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Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc.,
Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Světový geodetický referenční systém (WGS84) měl a má i nadále svůj význam, zejména ve vojenství. První verze "original" byla postupně
nahrazována jinými (dnes G873). Aktuální verze má některé základní parametry definované odlišným způsobem než verze předešlé. Článek
upozorňuje na změnu parametrů a na postup a metodu výpočtů odvozených parametrů, které udržují potřebnou přesnost.

The World reference system WGS84 was and remains important, namely in military applications. Thefirst "original" version is subsequently
replaced by other ones (i. e. G873 today). The actual version has some basic parameters that are defined by a different way as at theformer
ones. The paper draws the attention to changed parameters and to procedure and method of calculation of derived parameters that keep
the required accuracy.

Nedávno byla zveřejněna americká příručka [10], která po-
někud mění definici světového geodetického referenčního
systému (WGS84). Referenční elipsoid WGS84 odvozený
podle Pizzettiho teorie [9] v této nové úpravě zřejmě bude
používán i u nás jako referenční těleso, jako matematický
model Země. Pizzettiho práce byla otištěna již r. 1913, ale až
donedávna jsme ji nacházeli jen v monografiích fyzikální geo-
dézie. V učebnicích vyšší geodézie o ní nebyla ani zmínka.
Není divu, úloha, která používá matematicko-fyzikální mo-
del Země, předpokládající známou polohu těžiště a známou
polohu rotační osy Země, jednotnou pro celou zeměkouli,
neměl naději v předdružicové éře na uplatnění.

Zhruba v šedesátých letech minulého století však nastal
v geodézii nebývalý obrat. Samozřejmě hlavním stimulem
bylo zavedení družic a družicových měření do geodetické
praxe. Ale nejen to, nové obory techniky dopomohly zvýšit
skutečnou přesnost měření až o několik řádů. Všechna
optická měření byla nahražena elektronikou. Neobyčejně se
zvýšila úroveň výpočetní techniky. Mimo jiné byla zavedena
technika GPS (Global Positioning System). Dnes již není
problém propojit geodetická měření na celé Zemi v jednotný
systém.

Od klasických metod určování tvaru Země se tedy přešlo
k novým metodám, donedávna považovaným jen za teore-
tické, bez možnosti praktického použití. Mezi ně patřila i bez-
mála sto let stará práce Pizzettiho. Ovšem v česky psaných
učebnicích geodézie bychom ji nenašli. V těch starých, kla-
sických (Ryšavý, Fiala, Buchar, Vykutil) se o moderních pří-
stupech nemluví a ostatně ani mluvit nemohlo. Pozdější vy-
sokoškolské texty jen v podstatě vycházejí z našich klasiků.
To ovšem vede k jednomu problému: My dříve narození ně-
které, dnes ve světě moderní, metody práce neznáme. A to
se bohužel netýká jen nás starších, ale i současných studentů.
Jestliže se u nás zavedl geodetický systém toho typu, jako je
WGS84 [14], měli bychom o něm něco vědět.

Americká instrukce [10] popisuje poněkud odlišnou versi
systému WGS84, nežje prezentována v [14]. Je zde uvedena

řada veličin i s jejich numerickými hodnotami. Často však
není vysvětleno, jak byly vypočteny, nebo dokonce co tyto
veličiny znamenají. V jednom případě (hodnota Wo) je nu-
merická hodnota odvozená z jiných dat, než předepisují de-
finiční data systému. U několika méně významných veličin
jsou jejich numerické hodnoty určeny podle méně přesného,
přibližného postupu. Některé úvahy, např. kolem úhlu e, rov-
nice (SO),je třeba brát s reservou. Proto považujeme za účelné
tyto záležitosti doplnit. V předloženém článku je učiněn po-
kus podrobně seznámit čtenáře s danou problematikou.
Všechny potřebné rovnice budou vysvětleny. Dále uvedeme
numerické řešení pro vybraný bod P (cp = SO°,A. = ISo, H =
= 10 000 m). V době, kdy prakticky na každém pracovišti je
k dispozici počítač s programy Windows a Excel, není pro-
blém si vše přepočítat.

V naší stati se budeme zabývat některými teoretickými zá-
ležitostmi problému. Naznačíme stručný přehled Pizzettiho
teorie hladinového elipsoidu, uvedeme základní a odvozené
parametry systému. Nebudeme zde však probírat způsoby,
které vedly k odvození numerických hodnot těchto para-
metrů, ani způsoby zpřesňování některých veličin, zejména
ve vztahu k metodě GPS. V podrobnostech odkazujeme na
novější teoretické práce.

Ve světě je zvykem používat dvojí úpravu potřebných rov-
nic: úpravu podle Moritze-Heiskanena [11] (v rusky psaných
publikacích je zpravidla citován Moloděnský [12]; v podstatě
stejné řešení podal Lambert [13]), nebo podle Pizzettiho [9].
Obě varianty samozřejmě vedou k totožným výsledkům. Pro
aplikaci moderní výpočetní techniky je podle našeho mínění
vhodnější klasické odvození podle Pizzettiho. Doporučuji
každému zájemci o tuto problematiku, aby si numericky vy-
zkoušel oba způsoby řešení. Určitě mi dá za pravdu, že úprava
Pizzettiho je "přátelská" k uživateli, což se o úpravě Moritze-
Heiskanena, Moloděnského a Lamberta říci nedá. Není
ovšem problém přejít v každém stadiu výpočtu od jedné me-
tody k metodě druhé. Zde odkazujeme na podrobnější práce,
např. Jurkina-Pick 2002 [1].
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1.1 Určení h1adinového e1ipsoidu řešením první
okrajové úlohy

Mějme rotační e1ipsoid E (a, b) o poloosách a, b. Dále mějme
soustavu elipsoidů E' (a', b'), poloosy a', b', konfokálních
k tělesu E (a, b). Polohu bodů P, ležících na ploše E (a, b),
nebo vně této plochy, můžeme stanovit v pravoúhlém
systému křivočarých eliptických souřadnic (s, u, ít) takto:

x = a' cos u cos ít, y = a' cos u sin ít, z = b' sin ít. (1)

se otáčí jako pevné těleso konstantní úhlovou rychlostí (O ko-
lem své rotační osy. Tíhový potenciál Wo tělesa E (a, b) nechť
je na celé ploše E (a, b) konstantní. Takové těleso se nazývá
hladinový rotační elipsoid. Pro gravitační potenciál Vo na
ploše elipsoidu platí

1Vo = Wo - "2 ul- (r + y2), Wo = konst.

Hodnotu gravitačního potenciálu V (P) tělesa E (a, b) vně
elipsoidu E (a, b) pišme ve tvaru [7]

13 f~ ds
+ (a2 + s) ~b2 + s '

t

kde A, B, C jsou Jacobiho eliptické integrály, psané v sou-
stavě eliptických křivočarých souřadnic (s, u, ít). Plochy
s = konst. jsou rotační elipsoidy E' (a', b') o poloosách a' =
=~a2+ s , b' = ~b2+ s, pro něž platí

u = konst. jsou jednolisté rotační hyperboloidy; obojí jsou
konfokální k elipsoidu E (a, b); plochy ít = konst. jsou ro-
viny místních poledníků. Gravitační potenciál Vo rotačmllo
elipsoidu E (a, b) musí být v nekonečnu regulární. Vypo-
čteme p2 = x2 + y2 + Z2, e= (a2 - b2), a řešením rovnice (6)
vzhledem k s pro kladný kořen (záporný nemá smysl) do-
staneme

lim ~=1.
~~I-'

Z rovnic (4) a (5) určíme, k jakým limitám se blíží hodnoty
integrálů A, B, C v nekonečnu; dostáváme

lim pA = 2, lim p3B = lim p3C = 1- . (7)
~~ ~ ~~ 3

lim pV = GM =.!- a+ 213.
~ 3

kde Ao, Bo, Co jsou příslušné integrály. Indexy nula značí, že
v nich platí s = O. Pro gravitační potenciál Vo však musí být
současně splněn vztah (3):

Porovnáním koeficientů v rovnicích (9) a (3) můžeme určit
konstantu a

ar
0:=-------

2[Bo - (~/ a2) Co]

Integrály Ao, Bo, Co závisí jen na tvaru tělesa, nezáleží na roz-
ložení hmot uvnítř tělesa. Jde tedy o Stokesovy konstanty.

K určení tíhového potenciálu Wz rovníce (9) je třeba podle
rovníce (3) přidat člen ~ ul- (r + y2). Z rovníce (10) dostá-

váme 1... ul- ,:z = ar [Bo - ~ Co]. Odtud pro tíhový poten-
2 a

ciál hladinového rotačního elipsoidu v bodě P, ležícím na
ploše elipsoidu E (a, b), nebo ve vnějším prostoru, bude

W = (a + /3) A - (12)

[( ~ ~V) ]- a B - Bo + - Co - -- C r + (bVC .
a2 (a ')2

Tím je řešení první okrajové (Dirichletovy) úlohy podle Piz-
zettiho ukončeno.

V dalším odstavci se budeme podrobněji zabývat jednot-
livými kroky řešení.

Pizzetti (1913) ukázal, že známe-li čtyři základní parametry
referenčního elipsoidu, můžeme z nich určit jeho UllOVýpo-
tenciál a složky vnějšího tíhového pole.

Na výběru čtyř základních parametrů příliš nezáleží. Naší
snahou samozřejmě bude vybrat takové z nich, jejichž nu-
merické hodnoty můžeme nejsnadněji a s největší možnou
přesností určit.
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Název Symbol Hodnota Rozměr
Velká poloosa a 6378137 m
ry'evrácená hodnota zploštění 11f 298,2572 23563
Uhlová rychlost rotace Země ClJ 7,292115.10-5 radls
Zemská gravitační konstanta
(Vliv hmoty atmosféry započítán) GM 3986004,418.108 m3/s2

Název Symbol Hodnota Rozměr Rovnice
Zploštění L 3,35281066474748072.10-3 (14)
Zonální harmonika druhého stupně C'2,O -4,841 66774955943.10-4 (13)
Malá poloosa b 6,35675231424517950.106 m (15)
Čtverec prvé excentricity e2 6,69437999014131706.10-3 (16)
Prvá excentricita e 8,18191908426214947.10-2
Čtverec druhé excentricity (e)2 6,73949674227643502.10-3 (16)
Druhá excentricita e' 8,20944 37949 69568 47.10-2
Lineární excentricita E 5,21854008423385332.105 m
Čtverec lineární excentricity P 2,72331606107554729.1O11 m2 (16)
Poměr po1oos bla 9,96647 1893352525 19.10-1

Střední poloměr křivosti Rl 6,37100 877141506983.106 m (17)
Poloměr koule stejné plochy R2 6,37100 71809 60176 49.106 m (20)
Poloměr koule stejného objemu R3 6,37100 07900 0915915.106 m (21)
m = aia2bl GM m 3,44978650684084531.10-3 rad2

Pó10vý poloměr křivosti c 6,399593625758493 07.106 m (22)
Jacobiho integrály
Ao Ao 3,13922107523590733.10-7 m-1 (31)
Bo Bo 2,5745520165 1339347.1O-2l m-3 (31)
Co Co 2,5849467404 66910 53.1O-2l m-3 (31)

Původní definice systému WGS84 používala tuto volbu:
a velká poloosa referenčního elipsoidu,
GM zemská gravitační konstanta = součin hmoty Země

M a gravitační konstanty G,
co úhlová rychlost otáčení Země,

C'z.o gravitační koeficient druhého stupně.

Při definování systému se počítalo s tím, že se v brzké bu-
doucnosti nahradí parametr a hodnotou tíhového potenciálu
Wo na referenčním elipsoidu. Mezitím ovšem došlo k jiné
změně a do čtveřice základních parametrů byla zařazena
místo koeficientu C'z,o převrácená hodnota zploštění l/f
Nová definice systému WGS84 vypadá takto:

a velká poloosa referenčrubo elipsoidu,
GM zemská gravitační konstanta,
CO úhlová rychlost otáčení Země,
11f převrácená hodnota zploštění.

Poznámka: Zde je třeba říci toto: U základních parametrů se před-
pokládá, že jsou určeny zcela přesně. Tedy, že za jejich numerickou
hodnotou z definice následující samé nuly. To již samozřejmě ne-
platí pro zonální harmoniku druhého stupně C'2,O, která nyní byla za-
řazena mezi veličiny odvozené. Její numerickou hodnotu proto vy-
počteme z parametrů a, GM, II f, ClJ, na tolik míst, kolik budeme po-
třebovat, např. podle následujícího postupu [5]:

eZ
(eJ2=--,

1- eZ

q =..1 {(I + _3 ) arctan e' - ~},
2 (eJ2 e'

C'z,o = - Jz/,j5. (13)

Po dosazení numerických hodnot (tab. 1) do uvedených
vztahů dostáváme ~o = - 4,841 667 749 55943 . 10-4
(tab. 2).

Instrukce WGS84 uvádí ještě hodnoty některých konstant
pro zvláštní použití. V gravimetrii se budeme zabývat pouze
geometrickými veličinami, zde tyto věci uvedeme jen pro
úplnost. V některých případech je třeba vyloučit hmotnost
atmosféry z celkové hmotnosti Země. Pak platí:

= Gravitační konstanta at-
mosféry,

= Gravitační konstanta Ze-
mě bez atmosféry,

= ÚWová rychlost otáčení
Země v systému precese.

m* = 7292115,8553.10-11 +
+ 4,3.10-15 Tu rad / s

Úhlová rychlost rotace Země CO je proměnná s časem. Pro
geometrické úlohy stačí brát střední hodnotu. Při řešení ně-
kterých úloh z družicové geodezie je však třeba výpočty
zpřesnit. Musíme položit

m* = co'+m,
m = 7,086 . 1O-1Z + 4,3 ' 10-15 Tu rad / s,
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Název Symbol Hodnota Rozměr Rovnice
Zeměpisná šířka bodu P ! 8,72664 62599 7164788.10-[ rad
Zeměpisná délka bodu P 2,61799387799149437.10-1 rad
Elipsoidická výška H 10000 m
Poloměr křivosti v prvém vertikálu N 6,39070 20441 94685 66.106 m (19)
Souřadnice bodu P

x 3,97410 08681 12250.106 m (23)
y 1,06485 71182 50500.106 m (23)
z 4,87044 9482137620.106 m (23)
r 1,692739839221930.1013 m (24)
p2 4,06486 76550 27400.1013 m2 (24)

Rozměrový parametr s 1,27411 9343004650.10[[ m2 (25)
Poloosy elipsoidu E'(a~ by

6,38811 73693 87440.106a' m (26)
b' 6,366766205772120.106 m (26)

Redukovaná šířka u 8,71010 4399625020.10-1 rad (28)
Pomocná veličina Q 2,46013 14681 89280.10-14 (27)

Hl 1,568480624103870.10-7

Jacobiho integrály pro bod P
3,134305592793390.10-7 m-[A (30)

B 2,562487781915080.1O-2[ m-3 (30)
C 2,57280 13267 44290. 10-2[ m-3 (30)

Tu = Juliánské století od epochy 12000,0,
Tu = du I 36525,
du = počet dní v UT od Juliánského data (JD)

2451545,0 UTl pro hodnoty ± 0,5, ± 1,5,
±2,5, ... ,

dU = JD - 2451545.

Proto v družicové geodézii budeme počítat úhlovou rychlost
rotace Země ze vztahu

Instrukce WGS84 uvádí ještě několik přijatých fyzikálních
konstant, které však v gravimetrii příliš mnoho uplatnění ne-
naleznou. Jsou to:

c 299792458 m I s
H 1 /305,4413
G 6,673· 10-11m3 kg-' S-2

A 8,0091029 . 10-37 kg m2,

B 8,0092559· 10-37 kg m2,

e 8,0354872 . 10-37 kg m2•

rychlost světla ve vakuu,
dynamická elipticita,
gravitační konstanta,
zemské hlavní momenty
setrvačnosti,

2.2 Geometrické parametry referenčního elipso-
idu

Z definice systému WGS84 známe základní geometrické pa-
rametry a a převrácenou hodnotu zploštění 11f, a dále z fy-
zikálních parametrů známe úhlovou rychlost rotace Země
OJ a zemskou gravitační konstantu GM. Musíme tedy ještě
odvodit řadu dalších hodnot, které budeme potřebovat v na-
šich výpočtech (numerické hodnoty - viz tab. 2).

Ze zploštění f

čtverec lineární excentricity E2 a čtverce první a druhé ex-
centricity e2, (e')2 a jejich hodnoty E, e, e'

Referenční elipsoid můžeme ve zjednodušení nahradit
koulí o středním poloměru R, kde volíme buď kouli o polo-
měruR,

nebo kouli o poloměru R2 o stejném povrchu, jako má elip-
soid E (a, b). Pro povrch elipsoidu platí

S=!.MNCOSq>dAdq>= (8)

= [ a
2 O - e

2
) cos q>dq>dA,

s O - e2 sin2 q>)l

kde je M poloměr křivosti referenčního elipsoidu v meridi-
ánu a N je poloměr křivosti referenčního elipsoidu v prvém
vertikálu:

M = a O - e2) I O - e2 sin 2 q»3/2,
N = a 10 - e2 sin2 q»'/2.

po~vyčíslení integrálu (18) dostaneme po dosazení R2 =
= SI (4n):

1 b2l+e)R2 = - a2 + -ln -r-;-T .
2 2e Il-e I

Referenční elipsoid můžeme také nahradit koulí o stejném
objemu. Pak platí pro objem koule VK a pro objem referenč-
ního elipsoidu VE

V_4 R3 V-4 2bK - - n 3' E - - 1Cl1 •3 3
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2 'ac=-,;.
Pro další numerické zkoušky (tab. 3) zvolíme vně refe-

renčního elipsoidu bod P o zeměpisných souřadnicích qJ,
A a elipsoidické výšce H:

x = (N + H) cos qJcos A,y = (N + H) cos qJ sin A, (23)
z = [N(1 - e2) + Hl sin qJ.

Dále budeme potřebovat čtverce vzdáleností tY, r, a od-
mocniny těchto hodnot p, r

Poloosy (a: bj elipsoidu E' (a: bj, jdoucího bodem P
(a~ bj, určíme z rovnic

s = ..l {(tY - a2 - b2) + ~[(tY -FJY + 4z2E2]), (25)
2

a' = ~(a2 + s), b' = ~(b2 + s) (26)

tan u = z~' = (b' / a') tan qJ; sin u = z / b'. (28)
br

Zbývá určit numerické hodnoty Jacobiho integrálů A, B,
C ve vnějším prostoru (tab. 3) a na ploše referenčního elip-
soidu Ao, Bo, Co (tab. 2). Ve vnějším prostoru platí

A = (2 / E) arctan (E / b'), B = (1/ FY) [arctan (E / b') - b' E /
/ (a')2], C = (2/ FY) [(E / b') - arctan (E / b')]. (30)

Ao = (2 / E) arctan (E / b), Bo = (1/ FY) [arctan (E / b) - bE /
/ a2], Co = (2/ FY) [(E / b) - arctan (E / b)]. (31)

Rovnici pro tíhový potenciál na elipsoidu E (a, b), tedy
pro s = O,přepíšeme na tvar

V práci [l0] je s ohledem na starší měření GPS uvážena hod-
nota GM = 398 6005.108 m3 S-2 a nikoliv hodnota podle nové

definice GM = 398 6004,418.108 m3 S-2. Podle nové definice
by mělo být Wo = 6 263 685 171, 45695 m2 S-2 a nikoliv
Wo = 62 636 860, 8497 m2 S-2.

Rovnice (12) a (32) jsou základní vztahy pro další rozbor.

Nejprve určíme parciální derivace tíhového potenciálu ve
směru souřadnicových os (s, u, A). Dostaneme

law law law
Yu = hu a;;' Ys = hs J;' Y"= h" dA .

Derivováním rovnice (12) s použitím vztahů (29) dostaneme
[5]

2a= -.jQ

aw (P) - Ys =
hs ds

[(B - Bo - C + :: Co) cos2 u + C ] - 2/3
(a')2 b' .jQ ,

aw (P) = r. = (35)
hu du u

a'. [ (bY b2]=a--sm2u (B-Bo---C+-Cob' .jQ (aj2 a2 '

aw (P) _ 'V = O' (36)
h"dA /" ,

h" hu, hA. jsou Lamého koeficienty, rovnice (29). Protože
funkce W nezávisí na zeměpisné délce, bude člen y" roven
nule. Dále pak elipsoid E (a, b) je hladinový, proto totální
vektor yOt V bodě Po, ležícím na referenčním elipsoidu, bude
roven

Vnější elipsoidy E' (a: bj již hladinové nejsou, proto vek-
tory Yu a Ys na sebe nebudou kolmé, totální vektor Ys je třeba
v těchto případech určovat jinak.

Normální tíhové zrychlení na povrchu hladinového elipsoidu
můžeme určit pomocí vzorce Somiglianova:

Ye je hodnota normálního tíhového zrychlení na rovníku, qJ je
zeměpisná šířka, k je konstanta,

'yPjenormální tíhové zrychlení na pólu. Střední hodnotu nor-
málního tíhového zrychlení yurčíme ze vztahu

f2K f1rl2
y= Jo Jo M N ycos qJdqJ dA.
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Název Symbol Hodnota Rozměr Rovnice
Normální potenciál v bodě P W 6,25388 98712 5645.107 m2 S-2 (12)
Normální potenciál na referenčním elipsoidu Wo 6,26368517145695.107 m2 S-2 (32)
Konstanta (O w 9,98614943195290.10-1 (44)
Geocentrická šířka lfI 8,69355298934671.10-1 rad (47)
Rozdíl geodetické a geocentrické šířky a. 3,30932706249376.10-3 rad (49)

e 3,29078297637027.10-3 rad (51)
I:' -1,85440861234891.10-5 rad (50)
'Ys -9,77992236582250 m S-2 (34)
r. 1,30733 68869 1059""" m S-2 (35)
Y, -9,7799223666 9629 m S-2 (52)

'Ys -6,07234278977162 m S-2 (42)
'JS, -1,62707934668426 m S-2 (42)
'Yz -7,4917386060 7193 m S-2 (42)
Y, -9,77992 23666 9629 m S-2 (55)

Yr -9,7798694121 1923 m S-2 (46)
r", -3,2183543947 1858.10-2 m S-2 (46)

Y, -9,77992236669629 m S-2 (56)
y" -9,77992236501472 m S-2 (52)

V rovnici (40) značí ypodle (38), M, N jsou poloměry kři-
vosti elipsoidu v poledníku a v prvém vertikálu, qJ a Aje ze-
měpisná šířka a délka. Po úpravě dostaneme Pravoúhlý systém souřadnic (x, y, z) můžeme dále transfor-

movat na systém geocentrický (Vf, 1; A). Bude

r= K J1d2 1 + k sin2 (() cos qxfqJ
1 o (l _ e2 sin2 qJ)512 '

cos lfI cos A cos lfI sin A sin lfI
R2 = - sin lfI cos A - sin lfI sin A cos lfI .

-sin A cos A O

3.2 Výpočet normálního tíhového zrychlení pro
body vně Země (h ~ 10 km)

Nyní nejprve určíme rozdíl a., mezi zeměpisnou šířkou
qJ a geocentrickou šír"kou VI:

Souřadnicový systém (s, u, A)přetransformujeme nejprve do
kartézského systému (x, y, z) [11]

Yx Yu
/ý = Rt r.,
Yz YÁ

Úhel mezi totálním vektorem y, a mezi normálou k refe-
renčnímu elipsoidu E (a, b), spuštěnou bodu P, bude

---.!i., cos u cos A
wa

Rt = ~ cos u sin A
wa

...!..sin u
w

sin u cos A
w

-...!..sin u sin A
w
---.!i., cos u
wa

cos A (43)

O

Totální vektor y" tedy normální tíhové zrychlení v bodě P,
můžeme určit s různou mírou přesnosti ze vztahů

Yr - Y, = ~fu + fs+ri, (52)

n = - Yr cos a - Y", sin a, přesně, (53)

Yrp = - Yr sin a + Y", cos a, (54)

y,(x.y. z) = ~ fs+ ~+ ťz, přesně, (55)
Vektory (Yx, /ý, Yz,) jsou na sebe kolmé. Totální vektor Yt(x. y, z)

lze počítat ze vztahu
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3.3 Výpočet normálního tíhového zrychlení pro
body blízké povrchu Země (h ~ 10 km)

Pokud jsou naše body, pro které určujeme normální tíhové
zrychlení, blízké povrchu Země, je výhodnější použít Taylo-
rovu řadu. Výchozí rovnicí bude vztah (12). Pokud bod P pře-
jde na plochu referenčního elipsoidu E (a, b), bude s = O,
a rovnice (34) se změní na tvar

Položme zde [5] P = aCc:lP, R = {3/ b, a rozložme funkci Qo
v Taylorovu řadu podle e2 sin2 qJ. Jako výsledek dostaneme
po úpravě místo rovnic (34) a (35) vztahy

y, = y, + ~5 W4 sin2 (qJ) cos2 (qJ) lP / y" (58)

dy I J2r 1 lYr
y,=Jú+ ::>lJl

o
H+-~ lP+- ::>U1lP+ ... , (59)

a 2! dm 3! an-o

Jú=-9,78032 53359 0437 -0,0516307545 5384sin2qJ- (60)
-0,00022 76057 6698 sin4qJ-
ooסס0,0- 12344 5224 sin6qJ-O,00000 000714234 sin8qJ-
ooסס0,0- oo0סס 42741OqJ,

dy = 3,08779 76679 5572.10-<'>- (61)
aH - 0,004389815826.10-<'> sin2 qJ-

- OO1סס,0 99646 14.1()-ósin4 qJ,

1 a2

--.!= -7,26510 22000 0469.10-13 + (62)
2 alP + 0,02084 89010 7772.10-13 sin2 qJ-

- OO222589סס,0 0025.10-13 sin4 qJ +
+ ooסס0,0 00021 7416.10-13 sin6 qJ,

~ (Jr = 1,5228868445 1747.10-19- (63)
6 alP _ 0,012255568653988.10-21 sin2 qJ +

+ 0,00037573083505.10-23 sin4 qJ,

.!d"r = 3,02756135416407.10-32 + (64)
24 aH4 + 0,01627 53955 86.10-34 sin2 qJ.

Dosadíme-li do rovnic (60) až (64) numerické hodnoty pro
bod P (qJ = 500

, ít = 150
, H = 10 000 m), dostáváme

Jú = -9,81070 21356 0302,

:; = 3,08521474394840.10-<'>,

.!J2r = _ 7 25287 52273 1801.10-13
2 alP ' ,

-.l (JH = 1 51582436922287.10-19
6 alP ' ,

-.l d"H = 3,04383 67497 503.10-32,
24aH4

y, = -9,7799223658. (65)

s výsledky počítanými podle rovnic (34), (35), (52) a (55)
(56) a (53) (tab. 4).

Práce se zabývá Pizzettiho teorií hladinového rotačního elip-
soidu a jeho realizací pro Českou republiku. Stručně je po-
psáno řešení prvé (Dirichletovy) okrajové úlohy z teorie tí-
hového potenciálu v Pizzettiho úpravě. Pro jeho realizaci byly
zvoleny čtyři základní parametry referenčního elipsoidu
a z nich odvozeny vztahy, nutné k numerickému určení nor-
málního tíhového pole. Jako příklad aplikace byl zvolen bod
P, vnější vzhledem k referenčnímu elipsoidu, o souřadnicích
<p,Aa o výšce nad elipsoidem H. Pro bod P pak byly určeny
hodnoty normálního tíhového potenciálu ajeho derivace v růz-
ných systémech pravoúhlých souřadnic.

Poznámka:
V anglicky psaných textech nalezneme pojmy "system" a "frame".
"System" definuje vztah mezi naměřenými daty a jejich transfor-
movanými obrazy. Je to záležitost časově neměnná, nezávislá na po-
čtu a kvalitě naměřených dat. "Frame" odpovídá zhruba u nás uží-
vanému termínu "realizace". Změnou počtu dat a vlivem jejich
kvality dochází po každé skončené expedici k malým změnám. Zpra-
vidla po skončení expedice se tedy změní "frame", tedy jeho číselné
označenÍ. Doufejme, že otrocký překlad slova "frame" = ,,rámec"
bude brzy nahražen něčím vhodnějším. Ostatně již v prehistorii české
geodezie, ještě za Rakouska-Uherska, se používal dnes již archaicky
znějící termin "reambulace", česky "přeměření", který daleko lépe
vystihoval, oč jde.
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Geodetické práce při rekonstrukci věží
baziliky sv. Jiří na Pražském hradě

Ing. Jaromír Procházka, CSc.,
katedra speciální geodézie

Fakulty stavební ČVUT v Praze

Clánek se zabývá určením náklonu věží baziliky sv. Jiří na Pražském hradě a geometrických parametrů jejich helmic geodetickými metodami
pro potřeby rekonstrukce věží a zajištění bezpečnosti stavby. V druhé části uvádí originální postup rekonstrukce helmice jižní věže po jejím
sejmutí.

Summary

The paper reJers on slope determination oj St. George-Basillica Towers at the Castle oj Prague and about their helmets determination by
geodetic methods needed during tower reconstruction and building security. The second part brings an original procedure applied to helmet
reconstruction oj the south tower after its dismantling.

V červnu 2001 byla katedra speciální geodézie Fakulty sta-
vební (FSv) ČVUT v Praze požádána o zaměření náklonů
obou věží baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, a to včetně je-
jich helmic. Helrnice, tvořící střechu věží ve tvaru osmibo-
kého kamenného jehlanu, jsou postaveny na horní části
zhruba čtvercových věží bez podpůrných dřevěných střešních
krovů. Odklon severní věže od svislice je patrný pouhým
okem, avšak skutečné hodnoty náklonu obou věží bylo nutno
objektivně určit geodetickým zaměřením. Zároveň bylo po-
žadováno určení vrcholů helmic vzhledem ke středům hor-
ních částí věží.

V květnu 2002 pak bylo požadováno, vzhledem k vynu-
cenému sejmutí helmice jižní věže, vytyčení její osy a vr-
cholu helrnice.

Zaměření náklonu jižní věže, která procházela v době mě-
ření rekonstrukcí a byla obestavěna lešením zakrytým síťo-
vinou, se uskutečnilo pomocí laserového rozmítacího pří-
stroje vytvářejícího svislou rovinu v těsné blízkosti stěny
věže. Identifikace laserového paprsku byla prováděna speci-
ální latí s čidlem umožňujícím odečet vzdálenosti paprsku
od stěny věže. S ohledem na možnosti umístění laserového
přístroje byla proměřena svislost jižní stěny věže (najihozá-
padní a jihovýchodní hraně) a svislost východní stěny, avšak
pouze v jihovýchodní hraně (obr. 1). Severní a západní stěna
věže jsou obestavěny a nebylo je tedy možno uvedeným po-
stupem zaměřit.

Výsledné odchylky od svislice ve třech řezech jsou uve-
deny na obr. 1. Přesnost určení odchylek je závislá na rovin-
nosti stěny a pohybuje se do 10 mm. Z dosažených výsledků
je zřejmé, že jižní věž nevykazuje v měřených místech velké
vychýlení od svislice.

Rovněž odklon helrnice této věže od středu horní části
věže, tedy ve výšce cca 26 m nad terénem (obr. 2), byl určen
pomocí svislého laserového paprsku umístěného odhadem do
středu táhel, kotvících kříž ve vrchlíku helrnice. Poloha vr-
cholu helmice byla ke středu horní částí věže určena délko-
vým měřením. To bylo poněkud komplikováno stávající trá-
movou konstrukcí pro zavěšení zvonů a trubkovým lešením
postaveným uvnitř helmice, takže nebylo možno zaměřit
všechny žádoucí délky.

Výsledky délkového zaměření odchylky vrcholu he1rnice
od středu vrchní části věže jsou uvedeny na obr. 2. Střed míst-
nosti byl určen jako průsečík úhlopříček čtyřúhelníka, který
není zcela pravoúhlý, a to z vyrovnaných souřadnic vnitřních
rohů místnosti pod he1micí, získaných z délkového měření
(tab. 1). Přesnost určení odchylek se vzhledem k dříve uve-
deným skutečnostem pohybuje okolo 10 až 20 mm. Dosa-
žené výsledky ukazují u této věže poměrně dobrý vztah hel-
mice vůči středu horní části věže.

Zaměření náklonu severní věže, která byla v době měření
bez lešení, bylo provedeno protínáním vpřed ze dvou
vhodně volených základen umístěných přibližně kolmo na
sebe (obr. 3). Vzhledem k možnosti volby základen byly
zaměřeny náklony pouze severní (na severovýchodní a se-
verozápadní hraně) a západní stěny (na severozápadní aji-
hozápadní hraně), a to včetně zaměření vrcholu helmice
(na hromosvodu nad křížem a v patě kříže). K měření vo-
dorovných i zenitových úhlů a k určení délek základen bylo
použito elektronického tachymetru Leica TC 1800. Kon-
cové body základen byly stabilizovány dvěma stativy s troj-
nožkami, takže bylo při měření využito nucené centrace
teodolitu a odrazného terče. S ohledem na strmost zá-
měr na základně A, B bylo použito k měření lomeného oku-
láru.
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Dosažené odchylky od svislice u severní věže jsou uve-
deny a schematicky zakresleny na obr. 4 a 5, kde jsou za-
kreslena i místa měření s uvedením přibližné výšky nad te-
rénem. Na severovýchodní a jihozápadní hraně bylo cíleno
těsně pod římsou horní části věže, na severozápadní hraně
pak na druhou spáru pod římsou, neboť hrana v této části byla
poškozena. Odchylky od svislice, naměřené na viditelné části
věže, byly přepočteny na celou výšku věže, tj. přibližně
26,1 m nad terénem. Ve směru jih-sever vykazuje severní
věž značný náklon dosahující úhlové hodnoty až 1,3 gonu.
Ve směru východ-západ jsou odchylky věže od svislice na
hranici prokazatelnosti. Přesnost určení odchylek od svislice
lze charakterizovat mezní odchylkou 10 mm.

Tab_ 1 Vyrovnané souřadnice vnitřních rohů horní části jižní
věže a vrcholu helmice (obr. 2)

0,00
0,00
4,46
4,41
2,20
2,21

10,00
14,72
14,69
9,91

12,32
12,24
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Odklon helmice severní věže od středu horní části věže byl
vypočten z trigonometrického zaměření 3 vnějších rohů věže
pod římsou a vrcholu helmice reprezentovaného jednak hro-
mosvodem (bod 7h) a jednak patou kříže (bod 7k, obr. 3),
s výškovým rozdílem cca 1,9 m. Střed horní části věže byl
tedy v tomto případě vypočten jako střed úhlopříčky mezi
body 4 a 6 (obr. 3 a 6).

Vypočtené odchylky vykazují u této věže rovněž mnohem
větší hodnoty než je tomu u věže jižní. Vrchol helmice re-
prezentovaný patou kříže je posunut především ve směru vý-
chod-západ, a to o hodnotu cca 280 mm směrem k západu.
Přesnost určení odchylek je od 10 mm až po zhruba 20 mm
u paty kříže ve směru východ-západ.

3. Vytyčení osy jižní věže a rekonstrukce vrcholu její
helmice

Při rekonstrukci horní části jižní věže bylo nutno v květnu
2002 neplánovaně sejmout její helmici, vzhledem k nebez-
pečí destrukce. Proto nebylo možno včas určit její geome-
trické parametry tak, aby mohla být obnovena v původní po-
době. Při zaměření náklonů v červnu 2001 (odst. 2) byla
určena osa věže a její vztah ke středu helmice, takže pod-
klady pro její vytyčení byly k dispozici. V té době nebylo ale
požadováno určení výšky helmice, což způsobilo problém při
její rekonstrukci.
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Osa věže byla vytyčena z hodnot získaných při zaměření ná-
klonu této věže a odchylek vrcholu její helmice od osy v čer-
vnu 2001. Z pravoúhlých souřadnic vnitřních rohů horní
místnosti věže pod helmicí (obr. 7, body 1 až 4) byly vypo-
čteny souřadnice přibližné osy věže v průsečíku úhlopřiček
(bod S) nepravidelného čtyřúhelníka, jehož tvar zhruba od-
povídá obdélníku (obr. 7). Ze souřadnic pak byly vypočteny
vzdálenosti tří rohů místnosti od uvedené osy věže (obr. 7,

délky I-S, 2-S a 3-S). Ve směru čtvrtého rohu (bod 4) jsou
umístěny trámy dřevěné konstrukce pro zavěšení zvonů. Po-
mocí pásma byl bod osy vytyčen na spojnici 1-3 a kontro-
lován délkou 2-S. Bod byl stabilizován v dřevěné podlaze
mosazným šroubkem a bylo ho tedy možno použít pro pří-
padnou pozdější kontrolu polohy vrcholu helmice. Vzhledem
ke stávajícím podmínkám, stavebním nepřesnostem a použi-
tému postupu bylo možno očekávat řádově centimetrovou
přesnost určení osy věže. Střed místnosti vypočtený jako prů-
sečík spojnic půlících bodů stran čtyřúhelníka se od průse-
číku úhlopříček lišil cca o IS mm a nebyl tedy uvažován.
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nelzeměřil 3,27 m>E2~
3.20m 3,26 m

Obr. 7 Vnitřní rozměry horní místnosti jižní věže včetně osy
věže (bod 5)

Souřadnice uvedené v obr. 7 byly vypočteny v místní sou-
řadnicové soustavě s počátkem v bodě 1 a osou + x vlože-
nou do spojnice bodů 1,2.

Osa věže byla přenesena laserem (vytyčena svislice) na
konstrukci zbudovanou na lešení, a to ve výši vrcholu osmi-
bokého jehlanu helmice.

Vytyčení výšky vrcholu helmice jižní věže se ukázalo jako
mnohem složitější. Při měření náklonů v červnu 2001 nebylo

hák
I

3,86 m (OA2 ml

hák ~,89 m (OA1 ml _ hák
3,91 m (OA1 ml

3,82 m (OAO ml
I

hák zničen

Legenda: 3,89 m - výška háku nad podlahou

(OA1 I-výška horizonlu nad podlahou

totiž určení výšky, vzhledem k účelu měření, požadováno
a tudíž ani měřeno a v archivu Pražského hradu se nepoda-
řilo získat vhodné podklady pro její zjištění. V červnu 2001
byla jižní věž obklopena lešením, navíc zakrytým ochran-
nými sítěmi bránícími přímé viditelnosti, a proto nebylo
možno použít metody protínání vpřed k určení náklonů, jako
tomu bylo u věže severní. Trigonometrický způsob určení ná-
klonů severní věže umožnil dodatečně vypočítat výšku hel-
mice této věže, a to od římsy těsně pod spodním okrajem hel-
mice po patu kříže na jejím vrcholu. Bylo tedy uvažováno
odvodit výšku helmice jižní věže ze známé výšky helmice
věže severní. Ta má ovšem rozměr ve směru východ-západ
zhruba 01,5 m a ve směru sever-jih 01,2 m menší než jižní
věž. Proto při zachování sklonu stěn osmibokého jehlanu by
výška helmice jižní věže byla zhruba 02,30 m větší než věže
severní. To rozhodně odmítali kameníci, kteří helmici roze-
bírali a věděli tedy, do jaké výšky lešení přibližně vrchol hel-
mice původně sahal.

Proto bylo nakonec přistoupeno k pokusu odvození výšky
helmice z délky ocelových táhel, která kotvila kamenný kříž
na vrcholu helmice. Tři ze čtyř táhel se zachovala v neporu-
šené podobě, stejně jako ocelové háky, za které byla táhla
uchycena ve stěnách věže (obr. 8). Postupně byla změřena
délka jednotlivých táhel složených ze ~ částí (obr. 9), výška
háků nad podlahou horní místnosti a proměřena nevodorov-
nost podlahy, vztažením k vodorovnému horizontu vytvoře-
nému laserovým přístrojem (obr. 8). Dále byly proměřeny
rozměry jednotlivých dílů kamenného kříže (dva podstavce
a samotný kříž, obr. 10).

Ocelová táhla se skládají ze tří částí (obr. 9). Spodní díl
(1) každého táhla je tvořen rovným prutem s oky na obou
koncích, střední díl (2) je rovněž rovný prut s okem na,spod-
ním konci a se závitem na konci horním a vrchní díl (3) je
rovný prut se závitem na dolním konci a horním koncem
uchyceným ve válcovité objímce, která je nasazena na oce-
lovou tyč protaženou kamenným křížem a jeho podstavci.
Do objímky jsou pevně uchyceny vrchní díly všech čtyř tá-
hel (obr. 9). Střední a vrchní díl jsou spojeny protáhlým okem

r r
3,89 m 3.91 m

Z-<->oV
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Z naměřených hodnot jednotlivých dílů táhel byla vypo-
čtena výška předpokládaného rovnoramenného trojúhelníka

spodní díl (1) s vrcholy v protilehlých kotevních hácích táhel a jejich spo-
lečné objímce (obr. 11). Vzhledem k tomu, že nebylo známo
původní vytočení táhe1v napínacím dílu, byla uvažována prů-
měrná hodnota 0,09 m a délka táhel byla vypočtena násle-
dovně (obr. 9):

tvořeným dvěma maticemi spojenými dvěma pruty o délce
asi 180 mm, které umožňuje změnu délky táhel v rozmezí
zhruba 150 mm. Tím lze dosáhnout jejich optimálního na-
pnutí.

-e
lq

-o

Protože rozdíl výšek ve směru východ-západ a sever-jih ne-
přesáhl 40 mm (obr. 11) a vytočení táhel v napínacím dílu bylo
odhadnuto, byla pro další výpočty zvolena výška 11,21 m.

vrchol
iehlanu---- 0,595 m

0,615 m
0,535 m
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Výška vrcholu osmibokého jehlanu helmice jižní věže
vzhledem k podlaze horní místnosti pak byla vypočtena podle
obr. 12, s využitím výšek jednotlivých částí zobrazených
v obr. 8 až 11. Výška 16,85 m, vypočtená z následujícího
vztahu,

kde výšky dvou kamenných podstavců (komolé jehlany) byly
přímo změřeny pásmem a výška vrchního (neexistujícího)
jehlanu Vh byla vypočtena ze sklonu hran středního (většího)
podstavce z následující rovnice (obr. 10):

byla vytyčena pásmem ve směru, svislé osy jižní věže a za-
jištěna na konstrukci lešení značkou.

Pro porovnání výšek helmic obou věží byla vypočtena
výška he1mice severní věže z trigonometrického zaměření
pro určení náklonů a odpovídající výška helmice jižní věže
z výše uvedených dílčích výšek a dalšího doměření.

Výška helmice severní věže vypočtená z trigonometric-
kého zaměření (základna C, D) je od římsy těsně pod hel-
micí k patě kříže 12,91 m (obr. 13).

Pro určení odpovídající výšky helmice jižní věže bylo, po-
mocí vodorovného horizontu vytyčeného laserem přes okno
na vnější stranu věže a svislé latě, určeno z lešení převýšení
od podlahy k římse pod helmicí (obr. 14). Ze známého pře-
výšení mezi podlahou a vrcholem jehlanu a přímo změře-
ného převýšení mezi horní deskou středního podstavce a pa-
tou kříže (obr. 10) pak byla vypočtena odpovídající výška
helmice jižní věže (obr. 14):

Vypočtená výška byla vytyčena pásmem a zajištěna na le-
šení společně s osou věže.

S ohledem na výše uvedené objektivní nepřesnosti v ur-
čení některých převýšení je shoda výšek obou helmic až pře-
kvapivá a podle svědectví kameníků odpovídá původnímu

J~
ci

stavu. Přesnost určení výšky helmice jižní věže lze odhad-
nout řádově v decimetrech. V důsledku různých rozměrů
obou věží bude však strmost bočných stěn osmibokého je-
hlanu různá.

V demonstrovaných úlohách bylo použito obvyklých i aty-
pických řešení vzhledem k možnostech daným momentální
situací na staveništi a respektujících skutečnost, že se jedná
o chráněnou historickou stavbu. Dosažené výsledky lze po-
kládat za zajímavé.

Clánek byl napsán v rámci řešení výzkumného záměru č. CEZ
J04198: 21000ooo1 s názvem ••Spolehlivost a životnost staveb".
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Clánek uvádí při příležitosti tisíciletého výročí úmrtí základní životopisná data jednoho z největších vzdělanců evropského středověku Ger-
berta z Aurillaccu (935-1002), který je též znám pod papeŽSkým jménem Silvestr 11(999-1002). Text se zabývá ijťh(,) významným spisem Geo-
metria, z něhož je uvedeno několik ukázek geometrických řešení geodetické úlohy určení výšky nepřístupného objektu.

Gerbert oj Aurillac
Summary

The paper present at the occasion oj millennial anniversary oj his death basic bibliographical data oj one oj the most exeellent scholars oj
European middle ages - Gerbert oj Aurillae (935-1002) known also as pope Sylvester 11. His important traet Geometria is mentioned, with
some demonstrations oj geometrie solutions oj geodetie problem oj height determination oj an inaeeessible objeet.

1. Životopis

Gerbert ďAurillac svými současníky byl- a pozdějšími his-
toriky stále je - považován ze jednoho z nejvzdělanějších
mužů křesťanského světa středověku a za významnou osob-
nost lidské historie. Jako přední církevní hodnostář, který vr-
cholu dosáhl v posledních čtyřech letech svého života na pa-
pežském stolci pod jménem Silvestr II., byl též vlivným
politikem a státníkem (obr. 1, [1]). Kromě toho se zabýval
přírodními vědami a zprostředkovaně technickými problémy.

Po právu jej můžeme označit za autora první evropské učeb-
nice praktické geometrie (geodézie) od antických dob. O jeho
životě a díle existuje řada publikací, včetně přehledných en-
cyklopedických hesel, např. [2]. Seznamme se alespoň se zá-
kladními biografickými údaji.

Gerbert se narodil roku 935 v nezámožné rodině v Auril-
lacu ve francouzském kraji Auvergni. Vychováván byl v kláš-
teře sv. Gerarda. Již jako mnich byl opatem pro své nepře-
hlédnutelné nadání vyslán na inspirativní studijní pobyt do
Španělska, silně ovlivněného po příchodu Arabů roku 711
špičkovou úrovní jejich vzdělanosti. Arabský kalifát byl
v době vlády Abdurrahmana III. (912-961) na vrcholu roz-
květu a moci. Gerbert se věnoval svobodným uměním qua-
drivia - matematice, astronomii a geometrii, v nichž vynikl,
zájem o hudbu nebyl tak průkazný. Jako "div učenosti" jej
po návratu papež Jan XIII. doporučil císaři Ottovi I.
(912-973) za vychovatele jeho syna, pozdějšího krále a cí-
saře Otty II. (955-983). Ten ho roku 982 ustanovil opatem
ve starém, významném klášteře v italském Bobbiu. Gerbert
se však záhy vrátil do Remeše, kde už před tím byl arcibis-
kupem Adalbertem (+988) jmenován učitelem. Konstruoval
observační přístroje, připisuje se mu zásluha o zavádění arab-
ských číslic včetně posiční desítkové soustavy, doložená
uměním výpočtů na abaku (předchůdci a obdobě kuličko-
vých počítadel). Znalosti arabských prací se zrcadlí také
v jeho astronomických spisech. Rozsáhlé vědomosti však
způsobily i jeho nařčení z čarodějnictví. Díky Gerbertovi se
remešská škola stala středem a vrcholem francouzské vzdě-
lanosti, matematické vědy dosáhly rozsahu a významu ne-
bývalého v tehdejší křesťanské Evropě. Král Hugon Kapet
po určitých peripetiích ustanovil. Gerberta roku 991 remeš-
ským arcibiskupem, jmenování však nebylo papežem Janem
Xv. potvrzeno. Už v létě roku 995 Gerbert na pozvání císaře
Otty III. (983-1002) odešel do Magdeburku a stal se panov-
níkovým osobním učitelem a přítelem. Papež Řehoř V. jej
roku 998 jmenoval (snad i v určitou kompenzaci) ravenským
arcibiskupem. Gerbert svěřený úřad zastával podle svědectví
svých současníků velmi horlivě a schopně, měl i vlivnou svět-
skou podporu. Jako první Francouz usedl 4. 4. 999 na pa-
pežský stolec v Římě a přijal jméno Silvestr II. Mimo jiné
potvrdil úpravu církve v Polsku, provedenou Boleslavem
Chrabrým (96617-1025), který založil roku 1000 arcibis-
kupství v Hnězdně, a zakladateli uherského státu, později
svatořečenému Štěpánovi I. (975-1038), přiřkl roku 1000
královskou korunu. Určitým paradoxem jeho pontifikátu je
prosazování papežské centrální moci, proti které dříve vy-
stupoval. (,,zavrhl vše, co dříve hájil.") Zemřel 12.5. 1003
v Římě.



Geodetický a kartografický obzor
36 ročník 49/91, 2003, číslo 2

}__ b _L~_a --J
t c J

Významným Gerbertovým necírkevním spisem je Geomet-
ria, vycházející především z díla Demonstratio artis geome-
tricae římského odborného spisovatele Amica Manlia Tor-
quata Boethia (480-524), případně z prací jiných
agrimensorů. Jejich společným podkladem jsou řecké zna-
losti, především Euklidovo (450-380 př. n. 1.) pojetí geo-
metrie. V práci jsou však částečně zřetelné též arabské vlivy,
vycházející ovšem mnohdy ze starších indických prací, ze-
jména spisu Siddhanta. Geometria se zachovala v opisech
z 11. a 12. století. Prof. Werner Bergmann ve své práci [3]
přejímá názor ruského vědce Nikolase Bubnowa, že v do-
chovaných opisech jsou části textu doplněny nebo pozmě-
něny Gerbertovými spolupracovníky a žáky. Prvního vydání
tiskem se dílo dočkalo roku 1721, kdy se stalo částí III. dílu
spisu Thesaurus Anecdotorum novissimus [4].

Gerbertova práce je obecně považována za první evropské
středověké dílo o zeměměřictví. Kapitoly 1 až 26 ve III.
knize, tedy zhruba jedna čtvrtina celého rozsahu, jsou věno-
vány měřické problematice (geodézii), konkrétně určování
výšek a hloubek stavebních objektů a terénních útvarů a dé-
lek (i nepřístupných) v terénu. Jedná se tedy o úlohy v dnešní
terminologii stavební nebo inženýrské geodézie, nikoli o pro-
blematiku např. pozemkové držby. Mnohá řešení jsou zřejmě
pro snadnější pochopení zpracována jako číselné příklady.
Za nejsrozmitelnější a pro charakterizování díla nejnázor-
nější jsou považovány kapitoly o měření výšek, z nichž uvá-
dím tři řešení určeni výšky h nepřístupného objektu [3]. Sym-
bolika je samozřejmě pozměněna, postup je zachován.
V některých řešeních je připočítávána výška pozorovatele.
Vevšech případech nejsou vzdálenosti a, c pozorovatele nebo
pomůcky od objektu známy.

V kap. III-14 je popsáno použití měřické hole (obr. 2). Jsou
měřeny délky j, g, k aje známa délka hole m (ml = mz = m)
a výška horizontu očí pozorovatele na obou stanoviscích, při-
čemž Pl = P2 = p, m>p. Pro I. měření z podobnosti pravo-
úhlých trojúhelníků s odvěsnami j, b a a, e plyne

j a
-= - a tedy
b e'

je
a=-.

b

kec=-b .

Rozdílem rovnic (2) a (1) a s uvážením vztahů g = c - a,
b = m - p a úpravou dostaneme

m-p
e=--g

k- j

Obdobné podobnosti trojúhelníků je použito i pro určení
hloubky studně. Obr. 3 pochází z rukopisu v Avranches, kap.
III-15, a zde je převzat z [3].

Kap. III-23 řeší tutéž úlohu pomocí zrcadleni, např. na
klidné vodorovné hladině Z (obr. 4). Opět platí předpoklad
stejného měřiče, tedy Pl = P2 = p, měřeny jsou délky b, d.

Pro I., respektive 2. měření platí pro neznámé vzdálenosti
bodu reflexe od objektu

a =~hp ,

dc=-h.
p

(
d b) (d-b)e=c-a= --- h=--hppp ,

h=~.
d-b
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Kap. 1II-3 nabízí řešení pomocí stÍnového čtverce, umís-
těšného na rubové straně (tzv. dorsum) plochého astrolábu.
Astroláb byl sice znám už ve starověkém Řecku, ale do zá-
padní Evropy se opět dostal přes Španělsko od Arabů. V době
vzniku Geometrie se jednalo o novinku, známou nepočet-
nému okruhu znalců. Až do 17. století byl postupně se vyví-
jející astroláb univerzálním observačním přístrojem. Stínový
čtverec (mensura quadrati) je vepsán do kruhu astrolábu tak,
že po jeho zavěšení v důsledku gravitace leží ve svislé ro-
vině a jeho strany jsou vodorovné a svislé. Ve středu kruhu
je otočně upevněno záměrné pravítko (alhidáda). Tím vzni-
kají 4 kvadranty, příslušný středový pravý úhel každého
z nich byl v Gerbertově době dělen po obvodě na 24 dílů. Po
zacílení alhidáda svírá s vodorovnou stranou jednoho z kva-
drantů (tj. s polovinou strany čtverce) výškový nebo hloub-
kový úhel, který je definován poměrem délky proměnlivého
svislého úseku, omezeného hranou pravítka, a délky vodo-
rovné strany (umbra versa). Jedná se tedy o funkci tangens,
aniž by však byla v té době definována. Analogicky je defi-
nován poměr umbra recta (kotangens). Měření se uzpůsobo-
valo tak, aby poměr obou odvěsen byl vyjádřen poměrem ce-
lých čísel. Z empirie byly za vhodné pro terénní měření
stanoveny poměry 1:6, 1:4 a 1:3, kterým odpovídá velikost
úhlů 9°28', 14°02' a 18°26'. V tomto intervalu má funkce tan-
gens prakticky lineární průběh. V situaci podle obr. 5 je mě-
řena vzdálenost b dvou stanovisek astrolábu a úhly a, f3 ve
formě svých funkcí tangens, tedy poměrů kb k2• Stanoviska
byla zvolena tak, aby ležela s měřeným objektem v přímce
a úhly odpovídaly (podle číselného příkladu učebnice) po-
měru 1:4 a 1:6. Platí

1__ b ~1__ 8__ !
J, c J

./
./

./
./

./
./

./
./

./
./

1__ 8 __ J
J

Odtud se zřejmě vypočetla neznámá a a jejím dosazením do
(7) se s kontrolou stanovila hledaná výška v. Ta by v praxi
musela být zvětšena o výšku horizontu pozorovatele p, tedy

Úsek p mohl ovšem být měřen analogicky k úseku v astro-
lábem.

Na podkladě textu kapitol, převzatých pro tento článek
z [3], lze najít ještě další řešení (obr. 6), založené na poměru
délek vržených stínů. Délka m měřické hole je známá. Pokud
je měřený objekt přístupný, potom podle kap. 1II-9 se změří
délka stínů a, b. Dále platí

h = am.
b

Je-li objekt nepřístupný, odvodí se délka stínu a již popsa-
ným postupem kap.III-14. K tomu je měřena vzdálenost c po-
zorovatele s výškou horizontu očí p od měřické hole délky
m. Pokud p > m, n = p-m, snadno odvodíme

cma=-.n

Dosazením (10) do (9) dostaneme jednoznačné řešení i této
varianty úlohy. Stejného principu použil už v 7. st. př. n. 1.
Thales ke svému obdivovanému určení výšky Cheopsovy py-
ramidy, jednoho z divů antického světa. Při dnes udávané
výšce objektu 146,5 m dosáhl odchylky -1,3 %.

Poměrně obsáhlé seznamy cizojazyčné související litera-
tury jsou uvedeny v citovaných pracích [2, 3].

LITERATURA:

[1] FlDANZIA, R.: Silvestro 11- un papa a cavallo delfanno mille
(fra storia e leggenda). Medioevo ltaliano 2000.

[2] Ottova encyklopedie všeobecných vědomostí, díl XXIII. Praha,
Ottovo nakladatelství 1888-1909.

[3] BERGMANN, w.: Gerbert vonAurillac und die Landesvermessung.
ln: Junius, H. (red.): Ingenieurvermessung von der Antike bis Neu-
zeit. Stuttgart, Verla.,gKonrad Wittwer 1987.

[4] HONL, I.-PROCHAZKA, E.: Úvod do dějin zeměměřictví II. Praha,
Vydavatelství ČVUT 1979.
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DISKUSIE, NÁZORY, STANOVISKÁ

Zisfovanie skutočných kúpnych cien
pornohospodárskej pody

V období od marca 2002 do júla 2002 sa uskutočnil výskum, ktorý
bol zameraný na zistenie skutočných kúpnych cien majetkovoprávne
prevádzanej pofnohospodárskej pódy. Inicioval ho Výskumný ústav
ekonomiky pofnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave
(VÚEPP) a realizátorom bol Výskumný ústav geodézie a kartogra-
fie v Bratislave (VÚGK).

Zisťovanie skutočných kúpnych cien prebehlo v spolupráci so
šiestimi vybranými správami katastra (SK) v okresoch DU1"!ajská
Streda, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Rimavská Sobota, SVldník,
Topofčany. Predmetom prešetrovania boli všetky lis~ny (pr~ovšet-
kým kúpne a darovacie zmluvy), podané na zareglstrovanle v SK
v roku 2001.

2. Priebeh reaIizácie riešenia

Pred začiatkom spracovania boli s pracovníkmi VÚEPP podrobne
vyjasnené ich požiadavky a predstavy o ObSallUvýsledku riešenia.

Aby bolo možné zabezpečiť riešenie, vybrali sme šesť SK, v kto-
rých prebehlo samotné prešetrovanie. SK boli vybraté na základe po-
žiadaviek VÚEPP, a to proporcionálne vo viacerých regiónoch Slo-
venskej republiky.

VÚGK po analýze vstupných údajov súboru popisných informá-
cií katastra nehnutefností (KN) pripravil a otestoval potrebné pro-
gramové vybavenie. Toto nám umožnilo maximálne zjed.nodušiť
a zrýchliť priebeh spracovania. Sjeho pomocou sme automatIzovane
vytypovali dotknuté listiny a nehnutefnosti. .

V KN ale v súčasnosti nie sú predmetom evidencie ceny maJet-
kovoprávne prevádzaných nehnutefností. Z uvedeného dovodu ne-
bolo možné vyhnúť sa ručnému prešetreniu listín a vyhfadaniu cien
v jednotlivých SK. Túto časť úlohy pomohli spracovať a údaje dopl-
nili práve zamestnanci v jednotlivých SK. VUGK následne vyhod-
notil zistené údaje a pripravil výsledky pre objednávaťela - VUEPP.

3. Popis spracovaných výsledkov

Spracované výsledky boli objednávatefovi - vúEpp odovzdané
v protokoloch, v písomnom aj v elektronickom tvare, s následujú-
cim obsahom:
a) sumáme údaje kúpných zmlúv, týkajúcich sa majetkovoprávnych

prevodov poťnohospodárskej pOdy, ohlásených v roku 2001 na
vklad do KN v každej SK, s následujúcimi údajmi:
- druh pozemku
- celková výmera,
- priememá cena;

b) podrobný prehľadjednotlivých zrnlúv podmjednotlivých SK s na-
sledujúcimi údajmi:
- číslo zmluvy,
- názov katastrálneho územia,
- druh pozemku,
- výmera,
- cena za m2,

- celkový počet zmlúv.
Súčasne boli v elektronickej forme odovzdané aj zdrojové údaje
z jednotlivých SK a prehfad súvisiacich číselníkov a registrov.

4. Zhmutie skúseností z pracovísk SK a poznatkov o charaktere
zistených údajov

Získané údaje poskytujú štatistický prehfad o sledovaných skutoč-
nostiach. Prvýkrát sme získali obraz o skutočných cenách pofno-
hospodárskej pOctyv jednotlivých regiónoch. Rozpatie cien za m2 sa
pohybuje od desiatok Sk za m2 v okrese Dunajská Streda až po ha-
lierové hodnoty v okrese Rimavská Sobota.

Zaujímavé je aj zistenie, aké vefké rozdiely sú v počte majetko-
voprávnych prevodov pofnohospodárskej pody - .od.niekofko .sto-
viek majetkovoprávnych prevodoch v okrese DunaJska Streda ~ po
niekofko desiatok majetkovoprávnych prevodov v okresoch Mlcha-
lovce, Rimavská Sobota a Svidník. Dalej sú uvedené informácie,
ktoré predovšetkým priblížia obsah zistených údajov.
a) Ťažkosti boli spojené najma s časovou náročnosťou pri prešetro-

vaní vačších množstiev zmlúv v zbierke listín. Čas potrebný na

jednu zmluvu je od 5 minút do pol hodiny podfa toho, aká je
zmluva komplikovaná.

b) Počas spracovania sa vyskytli niektoré nejasnosti, prípadne sa zis-
tilo, že programom vytypovaná zmluva nie je predmetom záujmu.
Popis zistených nejasností a komplikácií je tento: .
- Predmetom zmluvy sú majetkovoprávne úkony s parcelami,

ktoré sú v intraviláne (aj v intraviláne sa vyskytuje pofnohos-
podárska pOda). V znaleckých posudkoch sú priložené výpisy
z listov vlastníctva (LV), takže v týchto prípadoch sa dá fahko
zistiť či ide o parcely v extraviláne. Pri zmluvách bez znalec-
kého posudku je nevyhnutné nazerať do údajov informačného
systému KN.

- V zmluvách nie sú znalecké posudky, resp. nie je uvedená cena,
pretože ide o majetkovoprávne úkony, pri ktorých nie je po-
trebná, napr. hypotekárne úvery, kde sa podfa výšky poskyto-
vaného úveru nedá určiť (a ak sa dá, tak značne skreslená) cena
pofnohospodárskej pOcty,zvlášť ak sa poskytuje aj na iné ne-
hnutefnosti a stavby. Znalecké posudky zostávajú výhradne u po-
skytovatefa úveru, ďalej pri výmene pozemkov - zámenné
zmluvy a pod. Niekedy bolo potrebné uviesť cenu len približne
podfa lokality, a to úradnú cenu prepočítanú na príslušné m2.

- Vyskytujú sa prípady zmluvy o vysporiadaní spoluvlasníck~ch
podielov, kde si iba vlastníci vysporiadajú podiely, ale maJet-
kovoprávny prevod sa nerobí. Tiež sa vyskytujú zámenné
zmluvy, bezplatné prevody, nepeňažný vklad, dohody o vydaní
veci a pod., kde tiež nedochádza k majetkovoprávnym prevo-
dom.

- Kvalitu podkladov spracovaných programom ovplyvňuje
spOsob plombovania zmlúv. V prípade, že bol plombovaný celý
LV (napr. LV obce a pod.), program vytypoval z archívu plomb
aj rnnožstvo parciel pofnohospodárskej pódy, pri ktorých pre-
šetrením bolo zistené, že nie sú predrnetom majetkovoprávneho
prevodu.

- V zmluve sú uvádzané viaceré pozemky a prípadne aj rozne
druhy pozemkov - kultúry, ale cena je len jedna. V takom Pr,i-
padeje možné určiť cenu len podfa znaleckého posudku. Ak me
je v znaleckom posudku uvedená cena pre jednotlivé parcely, je
možné iba rozpočítať cenu percentuálne podfa výmery.

- Vefký počet vyhovujúcich zmlúv má uvádazanú cenu len podfa
znaleckých posudkov, resp. cenu podfa výpisu bonitovaných
pódno-ekologickýchjednotiek (BPEJ), t.j. tzv. úradnú cenu. SÚ
prípady, kedy je uvádzaná aj cena nižšia ako je v znaleckom po-
sudku, alebo podfa BPEJ. Takáto cena nemusí zohfadňovať sku-
točnú trhovú cenu. Ale je skutočnosťou, že za takúto cenu sa po-
zemky majetkovoprávne prevádzajú a musí sa považovať za
hodnovemú.

- V prípade, že sa zmluva týka len čiastočného vlastníckeho po-
dielu k parcele, bolo potrebné uviesť len cenu príslušného vlast-
níckeho podielu, resp. upraviť výmeru, t. j. uviesť len výmeru
podielu.

- V prípade, že predmetom zmluvy bol súčasne geometric~ý pl~
(GP), kde vznikajú nové parcely, bolo potrebné doplmť nove
záznamy do bázy údajov, pretože tieto medzi plombami ešte ne-
figurovali, resp. naopak - problém može nastať vtedy, ak za-
plombovaná parcela už v KN neexistuje (napr. po rozdelení GP
a pod.).

- Medzi prešetrované listiny patria aj zmluvy, ktoré už sú povo-
lené, resp. zapísané do KN. Mnoho zmlúv však ešte neprešlo
vkladovým konaním a nie je isté, či budú povolené, hoci do SK
boli podané v sledovanom období. Vyskytujú sa aj zamietnuté,
prerušené a zastavené vklady a pri záznamových listinách (de-
dičstvách) zase listiny vrátené na doplnenie.

V mnohých uvedených prípadoch bolo ťažko jednoznačne urči~
obsah sledovaných informácií a takéto prípady by bolo v budúcnostI
potrebné jednoznačne popísať a určiť sposob ich spracovania. .
c) Novou oblasťou sledovania sú majetkovoprávne prevody parclel

registra "E", tzv. parcely evidované na mape určeného oper~tu,
ktoré nie sú zobrazené na katastrálnej mape. Postupným roZŠlro-
vaním evidencie parciel registra "E" v KN pribúda aj počet ma-
jetkovoprávnych prevodov takýchto parciel. Pribúdajú aj prípady,
kedy je súčasťou majetkovoprávneho prevodu parciel registra "E"
aj GP na majetkovoprávne vysporiadanie a výsledkom sú už nové
parcely registra "C", geometricky určené a evidované na katas-
trálnej mape.

d) Zaznamenané výsledky riešenia sú súčasne podkladom na stanove-
nie podmienok v prípade potreby ich realizácie v rámci činnosti SK.

5. Možnosti realizácie výskumu v rámci činnosti SK

Ak by vznikla požiadavka realizovať výsledky výskumu v celoslo-
venskom rozsahu v rámci nadštandardnej prevádzky SK, bolo by po-
trebné vytvoriť na jeho realizáciu podmienky, a to najma:
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- Minimalizovať časovú náročnosť zisťovania.
- Minimalizovať prácnosť pri zisťovaní.
- Maximálne zvýšiť spoláhlivosť získaných údajov.
- Maximálne automatizovať spracovanie výsledkov.

Uvedené podmienky je možné dosiahnuť najma:

5.1 Úpravou používaného štandardného programového
vybavenia a údajového modelu

Úprava by spočívala v zavedení údajovej položky "cena pozemku"
a v prisposobení autorizovaného programového vybavenia (využí-
vaného v SK v súčasnosti) na možnosť spracovania tejto položky. za
predpokladu uplatnenia nového údajového modelu v blízkom ob-
dobí, takáto úprava už nebude potrebná.

5.2 Úpravou programového vybavenia na prešetrenie
cien

Vypracovaný program na prešetrovanie cien by bolo potrebné opti-
malizovať tak, aby bolo možné jeho nasadenie v rutinnej prevádzke
vo všetkých SK (napr. doplniť možnosť vkladania, kopírovania a ru-
šenia záznamov, zjednodušiť obsluhu a nastavovanie parametrov pro-
gramu, t1ačové zostavy a pod.) a následne ho doplniť a upraviť po-
dfa skúseností z overovacej prevádzky (napr. pri prešetrených
parcelách doplniť aj príslušnosť k zastavenému územiu obce, t. j. in-
travilán alebo extravilán, medzi prešetrované nehnutefnosti zaradiť
aj parcely registra "E" a pod.).

5.3 Úpravou pracovných činností vykonávaných v SK

Časovú náročnosť a prácnosť prešetrovania cien, ktorá spočíva pre-
dovšetkým v prešetrovaní zmlúv v archíve listin, je možné obme-
dziť spomenutým zavedením evidencie cien pozemkov. Ceny po-
zemkov by bolo možné uvádzať k jednotlivým zmluvám hneď pri
podaní, resp. počas spracovania listiny.

5.4 Skolením zamestnancov

Zaškolenie zamestnancov, ktorí by ceny k zmluvám zadávali. Za-
školenie zamestnancov, ktorí by vyhodnocovali údaje a spracovávali
výsledky. Zaškolenie aj správcov počítačových sietí v správe pro-
gramového vybavenia.

Je možné, že realizácia výskumu by si vyžiadala vypracovanie me-
todického pokynu, v ktorom by boli stanovené organizačné pod-
mienky, závaznosť zistených údajov a pod.

Rastislav Filípek,
VÚGK v Bratislave

V. sjezd a 9. konference Společnosti
důlních měřičů a geologů

Ve dnech 6.-8. listopadu 2002 se v příjemném prostředí konferenč-
ního hotelu Skalský dvůr na pomezí chráněné krajinné oblasti Žďár-
ské vrchy, v blízkosti Bystřice nad Pernštejnem a revíru Rožínka ko-
naly dvě akce Společnosti důlních měříců a geologů (SDMG),
pořádané ve spolupráci s Institutem geodézie a důlního měříctví Hor-
nickogeologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univer-
zity (VSB- TU) v Ostravě. Jednání V. sjezdu i 9. konference řídil do-
savadní předseda prof. Ing. Josef Novák, CSc., který byl členy nově
ustavené devítičlenné Rady SDMG do této funkce znovu zvolen na
další dvouleté období. Akce se zúčastnilo zhruba pět desítek odbor-
níků z praxe a škol České republiky (ČR) a tradičně také hosté z Pol-
ska (prof. Dr. hab. Ini:. J. Zych, Politechnika Shlska Gliwice) a ze
Slovenska (Doc. Ing. J. Sabová, Ph.D., Doc. Ing. LKovanič, Ph.D.,

fakulta BERG TU Košice). Po oficiálním zahájení konference Ak-
tuální problémy důlního měřictví a geologie, v jehož průběhu bylo
oznámeno (a účastníky aplaudováno) nedávné jmenování J. Nováka
profesorem geodézie a důlního měřictví, zazněly první příspěvky,
týkající se Společnosti. J. Novák vzpomněl 95. výročí založení sto-
lice geodézie a důlního měřictví na tehdejší VSB v Příbrami a refe-
roval o společném zasedání komisí 2 (Geometrie ložisek nerostných
surovin), 3 (Měřické metody, přístrojová a výpočetní technika) a 4
(Vliv dobývání na důlní díla a povrch, důlní škody)' Mezinárodní
společnosti důlních měřičů (ISM) ve slovinské Velenji. Zbývajícími
komisemi ISM jsou komise 1 - Organizace, výchova, právní před-
pisy a historie v důlním měřictví a komise 5 - Hornictví a životní
prostředí). M. Vrubel informovalo zasedání presidia ISM ve Wa-
lesu, ze kterého byl promítnut krátký videofilm. Úsilí SDMG bude
v nejbližším období soustředěno na přípravu zastoupení ČR na XII.
kongresu ISM, plánovaném v roce 2003 v čínském univesitním městě
Fu-Sinu (relativně) nedaleko Pekingu, v němž pak proběhne slav-
nostní zakončení.

Z dalšího jednání konference byl vydán klasický sborník struč-
ných anotací a na CD-ROM plné texty referátů. Pořadatelé opětovně
tyto materiály poskytnou knihovně VUGTK ve Zdibech, kde se
s nimi zájemci o tuto část měřické profese budou moci seznámit. Po-
važuji však za vhodné představit alespoň charakteristiky (názvy) jed-
notlivých příspěvků, aby si čtenář tohoto časopisu mohl utvořit před-
stavu o problematice a šíři současného důlního měřictví. Uvádím je
v pořadí zařazení na CD, i když se tím poněkud stírá příslušnost
k jednotlivým komisím.

Za úvodním slovem (1. Novák, R. Tarabášek) následuje Využití
GPS (Global Positioning System) v oblasti Mostecké uhelné spo-
lečnosti (MUS - J. Blín, M. Radouch, J. Háblová). Dalšími přís-
pěvky jsou: Princip činnosti čipu CCD v digitálních kamerách pro
fotogrammetrické účely (J. Bohm), Nalezení a těžba kamenného uhlí
na vrchu Landek (s bohatými archeologickými nálezy už z doby le-
dové, R. Bsumková), Mineralogické a paleontologické nálezy na Se-
veročeských dolech (P. Coufal, O. Janeček), Zaměření podzemních
prostor historického středu města Mělníka až s čtyřúrovňovými skle-
peními, J. Fafejta), Využití netradičních důlně měřických metod při
řešení aktuálních problémů hornické praxe (fotogrammetrie při zdo-
lávání havárií svislých děl, B. Fojtů, J. Novák) a Pražská výuka důl-
ního měřictví (k 240 výročí zahájení vysokoškolské výuky, P. Há-
nek, I. JanŽurová). Následujícími texty na CD jsou Nové metody
prognózy poklesů povrchu ovlivněného exploatací rudných žilních
ložisek typu Rožná (K. Hortvík), Aplikace počítačové grafiky pro
sledování a vyhodnocení projevů poddolování (R. Kapica), Defor-
macje górotworu w swietle pomiarów prowadzonych w podbiera-
nych wyrobiskach korytarzowych (deformace horninového masivu
na základě měření prováděných v podrubávaných dlouhých důlních
dílech, H. Kleta), Počátky mapování povrchových uhelných dolů (tý-
kajících se severních Čech, M. Klvaňa), Staré důlní dílo v Pitten-
waldu u Rýmařova (J. Kočandrle), Profilové meranie podzemných
priestorov laserovými dlžkomerami (obsahuje i porovnání s totál-
ními stanicemi s pasivním odrazem, L. Kovanič ml., K. Bakošová),
Měřická činnost na MUS a stará hlubinná díla (B. Kraus, J. Blín),
Fotogrammetrický systém FOTOM a rozpoznávání zájmových ob-
jektů (o počítačovém vyhodnocení digitálních snímků, L. Ličev). Na
celkový počet 26 referátů uložených na CD, z nichž některé byly na
konferenci předneseny, tento krátký přehled doplňují Legislatíva pri
určovaní a evidencii chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov a jej uplatňovanie v praxi v podmienkach Slovenskej re-
publiky (M. Mikoláš), Výškové zmeny zo spracovanie opakovaných
nivelácií (J. Sabová, S. Gašincová), lD-determining breaktopints on
the Subsidence Borders (ID určení míst porušení reliéfu na okrajích
poklesové kotliny v hornické krajině, V. Sedlák), Předběžný výpo-
čet vodorovných posunů a přetvoření (opět v poklesové kotlině,
J. Schenk), Porovnání přesnosti měření metod používaných při hlou-
bení usměrněných vrtů v Moravských naftových dolech (D. Slád-
ková), Důlní měřické předpisy a jejich vývoj na území ČR (M. Tyr-
ner, J. Mušková), Sanace a rekultivace "Severní svahy" (pod
Krušnými horami, M. Větrovský, M. Vrube1), Zastosowanie funkcji
hiperbolicznych do prognozowania wplywów eksploatacji górniczej
(použití hyperbolických a exponenciálních funkcí pro prognózu
vlivu poddolování, J. Zych, M. Kruckowski), Przyklady uzdatniania
skarp (zpevňování svahů, J. Zych, A. Kubaňski, S. Zawada). V rámci
programu zazněla informace (ve sborníku není uvedena) o lasero-
vém skeneru Cyrax (V. Sanda) s ukázkou praktického nasazení
(T. Dolanský).

I tato konference SDMG, konaná už po deváté za deset let čin-
nosti, měla velmi dobrou odbornou a společenskou úroveň. Do dal-
ších let a akcí přejme naším kolegům Zdař Bůh!

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
FSv CVUT v Praze
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Medzinárodná konferencia ,,240 ro-
kov vysokého technického školstva
na Slovensku"

Pri priležitosti 240. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej
Štiavnici usporiadala Slovenská technická univerzita (STU) v B.ra-
tislave medzinárodnú konferenciu s názvom ,,240 rokov vysokeho
technického školstva na Slovensku". Konferencia sa konala v dňoch
11. až 13. 9.2002, pod záštitou prof. RNDr. Ludovíta Molnára,
DrSc., rektora STU v Bratislave. Členmi čestného predsedníctva
konferencie bolí:
- Mikuláš Dzurinda - predseda vlády Slovenskej republiky (SR),
- Milan Ftáčnik - exminister školstva SR,
- Jozef Moravčík - primátor hlavného mesta (hl. m.) SR Bratislavy,
- Marián Líchner - primátor mesta Banská Štiavnica, ,
- rektori a dekani univerzít a fakúlt z Maďarska, z PoTska,z Rakuska,

z Českej republiky a zo SR. " . "
CieTom konferencie bolo, ako to zvyrazml vo svoJom vystúpem

na slávnostnom zhromaždení rektor STU, pripomenúť si posolstvo
a význam Banskej akadémie v Bansk~j Štiavnící,. ~torá pa~ila Y l?b-
dobí svojej existencie medzi prvé a naJvýz~amn~Jšle vzd~lav~~le ~n-
štitúcie technického charakteru v stredneJ Europe. SvoJou ucastou
na dianí konferencie sa všetky technické univerzity SR prihlásili
k odkazu Banskej akadémie.

Bohatý program konferencie zač3;1netradične .kultúrnym ~oduja-
tím, galaprogramom umeleckého suboru Techmk, v podv~cer ~d-
borného diania konferencie. Odborný program konferencle zacal
12.9.2002 na pOde STU v Bratislave slávnostným z~sa~nutíl? :ve-
deckej rady STU, na ktorom vedecká rada STU udehla. cestny tItu!
doctor honoris causa, (Dr. h.c.) svojmu absolventovI RudolfovI
Schusterovi - prezidentovi SR. STU v ~ratislave, tak oc~nila d!ho-
ročnú činnosť Rudolfa Schustera v oblastI stavebmctva a Jeho ponos
pre rozvoj regiónov Slovenska. Slávnostné zasadnutie vedeckej. rady
STU pokračovalo vystúpeniami a diskusiou o význaI?e ~anske~ aka-
démie pre technické vzdelávanie na Slovensku. HostIa a c1enovIa ve-
deckej rady vo svojich vystúpeniach spoločne zdoraznili potrebu. po-
kračovania týchto tradícií na našich univerzitách aj v súčasnostI.

Konferencia pokračovala popoludní rokovaní~ v o~borných sek-
ciách. Na pode Stavebnej fakulty (SvF) rokovah sekcle: . "
- kartograficko-geodetická - odborný garant doc. Ing. MIlan HaJek,

PhD.,
- vodného hospodárstva - odborný garant prof. Ing. Michal Lukáč,

PhD.,
- ekonomická - odborný garant prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.

Odborný program prvých dvoch sekcií bol venovaný posobeni,u
Samuela Mikovíniho na Slovensku. Z celkového počtu 24 predna-
šok uverejnených v zborníku a v monotematickom čísle ~~sopis~,
vydávaného na SvF STU v Bratislave, Slovak Journal of CIVIlEngl-
neering, 2002, č. 1, sa životu a dielam S. Mikovíniho venujú:
- Prikryl, L, Y.: Počiatky technického školstva na Sll?vensku,
- Forgách, P.: Samuel Mikovíni a vojenské mapovame,
- Obuchová, Y.: Samuel Mikovíni a Bratislava,
- Hájek, M.-Melicher, J.-Bartaloš, J.: Bratislavský meridián na Mi-

kovíniho mapách,
- Husár, L.-Hefty, J.: Astronomicky určené polohy - spoTahlivý ge-

ometrický základ máp Samuela Mikoviniho (1700 až 1750),
- Lukáč Š.-Macej, I.: Historický vývoj banských máp,
- Lukáč: M.-Podkonický, L.: Bansko-Štiavnická sústava nádrží

a priehrad, . ,. . , .
- Kamenský, J.-Šoltész, A.: S. MlkoVllll - Jeden z prvych hydrauh-

kov u nás.
V závere rokovania sekcie vodného hospodárstva boli účastníci

konferencie svedkami videoprojekcie s názvom "Originalita štiav-
nickej vodohospodárskej sústavy slú~ia~ej ~anským ú~el0I?':-

Život slovenského Leonarda da VlllClho , ako S. MlkoVllllho na-
zývajú ~ohí historici, bol plný entuziazmu, ako aj neustáleho úsi-

lia o bádanie a poznanie nového. S. Mikovíni, po návrate zo štúdií
v Altdorfe v Jene a vo Viedni, sa stal komitátnym inžinierom (Co-
mitatis Po~oniensis Mathematicus) Bratislavskej župy. V Bratislave
sa venoval vypracovaniu návrhov a realizácii rekonštrukcií poško-
dených úsekov hrádzí na Žitnom ostrove a na Považí. Bola to kom-
plexná činnosť začínajúca rekognoskáciou terénu, pokračujú~a spra-
covaním technického riešenia na mapách spolu s postupom vystavby,
cez vytýčenia stavby v teréne až l?o ~adenie v~tave.bnrchčinnost~.
Tieto poznatky a skúsenosti v plneJ lll1ere vyuzIl po navrhu a r~ah-
zácíi vodohospodárskej sústavy 16 nádrží a 60 km hrádzí v zložltom
teréne v okolí Banskej Štiavnice. , .. . , . v ••

Podesiatich rokoch strávených v POZICllkomltatneho lllZlmeta
vymenoval cisár Karol lY. S..Mi~oví.n~hoza p:ofesora ~ria?iteTa pr:
vej baníckej školy v BanskeJ ŠtIavmcI. Na teJto techmc~eJ vysokeJ
škole prednášal až do svojej smrt~ matematiku,. geometnu, mecha-
niku banské meračstvo, hydrostatIku a hydrauhku. Okrem pedago-
gickÝch aktivít sa S. Mikovíni usilovalo založenie Banskej akadé-
mie, založenia ktorej sa žiaf nedožil. ..

S menom S. Mikovíniho je spojený kvalitatívny prelom v deJlllách
uhorskej kartografie. Kartografické vzdelanie, získal ~a Vojenskej
akadémii vo Viedni. Je autorom vyše 100 map, ďaleJ vypracoval
viaceré ilustrácie a rytiny miest. S. Mikovínimu patri prvenstvo vo
vyhotovovaní máp menších administratí.vny~h ce~kovUhorska.' kto-
rými boli práve stoličné mapy. V oblastI vOJen~kehoma~ovanla za-
viedol nový pristup k mapovaniu; no,:ú me.todl~u m~ra!1Iaa ~obra-
zovanie, využívanie kartografickych dlel po fortlfikacnych pracach,
ďalej v tvorbe nových panoramatických l?ohTad?vterénu s vyzna~e-
ním podzemných priestorov, profiIov oek, tras pr~sunov a. p~e-
chodnosti miest. S. Mikovíni svojím posobením v teJto oblastI pos-
pel k vytvoreniu inžinierskej služby v armáde a položil základný
kameň budúcej topografickej služby v Annáde SR.

Sprievodnou akciou rokovania odborných sekcií bola v.ýstavam.áp
z 18. storočia inštalovaná v priestoroch SvF STU v Bratlslave. LIb-
reto výstavy napísal PhDr. B. Klein, PhD., pracovník Múzea kar-
patských Nemcov v Bratislave. Kol~kciu máp,posk~tI? Slove~ské
národné múzeum, v priestoroch ktoreho bude vystava lllstalovana od
októbra 2002.

Záverečným bodom odborného programu v, Bratislav~ bo~? od-
haIenie pamiitnej tabule (obr. I a 2 na 3. str. obalky) na .nabrezl,Du-
naja v Bratislave v mieste, ktorým prechádza !zv. Bratlslavs.ky J:0:
ludník (meridianus Posoniensis). V obdobl kedy S. Mlkovlm
posobil, sa v kartografick~ch ~i~lach používali rozne pú!udníky;
Konštrukčným základom Mlkovlmho map sa tak stal poludmk, ktory
prechádza severovýchodnou vežou Bra~is.lavské~ohradu. Na re~0J.1-
štrukcii poludníka sa podieTali pracovmcl katedler o?boru geodeZla
a kartografia SvF STU v Bratislave - doc. Ing. M. HaJek, PhD., Ing.
J. Bartaloš, PhD. a prof. Ing. J. Melicher, PhD. (obr. 3 na 3. str.
obálky). Za úspešné realizovanie diela, fi~ančné krytie ~ýda.vkov
a organizačné zabezpečenie patri poďakovame Mgr. A: Bamkovl (al;l-
torovi diela), pracovníkom Magistrátu hl. m. S~ Brat~~lav'y,vedemu
SvF STU v Bratislave a sponzorom. Odhaleme pamatneJ tabule sa
uskutočnilo za účasti J. Moravčíka, primátora hl. m. SR Bratislavy,
L. Molnára, rektora STU v Bratislave a D. Petráša, dekana SvF STU
v Bratislave (obr. 4 a 5 na 4. str. obálky) a mnohých významných
hostí. .

Dňa 13. 9.2002 pokračoval program konferencie v BanskeJ
Štiavnici slávnostným zhromaždením, ktoré sa konalo v kostole sv.
Katariny. Na tomto zhromaždení bola posvlitená deklarácia, ktOfÚ
v novembri 2001 podpísali zástuyc?via šiestich uni:-:erzít z M~.ďar:
ska z Rakúska a zo SR. Svojou úcastou na konferencll a na posvatem
dekIarácie sa všetky technické univerzity SR.hlásia k du.ch~vné~~
dedičstvu a k histórii slávnej Banskej akadélll1e v BanskeJ ŠtIavmcI.
Bohatý program konferencie ukončili historické slávnosti v meste
a Salamandrový sprievod (tradičný každoročný sprievo? baníkov, pe-
dagógov a študentov banských. f~kúlt) mestom, .~tory vsa postu\?ne
mení na zábavu účastníkov v uhclach mesta, trvaJucu az do rannych
hodín.

Doc. Ing. Alojz Kopáčik. PhD.,
prodekan SvF STU v Bratislave



Obr. i Pamiitná tabul'a s vyznačením Bratislavského
poludníka.

Snímka: ing. K. Badlík, Geodetick.Va kartografický ústav
Bratislava (GKÚ)

ORIENTOVANÝ
NA SEVERovÝCHODNú VEŽU

R R A T I S L A V S K É H O HRA D U,
KTORÝ URČIL V R. 1733

SAMUEL MIKOVÍNI
(1686 -1750)

AKO ZAKLADNÝ POLUDNÍK ZEMEPISNLJ SIFTE
PRE NiM VYHOTOVENÉ

ASTRONOMICKO·GEOMETRICKÉ MAPY

Ob,: 3 n, ktorí sa o realizáciu Bratislavského poludníka naj-
viac zaslúžili ~ zíava pro{lng. lán Melicher, PhD., z Katedry
geodetick.Vchzákladov SvF STU, doc. Ing. Milan Hájek, PhD.
a Ing. lúlius Bartaloš, PhD., obaja z Katedry mapovania

a pozemkových úprav SvF STU
Snímka: Ing. K. Badlík, GKÚ



OIJl: 4 Primátor /zl. m. SR Bratislavy Jozeť MoravNk a rek-
tor STU prof: RNDr. [lIdovít Molnál; DrSc., pri slávnostnom

prestriluívaní pásky
Snímka: Ing. K. Badlík, GKÚ

Obr. 5 Slánovnostné odhalenie pamiitnej wbule
Snímka: Ing. K. Badlík, GKÚ


