskich do końca XIX wieku,
• Ing. Danuše Svobodová (zástupkyně ředitele ZÚ v Praze): Prostorová data
Zeměměřického úřadu,
• Jerzy Zieliński (ředitel Departmentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii): Współczesne dane
mapowe i geograficzne GUGiK dla współpracy transgranicznej,
• Ing. Jan Pacina, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem): Využití
starých map pro rekonstrukci zaniklého vzhledu krajiny,
• prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Gotlib (proděkan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej): Nowe trendy w polskich badaniach i wdrożeniach z zakresu kartografii,
• Ing. Martin Hrdlička (Hrdlička Group Praha): Využití digitálních map v řešeních pro eGovernment.
Zahájení výstavy i konference proběhly velmi úspěšně a všechna dosavadní
hodnocení výstavy jsou jednoznačně pochvalná.
V zásadě novým a jednotným způsobem se podařilo předložit polské veřejnosti to podstatné ze starého i nového mapového obrazu českých zemí a představit ÚAZK jako významnou archivní instituci a ZÚ jako moderního a progresivního původce velmi dobrých výsledků zeměměřických i kartografických
činností všeho druhu.

Ve dvou dopoledních blocích zazněly informace o využití globálního navigačního satelitního systému (GNSS) v katastru nemovitostí (KN) a o přínosech
a rizicích využití metod GNSS pro zeměměřické činnosti v KN. Účastníci semináře se také seznámili s transformační službou Geoportálu ČÚZK a současným
stavem činnosti Slovenské prostorové observační služby SKPOS.
V odpoledním bloku zazněly informace o záměrech Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v oblasti GNSS v roce 2012 a jejich naplnění. Poslední
část odpoledního bloku patřila firemním prezentacím prodejců techniky GNSS.
Součástí semináře byla také výstava aparatur GNSS firem Trimble, Leica,
Javad, Topcon a Ashtech (obr. 2). Závěr konference oživil zástupce firmy
Geoobchod, s. r. o., Aleš Rucký představením novinky na trhu s geodetickými
pomůckami, tzv. „geobrčka“ (náhrada dřevěného kolíku pro geodetické práce,
jehož výhodou je skladnost, nízká hmotnost, čistota při práci i transportu
a snadná manipulace).

Obr. 1 Účastníci semináře v konferenčním sále

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
RNDr. Miroslav Kronus,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Seminář Družicové metody v geodézii
a katastru 2013 se konal v Brně
I letos se konal na akademické půdě Fakulty stavební (FAST) Vysokého učení
technického (VUT) v Brně seminář „Družicové metody v geodézii a katastru“,
jehož pořadatelem byl Ústav geodézie FAST VUT v Brně. Seminář již pevně zakotvil v kalendáři odborných akcí a jeho 16. ročník, jenž se konal 31. 1. 2013,
byl toho důkazem. Podařilo se, jak již bývá dobrým zvykem, seminář obohatit
mezinárodní účastí z řad odborníků zahraničních vysokých škol, výzkumných
institucí, státních organizací apod. ze Slovenska a Polska.
Tematicky byl seminář zaměřen na družicové sítě a jejich využití v České
republice, výsledky výzkumných prací, aplikace družicových měření v geodézii,
technologie a zkušenosti v katastru, vývoj technologií, metody přesného určování absolutních souřadnic – PPP (Precise Point Positioning) a na vývoj družicové geodézie v některých sousedních státech. Seminář byl rozdělen do tří
bloků členěných podle témat příspěvků. Po slavnostním zahájení a přivítání
účastníků semináře (obr. 1) bylo vedoucím Ústavu geodézie FAST VUT doc. Ing.
Josefem Weigelem, CSc., připomenuto výročí 100 let od narození prof. Dr. Ing.
Josefa Vykutila, který se zasloužil o významné přínosy pro obor geodézie (např.
dodnes používané skripta vyrovnávacího počtu a vyšší geodézie).

Obr. 2 Výstava techniky GNSS

Semináře se zúčastnilo více než 100 účastníků ze soukromých firem, školství,
rezortu a státních organizací. V rámci semináře byl vydán sborník příspěvků.
Velký dík patří prof. Ing. Zdeňku Nevosádovi, DrSc., garantu semináře, a také
přípravnému výboru, který se podílel na bezproblémovém chodu celé akce.
V současné době již probíhají přípravy na další ročník tradičního semináře.
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.,
Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.,
Ing. Michal Kuruc,
Ústav geodézie, FAST VUT v Brně
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Stála expozícia geodézie, kartografie
a fotogrametrie na SPŠSaG v Bratislave
Keď v roku 1991 odpojením od Strednej priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej
v Bratislave vznikla samostatná SPŠ geodetická so sídlom na Vazovovej ulici
v Bratislave, začali v nej nadšenci z radov pedagógov doslova „na kolene“ budovať geodetické a fotogrametrické laboratóriá, potrebné v pedagogickom
procese na získavanie odborných zručností.
Laboratóriá sa neustále dopĺňali a vylepšovali. V geodetickom laboratóriu
boli postupne svojpomocne vybudované piliere na stanoviská prístrojov, sieť bodov (terčíkov a modelov objektov) na stenách laboratória a komparačná základnica. Vo fotogrametrickom laboratóriu boli sprevádzkované analógové vyhodnocovacie prístroje stereokomparátor, stereoautograf a stereoplanigraf, ktoré
na cvičeniach z fotogrametrie slúžili na nácvik stereoskopického videnia. Z prístrojov a pomôcok, ktoré sa už na meranie nevyužívali, sa zároveň budovala
malá expozícia obdivovaná hlavne počas každoročne organizovaných Dní otvorených dverí.

Obr. 1 Riaditeľ školy Ing. Karol Ďungel (uprostred vľavo)
a Ing. Roman Csabay, riaditeľ OŠMaŠ

Počas svojej existencie sa škola aktívne zapájala do rôznych projektov a študenti ju úspešne reprezentovali na mnohých súťažiach a podujatiach nielen na
Slovensku (Stredoškolská odborná činnosť, Amavet, Mladí vedci a pod.), ale aj
v zahraničí (Česko, Belgicko a Tunis).
Ani uvedené aktivity, ani úspešná reprezentácia školy však nezabránili tomu,
aby po 19-ročnej existencii bolo samostatné stredoškolské vzdelávanie v odbore geodézia a kartografia zrušené a štúdium odboru vrátené späť na SPŠ
stavebnú (na Drieňovú ulicu), od 1. 7. 2011 existujúcu pod názvom SPŠ stavebná
a geodetická (SPŠSaG). Výučba geodézie tak v školskom roku 2011/2012 začínala opäť takmer od nuly. Je neuveriteľné, čo všetko pedagógovia-geodeti dosiahli za posledných pár mesiacov, keď ešte na konci školského roka 2011/2012
okrem iného neboli presťahované z bývalého sídla na Vazovovej ulici ani fotogrametrické prístroje! A dnes záujemcov o geodéziu, kartografiu a fotogrametriu pozývajú do novozriadenej expozície, ktorá bola slávnostne otvorená
5. 2. 2013 pri príležitosti Dňa otvorených dverí SPŠSaG za účasti riaditeľa
odboru školstva, mládeže a športu (OŠMaŠ) Bratislavského samosprávneho
kraja Ing. Romana Csabaya (obr. 1).
Expozícia sa nachádza v suterénnych priestoroch školy, v novovytvorenom
„fotogeolaboratóriu“. Aby bolo možné pridelený priestor používať aj v pedagogickom procese, napríklad na nácvik merania vodorovných a zvislých uhlov
počas nepriaznivého počasia, sú všetky vystavené exponáty umiestnené po
obvode miestnosti (obr. 2), ktorá je rozdelená nosnými priečkami na tri časti.
Prvá časť expozície je venovaná histórii kartografie a katastra. Sú tu umiestnené historické prístroje a rysovacie pomôcky používané na tvorbu máp (obr. 3),
ktoré si návštevníci môžu aj vyskúšať. Priebeh historického vývoja je zobrazený
na stupnici, tzv. časovej osi (tu bola použitá inšpirácia z návštevy Národného
technického múzea v Prahe, pri ktorej nám robil sprievodcu prof. Ing. Bohuslav
Veverka, DrSc., zo Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe), vytvorenej z papierových
metrov (obr. 4). K zvislým čiaram s rokmi na formáte A4 sú priradené významné
udalosti týkajúce sa odboru, ako napríklad prvé mapové zobrazenia, údaje
o osobách, ktoré sa zaslúžili o vývoj a rozvoj kartografie a tiež údaje o pomôckach, ktoré sa v minulosti používali na rôzne merania.
V druhej časti – venovanej geodézii – sú vystavené geodetické kamenné
meračské značky, pomôcky na meranie dĺžok, meracie pásma (obr. 5), napodobeniny siahy a lakťa, nivelačné a tachymetrické laty, meračské stoly, klasické
teodolity, optické i elektronické diaľkomery, ako aj nivelačné prístroje, ktoré sa
používali pri bežných geodetických prácach v minulosti.
Do tretej časti, ktorá je venovaná fotogrametrii, boli umiestnené klasické
analógové fotogrametrické prístroje (obr. 6), ktoré sa konečne podarilo presťahovať z predchádzajúcej školskej budovy a aj svojpomocne sfunkčniť (na modeli vytvorenom na podklade leteckých snímok je možné si pozrieť, ako vyze-

FOTOGEOLAB

2. časť
geodézia

3. časť
fotogrametria

okno

okno
Obr. 2 Pôdorys miestnosti expozície

__
__
__

okno

__
_
0_
__
__
__
__
_
1 000 _
__
__
__
__
_
2 000

časová os

1. časť
kartografia
kataster

PC
dvere

SPRÁVY ZO ŠKÔL

107

GaKO 59/101, 2013, číslo 5, str. 020

Geodetický a kartografický obzor

108 ročník 59/101, 2013, číslo 5

Obr. 3 Pomôcky na tvorbu máp

SPRÁVY ZO ŠKÔL

Obr. 6 Analógové fotogrametrické prístroje

Obr. 4 Časová os

Obr. 5 Meracie pásma

Obr. 7 Pripravené stanoviská prístrojov

rala Bratislava v roku 1952). Záujemcovia si môžu pozrieť tiež stereodvojice
snímok cez stereoskopy alebo 3D obrázky cez anaglyfické okuliare. Súčasťou
fotogrametrickej expozície je aj zbierka fotografických aparátov a pomôcok,
ktoré sa používali na vyhotovenie klasických fotografií.
Aby si návštevníci vedeli predstaviť prácu meračov v teréne, majú možnosť
zahrať sa na pripravených stanoviskách na geodetov a s niektorými prístrojmi
aj manipulovať (obr. 7).
Na záver chceme v mene pedagógov SPŠSaG pozvať záujemcov na návštevu
tejto expozície, ktorá je verejnosti sprístupnená každú stredu v čase od 8.00 do
10.00 hod. aj s možnosťou odborného výkladu. Stačí sa prihlásiť telefonicky na
číslo +421/2/43 33 97 83 alebo mailom na astrizincova@gmail.com.
Veríme, že aj keď je expozícia geodézie, kartografie a fotogrametrie plošným
rozsahom neveľká, zato však mimoriadne zaujímavá, výrazne prispeje k popu-

larizácii odboru geodézia a kartografia a podnieti záujem mládeže o jeho štúdium. Za tento počin patrí vďaka všetkým pedagógom SPŠSaG v Bratislave,
ktorí sa o zriadenie expozície zaslúžili.
Zároveň sa obraciame na širokú geodetickú obec s výzvou – ak máte nejaké
exponáty, pomôcky, mapové alebo fotogrametrické dokumentácie, ktoré vám
nebudú chýbať, a môžete ich poskytnúť alebo na nejaký čas zapožičať na
rozšírenie expozície, kontaktujte nás na uvedenej mailovej adrese.
Ing. Linda Gálová,
Katedra geodetických základov,
SvF STU v Bratislave,
foto: Ing. Alžbeta Strižincová,
SPŠSaG v Bratislave
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