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Ing. Martin Lederer,
Zeměměřický úřad,

Praha

Komplexní zpracování všech měření provedených na Hlavní gravimetrické základně Ceské republiky od r. 1959 do r. 2000.
Ověřena stabilita tíže na 14 bodech základny. Připojením na tři absolutní tíhové body vypočteny hodnoty tíže bodů základny
a rozměrové koeficienty gravimetrů. U některých přístrojů se rozměrové koeficienty významně zmenšují.

Complex processing oj alt measurements made at the Main Gravimetric Calibration Line oj the Czech Republic made since
1959 till 2000. Stability oj gravity was tested on 14 base line points. Value oj gravity oj base line points and scale Jactors oj
gravimeters were calculated with the help oj connection to three absolute gravity stations. Some instruments show significant
decrease oj their scale Jactors.

Hlavní gravimetrická základna (HGZ) byla vybudována
v roce 1959 tehdejším Geodetickým a topografickým ústa-
vem (GTÚ)l) jako státní etalon sloužící ke kalibraci gravi-
metrů a definici rozměru gravimetrické sítě (obr. 1). Zá-
kladna prochází severojižním směrem a je charakterizována
následujícími údaji: délka trasy 300 km, rozdíl v zeměpisné
šířce 2,25°, výškový rozdíl 500 m a tíhový rozdíl přibližně
300 mGaF) (200 mGal z rozdílu zeměpisné šířky3), 100 mGal
z výškového rozdílu). Základna byla tvořena 26 stabilizova-
nýrni body, z nichž body III Křešice a XXV Rybník byly pří-
stupné letecky.

HGZ byla určena gravimetrem Gs12 č. 129 po jeho před-
chozím ověření na spojích mezinárodní gravimetrické sítě
1958 (MGS 1958 [9]). Letecky byly zaměřeny spoje 270
Praha-Berlín, 270 Praha- Varšava, 270 Praha-Budapešť a Bu-
dapešť-Varšava. Letecky byly také zaměřeny tíhové rozdíly
270 Praha-III Křešice a 270 Praha-XXV Rybník. Ostatní tí-
hové rozdíly sousedních tahů HGZ byly zaměřeny po zemi
s využitím automobilu. Měřené tíhové rozdíly byly transfor-
movány do tíhového systému MGS a tíže bodů HGZ vyrov-
nány metodou nejmenších čtverců, přičemž tíhové rozdíly
270 -III a 270 - XXV byly uváženy jako pevné. Výše uve-
deným postupem byly vypočteny tíže bodů základny v systé-
mu MGS 1958 a rozměr základny byl s chybou 0,1-D,2 %0
shodný s rozměrem MGS. Po vybudování základny se začalo
s každoroční kalibrací (určováním rozměrových koeficientů)
gravimetrů používaných pro měřické práce v Českosloven-
ské gravimetrické síti (od roku 1993 v Jednotné gravime-

1) Předchůdce Zeměměřického úřadu (ZÚ); v dalším textu se užívá
zkratky ZÚ.

2) I mGal = 10-5 ms-2•

3) Do vybudování HGZ byly gravimetry kalibrovány na vertikálních
gravimetrických základnách zpravidla o nedostatečně velkém tí-
hovém rozdílu. Kromě toho rychlé a velké výškové změny, a s tím
spojené prudké změny tlaku vzduchu, způsobovaly adiabatický
efekt nepříznivě ovlivňující přesnost měření gravimetrem.

4) Vojenský topografický ústav.

trické síti České republiky, Slovenska a Maďarska). Zpravi-
dla byla kalibrace prováděna na začátku a po skončení mě-
řické sezóny. Opakovaným měřením se zvyšovala přesnost
hodnot tíže bodů základny. Pro měření bodů v denním úseku
(DÚ) byla používána trojnásobná a od roku 1965 čtyřnásobná
profilová metoda [9].

V šedesátých letech se HGZ měřila každý rok až na výjimky
i letecky (obr. 1). Ke gravimetru Gs12 Č. 129 se připojil gra-
vimetrGsl2č. 181 (VTOPÚ4) Dobruška) aGsll Č. 153. Roz-
měr tehdy vybudované gravimetrické sítě v tíhovém systému
1964 byl odvozen z rozměru základny. V roce 1965 byl ZÚ
zakoupen gravimetr Sharpe Č. 174-G (v roce 1972 byl doda-
tečně vybaven termostatem). Poslední dva roky tohoto dese-
tiletí byly na základně provedeny dvě velké mezinárodní mě-
řické kampaně. Významné bylo zaměření základny v roce
1970 šesti sovětskými relativními gravimetry typu GAG,
o kterých se předpokládalo, že mají rozměrový koeficient ro-
ven jedné.

V uvedených dvaceti letech se ustálil soubor bodů, na kte-
rých bylo soustavně měřeno a který je s menšími změnami
používán až dodnes (obr. 2). V roce 1974 byl zakoupen ZÚ
gravimetr Worden Č. 961. ZÚ měřil pravidelně gravimetry
Sharpe Č. 174-G a Worden Č. 961 (v první polovině sedm-
desátých let i gravimetrem Gsl2 Č. 129) a kooperující Geo-
detický a kartografický ústav (GKÚ) Bratislava (alebo jeho
predchodcovia) gravimetry Sharpe Č. 280-G a Worden Č. 978,
a to každý rok zpravidla na jaře a na podzim.

Jednou z hlavních změn při měření HGZ bylo využívání tří
absolutních tíhových bodů (obr. 2). V roce 1991 byl do mě-
řického schématu zapojen absolutní bod 80.00 Pecný a v roce
1996 body 51.00 Litoměřice a 52.00 Benešov nad Černou.
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Další kvalitativní změnou byla postupná obměna gravimetrů.
Od roku 1995 se měří pouze gravimetry LaCoste-Romberg
(LCR) typu G (geodetický model), a to LCR č. 176, LCR
č. 1068 (ZÚ), LCR Č, 1011 (GKÚ Bratislava), LCR č. 137
(VÚGTK Zdiby) a modelem D LCR č. 180 (GKÚ Bratislava),

Hlavní gravimetrickou základnu využívá pro kalibraci
gravimetrů Geofyzika Brno a. s. (a její předchůdci) ve shodě
s [8], VTOPÚ Dobruška, GKÚ Bratislava, VÚGTK Zdiby,
Geofyzikální ústav AV ČR, ČVUT v Praze, VUT Brno a UK
Praha.

Základna má charakter polního etalonu, tzn" že by měla být
zachována její stabilita v dlouhodobém časovém horizontu,
K tomu bylo přihlédnuto při návrhu jednotlivých bodů. Body
základny byly voleny v geologicky klidných lokalitách, Níže
jsou stručně popsány geologické poměry u některých vybra-
ných bodů HGZ [4]:

V (2008,00) Terezín
Bod je umístěn na rovném povrchu terasy řeky Ohře a je za-
ložen v jejích písčitých náplavech, Štěrkopísčité náplavy do-
sahují mocnosti několika metrů, Níže leží horizontálně ulo-
žené svrchně křídové souvrství pískovců, Oblast náleží
k západní části České křídové tabule, Geologické poměry
jsou z hlediska stability bodu velmi dobré.

VI (2009,00) Str8Škov-Vodochody
Bod je umístěn v písčitých náplavech potoka. Sedimenty do-
sahují mocnosti 1,5-2,0 m, Pod nimi následuje horizontálně
uložené souvrství svrchnokřídových sedimentů slínovců, jí-
lovců a prachovců, Oblast náleží k západnímu okraji České
křídové tabule. Geologické poměry v místě bodu jsou vyho-
vující.

VII (271.00) Postřižín
Bod je umístěn ve svrchnokřídových slínovcích spodního tu-
ronu, které dosahují mocnosti pouze několik desítek metrů.
Níže leží spility algonkia, Oblast leží na rozhraní České kří-
dové tabule a algonkia severního křídla Barrandienu, Geolo-
gické podmínky bodu a jeho umístění jsou velmi dobré.

VIII (2010.00) Praha-Albertov
Bod je umístěn ve fluviálních píscích nízké terasy Vltavy,
Pod terasovými štěrkopísky leží bohdalecké břidlice svrch-
ního ordoviku, Oblast náleží k centrální části barrandienské
synklinály. Geologické poměry v místě bodu jsou velmi
dobré.

IX (272,01) Kunratice
Bod je umístěn v písčitých sedimentech terasové plošiny.
Pod fluviálními sedimenty leží jílovité břidlice, prachovce
a droby. Geologické poměry bo>ilULj.eho umístění jsou
dobré.

XVI (2015.00) Miličín _
Bod je situován v navětralých injikovaných bibtitických pa-
rarulách. Strukturně náleží oblast do moldanubika. Geolo-
gické poměry bodu a jeho umístění jsou velmi dobré .

XVII (2016.00) Planá nad Lužnicí
Bod je umístěn v zahliněné terase řeky Lužnice. Fluviální se-
dimenty mají mocnost 2,6 m. Dále následuje injikovaná bio-
titická rula. Strukturně náleží oblast do moldanubika. Geo-
logické poměry bodu a jeho umístění jsou velmi dobré.

XVIII (2017.00) Řípec
Bod je umístěn v písčité terase řeky Lužnice. Mocnost říč-
ních naplavenin dosahuje 4 m. Níže leží horizontálně ulo-
žené souvrství jílů a písků. Strukturně náleží oblast k vý-
běžku Třeboňské pánve. Geologické podmínky a umístění
bodu jsou dobré.

XX (2019.00) Chotýčany
Bod je založen v pevné biotitické rule, silně magmatické.
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Bod je strukturně umístěn v Lišovském prahu. Geologické
poměry bodu a jeho umístění jsou velmi dobré.

XXI (2020.00) České Budějovice
Bod je založen v písčitých náplavech nízké terasy řeky Malše,
dosahující mocnosti několika metrů. Níže leží horizontálně
uložené souvrství jílů, jílovců a písků. Ze strukturního hle-
diska je bod umístěn v Budějovické pánvi. Geologické po-
měry bodu a jeho umístění jsou dobré.

XXII (2021.00) Kamenný Újezd
Bod je založen v ulehlé svahové hlíně, mocné 1-2 m. Níže
leží písčité souvrství náležející k miocénu. Ze strukturálního
hlediska je bod umístěn na jižním výběžku Budějovické
pánve. Geologické poměry jsou dobré.

XXIII (2022.00) Krasejovka
Bod je umístěn v biotitické ortorule, fosilně navětralé. Ror-
ninový komplex náleží strukturně k moldanubiku. Geolo-
gické podmínky a umístění bodu jsou velmi dobré.

XXV (2024.00) Dolní Dvořiště
Bod je umístěn v navětralém biotitickém granodioritu. Struk-
turně náleží oblast k moldanubickému plutonu. Geologické
podmínky a umístění bodu jsou velmi dobré.

Ze strukturně-geologického hlediska je trasa základny vo-
lena vhodně a rovněž také její jednotlivé body. Přetíná řadu
strukturních jednotek Českého masívu různého stáří a ge-
neze, které v mladším geologickém období vykazovaly roz-
dílnou tektonickou aktivitu. V současnosti však zřejmě v ob-
lasti základny nedochází k žádným významným (gravimetry
měřitelným) tektonickým změnám (např. [5]).

Jedním ze zdrojů chyb tíhového měření gravimetry může být
vibrace půdy na tíhových bodech. Při laboratorních zkouš-
kách několika typů gravimetrů na otřesném stole byly zjiš-
těny obory frekvencí a amplitud, při kterých index kmitá,
nebo je v klidu, ale odkloněný od správné polohy [10]. Při-
rozené vibrace půdy jsou na bodech RGZ z hlediska rušení
gravimetru zpravidla nevýznamné. Rozhodující podíl na cel-
kové úrovni seismického neklidu mají uměle vybuzené kmity
půdy, způsobené např. těžkými průmyslovými provozy a do-
pravními prostředky, což je v současné době vliv nejvý-
znamnější. V roce 1973 bylo vybráno 11 bodů RGZ, na kte-
rých bylo provedeno měření seismického neklidu v kon-
krétních podmínkách. Většina bodů základny se nachází
v blízkosti silnice 1. třidy E55, některé jsou umístěny v blíz-
kosti železnice a ve velkých městech. V těchto lokalitách
může dopravní neklid ovlivnit kvalitu měření.

Provedená měření [10] ukazují na možnost negativního
ovlivnění výsledků měření, a to především na bodě 2017
(XVIII) Řípec a 2021 (XXVII) Kamenný Újezd.

Všechna vyrovnání, provedená v této práci, jsou výsledkem
nového souboru programů vytvořených pro PC [6] podle pů-
vodních programů sestavených v ZÚ pro sálový počítač IBM
4381 [11].

Programy můžeme rozdělit na dvě části. První část pro-
gramů (GRAVIMZU) slouží ke zpracování denního úseku.
To znamená zpracování měření od zápisníku až po rovnice

oprav příslušejících jednotlivým meremm. Druhá část
(GRAV-VYR) slouží k vyrovnání malých a středních gravi-
metrických sítí. Soubor programů je operativnější, než dříve
poměrně složitý a pomalý proces vyrovnání na sálovém po-
čítači, a umožňuje mnohem snadnější analýzu naměřených
dat.

Vyrovnání vychází z následujícího tvaru rovnice oprav:

Vink = aOk + alk (tik - t1k) + .. + a3k (tik - t1k? + Sk (t) + kok (grink-

- grlk) Ym + gn + kOk (grink - grlk),
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1959-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 průměr
č.bodu název bodu

[llms-2] [llms-2] [llms-2] [llms-2] [llms-2] [llms-2] [llms-2] [1lms-2] [1lms-2]

2007.00 Litoměřice 1769,33 1770,14 1769,90 1770,45 1770,94 1770,60 1768,92 1770,04
2008.00 Terezin 1753,06 1752,83 1753,61 1753,47 1754,11 1754,38 1754,13 1752,38 1753,50
2009.00 Straškov 1518,36 1518,22 1518,75 1518,63 1519,06 1519,28 1519,19 1517,73 1518,65
271.00 Postřižin 1363,59 1363,27 1363,92 1363,79 1364,29 1364,34 1364,32 1362,82 1363,79

2010.00 Praha 1161,38 1161,43 1161,80 1161,60 1162,08 1162,16 1162,12 1161,80
272.01 Kunratice 958,54 958,80 958,57 959,01 959,00 958,97 957,90 958,68

2015.00 Miličín -225,62 -225,51 -224,99 -225,93 -225,92 -225,70 -225,50 -225,60
2016.00 Planá nad Luž. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017.00 Řipec -220,85 -220,83 -220,85 -220,96 -220,99 -221,07 -221,10 -221,02 -220,96
2019.00 Chotýčany -614,38 -614,37 -614,42 -614,72 -615,02 -615,09 -614,95 -614,68 -614,70

2020.00 Ceské Bud. -417,82 -418,14 -417,78 -418,11 -418,32 -418,36 -418,36 -418,14 -418,13
2021.00 Kam. Újezd -628,10 -628,31 -628,17 -628,55 -628,85 -628,98 -628,77 -628,48 -628,53

2022.00 Krasejovka -817,23 -817,50 -817,32 -817,67 -818,00 -818,19 -817,81 -817,46 -817,65
2024.00 Dol. Ovořiště -1312,20 -1312,18 -1312,04 -1312,65 -1313,13 -1313,45 -1312,86 -1312,13 -1312,58

č.bodu název bodu
etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 etapa 6 etapa 7 etapa 8
[llms-2] [1lMS-2] [1lms-2] [1lms-2] [1lIDs-2] [1lMS-2] [IlMS-2] [1lIDs-2]

2007.00 Litoměřice 0,11 -0,06 0,06 0,14 -0,09 0,02 0,01
2008.00 Terezin 0,01 0,07 -0,07 -0,05 -0,07 -0,09 -0,06 0,02
2009.00 Straškov -0,07 -0,08 -0,03 -0,05 0,05 0,06 -0,04 -0,06
271.00 Postřižin 0,11 0,06 -0,04 -0,06 -0,10 0,05 -0,08 0,07

2010.00 Praha 0,16 -0,03 0,12 0,13 0,05 0,13 0,06
272.01 Kunratice -0,18 0,03 0,05 -0,07 0,08 0,03 0,09

2015.00 Miličin 0,18 -0,02 -0,31 0,18 0,10 0,03 -0,18

2016.00 Planá nad Luž. 0,09 -0,01 0,26 -0,04 -0,08 -0,11 0,00 -0,19

2017.00 Řípec 0,05 -0,07 0,18 -0,04 -0,12 -0,11 0,08 -0,03

2019.00 Chotýčany -0,06 -0,14 0,05 -0,01 0,03 -0,04 0,05 0,10
2020.00 CeskéBud. -0,10 0,14 -0,03 -0,05 -0,03 -0,09 0,10 0,03
2021.00 Kam. Újezd -0,15 -0,02 -0,02 0,00 /0,02 0,02 0,05 0,08
2022.00 Krasejovka -0,08 0,12 0,04 0,00 -0,01 0,01 -0,10 0,03
2024.00 Dol. Ovořiště 0,10 0,03 -0,12 0,06 0,01 0,08 -0,14 0,03

1110 a b mb t
č.bodu název bodu

[IlMS-2] [llms-2]

2007.00 Litoměřice 0,089 0,081 -0,011 0,017 0,65
2008.00 Terezin 0,110 0,005 -0,008 /0,017 0,48
2009.00 Straškov 0,096 -0,053 0,008 0,015 0,52
271.00 Postřižin 0,126 -0,055 0,010 0,0 1«r- 0,50

2010.00 Praha 0,072 0,074 -0,002 0,014 0,18
272.01 Kunratice 0,399 -0,149 0,031 0,075 0,41

2015.00 Miličin 0,225 0,018 -0,010 0,035 0,29
2016.00 Planá nad Luž. 0,427 0,143 -0,036 0,066 0,55
2017.00 Řípec 0,147 0,029 -0,009 0,023 0,40
2019.00 Chotýčany 0,252 -0,092 0,022 0,039 0,56
2020.00 Ceské Bud. 0,113 -0,021 0,007 0,018 0,38
2021.00 Kam. Újezd 0,272 -0,094 0,025 0,042 0,59
2022.00 Krasejovka 0,095 0,030 -0,004 0,015 0,28
2024.00 Dol. Ovořiště 0,137 0,037 -0,010 0,021 0,45
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kdeje
i index jednotlivých měření v rámci denního

úseku,
číslo bodu v síti,
index denního úseku,
index rozměrových koeficientů gravimetrů,
čas měření,
měřená relativní tíže,
přibližný rozměrový koeficient gravimetru,
první měřená relativní tíže v denním úseku

m
t
gr
ko
grlk

parametry chodu gravimetru,
parametr skoku v chodu gravimetru,
vyrovnaná hodnota rozměrového koeficien-
tu gravimetru (l hodnota pro 1 rok),
vyrovnaná tíže.

Takto vytvořené rovnice oprav (výsledek GRAVIMZU) se
stávají základem pro vyrovnávací programy GRAV-VYR.
Rovnice oprav můžeme kombinovat do libovolných sítí. Vy-
brané rovnice oprav jsou s využitím čísel bodů sloučeny v ma-
tici soustavy rovnic oprav. Při vyrovnání je využita Given-
sova transformace [7] vhodná pro velké řídké matice. V této
metodě se netvoří normální rovnice, ale využívá se přímo
rovnic oprav. Vyrovnání umožňuje řešit gravimetrickou síť
jako volnou síť (vyrovnání na těžiště) nebo úlohu regulari-
zovat zadáním opěrných či pevných bodů.

Měření z období 1959-2000 byla nejdříve vyrovnána samo-
statně po jednotlivých letech a posouzeno, zda neobsahují
měření s hrubými chybami (vyloučeno 17 DÚ z 1320). Celý
měřický materiál byl potom rozdělen do osmi etap po 5 le-
tech (první etapa 7 let). Takto vytvořené bloky byly jednot-
livě vyrovnány jako volné sítě (neznámé Ym nebyly počítány).
Výsledkem vyrovnání jsou tedy relativní tíže (v měřítku
etapy).

Pro posouzení případných soustavných změn tíhového
zrychlení bylo vybráno 14 bodů základny, které zůstaly bez
poškození po celé období její existence. Výsledky byly re-
dukovány na bod Planá n. Lužnicí a jsou uvedeny v tab. 1.

kde je aj neznámý posun i-té etapy,
bj neznámé měřítko i-té etapy,
gpj průměrná relativní tíže na bodě (viz tab. 1),
gjj relativní tíže (viz tab. 1).

v=A h-I,
(112.1) (112.16) (16.1) (112.1)

1 gp.1 O O O
1 gp.2 O O O

1 gp.14 O O O
O O 1 gp.1 O

A=
O O gp.14 O

O O O O O

O O O O O

O O
O O gl.1

gl.2

gl.14

g2.1

1=
g2.14

gS.1

gS.14

O O
O O

Hlavním výsledkem vyrovnání, potřebným pro další ana-
lýzu,jsou opravy na jednotlivých bodech základny vypočtené
podle vztahu (2). Opravy pro jednotlivé body jsou uvedeny
v tab. 2 a přehledně znázorněny na grafu 1.

V dalších úvahách budeme uvažovat opravy na jednotli-
vých bodech jako nezávislé veličiny. Pro posouzení případ-
ného trendu ve změně tíže bodů základny bylo využito sta-
tistických metod regresní analýzy. U všech bodů byly pomocí
lineární regrese vypočteny parametry vyrovnávací přímky ve
tvaru

kde je y oprava (z tab. 2),
x číslo etapy,
a, b parametry vyrovnávací přímky.

Pro konečné rozhodnutí budeme testovat nulovou hypo-
tézu Ho: b = O, kde b je směrnice regresní přímky, proti al-
ternativně A: b *- O. Zamítací pravidlo pro hladinu význam-
nosti a je dáno vztahem.

bt = - ~ tan [n - 2].
mb

Pro hladinu významnosti a= 10 % a stupeň volnosti V = n -
- 2 = 6 (pro body 2007.00, 2010.00 a 2015.00 je V = 5) jsou
limitní hodnoty pro oboustranný test ta [6] = 1,94 a ta [5] =
= 2,02. Hodnoty t (3) jsou uvedeny v tab. 3.

Z tab. 3 je vidět, že nulová hypotéza nebyla ani v jednom
případě zamítnuta, tzn., nebyl prokázán žádný trend ve vý-
voji tíže ani na jednom z vybraných bodů základny. V tab. 3
je uveden i odhad střední jednotkové chyby mo, jejíž kvadrát
udává reziduální rozptyl.

číslo bodu název bodu tíže [Jlms-2] váha
80.00 Pecný 9809332,69 12
51.00 Litoměřice 9810 764,13 4
52.00 Benešov nad Černou 9807796,59 4
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č.bodu název bodu tíže [Jlms-2] chyba [JlMS-2] S-Gr95 [Jlms-2] rozdO [Jlms-2] rozdíl [!J.DIS""2] +0,10

27.00 Praha Ruzyně 9809879,43 0,09 9809879,63 -0,20 -0,10

27.50 Praha Ruzyně exc. 9809871,22 0,08 9809871,32 -0,10 0,00
51.00 Litoměřice 9810 764,06 0,10 - - -
51.50 Litoměřice exc. 9810 763,10 0,10 - - -
52.00 Benešov nad Černou 9807796,75 0,10 - - -
52.50 Benešov nad Černou 9807795,72 0,11 - - -
80.00 Pecný 9809332,66 0,07 9809332,83 -0,17 -0,07

172.00 Ondřej ov hřiště 9809391,24 0,09 9809391,47 -0,23 -0,13

270.00 Praha Ruzyně 9809888,65 0,09 9809888,91 -0,26 -0,16
271.00 Postřižín 9810 382,07 0,08 9810 382,17 -0,10 0,00
272.00 Kunratice 9809 977,05 0,08 9809977,10 -0,05 0,05

1723.01 Řehenice 9809851,11 0,08 9809851,16 -0,05 0,05
1724.01 Benešov 9809640,95 0,08 9809641,05 -0,10 0,00
1726.01 Pecný budova 9809329,14 0,08 9809329,32 -0,18 -0,08

1727.00 Pecný věž 9809305,34 0,11 9809 305,59 -0,25 -0,15

2003.01 Hřensko II 9810 900,62 0,10 9810 900,77 -0,15 -0,05

2004.00 Děčín 9810 813,21 0,10 9810 813,33 -0,12 -0,02

2007.00 Litoměřice 9810 788,17 0,09 9810 788,25 -0,08 0,02
2007.10 Litoměřice 9810 788,16 0,21 9810 788,25 -0,09 0,01
2008.00 Terezín 9810 771,69 0,09 9810 771,78 -0,09 0,01
2009.00 Straškov 9810 536,89 0,08 9810 536,96 -0,07 0,03
2010.00 Praha 9810 179,99 0,08 9810 180,01 -0,02 0,08
2011.02 Horní Jirčany 9809748,92 0,08 9809749,07 -0,15 -0,05

2012.01 Sulice 9809587,40 0,08 9809 587,65 -0,25 -0,15

2013.01 Bystřice 9809500,10 0,08 9809 500,14 -0,04 0,06
2014.01 Votice 9809 214,53 0,08 9809214,68 -0,15 -0,05

2015.00 Miličín 9808793,02 0,08 9808793,30 -0,28 -0,18

2016.00 Planá nad Lužnicí 9809018,66 0,08 9809 018,73 -0,07 0,03
2017.00 Řípec 9808797,77 0,08 9808797,78 -0,01 0,09
2019.00 Chotýčany 9808404,11 0,08 9808404,14 -0,03 0,07
2020.00 České Budějovice 9808600,67 0,08 9808600,61 0,06 0,16
2021.00 Kamenný Újezd 9808390,29 0,08 9808390,23 0,06 0,16
2022.00 Krasejovka 9808201,21 0,08 9808201,24 -0,03 0,07
2023.01 Raveň-Hubenov 9807986,03 0,09 9807986,07 -0,04 0,06
2024.00 Dolní Dvořiště 9807706,38 0,09 9807706,44 -0,06 0,04
2024.10 Dolní Dvořiště 9807706,38 0,20 9807706,46 -0,08 0,02
2026.00 Dolní Dvořiště 9807701,60 0,09 9807701,66 -0,06 0,04

6. Výpočet tíže na bodech Hlavní gravimetrické zá-
kladny

Pro vyrovnání základny bylo využito měření z celé její mě-
řické historie, tj. celkem 1303 DÚ. K lepšímu zapojení ab-
solutního bodu 80,00 Pecný (včetně zajišťovacích bodů) bylo
použito i měření provedené v jeho okolí v rozsahu 136 DÚ.
Celkem tedy bylo zpracováno 1439 DÚ. Ve vyrovnání byly
uvažovány absolutní body 51.00 Litoměřice a 52.00 Bene-
šov nad Černou jako opěrné s vahou p = 4 a absolutní bod
80,00 Pecný jako opěrný s vahou p = 12 (tab. 4). Všechna
ostatní relativní měření měla váhu 1.

Výsledkem jsou vyrovnané hodnoty tíží a jejich střední
chyby (tab. 5). V tab. 5 jsou dále uvedeny hodnoty tíže na bo-
dech základny v tíhovém systému 1995 (S-Gr95) a rozdíl mezi
výše uvedeným řešením a S-Gr95. V určení hladiny tíhového
systému 1995je chyba asi + 0,10 Jlms-2, což je především dů-
sledek neznalosti systematických chyb elektronického systé-
mu absolutních gravimetrů před rokem 1995. Po vyloučení
této chyby dostaneme rozdíly, které uvádí poslední sloupec
tab. 5.
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7. vývoj rozměrových koeficientů odvozených ze zá-
kladny

Pro výpočet rozměrových koeficientů gravimetrů bylo do vy-
rovnání předepsáno 14 bodů jako pevných. Jsou to stejné
body (tab. 1), které byly vybrány pro posouzení stability tí-
hových bodů. Tíže uvažované jako bezchybné byly převzaty
z předchozího vyrovnání (tab. 5).

Na grafu 2 je vidět vývoj rozměrových koeficientů v ob-
dobí 1959 až 2000. Uváženy byly ty gravimetry, které v tomto
období měřily na HGZ delší (statisticky významný) časový
úsek. Jedná se o gravimetry, které byly nebo jsou majetkem
ZÚ, tzn. Askania Gs12 Č. 129, Sharpe Č. 174-G, Worden Č.
961, LCR Č. 176 (v pronájmu) a LCR Č. 1068. Gravimetry
Sharpe Č. 280-G a Worden Č. 978 jsou majetkem GKÚ Bra-
tislava.

Z uvedených dat je možno vypozorovat obecně sestupný
trend ve velikosti rozměrového koeficientu v závislosti na
čase (gravimetry Sharpe a Worden). Některé skokové změny
rozměrového koeficientu jdou vysvětlit opravou gravimetru.
Například změna rozměrového koeficientu gravimetru LCR
Č. 176 mezi roky 1994 a 1995 je způsobena odstraněním ba-
rometrického efektu.

Podrobná analýza velikosti rozměrových koeficientů jed-
notlivých gravimetrů by měla být provedena pečlivě a syste-
maticky, což ovšem široce přesahuje rámec této práce. Touto
cestou také povede další využití dat získaných z obsáhlého
měřického materiálu naměřeného na hlavní gravimetrické zá-
kladně. Ve vyrovnání gravimetrické sítě je rozměrový koefi-
cient počítán jako neznámý parametr pro každý rok a pro
každý gravimetr. Tato skutečnost vede k vyloučení případ-
ných vlivů, způsobených změnou rozměrového koeficientu
v závislosti na čase.

Při převodu původních měřických dat do digitální podoby
vhodné pro zpracování na PC se provedla podrobná analýza
měření na hlavní gravimetrické základně. Poprvé byl tak
velký časový úsek měření zpracován jednotným způsobem
a byla možnost jednoduše provést vyrovnání základny jako
jednoho celku.

Nejdůležitější bylo zjistit, zda na základně nedochází ke
změnám tíže. Protože základna slouží každoročně ke kalib-
raci (stanovení velikosti rozměrového koeficientu) gravi-
metrů, byl by případný trend v tíži nežádoucí. Zpracované
měřické období je dostatečně dlouhé pro zaznamenání pří-
padného trendu. Existuje 12 identických bodů, na kterých se
měřilo v průběhu celých 42 let (viz body z tab. 1 kromě bodu
Litoměřice a Kunratice).

Z výše uvedených výsledků můžeme usuzovat, že ani na
jednom bodě základny není možné (v rámci dosažené přes-
nosti) prokázat dlouhodobější trend ve změně tíže. Velice za-
jímavá se ukazuje problematika rozměrových koeficientů
gravimetrů a bude jí věnována další pozornost.
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Moderní měřické metody inženýrské
geodezie a jejich praktické použitP)

Prof. Dr. Ing. Willfried Schwarz,
Fakulta stavební, katedra zeměměřictví,

Univerzita Bauhaus ve Výmaru, SRN

Možnosti měřické techniky se v posledních letech významně rozšířily zejména z hlediska zpracování kontrolních měření v re-
álném čase. Tento článek představuje moderní měřické systémy a seznamuje s jejich významem pro inženýrskou geodezii. Pří-
klady použití jsou např. řízení tunelovacích strojů, sledování přetvoření mostních staveb a měřické projekty pro výstavbu plá-
novaného lineárního urychlovače částic.

Modern Survey Methods oj Engineering Geodesy and
Their Practical Applications

Chances to apply survey technology were signifiantly expanded especially as regards real-time control surveys during the last
years. This paper presents modem survey systems and its importance in engineering geodesy. Examples oj applications e. g.,
to guidance oj tunnelling machines, distortion monitoring oj bridge constructions and survey projects oj building the planned
linear accelerator oj partie/es are presented.

Inženýrská geodezie je ovlivněna novinkami v konstrukci
měřických přístrojů, možnostmi zpracování dat a z nich ply-
noucími možnostmi on-line měření a souběžného vyhodno-
cení. Z početných inženýrsko-technických měřicích systémů
jsou v dalším textu vybrány jen ty, které jsou v poslední době
při praktickém nasazení nejvýznamnější. Tyto systémy mů-
žeme považovat za základní stavební kameny současných ře-
šení měřickotechnických problémů.

Před 40 roky byla přesná délková měření uskutečnitelná jen
s mimořádnými nároky. Elektrooptické měření bylo v počát-
cích, měření vysoké přesnosti se prováděla invarovými mě-
řidly (invarovými pásmy nebo dráty) s velmi malým souči-
nitelem teplotní roztažnosti. Pro rozpoznání nenadálých
skokových změn jejich délky musela být souběžně používána
tři měřidla. Naproti tomu pro úhlová měření byly k dispozici
přesné teodolity, např. Wild T 3, Kern DKM 3. Úlohy náročné
na přesnost byly proto v co nejširší míře založeny na úhlo-
vém měření s minimální potřebou určování délek. Příkladem
tohoto postupu je geodetické měření urychlovače tehdy za-
loženého ústavu Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY
v Hamburku [1]. Teprve v 80. letech stoupla přesnost elekt-
rooptických dálkoměrů natolik, že při těchto extrémně přes-
ných měřeních mohl být použit přístroj Mekometer ME 5000
tehdejší firmy Kern. Novější přesné elektronické tachymetry
(např. Leica TC 2002, TDA 5005) dosahují v blízké oblasti,
řádově do 100 m, přesnosti několika desetin milimetru. Aby
měřiči DESY dodrželi požadovanou přesnost, byly konstru-
ovány speciální cílové znaky. Mají tvar hliníkového kužele,
jehož povrch je - s výjimkou špice - matován opískováním

I) Upravený text přednášky, proslovené dne 18. 10.2001 na katedře
speciální geodezie Fakulty stavební ČVUT v Praze.

a elektricky beze stínů osvětlen. Přesnost cílení proti tma-
vému pozadí dosahuje několika setin milimetru. Při měření
se pro vyloučení jedné složky případné excentricity signálu
značka observovala ve dvou polohách.2) Při pracích na urych-
lovači HERA, který byl stavěn od roku 1985, se uplatnil pro-
storový centrační systém Taylor-Hobsonovy koule [2].

Jedním z nejvýznamnějších výstupů posledních let při vý-
voji geodetických přístrojů jsou motorizované tachymetry
s automatickým cílením (např. Leica TCA 1800, TDA 5005,
Zeiss S 10). Při jediném zacílení se elektronicky změří hori-
zontální směr, zenitový úhel a délka, takže cílový bod je pro-
storově vztažen ke stanovisku. Při nejpřesnějších měřeních
je nutno v cíli umístit odrazný hranol. Jsou ale možná mě-
ření s užitím odrazné fólie nebo pro vzdálenosti do 100 m
s pasivním odrazem. Přesnost měření délek na fólii je nižší
než při použití hranolu a závisí na jejím stočení oproti zá-
měrnému paprsku. S použitím hranolu mohou být blízké cí-
le měřeny s přesností desetin milimetru. Na obr. 1jsou zná-
zorněny výsledky výzkumu, při němž byl odrazný hranol
umístěn na vozíku, pohybujícím se po dráze stolice v roz-
sahu 3-26 m. Poloha vozíku je určována laserovým interfe-
rometrem, tedy s přesností výrazně vyšší. Odchylky kolísají
v rozsahu 0,3 mm a byl u nich zjištěn vztah k cyklické fá-
zové chybě dálkoměru. Vysokou přesnost potvrdila měření
na 430 m dlouhé srovnávací základně.

Motorizované tachymetry s automatickým cílením mo-
hou nepřetržitě sledovat hranol osazený v cíli a měřit směry,
zenitové úWy a délky. U blízkých cílů do 15 m prokázala tes-
tovací měření s přístrojem Leica TCA 1800, že přesnost auto-
matického cílení je rovnocenná s manuálním cílením, nebo do-
konce mírně vyšší [3]. Bylo dosaženo přesnosti pod 0,1 mgon.

U těchto systémů je možná dálková obsluha. Při dlouho-
dobých kontrolních sledováních stavebních objektů (mostů,

2) Poznámka překladatele: Autor článku byl po řadu let vedoucím vě-
deckým pracovníkem DESY.
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tunelů, věží, hrází atd.) umožňují účinné a hospodárné mě-
ření s periodou několika hodin, dnů, týdnů nebo dokonce mě-
síců. Automatický tachymetr je modemem připojen k počí-
tači v kanceláři měřiče, data jsou bezprostředně přenášena
a zpracovávána. Při těchto aplikacích má mimořádnou důle-
žitost vhodná volba stanoviska tak, aby měření nebylo v prů-
běhu času znemožněno nebo přístroj poškozen.

Při použití tachymetru se servopohonem je nutno dbát na
stabilitu postavení. Při otáčení alhidády přístroje vznikají síly,
působící na hlavu stativu. Stočení může dosáhnout až něko-

lika desítek mgon a tak způsobit změnu orientace vodorov-
ného kruhu. Obr. 2 znázorňuje stočení hlavy stativu s pří-
strojem Zeiss S 10 při automatickém proložení dalekohledu
do druhé polohy [4,5]. Vedle trvalé změny orientace ve ve-
likosti 0,5 mgonje zřetelně patrný okamžik stisku tlačítka na
obslužném panelu.

Nejnovější přístroje (např. Leica TCRA 1103) dovolují mě-
ření vzdáleností blízkých cílů s pasivním odrazem. Výhodou
těchto systémů je totožnost záměrné přímky, k níž jsou vzta-
žena úhlová měření, a osy laserového záření, použité k měření
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délek. Vzájemná netotožnost jejich polohy není zjistitelná.
Mimo to může být laser zapnut i při úhlových měřeních, takže
lze ručně zacílit bez použití dalekohledu přístroje. Obecně
závisí viditelnost laserové stopy na délce záměry, na povrchu
cíle a na světelných poměrech. Tato technika je vhodná pro
měření stávajících objektů pro doplnění dokumentace nebo pro
vytvoření třírozměrného modelu. Na obr. 3 jsou znázorněny
rozdíly délek k 23 různým povrchům v 6 různých vzdálenos-
tech, získané z měření s odrazným hranolem a bez něj [6].
(Chybějící údaj znamená, že pro danou vzdálenost měření ne-
proběhlo.) Tyto rozdíly, dosahující hodnoty až 10 mm (pokud
neuvažujeme plexisklo), ohraničují možnosti měření s pasiv-
ním odrazem, i když můžeme i zde v některých případech do-
sáhnout přesnosti pod I mm. Přitom může dojít k dalším chy-
bám, např. při měření k rohu místnosti, kdy se část svazku
záření odráží o vzdálenější nebo bližší plochy a směšuje se
s částí nesoucí správnou informaci [7]. Probíhající výzkumy
hledají další vlivy, podstatně ovlivňující přesnost měření dé-
lek s pasivním odrazem, např. vlhkost povrchu cíle.

Laserový tracker automaticky vyhledává polohu pohyblivého
odrazného hranolu v prostoru. Základem konstrukce je lase-
rový interferometr. Řídicí okruh zajišťuje nepřetržité sledo-
vání cíle změnou natočení zrcátka, odklánějícího v prostoru
paprsek interferometru. Pootočení zrcátka je ovládáno mo-
torkem, každá polohaje snímána úhloměrnými senzory v ho-
rizontální a vertikální rovině. Tato data spolu s měřenou dél-
kou jednoznačně určují v přístrojovém souřadnicovém sys-
tému prostorovou polohu cílového hranolu. Interferome-
trické měření délek je za pohybu cíle dáno změnou počtu in-
terferenčních proužků a proto neexistuje jednoznačný počá-
tek, k němuž by byly vzdálenosti vztaženy. Tato hodnota je
určitelná buď až při vyhodnocení nebo vztažením k mecha-
nicky definovanému bodu (Home-Position). Paprsek nesmí
být přerušen. Pokud k tomu dojde, musí být měření přeru-
šeno, přístroj znovu spuštěn a zopakováno měření k refe-
renčním bodům. Od určité doby jsou trackery vybaveny spe-
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ciálním dálkoměrem a je možno provádět v průběhu něko-
lika sekund absolutní měření s přesností blížící se přesnosti
interferometrie. Pokud nyní dojde k přerušení, je možno ztra-
cenou návaznost měření snadno obnovit. Tímto postupem lze
měřit prostorové souřadnice stabilních cílů do vzdálenosti
zhruba 30 m s přesností 10 ppm (0,1 mm/lO m), pro pohyb-
livé cíle platí přesnost 20 ppm až 50 ppm. Přesnost úhlových
měření trackeru je asi o 2-3 stupně nižší než přesnost elek-
tronických tachymetrů. Přesnost interferenčního měření leží
podle vnějších podmínek a délky v rozmezí několika mikro-
metrů. Laserové trackery pracují s vysokou frekvencí - mo-
hou uskutečnit až 10 000 měření za sekundu.

K nejznámějším systémům patří výrobky firmy SMX
z USA (Tracker 4000 a 4500 W/ADM) a švýcarské Leica
(LT 500, LTD 500). Trackery jsou vhodné pro sledování dy-
namických jevů, např. kmitání stavebních konstrukcí. Jsou
používány v automobilovém a leteckém průmyslu, při justáži
urychlovačů apod.

Firma Metric Vision (USA) použila ve svém nejnovějším vý-
voji principu tzv. laserového radaru [8]. Vysílaný laserový
paprsek je frekvenčně modulován. Frekvence 200 THz je
v průběhu 2 ms zvýšena a znovu snížena o 100 GHz (obr. 4).
Po odrazu paprsku od cílové plochy je v okamžiku jeho při-
jetí měřitelný rozdíl mezi frekvencí vysílanou a přijatou. Z to-
hoto frekvenčního rozdílu, ležícího u spodní hranice MHz
pásma, se vyhodnotí čas průběhu a tedy i vzdálenost.

Výraznou výhodou tohoto postupu je to, že pracuje bez
odrazného hranolu v cíli. Podle údajů výrobce je přesnost ta-
kovéhoto měření délek asi 25 llm/lO m s dobou měření jen
2 ms. Tato technika otvírá nové možnosti uplatnění. Ku pří-
kladu za cíl může být použita koule, jejíž povrch bude v krát-
kém časovém okamžiku změřen v obrovském množství bodů
a při použití vhodného algoritmu budou bezprostředně vy-
počteny souřadnice jejího středu. Odpadá nutnost měření
z více stanovisek. Tyto postupy se jistě uplatní ve strojíren-
ských měřeních a při měření provozovaných i projektova-
ných urychlovačů.

K automatizaci došlo v posledních letech i při geometrické
nivelaci. Digitální nivelační přístroje získávají čtení latě zpra-
cováním obrazu stupnice s kódovým binárním dělením [9].
Pro určité aplikace je výhodné, že se při tom určuje i vodo-
rovná vzdálenost s přesností několika centimetrů. Pro jiná
použití, například pro automatizovaná opakovaná měření
svislých posunů v bodovém poli, signalizovaném stupnicemi
potřebné délky, může být přístroj doplněn elektromotorkem
pro pootáčení alhidády v horizontální rovině, tedy pro sa-
močinné vyhledávání cílů. Při běžných podmínkách měření
je dosažitelná přesnost < 0,1 mm. Data mohou být vhodně
přenášena v síti na libovolný PC.

Při sledování chování stavebních objektů má často mimo-
řádný význam dlouhodobé určování svislých posunů. Je-Ii
přitom vyžadována vysoká přesnost, je vhodné zvolit hydro-
statické měřické systémy. Tyto systémy pracují na principu
spojitých nádob. Určením odlehlosti bodů objektu od obou
hladin je možno určit změny převýšení nebo sklonu. Pro toto
určení vzdálenosti existuje řada postupů [10].

Možná přesnost určení výškových změn hydrostatickou
nivelacíje lepší než 0,01 mm. Tato hodnota je ale dosažitelná
jen uzavřenými soupravami, jejichž spojovací hadice leží vo-
dorovně, výšky vodních sloupců a změny a rozdíly teplot jsou
co nejmenší, vliv rozdílů vzdušného tlaku je minimalizován
propojením měřicích stanic vzduchovou hadicí. Pro nejpřes-
nější měření se používá vodorovně umístěná trubice do po-
loviny naplněná kapalinou. V tomto případě se nepoužívají
svislé vodní sloupce, takže vlivy teploty jsou mimořádně vý-
razně potlačeny. Tyto systémy jsou velmi vhodné pro nepře-
tržitá sledování, jejich instalace je však náročná.

Základním principem fotogrammetrie je postupné nebo sou-
časné pořízení snímků vhodnou komorou z různýcn stanovi-
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sek. Z obrazů bodů objektu, zachycených na různých sním-
cích, se prostorovou triangulací vypočtou prvky vnější orien-
tace komory a následně i prostorové souřadnice těchto bodů.
Fotognlmmetrické systémy pracují s komorami, které pro
uchování obrazu používají film nebo s pomocí eeD senzorů
přímo digitální záznam. V dnešní průmyslové fotogrammet-
rii se stále častěji používají digitální komory (např. malofor-
mátový přístroj Kodak DeS 660 s rozsahem 2008 x 3048 ob-
razových bodů při ploše senzoru 18,3x22,7 mm), protože
dovolují okamžité zpracování obrazu na místě. Vysoké po-
žadavky na přesnost vyžadují pro vyznačení měřených bodů
použití samo lepicích nebo odrazných terčů. Střed bodu, zo-
brazeného na eeD senzoru, je určen při digitálním vyhod-
nocení. Kromě běžných kruhových terčů se též používají kó-
dované cílové znaky; při vyhodnocení je rozpoznáno číslo
bodu [11]. Tím je umožněna automatická orientace snímků
během několika málo minut, protože odpadá ruční vyhledá-
vání identických bodů na jednotlivých snímcích. Tyto
systémy dosahují přesnosti 1:100 000 až 1:200000. To zna-
mená, že při rozměru měřeného objektu 10 m jsou jednot-
livé body určeny s přesností 0,1-0,05 mm.

Kromě četných použití v průmyslových měřeních proka-
zuje zejména digitální průseková fotogrammetrie své před-
nosti při měření změn tvaru tunelových ostění. Zejména při
použití tybinků mohou být na jednotlivé segmenty snadno
umístěny značky. Volbou většího počtu snímků z různých
stanovisek se dosáhne optimální konfigurace pro protnutí
bodu. Pokud zaměříme některé ze zobrazených bodů také
geodetickými metodami, mohou být souřadnice všech bodů
transformovány do nadřazeného souřadnicového systému.
Za příznivých podmínek dosahuje zpracování přesnosti až
1-0,5 mm. Opakuje-li se měření v pravidelných časových
intervalech, lze vyhodnotit časové změny polohy a tvaru kaž-
dého tybinku.

Strojní ražba tunelů se provádí po částech profilu. Na páso-
vém podvozku stroje je umístěna obsluhou ovládaná výkyvná
řezná hlava, rozvolňující horninu, a jsou na něm také osa-
zeny odrazné hranoly. Po automatickém zaměření elektro-
nickými tachymetry jsou vypočteny souřadnice hranolů v po-
užitém systému tunelu. Senzory průběžně určují relativní po-
lohu hlavy vůči podvozku, takže po přiřazení k souboru ge-
odetických měření je v každém okamžiku známa její sku-
tečná poloha. Ta je zobrazována na monitoru počítače,
umístěném v kabině řidiče [12]. Pokud se hlava přiblíží pro-
jektovanému profilu, změní se barva jejího grafického sym-
bolu ze zelené na žlutou, při překročení obrysu na červenou.
Tento automatický systém vykazuje polohovou přesnost
3 mm/lO m, ražba tunelového profiluje tedy výrazně kvalit-
nější než při použití jiných metod. Tím se snižuje nejen množ-
ství vyrubané horníny, ale i potřeba a rozsah bezpečnostních
opatření. Oba efekty znamenají citelné finanční úspory, takže
se použitá technika rychle amortizuje. Technologie je použi-
telná i pro ražbu v plném profilu, použitou na příklad v Ham-
burku při výstavbě 4. tunelové roury nového tunelu pod La-
bem. Na dlouhých tunelových stavbách jsou pro snížení
systematické složky boční refrakce při určování souřadnic
používány gyroteodolity. Další vývoj a výzkum směřuje
k plně automatizované ražbě tunelů.

Otázky bezpečnosti, funkčnosti a životnosti významných sta-
vebních objektů - tedy i mostů - musí být řešeny (zpravidla

modelováním) už při projektování. Mimořádný význam mají
svislé posuny, vyvolané vnějšími vlivy, např. teplotními změ-
nami, únavou materiálu, provozem, sedáním atd. Přitom
může docházet ke změnám 1. typu, které se vyvíjí dlouho-
době, a ke krátkodobým změnám 2. typu, probíhajícím v roz-
pětí několika sekund nebo i rychleji.

Pomalu probíhající změny (svislé posuny) mohou být ur-
čovány nivelací. Pro on-line vyhodnocení jsou vhodné digi-
tální nivelační přístroje se servopohonem, umožňujícím au-
tomatické sledování bodů objektu, na nichž jsou trvale osa-
zeny kódové stupnice. Výsledky měření mohou za vhodných
vnějších podmínek dosahovat přesnosti < 0,1 mm. Krátko-
periodické změny s frekvencí vyšší než 0,02 Hz nemohou už
být nivelačními přístroji spolehlivě sledovány, protože pro
měření podstatný okamžik osvitu eeD senzoru není znám
[13]. Pro určení prostorových změn se používají motorizo-
vané elektronické tachymetry s automatickým cílením [14].
Pokud je za cíl použit odrazný hranol, je s okamžitým vy-
hodnocením dosažitelná prostorová přesnost okolo 1 mm.
Mohou však být použity i fotogrammetrické systémy. Při vý-
běru technologie se musí v každém konkrétním případě uvá-
žit, jak je ovlivněna chvěním způsobeným běžným provozem
vozidel [15].

Krátkodobé změny mohou být úspěšně sledovány foto-
grammetrií, a to ve všech třech rozměrech. Realizovatelnáje
měřická frekvence 1 Hz (1 měření za sekundu). Ještě vyšší
frekvence až do 5 Hz mohou být zajištěny pro jednotlivé body
laserovými interferometry nebo trackery. Dosažitelná přes-
nost se liší podle podmínek, v příznivých případech může le-
žet pod hranicí 0,01 mm. Fyzikální měření pomocí drátů, na-
pnutých uvnitř mostní konstrukce, může pomocí bezkon-
taktně pracujících senzorů určovat hodnoty krátkodobých
změn s přesností několika mikrometrů. Tímto způsobem
může být dosaženo měřické frekvence až 10 kHz. Ze sta-
vebně-technických hledisek je plně postačující frekvence
měření 100 Hz.

5. Měřická rozvaha pro výstavbu lineárního urychlo-
vače

Základní výzkum v oblasti fyziky vysokých energií studuje
strukturu hmoty pomocí urychlovačů částic. V Německujsou
nyní v ústavu Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY
v Hamburku provozovány kruhové urychlovače, např. urych-
lovač HERA s průměrem 2 km. Vysoké energie však mohou
být získány jen v lineárních urychlovačích. Z tohoto důvodu
je v DESY plánována výstavba podzemního urychlovače
délky zhruba 33 km. Toto zařízení bude v půdoryse přímkové
a výškově bude kopírovat zakřivení Země. Přesnost, s kterou
musí býtjustovány jednotlivé prvky, je definována jako přes-
nost sousedících prvků. Uvnitř intervalu délky 600 m mezi
dvěma libovolnými body musí být mechanické prvky zaří-
zení seřízeny vzhledem k paprsku urychlovače s příčnou ho-
rizontální odchylkou 0,5 mm, ve Ýýšce s přesností 0,2 mm
[16].

Ze stavebně-technických důvodů lze referenční body, využí-
vající centraci Taylor-Hobsonovou koulí, instalovat jen na
ostění tunelu. Tyto body s rozestupem 25-50 m slouží pouze
jako cíle, protože pro postavení měřického přístroje nepo-
skytují dostatek prostoru. Přístroj, kterým se měří úhly
a délky k sousedícímu bodu a k několika dalším předchozím
a následujícím referenčním bodům, může být umístěn na vo-
zíku posuvném ve směru osy tunelu. Rozbory přesnosti pro-
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kázaly, že pro dosažení vyhovující směrodatné odchylky vo-
dorovného směru a zenitového úhlu 0,2 mgon a 0,1 mm
v délce postačuje měřit na obě strany po trojici bodů. Mo-
derní systémy toto měření dalekosáhle automatizují. V roz-
borech přesnosti však nebyla uvažována možnost působení
systematických chyb. V současnosti nejsou prakticky možná
směrová měření neovlivněná refrakcí. Tato otázka je před-
mětem výzkumu, pro měření jsou navrženy jiné postupy.

5.2 Metody výškových měření neovlivněných
refrakcí

Vysoká přesnost 0,2 mm ve výšce je dosažitelná metodou
hydrostatické nivelace. V tunelu se plánuje položení hori-
zontální roury těsně pod referenčními body, která bude z po-
loviny naplněna kapalinou. Vzdálenost bodu k hladině bude
určena ultrazvukem z doby průběhu s přesností několika se-
tin milimetru. Probíhající teoretické a praktické výzkumy
a zkoušky mají za cíl ověřit, zda bude očekávaná přesnost
skutečně splněna.

5.3 Metody polohových měření neovlivněných
refrakcí

V současnosti je vybírána metoda polohových měření, která
by nebyla zatěžována vlivy refrakce. K nejdiskutovanějším
patří použití drátu délky např. 22,5 m vypnutého mezi vhod-
nými držáky, které by se posouvaly podél osy tunelu. Drát
bude chráněn proti větru a postupně v kroku 4,5 m bude bez-
kontaktně určována jeho vzdálenost od měřických zna-
ček, osazených v ostění. Každá další pozice bude posunuta
o 4,5 m. Toto měření je v principu obdobou polygonového
pořadu, v němž se vrcholový úhel určí s vysokou přesností
a bez vlivu refrakce. Uvedeným způsobem bude dosaženo
požadované polohové přesnosti tehdy, budou-li vzdálenosti
měřeny s přesností vyšší než 7 /lm. Také zde jsou potřebné
ještě další teoretické rozbory a praktické zkoušky.

Výrazné pokroky ve stavbě přístrojů a zejména v oblasti zpra-
cování dat otevřely nové možnosti měřických technik. Pou-
žití už existujících měřicích systémů dovoluje např. v kon-
trolním měření inženýrských staveb pracovat on-line, tj.
měřená data vyhodnotit souběžně s jejich pořizováním.
Systém může být přitom řízen z libovolného místa. Měření
jsou prováděna rychleji a přesněji než dříve. Nově vyvíjené
postupy otvírají také inženýrské geodezii nové aplikační
možnosti. V tomto článku byly představeny některé z těchto
systémů a byly diskutovány zvláštnosti jejich použití. vý-
znam byl zdůrazněn příklady praktických uplatnění.

Další vývoj měřicích systémů se zaměřuje na to, aby se
hmotnost a doba měření snížily a přesnost a spolehlivost
vzrostly. Tím vzroste též možnost vzájemné integrace
a funkčnost. Nové technice se musí průběžně přizpůsobovat
technologie.
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Znalci z odboru geodézie a kartografie
vSR

Ing. Ivan lštvánffy,
Úrad geodézie, kartografie

a katastra SR

Rovnako, ako v iných odboroch, aj v odbore geodézie, kar-
tografie a katastra je v Slovenskej republike (SR) mnoho vý-
znamných odborníkov, ktorí sú v rámci pracovného procesu
zaradení ako pedagogickí pracovníci na vysokých, či stred-
ných školách, ako riadiaci pracovníci v oblasti štátnej správy,
ako výskumní pracovníci vo výskumných ústavoch, či na vy-
sokých školách, ako manažéri vo všetkých oblastiach, kde sa
tento odbor uplatňuje a pochopiteIne aj ako výkonní pracov-
níci vo všetkých spomenutých oblastiach. Prevažne dobré
výsledky prác geodetov a kartografov v SR, i keď tieto často,
najma dosledkom nepriaznivých ekonomických vplyvov, ne-
chápe spoločnosť vždy priaznivo, sú v geodetickej a karto-
grafickej verejnosti všeobecne známe. Rovnako známi sú
odborníci, ktorí sa v najvačšej miere podieIajú na týchto vý-
sledkoch. Táto skutočnosť vyplývá z relatívne malého okruhu
odborníkov v tomto odbore v SR, a tiež zo značného prepo-
jenia výsledkov ich prác - najma v oblasti katastra nehnuteI-
ností, či zo stretávania sa odborníkov geodetov a kartogra-
fov na roznych fórach, najma odborných podujatiach, ďalej
v rámci činnosti Komory geodetov a kartografov, Slovenskej
spoločnosti geodetov a kartografov, Slovenského zvazu geo-
detov a pod.

V menšej miere je na zreteli geodetickej a kartografickej
verejnosti činnosť znalcov z odboru geodézie a kartografie,
i keď túto spravidla vykonávajú odborníci, zaradení vo vy-
menovaných oblastiach činností geodetov a kartografov,
keďže znalecká činnosť vykonávaná fyzickými osobami nie
je samostatným zamestnaním. Znaleckú činnosť vykonávajú
skúsellÍ odborníci v danej oblasti, ktorí majú splnené stano-
vené predpoklady, ktoré budú v ďalšom texte uvedené. Spra-
vidla ide o Iudí zamestnaných v štátnej správe, v niektorej
z odborných škOl, v ostatnej rozpočtovej sfére, v komerčnej
sfére, príp. o dochodcoch. Znaleckú činnosť vykonávajú nad
rámec vlastnej závislej činnosti, príp. ako dochodcovia.

Účelom znaleckej činnosti vo všeobecnosti je zabezpečiť
fundované, odborné posúdenie stavu vecí, ktoré sú predme-
tom konania pred štátnymi orgánmi, najčastejšie na súdoch.
Vychádzajúc z uvedeného konštatovania,je znalecká činnosť
v SR logicky organizovaná rezortom Ministerstva spravod-
livosti (MS) SR. V zmysle § 12 odst. 1 písmo i) zákona Slo-
venskej národnej rady Č. 80/1992 Zb. o štátnej správe súdov
organizuje, riadi a zabezpečuje znaleckú a tlmočnícku čin-
nosť MS SR. V rámci tejto svojej kompetencie MS SR za-
bezpečuje evidenciu znalcov, ich menovanie a odvolávanie,
ako aj kontrolu ich výkonu. Tieto kompetencie sa v praxi za-
bepečujú na úrovni ústredného orgánu, t. j. priamo MS SR
(metodické riadenie a evidencia len ako súhrn krajských evi-
dencií) a na krajskej úrovni, t. j. krajskými súdmi. Na kraj-
skej úrovni oddelenia znalcova tlmočníkov na krajských sú-
doch vedú aktualizovanú evidenciu znalcova tlmočníkov (za
svoju územnú posobnosť podIa trvalého bydliska znalca, či
tlmočníka), nadviizne na prijaté žiadosti administratívne za-
bezpečujú menovanie a odvolávanie znalcov a tlmočníkov,
na vyžiadanie fyzických a právnických osob poskytujú po-
trebné kontaktné údaje na znalcova tlmočníkov, kontrolujú
vedenie znaleckých - tlmočníckych denníkov a zabezpečujú
ďalšiu administratívnu činnosť súvisiacu so znalcami a tl-
močníkmi.

Komplexne sa výkon znaleckej činnosti v SR uskutočňuje
podIa zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (zá-
kon) a vyhlášky MS SR č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vyko.
náva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (vy-
hláška) a ktorá nahradila povodnú vyhlášku MS č. 37/1967
Zb. v znení vyhlášok č. 6/1985 Zb., č. 301/1990 Zb. ač. 3821
11992 Zb. Tieto právne predpisy usmerňujú riadenie znalec-
kej a tlmočníckej činnosti (náležitosti návrhu na vymenova-
nie za znalca alebo tlmočníka, overovanie predpokladov, vý-
ber osob na funkciu, zoznam znalcova zoznam tlmočníkov,
ústredný zoznam znalcova tlmočníkov, znalecké ústavy, zoz-
nam ústavov, znalecká pečiatka a tlmočnícka pečiatka, zna-
lecký a tlmočnícky denník, odvolanie znalca alebo tlmočníka
a vyčiarknutie zo zoznamu ústavov, poradné orgány), výkon
znaleckej alebo tlmočníckej činnosti v konaní pred štátnym
orgánom (lehota na vykonanie úkonu, znalecký posudok, ná-
ležitosti tlmočníckeho úkonu, znalecké posudky a tlmočnícke
úkony vykonávané mimo konania) a odmeňovanie znalcov
alebo tlmočníkov (odmeny za znalecké posudky, zvýšenie
odmeny za znalecký posudok, sadzby odmien za tlmočnícke
alebo za prekladateIské úkony, sadzby za preskúmanie a ove-
renie prekladu, tlmočníci nepočujúcich osob, zvýšenie od-
meny za tlmočnícke alebo prekladateIské úkony, odmeňova-
nie ústavov, náhrada výdavkov a nákladov, konanie
o odmenách a náhradách nákladov, odmeny za úkony mimo
konania). Okrem toho v prílohách k vyhláške sú stanovené
odborné predpoklady potrebné na vymenovanie za znalca vo
vybraných znaleckých odboroch, určené Poradným zborom
MS SR pre znalecké otázky (poradný zbor), vzory odtlač-
kov pečiatky znalca, tlmočníka a znaleckého ústavu, vzor ti-
tulnej strany posudku a osnova posudku.

Znalci sú v SR zaradení v jednotlivých odboroch a odvet-
viach, pričom by nemali vykonávať znaleckú činnosť vo viac
ako dvoch príbuzných odboroch a v jednom odbore vo viac
ako v troch odvetviach. V súčasnosti je znalecká činnosť vy-
konávaná v 49 základných znaleckých odboroch, ktoré majú
spolu 222 odvetvL Tlmočnícka činnosť je vykonávaná v 32
jazykoch. Jedným zo základných odborov je aj odbor geo·
dézia a kartografia, ktorý sa člení na odvetvie geodézia
a odvetvie kartografia.

Vychádzajúc z ustanovení zákona a vyhlášky, je vymeno-
vanie za znalca alebo za tlmočníka všeobecne podmienené
štátnym občianstvom SR, dosiahnutým odborným vzdelaním
(nie je špecifikovaná podmienka vysokoškolského vzdela-
nia), odbornou praxou (bez špecifikovania jej minimálnej
d1žky), pozitívnymi osobnými a morálnymi vlastnosťami, sú-
hlasom zamestnávateIa (pokiaI uchádzač vykonáva závislú
činnosť) a bezúhonnosťou v registri trestov. Pri predkladaní
návrhu, príp. žiadosti na vymenovanie za znalca treba pri-
pojiť príslušné doklady, ktoré potvrdzujú popísané podmien-
ky. Okrem týchto všeobecných podmienok na vymenovanie
za znalca alebo za tlmočníka, určil poradný zbor pre vybrané
odbory znaleckej činnosti alebo v žiadanom jazyku tlmoč-
níckej činnosti ďalšie odborné predpoklady. Napr. pre odbor
stavebníctvo sú ďalšími odbornými predpokladmi na vyme-
novanie za znalca absolvovanie stavebnej fakulty, odborná
prax po skončení vysokej školy minimálne 7 rokov a absol-
vovanie špecializovaného štúdia príslušného smeru skonče-
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ného záverečnou skúškou. Obdobné podmienky určil po-
radný zbor aj pre odbory doprava cestná, elektrotechnika sil-
noprúdová, elektrotechnika slaboprúdová, psychológia, stro-
járstvo a zdravotníctvo. Pre odbor geodézia a kartografia
(odbor) dosiaI poradný zbor žiadne ďalšie odborné predpo-
klady na vymenovanie za znalca neurčil, a teda nie sú ani ob-
siahnuté v žiadnom právnom predpise.

Mimo rámca právnych predpisov vydal Slovenský úrad
geodézie a kartografie (SÚGK) pod číslom 3-3038/1985 zo
dňa 25. septembra 1985 Zásady na výber a odporúčanie
kandidátov na výkon znaleckej činnosti z odboru geodé-
zie a kartografie (zásady), ktorýrni podmieňuje odporúča-
nie na vymenovanie za znalca v odbore zo strany vtedajších
rezortných organizácií aj skončeným vysokoškolským vzde-
laním študijného odboru geodézia a kartografia, rninimálne
5 ročnou praxou v oblasti evidencie nehnutefností (dnes ka-
taster nehnutefností), resp. 6 ročnou praxou v oblasti ostat-
ných geodetických a kartografických prác a oprávnením ove-
rovať geometrické plány a iné výsledky geodetických
a kartografických prác podfa ustanoveni a § 3 ods. 1 písmo a)
a b) vyhlášky SÚGK č. 82/1973 Zb. (dnes osvedčenie o oso-
bitnej odbornej sposobilosti na autorizačné overovanie vy-
braných geodetických a kartografických činností podfa § 6
písmoa) až e) zákona Národnej rady (NR) SR č. 215/1995 Z.
z. o geodézii a kartografii), resp. úspešne zloženou skúškou
pre zodpovedných geodetov podfa §3 ods. 2 vyhlášky SÚGK
č. 11/1984 Zb. (dnes obdobná sposobilosť na autorizačné
overovanie vybraných geodetických a kartografických čin-
ností podfa § 6 písmo t) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z.
z.). Zásady pripúšťajú výnirnky z dlžky praxe, výnimky zo
vzdelania nepripúšťajú.

KeĎŽezásady nie sú všeobecne závazným právnym pred-
pisom, krajské súdy pri vymenúvaní znalcov z odboru (zo
strany MS nebol vymenovaný okremjediného prípadu za po-
sledných 30 rokov žiaden znalec) spravidla neprih1iadajú na
ich obsah. akrem sp1nenia podmienok určených zákonom
a vyhláškou, ad hoc prípadne vyžadujú niektoré z uvedených
oprávnení (sp1nením tejto podmienky je automaticky splnená
i podrnienka dlžky praxe rninimálne 5 rokov).

V súčasnom období Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR pripravuje zrušenie zásad a hodlá navrhnúť poradnému
zboru dop1niťaj pre odbor obdobné odborné predpoklady po-
trebné na vymenovanie za znalca, ako v odbore staveníctvo.

Z celkového počtu 3383 v súčasnosti (konkrétne k 1. 1.
2001) činných znalcov v SR, je 92 znalcov z odboru (z nich
60 pre odvetvie geodézia aj odvetvie kartografia a 32 len pre
odvetvie geodézia), z ktorých je vačšina vymenovaná pred
viac ako 15 rokmi. Napriek tomu prakticky všetci majú
osvedčenia o osobitnej odbornej sposobilosti niektorého zo
spomenutých druhovoTáto skutočnosť vyplýva najma z toho,
že o zna1eckú činnosť v odbore sa vždy uchádza1i, resp. bo1i
navrhovaní odborníci s týmito predpokladmi, keďže pred-
metná činnosť je vysoko náročná a menej zdatní odborníci
by tu jednoducho nema1i "šancu prežiť". Naviac krajské súdy
spravidla rešpektovali zásady, čo pozitívne ovplyvňovalo vy-
menovania za znalcov z odboru po roku 1985. Napriek tejto
skutočnosti je žiaduce, okrem iného aj z dovodu jednotného
postupu všetkých krajských súdov, aby boli odborné pred-
poklady potrebné na vymenovanie za znalca určené porad-
ným zborom a taxatívne stanovené v právnom predpise aj pre
odbor.

V poslednom čase sa vynára aj potreba úpravy členenia
odboru na odvetvia jeho rozšírením o ďalšie odvetvie katas-
ter nehnutel'ností, ktorý tvorí z hladiska početnosti domi-
nantnú množinu posudkov v rámci terajšieho odvetvia geo-
dézia a pritom je aj svojim poňatím osobitnou oblasťou

geodézie ako takej, so značnou potrebou špecifického práv-
neho vedomia. Rozdiel medzi činnosťou geodeta v oblasti ka-
tastra nehnutefností a v oblasti ostatných geodetických prác
je charakterizovaný napokon aj v zákone NR SR č. 215/1995
Z. z. tým, že sú tu vytvorené dve osobitné skupiny autorizo-
vaných geodetov práve podfa predmetného členenia (pozri
vyššie).

Frekvenciu požiadaviek na znaleckú činnosť z odboru v SR
možno príkladne dokumentovať na vyhodnotenom roku
2000. Celkove bolo vykonaných v odbore 283 znaleckých
posudkov, z toho 280 pre štátne orgány (vrátane súdov) a 3
pre právnické a fyzické osoby. Predmetné údaje vychádza-
jú z výpisov zo znaleckého - tlmočníckeho denníka, ktoré
znalci (tlmočníci) po1ročne odovzdávajú na oddelenia pre
znalcov a tlmočníkov príslušných krajských súdov, tie ná-
sledne na MS SR. Autorovi príspevku ich poskytol tento or-
gán, na základe čoho ich možno pokladať za korektné.

Podfa porovnania s inými odbormi je uvedený celkový po-
čet znaleckých posudkov vo vlizbe na počet znalcov v od-
bore čiastočne nižší ako je priemerný počet v ostatných od-
boroch, a to napriek skutočnosti, že počet znalcov v odbore
je re1atívne k ich potrebe nízky. Táto skutočnosť vyp1ýva
z toho, že znalecké posudky z odboru sú spravid1a náročnej-
šie najma na čas spracovania, organizáciu celého znaleckého
konania a v nepos1ednom rade i v oblasti vecného riešenia.
Znalecké konanie v odbore (v oblasti katastra nehnutefností,
kam spadá viac ako 90 % znaleckých konaní z odboru) sa
spravidla skladá z preštudovania súdneho spisu, z ohliadky
nehnutefností a rokovania s účastníkmi konania, z merač-
ských prác vo dvoch fázach (najskor zmeranie skutočného
stavu v teréne s ciefom získať identické body v teréne a v prí-
slušných geodetických podkladoch a následne finálne te-
rénne práce - vytýčenie spornej, či novovytvorenej hranice,
posúdenie stavu nehnutefností v teréne podfa požiadaviek
súdu a pod.), zo spracovania grafickej časti posudku (geo-
metrický plán, vytyčovací náčrt, meračský náčrt a pod.),
z analytických a výpočtových prác (výpočty súradníc novo-
vytvorených bodov, výpočty vytyčovacích prvkov, výpočty
výmer, transformačné výpočty, analýzy pri zisťovaní iden-
tických bodov a pod.), zo spracovania vlastného znaleckého
posudku, z aktívnej účasti na súdnom pojednávaní, prípadne
z ďalších rokovaní so sudcom a pod. Naviac vačšina znalec-
kých posudkov spadá do režimu úradného overovania na ka-
tastrálnych úradoch, čo predlžuje konečný termín odovzda-
nia znaleckého posudku objednávatefovi v priemere cca o 1
až 2 týždne. Z uvedeného je zrejmé, že náročnosť znaleckého
dokazovania v odbore limituje únosný počet posudkov, ktorý
je znalec schopný v priebehu jedného roka vyhotoviť. Do
značnej miery možu túto štatistiku ovplyvniť znalci, ktorí ne-
vykonávajú závislú činnosť, napr. aktívni znalci dochodco-
via. Naopak, znalci, vykonávajúci náročnú závislú činnosť sú
často nútení s relevantným ospravedlnením odmietať pove-
renia súdov, príp. iných štátnych orgánov na výkon znalec-
kého dokazovania. V tejto súvislosti treba brať do úvahy aj
skutočnosť, že značný počet evidovaných znalcov v odbore
prakticky nevykonáva, resp. vykonáva len výnimočne zna-
leckú činnosť.

V posledných rokoch sa prejavuje v odbore klesajúci trend
novovymenovaných znalcov, čo v súčasnosti sposobuje, ako
bolo spomenuté, relatívny nedostatok znalcov z odboru. Pri
analyzovaní tejto skutočnosti sa ukazuje, že k hlavným dovo-
dom malého záujmu odborníkovo znaleckú činnosť v odbore
patrí popri nízkom ohodnocovaní znalcov, značná konflikt-
nosť pri znalec kom dokazovaní a relatívne vysoká náročnosť
na výsledky znaleckého dokazovania v korelácii s disponi-
bilnými podkladmi. Taktiež je všeobecne známa skutočnosť,
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že o vyplatenie znaleckej odmeny je znalec nútený "dopro-
sovať sa" súdov spravidla niekofko rokov. Z uvedených sku-
točností vyplýva, že znaleckú činnosť nemožno vykonávať so
zameraním sa na "dobrý zárobok" , ale predovšetkým ju treba
chápať ako činnosť, ktorou uznávaný odborník demonštruje
svoju schopnosť pri riešení sporných prípadov, resp. pri pred-
chádzaní možným sporom. Pocit znalca tu možno prirovnať
k pocitu dopisovatefov odborných a vedeckých časopisov,
kde je obdobný vzťah medzi náročnosťou vyhotovenia prís-
pevku a autorským honorárom.

Do značnej miery ovplyvňuje "nechuť" odborníkov k zna-
leckej činnosti aj nedostatočné vybavenie potenciálneho
znalca potrebným technickým a softvérovým "arzenálom",
bez ktorého je dnes výkon znaleckej činnosti osobitne ob-
ťažný. Medzi podnikatefmi, ktorí takýmto zariadením spra-
vidla disponujú, je znalcov málo a venujú sa pochopitefne
prioritne vlastnej podnikatefskej činnosti.

Napriek problémom, ktoré pri výkone znaleckého kona-
nia v odbore existujú a ktoré boli v tomto príspevku vefmi
stručne popísané, možno konštatovať, že znalci z odboru sú
pri riešení sporov v oblasti vlastníckych práv k nehnutefnos-
tiam, ako aj pri ich predchádzaní, značným prínosom a ne-
vyhnutným komponentom pri súdnom konaní v tejto vecnej
oblasti.

1. valné shromáždění
EUROGEOGRAPHICS v Dublinu
(dokončeni)

Rozsah kompetencí a věcných úkolů Federální služby geodezie a kar-
tografie Ruska (Roskartografija) byly podrobně popsány v [I]. Tento
orgán státní správy geodezie a kartografie zahrnuje v současnosti
ústřední úřad, 20 fotograrnmetricko-geodetických podniků, 3 topo-
grafické důlněměřické podniky, 6 geoinformačních středisek, 3 kar-
tografické závody, výrobní kartografické sdružení Kartografija,
2 opticko-mechanické závody, Krasovského ústřední výzkumný
ústav geodezie, fotogrammetrie a kartografie, Státní výzkumné a vý-
robní středisko, Priroda, 19 územních inspektorátů pro státní geode-
tický dohled, Dstřední kartografický a geodetický fond, Státní kar-
tografické a geodetické středisko a 4 specializovaná výuková
zařizení. Řízení ekonomiky i věcných úkolů je dvojstupňové, ústřed-
ním orgánem je Roskartografija.

Všechny geodetické a kartografické práce ve státním zájmu jsou
financovány ze státního rozpočtu. Dalšími finančními zdrojijsou roz-
počty územních článků Ruské federace, zvláštní fond pro financo-
vání výzkumných a vývojových prací, příjmy od zákazníků a vlastní
fondy podniků a závodů náležejících do podřízenosti Roskartogra-
fie. S těmi jsou každoročně uzavírány smlouvy a dohody o realizaci
požadovaných prací a produktů.

Hlavními úkoly fotogrammetricko-geodetických podniků a topo-
grafických důlněměřických podniků jsou geodetické, mapovací a in-
ženýrskogeodetické práce a údržba topografických map včetně je-
jich přípravy pro tisk. Geoinformační střediska se zabývají převodem
map do digítální formy a tvorbou geografických informačních
systémů (OIS). Sdružení Kartografia a kartografické závody vytvá-
řejí a vydávají mapy, atlasy, reliéfní mapy a glóby. Opticko-mecha-
nické závody vyrábějí geodetické, fotogrammetrické přístroje a po-
můcky pro geodetické a kartografické práce. Krasovského ústřední
výzkumný ústav geodezie, fotogrammetrie a kartografie zabezpečuje

základní výzkum v oboru geodezie včetně geodynamického vý-
zkumu a provádí výzkumné a vývojové práce směřující k moderni-
zaci a racionalizaci geodetických, fotogrammetrických a kartogra-
fických prací v Ruské federaci. Státní výzkumné a výrobní středisko
Priroda zajišťuje dálkový průzkum Země (DPZ) z kosmu ruskými
technickými prostředky, a to i pro zahraniční zájemce, provádí ana-
lýzy multispektrálních i multitemporálních obrazových záznamů
z kosmu a připravuje kartografické výstupy z těchto analýz a mapy
malých měřítek na bázi materiálů DPZ. Ústřední kartografický a geo-
detický fond je dokumentačním pracovištěm, které soustřeďuje vý-
sledky geodetických a kartografických prací pro jejich další využití
státními orgány i soukromými subjekty. Státní kartografické a geo-
detické středisko zahrnuje nakladatelství Kartgeocentr - Geodeziz-
dat, v jehož edičním plánu je vydávání knih, technických předpisů,
učebních pomůcek a odborného časopisu Geodezija a kartografija,
a pořádání kurzů pro zvýšení kvalifikace klíčových pracovníků
v oboru. Specializovaná výuková zařizení zajišťují střední odborné
vzdělání v oborech geodezie, topografie, fotogrammetrie a karto-
grafie.

V roce 2000 byly vydány nové základní předpisy pro tvorbu
a údržbu topografických map v celém měřítkovém rozsahu, tj. od
map měst a zastavěných území 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 až
po topografické mapy v měřítku I: I 000 000. Tytéž mapy jsou vy-
užívány pro účely obrany, civilní ochrany a střežení státních hranic,
takže v některých případech podléhají utajení. Topografické mapy
v měřítku 1:25 000 a menších pokrývají celé území Ruské federace
a kontinentálního šelfu. S velkou intenzitou pokračuje převod topo-
grafických map do rastrové i vektorové formy. Po splnění úkolu di-
gitalizace map 1:200 000 a 1:000 000 s použitím vlastní technolo-
gie RASTR se nyní soustřeďuje úsilí na digitalizaci map 1:10 000
a 1:25 000 ve městech ajejich aktualizaci s využitím získaných údajů
z leteckých měřických snímků, materiálů DPZ a geodetické doku-
mentace dohotovené výstavby. Interval údržby je diferencován podle
ekonomického významu území, četnosti změn a požadavků obrany
země. Ze zahraničních území byla v poslední době věnována po-
zornost Antarktidě. Zde byly vyhotoveny fotomapy v měřítkách
1:250000 a 1:500 000 a ve stádiu přípravy je digitální mapa v mě-
řítku 1:250000.

V geoinformačních střediscích vzniká řada geografických in-
formačních systémů na bázi digitální topografické mapy 1:200 000
a I: 1 000 000. Pro sousedící oblasti Ruské federace a Finska byl
takto vytvořen GIS-sever a pro sledování přírodního a životního pro-
středí kolem jezera Bajkal obdobný OIS-Bajkal. Pro potřeby pláno-
vání a řízení měst byl vytvořen městský informační systém GorGIS
a prvně použit ve městech Kaliningrad a Tjumen. Dále je vyvíjen
automatizovaný informační systém městského katastru pro potřeby
zdaňování, inventury nároků a privatizace nemovitostí, využívající
zejména digitalizované mapy v měřítkách od 1:500 do 1:5000. Ros-
kartografija vydala multimediální geoinformační CD Novosibirský
region-2ooo, který obsahuje důležité informace pro potenciální in-
vestory, a připravuje vydání geografického informačního systému
Moskva - 10 000.

Ve stádiu pokročilé přípravy je vydání nového Národního atlasu
Ruska ve spolupráci s Ruskou akademií věd. Atlas bude mít 4 od-
díly: všeobecně zeměpisné informace na bázi mapy 1:10000 000,
příroda - zdroje - životní prostředí, obyvatelstvo-hospodářství-so-
ciální život, historie - národní dědictví - kultura. Atlas vyjde tiskem
i v elektronické formě. Termín dokončení vydání se předpokládá
v roce 2005. Významné jsou práce v oboru standardizace geogra-
fického názvosloví. V aktuálním stavu je udržován Katalog geogra-
fických jmen zemí světa se 2 miliony položek a pokračují práce na
vytvoření Státního katalogu geografických jmen Ruska na úrovni po-
drobnosti topografické mapy 1:100 000 s předpokládaným počtem
25 milionů položek.

Přes zřetelné pronikání dovozu přístrojové techniky a informač-
ních technologií má význam vlastní výroba některých geodetických
a fotogrammetrických přístrojů domácí provenience (teodolity, dál-
koměry, nivelační přístroje, digitální fotogrammetrický systém DPS
aj.) i podle převzatých licencí, zejména od firmy Leica.

Národní zpráva poskytuje údaje pouze o činnosti Řecké vojenské ze-
měpisné služby, která vykonává některé geodetické a kartografické
činnosti i pro potřeby civilního sektoru. Zde je soustředěna pozor-
nost zejména na zabezpečení národních projektů, podporovaných fi-
nančně Evropskou Dnií, geodetickými daty a kartografickými pro-
dukty. V roce 2000 bylo zaměřeno technologií GPS dalších 100
trigonometrických bodů a tato technologie použita pro revizi 5 ma-
pových listů 1:50 000 v příhraniční oblasti s Makedonií. Stabilizační
a měřické práce byly soustředěny na řeckoalbánské hranici (190 hra-
ničních bodů). Fotogrammetrické vyhodnocení na analytických pří-
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strojích bylo v roce 2000 orientováno na tvorbu 12 mapových listů
1:50 000, 17 mapových listů 1:50 000 v rámci celonárodního pro-
jektu Mapování Recka a vyhotovení map velkých měřítek pro po-
třeby řecké armády.

Vojenská zeměpisná služba zajišťuje letecké měřické snímková-
ní (125 letových hodin v roce 2000, během kterých bylo pořízeno
II 183 snímků) a inspekci při snímkových letech zajišťovaných ji-
nými subjekty (155letových hodin). Výroba mapje zajišťována jak
klasickou, tak i digitální technologií. Na území Recka byl dokon-
čen projekt V-map level I, digitalizovány vrstevnice na mapách
1:50 000 a vytvořen digitální model reliéfu v rozsahu 250 listů
mapy 1:50 000. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
a veřejných prací byla zahájena tvorba vektorové databáze z dat na
mapách 1:50000. Pro vojenské účely bylo v roce 2000 vyhotoveno
374500 tisků map (převážně 1:50000), pro civilní potřeby cca
116000 různých map. Příjmy z prodeje map činily 12 mil. GRD,
celkový rozpočet výdajů byl 179 mil. GRD (0,5 mil. EUR). Pro rok
2001 byly stanoveny tyto hlavní cíle: urychlit výrobu a revizi to-
pografických map, modernizovat technologií leteckého snímkování
a propagace výrobků na veřejnosti publikováním katalogu na In-
ternetu.

Cíle stanovené Zeměměřickou službou Severního Irska (Ordnance
Survey) pro fiskální a plánovací rok duben 2000 až březen 2001 byly
uspokojivě splněny. Formou geometrických plánů bylo zaměřeno
a do topografické databáze včleněno 37 474 změn. Po 20 letech byla
dokončena konverze map velkých měřitek do digitální formy a ko-
lekce geografických adres v topografické databázi. 99,8 % poža-
davků zákazníků na poskytnutí snímků z map bylo realizováno do
7 dnů. Prodejem služeb a produktů bylo pokryto 67,1 % výdajů na
provoz Služby. Koncem roku 1999 byla změněna podřizenost Ord-
nance Survey ministrovi životního prostředí na podřízenost minist-
rovi kultury, umění a volného času.

Základním úkolem pro další období je vedení národní geoinfor-
mační infrastruktury. Hlavními produkty jsou i nadále topografické
mapy a databáze v měřítkách 1:50 000, I: 10000 a větších. Na ko-
merční bázi budou vyhotovovány tematické mapy malých měřítek
a plány měst, přičemž podmínkou je plná úhrada vzniklých nákladů.

Slovenská republika

18. května 2001 schválil Parlament Slovenské republiky (SR) důle-
žitou novelu katastrálního zákona, kterou se s účinností od 1. ledna
2002 navrací organizační struktura resortu Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra SR do původního stavu před 24. červencem 1996,
kdy se správy katastru v okresech v rámci tzv. horizontální integrace
orgánů vefejné správy staly odbory okresních úřadů a v přímé pod-
řízenosti UGKK SR zůstaly pouze Geodetický a kartografický ústav
Bratislava, Katastrálny ústav v Žiline a Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave. Bude zřízeno 8 krajských katastrálních
úřadů a 79 správ katastra v okresech, které budou nejen metodicky,
ale i ekonomicky řízeny ÚGKK SR prostřednictvím vlastní kapitoly
státního rozpočtu.

Ve sledovaném období od června 2000 do června 2001 bylo ke
Státní geodetické integrované sítí SLOVGERENET připojeno dal-
ších 340 vybraných trigonometrických bodů a provedena přehlídka
dosud na 7 190 trigonometrických bodech z celkového počtu uva-
žovaných 16 544 bodů. Metodou velmi přesné digitální nivelace bylo
zaměřeno 600 km pořadů I. řádu. V rámci projektu UNIGRACE
(Unification of Gravity Systems in Central Europe) bylo připojeno
170 bodů geodetických základů ke Státní gravimetrické síti. Kata-
log geodetických bodů byl zdokonalen začleněním místopisů vznik-
lých skenováním originálních náčrtů a postupnou jejich náhradou
foto-video sekvencemi.

V oblasti tvorby a údržby základních map středních měřítek by-
lo ve sledovaném období revidováno 64 mapových listů ZM SR
1:10 000 (2,3 % území SR) a 40 mapových listů ZM SR 1:50000
(29 % území SR). Kromě toho bylo v 1. vydání vyhotoveno 40 listů
mapy 1:25000 pokrývajících 8 % území SR. Do 30. června 2001
byla vytvořena databáze geografických jmen nesídelních objektů
v 59 okresech pokrývajících 76 % území SR.

Nejdůležitějším úkolem resortu ÚGKK SR je budování a vedení
katastru nemovitostí (KN) cestou jeho informatizace. Zatímco zá-
kladní popisné informace KN již byly digitalizovány na celém území
SR, vektorové katastrální mapy pokrývají pouze 12,5 % území. Po-
drobné a doplňkové popisné informace KN jsou evidovány dosud
v tomto rozsahu: rodná čísla a IČO ze 67 %, nabývací tituly ze 68 %
a BPEJ pouze z 33 %. Lokální databáze byly spojeny sítí WAN (Wide
Area Network) s centrální databází v Geodetickém a kartografickém

ústavu a zajištěna její aktualizace v týdenním intervalu. Ke zlepšení
technického vybavení byl využit program předvstupní pomoci Ev-
ropské Unie PHARE.

Markantní pokrok byl zaznamenán ve tvorbě Základní báze (ZB)
pro GlS (obdoba české ZABAGED). Ve sledovaném období byly
aktualizovány rastrové soubory ZM SR I: 10 000 zobrazující IlO
slovenských měst, dále rastrový soubor celé ZM SR 1:50 000, do-
končena prostorová objektově orientovaná databáze ve formě beze-
švé vektorové mapy 1:50 000 v prostředí ArcInfo a ArcSDE a vy-
tvořena část digitálního modelu reliéfu Slovenska na bázi
vektorizace vrstevnic na mapě I: 10 000 ve spolupráci s Armádou
SR. Byla vypracována nová koncepce tvorby a vedení ZB GIS,
předpokládající nový sběr topografických dat metodou digitální fo-
togrammetrie na úrovni podrobnosti mapy I: 10 000 a využití geo-
detického referenčního systému ETRS 89 (European Terrestrial
Reference System 1989).

Obsáhlá informace o činnostech Slovinského zeměměřického úřadu
je uvedena v [I]. Tato zpráva se proto omezí na popis událostí v roce
2001. Podle struktury rozpočtu jde evidentně o rozpočtovou orga-
nizaci, neboť 94,7 % výdajů je hrazeno ze státního rozpočtu. Ty.do-
sahují v roce 2001 částky 4241 mil. SIT (19,3 mil. EUR). Vřad
včetně vlastních podřízených organizačních jednotek (Slovinského
geodetického ústavu, 12 regionálních geodetických správ a 46 de-
tašovaných úřadů) zaměstnává 623 pracovníků, z toho 58 na ústředí.
36,6 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, na ústředí dokonce
72,4 %!

V roce 2001 byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na zřízení
5 permanentních stanic GPS. Na 97 bodech byly určeny tížnicové
odchylky a sestaven digitální model kvazigeoidu pro území Slo-
vinska s hodnotami v bodech obdélníkové mříže I 'xl,5'. K připo-
jení základní výškové sítě do evropského referenčního systému
byla provedena tíhová měření na 25 bodech nivelačních pořadů
1. řádu.

Pokrytí Slovinska digitálními katastrálními mapami již dosáhlo
90 %. Harmonizace s písemným operátem byla provedena na 74 %
území státu. Celý projekt, který má být realizován do konce roku
2002, je financován z půjčky Světové banky. Registr budov obsahuje
nyní 628 tis. budov, z nichž 432,6 tis. bylo registrováno na základě
fotogrammetrického vyhodnocení jejich obvodů. Registr by měl být
naplněn do konce roku 2001 celkem I 220 tis. položkami.

Celé území státu je pokryto základními topografickými mapami
v měřítku 1:5000 (2545 listů) a mapami v měřítku 1:10 000 (257
listů). Jejich průměrné stáří je 14 let, avšak některé listy jsou staré
až 30 let! Klasická údržba těchto mapových děl by byla finančně
i časově velmi náročná, proto v případech, kdy jsou žádoucí aktu-
ální data, jsou jako náhrada používány digitální ortofotomapy. Plá-
nuje se vytvořit novou topografickou databázi s minimálním obsa-
hem objektů, které lze udržovat v souladu se skutečností. V roce
2001 byl zahájen pilotní projekt v rozsahu 33 mapových listů 1:5000.
Topografické mapy v měřítku 1:50 000 jsou nyní vydávány ve formě
a s obsahem vyhovujícím standardům NATO, takže se používají v ci-
vilním sektoru i pro potřeby obrany. Do konce roku bude vydáno 28
mapových listů pokrývajících téměř jednu polovinu státního území.
S podobnou koncepcí je uvažováno i v případě generální mapy v mě-
řítku 1:250 000. V oblasti mapování ve středních měřítkách je nyní
aktuální tvorba generalizované topografické databáze odpovídající
přesností a podrobností topografické mapě 1:25 000. Má 4 vrstvy:
silnice, vodstvo, vrstevnice a železnice. Předpokládá se její propo-
jení s informačními systémy. Ředitelství silnic, Slovinských želez-
nic a Agentury pro ochranu životního prostředí. V roce 2001 byla
vytvořena vrstva vodstvo.

V únoru 2001 jmenovala vláda Slovinské republiky Výbor pro
standardizaci geografickýchjmenjako svůj stálý pracovní orgán. Do
konce roku má být dokončena toponomastická přehlídka geografic-
kých jmen na mapách 1:25000. Cyklické letecké měřické snímko-
vání celého státního území bylo dokončeno v roce 2000, přičemž
snímky byly pořízeny v měřítku I: 17 400. V posledním roce byly
určovány souřadnice středů promítání aparaturou GPS na palubě le-
tadla. Pokračovala výroba 1160 digitálních ortofotomap 1:5000
s rozlišením 0,5 m v území, čímž bylo dosaženo 94% pokrytí stát-
ního území! V roce 2001 je vyhotovováno zbývajících 610 mapo-
vých listů. V témže roce bude dokončeno tvorba digitálního modelu
reliéfu DMR 25 s mříží 25x 25 m.

Spolupráce zeměměřických úřadů jednotlivých spolkových zemí je
koncepčně řízena Pracovním výborem zeměměřických správ Spol-
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kové republiky Německo (AdV). Jeho členy jsou též zástupci fede-
rálních ministerstev obrany, dopravy, výstavby a bydlení a vnitra.
Realizátorem úkolů přesahujících kompetence jednotlivých zemí je
Spolkový úřad pro kartografii a geodezii (BKG) ve Frankfurtu nad
Mohanem (viz [1]). Zeměměřické úřady zodpovídají zejména za
provoz permanentního systému určování polohy pomocí družic SA-
POS, za základní geodetické sítě, za tvorbu a aktualizaci Úředního
topograficko-kartografického informačního systému (ATKlS), za
evidenci cca 62 mil. parcel v Automatizované katastrální mapě
(ALK) a v Automatizované pozemkové knize (ALB), za tvorbu
a údržbu topografických map, letecké měřické snímkování a tema-
tické mapování.

V oboru zeměměřictví je v SRN zaměstnáno cca 78 tis. pracov-
níků, z toho 54 % v orgánech státní správy zeměměřictví a katastru
jednotlivých spolkových zemích, 23 % v jiných orgánech a organi-
zacích zaměstnávajících geodety a kartografy, 17 % tvoří úředně
oprávnění zeměměřictví inženýři, 4 % zaměstnanci federálních in-
stitucí a 2 % pracovníci zajišťující zajišťující výzkum a vývoj
v oboru.

V Německu je široce rozvinuto určování polohy na zemském
povrchu pomocí sítě navigačních družic. Absolutní přesnost určení
polohy v reálném čase bez pomocných operací je nyní 15 m a s vy-
užitím technologie EPS (Služba určování polohy v reálném čase)
do 3 m, což je zcela postačující pro navigaci a sledování polohy
dopravních prostředků. Při využití korekčních dat, která jsou zjiš-
ťována na referenčních stanicích v odlehlosti 50 až 60 km a jejich
získání z vysílače v pásmu 2 m, lze získat v reálném čase polo-
hové určení s přesností do 0,05 m! Pro většinu geodetických mě-
ření s přesností kolem O, 01 m se využívá dodatečné výpočetní
zpracování dat (post-processing) se začleněním korekcí získaných
v RINEX-formátu pomocí telefonu nebo Internetu. V květnu 2001
bylo v provozu již 223 permanentních referenčních stanic systému
SAPOS.

Pracovní výbor zeměměřických správ (AdV) rozhodlo postup-
ném přechodu katastrálních informačních systémů v jednotlivých
spolkových zemích na jednotný geodetický referenční systém ETRS
89 a kartografické zobrazení UTM. Rychlost realizace je závislá ze-
jména na finančních prostředcích ze státního rozpočtu. Dalším per-
spektivním projektem je vytvoření jednotného digitálního modelu
reliéfu (DMR) SRN s výškovou přesností od 1do 3 m, který vznikne
převážně transformací z existujících dílčích DMR vyhotovených
v rámci tvorby ATKlS a pro jiné účely řadou civilních i vojenských
institucí.

Národní geografický ústav (IGNE) působí v rámci Ministerstva pro
rozvoj a zaměstnával v roce 2000 704 pracovníků. Pod jeho řízením
působí samofinancovatelné komerční Národní středisko geografické
informace (40 zaměstnanců). IGNE zajišťuje výzkumné i rutinní
práce v oborech geodetická astronomie, geofyzika, geodezie a kar-
tografie (státní mapová díla a Národní atlas).

V oboru geodezie pokračovala výstavba sítě referenčních stanic
GPS (ERGPS) ve 4 lokalitách (dosud 11 stanic, které mají být za-
členěny do sítě EUREF). Základní geodetická polohová síť O. řádu
REGENTE byla dobudována v roce 2001 zaměřením 1100 vybra-
ných trigonometrických bodů technologií GPS tak, že 1 bod připadl
na 1 list mapy 1:50000 tj. na plochu 300 km2• Na těchto bodech se
postupně provádí tíhové měření, aby bylo možno zpřesnit průběh
kvazigeoidu. Na více než 10 % bodů je určována ortometrická výška
přesnou nivelací. Podobná opatření se realizují na Baleárských a Ka-
nárských ostrovech, které patří ke Spanělsku. V roce 2001 byl za-
hájen projekt REDNAP zahrnující modernízaci základní výškové
sítě zaměřením 17 tis. km nivelačních pořadů se současným tíhovém
zaměřením nivelačních bodů a určením jejich polohy rychlou sta-
tickou metodou GPS. Práce, zčásti reaelizované subjekty soukromé
sféry, mají být ukončeny v roce 2008.

Během roku 2000 bylo fotogrammetricky vyhotoveno 468 listů
Národní topografické mapy 1:25 000 a tím završeno pokrytí Spa-
nělska 4126 listy, z nichž bylo 3724 zpracováno postupy počítačové
kartografie do formy tiskových podkladů. Digitální topologicko-
vektorová kartografická databáze BCN25 pokrývala v roce 2000 plo-
chu 800 mapových listů 1:25000 a během roku 2001 dalších 1800
listů. Celé území Spanělska má být takto zobrazeno do konce roku
2003. Digitální model reliéfu s mříží 25x25 m (MDT25) byl poří-
zen během fotogrammetrického vyhodnocení Národní topografické
mapy 1:25000 se střední chybou v určení výšky 3,2 m ajiž pokrývá
celé území státu. Obdobný digitální model reliéfu MDT200 s mříží
200 x 200 m byl odvozen z výškopisu topografické mapy 1:200 000
a vykazuje střední chybu výšky 33 m.

Dalším projektem pod označením SID-DAE je digitalizace po-
pisné a geodetické dokumentace administrativních hranic od úrovně

obcí. Dosud byly zpracovány materiály z 5942 obcí (z celkového po-
čtu 8107), obsahující 26442 záznamů, 33 489 polních zápisníků
a 721 580 dokumentů uložených na 469 CD-ROM. Akce má být
skončena v roce 2002.

K základním informacím o činnosti Federálního topografického
úřadu (Swisstopo), uvedeným v [IJ,je třeba přiřadit významnou ak-
tivitu v průběhu roku 2000, týkající se zřízení koordinační skupiny
KOGIS. Ta má za úkol koordinovat všechny činnosti související s vy-
užíváním geografických informací a geografických informačních
systémů ve veřejné správě (federální, kantonální i obcí). KOGIS tvoři
meziresortní koordinační skupina (sestavující strategii, roční plán
a souhrn požadavků) a provozní středisko KOGIS umístěné ve Swis-
stopo. K jeho úkolům patří zejména analýza trhu, obstarávání geo-
grafických dat a jejich aktualizace, tvorba metadat, odborná výchova
a poskytování geografických informací pomocí Internetu pro zajiš-
tění perspektivního cíle - elektronické správy federace, kantonů
a obcí.

Swisstopo pokračuje v budování sítě 29 permanentních stanic GPS
do konce roku 2001. Na počátku tohoto roku bylo v provozu 21 sta-
nic sítě AGNES, které nejen umožňovaly provádět přesná geodetická
měření k určení polohy a geodynamických změn, ale sloužily i na
komerčním základě jako produkt "swipos" pro účely navigace do-
pravních prostředků a geodetické práce zajišťované subjekty podni-
katelské sféry. Síť permanentních stanic AGNES též umožňuje bu-
dování nové základní polohové sítě LV95, která bude mít 200 velmi
přesně určených bodů technologií GPS, které budou rozmistěny
v horských údolích v blízkosti komunikací a v rovinných partiích
poměrně rovnoměrně v odlehlosti cca 15 km.

Katastrální měření a mapování je ve Svýcarsku zajišťováno kan-
tonálními a obecními úřady nebo subjekty podnikatelské sféry. Fe-
derální vláda dotuje tyto práce částkou 35 mil. CHF (23,7 míl. EUR)
ročně. Swisstopo zajišťuje koordinaci těchto projektů a odborný do-
hled. Digitální katastrální mapy jsou nyní k dispozici na 20 % stát-
ního území. 44 % je pokryto úředně ověřenými katastrálními ma-
pami, ale jen v analogové formě. 13 % územi má mapy s dočasným
ověřením. Zbytek státního území tvoří horské masivy (20 %) a je-
zera (3 %).

Letecké měřické snímkování bylo v roce 2001 provedeno na 116
území v jižní části Svýcarska, a to v měřítku 1:30 000 pro účely ak-
tualizace topografických map, zatímco příhraniční horské regiony
byly snímkovány v měřítku 1:60 000. Swisstopo se zúčastnilo ně-
kolika projektů zahraniční odborné pomoci - snímkování celé pro-
vincie Kosovo v měřítku 1:24000 a vyhotovení barevných ortofo-
tomap pro obnovu válkou narušeného katastru nemovitostí
a snímkování dvou kirgizských měst v měřítkách 1:12000 a 1:8000
pro založení katastru nemovitostí a GIS.

Koncem roku 2001 byl dokončen dígitální model územi Svýcar-
ska VECTOR 25 odvozený z obsahu Národní mapy 1:25 000. Zahr-
nuje 8 tematíckých vrstev (silnice, železnice, jiné druhy dopravy
a přepravy, vodstvo, základní plochy, funkční plochy, jednotlivé ob-
jekty, stromy a keře) a celkem 140 v katalogu popsaných objektů.
Byla zahájena vektorizace 9. vrstvy - stavby a domy. Do digitálního
modelu reliéfu DHM25 Level 2 s mříží o rozměru 25 m byly im-
plementovány fotogrammetricky vyhodnocené hřbetnice v horském
území.

Kartografický odbor Swisstopo vydává státní mapová díla střed-
ních a malých měřítek v papírové i rastrové formě. Základní mapy
jsou revidovány v 61etých cyklech a jsou vydávány v měřítkách 1:25
000 (249 listů), 1:50000 (78 listů), 1:100 000 (23 listů), 1:200 000
(4 listy), 1:500 000 (llist) a 1:1 000000 (llist). Na bázi těchto map
vydává Swisstopo řadu tematických map, např. turistické mapy 1:50
000, mapy lyžařských cest 1:50000, silniční mapu 1:200 000, mapu
letových překážek 1:100 000 a leteckou mapu 1:500 000. Tematické
mapy jsou aktualizovány ve 31etém cyklu, letecké mapy každoročně.
V listopadu 2001 bude vydán CD-ROM obsahující mapu Svýcarska
1:100 000 s bází geografických jmen.

V počáteční fázi je projekt zpřesnění digitálního modelu reliéfu
DHM25 v území s převládající zemědělskou půdou, aby bylo dosa-
ženo přesnosti v určení výšky 1 m. Tento model je porovnáván s mo-
dely vytvořenými při automatizovaném vyhotovení ortofotomap
a s výsledky vhodných geodetických podrobných měření. Kritická
místa jsou ověřována měřením v terénu. Dlouhodobým cílem je vy-
tvoření 3D topografického modelu území (TLM) Svýcarska s přes-
ností výšek 1 m na základě fotogrammetrického vyhodnocení letec-
kých snímků (zřejmě již v digitální formě). Jiným cílem je změnit
dosavadní proces tvorby bází geografických dat ze schematu sběr to-
pografických dat - tvorba topografické mapy - tvorba báze geogra-
fických dat na postup sběr topografických dat - tvorba báze geo-
grafických dat - tvorba topografické mapy.
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Geodetické, topografické, fotogrammetrické a kartografické činnosti
ve státním zájmu jsou v Turecku zajišťovány složkami Hlavního ve-
litelství pro mapování při Ministerstvu obrany. Zatímco základní síť
600 stanic GPS byla dobudována v roce 2000, pokračuje výstavba
permanentních stanic GPS (6 do konce roku 2000,3 v roce 2001 a 2
v roce 2002). Jejich využití se soustřeďuje mj. na sledování recent-
ních pohybů zemské kůry v oblastech častých zemětřesení. K po-
dobnému účelu - zjištění recentních pohybů po katastrofálním ze-
mětřesení 17. srpna 2000 v Izmitu a 12. listopadu 2000 v Duzce -
byla realizována přesná nivelace a tíhová měření na pořadech o cel-
kové délce 1400 km. Bylo dokončeno budování nové gravimetrické
sítě I. řádu s 69 body a kalibrační základny o 10 bodech mezi městy
Ankara a Konya. Na 13 bodech sítě byla provedena absolutní tíhová
měření. Na 187 bodech rozmístěných po celém území státu byly zjiš-
těny ortometrické a elipsoidické výšky v systému ITRF 96 (Inter-
national Terrestrial Reference Frame) a vypočteny hodnoty kvazi-
geoidu TG-99.

Topografické mapy 1:25 000 jsou systematicky aktualizovány po-
mocí fotogrammetrického vyhodnocení leteckých měřických
snímků na analogových, analytických i digitálních přístrojích. Vlí-
covací body pro blokovou aerotriangulacijsou zaměřovány kinema-
tickou metodou GPS. Topografické mapy 1:50 000 jsou naproti tomu
vyhotovovány a revidovány pomocí stereoskopického vyhodnocení
obrazových záznamů z družice SPOT na digitálních fotogramme-
trických stanicích. Připravuje se vydání CD-ROM s barevnými di-
gitálními ortofotomapami větších měst.

Sestavování a vydávání topografických map 1:25 000 je v pře-
vážné míře zajišťováno technologiemi počítačové kartografie. Takto
již bylo vydáno 20 % z 5500 mapových listů pokrývajících území
státu. Pomocí poloautomatické generalizace byly odvozeny z data-
báze VMAP Level I mapy JOG 1:250 000 v letecké i pozemní verzi.
Jejich vydávání v celkovém počtu 71 mapových listů začne na pod-
zim roku 200 1.V roce 200 1byla též zahájena výroba reliéfních (plas-
tických) map digitální technologií.

Hlavní velitelství pro mapování je účastníkem řady projektů me-
zinárodní spolupráce v geodezii a kartografii, z nichž velmi aktuální
je účast na projektech OEEPE (Evropská organizace fotogramme-
trických experimentálních studií), konkrétně Tvorba map s využitím
kosmických snímků s vysokým rozlišením. Vytvoření souboru výš-
kových dat pomocí laserového profilování a Využití inteďerome-
trických radarových dat pro výrobu topografických map.

Hlavní odbor geodezie, kartografie a katastru při Ministerstvu ži-
votního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny je sice státním orgá-
nem, ale jeho finanční zabezpečení z prostředků státního rozpočtu
je minimální (2,9 mil. UAH z celkové potřeby výdajů v roce 2001
28 mil. UAH, tj. 5,7 mil. EUR), takže 32 podřízených podniků s 2400
zaměstnanci musí hledat zdroje financování především v příjmech
za geodetické služby, prodej kartografických děl a tuzemsky vyrá-
běných fotogrammetrických analytických a digitálních přístrojů a ge-
odetických přístrojů a pomůcek. Poradními orgány Hlavního odboru
geodezie, kartografie a katastru jsou Národní rada pro geografická
jména a Státní komise pro GlS.

Prezident Ukrajiny vydalI. srpna 2001 nařízení o zlepšení karto-
grafického zabezpečení národního hospodářství, předpokládající při-
jetí Státního technického a vědeckého programu topografických a ge-
odetických činností a státního mapování na roky 2002-2010,
soustavy základních Národních topografických map včetně jejich ak-
tualizace a vytvoření Národní databáze geografických jmen Ukra-
jiny. Jiným nařízením z téhož dne bylo uloženo vytvořit a vydat Ná-
rodní atlas Ukrajiny do konce roku 2004.

Pozoruhodná je výrobní a exportní činnost státního podniku Ge-
osystem v oboru analytických a digitálních fotogrammetrických pří-
strojů z vlastního vývoje. Jde o zařízení na přesné skenování foto-
grammetrických snímků DeltaScan-Color, které bylo v počtu 50 ks
vyvezeno do 4 světadílů, dále o analytický fotogrammetrický pří-
stroj Stereoanagraph (134 ks) a digitální fotogrammetrickou stanici
Delta (178 ks!). Kromě státních mapových děl jsou v podřízených
státních podnicích vydávány tematické mapy, plány měst a atlasy ve
velkých nákladech.

V roce 2001 byla dokončena tvorba kartografické databáze pro
Ekologický systém Ukrajiny. Zahrnuje vrstvy vodstvo, reliéf, ad-
ministrativní hranice, sídla, vegetační kryt a druhy půd. Připravuje

se naplnění vrstev silnice, administrativní hranice nižších územních
jednotek, průmyslové a sociální objekty, geografická jména a sta-
tistická data. Tato databáze má podporovat monitorování krajiny
a rozhodování Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů
Ukrajiny. Do téže oblasti náleží též informační zabezpečení moni-
torování a katastru v národních parcích a přírodních rezervacích.
Z leteckých měřických snímků v měřítku 1:20 000 byly vytvořeny
ortofotomapy I: 10 000, především v chráněných oblastech Zakar-
patské Ukrajiny. Již 6 let pokračují opakovaná geodetická měření
sarkofágu havarovaného černobylského jaderného reaktoru. Ve 23
cyklech bylo sledováno prostorové přetvoření objektu, které má po-
kračovat do roku 2005, než bude postaven ekologický bezpečný sar-
kofág-2.

Britská zeměměřická služba Ordnance Survey (OS) je podřízena
ministryni životního prostředí, avšak jde o plně samofinancovatel-
nou instituci. Neziskové geodetické a kartografické práce ve stát-
ním zájmu jsou financovány státním grantem NIMSA. Vedle této
dotace bylo úkolem v uplynulém fiskálním roce duben 2000 - bře-
zen 2001 dosáhnout příjmu 82,3 mil. GBP (131,7 mil. EUR) pře-
devším poskytováním geografických dat, za licence vyplývající
z autorských práv ke kartografickým dílům a prodej kartografických
produktů (topografických a tematických map, plánů měst, atlasů,
geografických databází aj.). Výdaje dosáhly 97,7 mil. GBP. Příjmy
však byly navýšeny, takže po zahrnutí všech faktorů financování byl
shledán zisk ve výši 28,5 mil. GBP, který byl převeden do všeo-
becné rezervy.

Poprvé v 2091etéhistorii OS se stala vedoucím této instituce s 1864
zaměstnanci žena - Vanessa Lawrence (38 let!), dosud manažerka
globálního útvaru softwarového gigantu Autodesk Inc. V plnění věc-
ných úkolů bylo cílem např. uspokojení 92 % požadavků zákazníků
na dodávku geografických dat a map malých měřítek během 3 dnů
(skutečnost 96,3 %) nebo zvýšení počtu odběratelů dat a služeb pro-
střednictvím Internetu proti předchozímu roku o 100 % (skutečnost
120,6 %). V červnu 2000 bylo jako první pokryto území Walesu no-
vým mapovým dílem v digitální formě Landplan 1:10 000, v říjnu
2000 již bylo kompletně pokryto území Anglie a v únoru 2001
i území Skotska. Grant NIMSA byl zaměřen zejména na cyklickou
revizi map v zemědělských, pastvinářských a horských oblastech
o výměře cca 40 tis. km2. Koncem roku 2000 byl zprovozněn Ná-
rodní registr budov (NBDS) obsahující údaje o 40 mil. budov včetně
určení jejich polohy ve vztahu k národnímu geodetickému referenč-
nímu systému.

Zjednodušení licenčních podmínek k využití kartografických děl
počátkem roku 2001 přivedlo zájem asi 13 tis. zákazníků. OS vy-
hrála licenční spor s Automobilovou asociací a mimosoudním vy-
rovnáním získala 20 mil. GBP. Začala realizace projektu Internet
Street Mapping k poskytování podrobnějších informací o ulicích
z dat soustředěných v databázi Landplan I: 10 000 v režimu on line.
V kooperaci se specializovanou firmou je nabízeno 3D mapování
s využitím technologie LIDAR. Přínosy jsou očekávány zejména
ve zvýšení přesnosti modelování a zobrazení záplavových situací.
OS věnuje velkou pozornost vzdělávání mladé generace. Na inter-
netových stránkách poskytuje tzv. GlS-files, které umožňují, aby
již ve školách 1. stupně se žáci seznamovali s mapami a plány, vý-
znamem měřítka a kartografických symbolů. Na školách 2. stupně
se žáci seznamují se strukturou a využitím GIS v hodinách geo-
grafie a v rámci ročníkových projektů. Mladí ochránci přírody
z celé Velké Británie např. provedli pomocí interakčních map sta-
tistické šetření o výskytu slunéčka sedmitečného. Podobným způ-
sobem hledají žáci na uličních mapách bezpečnou cestu do školy
přes chráněné přechody a mimo místa s nadměrným výskytem ne-
hod. Každá škola ve Velké Británii má volný přístup do databáze
map velkých měřítek ve svém sídle pro výukové účely. Ještě roz-
sáhlejší volný přístup ke geografickým datům mají studenti a pe-
dagogové vysokých škol.

LITERATURA:

[I] SfMA, J.: XXIII. Plenární zasedání CERCO v Malmo. Geode-
tický a kartografický obzor, 47(89), 2001 č. 2, s. 40-48.
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Zoznam diplomových prác obháje-
ných absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2001

Katedra geodézie

BENIKOVSKÝ, J.: Vytyčovanie stavebného komplexu Polus City
Centrum v Bratislave.

BERNATOvA, Z.: Fotogrametrické monitorovanie kameňolomu
Ducové metódou horizontálnych profilov.

BRESTOVANSKÝ, P.: Fotogrametrické monitorovanie cestného zá-
rezu Demjata metódou horizontálnych profilov.

DlBDlAK, P.: Overenie kvality laserových prístrojov.
DOBŠOVIČOvA, M.: Kongurentný model pretvorenia priehrady.
FABEL, R: Určenie geometrických parametrov ochranného prík-

lopu 3. bloku JE Bohunice.
FALTAN, M.: Testovanie stability elektronických tachymetrov.
GARAJ, S.: Fotogrametrické monitorovanie skalného odrezu Dem-

jata metódou vertikálnych pr~fil~v. .. . v'

KATONA, P.: Využitie modemeJ pnstroJoveJ techmky na urcovame
posunov stavebných objektov.

KLIMENT, M.: Kalibrácia nemetrických kamier.
KORBAŠOVA, M.: Problematika vytyčovania a kontroly výškových

objektov.
KRAMAR, M.: Otvorenie presnosti nivelačných prístrojov. .
LEHOCKÝ, M.: Kontrolné geodetické práce na vybraných obJek-

toch elektráme Mochovce.
LESKOVJANSKÝ, L: Dlhodobé merania stability mostných ob-

jektov. .. . '.
MACHARA, M.: Problematika vyrovnanla 2D geodetlckych Sle~l.
MACHOvA, H.: Odhad parametrov a charakteristík presností yýš-

kovej siete.
MIKITA, M.: Testovanie odrazových fólií firiem Leica, Zeiss a Top-

con.
OROSZ, P.: Geodetické, kartografické a projekčné práce pri moder-

nizácií tratí ŽSR.
PANAK, D.: Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov mostného

objektu na Kapucínskej ulici.
ROJKOVIČOvA, M.: Meranie a vyhodnotenie geodetických para-

metrov atypickej žeriavovej dráhy.
ŠIMONOVA, B.: Digitálna základná mapa závodu.
ŠIMONOvA, S.: Fotogrametrické monitorovanie kameňolomu Du-

cové metódou vertikálnych profilov.
ŠTEFEK, P.: Dlhodobé meranie stability vel'kých mostných objek-

tov.
TRÉFA, R.: Testovanie laserových mini-dial'komerov v laboratór-

nyc;hpodmjenkach. . .
VALAPKOVA, L.: Určenie parametrov elektrooptlckeho detektora.
VARINSKÝ, J.: Plochomemé prístroje.
VAVRA, B.: Testovanie stability elektronických uhlomemých prí-

strojov. . .' . . A

ŽEMBERYOVA, M.: Dlhodovy momtonng plavebnych komor VD
GabČíkovo.

Katedra geodetických základov

BALAžovA, J.: Problematika refrakcie a jej vplyv na geodetické
merania.

BAZELlDESOvA, K: Analýza určeni a polohy a vzdialenosti po-
mocou globálneho systému na určenie pol?hy (~PS). A

BfzIKOVA, A.: Variácie v polohe kozmlckych obJektov sposobe-
ných zmenou súradnicového systému.

BOBAKOvA, A.: Vyrovnanie geodetickej polohovej siete ..
CABALA, R: Analýza kvality príjmu signálov družíc pn perma-

nentných !TIeraniachGPS. " ov

GULAŠOVA, K: Problematika GlS na podporu tematickych a uce-
lových máp.

HABA, Z.: Rozbor presnosti transformácie WGS 84 do lokálneho
rovinného súradnicového systému s využitím kartografického zo-
brazenia.

HAMRAN, A.: Overenie presnosti prijímačov GPS MARCH II E.
HOLIČ, A.: Reprezentácia priestorových údajov v geoinformačných

bázach.
HORKULlČ, D.: Budovanie účelových geodetických polohových

sietí vysokej presnosti.
HURBANEK, J.: Problematika digitálnej nivelácie v ŠNS SR
IGONDOVA, M.: Porovnanie presnosti sietí GPS pomocou odhadu

variančných komponentov.

IZING, M.: Využitie geodetických polohových sietí na sledovanie
stability územia.

JAVORČEK, D.: Analýza meraní a určenie konštánt cirkumzenitálu
CZ 50/500.

KADERA, J.: Polohová presnosť a kvalita údajov v geoinformač-
ných bázach.

KRIVUŠovA, A.: Súčasné určenie 0/, A. a A meraním horizontál-
nych uhlov a času.

LUCANfKOvA, E.: Analýza presnosti určenia vzdialenosti ~p.olohJ:
pomocou globálneho systému USA na určenie polohy v zavlslostl
od dížky.

LUKAČIK, S.: Geoinformácie na podporu priestorového rozhodo-
vania.

MARAKOvA, M.: Transformácia pravouhlých geocentrických sú-
radníc.

MOŠAŤOvA, Z.: Polohové geodetické súradnicové systémy v sú-
časnej praxi. .

PAPČO, J.: Monitorovanie tektoniky Vysokých Tauer.
PÓSFAYOVA, A.: Slapové javy v meraniach globálneho systému ur-

čovania polohy.
PRVONIČ, R.: Analýza a štruktúrovanie priestorových údajov pre

,geoinformačné systémy. . .
PUČKovA, I.: Určenie parametrov základmce na testovame polohy

fázového centra antén GPS.
ROHAČEKOvA, Z.: Vyrovnanie geodetickej polohovej siete urče-

nej z výsledkov terestrických meraní a meraní GP~. .
ŠROJTA R.: Aktualizácia a zber priestorových údaJov pre geom-

formaČné systémy metódami globálneho systému určovania po-
lohy.

ŠULKO, P.: Lokálne vertikálne pohyby zemského povrchu.
ŠVARNY, K: Využitie GPS na hromadný zb~r ~dajov. "
TANAč, M.: Kalibrácia niektorých astronomlckych a geodetlckych

pristrojov a pomocok.

Katedra mapovania a pozemkových úprav

ADAMČfKOvA, J.: Model spol'ahlivosti geoúdajov v informačných
technológiách.

ADAMEC, L: Rozdel'ovací plán umistňovací a vytyčovací.
BALAž, J.: Hodnotenie modelu bonitovaných pOdno-ekologických

jednotiek .a digitálneho modelu r~liéfu. . . .
BALONOVA, 1.:Ekologické opatrema v proJekte pozemkovych uprav.
BARICOvA, K: Interpretácia a výskum máp z III. vojenského ma-

povania. .
BENDA, M.: Tvorba digitálneho obrazu topografickeJ mapy

1:10 000.
DRIENOVSKA, A.: Návrh kartografického zobrazenia pre geogra-

fické účely Austrálie.
GALATOVA, L.: Modelovanie novej organizácie územia v rámci po-

zemkových úprav.
GONDŽÚR, J.: Digitálne spracovanie tlačových podkladov tema-

tickej mapy.
HlNCA, B.: Geografický stred Európy.
HUČKOvA, K: Digitálne spracovanie geometrického plánu na ur-

čenie práv k pozemkom ZSR
KAJLA, Š.: Testovanie kvality geomodelu vytvoreného z máp.
KALMANovA, T.: Kartografické zobrazenie mapy sveta pre geo-

grafické účely.
KOLÍNKOvA, K: Objekty, atribúty v základnej báze GlS a ich vy-

užívanie.
KOSTRA, D.: Kartografické vyjadrenie reality v geoinformačných

technológiách.
KRALOVICOvA, K.: Analýza využívania funkcií máp a digitálnych

mapových údajov. ....
MAGULOVA, K: Porovnanie presnosti vektonzovanych map pred

a po transformácii do S-JTSK
MOLNAR, H.: S-JTSK - vznik, budovanie a výpočty v tomto

systéme. . ., ....
NÉTRY, P.: Prepojenie súboru geodetlckych mformaCll a suboru po-

pisných informácií katastra nehnutel'ností. .
OBROČNfKOvA, M.: Historický prehl'ad máp Vysokých Tatier.
PANYIKOvA, M.: Hodnotenie kvality katastrálnych máp.
PATAJ Y.: Aktualizácia digitálnych geoúdajov.
SPIšAK, M.: Analýza pozemkového usporiadania krajiny.
SUCHANOvA, D.: Geoinformačná analýza starých máp.
ŠNAJDARKOvA, J.: Ortodrómy a loxodrómy zo Sydney do zvole-

ných metropol sveta. .
ŠPAČEK, M.: Problematika komunikačných opatrení pn pozemko-

vých úpravách. .
VELČKOvA, B.: Modelovanie technických opatrení v proJekte po-

zemkových úprav. .
ZSIDROvA, A.: Spravovanie digitálnej katastrálneJ mapy.

Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU v Bratislave



Z mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu v Praze
- spojení gravimetrických sítí České republiky a Rakouska

MěFení na absolutním tíhovém bodě Plzeií gmvímetrické sítě České republiky absolutním přístrojem JILAG-6 specialistou
úřadu Bundesamt fur Eich - und Vermessungswesen, Wien.

Foto: Ing. Jaroslav Trakal,
Zeměměřický úřad, Praha


