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Obr. 1 Výřez z mapy stabilního katastru – císařský povinný otisk – Skočov
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Tezaurus prostorových dat

RNDr. Pavel Vaniš,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

371:528

Abstrakt
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK), v.v.i., začal v roce 2007 s budováním tezauru prostorových dat. Pozornost je věnována tezaurům, normám, kterými se řídí, pravidlům jejich vytváření a významu tezaurů v praxi.
Další část je zaměřena již na Tezaurus prostorových dat vytvářený ve VÚGTK, v.v.i. – jeho strukturu, způsob vytváření,
zahrnuté vazby a problémy.
Spatial Data Thesaurus
Summary
Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, public research institution (VÚGTK, v.v.i.) got on the creation
of Spatial Data Thesaurus since 2007. Focus is given to thesauri, standards and rules for their creation and on the exploitation
of thesauri in praxis. Second part is dedicated to the Spatial Data Thesaurus that is being developed in VÚGTK, v.v.i. – to its
structure, way of creation, relations in the thesaurus and problems connected with its development.

1. Úvod

2. Co je tezaurus?

Komunita lidí věnujících se geovědám je roztříštěna na širokou škálu profesí od přírodovědných až po technické. Každá
tato komunita používá trochu jinou terminologii a dokonce
i v rámci jedné komunity mnohdy není terminologie sjednocená. Nejen proto se VÚGTK, v.v.i., zabývá vytvářením
tezauru prostorových dat.
Tezaurus není výdobytkem posledního desetiletí. První
tezaurus vznikl již před více než 200 lety jako práce britského lexikografa, lékaře a teologa Petera Marka Rogeta
[12]. V praxi se tezaury začaly používat v knihovnách, jako
součást katalogů, kdy jejich základní funkcí je vyhledávání. Masovému rozšíření pojmu „tezaurus“ do povědomí lidí
pomohly textové editory, kdy se však tezaurus vnímal spíše
jako „slovník synonym“. Informační technologie však napomáhají bohatému rozšiřování a využívání tezaurů v praxi,
podobně jako původní knihovní katalogy. Tezaury stojí
například v pozadí vyhledávacích služeb tím, že i nepřesně
nebo chybně zadaný požadavek vrátí správný výsledek, případně výsledky související.

Vlastní slovo tezaurus pochází z řeckého thesauros
– pokladnice. Jedná se o řízený slovník deskriptorů,
mezi nimiž jsou určeny vztahy nadřazenosti a podřazenosti, termíny synonymní a jiné související. V odborné literatuře je popsán jako řízený a měnitelný slovník
deskriptorového a selekčního jazyka uspořádaný tak, že
explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi lexikálními
jednotkami. Vyjadřuje pojmy, které jsou v přirozeném
jazyce těžko postižitelné a pomocí složených termínů
a dalších nástrojů překonává problémy s jazykem umělým. Tezaurus tedy není slovník definiční, ale slovník
vzájemných vztahů – asociačních, hierarchických a dalších.
Vytváření tezaurů se řídí normami ISO 2788 (jednojazyčné tezaury) [5] a ISO 5964 (vícejazyčné) [6]. Tyto normy
byly převzaty do českých norem ČSN 01 0193 – Pokyny pro
vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů [3] a ČSN
01 0172 – Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných
tezaurů [2].
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2 .1 P r av id l a v y t vá ř en í t ez au r u
Základní stavební částicí tezauru jsou lexikální jednotky.
To jsou slovní vyjádření určitého pojmu, pokud možno ve
formě podstatného jména nebo jejich spojení. V tezauru
se preferenčně užívají tvary jednotného čísla. V některých
případech je možno používat i tvary množného čísla, avšak
preferenčně jen tehdy, když je pojem chápán jako třída s více
členy. Oba tvary (množné i jednotné číslo) mohou být použity, pokud vyjadřují rozdílné pojmy, nebo pokud jsou tvary
rozdílné natolik, že mění abecední pořadí (např. „vsi“ viz
„ves“). V tomto případě se však od plurálního tvaru odkazuje k singulárnímu. Slova s více významy se doplňují tzv.
relátorem v závorce jako nedílnou součástí lexikální jednotky. Je možno použít i slangové a žargonové výrazy, avšak
jen v případě alternativního používání k ustálenému termínu
(nepreferenčně) anebo pokud takový termín neexistuje.
Do tezauru se zadávají podstatná jména, ve výjimečných
případech také přídavná jména (slovní spojení) a příslovce.
Sousloví se v tezauru obvykle rozkládají na jednodušší prvky. Jedná-li se o sousloví jako běžný termín, lze sousloví jako
celek zařadit do tezauru jako nepreferovaný termín. Beze
změny lze sousloví ponechat v případech, kdy je sousloví
natolik běžné a rozšířené, že rozklad by vyvolal nedorozumění nebo by vedl ke ztrátě významu nebo nejednoznačnosti. Sousloví se v tezauru uvádí v přirozeném slovosledu,
nikoliv v invertovaném. Pokud by mohlo dojít k záměně různých významů lze připojit vysvětlující poznámku nebo definici, ale tyto poznámky nejsou součástí lexikální jednotky
(na rozdíl od relátoru).
2 . 2 Z á k l a d n í v z t a hy v t ez au r u
V tezaurech existují tři třídy základních vztahů – ekvivalence, hierarchie a asociace.
a) Ekvivalence se zavádí mezi preferované a nepreferované
termíny. Jedná se o synonyma a kvazisynonyma. Ze synonym je třeba vybrat s ohledem na potřeby většiny uživatelů
preferované termíny. Kvazisynonyma jsou lexikální jednotky s rozdílným významem, avšak pro účely indexování se
s nimi zachází jako se synonymy – může se jednat i o protichůdné vlastnosti, které v určitém kontextu mohou být
„zaměnitelné“. Zavádění kvazisynonym by však nemělo
sloužit jako prostředek k omezení počtu preferovaných termínů v selekčním jazyce.
b) Hierarchie je nejcharakterističtější vlastnost tezauru.
Vztah mezi lexikálními jednotkami se vyjadřuje pomocí
zkratek nd (uvádí se jako prefix nadřazené lexikální jednotky) a pd (uvádí se jako prefix podřazené lexikální jednotky).
V hierarchickém vztahu spolu mohou být jen mezi lexikálními jednotkami téhož základního typu – obě zároveň
musí být buď jen věcmi, jen činnostmi nebo jen vlastnostmi
apod. V systematickém tezauru mohou být pro rozčlenění
třídy použity nadpisové položky, které charakterizují způsob
rozčlenění na třídy. Např. pro nadřazenou lexikální jednotku
„vodní plochy“ lze zavést nadpisové položky „podle dynamiky“ a k tomu podřazené lexikální jednotky (stojaté vodní
plochy a tekoucí vodní plochy), další nadpisovou položku
„podle původu“ – podřazené „umělé vodní plochy, přírodní
vodní plochy“.
Též lze vyjádřit tzv. generický vztah, tj. vztah mezi třídou nebo kategorií a jejími členy nebo druhy. Používají se
zkratky ndg (nadřazená generická lexikální jednotka – předsouvá se před nadřazenou lexikální jednotku) a pdg (podřazená generická lexikální jednotka – předsouvá se před
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podřazenou lexikální jednotku). V tomto vztahu musí platit,
že všechny případy podřazené lexikální jednotky jsou částí
skupiny nadřazené, ale jen některé případy z nadřazené lexikální jednotky patří také do podřazené lexikální jednotky.
V tezauru se vyjadřuje tzv. partitivní vztah. Platí: tam, kde
je omezený počet situací, kdy název části implikuje název
k ní příslušného celku v jakémkoliv kontextu. Konkrétním
příkladem je administrativní členění státu. Specifikuje se
zkratkami ndp (nadřazená partitivní lexikální jednotka)
a pdp (podřazená partitivní lexikální jednotka).
Pokud některé pojmy současně patří do dvou nebo více
kategorií, jedná se o vztah tzv. polyhierarchie.
c) Asociace se definuje spíše podle negativních nežli pozitivních charakteristik. Jedná se o vazbu mezi dvojicemi jednotek, které nejsou členy určité třídy ekvivalence a nelze je
ani zařadit do hierarchie. Přitom jsou tyto jednotky mentálně asociovány, že je účelné jejich vazbu vyjádřit. Tento vztah
se vyjadřuje prefixem ad. Jedná se o širokou škálu vztahů.

3. Tezaurus prostorových dat
Vytvářený tezaurus obsahuje výrazy pro prostorová data,
tedy geoprvky zobrazované na mapách různých měřítek.
Preferovány jsou výrazy známé ze státních mapových děl.
Nejedná se tedy o místopisný tezaurus jako je asi nejznámější Getty Thesaurus of Geografic Names.
3.1 K a t ego r ie t ez au r u p r o st o r ov ých d a t
Při tvorbě kategorií byly vhodným podkladem např. seznamy mapových značek map různých měřítek, katalogy geoprvků atp.
Vzaty v úvahu byly atlasy různých vydavatelů a účelu,
Katalog objektů ZABAGED® [9] a Katalog mapových značek
Základní mapy ČR 1:10 000 [8], katalog geoprvků z oblasti
katastru nemovitostí [4], návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady z února 2007 o zřízení Infrastruktury pro
prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
[11] a ISO 19115 [7], kde bylo přihlédnuto k tematické kategorii (MD_TopicCategoryCode).
Při tvorbě kategorií byly preferovány jednoslovné názvy
a zároveň bylo přihlíženo i k dostatečné obecnosti termínu,
aby bylo možno všechny jednotlivé termíny zařadit.
Tezaurus obsahuje tyto kategorie:
• Administrativní jednotky
• Komunikace (nepreferovaný termín "Doprava")
• Vodopis
• Životní prostředí
• Reliéf (zahrnuje povrchové tvary včetně vstupů jeskyní,
propastí, sedel, vrcholů)
• Vegetace – zahrnuje i využití půdy (land-use)
• Sídla
• Stavby – zahrnuje budovy, průmyslové objekty, zemědělské objekty a vodní díla (hráze apod.)
• Dobývání nerostů
• Geodetické body
3. 2 Náv r h va z eb m ez i t e r m í ny t ez au r u
p r o st o r ov ých d a t
Z klasických vztahů bylo pro tezaurus prostorových dat
vybráno pět vztahů:
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Tab. 1 Další navržené vztahy pro tezaurus prostorových dat
Relace

Popis

Příklad

nad

X nad Y. Objekt X se prostorově nachází alespoň nad částí objektu Y.

most nad řeka (dálnice, silnice, údolí)

pod

Y pod X. Objekt Y se alespoň částečně prostorově nachází pod
povrchem objektu X.

silnice pod most, tunel pod řeka (pohoří)

vedle

X vedle Y. Označuje sousedící objekty, vztah je oboustranný.

příkop vedle silnice, ale i silnice vedle příkop

překonává

X překonává Y. Objekt X slouží k volnému pohybu přes překážku Y.

propustek překonává násep, železniční přejezd
překonává silnice

je překonán

Y je překonán X. Volný pohyb přes překážku Y je umožněn díky
objektu X.

potok je překonán lávka, (most)

odděluje

X odděluje Y. Objekt X slouží k vymezení hranice mezi dvěma objekty
typu Y.

plot odděluje parcela, střední dělící pás
odděluje proudy silnice

je oddělen

Y je oddělen X. Objekty Y jsou odděleny objektem X.

okres je oddělen hranice okresu

na začátku

X na začátku Y. Objekt X leží na počátku objektu Y.

pramen na začátku řeka

na konci

X na konci Y. Objekt X ukončuje objekt Y.

ústí na konci řeka

na

X na Y. Objekt X je na objektu Y.

hraniční znak na hranice, jez na řeka

• viz	odkaz od nepreferovaného termínu k ekvivalentní-

mu preferovanému
• ekv	odkaz od preferovaného termínu k ekvivalentnímu
nepreferovanému
• nd 	odkaz od preferovaného termínu k nadřazenému
preferovanému termínu
• pd 	odkaz od preferovaného termínu k podřazenému
preferovanému termínu
• ad	odkaz od preferovaného termínu k asociovanému
preferovanému termínu
Vztahy typu ndp (pdp) – nadřazená (podřazená) generická
jednotka nebo ndg (pdg) nadřazená partitivní jednotka bude
vhodnější popsat jinak. Jako příklad uveďme „násep“ ve
vztahu k silnici a „těleso železniční komunikace“. Nejedná
se o případ ndp/pdp, protože některé náspy jsou silniční, jiné
železniční, ale také ne o případ ndg/pdg, protože ne každá
komunikace je postavena na náspu. Pro tento případ je vhodnější zavést nový termín např. „skládá se z/je částí“.
Inspirací pro rozšíření vazeb mezi lexikálními jednotkami tezauru posloužil fungující tezaurus AGROVOC – vícejazyčný strukturní tezaurus v oboru zemědělství, který byl
vyvinut Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) začátkem 80. let. Mezi jednotlivými termíny
je uváděno 63 vztahů – jak klasických, určujících hierarchii,
tak specifických (např. X vyvolává Y (exhalace vyvolávají
znečištění), X napadá Y (slintavka napadá ovce) atp.) [1].
Prostorová data jsou velmi specifickým případem dat proto, že geoprvky mezi sebou mají vzájemné prostorové vazby.
Proto byly tyto vazby analyzovány a z nich nakonec bylo
vybráno deset prostorových vazeb mezi lexikálními jednotkami tezauru prostorových dat (viz tab. 1).
3. 3 Syst ém n a pl ňová n í t ez au r u
Účelem tezauru prostorových dat je vyhledávání vazeb jednotlivých typů geografických objektů (geoprvků) případně
i s možností zjistit, ve kterém mapovém díle lze daný prvek
najít.

Z toho vyplývá, že čím je tezaurus bohatší, tím snáze (nebo vůbec) lze požadované informace vyhledat i při
nepřesně formulovaném požadavku a uživatel nebude odmítnut s výsledkem, že pro daný geoprvek není v žádné mapě
jeho obraz.
Základním zdrojem informací byly: Katalog mapových
značek Základní mapy ČR 1:10 000 [8], Katalog objektů
ZABAGED® [9], Katalog geoprvků katastru nemovitostí
ČR [4] a Katalog typů topografických objektů DMÚ 25 [10].
Další postup byl s ohledem na vlastní zkušenosti a znalosti.
Vzhledem k předpokládané cílové skupině uživatelů – z různých geovědních oborů, případně z řad úřadů – tedy laiků,
kteří nemusí znát správnou terminologii, ale používat různá
synonyma nebo „skoro-synonyma“ (synonyma v obecné řeči,
ale nesprávné nebo neexistující termíny z odborného hlediska), je vhodné zahrnout i tyto termíny jako nepreferované
a pomocí hierarchických vazeb v tezauru dovést uživatele
ke správnému termínu a informaci, ve které mapě/mapovém
díle daný prvek najde.
Byla řešena otázka, jak tezaurus naplňovat. ČSN 01 0193
zmiňuje oba způsoby budování tezauru – jak induktivní, tak
deduktivní. Při deduktivní metodě se zařazují zvolené jednotky postupně do příslušných struktur. Na rozdíl od toho se
při induktivní metodě postupuje odspodu, tj. lexikální jednotky se zařazují ad hoc.
Zařazování lexikálních jednotek do tezauru je z hlediska
šíře geografických oborů, které se v kartografii uplatňují,
a analýzy všech vazeb dosti složitá záležitost. Vyvstávala
též praktická otázka, k čemu by v první fázi dlouhodobého
naplňování tezauru prostorových dat sloužil značně neúplný
tezaurus budovaný pro jedno konkrétní mapové dílo. Uživatelé by v něm našli pouze geoprvky z jednoho mapového
díla. Pokud se naproti tomu zpracuje jeden obor – např. sídla, je možné tezaurus po dokončení této fáze již používat pro
vyhledávání geoprvků s vazbou na sídla – budovy, průmyslové areály atd., a to přes všechna mapová díla. Výhodu to má
i v tom, že případné nejasnosti se budou s ostatními odborníky řešit hned a intenzivně – např. více dotazů v jednom
týdnu oproti občasnému kontaktu s jedním problematickým
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slovem. Tím, že funguje alespoň část tezauru v dostatečně
bohaté podobě, je možno se poučit a vyvarovat se případným nedostatkům při další fázi, která bude probíhat velmi
podobně, jen v jiné kategorii geoprvků. V neposlední řadě
bude aktualizace daleko snazší při použití budování tezauru
shora než později objevovat další vazby a jednotlivě se stále
vracet a rozšiřovat již zařazené termíny. Vazby mezi jednotlivými kategoriemi nebudou již tak silné, resp. je možno připojovat celé „větve“ najednou. Vzhledem k výše uvedeným
důvodům a také s přihlédnutím k maximálně omezenému
počtu lidí, budujících tento tezaurus, bylo rozhodnuto využít
deduktivní metodu podle jednotlivých geografických oborů,
respektive geoprvků (obr. 1).
3.4  P r oblémy p ř i budová n í t ez au r u
p r o st o r ov ých d a t
Při budování tezauru prostorových dat je třeba také řešit
případy, kdy daný objekt je na rozhraní několika kategorií.
Pak je třeba rozhodnout se, do které kategorie tento objekt
zařadit. Jedná se např. o způsoby využití plochy typu hřbitov, sportoviště. Jedná se o stavbu (ačkoliv sportoviště může
být jak stadion, tak vesnická loučka opatřená bránami) nebo
o specifický druh vegetačního pokryvu, resp. land-use?
Vzhledem k vžitému zařazení se tyto objekty řadí ke stavbám, což nemusí být laickým uživatelům zřejmé. Podobný
problém je třeba i u rybníků – jedná se svým způsobem
o přehradu – stavbu nebo vodstvo nebo krajinný pokryv?
Podobné rozhodnutí je nutno učinit i u zamokřených společenstev jako rašeliniště, močál apod. V těchto případech
nelze ani poukázat vazbami na alternativní nadřazenou
jednotku jako např. u železniční stanice – obecně může být
vnímána jako budova, v ZABAGED® se jedná o účelovou
plochu, ale není postižena vazba na železnici. Právě pomocí
prostorového vztahu „vedle“ je zároveň definována i vazba
na komunikaci – železnici. V některých případech však tyto
vazby nejsou vzájemně jednoznačné – např. kůlna (stavba)
není vždy v zahradě.
Podobná problematika se prolíná i do rozlišného zařazení
objektů v rámci jednotlivých mapových děl. S tím souvisí
např. i vedení a podrobnější rozlišení např. budov ve vojenských mapách – tam jsou uváděny i objekty jako věznice,
radnice apod., zatímco rezortní mapy tyto kategorie nerozlišují a zahrnují je jednotně pod administrativní a správní
budovy. V tezauru byl tento problém vyřešen tak, že podrobnější rozčlenění je uváděno jako jejich podřízený nepreferovaný termín.
3. 5 Vy u ž it í t ez au r u p r o st o r ov ých d a t
Hlavní využití tezauru je pro vyhledávání datových zdrojů.
Zvláště užitečné to bude v momentě, kdy se tezaurus propojí s metadatovým systémem a případnou vyhledávací službou. Na základě požadavku uživatele může být prohledáním
tezauru vytvořen seznam relevantních a potencionálně relevantních výsledků vyhledávání, kde na základě preferovaných termínů a jejich výskytu v metadatech může být nalezeno hledané kartografické dílo nebo alespoň dílo, které se
svým obsahem vztahuje k požadavku.
Geografové běžně používají pojem „land-use“ ve smyslu
„využití půdy“. Tezaurus umožní vyhledat všechny datové
zdroje, které tyto a jemu blízké informace obsahují. Může
se jednat jak o geografickou mapu pravého „land-use“ – tedy
s rozlišením na skupinu pěstovaných plodin – obiloviny,

Obr. 1 Ukázka hierarchie mezi lexikálními jednotkami
v tezauru prostorových dat

brambory apod., tak i další datové sady, které poskytují
některé informace podrobněji a některé méně podrobně.
Dostatečným výsledkem může být třeba i katastrální mapa,
která rozlišuje sady, zahrady, louky a pastviny, ornou půdu
atd. v katastrální komunitě pod standardizovaným termínem „druh pozemku“. Z výsledků a následného prohlédnutí
metadat pak uživatel vyčte, zda jsou pro něj tyto informace relevantní či nikoliv. Starší generace používá pro druh
pozemku zastaralý termín „kultura“. Pokud se zadá tento
pojem do vyhledávače, bez tezauru nebude výsledek zpracován. Zatímco tezaurus napomůže správnému vyhledání
druhu pozemku. Mezi laickou veřejností lze očekávat další
nepřesně a nesprávně formulované požadavky, a právě těmto
uživatelům tezaurus dost významně usnadní hledání příslušných informací.
Obsažení prostorových vazeb mezi jednotlivými lexikálními jednotkami umožní vyhledat i prvky, které se na některých mapách explicitně nevyskytují, a tím pádem nejsou
v legendě mapy uvedené. Tyto prvky však mohou být prostorově identifikovány například jako hranice, střed atp. jiného
prvku. Konkrétně např. břehové čáry sladkovodních objektů
se v legendě katastrálních map nevyskytují, avšak je možno
je identifikovat jako hranici koryta vodních toků, které jsou
v katastrálních mapách značeny. Podobně mohou být nalezeny kontextové informace – např. někoho, kdo se zajímá
o plavbu po řekách mohou zajímat informace o jezech nebo
mostech. A právě takové vztahy jsou definovány v tezauru.

4. Závěr
Článek seznamuje s úkolem vytvoření tezauru prostorových
dat, který dosud nebyl nikde publikován. Dosud byly vytvářeny jen tezaury geografických jmen. Od nich se tezaurus
prostorových dat odlišuje tím, že je obecný – nezaměřuje se
na konkrétní názvy objektů, ale na vlastní objekty a jejich
vztahy.
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Při budování tezauru je třeba čelit problémům, kdy některé objekty spadají do více kategorií. U většiny takových
objektů je problém vyřešen tím, že v tezauru prostorových
dat jsou definovány také prostorové vztahy. Tím se pomocí
některého z prostorových vztahů vytváří též vazba na jinou
kategorii objektů.
Význam tezauru spočívá v usnadnění vyhledávání konkrétních dat i při nepřesně nebo terminologicky ne zcela
správně zadaném požadavku. Propojením na další datové
zdroje (např. metadata) by bylo možno vybudovat poměrně
silný nástroj pro vyhledávání zájmových datových sad.
V současnosti jsou v tezauru prostorových dat zpracovány kategorie „Vegetace“ a „Stavby“. V roce 2009 budou
doplněny další kategorie a budou nadále propracovávány
vazby mezi jednotlivými termíny. Data jsou zatím naplňována do prostředí programu PSH manažer, který data
ukládá v hierarchických vazbách. Ostatní vztahy mezi
lexikálními jednotkami jsou vkládány do tabulky Microsoft Excel. Aktuální verzi tezauru je možno prohlížet na
http://www.spravageodat.cz/Data/Tezaurus.html.
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Abstrakt
Uplatnění družicových metod v různých geovědních oborech spočívá nejen v přesnosti měření a jeho korekcích či množství,
ale také v přesnosti určení dráhy, z níž se pozorování uskutečňuje, neboť ta je pro družicovou metodu výchozím rámcem.
K náležitému ohodnocení přesnosti družicových dat tak patří mimo jiné vyčíslení vlivu chyb modelu gravitačního pole na
přesnost dráhy družice. Tu ovšem lze zpětně pojímat jako nástroj ke sledovaní vývoje či porovnání úrovně přesnosti modelů
gravitačního pole. Dokumentace teoretických i praktických otázek takového přístupu z pohledu přesnosti radiální složky dráhy, klíčové složky především v družicové altimetrii. Hlavní rysy úlohy jsou dokumentovány na některých starších i doposud
užívaných modelech gravitačního pole Země reprezentovaných lineární kombinací sférických harmonických funkcí.
Radial Orbit Error as a Tool for Comparison of Earth’s Gravity Field Models Accuracy
Summary
Application of satellite methods in various geoscience branches is based not only on the measurements´ accuracy, their
amount and corrections, but also on orbit accuracy, used for observation. The satellite orbit is considered as a fix frame for
measuring and therefore the projection of Stokes parameters accuracy to orbit accuracy is a common task. Conversely we can
consider such way as a tool for evaluation of Earth’s gravity field models accuracy. Some theoretical and practical aspects
are documented and discussed from the side of radial orbit accuracy, the key component of satellite altimetry, in particular.
Main features are shown at chosen older and common used Earth gravity field models represented by the linear combination
of spherical harmonious functions.
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1. Úvod
Dráhu družice si lze, s ohledem na možné uplatnění družicové metody, představit např. jako výchozí rámec geodetické sítě, neboť čím přesněji jsme schopni dráhu určit, tím
citlivěji je možné sledovat dění uvnitř rámce (na povrchu
Země) podobně jako při určování přesnosti posunů bodů
v rámci geodetické sítě. Družicová altimetrie je kosmickou
technikou měřící vzdálenost družice – hladina oceánu ve
směru nadiru. V současnosti je díky dostatečně hustému
pokrytí měřením v oblasti oceánů a zaledněných území
silným nástrojem ke sledování různorodých jevů na Zemi.
Pro její úspěch hraje klíčovou roli přesnost především té
složky dráhy, která koresponduje se směrem pozorování, tj.
v radiálním směru na spojnici hladiny oceánu s hmotným
středem družice. Na dráhu družice obecně působí řada faktorů, gravitačního i negravitačního původu, a proto je určení přesnosti těchto vlivů nutným požadavkem k náležitému
vyhodnocení přesnosti družicových dat.
V tomto textu budeme věnovat pozornost gravitačnímu
působení, přesněji řečeno vlivu přesnosti použitého modelu
gravitačního pole na chybu radiální složky dráhy, tzn. přenosu chyb Stokesových parametrů (chyb modelu gravitačního pole Země) na chybu radiální složky dráhy – radiální
chybu (RCH).

2. Historické ohlédnutí
Problematika radiální chyby není nikterak novým tématem a už od počátku altimetrie v 70. letech jí byla věnována velká pozornost, zejména v návaznosti na Kaulovu
teorii (vyjádření gravitačního potenciálu v Keplerových
elementech) [3]. Mezi hlavní představitele původních
prací zmiňme alespoň jména Wagner, Colombo či Rosborough a dlužno dodat, že také v Česku (Československu) se altimetrii a radiální chybě věnuje již od 80. let
pozornost, zvláště při testech přesnosti modelů gravitačního pole Země [5]. Ucelený pohled na vývoj studia radiální chyby na našem území můžeme nalézt např. v [4]. Za
téměř 40 let se z altimetrie, jak dokládá obr. 1, původně
jako velice ambiciózní a perspektivní metody dnes stala
standardní technika vysoké přesnosti bohatě přispívající
nejen do oblasti geodézie. V současnosti altimetrie nabízí
cenné informace pro geofyziku, oceánografii, klimatologii a další. Z obr. 1 je patrné, že v počátcích se hodnota
radiální chyby např. u mise GEOS-3 (1975) pohybovala
v řádech metrů, zatímco na počátku 90. let již její hodnota u mise TOPEX/Poseidon (1992) „prolomila“ významnou hodnotu 10 cm a umožnila altimetrii zaznamenávat
například takové klimatické jevy, jako je El Niño nebo
La Niña.

3. Model gravitačního pole Země a jeho přesnost
Gravitační pole Země ve vnějším bodě obvykle reprezentujeme gravitačním potenciálem V pomocí rozvoje sférických
(kulových) harmonických funkcí, viz rovnice (1). V tomto
zápise pak můžeme gravitační potenciál chápat jako součet
potenciálu homogenní koule a tzv. poruchového potenciálu
R, který dominantní sférický charakter gravitačního pole
v podstatě „dotváří“ souborem Stokesových parametrů (SP)
vyšších stupňů a řádů.

Obr. 1 Vývoj radiální přesnosti [8]
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kde je skalární veličina V rozložena do nekonečné řady,
 ,  jsou normované Stokesovy parametry stupně l
a řádu m, ae značí hlavní poloosu referenčního elipsoidu, r je
vzdálenost libovolného bodu od počátku a   Φ  je tzv.
přidružená Legendreova funkce v normovaném tvaru.
Modelem gravitačního pole (GP) budeme tedy rozumět
omezený počet SP náležící určité epoše. Počet SP potom
udává rozlišení modelu (dáno hodnotou lmax) tzn. s jakým
rozlišením lze strukturu gravitačního pole geometricky zobrazit na povrchu Země. Další důležitou charakteristikou je
přesnost modelu. Modely vznikají na základě velké a mnohdy víceleté sbírky různorodých pozorování (družicových či
terestrických) zahrnutých do celkového zpracování – vyrovnání. Výstupem této procedury je také odhad přesnosti
vypočtených parametrů ve formě kovarianční matice (KM)
SP. Rozsah KM většinou nesouhlasí s maximálním stupněm
a řádem (rozlišením) vytvořeného modelu a je v současnosti
omezen zhruba na hodnotu lmax = 70–90. Důvodem je jednak
věrohodnost odhadu korelací mezi SP vyšších stupňů a řádů
(> 90), ale také objem dat KM, jelikož počet členů matice
roste přibližně se čtvrtou mocninou stupně a například již
pro stupeň l = 180 obsahuje KM přibližně 109 členů, což
odpovídá v ASCII zápisu objemu 9 GB.
Při práci s modelem gravitačního pole Země (používání
Stokesových parametrů) proto přirozeně souvisí úloha odhadu vlivu nepřesnosti modelu na přesnost veličin z něj odvozených, ať už se jedná o přenost dráhové poruchy, odlehlosti
geoidu, tíhové anomálie a jiných. Tyto veličiny jsou současně vhodným nástrojem ke sledování změn či vývoje přesnosti modelů gravitačního pole Země, samozřejmě pouze
z pohledu oné veličiny. V této práci je testovanou veličinou
přesnost radiální složky dráhy (radiální chyba) a jejím prostřednictvím nahlédneme na přesnost některých modelů GP
Země a na základní rysy této úlohy.
Te st ova n é mo d ely
K testování byly vybrány 4 modely, z toho dva z americké
„dílny“ jako představitelé historických i běžně užívaných
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modelů, konkrétně JGM-3 z roku 1986 a model, který na něj
datově navazoval a mnohými pozorováními jej doplnil, v současnosti stále užívaný EGM96 z roku 1996. Zástupce novějších představují dva „evropské“ modely, GRIM5-C1 (2000)
jako představitel modelu před misí CHAMP a EIGEN-1S
(2001) zahrnující již data úspěšné mise CHAMP. Porovnání těchto modelů dobře ukáže, proč může být takový přístup užitečný, přičemž největší pozornost z důvodu velkého
množství možných nastavení výpočtu budeme věnovat pouze modelu EIGEN-1S.

kde ještě excentrickou anomálii E nahradíme střední anomálií M (převod spočívá v přímém vztahu pomocí řady Besselových funkcí). Dosazením (3) do (6) získáme poruchu
v radiálním průvodiči, tj. rozdílu průvodiče nerušené keplerovské elipsy a průvodiče rušeného pohybu díky nerovnoměrnosti gravitačního pole. Tato veličina je opět součtem
nekonečné řady podle vztahu:
∞

∆ = ∑
 =

Postup vyčíslení radiální chyby je v podstatě obvyklou úlohou vyrovnávacího počtu, kde namísto kovarianční matice
souřadnic bodů trigonometrické sítě užijeme KM normovaných Stokesových parametrů  ,  a namísto vzdálenosti trigonometrických bodů se zaměříme na délku keplerovského průvodiče dráhy:
 =   −     

(2)

kde a značí hlavní poloosu dráhy, e její excentricitu a E
excentrickou anomálii.
Přenos chyb modelu gravitačního pole na složku dráhy
úzce navazuje na Kaulovu teorii vyjádření gravitačního či
poruchového potenciálu v Keplerových elementech (KE) [3].
Vyjdeme proto také z pohybových rovnic, popisující dráhu
družice v libovolném časovém okamžiku, známých Lagrangeových planetárních (poruchových) rovnic (LPE) po prvotní aproximaci (tzn. užití teorie 1. řádu) [2]:
 ∂ 
∆ =       
 
 ∂ 

(3)

kde si = {a, e, I, ω, Ω, M}, I značí sklon dráhy k rovině rovníku, ω argument perigea, Ω rektascenzi výstupního uzlu,
M střední anomálii. Poruchový potenciál R zapíšeme symbolicky jako:
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Funkce     je plně normovaná funkce sklonu,  
funkce excentricity, ae má význam hlavní poloosy referenčního elipsoidu, Slmpq je funkcí normovaných SP a funkci ψ
zapisujeme podle definice:

ψ =  −  ω +  −   +   + Ω − θ  

(5)

kde θ označuje úhlovou rychlost rotace Země.
Za povšimnutí stojí vyjádření poruchového potenciálu,
který zde výhodně zapisujeme v totožné soustavě jako dráhu družice v KE. Potom jsou nutně funkce    ,  
a Slmpq výsledkem transformace sférických harmonických
funkcí do soustavy Keplerových elementů, [3]. Hodnotu diferenciálu radiálního průvodiče v libovolném časovém okamžiku dále vyjádříme spojením LPE a diferenciálu (2) jako:
∆ =
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kde n značí keplerovský střední denní pohyb (počet oběhů
družice kolem Země za 1 den).

4. Teoretické základy
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Radiální porucha Δr (RP) je tedy současně změnou výšky družice oproti ideální, nerušené letové hladině. Obecně
by bylo nutné (6) vyčíslit do vysokých hodnot všech indexů,
neboť se jedná o součet nekonečné řady. Prakticky se lze
díky podmínce téměř kruhové dráhy, obvyklé u altimetrických družic, omezit na hodnoty indexu q = {-1,0,1}. Rovnice
(7) tedy popisuje změnu radiálního průvodiče vlivem nerovnoměrnosti gravitačního pole, daného souborem Stokesových parametrů.
Nyní aplikací známého zákona přenášení chyb přejdeme
od radiální poruchy (RP) k radiální chybě (RCH), neboť
předmětem zájmu není samotná porucha dráhy v radiálním
směru, ale její přesnost. Pro výchozí rovnici (7) platí, že
je vzhledem ke Stokesovým parametrům  ,  lineární
funkcí a můžeme proto hodnoty SP nahradit přímo diferenciály (v používané terminologii „skutečnými chybami“ SP).
Umocněním a užitím operátoru střední hodnoty (uvažujeme
normální rozdělení chyb Stokesových parametrů) přejdeme
ke „středním chybám“. Při tomto kroku je však zapotřebí jisté obezřetnosti při nakládání s frekvenčním spektrem, jenž
je produktem kombinace celočíselných indexů l, m, p, q ve
funkci ψ . Výsledná frekvence je pak dána obsahem hranaté
závorky v rovnici (7). Doporučeným postupem v [7] je tedy
před přechodem od RP k RCH (přechodem od „skutečných“
ke „středním“ chybám) nejprve frekvenční spektrum vhodně utřídit tzn. sestavit pravidla pro vyhledávání totožných
a jedinečných frekvencí. Po tomto kroku můžeme výslednou
RCH zapsat

{

σ ( ∆ ) =  δ   ∆ 

}

 

 

∞

=  ∑  δ   ∆     (8)
 =


Vzorec (8) nyní vypovídá o přesnosti RP v závislosti na
přesnosti Stokesových parametrů (jejich KM) a geometrii
dráhy družice, ale nikoli na čase jako tomu je u RP, neboť
použitím střední hodnoty 
se závislost RCH na čase
(prostřednictvím ψ ) vyloučí. Z (8) také vidíme, že celková
RCH je rovna odmocnině součtu čtverců RCH jednotlivých
řádů (tj. RCH pro různá m).

5. Testování
Před samotným rozborem výsledků je důležité zmínit některé okolnosti, které výpočet radiální chyby provází a uvést
podmínky pro objektivní výpočet. Tím hlavním faktorem
je nutnost filtrace výsledků vzhledem k jejich periodě (reciproké hodnotě frekvence ψ ). Proč však do výsledků takto
nekompromisně zasahovat? Za prvé především kvůli slabině
celého přístupu a za druhé kvůli charakteru určování dráhy
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Obr. 2 RCH jako funkce sklonu pro model EIGEN-1S (h = 780 km, cutoff = 4 dny), vlevo nahoře vliv výšky,
vpravo nahoře vliv kovariancí, vlevo dole vliv dlouhoperiodických jevů, vpravo dole vliv rozsahu KM

družic. Teoretická část naznačila, že se celý přístup zakládá
na prvotní aproximaci, která je v podstatě integrací pohybových rovnic (LPE) za jistých zjednodušujících předpokladů.
Výsledek však v sobě nese „defekt“ v podobě neřešitelnosti
v případě rezonance, tzv. případu nulového dělitele, což znamená, že poroste-li perioda jevu k nekonečnu, není možné
obdržet věrohodné výsledky.
Představu o tom, jak mohou dlouhoperiodické jevy
výsledky znehodnotit získáme z obr. 2, kde na levém spodním grafu vidíme RCH jako funkci sklonu (vyčíslení rovnice (8)) pro variantu s a bez filtračního kritéria. Významný
nárůst hodnoty radiální chyby ve variantě bez filtrace není
v této situaci důsledkem nepřesnosti modelu, nýbrž pouze
selháním teorie prvotní aproximace pro případ rezonance.
Vznik rezonančního „kopce“ v určitém sklonu také není
nahodilý a vyplývá ze závislosti rezonance na sklonu dráhy
a výšce letu družice, podrobněji např. v [1].
Druhý důvod pro filtrování výpočtu vyplývá ze způsobu
určování dráhy. Dráha (její parametry, elementy) se obvykle
určuje v jistých úsecích tzv. obloucích, odpovídajících například několika obletům družice kolem Země či dnům. Nelze však předpokládat, že mezi různými oblouky nedochází
k systematickým posunům nejen v parametrech dráhy, ale
také v pozorování družic započtených do tvorby modelu GP.
Sledování jevů (radiální chyby) zpětně promítaných z KM
modelu GP delších než délka oblouku je tudíž z tohoto pohledu neopodstatněné (zvláště u modelů postavených výhradně
na družicových pozorováních), a proto se RCH s periodou delší něž zvolená hodnota do celkového součtu nezapočítává a je
tímto způsobem vyloučena. Empirický parametr rozdělující
vyloučené periody („cutoff“) od započtených je obvykle volen
10 dní pro dráhy družic typu TOPEX/Poseidon či Jason, 4
dny u drah družic GEOSAT, GFO, ERS-1,2, ENVISAT a 1,3
dne pro družice na nižších drahách (CHAMP, GRACE).
S využíváním KM Stokesových parametrů souvisí také
otázka vhodné volby velikosti uvažované matice určené hod-

notou lmax. Výpočet RCH při dostatečné hodnotě lmax (velikosti kovarianční matice) má vliv jak na vypovídací hodnotu
výsledků, tak také na rychlost výpočtů. Na pravé dolní části
obr. 2 je opět vyčíslena rovnice (8) při různých lmax. Je patrné, že výchozí hodnota lmax = 70, jež je všude dále ve výpočtech uvažována, je postačující, neboť k významnější změně
v hodnotě RCH dochází až při přechodu od 70 k lmax = 50.
Typickým jevem při řešení chybových úloh při neznámé
kovarianční matici je zanedbání kovariancí a využivání
pouze variancí. Tuto variantu výpočtu demonstruje pravá
horní část obr. 2. Ihned je patrné, že při neúčasti kovariancí
přicházíme o cenné informace v podobě lokálních extrémů,
označující příspěvky jednotlivých družicových misí k přesnosti modelu gravitačního pole (viz níže). Na druhou stranu
je důležité podotknout, že variance Stokesových parametrů
jsou standardní přílohou modelu gravitačního pole, zatímco KM Stokesových parametrů nikoliv. Závěrem odstavce
si pomocí rovnice (8) také doložme závislost RCH na výšce letu družice (viz obr. 2 vlevo nahoře), jež souvisí nejen
s optimální volbou lmax, ale také s charakterem gravitačního
působení. S rostoucí vzdáleností od budícího tělesa klesá
jeho intenzita, což pochopitelně platí také pro zde prezentovanou chybovou úlohu gravitačního působení na dráhu
družice. Tvar křivky však zůstává zachován.
5.1 R a d iá l n í chyba ja ko f u n kc e sk lonu
Začněme s interpretací RCH jako funkce sklonu dráhy, u níž
je okamžitě vidět, v čem mohou být analýzy tohoto druhu
přínosné. Na obr. 3, kde svislé úsečky označují referenční
sklony vybraných družic, je dobře patrný přibližně symetrický průběh RCH vůči polární dráze (I = 90°) s vyššími
hodnotami pro malé a velké hodnoty sklonu dráhy (oblasti,
kde mnoho uvažovaných družic nelétá). Symetrický průběh plyne z charakteru geometrie dráhy, neboť altimetric-
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Obr. 3 Celková RCH jako funkce sklonu pro čtveřici modelů GP (h = 780 km, cutoff = 4 dny)

Obr. 4 RCH podle řádu pro model EIGEN-1S vzhledem ke sklonu (h = 780 km, cutoff = 4 dny)

ká družice může vykonat měření nad subsatelitním bodem
stejným způsobem v případě prográdní dráhy (I < 90°) jako
v případě retrográdní dráhy (I > 90°). Porovnáme-li nejprve dvojici modelů JGM-3 a navazujícího EGM96 je patrné,
že se radiální přesnost výrazně navýšila právě ve sklonech
družic zapojených k tvorbě modelu EGM96. Ve sklonu
zhruba 28° výrazně přispěla k radiální přesnosti mise EP/
EUVE, v okolí I = 50° družice LAGEOS-2, GFZ a Starlette. Z altimetrických družic zahrnuje EGM96 pozorová-

ní družic TOPEX/Poseidon (I = 66°), GEOSAT (I = 108°),
GEOS-3 (I = 115°) či ERS-1 (I = 98,5°). K podobným závěrům musíme nutně dospět, srovnáme-li i novější dvojici
modelů (GRIM5-c1 a EIGEN-1S) zvláště vzhledem k misi
CHAMP.
Radiální přesnost modelu EIGEN-1S (zahrnuje pozorování družice CHAMP) je podstatně vyšší oproti modelu
GRIM5-c1, který data z mise CHAMP neobsahuje. Přesnost
byla díky misi CHAMP zlepšena až na mm úroveň (platí
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Obr. 5 RCH podle řádu pro model EIGEN-1S vzhledem ke sklonu (h = 780 km, cut-off = 4 dny)

ovšem pro výšku ERS) právě v okolí referenčního sklonu
I = 89° družice CHAMP. Vyjádření RCH jako funkce sklonu,
jak dokládá obr. 3, dokáže snadno zhodnotit přínos družicové mise k přesnosti daného modelu. RCH je v současnosti
(u novějších modelů) pro většinu drah (vzhledem ke sklonu)
s výškou okolo 800 km na cm úrovni. Platí zde pochopitelně vliv tlumení hodnoty RCH s rostoucí výškou. Například
u družic s nižší letovou hladinou dosahuje RCH decimetrů
až metrů, nebo naopak pro názornost u GPS družic se hodnota RCH pohybuje v desetinách milimetrů, jak např. uvádí
[9]. Pro přesnost drah GPS družic tedy přesnost Stokesových
parametrů hraje ve srovnání s přesností určení negravitačních vlivů (tlak slunečního záření) nepatrnou roli.
5. 2 R a d iá l n í chyba p r o ř á d sfé r ick ých f u n kc í
Radiální chyba jako funkce sklonu je podle vzorce (8) součtem čtverců RCH podle řádu. To znamená, že celkovou
RCH lze jednoduše vyčíslit na základě částečných součtů
v podobě RCH podle řádu, jež je vyjádřením radiální přesnosti díky vlivu přesnosti Stokesových parametrů sdílejících
stejnou hodnotu indexu m-řádu. Na základě této úvahy přejdeme z obr. 3 k obr. 4 vytvořeným pro model EIGEN-1S.
K závislosti na sklonu dráhy I v obr. 3 přibyla závislost na
indexu m. U zobrazeného modelu je zejména dobře patrný
vliv mise CHAMP v oblasti okolo polární dráhy.
Obecně lze říci, že charakteristickým rysem RCH v závislosti na řádu je vzrůst hodnot RCH zvláště v rezonančních
řádech. To znamená, že pro určité hodnoty m je RCH vyšší,
přestože dlouhoperiodické jevy (včetně rezonančních) jsou
kritériem cutoff vyloučeny. Rezonanci si snadno představíme jako „souhru“ počtu oběhů družice kolem Země a počtu
dnů k nim potřebných.
Dobrým příkladem mohou být opět družice GPS, jež
Zemi oběhnou dvakrát za den a jejich dráha odpovídá rezo-

nanci 2/1. Proč však jsou hodnoty RCH vyšší v rezonančních
řádech, když je použita dostatečně účinná filtrace? Obecně
totiž platí, že při průchodu družice rezonancí je dráha družice významněji ovlivňována specifickými SP, a to těmi, které sdílejí totožný řád nebo jeho násobky. Tyto SP je možné
z analýzy dráhy družice zpětně určovat (tzv. obrácená úloha
kosmické geodézie). Zádrhel je ovšem v tom, že k dispozici pro tvorbu modelu GP není příliš mnoho pozorování
z doby průchodu družice rezonancí, a proto RCH vzrůstá
právě v rezonančních řádech. Družice CHAMP ovšem opakovaně nabídla pozorování z doby průchodu rezonancí, proto se následné zařazení takových pozorování do modelu GP
projevilo na radiální přesnosti právě v rezonančních řádech.
Z obrázku také plyne, že výrazné zlepšení se týká pouze
okolí polární dráhy a tudíž k celkovému zlepšení přesnosti
modelu GP by bylo zapotřebí pozorování z průchodů rezonancemi na všech různých sklonech dráhy.
S touto úvahou souvisí také problém tzv. družicových
modelů „ušitých“ na míru určitému typu dráhy. Popsaným
postupem lze totiž získat model gravitačního pole, vyznačující se vysokou radiální přesností, ale přesto může být jeho
přesnost pro jiné aplikace nedostačující.
RCH podle řádu nyní zobrazme pro určitou letovou hladinu a určitý sklon dráhy. Dolní část obr. 5 porovnává 4 modely gravitačního pole. Pro každý z modelů vystupují, podle
očekávání, významnější hodnoty RCH ve zmíněných rezonančních řádech. Pro rezonanční řád m = 43 je situace trochu
odlišná, neboť je patrné, že očekávaný rezonanční „kopec“
je v podstatě u svého kořene uříznut. Tento jev je přímým
důsledkem zmíněné frekvenční filtrace, která při dosažení
vyšší periody než stanovuje limit vyloučí z celkového součtu dílčí RCH. Namísto kopce se však objeví propast, která
ovšem také není nejvhodnějším řešením, poněvadž předpokladem zůstává, že v místě filtrace by měl průběh funkce
RCH plynule pokračovat v klesající tendenci s rostoucím
řádem. Tento způsob filtrace tudíž nemůže být zcela korekt-
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Obr. 6 RCH dvojice koeficientů pro model EIGEN-1S (h = 780 km, cutoff = 4 dny)

ní, ale protože při jeho použití převažují pozitiva, je stále
ve světě v podobných analýzách běžně používán, např. [9].
Svým způsobem je problém s filtrací defektem záplaty na
selhání teorie prvního řádu, na níž je úloha postavena.
5. 3  R a d iá l n í chyba p r o st up e ň a dvojic i
ko ef ic ie nt ů
V tomto odstavci stočíme pozornost na RCH pro odlišné
seskupení Stokesových parametrů, jenž je index l-stupeň sférických harmonických funkcí. RCH pro stupeň vzniká kumulací radiální chyby Stokesových parametrů s totožnou hodnotou indexu l a pro její popis vystačíme s horní částí obr. 5,
kde opět vyčíslujeme RCH pro čtveřici testovaných modelů.
Oproti RCH pro řád zaujme křivka zcela odlišný průběh.
Střídání vyšších a nižších hodnot u sudých a lichých stupňů se obvykle nazývá příznačně „zubovitým“ charakterem
(„sawtooth“). Jeho příčinou je podle [7], že družici na své
dráze významněji ovlivňují sudé Stokesovy parametry (dráha družice je na ně citlivější), a proto jejich určení z analýzy
dráhy družice zřejmě vykazuje menší rozptyl a tudíž následně
promítaná chyba z modelu GP musí být v důsledku sudých
stupňů l nižší. Navíc tato varianta radiální chyby využívá pouze variance Stokesových parametrů (kovariance mezi různými
stupni není možné z principiálních důvodů zahrnout) a může
hodnotit pouze souhrnný vliv přesnosti parametrů s totožným
stupněm. Družicová pozorování obecně nabízejí cenné informace pro určení Stokesových parametrů „středních“ stupňů,
a proto se vyšší nepřesností projevují zejména nižší stupně (9
až 16). K určení vysokých stupňů a řádu modelu gravitačního
pole samozřejmě přispívájí zejména terestrická měření (gravimetrie). Zajímavým jevem, který zřejmě vyplývá z předešlého popisu, se zdá být „sawtooth“ u vyšších stupňů v případě
družicového modelu EIGEN-1S založeném pouze na družicových pozorováních bez účasti jakýchkoli terestrických dat.

Jestliže minulý odstavec popisoval RCH pro celý stupeň (RCH vlivem Stokesových parametrů sdílejících totožný index l), nyní vyčíslíme RCH pro jednotlivý pár ,
 , tj. RCH pro konkrétní indexy l, m. Na obr. 6 uvažujme
v ose x řád sférických funkcí a v ose y jejich stupeň. Světlá
místa (sloupce) s vyššími hodnotami odpovídají předešlým
obrázkům a opět identifikují rezonanční řády. Znovu je patrný významný pokles (tmavý sloupec) díky zásahu filtračního
kritéria v rezonančním řádu m = 43. Z funkce ψɺ můžeme
dokonce snadno vyvodit již zmíněný „sawtooth“ charakter.
V obrázku vidíme, že RCH dosáhla pro určité l, m vysoké
hodnoty, pak totožnou či podobnou hodnotu způsobí jedině
taková dvojice l, m, která způsobí totožnou či podobnou periodu RCH. Chceme-li pro dané l, m nalézt jinou dvojici l, m
způsobující totožnou periodu, musíme nutně dospět k l+2•i,
m, neboť ve funkci ψɺ obdržíme totožnou frekvenci jedině
s krokem 2 v indexu l. Jakákoli změna indexu m (řádu) nutně
změní frekvenci a tím i periodu RCH, zatímco změna indexu l (stupně) nemusí nutně vyvolat změnu frekvence a tím
i periody RCH. Proto se v souvislosti s rezonancí v drahách
umělých družic hovoří o rezonančním řádu a nikoli o stupni.

6. Závěr
Představený přístup umožňuje na základě kovarianční matice modelu gravitačního pole Země hodnotit přesnost modelu
z pohledu přesnosti radiální složky dráhy. Jelikož je založen
na teorii prvního řádu (LPE), nese si s sebou slabé místo v případě rezonance, v níž selhává. K dosažení věcných
výsledků je tedy nutné splnit základní předpoklady objektivního výpočtu, tj. zavádět filtraci vzhledem k periodě poruchy, využívat plnou kovarianční matici Stokesových parametrů namísto jejich středních chyb a současně vhodně zvolit
její velikost. Pak můžeme snadno nahlížet na vývoj celkové
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radiální přesnosti, podrobněji určovat a analyzovat zdroje
vykazující se nejvyšší nepřesností a spolu s jinými přístupy
se pokusit o jinak velmi problematické hodnocení přesnosti
modelů gravitačního pole Země. Přehled některých úskalí a problémů spojených s touto tématikou nabízí například [6].
Vzhledem k altimetrii (obvykle h > 750 km) je možné,
na základě výsledků s novějšími modely GP, konstatovat, že
se v současnosti pohybuje radiální přesnost na centimetrové
(pro jisté dráhy dokonce milimetrové) úrovni. Limitujícím
faktorem pro další rozvoj altimetrie již není nepřesnost Stokesových parametrů, ale spíše nepřesnost určení negravitačních poruch či korekcí měřených veličin.
Projekce kovarianční matice Stokesových parametrů na
chybu radiální složky je obvyklou chybovou úlohou. Na jedné straně stojí informace o přesnosti Stokesových parametrů, zatímco na druhé straně nemusí nutně stát pouze radiální chyba, nýbrž libovolná funkce Stokesových parametrů.
Podobným postupem pak lze odhadovat přesnost libovolného funkcionálu poruchového potenciálu (tíhových anomálií,
tížnicových odchylek, odlehlosti geoidu apod.).
Článek vznikl v návaznosti na diplomovou práci autora,
obhájenou na katedře vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze
v roce 2008 a jeho autor děkuje vedoucím práce, doc. Jaroslavu Klokočníkovi a prof. Janu Kosteleckému za laskavé
a podnětné vedení.

Měření posunů přehrad přesnými
totálními stanicemi
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Abstrakt
Na příkladě přehrad jsou zmíněny možnosti použití přesných totálních stanic pro trigonometrická měření posunů inženýrských
stavebních objektů v místní prostorové síti. Přesnost určení příčných posunů byla porovnána s výsledky metody záměrné přímky.
Shift Measurement Dams with Precise Total Stations
Summary
The example of dams is used for demonstration of possible utilization of precise total stations for trigonometric measurements
of engineering building objects shifts in the local spatial network. The transversal shift accuracy was compared with the
results of the method of reference line of sight.

1. Úvod
Měření posunů diskrétních bodů přehradních zdí patří k tradičním a prestižním úlohám inženýrské geodézie. Obecně
je používána řada geodetických i fyzikálních metod, které se s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám doplňují
a poskytují vítanou možnost nezávislé kontroly [1]. Mezi ně
kupříkladu patří periodicky opakovaná (etapová) měření:
• metodou záměrné přímky (alignement) s přímým čtením
na příčné stupnici, pomocí příčně posuvného terče nebo
s měřením paralaktického úhlu (např. [2]),

•
•
•
•
•

sklonu,
svislic,
délek ve sparách extenzoměry,
přesnou hydrostatickou nivelací,
vodních průsaků a pórových tlaků elektronickými senzory atd.,
která jsou zpravidla nezávislá na vnějších referenčních systémech. Měření se však také týká sledování stability území
v zájmovém okolí přehradní zdi. Do popředí pak vystupují
metody, dovolující popis prostorových změn polohy v jednoznačně definovaném vztažném souřadnicovém systému:
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Obr. 1 Vztažné systémy

•
•
•
•

trigonometrické měření v přesné místní síti,
přesná polygonizace,
fotogrammetrické metody nebo laserové skenování,
permanentní měření s využitím globálních navigačních
satelitních systémů (GPS).
Při výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci hráze je
pro projekt, vytýčení, vedení stavby a pozdější etapová
kontrolní měření budována místní prostorová síť. Je nezávislá na státních souřadnicových systémech, přesnost je
záležitostí rozborů. Trigonometrická měření pomocí totálních stanic vyšší přesnosti pak umožňují jednoznačně stanovit vzájemné posuny částí stavby i okolí. V dalším textu
bychom rádi podali základní informaci na příkladě jedné
gravitační hráze.

2. Vztažné systémy kontrolních měření
S ohledem na bodová pole se místní inženýrské sítě často stále dělí na polohové a výškové nebo podle použitých
technologií na směrové, délkové nebo kombinované, přičemž mnohdy se rovinné (2D) souřadnice určují totálními
stanicemi a výšky (1D) digitálními nivelačními přístroji.
Moderní sítě pro analýzu posunů bodů stavebních objektů
jsou ve vzrůstající míře koncipovány, měřeny a vyrovnávány jako prostorové (3D). Takovéto sítě, včetně uplatnění
metod GPS, kladou na technologie měření a vyhodnocení
nové požadavky.
Podle druhu posunů (deformací) jsou změny polohy diskrétních bodů objektu vztahovány k výchozímu stavu (relativní posuny) nebo k pevnému okolí v nadřazeném souřadnicovém systému (absolutní posuny). Geodetický vztažný
systém se skládá ze souřadnicového systému a z bodového
pole. Základem dvoustupňového určování absolutních posunů je místní síť s „pevnými“ vztažnými a s pozorovanými
body a její připojení na nadřazenou – obvykle státní – síť
pomocí měření GPS v systému WGS 84. Spojení relativních
a absolutních posunů získaných terestrickými a GPS měřeními znázorňuje obr. 1.
V místní síti x’, y’, z’ podle obr. 1 mohou být posuny bodů
stavebního objektu, např. přehrady, určeny trigonometricky
jako absolutní, v systému x0, y 0, z0 metodou záměrné přímky
jako relativní. Místní sítě jednotlivých geodetických metod
bývají kombinovány a spojovány, často přesnými délkovými
měřeními mezi pozorovanými a pozorovacími (stanovisko-

Obr. 2 Observační pilíř

Obr. 3 Nucená centrace
vými), případně i vztažnými body. Pro obtížnou viditelnost
jsou vedle pozemních používána též měření GPS (X, Y, Z).
Sítě jsou vyrovnávány v daném výškovém horizontu jako
volné, což zachovává homogenitu a přesnost s vyloučením
vzniku vnitřního pnutí.
Stanoviskové body mají obvykle tzv. těžkou stabilizaci,
zaručující dlouhodobou životnost a neměnnost polohy, tvořenou kupříkladu pilíři ze dvou souosých zaražených rour
(obr. 2). Identitu opakovaného postavení přístroje s vysokou
přesností (0,1 mm) zaručuje nucená centrace pomocí tzv.
freiberské koule (obr. 3).
Obdobné zásady platí též pro sítě, sloužící k určování
a předpovědi posunů instrumentovaných bodů nestabilního
terénu [3].
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3. Měření přesnou totální stanicí
Předpokladem pro kvalitní měření a správné výroky o posunu je použití ověřené (nejlépe certifikované) přesné totální
stanice a zavedení všech potřebných matematických a fyzikálních oprav. Charakteristikou přesnosti, dosažené metodou a senzorem (přístrojem), jsou směrodatné odchylky σ,
resp. sx. Mnohaletá zkušenost stanoví vztah mezi přesností
měření a očekávaným posunem (deformací) Δx:
sx : Δx = 1:3 .

(1)

Dodržení vztahu (1) zajistí spolehlivost výroku o prokázaném posunu oproti nejistotě měření, způsobené vlivem
neznámých technologických odchylek (v německé praxi tzv.
malých hrubých chyb).
Pro optimalizaci měření v místní síti jsou v rámci vyhodnocení sledovány vstupní přesnosti. Simulovaná vyrovnání
s různými hodnotami umožní najít optimální konfiguraci,
využívající předností totální stanice. Tím se též ověří, zda
uvažovaný přístroj je schopen splnit požadované nároky na
přesnost a efektivitu měření. Kritériem je vnitřní a vnější
hodnověrnost. Mimořádný význam mají nadbytečná pozorování, která jsou podmínkou kontrolovatelnosti souborů
pomocí tzv. „Data-snooping“ – testu odlehlých pozorování
pro vyhledání „malých hrubých chyb“, které jinak způsobují
nejistotu analýzy výsledků a tedy i výroku o posunu.
V přeurčené síti jsou souřadnice bodů výsledkem vyrovnání, v němž pozorované stabilizované body jsou považovány za nezávislé neznámé. Tím je zachována geometrie
a vnitřní přesnost sítě jako předpoklad závěrečné analýzy
posunů.
Pro určení posunů bodů objektu jsou měření v síti etapově
opakována. Cílem analýzy je důkaz stability bodů, případně
nalezení bodů, jejichž poloha se mezi dvěma etapami měření
signifikantně změnila, a určení vektoru jejich posunu. Přesnost souřadnice bodů je hodnocena v etapách, posuny jako
rozdíly souřadnic téhož bodu ve dvou etapách jsou definovány statistickými postupy. Protože měřené hodnoty nevypovídají o poloze, orientaci a měřítku sítě, jsou volné vyrovnané sítě navázány na pevné body.
Analýza vychází z testu shody sítě v obou etapách. Pomocí testů je třeba objasnit, zda zjištěné rozdíly v souřadnicích
mezi etapami jsou důsledkem skutečných změn polohy bodu
nebo důsledkem náhodných chyb měření. Při dodržení podmínky metody nejmenších čtverců lze vypočítat průměrnou
přesnost vektoru posunu
Θ =

   
,


(2)

kde
r
je stupeň volnosti,
d
je vektor rozdílů,
P
je matice vah,
a porovnat ho se střední variancí s 02 obou etap pomocí F-testu
za předpokladu nulové hypotézy H0 „oba soubory jsou statisticky stejně přesné“:
   =

θ
≥ −α     ,


(3)

kde f1, f 2 jsou stupně volnosti hodnot z čitatele a jmenovatele.

Obr. 4 Stabilizace a signalizace pozorovaného bodu
Pokud nerovnost neplatí, je nutno hypotézu H0 zamítnout.
Bod s největším podílem na hodnotě vektoru posunu je nutno podrobit ověření významnosti posunu:
 =  −  >  ⋅   −α   ,

(4)

kde
sd	je směrodatná odchylka rozdílů, tvořená z kofaktorů
inverzní matice,
tf;1-α/2 je kritická hodnota Studentova t- rozdělení,
f
je stupeň volnosti společných sítí.
Po případném vyloučení tohoto bodu je třeba postup opakovat.
Výhodou geodetických trigonometrických měření z bodů,
ležících mimo území vlivů vyvolávajících posuny, je nyní to, že
po osazení odrazných hranolů nebo fólií na pozorované body
lze celý postup automatizovat. K tomu se používají motorizované totální stanice vyšší přesnosti (např. Leica TCA 2003,
Trimble 5600), které periodicky automaticky vyhledávají cíle
a opakují měření. To vede k vývoji monitorovacích systémů
a jejich použití pro permanentní sledování inženýrských děl
s plnoautomatickým přenosem a zpracováním dat z různých
senzorů v reálném čase s možností plné vizualizace. K signalizaci pozorovaných bodů se vedle dosavadních značek pro
směrová měření (obvykle nesoucích kontrastní soustředná
mezikruží) stále častěji používají spojení dvou odrazných hranolů, orientovaných na různé stanoviskové body (obr. 4).

4. Porovnání trigonometrického měření a metody
záměrné přímky
Na gravitační hrázi délky zhruba 200 m s výškou 40 m provedli pracovníci Geodetického ústavu TU Drážďany trigonometrické měření přístrojem Leica TC 2003 (σφ = 0,15 mgon,
σd = 1 mm + 1 ppm) ve 3 skupinách, při němž se měly určit
příčné posuny bodů s přesností ≤ 1mm.
Síť na obr. 1 má rozměry zhruba 200 x 400 m. Pozorované body byly vzdušné straně (líci) hráze osazeny způsobem
podle obr. 4, na koruně hráze byly stabilizovány speciálními kuželi (obr. 5) vyráběnými saskou firmou FPM Holding
GmbH. K vybavení patřily přesné hranoly GPHP1 s terči
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Obr. 6 Signalizace pozorovaného bodu na centračním
kuželu

Císařské povinné otisky map
stabilního katastru z části
území polského Těšínska
v Ústředním archivu zeměměřictví
a katastru Zeměměřického úřadu
v Praze
371.65:528.9

GZT1 a držáky hranolů délky 1,69 m (obr. 6). Odklon osy
kužele od svislice ve směru kolmém k ose hráze je určen
třikrát opakovaným urovnáním koincidenční sázecí libely
(opět výrobek FPM) citlivosti 10“ s mikrometrickým šroubem se střídavou koincidencí třikrát zleva a třikrát zprava
s výslednou přesností 2“. Na základě zjištěného odklonu
a známé délky držáku je zaváděna oprava polohy cíle.
Metoda měřické přímky (alignement) byla prováděna
speciálním optickým přístrojem firmy FPM s 65-ti násobným zvětšením. Na pozorovaném bodě byl na stabilizačním
kuželu na držáku osazen záměrný terč, v příčném směru
posunovaným mikrometrickým šroubem. Příčný posun
bodu je opět rozdílem opravených čtení mikrometru ve dvou
etapách s udávanou přesností 0,3 mm. Měření obou metod
byla opakována v různých kombinacích, úpravách a ročních
obdobích. Přehradní zeď vykazuje charakteristické příčné posuny, závisející na rozdílu teplot návodní a vzdušné
strany hráze a na tlaku vody. Maximální posuny, vztažené
k základní (nulté) etapě, dosáhly 5,2 mm.
Výsledky prokazují, že požadovaná přesnost ≤ 1mm určení příčných posunů totální stanicí, splňující podmínku (1), je
dosažena pro vzdálenosti do 100 m. Trigonometrická metoda oproti metodě záměrné přímky umožňuje stanovení prostorových souřadnic v jednotném systému.
Text byl zpracován v rámci spolupráce pracovišť inženýrské geodézie TU Dresden a ČVUT v Praze pro projekt VZ
MSM 6840770001 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí.

Dne 23. 12. 1817 vydal rakouský císař František II. (I.) (1792– 1835)1)
patent o stabilním katastru daně pozemkové.
Podle tohoto patentu měly být veškeré pozemky, to je hospodářsky obdělávané a další:
1) geometricky zaměřeny, zobrazeny na mapách, sepsány a popsány,
2) rozděleny podle druhu obdělávání (kultur) a užívání,
3) plodné pozemky měly být zatříděny do určitých jakostních tříd.
Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo v letech 1824–1843 také
zmapování Čech, Moravy a Slezska2) a zhotovení samostatné katas
trální mapy pro každou katastrální obec.
V rozsahu uvedených zemí bylo zmapováno celkem 12 696 3)
katastrálních obcí a vyhotoveno celkem 49 967 mapových listů.
Mapy měly měřítko 1:28804) a v případě celých mapových listů
rozměr 20 x 25 vídeňských palců, tedy 52,68 x 65,85 cm5).
Do roku 1806 římsko-německý císař. Rakouský císař od roku 1804.
Datum jeho narození a smrti je 12. 2. 1768 – 2. 3. 1835. Heslo František
II. (I.), Malá československá encyklopedie II. Praha, Academia 1985,
s. 515.
2)	
V tehdejších hranicích rakouské monarchie.
3)	
BOGUSZAK, František – CÍSAŘ, Jan: Mapování a měření českých
zemí od pol. 18. stol. do počátku 20. stol. – Vývoj mapového zobrazení území Československé socialistické republiky III. díl. Praha,
ÚSGK 1961, s. 54 uvádí počet katastrálních obcí 12 691.
4)	
Dáno vztahem délky 1 vídeňského palce na mapě k délce 40
vídeňských sáhů ve skutečnosti. 1 vídeňský palec = 2,634007 cm,
1 vídeňský sáh = 1,896484 m. Hodnoty vídeňských délkových jednotek In: CAFOUREK, Petr: Stabilní katastr českých zemí a jeho
operáty. Kandidátská disertační práce. Praha, s.d., s. 10, počítačový
přepis.
5)	
K uvedené problematice stabilního katastru viz MAŠEK, František:
Pozemkový katastr. Praha 1948, s. 16–17.
1)	
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Obsah map tvořil polohopis s popisem, mapová legenda obsahovala celkem 117 6) položek.
Mapy udávají polohu a rozlohu jednotlivých zobrazených skutečností a jejich kvalitu.
V mapě byly uvedeny zeměpisné názvy sídel a jejich částí, polních a lesních tratí a vodstva.
Vedle map původních, tak zvaných originálních, ručně kreslených a ručně vybarvených, vzniklých při katastrálním mapování a sloužících dlouhodobě k evidenci vlastnických vztahů
k jednotlivým pozemkům a objektům na nich a k evidenci změn
ve vlastnických vztazích k jednotlivým pozemkům a objektům
a k evidenci změn ve způsobů jejich užívání, byly vyhotoveny
také kopie těchto map – litografické otisky, následně rovněž
ručně vybarvené, dokumentující stav z doby zaměření příslušné
katastrální obce.
První byly uloženy v zemi zaměřené katastrální obce, druhé
v hlavním městě rakouské monarchie Vídni a nazývají se císařskými povinnými otisky.
Další otisky pak sloužily řadě jiných účelů7).
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku samostatného československého státu dne 28. 10. roku 1918 byla uskutečněna
archivní rozluka a dle tak zvané Pražské dohody z roku 19208) získal československý stát, kromě dalšího, i císařské povinné otisky9)
z prostoru zmiňovaných zemí Čech, Moravy a Slezska.
Originální mapy a císařské povinné otisky jsou dnes, spolu s řadou
dalších, zde neuvedených materiálů stabilního katastru, uloženy
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze, který je součástí Zeměměřického úřadu tamtéž10).
Fond těchto katastrálních map je nejcennějším archivním
materiálem uloženým v ÚAZK. Je ztěží nahraditelným dokladem vzhledu kulturní krajiny v 1. polovině 19. století na tehdejším teritoriu Čech, Moravy a Slezska, je významným zdrojem
informací pro výzkum v oblasti historie, archeologie, památkové péče, architektury, geografie, ochrany přírody a v dalších
odborných oborech11).
Součástí tohoto fondu je také samostatný soubor císařských povinných otisků katastrálních map z prostoru té části Těšínska, která již leží
mimo území českého státu a v současnosti náleží Polské republice.
Tento soubor map není úplný. Jak z hlediska počtu v teritoriu
ležících katastrálních obcí, tak z hlediska počtu dochovaných otisků map pro tu kterou katastrální obec.
Aby bylo zřejmé, ke kterým částem jmenovaného území se výše
uvedený soubor vztahuje a do jaké míry se jednotlivé povinné
císařské otisky zachovaly, přikládáme seznam všech dotčených
katastrálních obcí spolu se seznamem všech k nim příslušných
dochovaných otisků katastrálních map.

Viz Instruction zur Ausfuehrung der zum Behufe des allgemeinen
Catasters in Folge des 8 ten und 9 ten Paragraphes des Allerhoechsten
Patentes vom 23. December 1817 angeordneten Landes = Vermessung.
Wien 1824, příloha Vorschrift zur Zeichnung der Katastral Plaene,
ÚAZK Praha, fond C. Obsah mapy byl vyjádřen i barevně, například
budovy byly takto rozděleny na zděné a nezděné, přeneseně tedy na
spalné a nespalné. Zvlášť byly zdůrazněny budovy významné.
7)
Blíže viz MAŠEK, F.: Pozemkový (jako pozn. 5), s. 18.
8)	
Tzv. Pražská dohoda, správně úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou v příčině provedení jednotlivých
ustanovení státní smlouvy v Saint-Germain-en Laye, podepsaná
v Praze dne 18. 5. 1920. Nabyla platnost dne 20. 10. 1920. Blíže
s komentářem viz Jan OPOČENSKÝ, Archivní úmluva republiky
Československé s republikou Rakouskou, In: Časopis archivní školy,
r. I., Praha 1923, s. 51–141.
9)
CAFOUREK, P.: Stabilní (jako pozn. 4), s. 104.
10)
Tento je, se zřetelem na zvláštní povahu uchovávaných archiválií,
specializovaným archivem (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů). Viz GRIM, Tomáš–
KOSTKOVÁ, Pavla–KRONUS, Miroslav–ŘÍMALOVÁ, Jitka:
ÚAZK, Zeměměřický úřad, Praha 2007, s. 3.
11)
Srovnej opět GRIM, T.–KOSTKOVÁ, P.–KRONUS, M.–ŘÍMALOVÁ, J.: ÚAZK (jako pozn. 10), s. 6.
6)	

12)

České názvy uvedených katastrálních obcí převzaty dle: Mapa
země Moravské. S částmi pohraničnými Slezska, Čech, Rakous
i Uher. Sestavil a vydal Alois Vojtěch Šembera ve Vídni 1881. Č. II.
(1. vydání v roce 1863.) ÚAZK, inventární číslo II/1/8.

V níže vypsaném seznamu uvádíme současný úřední název
zobrazeného sídla, český název sídla – je li znám12), název
samostatné katastrální mapy, čísla jejích mapových listů dle
místního kladu listů, počet mapových listů – tiskových archů
a zachované mapové listy. Znaménko + označuje spojení 2
a více mapových listů na jednom tiskovém archu. Je uvedeno
inventární číslo samostatné katastrální mapy dotyčné katastrální obce – tiskových archů.

BAŻANOWICE – BAZANOVICE

B2/a/6 2

Název mapy

Titulní mapový list se nedochoval

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Titulní mapový list s místním kladem listů se nedochoval

Počet mapových listů
– tiskových archů

1

Zachované mapové listy

III

BIERY – BERY
Název mapy

B2/a/6 3
BIERAU // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. // Bezirk
Grodietz // 1836 // Lith. Prohaska u Winter C. 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Klad listů nevykreslen

Počet mapových listů
– tiskových archů

1

Zachované mapové listy

I

BOGUSZOWICE – BOHUŠOVICE
Název mapy
Čísla mapových listů dle
kladu listů

Klad listů nevykreslen

Počet mapových listů
– tiskových archů

2

Zachované mapové listy

I, II

BYSTRA ŚLĄSKA – BYSTRÁ
Název mapy

B2/a/6 4

BOGUSCHOWITZ // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk
Stadt Teschen // 1836 // Lith de lla Torre u Müller 1839

B2/a/6 5

BÜSTRAY // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk
Stadt Bielitz // 1836 // Lith Fröhlich u Müller 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Počet mapových listů
– tiskových archů

6

Zachované mapové listy

I, II+III, IV, V, VII, VI+VIII

CZECHOWICE – ČECHOVICE

B2/a/6 6

Název mapy

CZECHOWITZ // sammt den Colonien // RENARDOWITZ
und MÜCKENDORF // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. //
Bezirk Czechowitz // 1836 // Lith Edelmann u Winter C 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, ad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ad 15, 16,
17, ad 17

Počet mapových listů
– tiskových archů

14

Zachované mapové listy

I+II, III, V, ad III+VI, VII, ad XVII+VIII, IX+IV, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI+XVII

DROGOMYŚL – DRAHOMYŠL
Název mapy

Čísla mapových listů dle
kladu listů

ad 2, ad 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ad 5, 8, 9

Počet mapových listů
– tiskových archů

9

Zachované mapové listy

II, III, IV, ad III+ad V, V, VI, VII, I+ad II, VIII+IX

DZIEDZICE – DĚDICE
Název mapy

B2/a/6 7

DRAHOMISCHL // (DRAGOMYŚEL) // und Colonie //
KNAY // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Teschner
Kammer // 1836 // Lith Morerette u Müller 1839

B2/a/6 8

DZIEDITZ // (DZIEDZICZE) // -in- // Schlesien // Teschner
Kreis. // Bezirk Bielitzer Kammer // 1836 // Lith Prohaska
u Winter C. 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, ad 5, 5, 6

Počet mapových listů
– tiskových archů

4

Zachované mapové listy

I+V+ad V, II+IV, III, VI
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FRELICHÓW – FRELICHOV
Název mapy

B2/a/6 10

FRÖHLICHOF // (FRELICHOW) // -in- // Schlesien //
Teschner Kreis // Bezirk Teschner Kammer // 1836 // Lith.
Horrack u. Krippel 1839

KOMOROWICE – KOMOROVICE
Název mapy

1, 2, 3

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4

Počet mapových listů
– tiskových archů

2

Počet mapových listů
– tiskových archů

3

Zachované mapové listy

I+III, II

Zachované mapové listy

I, II+III, IV

Čísla mapových listů dle
kladu listů

GOLESZÓW – HOLEŠOV
Název mapy

B2/a/6 11

GOLLESCHAU // (GOLLESCOW) // -in- // Schlesien //
Teschner Kreis // Bezirk Teschner Kammer // 1836 // Lith.
Horrack u. Krippel 1839

KOŃCZYCE MAŁE – MALÉ KUNČIČKY
Název mapy

ad 1,1, 2, ad 3, 3, 4, 5, 6, ad 4, ad 5

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Počet mapových listů
– tiskových archů

6

Počet mapových listů
- archů

7

Zachované mapové listy

I, ad I+II, III, IV, V, VI+ad V

Zachované mapové listy

I, II, III, IV, V, VII, VIII+VI

Název mapy

B2/a/6 18

KLEIN GUREK // (GUREK MALI) // -in- // Schlesien
// Teschner Kreis // Bezirk Teschner Kamer // 1836 // Lith
Neuwirth u Winter C 1839

KOŃCZYCE WIELKIE – VELKÉ KUNČICE
Název mapy

1, 2, 3

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ad 6

Počet mapových listů
– tiskových archů

2

Počet mapových listů
– tiskových archů

8

I+III, II

Zachované mapové listy

I+ad VI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

GRODZIEC – HRADEC
Název mapy

B2/a/6 13

GRODIETZ // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. // Bezirk
Grodietz // 1836 // Lith Prohaska u Winter C. 1839

KRASNA – KRÁSNÁ VES
Název mapy

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3

Počet mapových listů
– tiskových archů

5

2

Zachované mapové listy

I, III, IV, VI, II+V+VII

Počet mapových listů
– tiskových archů
Zachované mapové listy

I, III+II

Název mapy

B2/a/6 14

HASZLACH // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. // Bezirk
Teschner Kammer // 1836 // Lith Neuwirth u Winter Fz 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, ad 3, 4, 5, 6, 7, 8, ad 6

Počet mapových listů
– tiskových archů

7

Zachované mapové listy

I+ad III, II+VIII, III, IV, V, VI, ad VI+VII

LIGOTA – LHOTA
Název mapy

CHYBIE – CHYBY
Název mapy

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Počet mapových listů
– tiskových archů

13

B2/a/6 15
CHYBI // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. // Bezirk
Teschner Kammer. // 1836 // Lith Edelmann u Winter F 1839.

B2/a/6 9
ELLGOTH // (LIGOTA) // sammt Colonie // BURZEY // -in// Schlesien // Teschner Kreis. // Bezirk Bielitzer – Kammer //
1836 // Lith J Morerette u Winter C. 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Zachované mapové listy

I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI+XIV, XII+VII, XIII,
XV+XVI

MARKLOWICE – MARKLOVICE
Název mapy

1, 2, 3, 4, 5, ad 6, 6, 7, 8, ad 8, 9

Počet mapových listů
– tiskových archů

8

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Klad listů nevykreslen

I+ad VI, II+V, III+ad VIII, IV,VI, VII, VIII, IX

Počet mapových listů
– tiskových archů

2

Zachované mapové listy

I, II

JAWORZYNKA – JAVOŘINKA
Název mapy

B2/a/6 16

JAWORZINKA // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. //
Bezirk Teschner Kammer // 1836 // Lith Neuwirth u Winter
C 1839.

MARKLOWICE GÓRNE – HORNÍ MARKLOVICE
Název mapy

1, 2, 3, 4, 5, 6, ad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Počet mapových listů
– tiskových archů

12

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, ad 2, 2, 3, 4

I+XIII, II+ad IX, III, IV, V, VI, ad VI, VIII, IX, X, XI,
VII+XII

Počet mapových listů
– tiskových archů

3

Zachované mapové listy

I+ad II, II, IV+III

KALEMBICE – KALUBICE
Název mapy

Čísla mapových listů dle
kladu listů

B2/a/6 17

KALEMBITZ // (KALEMBIC) // -in- // Schlesien // Teschner
Kreis // Bezirk Teschner Kamer // 1836 // Lith Weiß u Winter
Fz 1839.

MNICH – MNICH
Název mapy

B2/a/6 26

OB: MARKLOWITZ // (MARKLOWICE GORNI) // -in- //
Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Nieder Marklowitz //
1836 // Lith Ceschi u Winter C. 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Zachované mapové listy

B2/a/6 21

MARKLOWITZ // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk
Teschner Kammer // 1836 // Lith Wölsz u Müller 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Zachované mapové listy

B2/a/6 20

KRASSNA // (KRASNA) // -in- // Schlesien // Teschner
Kreis // Bezirk Teschner Kamer // 1836 // Lith Weiß u Winter
C. 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

HAŹLACH – HAZLACH

B2/a/6 13

GROSS KUNTSCHITZ // (WÉLKÉ KUNCICE) // -in- //
Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Teschner Kammer // 1836 //
Lith Alborghetti u Krippel 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Zachované mapové listy

B2/a/6 19

KLEIN KUNTSCHITZ // (MALE KUNCICE) // -in- // Schlesien
// Teschner Kreis // Bezirk Klein Kuntschitz // 1836 // Lith.
Horrack u Krippel 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

GÓRKI MAŁE – MALÉ HŮRKY

B2/a/6 1

BATZDORF // (KUMAROWICZE) // -in- // Schlesien //
Teschner Kreis. // Bezirk Bielitz Kammer // 1836 // Lith.
v Saar u Winter Fz 1839

B2/a/6 22
MNICH // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Teschner
Kammer // 1836 // Lith Neuhofer u Winter Fz 1839

Klad listů nevykreslen

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5, ad 3, ad 4, ad 5

Počet mapových listů
– tiskových archů

2

Počet mapových listů
– tiskových archů

5

Zachované mapové listy

I, II

Zachované mapové listy

I, II+ad III+ad IV+adV, III, IV, V
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MNISZTWO – MNICHY
Název mapy

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Klad listů nevykreslen

Počet mapových listů
- archů

2

Zachované mapové listy

I, II

OLSZÓW DÓLNY – DOLNÍ OLŠAVKA
Název mapy

B2/a/6 23

MÖNICHHOF // (MNISZTWO) // -in- // Schlesien //
Teschner Kreis // Bezirk Teschner Kammer. // 1836 // Lith
Neuhofer u Winter C 1839.

ZABRZEG – ZÁBŘEH
Název mapy

B2/a/6 34

ZABRZEG // -in- // Schlesien // Teschner Kreis. // Bezirk
Bielitz Kammer // 1836 // Lith Edelmann u Winter C 1839.

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5, 6

Počet mapových listů
– tiskových archů

6

Zachované mapové listy

I, II, III, IV,V, VI

ZAMARSKI – ZÁMRSK
B2/a/6 24

NIEDER OLISCH // -in- // Schlesien // Teschner Kreis //
Bezirk Stadt Bielitz // 1836 // Lith Wölß u Winter C. 1839

B2/a/6 35

Název mapy

ZAMARSK // (ZAMARSKI) // -in- // Schlesien // Teschner
Kreis // Bezirk Teschner Kammer // 1836 // Lith Weiß
u Winter Fz 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, ad 4, 5, 6, 7

Klad listů nevykreslen

Počet mapových listů
– tiskových archů

Počet mapových listů
– tiskových archů

5

1

Zachované mapové listy

Mapový list neoznačen (I)

Zachované mapové listy

I+II, III, IV, ad IV+VII, V+VI

OTRĘBÓW – OTRUBOV
Název mapy

OTTREMBAU // (OTREMBOW) // -in- // Schlesien //
Teschner Kreis // Bezirk Nieder Katschitz // 1836 // Lith
Neuhofer u Winter C. 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3

Počet mapových listů
– tiskových archů

2

Zachované mapové listy

I, II+III

PRUCHNA – PRUCHNÁ
Název mapy

B2/a/6 28

ZEBRZYDOWICE – DOLNÍ ŽIBŘIDOVICE
Název mapy

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Počet mapových listů
– tiskových archů

7

Zachované mapové listy

I+II, III, IV, V+IX, VI, VII, VIII

ZEBRZYDOWICE – HORNÍ ŽIBŘIDOVICE
B2/a/6 29

PRUCHNA // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Teschner
Kammer // 1836 // Lith della Torre u Müller 1839

Název mapy

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4, 5

Počet mapových listů
– tiskových archů

10

Počet mapových listů
– tiskových archů

3

Zachované mapové listy

I+VII, II, III, V, VI, VIII+XI, IX, X, XII+IV, XIII

Zachované mapové listy

I+V, II, III+IV

Název mapy
Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, 3, 4

Počet mapových listů
– tiskových archů

3

Zachované mapové listy

I, II, III+IV

RUDZICA – RUDICE
Název mapy

ad 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ad 7, 7, 8

Počet mapových listů
– tiskových archů

6

Zachované mapové listy

I+III, II, ad II+ad VII+VIII, IV+VI, V, VII

SKOTZÓW – SKOČOV

B2/a/6 32

STADT // SKOTSCHAU // -in- // Schlesien // Teschner Kreis.
// Bezirk Stadt Skotschau (Teschner Kammer) // 1836 // Lith
Neuwirth u Winter C 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

1, 2, ad 2, 3, 4, 5, 6

Počet mapových listů
– tiskových archů

6

Zachované mapové listy

I, II, III, ad II+IV, V, VI

ZABŁOCIE – ZÁBLATÍ
Název mapy

B2/a/6 30

RIEGERSDORF // (RUDZICA) // sammt Colonie //
LARISCHAU // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk
Teschner Kammer. // 1836 // Lith della Torre u Winter F 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

Název mapy

B2/a/6 31

RUDNIK // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Groß
Kuntschitz // 1836 // Lith. Ceschi u.Krippel 1839

B2/a/6 33

ZABLACZ // -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk
Teschner Kammer // 1836 // Lith Neuwirth u Müller 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

ad 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Počet mapových listů
– tiskových archů

4

Zachované mapové listy

I, II, III+IV, ad II+V

B2/a/6 27

OBER – SEIBERSDORF // (ZYBRZYDOWICE GORNI) //
-in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Ober Seibersdorf.
// 1836 // Lith Weiß u Winter Fz. 1839

Čísla mapových listů dle
kladu listů

RUDNIK – RUDNÍK

B2/a/6 25

NIEDER SEIBERSDORF // (ZYBRZYDOWICE DOLNY)
// -in- // Schlesien // Teschner Kreis // Bezirk Nieder
Seibersdorf // 1836 // Lith Wanke u Winter C. 1839

Představené císařské povinné otisky jsou vesměs ve velmi
dobrém stavu a většina samostatných katastrálních map je úplných. Mají tak v rozsahu svého zadání plnou vypovídací hodnotu.
V současnosti jsou přístupné v analogové podobě, v historicky
dohledné době se předpokládá jejich digitalizace a dostupnost prostředky výpočetní techniky.
Skutečnost uložení tohoto samostatného souboru map v ÚAZK
není možná obecně známa. Uvedené informace tak snad přispějí
k rozšíření pramenné základny pro výzkum této části Evropy.
Ukázky map – obr. 1 (viz 2. str. obálky) a obr. 2 (viz 3. str. obálky).
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)
Výročie 50 rokov:
6. 4. 2009 – Ing. Michal Hudec, výskumný a vývojový pracovník
Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave.
Rodák z Bratislavy. Po skončení odboru geodézia a kartografia na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1983 nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava
(neskôr Geodetický podnik, š. p., a od 1. 1. 1991 Geodetický a kartografický ústav) do prevádzky geodetických základov (GZ – od 1. 1.
1995 odbor GZ), oddielu (neskôr oddelenia) nivelácie. Tu ako vedúci
nivelačnej čaty vykonával meračské práce v nivelačnej sieti (opakované merania II. a III. rádu a meranie zvláštnych nivelačných sietí),
a tiež merania posunov a pretvorení. Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997
pracoval v oddelení analýzy a rozvoja GZ. Od 1. 1. 1998 bol vymenovaný za vedúceho oddelenia Štátnej nivelačnej siete (ŠNS – od 1.
1. 2001 oddelenie základného výškového bodového poľa a od 1. 1.
2002 oddelenie nivelácie a gravimetrie) odboru GZ. V tejto funkcii
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p ôsobil do 31. 3. 2006 a má zásluhy na budovaní ŠNS. Od 1. 4. 2006
do 31. 3. 2008 pracoval v oddelení nivelácie a gravimetrie na konštrukčných prácach a vykonal vyrovnanie 1. rádu ŠNS a výpočet
geopotenciálnych rozdielov na pripojenie nivelačnej siete k Jednotnej európskej nivelačnej sieti. Do VÚGK prešiel 1. 4. 2008, kde je
zapojený aj do riešenia medzinárodného projektu Geografický informačný systém pre Európsku úniu – GIS4EU. Je publikačne činný.
20. 6. 2009 – Ing. Jaroslav Beránek, ředitel Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Narodil se
v Havlíčkově Brodě, vystudoval SPŠZ (1974 až 1978) a obor geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT (1978 až 1983). V letech
1983 až 1987 pracoval jako vedoucí geodet v provozu triangulace a
mapování Geodetického ústavu, později GKP Praha. V letech 1988
až 1990 byl samostatným projektantem a odpovědným geodetem
v Projektovém ústavu VHJ Oseva Havlíčkův Brod. V roce 1991 se
vrátil do resortu ČÚZK na Středisko geodézie v Havlíčkově Brodě, kde pracuje dosud. Po všech organizačních změnách byl v roce
2003 pověřen řízením Katastrálního úřadu v Havlíčkově Brodě a
od 1. 1. 2004 je v současné funkci. Je držitelem oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností a také odborným garantem
oboru katastru nemovitostí na SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě.
Výročí 55 let:
9. 4. 2009 – Ing. Helena Šandová, ředitelka odboru správy dat
ČÚZK. Rodačka z Tábora, dokončila studium geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v roce 1978 a ve stejném roce
nastoupila do resortu ČÚZK. Až do roku 1982 pracovala v ODIS ve
VÚGTK, od roku 1983 až do roku 2003 ve Výpočetním středisku
Geodetického ústavu a všech nástupnických organizací. Od roku
1988 se zabývá hlavně programováním a správou centrální BD
katastru nemovitostí. Od 1. 1. 2004 je v současné funkci.
3. 5. 2009 – Ing. Magdaléna Kamenská, inšpektorka na spravovanie a aktualizáciu katastrálneho operátu odboru katastrálnej
inšpekcie Úradu geodézie kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR). Narodila sa v Nitre. Po absolvovaní odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1978 nastúpila do
Geodézie, n. p., Žilina, oddiel evidencie nehnuteľností (EN) vo Zvolene. Tu do roku 1986 vykonávala zápis právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, komplexnú údržbu EN a vyhotovovala geometrické
plány (GP). V rokoch 1986 až 1992 pracovala v Krajskej správe geodézie a kartografie v Banskej Bystrici, Stredisko geodézie (SG) vo
Zvolene, kde prešla funkciami: vedúci referent – špecialista, vedúca
oddelenia práv k nehnuteľnostiam a vedúca SG. V roku 1987 získala
oprávnenie na overovanie GP a iných výsledkov geodetických prác
a v rokoch 1987 až 1990 absolvovala postgraduálne štúdium odboru
geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996
pracovala v Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej
Bystrici, od 24. 7. 1996 do 4. 9. 1996 bola vedúcou oddelenia zápisu práv k nehnuteľnostiam katastrálneho odboru Okresného úradu
(OÚ) vo Zvolene a od 5. 9. 1996 do 28. 2. 1997 bola vedúcou katastrálneho úseku pôdohospodárskeho, veterinárneho a katastrálneho
odboru OÚ v Krupine. V terajšej funkcii pôsobí od 1. 3. 1997.
14. 5. 2009 – Ing. Stanislav Jahoda, ředitel Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Na
rodil se v Uherském Hradišti. V roce 1978 ukončil studium geodézie a kartografie na Stavební fakultě VUT Brno. Od 17. 7. 1978, kdy
nastoupil do zaměstnání v Geodézii Brno na Středisku geodézie
v Uherském Hradišti, je nepřetržitě zaměstnancem resortu ČÚZK.
Od roku 1980 do roku 1999 působil na pracovišti v Uherském Brodě. Ředitelem Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti byl jmenován od 1. 10. 1999, od 1. 1. 2004 je v současné funkci.
19. 6. 2009 – Ing. Lubomír Chamout. Po studiích na SPŠ zeměměřické (1969 až 1973) a oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT
v Praze (1973 až 1978) pracoval ve Vojenském projektovém ústavu
v Praze (1978 až 1991). Od roku 1991 působí jako odborný asistent
na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, nyní Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity (ČZU)
v Praze. Je autorem skript vydaných na ČZU a spolupodílí se na
řešení výzkumných úkolů na katedře biotechnických úprav krajiny
ČZU, kde je rovněž odborným garantem výuky geodézie.
26. 6. 2009 – Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Narodila se ve Znojmě. V roce 1979 ukončila vysokoškolské studium geo-

dézie a kartografie na VUT FAST v Brně. V září 1979 nastoupila do
resortu ČÚGK do Geodézie Brno, kde prošla všemi reorganizacemi
a kde pracuje dosud. Zaměřila se na problematiku katastru nemovitostí, je aktivní lektorkou na seminářích pro obecní úřady, pozemkové
úřady i soudní znalce. Působí také na Právnické fakultě MU v Brně.
27. 6. 2009 – Ing. Petr Skála, absolvent SPŠ zeměměřické (1969
až 1973) a oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze (1973
až 1978). Pracoval postupně v Kartografii, n. p., Praha a v GKP
Praha (1979 až 1983), poté v ČÚGK a ČÚZK (1983 až 1994), kde
prošel jako řadový pracovník několika odbory. V roce 1990 byl členem redakční rady Geodetického a kartografického obzoru. V roce
1994 vytvořil (společně s Ing. Jiřím Kanisem) koncepci časopisu
Zeměměřič. Po ročním působení ve VÚGTK (1995) pracuje od
roku 1996 na České zemědělské univerzitě, kde na současné Fakultě lesnické a environmentálni působí jako odborný asistent dodnes.
V roce 1999 editoval vydávání dvou časopisů Svět na dlani a Nový
zeměměřič plus. Stál u zrodu výročních kartografických cen Mapa
roku, kterou Kartografická společnost ČR uděluje od roku 1998. Je
spoluautorem skript vydaných na ČZU Praha a desítek odborných
a populárních textů o zeměměřictví. V roce 2004 založil internetový časopis Vimevite.cz, popularizující obor, který se snaží zviditelnit na veřejnosti i jako člen Rady ČSGK (od roku 2001 dosud).
Jeho jméno nebo autorskou zkratku (ps) naleznete i na sportovních
stránkách českých deníků i ve zpravodajství ČTK pod desítkami
článků o ragby, o kterém napsal i několik publikací.
Výročí 60 let:
17. 5. 2009 – Ing. Iva Šťastná, rodačka z Prahy, absolventka oboru
konstrukce a dopravní stavby Fakulty stavební ČVUT v Praze. Po
absolvování působila jako projektantka v tehdejším n. p. Pragoprojekt. V období 1985 až 1998 působila na SPŠ stavební v Praze, kde
vyučovala geodézii a stavební předměty. V letech 1998 až 2008
působila na katedře speciální geodézie FSv ČVUT v Praze jako
odborná asistentka pro výuku stavební geodézie.
Výročí 65 let:
11. 4. 2009 – Ing. Jiří Směták. Narodil se v Příložanech, okres
Třebíč. Po absolvování oboru geodézie a kartografie na Stavební
fakultě ČVUT v roce 1967 nastoupil do měřického oddílu ÚGK
Brno, který prováděl práce v oblasti účelového mapování, inženýrské geodézie, bodových polí, stavebně měřické dokumentace apod.
Jako výkonný technik pracoval až do roku 1981. Od roku 1982 do
roku 1989 působil ve funkci vedoucího měřického oddílu provozu speciálních prací. V letech 1989 až 1990 pracoval jako vedoucí Útvaru řízení výroby a jakosti v tehdejší Geodézii Brno, s. p.,
a v letech 1991 a 1992 jako vedoucí Odboru řízení SGKD již v nově
organizované KGKS pro Jihomoravský kraj v Brně. V roce 1992 se
podílel na práci organizační komise, která připravovala nové uspořádání rezortu ČÚZK (zejména v oblasti systematizace a struktury
katastrálních úřadů – KÚ). Od roku 1993 byl zástupcem ředitele
KÚ Brno-město, od 1. 4. 1996 jeho ředitelem a od 1. 1. 2004 do
roku 2006 ředitelem KÚ pro Jihomoravský kraj.
2. 6. 2009 – Ing. Petr Buchar, CSc., pražský rodák, absolvent
zeměměřického studia na SPŠZ v Praze (1962) a stavební fakultě
ČVUT (1967). Po praxi u n. p. Armabeton nastoupil v roce 1969 na
katedru mapování stavební fakulty ČVUT, kde se aktivně věnuje
výpočetní technice a především matematické kartografii. V roce
1983 obhájil kandidátskou práci. Je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky, vedl desítky diplomových prací, je školitelem doktorandů a autorem řady vysokoškolských skript. Jeho výzkumné
a odborné zájmy se soustřeďují na problematiku kartografie, zejména v oblasti návrhu a hodnocení kartografických zobrazení. Je členem Kartografické společnosti ČR a její revizní komise.
Výročie 70 rokov:
17. 4. 2009 – Ing. Marián Beňák. Rodák z Piešťan. Zememeračské
inžinierstvo študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Po jeho skončení nastúpil v roku 1961 do Riaditeľstva vodohospodárskeho rozvoja v Bratislave, od roku 1989 Vodohospodárska výstavba, š. p. (VV), kde vykonával a neskôr, ako vedúci
odboru špeciálnych činností (geodetických a geofyzikálnych meraní),
zabezpečoval geodetické a geofyzikálne práce pri výstavbe a prevádzke veľkých vodohospodárskych stavieb na Slovensku. V rámci tejto
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činnosti vykonával funkciu zodpovedného geodeta investora na viacerých vodohospodárskych stavbách (napríklad vodné diela Kráľová,
Turček, Žilina). Od 1. 12. 2001 do 31. 12. 2003 bol vedúcim strediska
špeciálnych meraní Závodu technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD)
VV. Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval ako inžinier špecialista strediska špeciálnych meraní Závodu TBD
VV. Bol odborným garantom a zároveň organizátorom 3 seminárov
z oblasti merania posunov na vodohospodárskych stavbách a do roku
2002 bol odborným garantom Slovenských geodetických dní za Komoru geodetov a kartografov (KGK). Je publikačne činný. Od 1. 4. 1990
do 30. 4. 2004 bol členom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. Je zakladajúcim členom Slovenského zväzu geodetov
(v roku 1991). Od roku 1993 bol jeho podpredsedom a v rokoch 1995 až
1997 predsedom. Je aj zakladajúcim členom KGK (v roku 1996) a bol
členom predstavenstva KGK a v rokoch 1997 až 2002 podpredsedom
predstavenstva KGK. Za pracovné úsilie bol vyznamenaný.
18. 4. 2009 – Ing. Ladislav Kupčík, narozen v Brně, od 1. 1. 1993
do 31. 12. 2001 zástupce ředitele ZKI v Opavě. Je jedním ze čtyř
autorů projektu a vzniku Slezské univerzity v Opavě.
3. 5. 2009 – Ing. Zdeněk Bujárek. Narodil se v Nové Pace, okres
Jičín. V činné službě mj. ředitel Katastrálního pracoviště Trutnov
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj.
12. 5. 2009 – Ing. Marie Králiková. Narodila sa v Českých Budě
joviciach (Česká republika). Štúdium zememeračského inžinierstva,
špecializáciu kartografia skončila na Fakultě stavební Českého
vysokého učení technického v Prahe v roku 1962. V tomto roku
prišla do Bratislavy, kde sa až do odchodu do dôchodku (1996)
venovala kartografickej tvorbe (Kartografický a reprodukčný ústav
v Modre – Harmónii, od roku 1963 v Bratislave; Kartografia, n. p.;
Slovenská kartografia, n. p. a š. p. a Geodetický a kartografický
ústav) a postupne vykonávala rôzne funkcie: technická a zodpovedná redaktorka, vedúca redakcie služobných máp a máp pre hospodársku výstavbu. Počas pobytu na Kube, v rokoch 1975 až 1977,
absolvovala postgraduálne štúdium španielskeho jazyka na Univerzite v Havane. Bola spoluriešiteľkou výskumných úloh, spoluautorkou technických predpisov a odbornou školiteľkou zahraničných
stážistov. Je nositeľkou pracovných vyznamenaní.
19. 5. 2009 – Ing. Ivan Ištvánffy. Rodák z Bratislavy. Po skončení
zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1962 nastúpil do Ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával
práce mapovacie a inžinierskej geodézie (IG). V rokoch 1967 až 1969
pracoval v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody, kde zabezpečoval investorskú činnosť a meranie pamiatkových objektov a lokalít, respektíve archeologických nálezísk. V roku
1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie, od 1. 7. 1973
Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK) a od 1. 1. 1993 Úrad
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR),
kde pracoval do 31. 1. 2004, t. j. do odchodu do dôchodku. Najskôr
do roku 1971 pracoval na úseku IG a technicko-hospodárskeho mapovania. V rokoch 1972 až 1981 pracoval v oblasti automatizácie geodetických a kartografických prác, automatizovaného informačného
systému geodézie a kartografie a bol pri kladení základov ich rozvoja
v rezorte SÚGK. Tiež aktívne pracoval v oblasti automatizovanej tvorby máp veľkých mierok a IG v rámci vedecko-technickej spolupráce
geodetických služieb bývalých socialistických štátov. Vo funkcii vedúceho kontrolného útvaru (1981 až 1987) sa zaslúžil o celkové zvýšenie
účinnosti kontroly v rezorte SÚGK. Dôslednosť, pracovitosť a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam rozhodli, že od apríla 1987
bol vedúcim a od 1. 8. 1989 do 31. 5. 1993 riaditeľom sekretariátu
predsedu SÚGK. Ďalej od 1. 6. 1993 do 30. 6. 1998 pôsobil vo funkcii
poradcu predsedu ÚGKK SR a od 1. 7. 1998 do 9. 4. 2002 bol poverený vedením kancelárie predsedu ÚGKK SR. Od 10. 4. 2002 do 31.
12. 2003 vykonával funkciu vedúceho služobného úradu ÚGKK SR.
Čitateľom časopisu Geodetický a kartografický obzor je známy ako
autor príspevkov a od júla 1988 do 31. 1. 2004 ako člen jeho redakčnej
rady. Záslužná bola jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti
a v telovýchove. Je nositeľom rezortných a iných vyznamenaní.
12. 6. 2009 – Ing. Helena Ryšková, rodačka z Prahy, dřívější odborná asistentka Ústavu geodézie Fakulty stavební (FAST)
Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Obor zeměměřického inženýrství vystudovala na ČVUT v Praze. Po praxi v různých
podnicích i organizacích resortu působila v letech 1995 až 2003
v Ústavu geodézie FAST VUT v Brně, kde přednášela mj. geodézii
posluchačům stavebních oborů. Veřejně byla aktivně činná v tělovýchově a zejména v ČSGK (členka Rady).
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Výročie 75 rokov:
9. 4. 2009 – Ing. Zita Marková. Narodila sa vo Vrbovom (okres
Piešťany). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1958 s vyznamenaním, nastúpila do Geodetického
ústavu (GÚ) v Bratislave, kde vykonávala mapovacie a fotogrametrické práce. V prácach pozemnej fotogrametrie pri spracúvaní projektovej dokumentácie pamiatkových objektov pokračovala od roku
1966 v Ústave geodézie a kartografie v Bratislave a v Inžinierskej
geodézii, n. p., závod v Bratislave. Po ročnom pôsobení v Slovenskej
správe geodézie a kartografie (1970) prešla v roku 1971 do výpoč
tového strediska v GÚ, kde pomáhala formovať činnosť oddelenia
automatizovaného zobrazovania a neskôr sa stala jeho vedúcou.
Z tejto funkcie odišla v roku 1989 do dôchodku.
18. 5. 2009 – prof. Ing. Dušan Kevický, PhD., pedagogický zamestnanec Katedry leteckej dopravy (KLD) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (Fakulta PEDaS) Žilinskej univerzity (ŽU)
v Žiline. Rodák z Brezna. Po absolvovaní zememeračského inži
nierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával nové
meranie a mapovanie. V rokoch 1961 až 1964 pracoval v Pozemných
stavbách v Poprade ako vedúci projektant terénnych úprav. Od 4. 4.
1964 pôsobí ako pedagóg na Fakulte PEDaS Vysokej školy dopravy
a spojov (VŠDS) v Žiline, a to najskôr na Katedre geodézie a geotechniky (od roku 1994 Katedra geodézie – KG) a od roku 1966 na
KLD, kde v rokoch 1972 až 1974 vykonával funkciu vedúceho katedry. V roku 1976 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied
a za docenta pre odbor dopravná technika bol vymenovaný 1. 5. 1981.
V tomto roku sa opäť stal vedúcim KLD. Túto funkciu vykonával až
do novembra 1990, kedy bol vymenovaný do akademickej funkcie
dekana Fakulty PEDaS VŠDS (od 23. 10. 1996 ŽU). Akademickú
funkciu dekana vykonával do 30. 6. 1996. 1. 7. 1996 bol vymenovaný za riaditeľa Štátnej leteckej inšpekcie – od 1. 7. 1998 Letecký
úrad SR. Túto funkciu vykonával do 31. 3. 1999. Dňa 20. 2. 1998 bol
vymenovaný za profesora pre odbor dopravná a spojová technológia.
Na KG Stavebnej fakulty ŽU prednášal od 1. 7. 1996 do roku 2006
predmety geodézia a základy kozmickej geodézie. Je spoluautorom 4
monografií a autorom 5 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt)
z oblasti leteckej a satelitnej navigácie. Úspešne referoval na 10 konferenciách a sympóziách (najmä z oblasti satelitnej navigácie). Má
rozsiahlu posudkovú činnosť.
27. 5. 2009 – Ing. Jan Fafejta. Narodil se v Praze, absolvoval Reálné
gymnasium v Praze-Karlíně (1952). Externě vystudoval obor dobývání ložisek na Střední průmyslové škole hornické v Kladně (1964)
a dálkově absolvoval studium na ČVUT, fakulta stavební, obor geodézie (1969). V roce 1952 nastoupil do n. p. Západočeský rudný průzkum v Praze a v různých funkcích v oblasti geologického měřictví
pracoval až do roku 1992, kdy založil spolu s dalšími spolupracovníky soukromou společnost GEODET, spol. s r.o. a stal se jejím
jednatelem. Během své činnosti v n. p. Geoindustria pracoval jako
zahraniční expert na akcích v SRN, Mongolsku, Íránu a Lybii, kde
vesměs vedl důlně měřické a geodetické práce. Působil v ČSVTS, kde
byl jednatelem závodní pobočky a předsedou sekce důlního měřictví
a geodézie a v mezinárodní společnosti důlních měřičů ISM, od roku
1991 do roku 2001 předsedou 5. komise ISM. Stal se zakládajícím
členem Společnosti důlních měřičů a geologů, je členem ČSGK, kde
působil několik let ve funkci člena rady. Členem KGK je od jejího
založení; v roce 1994 se stal členem představenstva a od roku 1997
je předsedou. Od roku 1998, kdy se ČR stala přidruženým členem
CLGE (Rady evropských zeměměřičů), v ní vyvíjí aktivní činnost.
29. 5. 2009 – Ing. Pavel Nedvěd. Narodil se v Městci Králové.
Absolvent Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze (1959), ředitel
bývalého n. p. Geodézie, Liberec a dlouholetý člen kolegia předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického. Jeho odborná
zdatnost a dobrá organizační a řídící práce byla oceněna několika
vyznamenáními. V 90. letech byl vedoucím ekonomicko-správního
odboru na Katastrálním úřadě v Liberci.
Výročí 80 let:
1. 4. 2009 – Ing. Jaroslav Zákoutský, bývalý vedoucí provozu
mapování Geodézie, n. p., Praha, člen výboru ZO ČSVTS, člen
KV ČSVTS, držitel čestného titulu „Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK“ z roku 1979.
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15. 4. 2009 – Ing. Milan Tureček, bývalý vedoucí Střediska geodézie Semily, držitel čestného odznaku „Nejlepší pracovník resortu ČÚGK“ z roku 1975.
17. 4. 2009 – doc. Ing. Jiří Streibl, CSc., rodák z Prahy, v letech
1979 až 1990 vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav Stavební fakulty ČVUT v Praze, na níž působil od roku 1952. Hodnost
kandidáta věd získal roku 1963, docentem byl jmenován roku 1979.
Je autorem nebo spoluautorem řady skript, expertíz a referátů. Věnuje se především geodetické přístrojové problematice. Po odchodu do
důchodu roku 1991 nepřerušil styky s katedrou, přednášel geodézii
na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole i na
Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.
21. 4. 2009 – Ing. Karel Maxmilián, rodák z Hrušova, okres Mladá Boleslav. Zeměměřické studium absolvoval na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze v roce 1952. Celou svou odbornou
životní dráhu věnoval mapování a evidenci nemovitostí. V bývalém
OÚGK v Plzni a od roku 1968 na ČÚGK; v tom období byl členem
redakční rady Geodetického a kartografického obzoru, v kterém
též publikoval. Od roku 1972 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, kde se věnoval zejména tvorbě Registru evidence nemovitostí a technických předpisů.
Dlouhodobě pracoval rovněž v terminologické komisi při ČÚGK.
Byl aktivním členem a funkcionářem bývalé ČSVTS.
22. 4. 2009 – doc. Ing. Viktor Gregor, PhD. Narodil sa v Necpaloch
nad Nitrou (dnes časť okresného mesta Prievidza). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského
inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave pracoval v rokoch 1952 a 1953 v Banských projektoch Teplice
v Čechách. 1. 1. 1956 prešiel do fotogrametrického oddielu Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave a od
1. 6. 1956 pôsobil ako pedagóg na Katedre geodézie (KG) Fakulty inži
nierskeho staviteľstva (od roku 1960 Stavebná fakulta – SvF) SVŠT
(od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU). V roku 1966
získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a za docenta pre
odbor fotogrametria bol vymenovaný 1. 12. 1981 na základe habilitač
nej práce v roku 1980. Od 1. 2. 1991 do 31. 1. 1994 bol vedúcim KG
SvF STU. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral
na oblasť fotogrametrie, pričom sa aktívne zúčastňoval na jej vývoji.
Je autorom 8 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), z toho 5
v spoluautorstve, ďalej je autorom alebo spoluautorom 47 odborných
a vedeckých prác, z toho 12 v zahraničných časopisoch a spoluautorom
Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998). Úspešne referoval na 39 konferenciách a sympóziách u nás
i v zahraničí. Bol zodpovedným riešiteľom 6 výskumných úloh (VÚ)
a spoluriešiteľom 18 VÚ a 1 grantovej úlohy. Jeho pedagogická činnosť
vzbudzuje zaslúženú pozornosť i v zahraničí. V rokoch 1970 až 1973
prednášal na Univerzite v Sulajmáníji v Iraku a v rokoch 1980 až 1982
na Univerzite v Bagdade (Irak), kde napísal 1 učebný text a 2 učebné
pomôcky na cvičenia z fotogrametrie. Bol školiteľom vedeckých ašpirantov a má rozsiahlu posudkovú a expertíznu činnosť. Aktívne pracoval v terminologickej komisii Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR a záslužná bola jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti.
Je nositeľom vyznamenaní. Do dôchodku odišiel 15. 7. 2002.
25. 4. 2009 – Ing. Josef Šuráň, CSc., rodák z Jestřebí (okres Zlín).
Jako výzkumný pracovník Zeměměřického úřadu – Praha, byl činný
v oboru geodetických základů a geodetické astronomie. Jeho bohaté
teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti ho předurčily pro práce v zahraničí. Jako expert OSN se zasloužil o vybudování geodetických základů v Afghánistánu, kde působil v letech 1968 až 1975.
Dále pracoval jako čs. expert v Nepálu a Iráku v letech 1980 až 1983,
kde byly zvláště oceněny jeho projekty vytyčování a výstavby mostů.
Velmi významně se podílel na konstrukci a vývoji nového cirkumzenitálu s fotoelektrickou registrací. Významná je i jeho široká činnost
publikační, zejména z oblasti geodetické astronomie.
12. 5. 2009 – Ing. Zdeněk Sedlář. Narodil sa v Olomouci (Česká
republika). V roku 1951 skončil Vysokú školu ekonomickú v Brne.
Zememeračské inžinierstvo študoval v rokoch 1952 až 1957 na
Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. V roku 1957 nastúpil do Československých
štátnych dráh (ČSD) – Správy východnej dráhy v Bratislave do Meračsko-dokumentačnej kancelárie (MDK). V roku 1961 bol vymenovaný
za technického námestníka náčelníka (od roku 1990 riaditeľa) MDK
(neskôr Geodetická kancelária a od roku 1976 Stredisko železničnej
geodézie). V tejto funkcii úspešne pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1992. V rokoch 1965 až 1967 absolvoval postgraduálne
štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline a v roku 1985 získal

oprávnenie na overovanie geodetických prác. Organizačne zabezpečil tvorbu jednotnej železničnej mapy v sieti celej ČSD. Bol aktívnym členom prípravných výborov a komisií prvých 5 celoštátnych
konferencií o geodézii a kartografii v doprave, ako aj prednášateľom.
Zúčastňoval sa na tvorbe geodetických predpisov a noriem v rámci
železničnej dopravy. Mal dobrú spoluprácu s geodetickými katedrami Stavebnej fakulty SVŠT. Od 1. 9. 1992 do 30. 6. 2004 pôsobil ako
učiteľ na Strednej geodetickej škole v Bratislave.
22. 5. 2009 – Ing. Roman Bubák, bývalý vedoucí provozu automatizace výpočetního střediska Geodetického a kartografického
podniku (GKP), Praha. Po promoci na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze roku 1954 pracoval v GKP nejprve v provozech nivelace a triangulace. Od roku 1964 se zabýval automatizací geodetických a kartografických prací a mimořádně se zasloužil
o zavedení nové výpočetní a zobrazovací techniky do praxe. Do
důchodu odešel v roce 1990.
31. 5. 2009 – Ing. Bořivoj Delong, CSc. Narodil se v Petřvaldě
u Karviné. Po ukončení zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze v roce 1952 obhájil o čtyři roky později
na této škole (již jako pracovník Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického – VÚGTK) kandidátskou disertaci
z oblasti elektronického měření délek. Náměstkem ředitele VÚGTK
byl jmenován roku 1968, ředitelem roku 1972. Problematiku dálkoměrů externě přednášel na oboru geodézie a kartografie ČVUT.
V roce 1978 byl jmenován ředitelem odboru speciálních geodetických prací na tehdejším ČÚGK, kde se věnoval především dálkovému průzkumu Země. Později působil ve funkci ředitele sekretariátu
předsedy ČÚGK. Byl členem kolegia tehdejší Československé akademie věd, vědecké rady ČVUT a zastával i řadu dalších funkcí ve
vědeckých a odborných organizacích. Od 1. 7. 1972 do 5. 2. 1990 byl
předsedou redakční rady GaKO. Do důchodu odešel v roce 1990.
10. 6. 2009 – doc. Ing. Milan Kašpar, CSc., pedagog katedry speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze a vedoucí Celostátní odborné gesce pro využití laserové techniky v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor při stavební fakultě ČVUT.
Narodil se v Praze, zeměměřické studium absolvoval na Vysoké
škole speciálních nauk ČVUT (1952). Kromě laserové techniky se
zaměřil zejména na využití vysokofrekvenčních elektromagnetických metod v geologické prospekci a mechanice hornin; pravidelně
publikuje zejména v oblasti laserů (200 publikací, 7 monografií).
Docentem byl jmenován roku 1996. Je školitelem doktorandů.
Aktivně pracoval v tehdejší ČSVTS a byl členem Mezinárodní
společnosti užité geofyziky EAEG, sekretářem WG 6E Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) a členem 3. komise Mezinárodní
společnosti důlních měřičů (ISM). Je členem ČSGK a Společnosti
důlních měřičů a geologů, členem redakční rady časopisů Stavební
obzor a Stavebnictví a interiér, soudní znalec v oboru technické
obory různé, specifikace kvantové zesilovače-lasery.
Výročí 85 let:
2. 5. 2009 – Ing. Josef Kasl, rodák z Litic u Plzně, bývalý ředitel
n. p. Geodézie Plzeň. V oboru pracoval od roku 1949. Věnoval se především otázkám automatizace geodetických a kartografických prací.
Výročí 90 let:
13. 4. 2009 – Ing. Karel Hodač. Titul zeměměřického inženýra
získal v roce 1945 na ČVUT v Praze. Publikoval řadu prací, včetně dvou knih a učebnice pro Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Aktivně působil i v dřívější ČSVTS a byl republikovým
zástupcem v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG).
4. 6. 2009 – Ing. Miroslav Herda, CSc., významný představitel
československé inženýrské geodézie. Odbornou dráhu nastoupil
roku 1939 ve Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu
v Praze. Po válce prošel několik pracovišť zaměřených na stavební a průmyslová měření, od roku 1954 působil v Ústavu geodézie
a kartografie, kde roku 1961 získal hodnost CSc. Od roku 1966
pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém, kde se věnoval inženýrské geodézii, standardizaci a metrologické a technologické činnosti a zastával funkci
vedoucího oddělení inženýrské geodézie. Po odchodu do důchodu
roku 1985 pracoval o dva roky později jako expert pro výstavbu
metra v Havaně (Kuba). Byl publikačně činný, mnohé jeho práce
jsou známy i v zahraničí, je autorem několika patentů.
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Výročí 95 let:
28. 5. 2009 – Ing. Martin Baumann, rodák z Trhanova, absolvent pražského ČVUT. Od roku 1954 pracoval v resortu, naposledy
ve funkci vedoucího Střediska geodézie v Jablonci nad Nisou. Po
dlouhou dobu zastával funkci předsedy Krajského výboru tehdejší
ČSVTS v Liberci.
Blahopřejeme!
Z ďalších výročí pripomíname:
27. 1. 1829 – pred 180 rokmi sa narodil vo Vyšnom Skálniku (okres
Rimavská Sobota) Ján Botto. Zememeračské inžinierstvo študoval
v rokoch 1847 až 1851 v Pešti. Ako zememerač pôsobil v rokoch
1851 až 1860 na Pohroní, v Gemeri a v Turci; v rokoch 1860 až 1870
v Banskej Štiavnici a od roku 1870 v Banskej Bystrici ako pracovník
komorného panstva. Zapojil sa do národno-kultúrneho života a patril
k spoluzakladateľom Matice slovenskej. Venoval sa básnickej tvorbe
a radí sa medzi významných predstaviteľov slovenského literárneho
romantizmu. Jeho vrcholným dielom je básnická skladba Smrť Jánošíkova (Lipa 1862). Zomrel v Banskej Bystrici 28. 4. 1881.
13. 2. 1719 – pred 290 rokmi sa narodil v Grazi (Rakúsko) Jozef
(Joseph) Liesganig, zememerač a matematik. Študoval filozofiu
a teológiu vo Viedni. Od roku 1749 kazateľ v Komárne. Od roku 1751
profesor matematiky v Košiciach a od roku 1752 vo Viedni, kde bol
i riaditeľom hvezdárne. Od roku 1773 guberniálny radca vo Ľvove.
Vykonával stupňové merania na viedenskom poludníku a rôznych
miestach Uhorska. Zomrel 4. 3. 1799 vo Ľvove (Ukrajina).
2. 4. 1914 – před 95 lety se v Pardubicích narodil Ing. Vratislav
Chudoba. Po získání titulu zeměměřického inženýra na Vysoké
škole speciálních nauk ČVUT v Praze v roce 1938 se věnoval od
roku 1939 nivelačním pracím. Od roku 1948 působil v tehdejším
Geodetickém ústavu v gravimetrickém oddělení, jehož vedoucím
se stal roku 1955. Zasloužil se o vybudování první čs. gravimetrické sítě, kterou z větší části sám zaměřil Nörgaardovým gravimetrem. K této oblasti byla zaměřena i jeho publikační činnost.
Nejvýznamnější prací byla „Československá gravimetrická síť I.
a II. řádu“, uveřejněná v Geofyzikálním sborníku (ČSAV, 1957).
Zemřel 24. 8. 1984 v Praze.
4. 4. 1924 – před 85 lety se v Brně narodil doc. Ing. Miloš Pelikán,
CSc. Na katedře speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT přednášel hlavně geodézii posluchačům stavebních směrů. Zabýval se
elektronickým měřením délek a problematikou refrakce. Byl publikačně činný a je autorem několika skript a učebnic. Habilitoval
se v roce 1967 v oboru geodézie prací o refrakčních vlivech při
měření délek. Docentem byl jmenován o rok později (1968). Věnoval se též zaměřování památkových objektů. Zemřel v Praze na
jaře roku 2008.
6. 4. 1854 – pred 155 rokmi sa narodil v Gelnici Jozef Július Szentistványi. Banské inžinierstvo skončil na Banskej a lesníckej akadémii (BLA) v Banskej Štiavnici (B. Š.) v roku 1877. Potom pôsobil
v erárnych baniach: v Baia Mare (Rumunsko), v B. Š. a v Hodruši
(okres Žarnovica). Od roku 1902 bol profesorom geodézie a banského meračstva na BLA v B. Š., od roku 1919 v Šopronu (Maďarsko). Zdokonalil viaceré meracie prístroje a bol autorom učebnice
banského meračstva pre poslucháčov BLA (B. Š. 1904), ako aj viacerých článkov. Zomrel 16. 1. 1928 v Šopronu.
15. 4. 1914 – před 95 lety se narodil doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Po absolvování zeměměřického studia na ČVUT v Praze nastoupil
v roce 1938 k Vojenskému zeměpisnému ústavu Praha a podílel se
na triangulaci na Moravě, později na Slovensku. Roku 1945 se stal
asistentem u prof. J. Ryšavého a od roku 1951 přednášel geodézii
a měření podzemních prostor. Roku 1961 přešel do Výzkumného
ústavu inženýrského studia ČVUT. Byl publikačně činný v uvedených oborech – o tom svědčí 34 samostatných titulů (některé vyšly
i v zahraničí), je autorem i několika vysokoškolských skript. Podle
neověřených údajů zemřel roku 2002.
16. 4. 1909 – před 100 lety se v Libštátě v semilském okrese narodil
prof. Ing. Dr. Josef Klobouček. Po absolvování zeměměřického
studia na ČVUT se stal roku 1930 asistentem u prof. J. Ryšavého,
roku 1937 obhájil disertaci a roku 1947 se habilitoval pro obory
nižší geodézie a fotogrammetrie, profesorem byl jmenován roku
1952. Vědeckou a publikační činnost zaměřil především na pro-

blematiku fotogrammetrie, po řadu let byl předsedou Československé fotogrammetrické společnosti. Do výslužby odešel roku 1963.
Zemřel 29. 3. 1981 v Praze.
28. 4. 1929 – pred 80 rokmi sa narodil vo Vrútkach (okres Martin)
Ing. Alfonz Bartoš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave pracoval v rokoch
1952 a 1953 v Banských projektoch Teplice v Čechách v oblasti
inžinierskej geodézie. 1. 1. 1956 prišiel do Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave, od roku 1957 Geodetický ústav, kde vykonával najmä práce triangulačné, a to ako
vedúci meračskej čaty a oddielu. V rokoch 1970 až 1972 pôsobil
v Oblastnom ústave geodézie v Bratislave ako samostatný inžinier
na koordináciu geodetických prác a neskôr vedúci technickej dokumentácie (TD). 1. 1. 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Bratislava do
funkcie vedúceho TD a mapovej služby. Od 1. 10. 1973 do 30. 6.
1989, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval v Slovenskom úrade
geodézie a kartografie ako ústredný odborný referent, vedúci oddelenia geodézie a kartografie a vedúci odborný referent špecialista.
V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. Bol nositeľom rezortných vyznamenaní. Zomrel 4. 9. 1989 v Bratislave.
5. 5. 1934 – pred 75 rokmi sa narodila v Přerove (Česká republika)
doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1957 nastúpila
do Geodetického ústavu v Bratislave, kde vykonávala najmä špeciálne geodetické výpočty. V roku 1962 prešla do Geofyzikálneho
ústavu (GfÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. V roku
1965 skončila štúdium matematickej štatistiky na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1969 získala
vedeckú hodnosť kandidátky technických vied, v roku 1970 titul
RNDr. a v roku 1982 vedeckú hodnosť doktorky fyzikálno-matematických vied. Od roku 1988 bola vedúcou oddelenia geofyzikálnych
interpretačných metód GfÚ SAV. V rokoch 1971 až 1980 sa intenzívne podieľala na medzinárodnej spolupráci v rámci Komisie akadémií
vied na komplexnom probléme „Planetárne geofyzikálne výskumy“
(KAPG) ako koordinátorka niekoľkých podtém, týkajúcich sa rozvoja a aplikácie metód teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky pri riešení geofyzikálnych interpretačných úloh. Bola členkou komisie na obhajoby doktorských dizertačných prác z vedného
odboru geofyzika, komisie na obhajoby kandidátskych dizertačných
prác z vedných odborov geodézia a geofyzika a iných komisií. Od
1. 9. 1994 do 31. 8. 2003, t. j. do odchodu do dôchodku, pôsobila na
Katedre matematickej analýzy a aplikácií matematiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ako vedecká pracovníčka a od roku 1998 ako docentka, pričom prednášala teóriu náhodných funkcií a lineárne štatistické modely. Osobitne treba oceniť jej
publikačnú, prednáškovú a vedeckovýskumnú činnosť. Ako autorka,
respektíve spoluautorka, napísala vyše 130 vedeckých a odborných
prác, 7 vedecko-popularizačných prác, 3 dočasné vysokoškolské
učebnice (skriptá) a 5 monografií (z toho 1 ako autorka). Úspešne
referovala na viacerých domácich a medzinárodných vedeckých
konferenciách a sympóziách. Výsledky jej prác sú citované v našej
i v zahraničnej literatúre a využívajú sa v riešení základných teoretických problémov fyzikálnej geodézie a geofyziky. Jej pracovná
aktivita a dlhoročná vedeckovýskumná činnosť bola ocenená mnohými vyznamenaniami. Zomrela 28. 5. 2004 v Olomouci.
7. 5. 1904 – pred 105 rokmi sa narodil v Príbovciach (okres Martin)
doc. Ing. Tibor Lukáč. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na
Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde začala aj jeho
bohatá prax v roku 1932 vo Vojenskom zemepisnom ústave. Po
jeho zrušení v roku 1939 prešiel do Ministerstva vnútra. V roku
1950 prišiel do Bratislavy, kde v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave (SLOVZAKÚ) založil kartografickú tvorbu a reprodukciu máp s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 1954,
keď bol SLOVZAKÚ premenovaný na Geodetický, topografický
a kartografický ústav, sa stal jeho riaditeľom. V rokoch 1956 až
1958 založil kartografické a polygrafické oddelenie v Správe geodézie a kartografie na Slovensku. Popri týchto prácach od roku
1954 externe prednášal užitú kartografiu a kartografickú reprodukciu na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave, kde sa v roku 1958 stal odborným
asistentom. V máji 1960 bol vymenovaný za docenta pre odbor užitá kartografia a reprodukcia máp a v rokoch 1960 až 1970 bol vedúcim Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty
SVŠT. Vo februári 1972 odišiel do dôchodku. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 28. 4. 1993 v Bratislave.
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7. 5. 1919 – pred 90 rokmi sa narodil v Jaslovciach (teraz časť obce
Jaslovské Bohunice), okres Trnava Ing. Ján Valovič. Po skončení
zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do
Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach. V roku 1948
prišiel do Bratislavy. Tu pôsobil v Katastrálnom meračskom úrade,
vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave (GÚ), kde prešiel
prácami rôzneho druhu a vykonával viaceré funkcie. V roku 1969
bol poverený organizovaním a vedením vedeckovýskumnej základne pri GÚ. Popri týchto prácach viac rokov pôsobil ako externý
pedagóg na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave pri
výchove geodetov a kartografov. V roku 1970, na základe konkurzu, prešiel do Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde riešil výskumné úlohy z oblasti mapovania, mikrografie,
terminológie a tvorby československých štátnych noriem. Aktívne
pracoval ako tajomník terminologickej komisie Slovenského úradu
geodézie a kartografie. V roku 1976 dosiahol hodnosť samostatného
vedecko-technického pracovníka. Bol priekopníkom v zavádzaní
elektronických diaľkomerov do praxe na Slovensku. V rokoch 1970
až 1977 bol členom redakčnej rady Geodetického a kartografického
obzoru. V máji 1980 odišiel do dôchodku. Bol nositeľom rezortných
vyznamenaní. Zomrel 7. 11. 2003 v Bratislave.
10. 5. 1899 – před 110 lety se narodil akademik Otakar Borůvka,
rodák z Uherského Ostrohu, profesor matematiky na přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Stavební inženýrství
vystudoval na České vysoké škole technické v Brně roku 1920,
matematiku a fyziku na brněnské univerzitě, kde roku 1923 obhájil
doktorát. Docentem brněnské Masarykovy university byl jmenován
roku 1923, mimořádným profesorem roku 1928 a řádným profesorem roku 1945. Přestože ve své vědecké práci se věnoval především
teoretické problematice, projevoval plné pochopení a podporu aplikacím matematiky v technických oborech. Roku 1952 byl zvolen
do čestného výboru 50 světových matematiků v Paříži. Členem
– korespondentem ČSAV byl jmenován roku 1953, akademikem
v roce 1965. Zemřel 22. 7. 1995.
15. 5. 1909 – před 100 lety se narodil Ing. Josef Pokorný, v aktivní
službě vedoucí Střediska geodézie v Tišnově a Blansku (1957 až
1971). Po odchodu do důchodu (roku 1971) se zabýval znaleckou
činností. Zemřel 16. 11. 1987 v Tišnově.
22. 5. 1914 – pred 95 rokmi sa narodil v Bratislave prof. Dr. Ing. Pavel
Gál, DrSc. Zememeračské inžinierstvo študoval na Vysokej škole
technickej v Brne. Potom pracoval v Katastrálnom meračskom úrade
v Komárne a v Bratislave a neskôr vo Fotogrametrickom ústave pre
Slovensko v Bratislave. V roku 1940 začal prednášať, ako externý
pracovník, na oddelení zememeračského inžinierstva Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Tu od roku 1942
pôsobil ako suplent a správca Ústavu fotogrametrie a fotografie. 1.
1. 1947 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora a v roku 1950
za profesora pre odbor fotogrametria a topografia. Po organizačných
zmenách v roku 1950 sa stal vedúcim Katedry geodézie Fakulty
inžinierskeho staviteľstva (od roku 1960 Stavebná fakulta – SvF)
SVŠT v Bratislave, ktorú vybudoval a viedol do roku 1977. Vedeckú
hodnosť doktora vied získal v roku 1965. Svojou usilovnou, neúnavnou a cieľavedomou prácou, spojenou s nadaním, sa stal vynikajúcim odborníkom, ktorý je dobre známy vo svetovej fotogrametrickej
verejnosti. Rozsiahla bola jeho publikačná činnosť. Napísal 13 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), 9 monografií a vysokoškolských učebníc a vyše 25 vedeckých a odborných prác. V rokoch 1968
až 1972 bol prezidentom 6. komisie Medzinárodnej fotogrametrickej
spoločnosti. Svojou pedagogickou, vedeckou a organizátorskou prácou výrazne prispel k celkovej vedeckej, pedagogickej a odbornej
úrovni SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU)
a slovenskej geodézie. Bol nositeľom vyznamenaní. Od roku 2002
udeľuje dekan SvF STU v Bratislave plaketu, ktorá nesie jeho meno,
ako ocenenie vybraným osobám za rozvoj SvF STU a dlhoročnú spoluprácu. Zomrel 5. 9. 1979 v Bratislave.
31. 5. 1924 – před 85 lety se v Praze narodil Ing. Milan Brychta. V roce 1964 nastoupil na katedru speciální geodézie Stavební
fakulty ČVUT jako odborný asistent. Byl členem předsednictva
Společnosti geodézie a kartografie tehdejší ČSVTS, v letech 1978
až 1988 předsedou 6. odborné skupiny, členem Národního komitétu a delegátem Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) inženýrské geodézie, mezi roky 1969 až 1972 sekretářem 6. komise FIG.
Autorsky spolupracoval na tvorbě anglicko-českého geodetického
slovníku a několika skript. Zemřel 5. 2. 1993 v Praze.
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3. 6. 1914 – před 95 lety se v Bobrůvce v okrese Žďár nad Sázavou
narodil Ing. František Sobotka. Pracoval na tehdejší Krajské geodetické a kartografické správě v Opavě a zastával funkci vedoucího
Střediska geodézie v Přerově. Zemřel 1. 1. 1993 v Lipníku n. Bečvou.
18. 6. 1834 – před 175 lety se narodil v Janovicích u Polné významný geodet světového jména Jan Marek, nejprve spolupracovník
triangulátora Františka Horského ve slovenské části Uher, potom
zakladatel uherského katastru po vzoru rakouském. Pocházel z učitelské rodiny, do hlavní školy chodil v Polné a v Telči, techniku studoval ve Vídni a vyšší matematiku a astronomii na tamní univerzitě
u prof. Littrova. Byl přednostou Triangulační a kalkulační kanceláře
v Budapešti a vypracoval dva Technické návody pro provádění triangulačních operací v Uhrách (1874 a 1875). Kromě toho publikoval
řadu originálních řešení pro trigonometrické výpočty a vyrovnání.
V roce 1875 byl povolán jako profesor vyšší matematiky, geodézie
a sférické astronomie na vojenskou akademii ve Vídeňském Novém
Městě. Jeho práce a používané stroje byly vystaveny na jubilejních
výstavách ve Vídni (1873), v Paříži (1889) a v Praze (1891). Do
výslužby odešel v roce 1881 do Prahy, kde také 9. 7. 1900 zemřel.
22. 6. 1914 – před 95 lety se v Praze narodil Ing. Jiří Adámek, CSc.
Po absolvování zeměměřictví na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze nastoupil v roce 1939 do Triangulační kanceláře
Ministerstva financí, kde postupně v různých funkcích pracoval při
budování trigonometrické sítě v oblasti Velké Prahy a okolí, později v základní trigonometrické síti. V roce 1954 přešel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, kde
převzal vedení výzkumné skupiny přístrojové. Později vedl po
metodické stránce Oborové kontrolní měrové středisko. Zasloužil
se o rozvoj naší vědy a praxe v oboru triangulace a metrologie. Do
důchodu odešel v roce 1974. Zemřel 14. 6. 2003 v Praze.
23. 6. 1929 – pred 80 rokmi sa narodil v Báhoni (okres Pezinok)
Ing. Alojz Koiš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1954 do Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave.
Po jeho rozčlenení (1. 1. 1957) pracoval v Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave)
a v Kartografii, n. p., Bratislava ako vedúci kartografického oddielu,
samostatný redaktor máp a výrobný inžinier. V roku 1969 prešiel do
Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský
úrad geodézie a kartografie), kde pracoval na úseku cien. Bol nositeľom rezortného vyznamenania. Zomrel 8. 6. 1976 v Trnave.
26. 6. 1929 – před 80 lety se narodil Ing. Bořivoj Havlíček, ředitel
tehdejší Krajské geodetické a kartografické správy (KGKS) v Českých Budějovicích. Zemřel v lednu 1982.
29. 6. 1939 – pred 70 rokmi sa narodil v Galante Ing. Štefan Pintér, CSc. Zememeračské inžinierstvo študoval na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne (1956 až 1959) a na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1959 až
1961). Po skončení štúdia nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave do nivelačného oddielu. V roku 1963 prešiel do Geomagnetického observatória Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie
vied, pracovisko Hurbanovo, ktorého bol neskôr vedúcim. V rokoch
1964 až 1966 sa zúčastnil X. sovietskej expedície do Antarktídy,
kde na staniciach Mirnyj a Novolazarevskaja vykonával merania
magnetického poľa Zeme, pozorovania polárnych žiar a glaciologický výskum. V roku 1974 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied
za prácu na výskume vplyvu slnečnej aktivity na medziplanetárne
prostredie a Zem. Od roku 1974 bol zapojený do programu Interkozmos. Publikoval okolo 70 odborných a vedeckých prác v domácich
i v zahraničných časopisoch. Zomrel náhle 22. 7. 1986 na pracovnej
ceste v Moskve. Pochovaný je v Hurbanove (okres Komárno).
1684 – pred 325 rokmi Francúz Ing. Nicolas Bion spojil ďalekohľad s libelou, a tak položil základ na výrobu prvého nivelačného
prístroja.
1804 – pred 205 rokmi vydal vo Viedni Ján Matej Korabinský Vreckový atlas Uhorského kráľovstva (Atlas regni Hungariae Portatilis).
Okrem 2 úvodných máp, ktoré zobrazujú celé Uhorsko, je zostavený
z 54 máp jednotlivých uhorských stolíc. Územie Slovenska zobrazuje 23
máp. Na lepšiu prehľadnosť sú niektoré veľké stolice (napr. Bratislavská,
Nitrianska, Zemplínska) zobrazené na 2 až 3 mapách. Rozloha jednotlivých stolíc je uvedená v štvorcových míľach a pri obciach a mestách
je vyznačená národnostná a náboženská príslušnosť obyvateľstva. Atlas
vyšiel aj v ďalších vydaniach vo Viedni i v Bratislave (1817 a 1837).
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Obr. 2 Výřez ze Šemberovy mapy Moravy a pohraničních oblastí z roku 1881, prostor Těšínska
(K článku Grim, T.: Císařské povinné otisky map stabilního katastru z části území polského Těšínska
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze)

