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K převodu výsledků měření aparaturami GPS do souřadnicového
systému S-JTSK
Geodetický a kartografický
4 obr., 1 tab., lit. 12

obzor, 39, 1993, č. 7, str. 133- 139,

Dvě metody transformace výsledků měřeni aparaturami GPS
do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Je formulována a zdůvodněna podrobná metodika převodu, uveden výpočetní postup a výsledky testování
na dvou lokalitách.
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139-142, I fig., 4ref.

obzor,

39,

1993, No.

7, pp.

Founding the geodynamical point by the Chair of Geodesy of
the Slovak Technical University in Bratislava orientated to
complex geodynamical research. Description of the place and
of technical installations of the Astronomic-Geophysical
Observatory of Comenius University in Bratislava, where the reference point is situated. Present geodetic works and participation
on international projects. Perspectives of future development
and utilizing the reference point.
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J.-HEFTY,

Reference Geodynamical Point Modra-Piesky

obzor, 39, 1993, č. 7, str. 139-142,

Zriadenie geodynamického
bodu katedry geodetických základov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na účely komplexných geodynamických výskumov. Popis lokality a technického vybavenia
Astronomicko-geofyzikálneho
observatória
UniverZIty Komenského v Bratislave, kde je situovaný referenčný bod. Doterajšie geodetické práce a účasť na medzinárodných projektoch. Perspektívy rozvoja a využitia geodynamického bodu.

SEDLÁK, V.-LUKOVINY,

V.

Chances of Laser Technology Applications During Joining And
Orientating Measurements in Mines
Geodetický
142-146,4

a kartografický
fig., 4 tab., 8 ref.

obzor,

39,

1993, No. 7, pp.

Laser rotating instrument ROTOLlTE LASER - Model 842
may be applied not only in civil engineering but also for tie and
orientating measurements in mine survey. Experimental testing
the instrument performed in a shaft of 35 m depth of the Technical University in Košice. Deviation of bearing of line orientation in underground is 25" smaller if compared with the allowance. Mean square error of measurement resulted as 71". Saved
lime is almost 9 hours.
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Možnosti použitia laserovej techniky na hanské pripájacie a usmerňovacie meranie
Geodetický a kartografický
4 obr., 4 tab., lit. 8

obzor, 39, 1993, č. 7, str. 142-146,

Laserový rotujúci prístroj ROTOLlTE LASER - Model 842
možno využiť okrem stavebníctva aj na pripájacie a usmerňovacie meranie v banskom meračstve. Experimentálne overenie
prístroja na jame hlbokej 35 m Technickej univerzity v Košiciach. Odchýlka v smerníku podzemnej orientačnej priamky je
o 25" menšia ako krajná odchýlka. Dosiahnutá stredná chyba
merania je 71". Časová úspora je takmer 6 h.
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De la transmission des résultats du mesurage par appareillage
GPS dans le systéme de coordonnées S-JTSK
Geodetický
133-139,4

a kartografický
obzor, 39, 1993, No 7, pages
illustrations, I planche, 12 bibliographies

Deux méthodes de transformation des résultats de mesurage effectué par appareillage GPS dans le systeme de coordonnées du
Réseau trigonométrique
unique cadastral (S-JTSK). Une méthode détaillée de transmission formulée et justifiée et un procédé de calcul ainsi que les résultats du testage effectué dans
deux localités y sont représentés.
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Remarks on Transformation of Observations with GPS Instruments to the S-JTSK Coordinate System
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133-139,4

a kartografický
obzor,
fig., I tab., 12 ref.

39,

1993, No. 7, pp.

Two methods of GPS observations transformation into the system of the Uniform Trigonometric
Cadastral Network (SJTSK). Detailed transformation method is formulated and justified as well as its reduction flow chart and results of testing in
two areas.

M.

1993, No 7, pages

En vue des recherches géodynamiques complexes on a établi le
point géodynamique de la chaire des bases géodésiques de l'U niversité Technique Slovaque a Bratislava. Description de la localité et de l'équipement technique de l'Observatoire astronom ico-géophysique de l'Université Comenius a Bratislava ou est
situé le point de référence. Les travaux géodésiques réalisés jusqu'a présent ainsi que la participation aux projets internationaux. Perspectives de l'évolution et ďutilisation du point géodynamique.
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laser
rotation
ROTOLlTE
LASER
- Modele 842
peut-étre
utilisé pour le biitiment,
aussi bien que pour le raccordement
et levé rationnel
effectué
dans les mines. Vérification
expérimentale
de ľappareil
dans un puits de 35 m de profondeur de ľUniversité
Technique
de Košice. La déviation
de ľangle de direction
de la droite souterraine
ďorientation
est de 25"
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Das rotierende
Lasergegat
ROTOLlTE
LASER
- Model 842
kann ausser dem Bauwesen
auch fiir Anschlussund Richtungsmessungen
im Markscheidewesen
genutzt werden.
Experimentaltestung
des Gerates
auf der 35 m tiefen Grube
der Technischen Universitat
in Košice. Die Richtungsabweichung
der unterirdischen
Orientierungsgeraden
ist um 25" kleiner
als die
Randabwichung.
Der erreichte
mittlere Fehler der Messung betragt 71 ". Die Zeitersparnis
ist fast 6 St.

Pro příští číslo Geodetického a kartografického obzoru připravujeme články k 10. kartografické konferenci (Brno. 8.-9. září 1993).
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K převodu výsledků merení
aparaturami GPS do
souřadnicového systému S-JTSK

.

Pro použití těchto výsledků pro civilní geodetickou
službu je však třeba získané souřadnice a elipsoidické
výšky transformovat do souřadnicového
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výšky
převést na nadmořské (nivelované).
Následující řádky budou věnovány dvěma z více
možných způsobů tohoto převodu. Nejdříve však uvedeme stručnou charakteristiku souřadnicových systémů
s nimiž budeme pracovat.
2. Souřadnicový
katastrální

systém Jednotné

trigonometrické

133

Doc. Ing. Jan Kostelecký, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický,
Zdiby

V současné době nabývá při určování souřadnic geodetických bodů své důležitosti družicový systém GPS
(Global Positioning System). Využití systému GPS byla
na stránkách tohoto časopisu věnována značná pozornost, viz např. [10-12], proto se zde nebudeme zabývat
základními principy metody.
Při použití relativního měření pomocí nejméně dvou
aparatur je možné určovat parametry polohového vektoru spojujícího stanoviska s velmi vysokou přesností.
Provedeme-Ii příslušná měření s následným zpracováním, obdržíme vyrovnané souřadnice všech zpracovávaných bodů v geocentrickém souřadnicovém
systému
WGS-84 (World Geodetic System, 1984), jejichž absolutní přesnost není vysoká (řádově desítky metrů), ale
relativní přesnost je řádu několika milimetrů (v případě, že měření provádíme v oblasti o průměru 20 až 30
km).

obzor

sítě

V geodetické praxi běžně používaný S-JTSK byl definován na bázi trigonometrické sítě I. řádu zaměřené v letech 1920-1927. Vyrovnání provedla v r. 1928 Triangulační kancelář ministerstva financí pod vedením Ing.
Josefa Křováka. Rozměr, poloha a orientace této sítě na
Besselově elipsoidu byly určeny nepřímo na základě rakouské vojenské triangulace provedené na našem území
v 19. století. Využitím 42 identických bodů byly určeny
transformační
parametry
Helmertovy
podobnostní
transformace a tím definovány souřadnice všech 268
bodů trigonometrické sítě I. řádu.
Tato síť byla v letech 1928-1936
doplněna v Čechách o dalších 93 bodů a v letech 1949-1950 o 20 bodů podél československo-maďarské
hranice. Od roku
1928 byla tato síť postupně zhušťována body II. až IV.
řádu a body podrobné trigonometrické
sítě V. řádu.
V roce 1957 byly triangulační práce skončeny. Jednotná
trigonometrická síť 1.- V. řádu tak pokrývá celé území
bývalého Československa a má přes 47 000 bodů, průměrná délka stran je 2 km. Bližší údaje jsou uvedeny
např. v [I] a [2].
Přes vysokou relativní přesnost (1-2 cm mezi body
V. řádu) vykazuje tato síť lokální směrové i délkové de-

formace, orientace sítě je chybná zhruba o 10" díky navázání na starou rakouskou síť, jejíž orientace je pochybená zanedbáním značné tížnicové odchylky na výchozím bodě Hermannskogel,
rozměr sítě byl ovlivněn
(prostřednictvím
42 identických bodů) pouze jedinou
základnou (u Josefova) a délkové deformace se bez
možnosti korekce šířily nekontrolovatelně dále.
Přestože existuje přesnější Československá astronomicko geodetická síť (ČSAGS) i přesnější souřadnicové
systémy (S42, S42/83) - viz např. [2], je neustále nutné
mít na paměti, že veškeré geodetické podklady pro civilní potřebu, vyhotovené v Křovákově zobrazení jsou
vázány na S-JTSK se všemi jeho výše zmíněnými nedostatky.

S rozvojem metod kosmické geodézie bylo možno od
počátku 60. let tohoto století budovat globální geodetické sítě kontinentálního
nebo celosvětového rozsahu.
Jsou to hlavně metody dynamické kosmické geodézie,
které umožňují - na základě aplikace teorie pohybu
umělých družic Země - "přístup" ke geocentru a tedy
budování geocentrických (absolutních) souřadnicových
systémů.
V počátcích éry kosmické geodézie bylo nutno pojímat dynamické metody tak, že na základě pozorování
družic z pozemních stanic bylo třeba určovat kromě
souřadnic pozorovacích stanic zároveň parametry vnějšího gravitačního pole a další veličiny. V současné době
již řešení této úlohy postoupilo tak daleko, že je možné
- při použití vhodných družic - řešit úlohu určení
souřadnic (tedy definovat souřadný systém) izolovaně.
Takovýmto způsobem je definován i souřadnicový systém WGS-84 (World Geodetic System, 1984), konkrétně
souborem stanic a polohami družic systému GPS-NAVSTAR (Global Positioning System - Navigation System using Time and Ranging). Okamžité polohy družic, tak jak jsou vysílány v tzv. palubních efemeridách,
mají však přesnost řádově nižší než je přesnost souřadnic stanic definujících systém.
Pro účely řešení geodynamických úloh existuje celosvětový terestrický referenční systém lTRS (IERS Terrestrial Reference System, IERS je zkratka International Earth Rotation Service - mezinárodní služba určující parametry rotačního vektoru Země) realizovaný
souborem souřadnic stanic tvořících terestrický souřadnicový systém ITRF (Terrestrial Reference Frame, budovaný na základě výsledků laserového měření vzdáleností ke geodynamické družici LAGEOS, využitím metod dlouhozákladnové interferometrie a laserové lokace
Měsíce). Tento systém dosahuje absolutní přesnosti kolem ± 3 cm v každé souřadnici. Vzhledem k časovým
změnám souřadnic, působeným pohybem kontinentálního evropského bloku, je takovému systému přiřazen
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i časový údaj vzniku. (V češtině se obtížně odliší slova
"system" a "frame", budeme nadále používat pouze
slovo "systém" a budeme mít na paměti, že platí ITRS
= ITRF + metody zpracování; metody zpracování nás
v dalším nebudou zajímat).
Analýzy a srovnání ITRF se systémem WGS-84 ukázaly, že jsou kompatibilní v rámci přesnosti ± 2 m
v každé souřadnici. Pro naše účely je tato přesnost dostačující, dále budeme tyto systémy s výhodou zaměňovat.
K systému WGS-84 je přiřazen geocentrický elipsoid,
jehož parametry jsou prakticky shodné s parametry
elipsoidu Geodetického
referenčního
systému 1980
(GRS 80), přijatého Mezinárodní geodetickou asociací.

Pro zjištění vzájemného vztahu mezi S-JTSK a WGS-84
potřebujeme znát v obou systémech souřadnice alespoň
několika identických bodů. Roku 1992 byla na území
nynější České republiky a Slovenské republiky navržena, zaměřena a předběžně vyrovnána tzv. síť nultého řádu (NULRAD), viz [9]. Tato síť je tvořena 19 body,
z nichž 17 bodů je identických s body ČS AGS - viz
obr. 1.
Zaměření této sítě bylo provedeno pouze metodami
GPS v kampani CS-NULRAD-92 pomocí osmi dvoufrekvenčních aparatur typu Geotracer a Trimble ve spolupráci katedry geodetických základov SvF STU v Bratislavě, Geodetického a kartografického
ústavu Bratislava, Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislavě, Vojenského topografického ústavu, Dobruška,
Zeměměřického ústavu, Praha a Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického, Zdiby.
Ze zahraničních partnerů se kampaně zúčastnilo Rakousko (stanice Hutbiegel a Graz), Německo (permanentní stanice Wettzell a Potsdam), Polsko (stanice Borova Gora) a Maďarsko (stanice Penc). Předběžné vyrovnání pomocí software firmy Trimble bylo provedeno

Obr. 1 Rozložení bodů sítě kampaně CS-NULRAD-92
(včetně části zahraničních bodů)

během druhé poloviny roku 1992. Absolutní připojení
sítě bylo prozatím provedeno pouze ke stanici Wettzell,
jelikož pro tuto stanici byly v době zpracování známy
jak souřadnice v systému ITRF, tak i centrační prvky
antény přístroje ROGUE, kterým je na této stanici prováděno permanentní pozorování družic systému GPS
NAVSTAR.
Vzájemný vztah mezi S-JTSK a WGS-84 == ITRF je
realizován parametry podobnostní prostorové transformace určených pomocí 18 identických bodů sítě NULRAD. V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty změny měřítka,
posunů a elementárních rotací použitelných v transformačním vztahu mezi pravoúhlými prostorovými souřadnicemi v soustavě S-JTSK a ITRF, v prvním řádku
jde o výsledky sedmi prvkové transformace s určováním
změny měřítka, ve druhém případě jde o šesti prvkovou
transformaci bez určování změny měřítka (m = O apriori). Na obr. 2 a 3 jsou izoliniemi znázorněny velikosti
zbytkových polohových odchylek po transformaci provedené pomocí výrazů
YITRF

= (1 + m) (XS-JTSK + dMI YS-JTSK - dM2Z.~-JTSd + dX,
= (1 + m) (- dMIXS_JTSK + YS-JTSK + dM3ZS_JTSK) + dY,

ZITRF

= (l

X17RF

+

m) (dM2XS_JTSK

-

dX3YS-JTSK

+

ZS-JTSK)

+

dZ.

Souřadnice X, Y, Z v S-JTSK jsou pravoúhlé prostorové
souřadnice převedené známými vzorci z elipsoidických
souřadnic a výšky jsou vztaženy ke středu Besselova
elipsoidu.
Rozdíly jsou způsobeny hlavně globálními i lokálními deformacemi sítě S-JTSK, jejichž důvody jsou popsány výše. Pro naše další účely je shoda v rámci 5 m (v
případě transformace bez určování měřítka) dostačující. Poměrně značně velké hodnoty parametrů diferenciálních rotací jsou důsledkem chybné orientace S-JTSK
(viz výše).

Doposud byla řeč o globálním vztahu S-JTSK VUc!
ITRF (tento vztah je charakterizován
sedmi prvkovou
transformací). V následujících řádcích půjde o operace
místního charakteru vzhledem k velmi nepravidelně se
měnícím místním deformacím S-JTSK.
Vzhledem k těmto deformacím a dalším důvodům
uvedeným v předchozích odstavcích, je třeba pro transformaci každé individuálně měřené lokální sítě určovat
transformační parametry a není tedy možné používat
předem určeného a jednou provždy platného transformačního klíče.
Při návrhu metodiky budeme mít na paměti dvě možnosti využití bodů zaměřených metodou GPS:
I) získané souřadnice (určené přesnější metodou než
jsou stávající podklady) budou "vyrovnány" na body
S-JTSK, tedy kvalitnější měřené veličiny budou "pokaženy",
2) body S-JTSK budou použity pouze jako opěrné,
měřené relace budou zachovány.
Tyto dvě možnosti, či spíše požadavky, spolu se skutečností, že Křovákovo zobrazení nepatří mezi standardní, ve světě užívaná zobrazení, zpravidla znemožňují
přímé použití některého z firemních software (např.
TRIMNET) pro řešení úlohy výpočtu elipsoidických
souřadnic na Besselově elipsoidu přímým vyrovnáním
a jejich transformace
na rovinné souřadnice
(a to
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i v případě, kdy máme k dispozici dostatečný počet
identických bodů).
Pro transformaci geodetických souřadnic (geodetická
šířka, geodetická délka, elipsoidická výška) ze systému
WGS-84 na rovinné geodetické souřadnice X, Y Křovákova konformního kuželového zobrazení a nadmořskou
výšku je v principu možné použít a) prostorové podobnostní transformace,
nebo b) rovinné transformace
s oddělenou transformací výšek.
ad a) V tomto případě probíhá transformace podle
schématu
(geod. šířka, geod. délka, elipsoidická výška) (elipsoid
GRS80) ---'> (I) ---'> cx, Y, Z) (geocentrické) ---'> (2) ---'> (X,
Y, Z) (el. centr.) ---'> (3) ---'> (B, 1., Hli) (Bessel) ---'> (4) ---'>
(X, Y) (Křovákovo zobrazení).
Transformace (1) je realizována pomocí výrazů vyjadřujících vztah mezi elipsoidickými souřadnicemi (na
mezinárodním elipsoidu GRS80) a pravoúhlými prostorovými souřadnicemi, transformace (2) je provedena
pomocí transformačního
klíče odvozeného v průběhu
výpočtu ze známých souřadnic (v obou systémech) na
identických bodech programem PROTRA - viz [3],
"el. centr." značí prostorovou souřadnicovou soustavu
umístěnou ve středu Besselova elipsoidu, transformace
(3) je inverzní k transformaci (I) a transformace (4) vyjadřuje převod elipsoidických souřadnic na Besselově
elipsoidu na rovinné souřadnice (X, Y) současně s použitím Jungovy transformace.
(Jungova transformace
provádí rozdělení odchylek souřadnic na identických
bodech na další body sítě. Těmto souřadnicím přiřazuje
hodnotu získanou jako váhovaný aritmetický průměr
všech - nebo vybraných - hodnot odchylek, váha je
rovna čtverci převrácené hodnoty vzdálenosti mezi
identickým bodem a bodem, který počítáme). Zadáváme-li při určování transformačního
klíče místo elipsoidických výšek výšky nadmořské a použijeme-Ii alespoň
tři identické body a zpracovávané území je takového
rozsahu, že můžeme průběh plochy kvazigeoidu aproximovat rovinou, dostáváme ve výsledku již přímo nadmořské výšky. Přesnější metodou je však elipsoidické
výšky převést pomocí modelu kvazigeoidu na výšky nivelované (normální), jak je o tom zmínka dále.
ad b) V případě použití rovinné transformace
zováno schéma

je reali-

(geod. šířka, geod. délka, elipsoidická výška)( elipsoid
GRS80) ---'> (I) ---'> (X, Y, Z) (geocentrické) ---'> (2) ---'> (X,
Y, Z) (el. centr.) ---'> (3) ---'> (B, L) (Bessel) ---'> (4) ---'> (X',
Y') Křovákovo zobrazení) ---'> (5) ---'> (X; Y) (Křovákovo
zobrazení),
tedy souřadnice z měření aparaturami G PS, vztažené
k mezinárodnímu elipsoidu GRS80 se transformují pomocí (I) na prostorové, poté se prostorovou transformací (2) převedou na prostorové souřadnice vztažené
k elipsoidu Besselovu ("elipsoidocentrické",
tato transformace bez změny měřítka je provedena pomocí přesných vzorců na základě předem odvozeného klíče pomocí souřadnic identických bodů astronomicko geodetické sítě v systému ITRF); dále ve (3) jde o převod
pravoúhlých prostorových souřadnic na elipsoidické.
Výraz (4) symbolicky označuje zobrazovací rovnice
Křovákova zobrazení a transformace (5) je realizována
transformačním klíčem, který je určen při výpočtu na
základě identických bodů v rovině Křovákova zobraze-

ní (a to buď podobnostní, anebo shodnostní transformací - viz např. [5]) a následnou Jungovou transformací. Výšky se v tomto případě transformují pouhým
posunutím (zavádí se převýšení kvazigeoidu) tak, že
elipsoidické výšky nad elipsoidem GRS80 jsou převedeny pomocí apriori známých modelových výšek kvazigeoidu na normální, zbytkové opravy způsobené nepřesností určení průběhu plochy kvazigeoidu vůči geocentrickému elipsoidu je třeba odstranit použitím Jungovy transformace.
Průběh izočar použitého kvazigeoidu - viz [6] - je
na obr. 4. Charakteristiku jeho relativní přesnosti lze
zatím těžko stanovit, předpokládá se, že je lepší než
20 cm.

Vraťme se nyní k technologii zaměření sítě pomocí GPS
a jeho následného zpracování. Softwarem TRIMVEC
(a jemu podobným) získáme relativní "měřené" prostorové vektory, které jsou sice správně orientovány (vůči
osám geocentrického systému), ale nejsou absolutně
umístěny.
Z předchozího odstavce vyplývá, že ke správné realizaci všech transformací - zvláště při použiti postupu
ad b) - je třeba, abychom síť zaměřenou technikou
GPS s dostatečnou přesností absolutně umístili v systému WGS-84. K tomu nám poslouží transformační vztahy uvedené v tab. I.
Postup výpočtu je tedy následující:
- předem zvolíme jeden pevný bod; jeho přibližné
"absolutní"
geocentické souřadnice
určíme pomocí
transformace
[(X, Y) (Křovák),

H ]---,>
II

(B, 1., He,) (WGS-84)

s využitím globálních transformačních parametrů z tab. I,
např. pomocí software [7].
- pomocí programu TRIMNET (nebo ekvivalentního)
provedeme vyrovnání sítě s fixováním převedeného
pevného bodu.
V případě použití postupu a) tyto dva kroky nejsou
nezbytně nutné, pokud jsme si jisti, že výšky identických bodů jsou známy tak přesně, že jejich chyba ne 0vlivní polohu při realizaci prostorové transformace. Síť
je pak možno vyrovnat jako volnou! - dále postupujeme podle metodiky odstavce 5.
Tímto způsobem dosáhneme toho, že, zvláště v případě použití postupu b), pracujeme v prostředí S-JTSK,
zkreslení délek a úhlů, které je funkcí polohy a které je
ovlivněno přesností vzájemné transformace (v současnosti kolem 5 m, jak naznačují obr. 2 a 3) je minimalizováno.
V další části bude konkrétně popsán systém výpočetních programů, realizujících popsanou metodiku.
7. WGJT-A - soubor programů pro převod měření
z GPS do S-JTSK
Verze

1.1

Systém programů realizuje metodu transformace
a),
popsanou v předchozím odstavci.
Systém obsahuje následující soubory a programy:
I) Vstupní soubor libovolného jména - výsledek
programu
TRIMNET
(kde se zpravidla
jmenuje
COORDS.LOG).
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2) Program WGJTl, který čte soubor COORDS.LOG
(nebo jiný, jemu obsahově ekvivalentní) a vybírá z něj
názvy bodů, souřadnice, střední chyby výsledku a vytváří na výstupu soubor VOLBA, připravený pro editaci
souřadnic a výšek identických bodů a soubor CISLA,
kterým se dále přenášejí čísla bodů a střední chyby.
3) Editorem editujeme změny v souboru VOLBA. Je
možné měnit čísla bodů a doplňovat souřadnice JTSK
(případně výšky - to není povinné) na identických bodech. V případě přidání nebo ubrání řádku (což se rovná přidání či vypuštění bodu) nebo změny čísel bodů je
třeba editovat i soubor ClSLA.
4) Program WGJT2l, kerý připravuje data pro program PROTRA, (zde verzi PROTR5G). Tento program
se dotazuje na transformační parametry (budou-li určovány, nebo zadány jako přímý vstup z klávesnice) a typ
transformace. Výstupem je soubor PROTR5.DAT, soubor CISLAl přenášející údaje ze souboru CISLA se
změnami názvů bodů - transformace pomocí programu PORTR5G probíhá pouze s pracovními čísly bodů
- a soubor VGJT5.DAT obsahující seznam identických bodů a souřadnic
pro využiti programem
WGJT3l.
5) Program PROTR5G, který provádí transformaci
mezi souřadnicovými
soustavami WGS-84 a S-JTSK,
a to buď na základě určených parametrů transformačního klíče (jsou třeba alespoň tři identické body), anebo
zadaných transformačních
parametrů (viz bod 4). výstupem je soubor PROTR5.LST
a PROTR5.0UT.
Oproti verzi 1.0 (viz [8]) je možné zadat variantu bez určování měřítkového faktoru (šesti parametrickou transformaci).
6) Program WGJT3l, který provádí dodatečnou
transformaci (Jungovu) na základě odchylek na identic-

kých bodech, zbylých po transformaci pomocí PROTR5G). Konečné výsledky jsou uloženy v souboru
SJTSK.GPS.
Programy je možné volat buď pomocí WGJT.BAT,
anebo individuálně v posloupnosti:
WGJTl
edit VOLBA resp. ClSLA
WGJT2l
PROTR5G (poté je možné prohlédnout protokol transformace PROTR5.LST)
WGJT31
Výsledky jsou v souboru SJTSK.GPS,
SJTSK.SEZ
Soubor SJTSK.SEZ obsahuje prostý seznam čísel bodů a souřadnic použitelný při návazném zpracování.
8. WGJT-B - soubor programů pro převod měření
z GPS do S-JTSK
Verze

2.3

Systém programů realizuje metodu transformace b),
popsanou v odstavci 6.
Systém obsahuje následující soubory a programy:
1) Vstupní soubor libovolného jména - výsledek
programu
TRIMNET
(kde se zpravidla jmenuje
COORDS.LOG).
2)
Program
WGJTll,
který
čte
soubor
COORDS.LOG (nebo jiný, jemu obsahově ekvivalentní) a vybírá z něj názvy bodů, souřadnice, střední chyby
výsledku a vytváří na výstupu soubor VOLBA, připravený pro editaci souřadnic a výšek identických bodů
a soubor CISLA, kterým se dále přenášejí čísla bodů
a střední chyby, a který bude v tomto případě nutno do-
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plnit o apriorní hodnoty středních chyb souřadnic a výšek identických bodů.
3) Editorem editujeme změny v souboru VOLBA
a ClSLA. V souboru VOLBA je možné měnit čísla bodů
a doplňovat souřadnice S-JTSK a výšky na identických
bodech. (Přesnost výšek však v této variantě neovlivňuje významně výsledek transformace polohy). V případě
přidání nebo ubrání řádku (což se rovná přidání či vypuštění bodu) nebo změny čísel bodů je třeba změnu
provést i v souboru CISLA. V souboru CISLA je nutno
doplnit apriorní střední chyby souřadnic (respektive výšek) identických bodů, všechny hodnoty se zadávají
v metrech. (Tyto chyby budou použity pouze pro odhad
přesnosti výsledků, nevstupují do výpočtu!)
4) Program WGJT233 provádí vlastní transformaci
mezi rovinnými souřadnicemi v Křovákově zobrazení
a to buď na základě zadaného transformačního
klíče
anebo transformačního
klíče, který bude určen v následném kroku výpočtem pomocí identických bodů, zde
je možné volit buď shodnostní nebo podobnostní transformaci. Pro transformaci výšek se používá prostého
posunutí ze systému elipsoidických výšek do výškového
systému identických bodů. Následná Jungova transformace pak převede souřadnice i výšky spojitě do systému JTSK resp. daného výškového systému. Výsledky
jsou
uloženy
v
souboru
SJTSK3.GPS,
resp.
SJTSK3.SEZ.
Programy je možné volat buď pomocí WGJTI.BAT,
anebo individuálně v posloupnosti:
WGJT11
edit VOLBA
edit CISLA
WGJT233
Výsledky jsou v souborech SJTSK3.GPS,
SJTSK3.SEZ.

Předpokladem použití výše popsaného systému programů je ta skutečnost, že výsledky vyrovnání lokální sítě
pomocí programu TRIMNET jsou vztaženy k mezinárodnímu elipsoidu GRSSO.
První metoda převodu využívá ve své podstatě prostorové podobnostní nebo shodnostní transformace (s
částečně volitelným počtem transformačních
parametrů). V případě, že jsou na identických bodech zadány
výšky, je možno realizovat regulérní sedmi prvkovou
transformaCÍ. Vzhledem k tomu, že jde zpravidla o malé
území, jsou transformační
parametry (úhly, měřítko,
posuny) silně korelované a nemají samy o sobě reálný
význam. V případě volby šesti prvkové transformace
(bez měřítka) se pak nezkreslují
metrické vztahy
TRANSFORMOVANÝCH
SOUŘADNIC
(TRANSFORMOVANÉ
SOUŘADNICE
jsou
souřadnice
vzniklé aplikací transformačních
klíčů, na identických
bodech se liší o opravy z vyrovnání, naproti tomu DEFINITIVNÍ SOUŘADNICE se na identických bodech
shodují s danými rovinnými souřadnicemi a na ostatních bodech se liší od TRANSFORMOV ANÝCH
SOUŘADNIC o korekce z Jungovy transformace).
Druhá metoda používá podobnostní nebo shodnostní transformace v rovině. Volba výběru té které transformace (a to i v případě metody a)) závisí na tom, pro
jaké úlohy hodláme transformované souřadnice použít.

Vzhledem k odlišnému měřítku S-JTSK a WGS-S4 bude při řešení úloh vytyčovacího typu výhodnější používat shodnostní transformaci a pouze TRANSFORMOVANÝCH SOUŘADNIC (bez aplikace Jungovy transformace) - i za cenu větších odchylek na identických
bodech. Při řešení úloh typu údržby a obnovy bodového pole bude výhodnější používat podobnostní transformace a DEFINITIVNÍCH
SOUŘADNIC (případně
včetně Jungovy "dotransformace"),
aby nebyla porušena homogenita deformovaného S-JTSK.
Ve verzi 1.1 jsou uvedeny mezi odhady středních
chyb výsledků pouze chyby převzaté z vyrovnání programem TRIMNET. Tyto chyby tedy charakterizují
vnitřní přesnost TRANSFORMOVANÝCH
SOUŘADNIC, o přesnosti DEFINITIVNÍCH
SOUŘADNIC nevypovídají nic!
Ve verzi 2.3 je uvedeno několik typů odhadu přesnosti jak TRANS FORMOVANÝCH,
tak DEFINITIVNÍCH SOUŘADNIC. Vysvětlivky jsou uvedeny v závěru výpisu výsledků. Jednotlivé typy chyb se od sebe liší
různým pojetím významu odchylek na identických bodech.
Konečné určení nejvýhodnější technologie převodu
souřadnic si vyžádá experimentálního ověření na poněkud bohatším souboru výsledků, než je v současné době
k dispozici. Užitečné však bude, alespoň zpočátku, použít obou variant; porovnání výsledků poněkud odlišných postupů může případně vést k odhalení hrubé
chyby v souřadnicích či výškách identických bodů.
Srovnání testovacích výsledků na lokalitách Praha
a jižní Čechy, zaměřených Zeměměřickým
ústavem
ukázalo, že rozdíly mezi definitivními souřadnicemi při
použití verze 1.1 a verze 2.3 činí maximálně 4 mm v případě použití varianty bez určování opravy měřítka, výšky se liší (při zavedení oprav z rozdílu výšek kvazigeoidu) o 2 cm.
Velice zajímavé jsou výsledky v určování výšek mezi
variantami výpočtu, kdy v prvním případě nebyly zaváděny opravy z odlehlosti kvazigeoidu a elipsoidu, ve
druhém byly zaváděny. Z výsledků je patrné, že zavedení korekcí elipsoidických výšek na nadmořské významně sníží zbytkové odchylky ve výškách identických bodů.
Nevýhody používání metody a) určování prostorových transformačních parametrů proti metodě b) transformace v rovině Křovákova zobrazení (tedy důsledné
oddělení polohy od výšek) jsou tyto:
- jde o prostorovou transformaci, která vyžaduje řádově stejnou přesnost polohy i výšky identických bodů to není velmi často v trigonometrické síti splněno, chyba ve výšce identického bodu může významně ovlivnit
i polohu;
- vyžaduje větší počet identických bodů (alespoň 3)
a jejich lepší rozložení;
- pokud budeme chtít pracovat s TRANSFORMOVANÝMI SOUŘADNICEMI
(a ne s DEFINITIVNÍMI,
které jsou zkreslené deformacemi S-JTSK), je třeba jisté
obezřetnosti při volbě postupu při určení transformačních parametrů v případě použití verze 1.1.
Naopak při určování výšek je metoda a) na rozdíl od
metody b) schopná odfiltrovat zbytkový lineární trend
chybného určení průběhu kvazigeoidu v případě, že
máme k dispozici vhodně rozložené identické body kvalitně výškově určené.
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Naznačené problémy ukazují, že plné využití reálně dosažitelné přesnosti metod GPS vyžaduje vybudování
kvalitnější polohové sítě než je lTSK, alespoň na úrovni sítě v systému S-42/83 a zlepšení znalosti průběhu
lokálního kvazigeoidu. Těmito směry by se měl v budoucnosti ubírat výzkum v oblasti geodetických základů.
Výpočetní programy, prakticky realizující popsané
metody jsou zpracovány v jazyku FORTRAN 77 pod
operačním systémem MS/DOS a jsou v současné době
ve stadiu ověřování. Zdrojové texty a kontrolní příklady jsou k dispozici ve VÚGTK Zdiby.
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Referenčný geodynamický bod
Modra-Piesky

Dynamické procesy prebiehajúce vo vnútri a na povrchu Zeme, ich monitorovanie, analýza a interpretácia
sú predmetom geodynamiky, ktorá ovplyvňuje rozvoj
súčasnej geodézie. Ide o širokú škálu problémov globálneho i lokálneho charakteru. K tým prvým patrí predovšetkým poznanie dynamiky Zeme ako rotačného
vesmírneho telesa. Určenie súradníc terestrického a nebeského pólu, okamžitej rýchlosti rotácie Zeme, spoločne označovaných ako parametre orientácie Zeme, je nevyhnutným predpokladom
na realizáciu terestrických
súradnicových
systémov. Monitorovanie
deformácii
zemskej kory v rozličnom tektonickom prostredí je
hlavným ciel'om výskumu dynamiky zemskej kory.
Analýza umožňuje vytváranie model ov, ktoré popisujú
akumuláciu napii.tí v zemskej kore, prejavujúcich sa navonok vzájomnými pohybmi tektonických platní. Variácia harmonických
koeficientov rozvoj a gravitačného
potenciálu Zeme v čase patrí taktiež do oblasti úloh
globálneho charakteru.
V lokálnom meradle sa geodynamické javy prejavujú
ako pohyby zemskej kory v rámci jednotlivých tektonických platní. Problematika sledovania geodynamických
javov vyžaduje taktiež poznať časové variácie tiažového
pol'a Zeme slapového i neslapového po vodu a ich pripadné lokálne anomálie. Neuváženie vplyvu tiažového
pol'a Zeme a jeho časových variácií sposobuje systematické odchýlky pri redukcii geodetických meraní.

Riešenie uvedených úloh je možné iba prepojením
domácich a celosvetových aktivít. Na to je treba splniť
viacero predpokladov. Základným je určenie geofyzikálnych a geodetických parametrov referenčného geodynamického bodu a ich dlhodobé sledovanie na takej
úrovni, aby zodpovedali celosvetovým požiadavkam.
Tento ciel' sa najúčelnejšie dosiahne vtedy, ak bod bude
súčasťou aktívnych globálnych i lokálnych geofyzikálnych a geodetických sietí. V súčasnosti je výhodné budovať geodynamické siete na báze globálneho polohového systému (GPS). Umožní to jednak zlepšiť poznatky o geofyzikálnych a geodetických fenoménoch, ktoré
posobia v globálnom rozsahu, ale tiež poskytnúť základnú kostru pevných bodov a krajné podmienky na
analýzu a modelovanie javov posobiacich v regionálnom alebo lokálnom rozmere.
Úlohu vytvoriť celosvetovú geofyzikálnu a geodetickú sieť si dala Medzinárodná geodynamická služba na
báze GPS (lnternational Global Positioning System Geodynamics Service - IGS), ktorá bola iniciovaná v roku 1990 Medzinárodnou
geodetickou asociáciou. (V
Geodetickom a Kartografickom obzore bola informácia
o IGS v [I)). Hlavné ciele globálnej priestorovej siete

sú:
- určovanie presných súradníc družíc GPS,
- sledovanie parametrov rotácie Zeme,
- realizácia presného globálneho terestrického
renčného systému,
- podpora lokálnych a regionálnych štúdií.
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Ked' sa organizačný výbor IGS obrátil na inštitúcie,
ktoré sa už v minulosti podiel'ali na medzinárodných
aktivitách, Astronomicko-geodetické
observatórtium
katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave reagovalo zapojením sa do siete pevných bodov
(fiducial points), ktoré zhusťujú sieť základných bodov
(core network). Vytvorili sa tým predpoklady na úspešné riešenie úloh geodynamiky a geodézie na Slovensku
v nadvaznosti na celosvetové tendencie.
2. Lokalita geodynamického bodu z hfadiska
geologickej stavby a seizmickej stability
Jednou z požiadaviek IGS na zríadenie bodu globálnej
siete je, aby územie bolo geologicky a seizmicky dostatočne stabilné. V takejto oblasti sa nachádza Astronomicko-geofyzikálne
observatórium (AGO) Matematicko-fyzikálnej fakulty (MFF) Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave v lokalite Modra-Piesky (katastrálnom území obce Modra), v Malých Karpatoch, v nadmorskej výške 530 m.
Z geologického hl'adiska observatórium sa nachádza
v oblasti modranského granodioritového
masívu na 10kalite Tisové skaly. Územie je tvorené triasovými kremencami
malokarpatskej
jednotky
(spodný
trias)
a kvartérnymi sedimentami (hliny, hlinokamenité sutiny a pod:)
V uvedenej lokalite boli vykonané geofyzikálne
a seizmické merania s ciel'om zistiť jednak hrúbky pokryvných útvarov a určiť hÍbky a kvality skalného podložia, jednak úrovne krátkoperiodického
seizmického
nepokoja [2, 3]. Metódami vertikálnej elektrickej sondáže a inžinierskej seizmiky bolo zhodne interpretované,
že hrúbka povrchovej vrstvy je tvorená humusom, hlinami, hlinito-kamenistými
sutinami a až vel'mi silno
zvetralými kremencami. Jej celková hrúbka je cca 2 až
4 m, pričom horná časť povrchovej vrstvy o hrúbke I m
je humus a hliny. Sutiny tvoria úlomky granitodioritov
a kremencov s hlinou, prípadne s pieskovitou hlinou.
Skalné podložie o hrúbke 10 až 15 m je budované slabo
porušenými až pevnými kremencami, ktoré na niektorých miestach vystupujú na povrch terénu. Pod nimi
v hÍbke 15 až 20 m je prostredie interpretované ako silne porušený kremenec. Z hl'adiska seizmického je územie charakterizované nízkou úrovňou seizmického rušenia, vhodné na zriadenie seizmickej stanice. Miesta,
kde pevný kremenec o hrúbke 10 až 15 m vystupuje na
povrch terénu sú optimálne polohy na zriadenie či už
seizmickej stanice alebo polohove stabilného bodu.
Preto i jedno z takýchto miest bolo zvolené pre geodynamický referenčný bod.

Doležitým faktorom, ktorý prispel k rozhodnutiu umiestniť referenčný geodynamický bod v lokalite Modra-Piesky, v areáli observatória, bolo aj jestvujúce technické vybavenie AGO MFF, ktorého výsledky sú sčasti
aplikovatel'né i pre geodéziu. Na ilustráciu záberu,
s ktorým je observatórium
koncipované,
uvádzame
stručný popis jeho ťažiskových aparatúr.
V astronomickej čas ti je základným prístrojom astronomický dvojohniskový zrkadlový d'alekohl'ad firmy
Zeiss inštalovaný v hlavnej budove observatória v ku-

pole s priemerom 8 m. Jeho základné parametre sú:
priemer objektívu 60 cm, ohnisková vzdialenosť primárneho ohniska 3,30 m, sekundárneho
10 m, svetelnosť
I :6, zorné pole 1,2°. Prístroj slúži predovšetkým na výskum medziplanetárnej
hmoty (kométy, asteroidy). Primárne ohnisko je pritom využitelné na priame snímkovanie vybraných častí oblohy, sekundárne na účely fotometrie a spektroskopie.
V malej kupole (priemere
5 m) je umiestnený komplexný d'alekohl'ad s vymenitel'nými prídavnými
zariadeniami,
ako sú astrograf,
Schmidtova komora, určenými na štúdium fyzikálnych
vlastností komét.
V časti geofyzikálnej sú v špeciálnych pavilónoch inštalované vysokocitlivé aparatúry: automatická
geomagnetická stanica ELSEC 8600, predstavujúca supravodivý magnetometer na určovanie absolútnych hodnot
magnetickej indukcie a variácií magnetického pol'a pomocou digitálneho záznamu minútových priemerov niekol'kosekundových záznamov, s presnostťou 0,1 nanotesla a paleomagnetické laborátórium so systémom MAVACS, určené na výskum dynamiky magnetického pol'a
Zeme na základe meraní remanentnej magnetizácie pomocou umelo vytvoreného magnetického vákua. CieI'om uvedených zariadení je analýza širokého spektra
variácií magnetického pol'a Zeme v škále frekvencií od
niekol'kých sekúnd až po niekol'koročné.
Na meranie seizmických rozruchov je určená 3-zložková seizmická aparatúra LE-3D, ktorá je umiestnená
v podzemnom pavilóne na pevnom skalnom podloží.
Z hl'adiska astronomicko-geodetických
a družicových meraní je doležitá i klimatická stanica zapojená
do siete staníc meteorologickej služby, pričom sa predpokladá modernizácia prístrojového vybavenia na kontinuálne sledovanie základných parametrov stavu prízemnej vrstvy atmosféry.
V malom astronomickom pavilóne je vybudovaný piher, odizolovaný od budovy, ktorý perspektívne bude
slúžiť ako absolútny gravimetrický bod.
Kvalitu uvedenej lokality zvýrazňujú ešte dva nie zanedbatel'né faktory. Prvým je snaha vyhlásiť areál observatória za chránenú oblasť, s dorazom na sledovanie
flóry, fauny a čistoty ovzdušia, čo by podstatne zvýšilo
ochranu geodynamického
bodu. Druhým je priaznivá
poloha s ohl'adom na výskyt jasných nocí v roku 140 až
150), ktorá vytvára dobré predpoklady pre goedeticko-astronomické
merania.

Referenčný geodynamický bod je osadený v priestore
medzi hlavnou budovou a malým astronomickým pavilónom tak, aby bol a zabezpečená viditel'nosť od výšky
15° nad horizontom (s ohl'adom na merania GPS), čo sa
nezaobišlo bez problém ov, pretože územie je zalesnené.
Samotný bod je stabilizovaný na pevnej skale, do ktorej
bol vítaný otvor do hÍbky 30 cm pre mosadznú trubku
s kovovým jadrom, zakončenú závitom s ochranným
kry tom. Vrchná časť trubky bola zaliata betónom do
tvaru kvádra (obr. I). Uvedený sposob umožňuje prakticky závislú centráciu geodetického prístroja i antény
GPS.
V blízkosti geodynamického bodu boli zriadené 3 zaisťovacie body vo vzdialenosti 15 až 30 m, z ktorých prvé dva sú osadené na pevnej skale a tretí na masívnom
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EUREF-POL'92
- 4. až 8. 7. 1992 sa uskutočnila observačná kampaň s ciel'om rozšíriť sieť EUREF na územie Pol'ska (na území ČSFR obdobná kampaň EUREF-EAST-91 bola v roku 1991). Merania v ČSFR sa
vykonali na 4 bodoch. I keď bod Modra-Piesky nebol
začlenený
v povodnom
projekte EUREF-POL '92,
vzhl'adom na to, že je súčasne aj pevným bodom IGS,
je reálne využitie nameraných údajov aj v projekte EUREF.

betónovom pilieri. Uvedená konfigurácia i sposob stabilizácie a zaistenia geodynamického
bodu vyhovujú
požiadavkám kladeným na body siete JGS.

Ako sme uviedli, zriadenie geodynamického bodu bolo
motivované snahou o účasť KGZ SvF na medzinárodných projektoch využívajúcich ako základnú metódu
G PS. V roku 1992, v ktorom sa začali geodetické práce
na AGO MFF, sa vykonali merania v rámci troch medzinárodných observačných kampaní na báze G PS. Vytvorili sa tým predpoklady na začlenenie do siete geodynamických observatórií v regióne strednej Európy.
EPOCH '92 - je súčasťou testovacej etapy projektu
JGS v roku 1992. Ciel'om 2-týždennej intenzívnej kampane v júli a v auguste bolo založenie základnej geodynamickej siete a určenie súradníc siete pevných bodov
v celosvetovom geocentrickom
referenčnom systéme
JERS Terrestrial Reference Frame (ITRF). JTRF je súradnicový systém definovaný s centimetrovou presnosťou na báze kozmických techník - rádiointerferometrie z vel'mi dlhých základníc, laserovej lokácie družíc
a laserovej lokácie Mesiaca. Základná sieť JGS je prostredníctvom
kolokačných
bodov pevne prepojená
s JTRF. Pri spracovaní meraní vykonaných v rámci
EPOCH '92, ktoré boli simultánne s meraniami základných stanic JGS, budú využité presné dráhové parametre stalitov GPS, určené v rámci JGS. Takýmto postupom sa zabezpečí pre potreby regionálnych geodynamických výskumov širokého okruhu používatel'ov siete
pevných bodov prenos presných geocentrických súradníc primárnych staníc definujúcich ITRF.
Organizačne bola EPOCH '92 rozčlenená do regiónov. Zber údajov a spracovanie 19 staníc v strednej Európe - Rakúsko (S), Chorvátsko (S), Slovinsko (I), Maďarsko (1), Bulharsko (1), Pol'sko (4) a ČSFR (2) zabezpečíl Institute for Space Research - Department Satellite Geodesy Rakúskej akadémie vied v Grazí. Do regiónu spadajú aj 3 základné stanice IGS - Graz, WettzeII (SRN) a Zimmerwald (Švajčiarsko). Merania v roku
1992 sú O-tou etapou geodynamického projektu, opakovanie sa predpokladá v 2-ročných cykloch.

SAGET GPS Kampaň 1992 - Oružicový geodynamický polygón na podporu výskumu Teisseyre - Tornquistovej (IT) zóny. IT zóna oddel'uje východoeurópsku
predkambrijskú
platformu od palezoickej platformy
a alpinskeho orogénu - geologické jednotky roznych
ér. S-denná GPS kampaň, koordinovaná Jnštitútom vyššej geodézie a geodetickej astronómie Varšavskej polytechniky, mala v roku 1992 za ciel' zriadenie základnej
geodynamickej siete v pásme od Baltického po Jadranské more, s možnosťou prepojenia s ďalšími geodynamickými projektami ako EUROPROBE a WEGENER.
Metóda GPS bola využitá aj na geodetické polohové
pripojenie bodu Modra-Piesky s okolitými bodmi Česko-slovenskej trigonometrickej siete I. rádu. Po následnej priestorovej transformácii sú známe rovinné súradnice geodynamického
bodu v súradnicovom systéme
Jednotnej trigonometricej siete katastrálnej. Súčasne sa
uskutočnilo aj výškové pripojenie metódou vel'mi presnej nivelácie na Česko-slovenskú jednotnú nivelačnú
sieť. Vytvorili sa tým na území Slovenska podmienky na
využite bodu z hl'adiska geodetického spojenia sietí budovaných terestrickými a kozmickými metódami.
Priestorová transformácia a výškové pripojenie si vyžadujú informácie o presnom lokálnom kvázigeoide.
Z tohto dovodu v lokalite geodynamického bodu bol
určený lokálny kvazigeoid modifikovanou astronomicko-gravimetrickou metódou s presnosťou 2 cm/ 1Okm.
V roku 1992 sa začalo aj s meraním zemepisných súradníc metódou rovnakých výšok s využitím Cirkumzenitálu VÚGTK SO/SOO. Ciel'om je určenie astronomicko-geodetických
zvislicových odchýlok s presnosťou
zodpovedajúcou
presnosti
astronomických
meraní
v Česko-slovenskej
astronomicko-geodetickej
sieti.
S permanentnými astronomickými meraniami sa na bode Modra-Piesky neuvažuje, vzhl'adom na to, že takáto
činnosť sa dlhodobo vykonáva v Astronomicko-geodetickom observatóriu KGZ SvF v Bratislave, ktoré sIúži
ako referenčný bod pre astronomické určovanie zemepisných súradníc [4].

Plnohodnotné využitie referenčného geodynamického
bodu na vedecké a praktické ciele v geodézii, v geofyzike a v geodynamike vyžaduje jeho dobudovanie v najbližšom období I až 2 rokov. Pojde predovšetkým
o opakované absolútne a relatívne gravimetrické meranai s ciel'om odhalenia lokálnych neslapových variácií
v okolí bodu a spojité gravimetrické merania potrebné
na stanovenie lokálnej hodnoty gravimetrického faktora o.
Už v súčanosti má vel'ký význam skutočnosť, že bod
bude monitorovaný v celosvetovom súradnicovom systéme. Budú k dispozícii jeho presné geocentrické súradnice a ich časové variácie, čo umožní nové prístupy
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na riešenie problémov geodynamiky na Slovensku. Variácie súradníc geodynamického
bodu budú predmetom štúdia z hl'adiska geodynamických javov pri zohl'adnení stochastického charakteru meraní a fyzikálnych vazieb použitých metód. Geodynamický bod bude
spájať medzinárodné aktivity využívajúce GPS, či už
v rámci IGS alebo iných pripravovaných
projektoch
v strednej Európe, s geodynamickým
výskumom na
území Slovenska. Pri všetkých týchto úlohách výhodou
bude, že pri analýze a interpretácii výsledkov získaných
geodetickými metódami móžu byť využité aj informácie
zo seizmických a meteorologických meraní permanentne vykonávaných v AGO MFF.
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Možnosti použitia laserovej
techniky na banské pripájacie
a usmerňovacie meranie

Ing. Vladimír Sedlák, CSc.,
doc. Ing. Vojtech Lukoviny, CSc.,
katedra meraěstva a geofyziky Baníckej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach

Jednou z najobťažnejších úloh geodeta na úseku ban·
ského meračstva je pripájacie a usmerňovacie meranie
jednou zvislou jamou. Toto meranie, ktorého hlavnou
úlohou je orientácia podzemnej meračskej siete vzhl'adom na povrchovú sieť, má vel'ký praktický význam.
Bez orientácie podzemnej siete vzhl'adom na povrchovú
sieť nie je možné správne a bezpečné vedenie banských
prác. Vzájomnú polohu banských diel a povrchových
objektov je nutné poznať z viacerých dóvodov, napr.
bezpečnostných (otázka podkopania povrchových objektov), plánovania nových otvárok, razenia prekážok
protičelbami z róznych jám, alebo z dóvodu razenia
hlavných banských diel podl'a projektu a pod. Pre tento
vel'ký praktický význam venuje sa problematike pripájacieho a usmerňovacieho merania v banskomeračskej
praxi vel'ká pozornosť.
Stály pokrok v automatizácii a mechanizácii pri dobývaní užitkového nerastu mal odraz na jednej strane
vo zvýšených nárokoch na smerovú presnosť podzemnej meračskej siete vzhl'adom na povrchovú, na druhej
strane v snahe o vývoj progresívnych prístrojov a novú
technológiu merania.
Katedra meračstva a geofyziky (KMG) Baníckej fakulty (BF) Technickej univerzity (TU) v Košiciach už
dlhšiu dobu vlastní laserový prístroj ROTOLlTE LASER - model 842, výrobok firmy Spectra Physics
(USA), so špecifickým zameraním na vytyčovacie práce
v stavebníctve. Pretože prístroj umožňuje rotáciou laserového lúča vytvoriť zvislú rovinu, ukazovala sa možnosť takto realizovanú rovinu premietať v jame podzemi a, a tým využiť tento prístroj na banskomeračské účely. V podstate teda ide o úlohu premíetania rovín, pričom stopa roviny na pripájacom horizonte by sa určila

napr. pomocou elektronického indikátora polohy zvazku laserového lúča TK GDR 206, výrobok Tesly Praha.
Pri premietaní takto vytvorenej zvislej roviny by odpadlo mechanické premietanie bodov v jame, čo je jedným z najobťažnejších úkonov pri orientačnom meraní.
Autor v príspevku podl'a načrtnutej problematiky
a uvedených možností riešil nasledujúce úlohy:
1. Stanoviť možnosť využiti a uvedeného laserového prístroja na prenesenie smeru z povrchu do podzemia,
t.j. na orientáciu banských diel vzhl'adom na povrch.
2. Navrhnúť metodiku premietania zvislej roviny vytvorenej laserovým lúčom v jame a určenia stopy tejto
roviny.
3. Stanoviť optimálnu pripájaciu metódu vzhl'adom na
rózne pripájacie obrazce.
4. Uskutočniť overovacie merania navrhovanej metódy
pripájania ROTOLlTE LASER - Model 842 v experimentálnej jame.
5. Na základe empirických meraní posúdiť smerovú
presnosť pripájania.
6. Overiť, či je možné z hl'adiska presnosti túto metódu
aplikovať na orientáciu podzemnej meračskej siete.

2. Popis prístroja ROTOLlTE

LASER -

Model 842

ROTOLlTE LASER - Model 842 (obr. 1) je laserový
prístroj určený na rózne špeciálne vytyčovacie práce
v stavebníctve. Prístroj produkuje úzky lúč neškodného
laserového svetla, ktorý rotuje v horizontálnej alebo
vertikálnej rovine podl'a uspósobenia prístroja. Okrem
toho premieta referenčný lúč z pevného stanoveného
bodu na spodnej časti prístroja. Zmenou orientácie
prizmatického hranola je lúč vedený od podlahy k stropu. Referenčný lúč premietaný zo spodnej časti prístro-
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Obr. 2 Situácia pripájacieho a usmerňovacieho merania
v experimentálnej jame
CD - pOdorys budovy (pavi/ón A) TU v Košiciach.
experimentálna jama

o-

ja mMe byť použitý na vytýčenie pravého uhla, pretože
je presne nastavený v kolmom smere na rovinu rotácie.
Prostredníctvom pomocného zariadenia je možné nastaviť prístroj pre horizontálnu alebo vertikálnu rotáciu
v priebehu piatich minút. Realizovaný laserový lúč má
vo vzdialenosti 120 m priemer svojej stopy 10 mm. výstupný lúč, ak dopadne na pracovníka obsluhujúceho
laserový prístroj, vzhl'adom na výkon, nie je nebezpečný pre pokožku alebo šatstvo. Je to jednoduché červené
svetlo, nie r6ntgenové alebo uitrafialové žiarenie. Prístroj mMe byť napájaný zo zdroja jednosmerného prúdu o napatí 12 voltov (V), akým je napr. autobatéria,
alebo mMe byť napájaný z elektrickej siete o napatí
220 V.

Meranie s ROTOLlTE LASER - Model 842 bolo uskutočnené v experimentálnej
jame v tvare štvorca
KMG BF TU v Košiciach. HÍbka jamy je 35 m. Laserový prístroj bol na podložku statívu pripevnený v polohe, aby rotujúci laserový lúč vytváral zvislú rovinu
a prebiehal po uhlopriečke jamy. Doležitá je absolútna
stabilita statívu, preto ústie jamy bolo opatrené dreve-

ným lešením zaručujúcim izoláciu prístroja proti prenosu pohybu a kmitania sposobených pohybom a váhou
obsluhy (meračov). Podmienka dodržania vodo rovnosti
osi otáčania a zvislosti roviny otáčania bola splnená
presnou horizontáciou
prístroja. OtáčanÍm prístroja
okolo vodo rovnej osi sa súčasne otáča rezonátor a laserový lúč vytvára na dne jamy stopu v podobe priamky.
V ideálnom, opticky homogénnom prostredí sa symetrická svetelná vlna šíri priamočiaro tak, že stred symetrie (os zvazku laserového lúča) znamená určiť v danom
mieste os lúča. Je to možné určiť dvoma sposobmi, a to
vizuálne alebo pomocou detektorov. Pri priemere zvazku lúča radove 10 až 20 mm možeme stanoviť v ideálnych podmienkach stred zvazku lúča pri vizuálnej metóde s presnosťou I až 2 mm. Pri uvedenej vizuálnej
metóde určenia stredu zvazku lúča, aplikovanej pri overovacích meraniach, je rozhodujúcim činitel'om kontrast stopy lúča. Obdob ne bol a realizovaná priamka rotujúceho laserového lúča ako spojnica dvoch určujúcich bodov i v ústí experimentálnej jamy. Pri výbere
pripájacieho obrazca na povrchu i v podzemí sa pre túto pripájaciu metódu ukazuje najvýhodnejšie pripájacia
priamka.
Metóda orientácie banských priestorov pomocou
ROTOLlTE LASER - Model 842 spočíva v možnosti
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Por.
číslo

a

Poloha
ďalekohl'adu

c

ČI

Č2

P

e

So

S

-0,8
-9,4
-5,2
+2,9

-0,92
~ 10,85
-6,00
+3,35

90,0
100,0
95,0
85,0

89,08
89,15
89,00
88,35

[mm]

POVRCH
I
2
3
4

I
I
II
II

Súčet:
Priemer (nastaveníe

2,85

97,8
97,8
97,8
97,8

97,0
88,4
92,6
100,7

3,29

355,58
88,90

na stupnici):

PODZEMIE
I
2
3
4

I
I
II
II

Súčet:
Priemer (nastavenie
Poznámka:

1,63

3,39

443,9
443,9
443,9
443,9

476,5
471,5
447,6
445,1

-32,6
-27,6
-3,7
-1,2

-67,8
-57,4
~7,7
-2,5

70,0
60,0
10,0
5,0

9,6
2,4

na stupnici):

e = (cla)p
POVRCH:

ci a

=

2,2
2,6
2,3
2,5

1,154 39

PODZEMIE:

ci a

=

2,079 75

realizácie vertikálnej roviny laserovým lúčom v spojení
s aplikáciou pripájacej metódy priamkou. Podl'a ob rázka 2, ktorý súčasne predstavuje situáciu merania v jame, podstata merania pripájanim priamky laserovým
prístrojom spočíva v zaradení teodolitu na povrchovom
bode SI' do vertikálnej roviny vytvorenej laserovým lúčom, t.j. do predÍženia spojnice dvoch bodov I a 2 ležiacich na stope zvislej roviny na povrchu a v bode Sn v
podzemí do predÍženia spojnice bodov 3 a 4, ktoré ležia
na stope zvislej roviny v úrovni pripájacieho horizontu.
Po zmeraní príslušných uhlov na povrchu a na pripájacom horizonte, t.j. uhlov OJ; možno zo známeho smerníka (J01-02 jednoduchým
výpočtom odvodiť smerník
orientačnej priamky v podzemí (JIOI ~ 102'
Zaradenie teodolitu v bode SI' a Sn do zvislej roviny
rotujúceho laserového lúča umožňuje dosmerovacia
podložka (obr. 3), vyrobená na KMG BF pre tieto pripájacie a usmerňovacie merania, týmto postupom. Teodo litom umiestneným na dosmerovacej podložke v bode 50 (obr. 4) sa zacieli nitkovým krížom ďalekohl'adu
teodolitu na bod 3 a nitkový kríž sa zaostrí na stupnicu,
ktorá je umiestnená tesne za bodom 4. Rozdiel čítaní ČI
a Č2, na tejto stupnici, predstavuje úsečku p, hodnota
ktorej po zmeraní dÍžok a a c umožňuje na základe podobnosti trojuholníkov vypočítať vel'kosť posunu e teodolitu na dosmerovacej podložke podl'a vzťahu

rania, kde krajná odchýlka [6] je charakterizovaná
hom

vzťa-

a tým určiť polohu teodolitu v bode S ležiacu v predÍžení stopy roviny.
Naznačený meračský úkon bol na zvýšenie presnosti
v polohe bodu S niekol'kokrát
opakovaný,
vždy
v dvoch polohách ďalekohl'adu. Príklad určenia polohy
bodu Sna dosmerovacej podložke je uvedený v tabul'ke I.
Po zaradení teodolitu do predlženej stopy roviny sa
pristúpilo k uhlovému meraniu. Uhly boli merané
v dvoch skupinách podl'a kategórie vel'mi presného me-

kde j je počet meraných vrcholových uhlov na povrchu
U = 3).
Stredná chyba uhlového merania mm závisí na presnosti merania vrcholových uhlov OJ;. Stredná uhlová
chyba dosmerenia teodolitu do stopy roviny laserového
lúča mJr je určená vzťahom

kde n je počet meraných vrcholových uhlov (n = 5).
V podzemí sa uskutočnilo analogické meranie.

Smerová presnosť pripájacieho a usmerňovacieho merania jednou zvislou jamou je charakterizovaná
strednou chybou v smerníku základnej orientačnej priamky
v podzemí, ktorú udáva vzťah [6]

kde je

presnosť pripájania na povrchu,
presnosť premietania do stopy zvislej roviny,
mB presnosť pripájania v podzemí.
Stredná chyba mp je podmienená strednou chybou
uhlového merania mm, strednou uhlovou chybou dosmerenia teodolitu do premietanej stopy zvislej roviny
mJr a strednou
chybou stočeni a stopy zvislej roviny na
povrchu mrp, podmienenou polohovými chybami v určení stredu laserového lúča ml
mp

mpR
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Stredná chyba stočeni a stopy laserovej zvislej roviny
sa dá vyjadriť vzťahom

m<p

ws,

WoI

Číslo
meranía

(0102

WSh

[g]
387,208 I
387,495 8
387,721 O
387,6776
387,791 5

I
2
3
4
5

354,771
352,327
354,200
353,651
354,598

6
I
O
O
O

237,351 I
235,1869
232,4096
233,137 8
232,640 O

389,5805
393,9146
394,5607
394,413 7
393,8748

O"Sh-·102

0"102-101

CJsp-sh

O"al-sl'

[g]
82,2164
82,510 4
82,735 6
82,6922
82,806 I

I
2
3
4
5
Poznámka:

0"01-02

=

236,988 O
234,837 5
236,6356
236,343 2
237,404 I

274,339 I
270,0244
269,345 2
269,481 O
270,044 I

63,9196
63,937 O
63,9059
63,8947
63,9189

95,014 6g

Trvanie úkonu
Meračský úkon
[min]
I Inštalácia laserového prístroja
2 Určenie stredu stopy laserového lúča
na povrchu
3 Určenie stredu stopy laserového lúča
v podzemí
4 Dosmerenie teodolitu do priamky
na povrchu
5 Uhlové meranie na povrchu
6 Prípravné práce v podzemí
7 Dosmereníe teodolítu do priamky
v podzemí
8 Uhlové meraníe v podzemí
9 Ukončovacie práce (demontáž prístroja
a pod.)

I
2
3
4
5

12

22
50
10
30
67
25

Klasíckou metódou

600

l'

=

0101---102

-Gi

\'\'

Poznámky
[g]

I"]

263,9196
263,937 O
263,905 9
263,894 7
263,9189

-44
-218
93
205
-37

1936
47524
8649
42025
I 369

-(

101 503

Súčet: 1 319,576 1
Priemer: 263,9152

2'

(6)

kde ml a m2 sú stredné polohové chyby v určení stredu
stopy laserového lúča,
Presnosť premietania do stopy zvislej roviny, charakterizovanú strednou chybou mpR zvislej roviny, závisí na
viacerých vplyvov, napr. atmosferických pomeroch v jame, citlivosti libely prístroja, resp, na presnosti nastavenia prístroja do zvislej polohy, atd',
Presnosť pripájania v podzemi mB je podmienená obdobnými chybami ako na povrchu, t.j.

kde k je počet meraných vrcholových uhlov v podzemí
(k = 2).
V analogických vzťahoch (5) a (6) namiesto vzdi alenosti lu vystupuje vzdialenosť 13,4, namiesto vzdialenosti II. s" vzdialenosť 13.Sh a namiesto stredných chýb ml
a m2 stredné chyby m3 a m4•
Po dosadení týchto čiastkových stredných chýb do
vzťahu (3) dostaneme výslednú chybu v smere orientačného merania, teda strednú chybu smerníka ma,ol_ ",,'

Stredné chyby:

= ';1'\'/1111~,= 159"c
111,-= ';\'\/11(11111, = 7l'c
11 = 5
lilo

D = 30cC

1
I)

radián (p = 63,661 98g),
stredná lineárna chyba dosmerenia teodolitu na dosmerovacej podložke,
II. 2 horizontálna vzdialenosť stredov laserových
stop na povrchu,
II. s" horizontálna vzdialenosť teodolitu od bodu L

kde je p
m,

+

S ciel'om overiť vhodnosť aplikácie navrhnutej metódy
na orientácii banských diel pomocou ROTOLITE LASER - Model 842 boli urobené overovacie merania
v experimentálnej jame KMG BF. Celkove bolo urobených pať nezávislých orientácií, vždy pri nezmenenej
polohe zvislej roviny. Výsledné hodnoty smerníka orientačnej priamky 0'102_ 101 sú uvedené v tabul'ke 2.
Pri pripájacích a usmerňovacích meraniach vexperimentálnej jame sa sledovalo i časové trvanie jednotlivých meračských úkon ov, ktorých časový harmonogram je uvedený v tabul'ke 3. Výsledné hodnoty smerníka orientačnej priamky 0'101-102 z uskutočnených piatich
nezávislých pripájaní s rozborom presnosti sú uvedené
v tabuJ'ke 4. Presnosť meraní je charakterizovaná strednou chybou ma = 159cC jedného pripájania a strednou
chybou m, = 71cc výsledku, t.j. metódou určený smerník 0'101-102 má hodnotu 263,915 2g•
Podl'a [6] krajná odchýlka v smerníku základnej orientačnej priamky pri dvojitom nezávislom meraní
v banských podmienkach móže byť

23

254

i

112

15

Spolu

0"101--102

_~Im~ mi

m<p -

r;;+k,

(8)

kde je n upravený počet meraných vrcholových uhlov
v polygónovom ťahu (n = 5),
K konštanta
charakterizujúca
ťažkosti pri premietaní do stopy zvislej roviny, pričom pre
hÍbku premietania do 400 m je K = 50/ S2 (s je
dížka
premietanej
priamky
v metroch,
s = 1,6 m).
Krajná odchýlka D vypočítaná podl'a vzťahu (8) má
hodnotu 148cc. Maximálna odchýlka pri overovacích
meraniach je + I 23cc. Smcrník orientačnej priamky
0'101-102
v podzemí v experimentálnej jame, určený klasickými pripájacími a usmerňovacími meraniami, má
hodnotu 0'101-102 = 263,9029g• To znamená, že krajná
odchýlka nebola prekročená.
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L1TERATÚRA:
[lI Operating

Ciel'om prispevku bolo stanoviť možnosť využitia laserového prístroja ROTOLITE LASER - Model 842 na
orientačné meranie v banských podmienkach, t.j. prenesenie smeru z povrchu do podzemia. Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že uvedený
laserový prístroj možno aplikovať v banskomeračskej
praxi na pripájacie a usmerňovacie meranie.
Z rozboru presnosti vyplýva, že na smerovú presnosť
metódy v podstatnej miere vplýva chyba z určenia stredu laserovej stopy, t.j. ml, mz, m3 a m4. Ako bol o uvedené v 3. kapitole tento stred laserovej stopy bol stanovený vizuálne, čo je spasob vhodný len na predbežnú orientáciu banských diel. Aby bolo možné metódu použiť
na trvalú orientáciu meračských podzemných sietí, je
potrebné určiť stred laserovej stopy elektronicky, napr.
použitím, v úvode spomírianého, elektronického detektora TK GDR 206. Detektor si vyžaduje špeciálne zariadenie, umožňujúce uchytenie a pohyb fotónky detektora v dvoch kolmých smeroch s možnosťou čítania polohy stredu laserovej stopy na 0,1 až 0,01 mm.
Záverom možno konštatovať, že laserový prístroj ROTOLITE LASER - Model 842 si maže nájsť svoje
uplatnenie nielen v stavebníctve, ale i pri špeciálnych
meračských prácach v baníctve.

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Manual Model 842 - ROTOLlTE Building Laser. Engineering Laser Systems Division, Spectra Physics
1972.
ŠVAGR, V. a i.: Efektivní metody měřeni v jamách, komínech a vodních dílech s využitím laserů. [Príručka pre
kurz.] Kamenná, VZUP 1984.
ŠVAGR, V.: Využití laserů v hornictví. Sborník laserové
t~chniky. II díl. [Technické príručky, svazek 7.] Praha,
UTEPS TESLA 1975, s. 136-155.
LOŽE K, G.: Použitie laserov v stavebníctve. In: Zborník
zo seminára Použitie laserov v stavebníctve. Tatranská
Lomnica 1976, s. I-II.
CIRBUS, J.-LUKOVINY,
V.: Pripojovacie a usmerňovacie meranie jednou jamou. [Dočasná vysokoškolská učebnica.] Bratislava, SVTL 1966.
Úprava Slovenského banského úradu o banskomeračskej
dokumentácii na hlbinných baniach [č. 3800/1986 zo 6. II.
1986]. Bratislava, SBÚ 1986.
LUKOVINY, V.: Orientácia banských obzorov priamkovou metódou. [Dočasná vysokoškolská učebnica.] Košice,
VŠT 1982.
KAŠPAR, M.-POSPÍŠIL,
J.: Využití laserové techniky
v investiční výstavbě. Praha, NADAS 1988.

Do redakcie došlo: 21. 10. 1992
Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák. CSc .•
katedra geodézie SvF STU
v Bratislave

Zápisníky pro měření
a rekognoskaci při použití GPS

Ing. Pavel Taraba.
Zemimiřický
ústav. Praha

Zakoupením tří aparatur Geotracer 100 pro Zeměměřický ústav v r. 1991 se otevřela možnost využití metody
GPS (Global Positioning System) v praxi. Uvedené aparatury byly po nezbytných testech a zkouškách ihned
nasazeny na práce spojené s doplněním Československé trigonometrické sítě (ČSTS) (s prvními zkušenostmi
se čtenáři mohli seznámit v [I]). Protože se jedná o zcela
novou technologii, bylo jasné, že bude nutné vytvořit
i nové vhodné formuláře, a to jak pro zápis měření, tak
i pro rekognoskaci bodů v terénu.
Po několika pokusech - viz [I] a po zkušenostech
z měření prováděných v roce 1991 se podařilo oba potřebné formuláře sestavit, vytisknout a během celoroční
praxe r. 1992 ověřit jejich funkčnost.
Protože se ukázalo, že shora uvedené formuláře jsou
vhodné nejen pro práce při doplňování a obnově ČSTS,
ale lze je použít i při jiných úkolech (např. zápisník pro
měření GPS byl s úspěchem využit při měření polohové
sítě O. řádu), rád bych s nimi čtenáře seznámil.

Tato kapitola nebude návodem pro vyplňování
lářů, poslouží pouze pro celkovou orientaci.
lÁPlSMK PRO IiĚŘENÍ GPS
1It1l'
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Záměrem při tvorbě grafické podoby formulářů bylo
vytvoření takových zápisníků, které by nejen plně vyhovovaly potřebám při využití GPS, ale byly by pokud
možno použitelné í při jiných pracích prováděných Zeměměřickým ústavem (ZÚ) a měly by jednotný formát
s ostatními, již používanými zápisníky. Doplňujícím, nikoliv však zanedbatelným požadavkem byla úspora popiru a možnost případného využití i mimo působnost
ZÚ.

2.1 Zápisník

pro měření

G PS

Formulář (obr. I) je koncipován pro použití statické
metody měření a nasazení maximálně 4 aparatur najednou.
V záhlaví je uvedeno "kde", "kdo" a "kdy" observoval. Horní polovína je pak věnována zápisu měření. Lze
zapsat maximálně tři po sobě jdoucí měření probíhající
na jednom bodě se stejnou aparaturou v případě, že nebyla změněna výška antény.
V levé, silně orámované části, jsou soustředěny veškeré informace o použitém bodě, které vstupují do dalšího zpracování měřených dat počítačem. Jsou to: číslo
bodu (stanice), jeho zeměpisné souřadnice a výška antény nad bodem.
(Určení výšky antény je třeba věnovat velkou pozornost. Postup je zvolen tak, aby výška byla určena dvěma nezávíslými způsoby s kontrolou - výpočtem Pythagorovy věty. Což není samoúčelné. Pokud totiž na

.....

......

-

.....

.....................

.....-:

...

bodě observujeme v rámci kampaně pouze jednou, pak
nelze případnou chybu ve výšce antény nijak odhalit
a její hodnota v následném vyrovnání ovlivní jak samotný bod, tak i body v jeho okolí.)
Další veličiny - čas, PDOP, úroveň signálu (jsou plně zaznamenávány
aparaturou),
atmosťérické údaje
(nejsou podstatné - viz [2]), použitý přístroj a anténa
již nejsou závažné. Jejích zápis je ponechán na úvaze
měřiče. V zápisníku jsou ponechány pro případné přesnější (testovací) nebo závažnější práce.
Dále je možné zapsat průběh měření, např. přerušení
signálu některé družice apod., povětrnostní podmínky
nebo jiné poznámky.

Zápisník má sloužit k zapsání zjištěného stavu bodu
a posouzení možnosti jeho využití pro observaci. Dále
k záznamu provedených prací a především jako postačující podklad pro vyhotovení nebo opravu geodetických údajů (GÚ).
2.2.1 Přední strana (obr. 2)
Po jejím přečtení by pracomík měl získat celkový přehled o rekognoskovaném bodě. Její horní polovína tedy
obsahuje veškeré evidenční údaje, název kampaně
a pracovní číslo, popis zjištěného stavu stabilizace, signalizace a ochrany bodu a rozsah případných náprav-
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ných opatření. Tyto údaje jsou zdvojeny pro případ
existujícího nebo nově zřizovaného orientačního bodu
OB 3. Dále se uvádí možnost orientace a stav místopisu. Lze zapsat také provedení jiných dalších měřických
prací.
Spodní část je pak specifická pro práce s GPS. Je třeba pečlivě popsat přístup k bodu, aby bylo možné posoudit čas potřebný k přejezdu a ten co nejvíce zkrátit
a usnadnit. Stejně tak je potřeba věnovat velkou pozornost zápisu překážek v okolí bodu. Program pro plánování měření totiž umožňuje jejich zahrnutí do přípravy
- viz [I] a [2].
2.2.2 Zadní strana (obr. 3)
Obsahuje veškeré další údaje potřebné pro vyhotovení
či opravu GÚ. Místopis i stabilizace jsou opět zdvojeny: jednak pro možné OB 3 nebo detail skalní stabilizace, jednak pro případ opravy stabilizace původního bodu.
Dále je zde uveden vlastník parcely, na které je nový
bod zřizován, i ověření názvu bodu, čímž odpadá použití dalšího samostatného formuláře.
Praktické zkušenosti měřické sezóny r. 1992 potvrdily
funkčnost i univerzálnost využití navržených formulářů; podařilo se tedy dosáhnout původního záměru.
LlTERA TURA:
[I] JINDRA, D.-KOLÁŘ,
R.- TARABA, P.: První praktické
poznatky z geodetického využití systému GPS v Zeměměřickém ústavu. Geodetický a kartografický obzor, 38 (80),
1992 č. 2, s. 23-27.
[2] Trimvec-Plus. GPS Surwey Software. User's Manual and
Technical Reference Guide. Trimble navigation Ltd. 1991.

dat. Kromě možnosti výpočtů na kalkulátoru je zachována
možnost propojení s externím počítačem při plné schopnosti
komunikace s PC programy a bez nutnosti ladění vnitřního nastavení.
Přístroj X-PLAN 360 C je schopen pracovat v metrických,
anglických i nestandardních
jednotkách měření, v interních
mechanických souřadnicích, v matematických nebo v geodetických souřadnicích s možností volby počátku a směru souřadnicových os. Lze volit i rozdílná měřítka pro souřadnice X
aY.
Rozlišovací schopnost 0,05 mm v X a Y a proklamovaná
přesnost max. O, I % vypadají sympaticky.
Ing. Petr Skála.
ČÚZK

Do redakce došlo: 24. 2. 1993

Budeme měnit Křovákovo
zobrazení?
Měřicí a digitalizační přístroj
X-PLAN 360 C
Jednou ze zajímavostí výstavy REPRO'93 konané od I. do 5.
února 1993 v Praze, byl víceúčelový digitizér X-PLAN 360 C
(vystavovaný a dodávaný firmou PAP a spol., s. r. o. z Mostu),
který je inovací předchozího typu X-PLAN 360 iR. Podobné
přístroje jsou v povědomí zeměměřické veřejnosti zafixovány
především jako malé digitální planímetry, což je ovšem pouze
jedna z možných funkcí přístroje X-PLAN 360 C (obr. I).
Rozměrově drobný přístroj (414X 198X66 mm) o hmotnosti
2,40 kg (s příslušenstvím i pouzdrem) umí překvapivě velký
rozsah prací:
- měření a určování souřadnic bodů,
- měření vzdáleností, délek úseček, délek a poloměrů kruhových oblouků a délek křívek,
- určování ploch,
- určování součtových hodnot a průměrných hodnot více měření,
- orientaci a transformaci do stávající sítě ze známých souřadnic dvou nebo tří vlícovacích bodů,
- kontinuální měření (bez přerušení), které je umožněno vybavením datovým bufferem.
,
Přístroj je vybaven kalkulátorovou částí integrovanou pro 4
základní druhy výpočtů s pamětí, 16místným dvou řádkovým
maticovým displejem a 16místnou termotiskárnou s bufferem

Po rozdělení Československé republiky na dva samostatné celky se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné volit pro Českou republiku (ČR) nové, výhodnější zobrazení. Z jednoduchého
rozboru usoudíme, že tomu tak není.
Křovákovo obecné konformní kuželové zobrazení bylo v roce 1922 navrženo a později aplikováno na tehdejší rozsah našeho územního celku (včetně Slovenska a bývalé Podkarpatské
Rusi). Česká republika je tedy pouze částí tohoto území. Uvážíme-li geografickou rozlohu České republiky, zjistíme, že přibližné hodnoty zeměpisných šířek okrajových rovnoběžek jsou
U, = 51° 03' a ~ = 48° 33'. Šířkový rozsah územního pásu", U
je tedy 2° 30'. Již z pohledu na tvar našeho území je zřejmé, že
zavedením kartografických souřadnic by se tento územní rozsah prakticky nezměnil, a proto můžeme považovat uvedenou
hodnotu '" U jako minimální. Dodejme, že Ing. Křovákovi se
zavedením šikmé polohy podařilo snížit šířkový rozsah územního pásu z 3° 20' na 2° 30', tedy o 50'. Výsledné hodnoty ",U
jsou však v obou případech stejné a proto stejné budou i hodnoty extrémního délkového zkreslení na okrajích pásu. Změní
se pouze průběh ekvideformát délkového zkreslení, které nyní
budou sledovat nikoli obrazy kartografických rovnoběžek, ale
rovnoběžek zeměpisných. Uvažovaná normální poloha kužele
samozřejmě vede k jistému zjednodušení některých výpočtů.
Např. při vzájemném převodu souřadnic z elipsoidu do roviny
by odpadla transformace zeměpisných souřadnic na kartografické a tím by se otevřela možnost přímého zobrazení elipsoidu do roviny. Pro uvedené hodnoty okrajových rovnoběžek
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vychází hodnota Uo = 49° 48' (přesně 49° 48' 19"). Délkové
zkreslení na okrajových rovnoběžkách činí 1,000238 (bez redukce). Ponecháme-li konformní zobrazení Besselova elipsoidu na kouli v původní podobě a zavedeme-Ii, obdobně jako
Ing. Křovák, redukovanou hodnotu R pro výpočet Uo, je pro
Uo = 49° 48' konstanta Po = 5391 573,40007 m. Hodnoty délkového zkreslení mjsou potom uvedeny v následující tabulce:

U
51° 03'
51° 00'
50° 45'
50° 30'
50° 15'
50° 00'
49° 45'
49° 30'
49° 15'
49° 00'
48° 45'
48° 33'

m
1,000140
1,000121
1,000 038
0,999 975
0,999930
0,999 906
0,999 900
0,999 914
0,999 946
0,999 997
1,000 067
1,000 136

Průběh ekvideformát délkového zkreslení je graficky znázorněn na obr. I. Poloměry obrazů zeměpisných rovnoběžek se
mění v rozsahu od 5252371 m do 5 530776 m. Pokud akceptujeme stejné principy volby pravoúhlého souřadnícového systému a pootočíme-Ii osu X do obrazu poledníku 37° východně
od Ferra jsou souřadníce X> 5 000 km a souřadnice Y < I 000
km. Meridianová konvergence, počítaná ze vztahu C = 1':, pak
dosahuje menších hodnot než u šikmé verze Křovákova zobrazení (např. v Aši asi 5° 30').
Myšlenka zavedení normálního kuželového zobrazení není
nová. Zabýval se jí již Ing. Křovák, který v roce 1920 pro území Československa navrhoval přímé zobrazení elipsoidu do
roviny ve dvou kuželových pásech. Nevýhody dvou pásů způsobily, že od tohoto návrhu bylo později upuštěno. Návrhem
normálního kuželového zobrazení se zabýval i Dr. Beneš. Délkové zkreslení okrajových rovnoběžek tehdejšího státního území však dosahovalo značných hodnot (podle [I] je rozsah vlivu
délkového zkreslení od -116 mm/km do + 316 mm/km).
Oproti kuželovému zobrazení se ostatní jednoduchá zobrazení nejeví jako výhodnější. Aplíkace stereografické projekce

----1.--

I

••••

35'

pro naše nové státní území je méně vhodná. Pro Pmux = 250 km
je lj/mux = 2° 15' a délkové zkreslení na okrajové kartografické
rovnoběžce pak 1,00038 při dotyku azimutální roviny. Analogickou úpravou, kterou aplikoval Ing. Křovák by bylo možné
snížit hodnotu vlivu délkového zkreslení na polovinu. Dá se
usoudit, že ani válcové zobrazení by nepřineslo podstatné změny pro průběh hodnot délkového zkreslení (viz volba zobrazení ve dvacátých letech).
V teorii matematické kartografie je znám Čebyševův teorém,
podle něhož optimální konformní zobrazení je takové, které
zachovává na kontuře zobrazovaného územi konstantní zkreslení. Aplikace takového zobrazení pro bývalé území Československa je uvedena v [3]. Pokud bychom zvolili analogický
postup i pro území ČR dalo by se očekávat ještě další snížení
hodnot vlívu délkového zkreslení.
Shrneme-Ii uvedené poznatky, které vyjma zjednodušení výpočetních postupů respektive příznivějších hodnot meridianové konvergence, můžeme konstatovat, že se podstatně nemění
maximální hodnoty vlivu délkového zkreslení. Proto usuzujeme, že z matematicko-kartografického
hlediska není třeba doporučovat pro ČR nové zobrazení.

[I] BOHM, J.: Matematická

kartografie,

[2] HOJOVEC, V. : Matematická
1991.

Díl II, Brno 1951.

kartografie. Skriptum. Praha

[3] HOJOVEC, V. - HOFFMANN, Z. : Konformní zobrazení asymetrické oblasti podle Čebyševova kriteria. GaKO,
22( 64), 1976, č. 6.
[4] SNYDER, J.P. : Map Projections.
Washington 1987.
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V roce 1991 jsme v GaKO na str. 126 referovali o nové organizaci sítotiskařů. V tom roce byl ustaven Sitotiskový svaz
ČSFR, který se stal členem Evropské federace sítotiskových
svazů FESPA (Federation of European Screen Printers Association). Dne 31. března 1993 se v Pardubicích sešel 2. sjezd sítotiskařů, aby posoudil dosavadní činnost a projednal situaci
Sítotiskového svazu v novém státoprávním uspořádání. Na
sjezdu došlo k založení Sitotiskového svazu ČR a ustaveni přípravného výboru Sítotiskového svazu SR. Pro budoucnost byla proklamována jejich úzká spolupráce. Ve zprávě o školstvi
a učebním oboru se též hovořilo o kursech, které probíhají
každým rokem v jarním a pqdzimním turnusu. Kursy se těší
velkému zájmu. Absolvování kursu umožňuje získat osvědčení
kvalifikace sítotiskaře, jak to vyžaduje živnostenský řád.
Druhý den I. 4. 1993 se konala II. konference o sítotisku Sikon '93. V odborné části byla na programu:
problematika vodou ředitelných barev z hlediska technologíckého, ekonomického a ekologického,
problematika barev vytvrzovaných UV zářením,
výroba strojů, zařízení a materiálů ve s. p. Grafotechna
Praha,
výroba zařízení ve v. o. s. Finish Pardubice,
výroba přípravků pro sítotisk u firmy Polychem Praha, (Pozn.: Firma se oddělila od Grafotechny),
výroba barev pro sítotísk v s. p. Barvy a laky, Praha,
výroba·sítotiskových tkanín v s. p. Hedva, tkalcovny hedvábí, Moravská Chrastová,
požární aspekty a pracovní prostředí v sítotiskových provozech.
České firmy vyrábějí již poměrně široký sortíment přípravků, sítovin, barev a zařízení. K dispozící jsou sítotiskové poloautomaty, zařízení pro napínání, ovrstvování a vymývání sít,
regály na sušení. Vyrábějí se montážní stoly a pneumatické kopirovací rámy spolu s osvitovou jednotkou, které se hodí i do
běžných polygrafických provozů.
Přednášky přednesené na konferenci budou otištěny v plném rozsahu v časopisu Sítotisk a serigrafie.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

Seminář "Digitální
fotogrammetrie"
Hoofddorp, Holandsko
Dne 4. 12. 1992 se v evropském sídle americké firmy lntergraph v Hoofddorpu (Holandsko) konal jednodenní mezinárodní semínář na téma Digitální fotogrammetríe.
Semináře se zúčastnila téměř stovka pozvaných hostů, většinou ze západní Evropy. Ze zemí bývalého východního bloku
se semínáře zúčastnili 3 zástupci ze Slovinska, 8 zástupců
z Polska a 2 zástupci z bývalého Československa (Prof. Ing.
Zbyněk Maršík, DrSc. a Ing. Robertto Bulgurovský, oba
z Ustavu geodézíe Vysokého učení technického v Brně).
Na semináři bylo předneseno 10 referátů a předvedeny 3 demo ukázky. Pět příspěvků bylo předneseno samotnými zástupci firmy Intergraph. Všechny se týkaly prezentace technologie

digitální fotogrammetrie v pojetí "made in Intergraph", založené na systému digitální fotogrammetrlcké pracovní stanice
(DPW - Digital Photogrammetric
Workstation) InterMap
6487 ImageStatíon. Systém bývá označován zkratkou IMD
(lnterMap Digital) a je ve své podstatě dígítálním analytickým
vyhodnocovacím přístrojem.
5 příspěvků bylo předneseno zahraničními hosty (I ze Španělska a 4 ze SRN), kteří zde prezentovali své zkušenosti a výsledky s používáním technologie digitální fotogrammetrie, založené na výše uvedeném systému IMD firmy Intergraph. Během dvou přestávek a hlavní pauzy na oběd probíhaly v hlavním sále a dvou přilehlých místnostech demonstrační ukázky
práce digitálniho skeneru PhotoScan PS I, pracovní stanice
ImageStation a programu Match- T pro automatickou generaci
DTM (digitálního modelu terénu) ze stereodvojice leteckých
snímků.
D. Kaiser označil v jednom z příspěvků [I] systémy digitální
fotogrammetrie za systémy přiští generace analytických vyhodnocovacích přístrojů. V čem tedy spočívá systém digitální fotogrammetrie prezentovaný firmou Intergraph? Technologíe tohoto systému se skládá ze dvou částí, které na sebe v pracovním procesu navazují.
Část první tvoří digitizér leteckých a družicových snímků počítačem řízený skener PhotoScan PSI. Jde o stolni digitálni
skener s vysokou rozlišovací schopnosti, který konvertuje černobílý nebo barevný, pozitivní nebo negatívní, film do digitálního rastrového obrazu, který je tónově spojitý.
Druhou část tvoří pracovní stanice InterMap 6487 ImageStation (IMD). Součástí pracovní stanice je též buď 19-ti palcový nebo 27 -ti palcový monitor, pracovní stůl (který je současně plochou digitizéru), kurzor s 10 tlačitky (tablet), pozorovací brýle z tekutých krystalů, emitor infračerveného zářeni,
umístěný na horní ploše monitoru, a seřiditelné pracovní křeslo Cyborg.
Príncip technologie digitální fotogrammetrie spočivá v tom,
že postup zpracováni dat, od sběru (skenováni leteckých snímků), zpracování a analýzu až po výstupy, je prováděn v dígitální formě. Nejprve je nutné skenovat snímkovou stereodvojíci.
Výsledkem jsou 2 soubory binárních rastrových dat (tzv. bitová mapa). Software, obsluhující skener, umožňuje během skenování současně zjišťovat prvky vnitřní orientace snímků.
Následuje zpracování skenovaných snímků pracovní stanicí
ImageStatíon, probíhající v režímu "superímpozice úplného
obrazu". Ta spočívá v současném zobrazení obou digitalizovaných snímků, dat vzniklých grafickým zpracováním (vektorová
data) a ikonových menu, sloužících jako grafický uživatelský
interface (rozhraní) pro komuníkaci užívatele s obslužnýmí
programy.
Oba snímky jsou současně zobrazeny na monitoru a jsou
vzájemně překryty v určitém překrytu. Stereoskopický vjem je
dosažen tím, že operátor vidí brýlemí z tekutých krystalů
v každém oku po určitou krátkou dobu jeden ze snímků. Emítor infračerveného signálu vysílá v taktu 120 Hz záření střídavě do každé části brýlí. Obvyklá práce operátora spočívá
v tvorbě dígítálního modelu terénu odstraňováním paralax na
jednotlivých měřených bodech, a to pomocí speciálního kurzoru s 10 tlačítky (obdoba tabletu pro ovládání oběma rukama),
užívaného rovněž pří práci s analytickým vyhodnocovacím přístrojem InterMap Analytic od firmy Intergraph. IMD je tedy
kombinací velmi rychlého systému pro zpracování digitálních
dat se systémem pro stereoskopické pozorování.
Princip digitální fotogrammetrie se v hlavách vědců určitě
zrodil již dříve. Avšak teprve v posledních 2-3 letech dosáhl
vývoj hardware takového stupně, že bylo možno vyrobit procesory, grafické adaptéry, sběrnice, paměťová médía atd. s takovýmí parametry, jež jsou dostačující pro práci s tak rozsáhlými
datovými soubory, jaké představují rastrové záznamy snímků,
v reálném čase. Práce v reálném čase je zcela jistě jedním ze
základních předpokladů úspěchu této nové technologie. Firmě
Intergraph se podařilo skloubit techniku a technologii v komplexní a výkonný prostředek, který určitě patří na současný
vrchol pomyslné pyramidy světových výrobců.
Systém si zaslouží větší pozornost i po stránce technických
parametrů, a proto budou čtenáři v dalším chystaném článku
seznámení jak s technickými parametry skeneru a pracovní
stanice, tak i se softwarem, kterým v současné době IMD disponuje.
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[I] KAISER, D.: Intergraph Digital Worktlow. [Intergraph
European Digital Photogrammetry
Seminar.] Hoofddorp
1992.
[2] WYLIE, G. D.: PhotoScan - A Photogrammetric-Quality
Film Digitizer. [Intergraph European Digital Photogrammetry Seminar.] Hoofddorp 1992.
[3] New system installed at Spot Image. Inter Vue, 1992, Volume 11, Number 2, s. 26-27.
[4] Analytical Photogrammetry continues to evolve. Inter Vue,
1992, Volume 11, Number 2, s. 28-29
Ing. Rqbertto Bulgurovský,
VUT FAST, Ustav geodézie. Brno

Seznam diplomových prací
obhájených absolventy studia
oboru geodézie a kartografie
na stavební fakultě ČVUT v Praze
v roce 1992

B~LEK, S;: Ověření přesnosti měření jeřábových drah
BILKOVA, 1.: Studie pro využití existujících mapových podkladůyro vedení katastru nemovitostí
BOUCEK, J.: Určování prostorových souřadic v síti polygonových pořadů
BOUSKOVÁ, K.: Vytvoření lokalizační báze dat administrativního členění ČR
ČERVENKA, M.:
Proje~.tl~eodetických prací pro stavbu městské kanalizace
FLAJZIK, P.: Zkoušky laserového interferometru
FOUS, J.: Zjištění některých parametrů laserových přístrojů
EL 350V a AS 19L
HEJDA, V.: Využití elektronických dálkoměrů při zaměřování
stavebnJch památkových objektů
HLAVAČEK, P.: Programové vybavení pro vyrovnání geodetických úlqh za podmínky [vv] = min.
HLA VATY, L.: Digitalizace mapy prostředky interaktivního
systému Microstation
HOVORKOVÁ, O.: Metody zpracování výsledků GPS při obnově trigonometrické sítě
HUDEC, M.: Zkoušky laserových nivelačních přístrojů při některýc~ úlohách stavební geodézie
HUR~B, J.: 'Yyužití plotteru pro tvorbu tematických plánů
HYBAŠKOVA, B.: Transformace leteckých snímků do ZM
I: 10 000 a SMO-5
JEŘÁBEK, R.: Vyrovnání zprostředkujících
a podmínkových
měření na ppčítači IBM 4381
KARASOVA, D.: Vliv albeda na dráhu UDZ
KLAPAČOVÁ, A.: Aplikace GIS a DPZ pro zjišťování charakteristik životního prostředí
KLEMENT, P.: Určení součtové konstanty dálkoměru Wild
DI 1000
KOPECKÝ, M.: Tvorba GIS životního prostředí na okresní
úrovni
KOŠAŘOVÁ, J.: Sledování deformací segmentového mostu
v Pardubicích
KRÁL, S.: Použití metody DPZ pro modely výpočtu stokových sítí
LAUTERBACHOVÁ,
J.: Kartografické zpracování státních
mapových, děl ČSFR, Rakouska a Německa
LERLOVA, A.: Transformace bodů AGS do O. řádu
LHOTÁK, V.: Nivelace metodou GPS
MAR~K, P.: Měřicí integrované systémy
MATEJKOVÁ, Š.: Určení konstant odrazných hranolů Wild
a Zeiss pomocí dálkoměru Wild DI 1000
MERTA, J.: Ověření nivelační soupravy LASERPLANE 350
v pořadové nivelaci
MOLLEROVÁ, J.: Studie vyrovnání korelovaných
měření
s a bez uvážení chyb v zadaných veličinách

NOVÁ KOVÁ, M.: Modelové výpočty vodorovných pohybů
a deformací v lokální síti
NOVOTNÁ, J.: Fotogrammetrický systém INTERMAP ANALYTIC topografické báze dat a možnosti jejího uplatnění
PEŘINA, 1.: Vyhodnocení místní geodetické sítě v prostoru
čs. archeologické koncese na abusírském pohřebišti v EAR
RADEV, J.: Možnosti výpočtu šířky erozně chráněných svažitých zemědělských
pozemků při komplexním
podchycení
všech faktorů, k!eré eI;ozi ovlivňují
REISCHIGOVA, 1.: Učelová mapa pro kabelovod
SEJjNAL,,J.: Měřicí integrované systémy
SKA~OVA, 1.: Geodetické výpočetní systémy
SKOREPA, L.: Vyrovnání prostorové sítě
SKRBEK, J.: Vyrovnání trigonometricky určených výškových
rozdílů v lokální síti ve Vysokých Tatrách
SNÍŽKOV Á, D.: Fotogrammetrické zaměření klenby předsíně
kostela Jana Nepomuckého na Hradčanech
SOBOTKA, P.: Metodika zpracování refrakce, zejména vlivu
mikroklimatu
mostní konstrukce
na laserovou záměrnou
přímku
SOUKUP, T.: GIS povodí toku
STEJSKAL, T.: Určení součtové konstanty dálkoměru Wild
DI 1000
STULÍK, J.: Geodetické práce na kolejovém svršku pražského
metra
SVOBOpA, R.: Technologie sběru dat Recotou
ŠAFAŘIK" P.: Fotogrammetrický systém Roleimetric
ŠIMKOVA, K.: Nové pohledy na návrh pozemků orné půdy
ŠKALOUD, J.: Vyrovnání prostorové sítě
TUČEK, A.: Otázky úprav měřených geometrických parametrů před výpočty
UTlNI:K, P.: Příprava tisku vícebarevné mapy s účelově upraveným obsahem
VANKA, P.: Určení parametrů přenosové funkce mezi zatíženíl)1_zemského povrchu a změnami geodetických veličin
VANA, M.: Geodetické trigonometrické
metody strojírenských měření
VSETEČKA, J.: Mapování elektronickou stanicí Wild TC
1600
VÝBORNÁ, D.: Ekonomické a ekologické aspekty návrhu pozemků v plánech pozemkových úprav
VYDRA, M.: J:estování přístroje X-PLAN
WESTFALOVA, M.: Studie efektivnosti vyrovnání a některých korelací v modelových geodetických sítích
Ing. Miroslav Mikšovský. CSc ..
katedra mapování a kartografie
stavební fakulty ČVUT v Praze

Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
docentom
Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) Ing. Imrich Horňanský,
CSc., dňa
8.2. 1993 obhájil pred habilitačnou komisiou, ktorej predsedal
prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., na Stavebnej fakulte Sl 0venskej technickej univerzity (STU) v Bratislave habilitačn ú p r á c u na té mu "Príspevok k problematike presnosti vytyčovania pozemkov".
Na základe úspešnej obhajoby ho rektor STU prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc., vymenoval s účinnosťou od I. 4. 1993 docentom
v odbore
geodézia.
Doc. Ing. Horňanský, CSc., je príkladom vedúceho pracovníka, ktorý popri svojej náročnej funkcii sa venuje sebavzdelávaniu. Časopis Geodetický a kartografický obzor sa teší z vedecko-pedagogického
úspechu doc. Horňanského, pretože ako
plodný autor vedeckých a odborných článkov sa aktívne zúčastňuje na skvalitňovaní štruktúry obsahu nášho odborného
časopisu.
Srdečne blahoželáme predsedovi ÚGKK SR k získaniu vedecko-pedagogickej hodnosti a želáme mu pevné zdravíe a vel'a energie pri riešení úloh pre rozvoj g~odézie, kartografie
a katastra v SR.
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)
Výročie 55 rokov:
10. januára 1993 - Ing. V!liam Kemény, riaditel' odboru katastra nehnutel'ností (KN) U~adu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK SR). Narodil sa v Plášťovciach (okres Levice). Po maturite na Jedenásťročnej strednej
škole v Šahách v roku 1956 na§túpil (20. 8.) do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Ziline, Okresné meračské stredisko v Banskej Bystrici, kde pracoval do 6. 8. 1960. Potom
odišiel študovať zememeračské inžinierstvo na Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej y Bratislave. Po jeho
skončení v roku 1965 nastúpil.(I. 6.) do Ustav u geodézie a kartografie (od I. I. 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave,
kde najskor pracoval ako vedúci čaty na mapovacích prácach.
V roku 1967 posobil ako vedúci rajónu Strediska geodézie
(SG) v Leviciach, detašované pracovisko v Šahách. V tejto
funkcii pokračoval aj v SG Bratislava-vidiek (1968 až 1970)
a od 1. I. 1971 do 31. 12. 1972 ako vedúci tohto SG. 1. 1. 1973
prešiel do Geodézie, n. p., (od I. 7. 1989 š. p.) Bratislava, kde
až do 31. 12. 1990 vykonával funkcie: vedúci prevádzky a zástupca vedúceho prevádzky evidenci nehnutel'ností (EN), opať
vedúci prevádzky EN, špecialista pre EN a vedúci riadenía výr.oby. V rámci reštrukturaJizácie
rezortu Slovenského úradu
geodézíe a kartografie (SUGK) prešiel 1. 1. 1991 do Správy
geodézie a karto~rafie (SGK) v Bratislave do funkcíe zástupcu
riadi~el'a SGK. Siroká odborná činnosť v organízáciách rezortu SUGK a dobré organizačné schopnosti prispeli k tom}!, že
21. 12. 1992 bol vymenovaný za riaditel'a odboru KN SUGK
(od I. I. 1993 ÚGKK SR). Je aktívnym zlepšovatel'om a autorom 4 zlepšovacích návrhov a zúčastňoval sa na tvorbe technických predpisov z oblasti EN a mapovania.
14. apríla 1993 - doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc., pedagogický pracovník katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF)
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák
z Jabloňového (okres Bratíslava-vidiek). Po skončení zememeračského inžinierstva na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1961 nastúpíl ako asistent na
KG SvF SVŠT (teraz STU). V rokoch 1962 až 1978 pracoval
ako výskumný pracovník Vedeckého laboratória fotogrametrie
SVŠT. V rokoch 1962 až 1963 absolvoval postgraduálne štúdium Matematické stroje - programovanie. Vedeckú hodnosť
kandidáta technických vied získal v roku 1976. V rokoch 1978
až 1981 posobil ako odborný asistent pre predmet Fotogrametria. Za docenta pre odbor fotogrametria bol vymenovaný I. 9.
1981 na základe habilitačnej práce obhájenej v roku 1980. Je
autorom I dočasnej vysokoškolskej
učebnice, ktorá vyšla
v dvoch vydaniach a autorom alebo spoluautorom 39 odborných a vedeckých prác, z toho 8 v zahraničných časopísoch.
Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 21 výs~umných správ (ako zodpovedný riešítel' alebo spoluriešitel').
Uspešne referoval na 31 domácich a medzinárodných konferencíách a sympóziách. Jeho vedeckovýskumná činnosť bol a
zameraná najma na oblasť analytickej pozemnej fotogrametrie, s aplíkáciami na fotogrametrické meranie stavebných objektov. V poslednom období sa venuje hlavne digitálnej fotogrametrii. Bol odborným garantom 3 fotogrametrických konferencií s medzinárodnou účasťou. Významná bola jeho činnosť
aj vo vedecko-technickej spoločnosti.
I. mája 1993 - doc. Ing. Erich Geissé, CSc., vedúci katedry
mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) Stavebnej fakulty
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil sa v Kežmarku (okres Poprad). Po absolvovaní odboru
zememeračského inžinierstva na SvF Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1962 nastúpil do Pol'nohospodárskej investorskej správy v Bratislave (teraz Štátna melioračná správat ako zodpovedný projektant. V októbri 1964
prešiel na KMPU SvF SVST (teraz STU) ako odborný asistent.
Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1978. Od školské,ho ro,ku 198911990 prednáša predmety: Pozemkové úpravy
(PU), PU a ochrana pody a Bonitácia pody a oceňovanie po-

zemkov. Za vedúceho KMPÚ bol zvolepý 15. 1. 1990 a opatovne I. 2. 1991. Za docenta pre odbor PU bol vymenovaný I. I.
1991. Je spoluautorom
celoštátnej vysokoškolskej učebnice
"Pozemkové úpravy", 3 dočasných yysokoškolských učebníc,
viacerých metodických návodov z PU a Technického slovníka
maďarsko-slovenského
a slovensko-maďarského.
Ako uznávaný odborník z PÚ napísal učebné texty (4) pre Agroinštitút Nitra, Ministerstvo podohospodárstva
SR a Ustav pre výchovu
a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
Zvolen. Aktívne sa zapája do riešenia výskumných úloh ako
zodpovedný riešitel' (I) a spoluriešitel' (8). Má úspešnú prednáškovú čínnosť doma i v zahraníčí a nadvíazal osobné kontakty s Technickou univerzítou vo Viedni a Pozemkovými
úradmi v Innsbrucku, v Mníchove a vo Viedni.
20. května 1993 - Ing. Zdeněk Haša, ředitel bývalé Krajské
geodetické a kartografické správy (KG KS) v Opavě. Vystudoval zeměměřické inženýrství na CVUT v Praze a nastoupil do
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Opavě. Prošel řadou odborných funkcí a v r. 1972 byl jmenován vedoucím střediska geodézie v Bruntále. Odtud přešel v r. 1974 na KGKS,
kde plně prokázal své organizační a odborné schopnosti. Veřejně byl činný v komisi vodního a lesního hospodářství při
dřívějším KNV a aktivně působil v Československé vědeckotechnické společnosti, kde vykonával funkci předsedy Krajského výboru pro geodézii a kartografii.

3. apríla 1993 - Ing. Vojtech Binder, vedúci oddelenia právnych vzťahov Správy katastra v Dunajskej Strede Katastrálneho úradu v Bratislave. Rodák z Komárna. Po skončení odboru
zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stav itel'stva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
v roku 1958 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde
vykonával mapovacie práce. V roku 1960 prešiel do Ústavu
geodézie a kartografie (neskor Oblastný ústav geodézie a Správa geodézie a kartografie) v Bratislave ako vedúci Strediska geodézie (SG) v Čalove a od roku 1961 vedúci SG v Dunajskej
Strede (teraz Správa katastra). Vo funkcii vedúceho SG, ktorú
vykonával do 31. I. 1990, sa výrazne zaslúžil o rozvoj evidencie nehnutel'ností v okrese Dunajská Streda. Popri tejto funkcii plnil zložité úlohy spojené s výstavbou prevádzkovej budovy SG (pracovisko navštevovali aj zahraničné delegácie geodetických služieb - GS), venoval sa zlepšovatel'skej činnosti,
v rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT a aktívne spolupracoval s GS Maďarskej republiky. V dobe od I. 2.
1990 do 31. 12. 1990 bol podpredsedom MsNV v Dunajskej
Strede. I. I. 1991 sa vrátil na SG do funkcie vedúceho oddelenia informácie a dokumentácie. V terajšej funkcii je od 1. I.
1993. Je autorom II-tich zlepšovacích návrhov, ktoré našli realizáciu v praxi a nositel'om rezortného vyznamenania. 3. 4.
1993 odišiel do dochodku.
6. května 1993 - Ing. Zdeněk Andreas, ředitel bývalé Krajské
geodetické a kartografické správy (KGKS) v Českých Budějovicích. Po skončení studia na CVUT v Praze nastoupil v r.
1957 do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Ceských
Budějovicích a po celou svoji výkonnou činnost pracoval v resortu geodézie a kartografie. Prošel mnoha odbornými a vedoucími funkcemi a pro své organizační schopnosti byl v r.
1982 jmenován ředitelem KGKS. V této funkci se plně osvědčil.
Výročie 65 rokov:
27. mája 1993 - Ing. Štefan Tisovčik. Narodil sa v Širkovciach
(okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského
inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1952 nastúpil (2. 10.) do Sloveqského zememeračského
a kartografického ústavu (SLOVZAKU) v Bratislave, kde pracoval na mapovacích prácach v mierke I: 5000. Ako revízor
a redaktor máp posobil aj počas základnej vojenskej služby
(1953 až 1955) vo Vojenskom zemepisnom ústave v Prilhe. Po
skončení vojenskej služby sa opať vrátil do SLOVZAKU, ktorý
bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický
ústava neskor na Geodetický ústava pokračoval v prácach na
kartografickej tvorbe máp v mierkach I: 25 000 a 1: 50 000, a to
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najskór ako revízor, potom vedúci oddielu a prevádzky. V dobe od I. 9. 1958 do 30. 6. 1960 pracoval v Správe geodézie
a kartografie na Slovensku (SGKS) ako technológ kartografickej. tvorby máp. Po územnej reorganizácii
SGKS pósobil
v Ustave geodézie a kartografie (od I. I. 1968 Oblastný ústav
geodézie) v Bratislave ako vedúci Strediska geodézie v Trnave
(I. 7.1961 až 31. 5.1974). Od I. 6.1974 pracoval v Správe geodézie a kartografie v Bratislave, kde mal na starosti referát
technicko-hospodárskeho
mapovania (THM). I. 4. 197!í prešiel do Výskumného ústavu geodézie a kartogI;afie (VUGK),
kde sa zapojil do rieš~nia výskumných úloh (VU). Bol zodpovedným riešitefom VU "Výskum bonitovaných pódno-ekologických jednotiek nl! prevzatie do evidencie nehnutefností"
a spoluriešitel'om VU "THM". Výsledky výskumnej činnosti
zhrnul do 4 výskumných správa 10 odborných prác. Od roku
1979 až do odchodu do dóchodku, t.j. do 30. 9. 1989, sa venoval tvorbe a metodickému usmerňovaniu technických predpisov v rezorte SÚGK. Do 30. 6.1991 pracoval ako dóchodca. Je
sÚ9nym znalcom z odboru geodézia a kartografia. O osud
VUGK sa živo zaujima aj teraz.
28. mája 1993 - Ing. Ladislav 8ábíček. Narodil sa v Mistřině
(okres Hodonín). Po skončení zememeračského inžinierstva na
Vysokej škole technickej v Brne v roku 1951 nastúpil do družstva Geoplán (od roku 1953 Geometra, n. p.) v Zlí ně, kde pracoval na úlohách inžinierskej geodézie. I. I. 1954 prichádza do
rezortu geodézie a kartografie. Najskór pracoval v Oblastnom
ústave geodézie a. kartografie (OUGK) v Brn~ a 6. 12. 1954
prechádza do OUGK v Bratislave (neskór Ustav geodézie
a kartografie a Oblastný ústav geodézie), kde do 31. 12. 1972
vykonával funkciu vedúceho Okresného meračského strediska
(od roku 1960 Strediska geodézie) v Nových Zámkoch. I. I.
1973 prichádza na Slovenský úrad geodézie a kartografie ako
vedúci kontrolného útvaru. Od I. 7.1975 do 31. 12. 1978 vykonával funkciu riaditel'a Krajskej správy geodézie a kartografie
(KSGK) v Banskej Bystrici. Pod jeho vedením dosiahla KSGK
pozoruhodné pracovné výsledky. Od I. I. 1979 až do odchodu
do dóchodku, t.j. do 28. 2. 1990, vykonával funkciu ekonomického námestníka riaditel'a Geodetíckého ústavu, n.p., (od I. 7.
1989 š. p.) Bratislava. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.
27. června 1993 - akademik Václav 8ucha, význačný český geodet a geofyzik, bývalý ředitel Geofyzikálního ústavu ČSAV,
profesor geofyziky na UK v Praze. V r. 1951 ukončil studium
zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze a nastoupil jako
vědecký aspirant do Fyzikálního ústavu ČSA V, kde se podílel
na budování nynějšího Geofyzikálního ústavu ČA V. V r. 1958
obhájil kandidátskou a v r. 1966 doktorskou práci. V r. 1970
byl jmenován ředitelem Geofyzikálního ústavu, v r. 1981 zvolen akademikem. Je členem řady mezinárodních vědeckých institucí. Rozsáhlý publikační činnost zahrnuje přes 160 prací.
Výročie 70 rokov:
30. apríla 1993 - Ing. Rudolf Klajban. Rodák z Valaskej
(okres Banská Bystrica). Na katedru geodetických základov
a mapovania Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
nastúpil I I. I. 1952 ako dielenský učitel'. Od roku 1957 bol
preradený medzi pracovníkov výskumnej a vývojovej základne. V roku 1960 popri zamestnaní skončil zememeračské inžinierstvo a postupne sa vypracoval na uznávaného odborníka
v oblasti konštrukcie, rektifikácie a testovania geodetických
prístrojov a meradiel,. etalónovania
(komparácie)
meradiel
a metrológie uhlov a dlžok. Má vel'ký podiel na vybudovaní
geodetického laboratória a Astronomicko-geodetického
observatória katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita). Na základe
jeho odbornej úrovne mu bol v roku 1977 priznaný kvalifikačný stupeň samostatný vedecko-technický pracovník. Je publikačne činný a dlhodobo sa zúčastňoval aj na pedagogickej
činnosti KGZ SvF, najma pri vedení a recenziách diplomových prác. Do dóchodku odišiel 31. 10. 1986, ako brigádnik
pracoval do 31. 3. 1987, ale o dianie na KGZ SvF sa živo zaujíma aj v súčasnosti.
Výročie 80 rokov:
30. júna 1993 - prof. Ing. Pavel Višňovský. Narodil sa v Banskej Štiavnici (okr. Žiar nad Hronom). Zememeračské inžinierstvo skončil na Čes kom vysokom učení technickom v Prahe
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v roku 1936 a nastúpil do Katastrálneho meračského úradu
v Banskej Bystrici. V septembri 1945 prichádza do Bratislavy
do zememeračského
oddelenia Povereníctva financií SNR,
kde vel'kou mierou prispel k vybudovaniu Fotogrametrického
ústavu pre Slovensko a od I. 7. 1948 do 31. 10. 1949 bol jeho
vedúcim. I. II. 1949 prechádza na Vysokú školu pol'nohospodársku a lesnícku v Košiciach, kde ako suplent a neskór docent budoval a viedol Ústav fotogrametrie a mapovania. Po
presťahovaní Lesníckej fakulty v roku 1952, na novozriadenú
Vysokú školu lesnícku a drevársku do Zvolena, stal sa vedúcim katedry geodézie a fotogrametrie. Funkciu vedúceho katedry vykonával do 31. 8. 1981, kedy odišiel do dóchodku. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie a fotogrametrie v lesníctve. Má rozsiahlu publikačnú, výskumnú a posudkovú činnosť. Napísal 41
vedeckých a odborných prác, z toho v spoluautorstve dve celoštátne vysokoškolské učebnice pre vysoké školy lesnícke a poI'nohospodárske:
Geodézie (Praha, SZN 1967) a Geodézia
a fotogrametria (Bratislava, Príroda 1985). Je nositel'om mnohých vyznamenaní a pamatných medialí.
Výročí 85 let:
2. dubna 1993 - Ing. František Pliska, vedoucí střediska geodézie (SG) v Novém JiČíně. Po vystudování zeměměřického inženýrství nastoupil do katastrální měřické služby na Slovensko, později působil v Kyjově a Židlochovicích. Po r. 1950
pracoval nějaký čas v osidlovací komisi ministerstva zemědělství. Pro své dobré pracovní výsledky a bohatou katastrálni
praxi byl jmenován vedoucím SG v Hranicích na Moravě
a poté v Novém JiČíně. Jeho odborná i veřejná činnost byly po
zásluze oceněny.

Z dalších výročí připomínáme:
8. dubna 1903před 90 lety se narodil. Ing. Jaroslav Šlitr,
dlouholetý pracovník technické kontroly Ustřední správy geodézie a kartografie. Po studiích na Vysoké škole speciálních
nauk-obor zeměměřického inženýrstvi na ČVUT v Praze, nastoupil ke katastrální měřické službě. V poválečných letech se
převážně věnoval mapování ve středních měřítkách. Vytvořením vzorového listu mapy I: 10 000 se zasloužilo
mapování
v tomto měřítku a jeho kvalitu. S Ing. Dr. Boguszakem napsal
výbornou učebnici "Topografie", v naší odborné literatuře ojedinělou; vyšla v r. 1962 ve Státním nakladatelství technické literatury, Praha. Zemřel v Praze.
14. dubna 1993 - před 80 lety se narodil Ing. Valerian Žatecký, pracovník dřívějšího n. p. Geodézie v Opavě. Jako aktivní
pracovník Československé vědecko-technické
společnosti se
zasloužilo propagaci a tvorbu technických filmů z oboru geodézie a kartografie. Zemřel v Přerově.
15. dubna 1933 - před 60 lety se narodil Ing. Josef Kurka, vedoucí pracovník Geodézie, n. p., Praha. Vystudoval obor geodézie a kartografie na ČVUT v Praze. V r. 1957 nastoupil k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie, Liberec,
kde pracoval v různých oddílech. V r. 1971 přešel do podniku
v Praze a působil v různých vedoucích funkcích. Svou bohatou
praxi a temperamentni řešení problémů plně využíval k prospěchu podniku. Jeho záslužná práce byla přerušena předčasným umrtím dne 4. ledna 1991.
16. dubna 1948 - před 45 lety byl ve Sb. z. a n. vydán zákon Č.
82 o úpravě působnosti ve v~cech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon). Učinnosti nabyl pak dnem vyhlášení
dne 28. 4. 1948. Tím byl dán zákonný podklad k soustředění
geodetické a kartografické služby.
17. dubna 1913 - před 8Q lety se narodil v Telči Ing. Jaroslav
Chutný, odborný asistent Ustavu geodézie na ČVŠT v Brně. Po
uzavření vysokých škol pracoval ve Velkém Meziříčí. Zde byl
v předvečer ukončení války zavražděn ustupujícími příslušníky SS (s dalšími 60 občany), jak je patrno z pomníku po staveného těmto obětem. Zemřel 7. května 1945.
17. apríla 1913 - pred 80 rokmi sa narodil v podtatranskej obci Vavrišovo (okres Liptovský Mikuláš) Ing. Vladimír Perdek.
Zememeračské inžinierstvo študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1933 až 1937). V roku 1939 nastúpil do
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Železničnej stavebnej správy ČSD v Žiline, kde prešiel roznymi funkciami až po náčelníka meračsko-dokumentačnej
kancelárie v Košiciach. V novembri 1954 prichádza do rezortu
geodézie a kartografie a je poverený funkciou vedúceho
Okresného meračského strediska (od roku 1960 Strediska geodézie) v Liptovskom Hrádku. o.d mája 1962 do decembra 1967
vykonával funkciu riaditel'a Ustavu geodézie a kartografie
v Žiline a v rokoch 1968 až 1972 funkciu hlavného geodeta pre
Stredoslovenský kraj v Oblastnom ústave geodézie v Bratislave. Od I. I. 1973 do 30.6. 1975 vykonával funkcí u riaditel'a
Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystri~i. Bol
nositel'om rezortných vyznamenaní. Zomrel I. 8. 1979 v Ziline.
22. dubna

1928 - před 65 lety se narodil Ing. Jiří Šimek, vedoucí geodetické skupiny Projektového ústavu hl. m. Prahy.
Po studiích na ČVUT v Praze pracoval nejprve v resortu geodézie a kartografie, odkud přešel do Projektového ústavu, Praha. Zasloužil se o tvorbu Technické mapy hl. m. Prahy v měř.
I: 500 v letech 1965-1971.
Rozsáhlá byla jeho činnost veřejná
v Československé vědecko-technické společnosti i na poli mezinárodnim. Zastupoval Československo na kongresech Mezinárodní federace zeměměřičů - FlG a byl členem jedné z komisí této organizace. Málo je známo, že pro XII. Kongres FIG
složil znělku, kterou se jednání kongresu zahajovalo; tohoto
kongresu se již nemohl zúčastnit. Zemřel dne 25. února 1986
v Praze.
28. dubna

1928 - před 65 lety se narodil v Biskupicích, okr.
Svitavy Ing. Zdeněk Koutný, vedoucí oddělení technického rozvoje Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Brno. Vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze a od r. 1957
pracoval v resortu geodézie a kartografie na OÚGK v Brně.
Prošel různými provozy, kde vždy, díky svému širokému rozhledu, uplatňoval myšlenky technického rozvoje a racionalizace zeměměřických prací. Veřejně byl aktivně činný v Československé vědecko-technické společnosti a byl jedním z organizátorů velkých geodetických akcí "Burza technických zlepšení"
a "Dny nové techniky", pořádaných u příležitosti mezinárodních veletrhů v Brně. Zemřel v plné pracovní činnosti dne 20.
prosince 1981 v Brně.
30. apríla 1913 -

pred 80 rokmi sa narodil v Železníku (dnes
časť obce Sirk) v okrese Rožňava Ing. Viktor Wlacho~ský. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Vysokej škole technickej v Brne v roku 1936. V roku 1939 prichádza do Bratislavy
do Katastrálneho meračského úradu. V roku 1943 absolvoval
stáž z fotogrametrie u firmy C. Zeiss Jena. Po návrate z Jeny,
ako pracovník fotogrametrického
vymeriavania Ministerstva
financí, budoval spolu s ln;!. J. Jenischom Fotogrametrický
ústav pre Slovensko (FOTUS) a po jeho uzákonení v roku
1947 sa stal jeJ'lo prvým vedúcím (1947 až 1948). Od roku 1950,
keď bol FOTUS spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave prechádza na tento ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústava neskor na Geodetický ústav. Tu sa pričinil o dobudovanie mapového diela v mierke I: 25 000. V rokoch 1958 až I 968 pra~oval
v Oblastnom ústave geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustave geodézie a kartografie) v Bratislave, ako vedúci oddielu,
projektant a vedúcí projektant. V roku 1968 prešiel na Inžiniersku geodéziu, n. p., Bratislava, ako vedúci prevádzky inžinierskej geodézie a po vytvorení Geodézie, n. p., Bratislava,
ako vedúci prevádzky evidencíe nehnutel'ností, kde posobil až
do 31. 12. 1978, t.j. do odchodu do dochodku. Bol nositel'om
rezortných vyznamenaní. Zomrel 24. 12. 1983 v Bratislave.
24. května

1913 - před 80 lety se narodil prof. plk. Ing. Dr.
Bedřich Chrastil, profesor geodézie na Vojenské akademii
v Brně, náčelník katedry geodézie. Za války byl přes 2 roky
vězněn pro odbojovou činnost. Po válce končí studium zeměměřické40 inženýrství a stává se v r. 1945 odborným asistentem na Ustavu nižší geodézie VUT v Brně. Pedagogické práci
zasětil větší část své odborné činnosti. V r. 195 I je jmenován
docentem a v r. 1963 řádným profesorem nižší geodézie.
V I. 1955-58 byl náměstkem předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie. Na škole zastával řadu vedoucích funkcí.
Četná byla i jeho publikační činnost, pro posluchače zpracoval
několik skript. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání.
Zemřel 4. května 1985 v Brně.

3. júna 1928 -

pred 65 rokmi sa narodil v Bratislave Ing. Mikuláš Farkaš, CSc. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského
inžinierstva
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku
1953 nastúpil do Slovenského zememeračského
a kartografického ústavu v Bratislave. Najskor vykonával práce triangulačné. Od roku 1956 až do smrti sa venoval kartografii, a to:
v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave v Bratislave, v Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), v Kartografickom nakladatel'stve, odštiepnom závode Bratislava a v Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava. Na týchto pracoviskách prešiel roznymi funkciami. V rokoch 1965 až 1977 externe vyučoval na
odbore geodézia Strednej priemyselnej školy stavebnej (SPŠS)
v Bratislave. V rokoch 1966 až 1968 absolvoval na Univerzite
17. listopadu v Prahe štvorsemestrálne
štúdium jazyka anglického a v rokoch 1972 až 1975 prvý beh postgraduálneho štúdia
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT.
V rokoch 1981 až 1987 pósobil ako expert na Kube vo funkcii
poradcu pre výchovu stredných technických kádrov pre geodéziu a kartografiu. Vedeckú hodnosť kandidáta technických
vied získal v roku 1987. Bol autorom 2 učebníc z mapovania
pre SPŠS v Havane a autorom alebo spoluautorom 23 odborných prác v róznych časopisoch a zborníkoch, 2 výskumných
správa 2 medzinárodných terminologických slovníkov z kartografie (vydané v MR a v SRN). Záslužná bola jeho činnosť aj
vo vedecko-technickej spoločnosti. Zomrel 14.7. 1990 v Bratislave.
12. června 1993 - před 65 lety se narodil Ing. Karel Letocha,
vedoucí střediska geodézie v Prostějově, ve svém rodném městě. Po absolvováni ČVŠT v Brně nastoupil v r. 1935 ke katastrální měřické službě v Užhorodu. Později prošel řadou zeměměřických prací od triangulace až po nové měření. Tato rozmanitá praxe byla výbornou přípravou pro funkci vedoucího
střediska geodézie. Byl průkopníkem mechanizace a automatizace prací na střediscích. Byl též publikačně činný v našem odborném časopise. Jeho práce byla oceněna řadou uznání a vyznamenání. Zemřel dne 3. listopadu 1989 v Hrubčicích u Prostějova.
19. června 1843 - před 150 lety se narodil v Tlumačově Antonín Tichý, význačný pracovník v oboru lesnické geodézie. Konstruoval logaritmický tachymetr. Zasloužil se o zkvalitněni
a racionalizaci měřických a kartografických prací pro lesnické
účely.
29. júna

1908 - pred 85 rokmi sa narodil v Prahe Ing. Karol
Bartoš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1926 až 1930), celý
život zostal verný geodézii a kartografii na Slovensku. Póso~il
v Dolnom Kubíne {Katastrálny meračský úrad - KMU)
a v Bratislave (KMU, Fotogrametrický ústav pre Slovensko
a Slovenský zememeračský a kartografický ústav). Zaslúžíl sa
o sústredenie geodetickej a kartografickej služby. V roku 1954
bol vymenovaný Zborom povereníkov SNR za prvého predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku. Pósobil tiež
ako honorovaný docent na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave. Zomrel 8. 5. 1959 v Bratislave.
1933 - před 60 lety byla v závodech Wild Heerbrugg zhotovena první stereometrická (d~ojitá) komora a malý tz~. policejní
autograf pro vyhodnocování snímků pořízených touto komorou. Komora byla dodána dopravní policii v Curychu pro sledováni dopravních nehod.
1893 - před 100 lety byly vídeňským Vojenským zeměpisným
ústavem provedeny, prmí zkoušky měření průseko~ou fotogrammetrií ve Vysokých Tatrách. Sloužily jako příprava pro
měření v dalším roce, kdy byla pod vedením generála Hubla
vyhotovena mapa Vysokých Tater v měř. I: 25 000.
1793 před 200 lety se narodil František Raffelsberger
(1793 -1861)
vídeňský knihtiskař,
původem ze slovenské
Modry. Ve 40. letech 19. století uplatnil "typometrický" způ-

sob reprodukce

map, tj. pomocí pohybllivých

typů (Iiter).

1693 - před 300 roky zemřel zemský měřič Samuel Globic z
Budečína (nar. asi r. 1618). V roce 1683 vydal u Jana Nigrina
spis Šimona Podolského z Podoli roku 1617 sepsaný: Knížka
o mírách zemských a vysvětlení, od kterého času míry a měření
v království Českém počátek svůj vzalo.

1993/154

Sbíráte-Ii nově vydaná literární díla, která popísují život geodetů nebo kartografů, je polička ve Vaší kníhovně s knihami
zmíněné tematiky téměř prázdná. Výjimkou je kniha Ivana
Klimy - Moje zlatá řemesla, vydaná již v r. 1990 v nakladatelství Atlantís v Brně. Kniha neni zajímavá jen jménem odpovědného redaktora Milana Uhdeho (který je nyní odpovědný
již za jiné události), ale předevšim jednou ze šestí povidkových
'kapitol, kterou autor pojmeno,val Zeměměříc~á. povídka. SpIsovatel Ivan Klima v sedmdesatych a osmdesatych letech prošel řadou řemesel a činností z jednoduchého důvodu. U nás
nesměl publikovat a uměleckou'činnost
mu úřady neuznávaly,
možná í proto, že publíkoval v zahraniči.
,
Ivan Klima: "Znal jsem velmi dobře dva odbormky - geodety, a to proľesora Cimbálníka a inže~ýra Kocinu. Proto jsen; si
vybral i práci zeměměřického pomocmka, kterou Jsem vykonaval
po dobu několika měsíců."
.
.
Ostatně autor v povidce sám uvádí, co všechno Jako flg~rant
prováděl: "Během měsíce zářijsem oós,til a nat~el sedmdesat devět tvó, vvkopal přibližně osm krychlovych metru zemrny, zasadl!
do země iřicet betonovvch patek a pět metrů kamenů. Do různ.Vch
zdí jsem vvsekal otvorv pro pět svorníků. Napomáhal jsem i při
vět'úm poltu měření a'přidružen~'ch prací ... "
Zeměměřická povídka není lIteraturou faktu, ale IIterarmm
dilem. Je zde řada skutečností upravená tak, jak si to přál autor.
o

.,.

Ivan Klíma: "Také skutec'néjméno postavy inžení'ra Kosa, je
jiné. Proto jsem nezapomněl Ing. Pavlovi Beránkovi z Chrudimi
poslat po vydání knihy tuto publikaci s věnováním. Na prácize~
měměřického pomocníka rád vzpomrnam nejenom pro hterarm
in.lpiraci...
Připomeňme jen, že v květnu 1993 převzal Ivan Klima překladatelskou cenu George Theinera právě za knihu Moje zlatá
řemesla, přeloženou do angličtiny. Slavnostní předání proběhlo v průběhu 3. Mezinárodního knižniho veletrhu a festIvalu
spisovatelů v Praze.
Ing, ťetr Skála.
CUZK Praha
Nejstarší mapa je z doby kolem r. 2250 př. n. I. -. pískovcová
tabulka popisujicí řeku Eufrat v Jejím toku severm Mezopotamii. Nejstarší tištěná mapa je z roku 115 a znázorňuje západní
Činu.
Nejstarší dochovaná anglická mapa je anglosaská Mappa
Mundi, známá jako Cottonský rukOPIs, z konce 10. stoleU.
Nejstarší tištěnou mapu Velké Británie představuje Ptolemaiův náčrt vytíštěný v Bologni v r. 1477.
Největší Velká reliéfní mapa Kalifornie 13,7 x 5,47 m, zpracovaná Reubenem Hallem, váží 39 tun. V letech 1924-62 byla
vystavena ve Ferry Building v San Francísku: Nyni je uskladněna na letecké základně v HamI1tonu v KalIfornII.
Nejvyšši částka 340000 líber byla zaplacena 13. března 1979
u Sotheby v Londýně za Gerardus Mercator atlas of Europe
z roku 1571.
Pramen: Guinnessova

kniha rekordů 1993 - Olympia Praha.
(ps)

Zji§ťování rozsahu po§kození vegetace v Praze- Vinohradech na spektrozonální jilm. Plošné záběry z vrtulníku jsou doplňovány detailní,.
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NOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika s příhraníčnímí oblastmí sousedních států na I lístu formátu 105 x 68,5 cm. Osmibarevná mapa obsahuje
sídla, hraníce, vody, výšky, sílnice, železnice a lesy. Sídla jsou rozdělena do 10 kategoríí podle počtu obyvatel. Správní hranice jsou kategorizovány na státní, krajské a okresní. Vodstvo zahrnuje vodní toky a jejich názvy, kanály, jezera, rybníky,
vodní nádrže. Silnični komunikace obsahuji dálnice, hlavni a vedlejší silnice i silnice a dálnice ve stavbě. Zelezniční síť se
člení na hlavní a vedlejší železníce, s vyznačením stanic a zastávek. Odlíšeny jsou elektrizované a úzko rozchodné železnice
i lanovky. Výškopisná složka mapy se omezuje na káty výškových bodů, názvy vrcholů, pohoři a hor. Mapa má nepravou
obálku, lze jí tedy složit na formát 21 x 30 cm (A4). Doporučená cena Kč 39,-.

Mapa poskytuje základní informaci o správním rozděleni České republiky na dosavadní kraje a okresy. Jsou v ní vyznačeny
správní hranice (státní, krajské a okresní) a sídla krajů a okresů. Obsahuje též jmenný seznam krajů a okresů. Jednobarevná
mapa má formát 21 x 30 cm (A4). Doporučená cena Kč 4,-.

Mapa poskytuje
České republiky.
klad mapových
listů základních
Kč7,-.

globální informace o rozvržení listů základních map měřítek I: 50000, I: 100 000 a I: 200000 na území
Obsah mapy tvoří státní, krajské a okresní hranice a krajská a okresní města. V odlišné barvě je vyznačen
listů s čiselným označením fyzicky exístujících listů a slučkami, které označují dvojlisty. Systém označení
map je názorně ílustrován přikladem. Mapa je dvoubarevná, formát 21 x 30 cm (A4). Doporučená cena

Mapa podává podrobnou informací o rozvržení listů základních map celé měřítkové řady I: 10 000, I: 25 000, I: 50000,
I: 100000 a I: 200000 na území České republiky. Je zpracována na podkladě Přehledné mapy České republíky I: 500000
a zobrazuje kromě kladu mapových lístů výše uvedených měřitek sídla, správní hranice, vodstvo a silnice. V kladu mapových listů je navíc znázorněna delimitace mapových listů k přislušným krajům. Pětibarevná mapa má formát 105 x 68,5 cm.
Distribuce se provádi v plochých arších. Doporučená cena Kč 23,-.

Mapa podává podrobné informace o kladu lístů Státní mapy I: 5000 - odvozené (SMO-5) na území České republiky. Je
zpracována na podkladě Přehledné mapy České republíky I: 500000 a zobrazuje klad listů SMO-5, sídla, správní hranice,
vodstvo a silníce. V kladu mapových listů je též vyznačena delimitace listů SMO-5 k příslušným krajům. Pětibarevná mapa
má formát lOS x 68,5 cm. Distríbuce se provádí v plochých arších. Doporučená cena Kč 23,-.

Adresář prodejen map katastrálních

úřadů

Prodejna map
Bryksún 1061
198 00 Praha 9
tel. 02/864 754

Prodejna map
Krčínovil 797/2
400 07 U stí nad Labem
tel. 047/472 46- 7

Prodejna map
Lidická II
370 86 České Budějovice
tel. 038/547 51

Prodejna map
Havličkova 1000
530 02 Pardubice
tel. 040/511 665

Prodejna map
Radobyčická 12
30339 Plzeň
tel. 019/355 34-8, I. 142

Prodejna map
Malinovského nám. 3
601 51 Brno
tel. 051255 37

Prodejna map
Sokolovská 167
36005 Karlovy Vary
tel. 017/417

Prodejna map
Praskova II
746550pava
tel. 06531214 360, I. 343

Prodej za hotové i na fakturu. Při odběru pro dalši prodej proti předloženi podnikatelského
stevní rabat.

oprávnění se poskytuje množ-

