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Vá žen í čt e n á ř i Geodetického a kartografického obzoru,
do loňského jubilejního 80. ročníku našeho časopisu vyslovila redakční rada i redakce přání. aby Geodetícký a kartografický obzor prošel bez úhony sečemi o státoprávní uspořádání i nástrahami tržního hospodářství a aby v současné etapě informatizace společnosti plnil i nadále, jako reprezentativní časopis českých a slovenských geodetů a kartografů.
všechny úkoly, které mu dali prozíravě do vínku jeho zakladatelé v roce 1913.
V lednu 1992 málokdo z nás předpokládal. že začíná poslední rok existence České a Slovenské Federativní Republiky.
24 minulých let se vyvíjely resorty geodézie a kartografie v České republice a ve Slovenské republice samostatně. avšak
přesto v úzké spolupráci. Geodetický a kartografický obzor byl zrcadlem tohoto rovnovážného stavu. Svědčí o tom jak jeho obsah, tak i "vyrovnané skóre" přispívajících českých a slovenských autorů.
Oba vydavatelé našeho časopisu - Český úřad zeměměřický a katastrální i Slovenský úrad geodézie. kartografie a katastra - podporují stanovisko redakční rady vydávat i nadále Geodetický a kartografický obzor jako společný mezinárodní odborn.ý časopis. Pro toto řešení mluví historický vývoj. jazyková příbuznost. úzká provázanost státního geodetického a kartografického dí/a. legislativy. standardizace a neustávající živé odborné. společenské i osobní vztahy českých
a slovenských geodetů a kartografů.
Současný složitý politický a ekonomický vývoj v Evropě nedává možnost vyslovovat dlouhodobé prognózy. Vydavatelé,
redakční rada a redakce vyvinou maximální úsilí. aby 81. ročník Geodetického a kartografického obzoru vycházel v roce
1993 v rozsahu a formě, na jakou byli čtenáři dosud zvyklí.
Ing. Jiří Šíma, CSc ..
předseda redakční rady GaKO

Vájené

kolegyne

a vážení

kolegovia

v organizáciach rezortu Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra

(SUGKK).

na prelome rokov 1992 a 1993je vhodná. ale i potrebná prí/ežitosť poďakovať sa Vám úprimne za Vašu činnosť a dosiahnuté výkony a výsledky v priebehu uplynulého. ve/'mí náročného, roka 1992. Na všetkých pracoviskách nášho rezortu
boli dosiahnuté výsledky hodné uznania. či už to boli pracoviská geodetických základov, pracoviská obnovy mapového
a písomného operátu evidencie nehnutelností (EN). pracoviská máp stredných mierok. dokumentačné pracoviská výsledkov geodetickfJch a kartografických prác. pracoviská prostredníctvom ktorých sa náš rezort najčastejšie kontaktuje s verejnosťou, a to sú pracoviská EN alebo ďaWe pracoviská. Ak by som mal vyzdvihnút: resp. osobitne spomenúť niektorú
oblasť, ktorej vf/kony a služby v uplynulom roku nemožno nespomenúť. tak to je práve tá časť aktivít pracovísk EN. ktorá
je spojená s poskytovaním písomných a grafických informácií slúžiacich ako podklad na preukazovanie vlastníckeho práva k nehnutelnostiam.
Čím bol spásobený tento pozoruhodný a v našej odbornej minulosti s ničím neporovnate/'ný rozsah našich výkonov?
Tento rozsah vyplynul z požiadaviek a potrieb spoločnosti. ktoré od roku 1990 stále narastajú, a to v súvislosti s dnes už
vel'kou skupinou právnych noriem, z ktor.ých možno spomenúť: zákon číslo 114/1990 Zb. vo viizbe na zákon č. 123/1975
Zb. o užívaní pódy. ktorý bol medzičasom zrušen}' zákonom Č. 229/1991 Zb.; zákon Č. 162/1990 Zb. o polnohospodárskom družstevníctve, ktorý bol čiastočne novelizovaný zákonom Č. 229/1991 Zb.; zákon Č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákonov Č. 458/1990 Zb. a Č. /37//991 Zb.; zákon Č. 427/1990 Zb.
o prevodoch niektorých vecí ... v znení zákona Č. 541/1990 Zb.; zákon Č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách;
zákon Č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu ... ; zákon Č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k páde; zákon
Slovenskej národnej rady (SNR) Č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách ... ; zákon SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a zákon Č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových nárokov v družstvách. Na tento vel'ký tlak požiadaviek spoločnosti náš
rezort zareagoval celým súborom legislatívnych opatrení, materiálno-technických opatrení i opatrení personálneho posilnenia pracovísk. Značná časť týchto opatrení sa realizovala práve v uplynulom roku. Medzi rozhodujúce prvky zlepšovania podmienok práce na našich pracoviskách EN, ktoré majú priamy vplyv i na spomínané poskytovanie informácií
z dokumentačných fondov našich orgánov, patrí i postupné budovanie lokálnych počítačových sietí na strediskách geodézie (SG). Rozsah tohto strojového investičného zámeru nemá v histórii nášho rezortu obdobu. I z tohto pohťadu je to pre
naše pracovné kolektívy vel'ký záviizok. aby sme tieto prostriedky štátneho rozpočtu maximálne zúročili v prospech potrieb
nášho právneho štátu a našej spoločnosti. Sprievodnf'm zjavom nášho snaženia sa na úseku poskytovania informácií
z dokumentačných fondov i v roku 1992 bola skutočnosť. že napriek sérii našich opatrení termíny dodávok poskytovania
informácií boli do značnej miery nežiaduco dlhé. Vyplývalo to z pretrvávajúceho rozporu medzi fyzickými možnosťami našich pracovísk a vel'k.ým rozsahom požiadaviek o poskytované služby. Rozsah nami poskytnutých služieb vystúpi zretelne
na povrch vtedy. keď si zoradíme do časového sledu súhrn predmetných poskytovaných informácií za celé Slovensko v porovnatelných jednotkách vyjadrených správnymi poplatkami: rok 1989 - 13.2 milióna Kčs. rok 1990 - 22.3 milióna
Kčs, rok 1991 - 56.7 milióna Kčs a rok 1992 - predpoklad 84,3 milióna Kčs. Ak si uvedomíme. že ani pri takto zvýšených našich výkonoch sa na mnoh.ých SG nepodarilo znížiľ dodacie lehoty na spoločensky únosnú dobu a že naše praco-
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viská pracujú pod trvalým sústredeným tlakom a kontrolou verejnosti, čo produkuje stresové situácie v našich kolektívoch.
patrí tým pracovníkom, ktorí sa zaslúžili o vlaňajšie výsledky (aje medzi nimi značný počet našich kolegýň - žien), vrátane riadiacich pracovníkov, úprimné uznanie a vďaka.
Rok 1993, rok, do ktorého vstupujeme. bude tiež ve/'mi náročný. Dňa 1. 1. 1993 nadobúda účinnosl' zákon č. 265 Zb.
o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnute/'nostiam prijatý 28.4. 1992 a zákon SNR č. 226 Zb. o katastri nehnute/'ností (KN) v Slovenskej republike (SR) prijatý 25.3. 1992. Obidve právne normy predstavujú v našich podmienkach
najviičšiu zmenu zákonnej úpravy činnosti územných orgánov geodézie a kartografie od roku 1964. Táto zmena právnych
noriem sa premieta pochopite/'ne do istej miery i do charakteru našich prác a do profesijného zloženia pracovísk územných orgánov geodézie a kartografie, od 1. 1. 1993 katastrálnych úradov. V súvislosti s týmito zákonmi budú naše pracoviská personálne posilm;né o značné počty právnikov, o pracovníkov pozemkových kníh a o geodetov - overovate/'ov
geometrických plánov. Ulohou právnikov bude skúmanie splnenia podmienok hmotného práva (občianskeho zákonníka,
obchodného zákonníka, reštitučných predpisov, zákona o osobnom vlastníctve bytov, zákona o ve/'kej privatizácii a i.)
v súvislosti s povo/'ovaním vkladu do KN, skúmanie úplnosti návrhu o vklad a dodržania rozhodnutia príslušných orgánov (napr. devízové povolenie, súhlas opatrovníckeho súdu, a i.) v súvislosti s rozhodovaním o vklade do KN, vyhotovovanie písomného rozhodnutia s uvedením dóvodov zamietnutia, ak bude návrh o vklad zamietnutý. zasielanie výzev účastníkom konania o doplnenie dokazovania, sledovanie platieb správnych pop{atkov pri návrhoch o vklad do KN a metodické
usmerňovanie prác pri zápisoch právnych vzl'ahov a nájomných vzl'ahov. Ulohou pracovníkov pozemkových kníh bude najma spravovanie operátu pozemkovej knihy, vyhotovovanie výpisov z pozemkovoknižných vložiek a sledovanie platieb
správnych poplatkov. Geodeti - overovatelia geometrických plánov by mali zabezpečil' kvalitatívne vyšší typ overovania
geometrických plánov s ciefom pripraviť podmienky na udržanie vysokej technickej kvality doterajšieho operátu EN, od
1. 1. 1993 KN.
Som presvedčený, že všetci pracovníci rezortu SÚGKK, ale najma pracovníci katastrálnych úradov. si uvedomujú nevyhnutnosl' úzkej spolupráce medzi doterajšími pracovníkmi rezortu a pracovníkmí spomínaných pracovných kategórií,
ktorí prídu medzí nás v súvíslosti s účinnosťou zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnute/'nostiam a zákona SNR Č. 266/1992 Zb. o KN v SR. Bol by som rád, keby boli tieto myšlienky pochopené aj ako
slová na privítanie už spomínaných nových kategórií pracovníkov v katastrálnych úradoch. A teda. vitajte naši noví
spolupracovníci.
Verím, že u nás nájdete dobré pracovné podmienky a konštruktívne pracovné prostredie. verím, že
obojstranné poznanie "starých" a "nových" pracovníkov neumožní rozšírenie nezdravého kastovníctva, ale. naopak. prispeje k rýchlej integrácii všetkých skupín pracovníkovo Som presvedčen.ý, že práca na úlohách vyplývajúcich z nových právnych noriem bude poznačená poznaním, že iba spoločným dielom sa dá dosiahnul' synergický účinok pracovného kolektívu.
Naše ciele, a teda i očakávané úspechy nie sú samoúčelné. Našim ciel'om, ako vlastne cie/'om každej organizácie štátnej správy, je sJ!okojenosl' odbornej verejnosti i celej spoločnosti. A k naplňaniu takéhoto cie/'a želám všetkým pracovníkom rezortu SUGKK v novom roku 1993 ve/'a zdravia, šl'astia, spokojnosti a úspechov.
Ing. lmrich Horňanský, CSc ..
predseda Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra

Rok 1992

V

resortu Českého úřadu geodetického a kartografického

Mám-li se zamyslet nad uplynulým rokem, musím se nejprve vrátit na závěr roku 1990. Na většinu středisek geodézie
v okresech poprvé přišla v té době nová technika, která umožňuje automatizaci prací při vedení souboru písemných informací v katastru nemovitostí. Ukázalo se, že čas věnovaný výzkumu a Ol'.ěřováníjeho výsledků na SG v Písku a Mělníce.
zejména však na Krajské geodetické a kartografické správě v Českých Budějovicích, nebyl vynaložen nadarmo.
Přesto zavedení programů "Informace" a "Aktualizace" se neobešlo bez problémů. Zavádění každé novinky přináší konflikty, kdy se rutinní zkušenosti dostávají do rozporu s novými myšlenkami a postupy. Vše nové se vždy rodí v bolestech.
které však musí být přiměřené a krátkodobé. Myslim, že dnes již nikdo nepochybuje o správnosti a nezbytnosti tohoto kroku; jádro obtíží se projevuje v tom, že v paměti počítačů nejsou registrovány vlastnické vztahy v extravilánu a nejsou
k dispozici dostatečné kapacity k naplňování databází.
Hodnotím-li uplynulý rok 1992, lze považovat za úspěch přestěhování několika středisek geodézie do nových prostor.
které poskytují lepší pracovní prostředí pro nvašepracovníky i pro styk s veřejností. Mám na mysli SG Praha-východ, SG
Praha-západ, SG Rakovník. SG Písek, SG Ceská Lípa. SG Semily, SG Kroměříž, SG Olomouc, SG Přerov a SG Vsetín.
Také část dislokovaných pracovišl' změnila působiště a byl udělen souhlas ke zřízení nových pracovišl' v Třeboni. Kralovicích, Nepomuku, Horažďovicích, Frýdlantě, Valašském Meziřící a Krnově. Cílem tohoto opatření je získání dalších prostor pro rozšíření SG a jejich obsaiení pracovníky, dojíždějícími dosud z místa, a zájem místních úřadů. Řada dalších žádostí však nesplňovala tyto podmínky, a tak jim nemohlo být vyhověno, protože realizace by znamenala zvýšení nákladů
na provoz SG bez odpovídajícího přínosu. Nadějné je dokončení objektu SG v Chomutově, kde by měl být zahájen provoz
na počátku roku 1993.
Pokud jde o investiční vybavení, byla uskutečněna v druhém pololetí m. r. výběrová řízení na dodání moderní reprodukční techniky a osobních počítačů včetně sítí (zatím části potřebného množství) s termínem realizace do konce roku.
Není třeba popisovat nově přijaté zákony FS a ČNR. Jejich význam je však natolik závažný, že je vhodné některé skutečnosti při této příležitosti zdůraznit. Při rozhodování, kam převést agendu rozhodování o zápisu vkladu z dosavadních
státních notářství, zvítězil racionální názor části právnické veřejnosti, že obnova knihovních soudů je nereálná a nejvhodnějšími orgány jsou, vzhledem ke zkušenostem se zápisy do evidence nemovitostí, střediska geodézie. V tomto smyslu byl
též koncipován zákon o katastru nemovitostí České. republiky, který návratem k intabulačnímu principu představuje zá-

1993/2

Geodetický a kartografický
ročník 39/81, 1993, číslo 1

obzor

3

sadní změnu v dosavadní evidenci nemovitosti. Změna vlastníka nastává teprve okamžikem zápisu vkladu do katastru
nemovitostí. Tato okolnost, nutnost dodržování 30denní lhůty a postup podle správního řádu jsou nové zásady, které si
musí osvojit každý pracovník spolu s vědomím právních důsledků nesprávného jednání. Proto je organizováno postgraduální studium na právnické fakultě University Karlovy a konají se týdenní kursy pro pracovníky středisek geodézie (od
1. 1. 1993 katastrálních úřadů). Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního čeká na počátku roku 1993 nelehký úkol, komplikovaný ještě tím, že z resortu ministerstva spravedlnosti přejde do katastrálních úřadů 501 pracovníků pozemkových a dalších knih, ale jen velmi málo notářů. Přesto nám takto vytvořenou situaci naši kolegové v Rakousku nebo např. v Hamburku závidí, neboť toto opatření znamená nejen posílení významupracovišt: ale vytváří i podmínky pro
jednotný postup automatizat.:ťv evidenci vlastnickýcjl vztahů.
Zeměměřický ústav dosáhl výrazných úspěchů ve spolupráci se sousedními státy při ,spojení nivelačních a gravimetrickvch sítí (SRN a Rakousko) a při budování základní polohové sítě O. řádu (spolu s VUGTK Zdiby a dalšími účastníky).
Pokračoval v obnově a modernizaci státních mapových děl středního měřítka a vytvořil koncepci základní báze geografických dat (ZA BA G ED) jako odraz, stále rostoucího zájmu o digitální formu geografických dat zobrazen.vch na základních
mapách středních měřítek. Ve VUGTK Zdiby pokračovaly práce na tvorbě projektu automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie (AISGK).
Ani v uplynulém roce se nepodařilo dosáhnout novely zákona FS č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. Vzhledem
k vývoji státoprávního uspořádání byl v závěru roku 1992 tento zákon transformován a upraven jako návrh zákona ČNR.
Spolu s ním byl zpracován i návrh zásad zákona o Komoře geodetů a kartografů. Nqvrhy byly v ljstopadu rozeslány do
připomínkového řízení a předány v závěru roku k dalšímu legislativnímu projednání Uřadu vlády CR. Oba zákony vytvoří legislativní podmínky pro všechny činnosti v oboru geodézie a kartografie včetně podnikání, o kterém nepřesné znění
§ 3 odst. 1 písmo a) bod 8 zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání vyvolalo tolik dohadů. Nevím přesně, kolik
fyzických a právnických osob podniká v našem oboru, ale o jejich značném počtu svědčí vícejak 2 500 udělených souhlasů
k této činnosti.
Naše pracoviště často nestačí vyhm-ět v požadovaných termínech žádostem o informace z evidence nemovitostí. I když
vyřídila vícejak trojnásobn.v počet těchto žádostí oproti minuZvm létům, přesahuje celkový počet kapacitu středisek geodézie. Proto bych rád ukázal odborné veřejnosti na statistických údajích o jak rozsáhlé změny vlastnictví dnes jde a do jaké
míry stačí střediska geodézie uspokojovat zájem o údaje evidence nemovitostí. Od začátku roku 1992 do 30. 9. bylo přijato celkem 658900 požadavků vlastníků a vyřízeno 96,1 % žádostí podléhajícím správním poplatkům a 84,5 % žádostí
osvobozených od správních poplatků. Kromě toho bylo přijato 83417 komplexních (a často velmi náročných) požadavků
pozemkov.Vch úřadů a vyřízeno 49,5 %. Významn.vm úspěchem je, že bylo zapsáno 479941 právních listin, tj. více než
v tomto roce došlo, a tak se postupně snižují dluhy z předchozího roku a příblížilijsme se ke lhůtě 30 dnů pro zápis, dané
katastrálním zákonem. Zde je třeba vyzdvihnout obětavost pracovníků středisek geodézie, kteří pracují za neustálého tlaku veřejnosti, což se neobejde bez konfliktních situací a nervového vypětí. Nepříznivá situace je dosud na většině pracovišť
Středočeského kraje a bude nutno hledat i cesty mimořádné včetně personálních. Kritické jsou dislokační možnosti SG
Praha-město, které se nepodaři(o v průběhu roku 1992 vyřešit a tak nelze pracoviště posílit. Touto situací se zab:f'vala dislokační komise vlády a vláda CR v listopadu. Výsledkem je souhlas vlády ČR ze dne 25. listopadu 1992, jímž přiděluje
Českému úřadu geodetickému a kartografickému. jeho pražsk.vm orgánům a organizacím prostory v budově býv. federálního minísterstva pro strategické plánování v Praze 7.
V roce 1992 jsme zaznamenali nesporné úspěchy v práci i postupné zlepšování vybavenosti pracovišť. Byly realizovány
platové úpravy podle nařízení vlády CR o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí. Minulý rok ale též přinesl negativní jevy - nedořešení všech problémů dislokace pracovišť, odchody dalších
zkušen.vch pracovníků, stagnaci a v.vhledové zhoršení plato vých poměrů zaměstnanců Zeměměřického ústavu. Nepochopitelnou se mi jeví skutečnost, že kromě tří státních podníků, vybran.vch do 1. kola kuponové privatizace, se nepodahYo, ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci žádný další podnik privatizovat jinou formou. Snah" CUGK
o urychlení privatizace vždy uvízly na způsobech projednávání, na které - jako zakladatel - neměl ČúGK 'nejmenší
vliv.
Jestliže při této příležitosti oceňuji úsilí většiny resortních pracovišť, není to projevem naprosté spokojenosti se všemi v)ísledky. Velké rezervy zůstávají ve spolupráci s podnikatelskou sférou a veřejností, často i ve schopnosti vzájemného pochopen/ a toleranci.
Na počátku roku 1993 přeji všem pracovníkům resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, geodetům
a kartografům - podnikatelům a všem čtenářům Geodetického a kartografického obzoru hodně zdraví, pracovních
a osobních úspěchů.
Ing. Ferdinand Radouch,
předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

1993/3

Geodetický

4

a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, číslo 1

Předběžné zpracování
pozorování GPS

Ing. LeoA Mervart. katedra vy§§í geodézie
stavební fakulty ev UT v Praze

V posledních letech bylo v Astronomickém
ústavu,
Bern zpracováno několik rozsáhlých kampaní pozorování GPS (Global Positioning System). Používán byl při
tom bernský software, verze 3.3 [I].
Zkušenosti z těchto kampaní ukázaly, že při délkách
základen větších než přibližně 500 km je jedním z největších problémů předběžného zpracování měřených
údajů odstranění fázových skoků (cycle slips). Příkladem může být kampaň OlG '91 (obr. I).

který je stejný pro všechny přijímače. Z důvodů odstranění těchto a dalších chyb se tvoří jednoduché nebo
dvojité diference pozorování. Například operátor dvojité diference (to znamená diference mezi dvěma přijímači a mezi dvěma družicemi) můžeme zapsat takto;

Výhodou užití dvou frekvencí je možnost
vliv ionosféry, který závisí na druhé mocnině
nosné vlny. Lineární kombinaci původních
měření, ze které je odstraněn vliv ionosféry,

odstranit
frekvence
fázových
označíme

1-,,:

Nejdelší základny měří 3 000 až 5 000 km a detekce fázových skoků byla proto skutečným problémem, který
vyžadoval mnoho interaktivní kooperace.
V létě 1992 probíhalo každodenní zpracovávání údajů z core network (kostry) v rámci Mezinárodní služby
GPS (IGS). Tato síť je zobrazena na obr. 2.
Je zřejmé, že se jedná o kampaň srovnatelnou s GIG
'91, mnoho stanic je dokonce totožných. Zajistit zpracování značného množství údajů v dostatečně krátké době
nebylo možné bez podstatného zlepšení té části software, která se zabývá předběžným zpracováním dat. Předkládaný článek se zabývá metodami předběžného zpracování údajů v nově připravované verzi bernského software.

Předpokládejme přijímač GPS s P-kódem na obou frekvencích. Pro takový přijímač můžeme napsat tyto čtyři
rovnice pozorování [4]:
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PaL je zde vyjádřeno v metrech, index j patří družici,
index k přijímači, P je vzdálenost mezi družicí a přijímačem, ale s vlivem troposféry, chyb hodin atd. ,1p je
člen vyjadřující netotožnost fázových center antény přijímače, I je vliv ionosféry. Pro nás jsou nyní nejzajímavější členy b (phase biases - fázová zkreslení), které
můžeme rozepsat takto:
bi k = ni k +
blk

=

{j(JJI k

- {j(JJi,

(2a)

nlk + {j(JJ2k - {j(JJl,

(2b)

n jsou celá čísla, {j(JJk je součet chyb přijímače, který je
stejný pro všechny družice, {j(JJi je součet chyb družice,
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Předběžné zpracování dat začíná v bernském software
na úrovni RINEX (Receiver INdependent
EXchange
format). Využívá se při tom části tzv. Melbourne- Wubennovy metody [3]. Kontrolují se zde nikoliv b, a ~,
ale pouze rozdíl bl - b2• Je třeba poznamenat, že použití této metody je omezeno pouze na přijímače s P-kódem na obou frekvencích. Použití CI A kódu je vyloučeno nejenom proto, že tento kód je k dispozici pouze na
LI, ale také proto, že jeho přesnost není pro tuto metodu dostatečná.

AI bib

Az blk - ,1pt,

pt + It .ft. -

+ Ii

.

,1i

Ti ~ i
'-'3k - Pk

C

+ j; -

h

JJh

+

(bi

+

Ik - bld

h'

+ Ii

k .ft. _

A

1

bi

''5 5,

+

i

A

h

LJ.p, j; -

h.

Rovnice (5) vyjadřují tzv. "wide-Iane" kombinaci,
kterou jsme označili L5. Vytvořme podobnou kombinací kódových měření:
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(Llp je vzdálenost

mezi fázovými centry, která nebývá
větši než 2 cm). Proto můžeme s dostatečnou přesnosti
psát:
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4. Předběžné zpracování na úrovni double difference
(dvojitých diferencí)
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Počítá se střední průměrná hodnota bs pro více epoch:
tato hodnota je pak již zatížena dostatečně malou chybou, aby k ní mohla být přiřazena nejpravděpodobnější
celočíselná hodnota bs (na obrázku naznačena plnou,
silnější čarou). Měření, která leží mimo interval spolehlivosti (na obrázku přerušovaně), se považují za odlehlá
a jsou z dalšího zpracování vyloučena. Jedině v připadě, že dojde k situaci, která je naznačena ve druhé části
obrázku (průměr z prvních ni epoch se liší od průměru
z dalších n2 epoch), je přijat závěr, že se jedná o fázový
skok na L5 a fázová měření jsou opravena o příslušný
počet cyklů.

(lOC)

Nyní bychom byli v pokušení říci, že záležitost je vyřešena, neboť jsme bs vyjádřili pouze pomocí fázových
a kódových měření (tedy odstranili jsme vliv ionosféry
a na rozdíl od B3 nabývá bs jen celočíselných hodnot).
Zklamání přínese jednoduchý rozbor přesnosti. Pokud
vyjdeme z rovnice (IOc) a budeme předpokládat, že fázová měření jsou bezchybná a kódová měření jsou zatížena chybou se střední hodnotou 0,5 m (a to je spíše
optimistický odhad), vyjde nám pak střední chyba bs asi
0,35 cyklů. Odtud je zřejmé, že v intervalu spolehlivosti
±3.0,35 nemůžeme k hodnotě vypočtené ze vztahu (10)
přiřadit s dostatečnou jistotou celočíselnou hodnotu bs.
Jediná možnost řešení je naznačena na obr. 3.
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Předběžné zpracování měřených dat v bernském software pokračuje dále na úrovni dvojitých diferencí (diference mezi přijímači a mezi satelity). Pokud již předtím proběhlo předběžné zpracování na úrovni RINEX,
předpokládá se, že rozdíl bl - bc. není zatížen fázovými
skoky, v opačném případě (data z přijímačů bez P-kódu
na L2) se kontroluje i tento rozdíl.
Program, který se tímto předběžným zpracováním zabývá, se nazývá MAUPRP (Manual-AUtomatic
PReProcessing). Program je výsledkem poměrně dlouhého
vývoje a pro připravovanou verzi 3.4 byl podstatně zdokonalen. V současné podobě je schopen automaticky
zpracovávat data ze všech typů přijímačů při základnách o délce několika desítek až stovek kilometrů. Při
základnách o délce několika stovek až tisíců kilometrů
je pro plnoautomatický
průběh zpracování nezbytný
nízký šum na L3, jaký vykazují např. přijímače Rogue.
Při užití méně kvalitních přijimačů je nezbytné interaktivni zpracování.
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Činnost programu je rozdělena do několika kroků:
- V prvním kroku hledá program intervaly dvakrát diferencovaných měření, které s maximální pravděpodob-
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no stí nejsou zatíženy fázovými skoky. Princip této metody je velmi jednoduchý. Kontroluje se, zda měření lze
v daném intervalu nahradit polynomem zvoleného
stupně. K tomu se počítá numericky derivace příslušného stupně a kontroluje se, zda je (statisticky) rovna nule.
- V dalším kroku se pomocí těchto intervalů počítají
souřadnice stanic s využitím trojitých diferencí (triple
difference solution). Pokud jsou souřadnice známy
s dostatečnou přesností, je možno tyto první dva kroky
vynechat. Pokud jsou k dispozici jen přibližné souřadnice, je možno výsledek dosažený prostřednictvím trojitých diferencí použít jako apriorní souřadnice pro další
výpočty.
- Nejdůležitější součástí MAUPRP je automatická detekce fázových skoků. Nejprve eliminuje MAUPRP velké skoky na úrovni jednoduchých diferencí. Tyto skoky
jsou způsobeny chybami hodin příjímačů a jsou společné pro všechny satelity (to znamená, že jsou irelevantní
pro zpracování dvojitých diferencí). Výsledkem jsou
jednoduché diference, které jsou hladké s výjimkou několika málo cyklů. Z těchto vyhlazených jednoduchých
diferencí se nyní opět tvoří dvojité diference a s využitím výsledků předchozích kroků se počítají trojitě diferencovaná rezidua (rozdíly apriori minus pozorování)
pro různé frekvence (zejména pro LI, L2, L3 a L5).
Princip metody používané bernským software spočívá právě v interpretací těchto reziduí. Pro frekvence LI
a L2 můžeme psát:
BI AI +
B2A2
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kde ltrip vyjadřuje vliv ionosféry, OVL1 značí trojité diferencování. Nyní vyjádřeme následující dvě veličiny:
r3 = k,

rl

+ k2 r2 ; k, =

ff
ff _ Ji ; k2

=

Ji

ff _ ff.;

Jako první se testuje hypotéza, že v měření není fázový skok. Tuto hypotézu přijmeme, pokud platí vztahy
(14) a (15):

3j8 ~(k,al)2

+ (k2a2)2,

(14)

m < MAXlON.

(15)

a, a a2 jsou apriorní střední chyby fázových pozorování
na frekvencích L I a L2, stanovení hodnoty MAXION je
poněkud obtížná záležitost, závisí především na délce
základny, ale také na geografické poloze základny, denní době, sluneční aktivitě atd.
V případě, že tato hypotéza nemůže být přijata, pokouší se MAUPRP měřené údaje opravit. K tomu počítá následující hodnoty (NINTznačí nejbližší celé číslo):
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Program MAUPRP kontroluje zároveň kvalitu dat
z hlediska souvislosti pozorování satelitů, automaticky
odstraňuje intervaly měření, kde je jen několik málo
pozorování, měření na satelity s nízkou elevací atd.
V případě nesouvislých pozorování zavádí pro daný satelit novou ambiguitu.

( 12)

První z nich je reziduum na frekvenci L3. Zde je vyloučen vliv ionosféry, ale projeví se zde například nekvalitní efemeridy družic atd. Veličina m obsahuje naopak
především vliv ionosféry.
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Na úrovni dvojitých diferencí končí v bernském software předběžné zpracování měřených údajů. Následujícím stupněm je určení parametrů (souřadnic, ambiguit,
dráhových elementů, polohy zemského pólu, parametrů
ionosféry a troposféry) metodou nejmenších čtverců.
LITERATURA:
[I] ROTHACHER, M.BEUTLER, G. aj.: Bernese GPS Software, Version 3. 3. Bern, Astronomical Institute, University
of Berne 1991.
[2] BLEWITT, G.: Carrier Phase Ambiguity Resolution for
the Global Positioning System Applied to Geodetic Baselines up to 2000 km. Journal of Geophysical Research, Vol.
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[3] WOBENNA, G.: Software Developments for Geodetic Positioning with GPS using TI4100 Code and Carrier Measurements. In: Proceedings of the First International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning
System. Rockville 1985.
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using Global Positioning system carrier phase measurements in non difference mote. ln: Proceedings of the First
Symposium on Precise Position ing with the Global Positioning System. Rockville 1985
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(16b)
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rli = r, -

hli

r2A = r2 -

~A
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(18a)

..1,2,

(18b)

Pro každou dvojici i, k jsou analogicky k (12) a (13)
vypočteny hodnoty r3 a m

m +(r'i + ~ru)
=

10. kartografická konference
Brno 1993
(20)

a opět se testují pomocí (14) a (15). Přitom interval, ve
kterém se testuje (to jest hodnoty J" JJ je volitelný.
Může přitom dojit ke třem situacím:
I) Žádná z dvojic i, k nesplní vztahy (14) a (15). V tomto
případě jsou měření považována za chybná a z dalšího
zpracování jsou vyloučena; případně je pro danou epochu zavedena nová ambiguita.
2) Právě jedna dvojice i, k daným podmínkám vyhovuje. Měření jsou pak opravena o hodnoty hli, ~A'
3) Podmínkám vyhovuje více dvojic i, k. Přijata je potom dvojice s nejmenším faktorem kvality Q.
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Výkonný výbor Kartografické společnosti ČSFR na
svém zasedání dne 2. prosince 1992 v Bratislavě rozhodl
zahájit přípravu 10. kartografické konference. Konference se bude konat ve dnech 8. a 9. září 1993 vBrně
s předpokládaným odborným zaměřením především na
problematiku účasti kartografů na rozvoji informatiky.
Zároveň proběhne plenární zasedání, které rozhodne
o další činnosti společnosti v podmínkách nového státoprávního uspořádání.
Předběžné přihlášky, náměty a připomínky zasílejte
předsedovi organizačního výboru na adresu: Prof. Ing.
František Miklošík, DrSc., Katedra geodézie a kartografie, Vojenská akademie, Brno, Kounicova 65, PSČ
61200, tel. (05) 71 346205.
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Měření jeřábových drah totálními
stanicemi

Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc.•
Ing. Olga Buršíková.
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

Rozlišovací
vzorce
Současná čs. praxe určuje prostorové vztahy drah mostových a jim podobných jeřábů (tj. určení směrového
a výškového průběhu bodů podélných střed nic kolejnic
obou větví a jejich rozchodu) především metodou záměrné přímky. Ta je obvykle totožná se spojnicí koncových bodů podélné střednice kolejnice nebo bodů v jejich blízkosti a je realizována záměrou teodolitu či nivelačního přístroje, méně často svazkem záření laseru.
Přístroje jsou pomocí speciálních přípravků umístěny
přímo na koncovém bodě. Výjimečným je rovnoběžné
odsazení záměrné přímky s postavením teodolitu nebo
laseru na stativu na podlaze haly nebo na volném prostranství. Záměrné přímky kolejnic téže dráhy jsou směrově a výškově propojeny.
Mezní úchylky uvádí norma ([1], tab. 19); pro _vybrané parametry jsou uvedeny v tab. 1, sloupec A. Clánek
86 téže normy stanoví přesnost kontrolních měření pro
danou výrobní skupinu hodnotou "nejvýše 0,10 velikosti úchylky". Takto vypočtené očekávané střední chyby
výsledků měření jsou uvedeny ve sloupci B tab. 1.
Český úřad geodetický a kartografický stanoví postup měření a zpracování resortním metodickým návodem [2], v němž odst. 2.2 určuje přesnosti měření. Příslušné hodnoty středních chyb jsou převzaty v tab. I,
sloupec C.
Oba stávající předpisy [I], [2] vychází z dnes již neplatné normy [3]. Porovnáním sloupců B a C tab. I zjistíme určítý nesoulad v požadovaných přesnostech. i)
V rámci diplomové práce [7] bylo provedeno - bohužel v poměrně malých souborech - informatívní
ověření (prováděné s mimořádnou pečlivostí) přesnosti
měření vodorovných úchylek bodů dráhy, vzdálených
po 10 m od postavení teodolitu (Zeiss Theo 010 B).
V tab. 2 jsou sestaveny střední chyby jednoho pozorování ve skupinách po 30 m délky pro čtení na stupnici
opatřené posuvnou značkou klínového tvaru (K) a pro
přímé čtení v milimetrovém dělení kontrastní stupnice
(S). Měření probíhala za různých podmínek oslunění,
což se projevilo v případě K v úseku 61 - 90 m, kde
dráha vede mimo haly. Ve sloupci R jsou uvedeny úseky odpovídající
rozlišovací schopnosti dalekohledu
(r= 30x), vypočtené pro střední vzdálenost skupiny
s uvážením nepřesnosti přiložení latě.

i)

Pozn.: [2],odst. 2.33, předpisuje "porovnáni hodnot rozchodů zjištěných přímým měřením pásmem s hodnotami získanými z vodorovných úchylek podélných středníc kolejnice
v jedné příčné rovině a ze vzdálenosti záměrných přímek "
se střední chybou I mm pro rozchod do 20 m. Tato střední
chyba je však už mírně překročena pouze sečtením nahodilých chyb vodorovných úchylek. Je-Ii při zavádění opravy
z teploty pásma určena teplota s nepřesností 3,4 C, vzniká
při rozchodu 20 m nejistota další I mm. Je třeba připomenout, že se neměří přímo teplota pásma, ale pouze teplota
ovzduší v blízkosti jeho konců, která se podél měřidla může
výrazně měnit.
0
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schopnost
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určeného z rozpětí vzorců publikovaných v [4].
Měření bylo podle [2] prováděno dvakrát. Číselná
hodnota střední chyby průměru dvojice je oproti hodnotám tab. 2 asi o 30 % nižší. Hranice přímého čtení na
milimetrové stupnici S s přesnosti zadanou v tab. I, sl.
C, řádek 1, leží zhruba na 60-70 m délky dráhy.
U stupnice s posuvnou značkou K, s přihlédnutím
k teoretickým
hodnotám
sloupce
R, je dosah
100-120 m. Tyto hodnoty se ovšem mohou výrazně
měnit v závislosti na vnějším prostředí a na jemnosti
konstrukce pomůcek.

Dále navržená metoda předpokládá použití stanic vyšší
kvality (přesnost měření vodorovných úhlů (()a zenitových úhlů 'je charakterizována základními středními
chybami mw = mi; ;:::;0,5 mgon a hodnotou m, =
= 1-3 mm pro měření délek s) s dvojosým kompenzátorem svislé osy ve spojení s tzv. průmyslovým hranolem a případně registrátorem dat, propojitelným s počítačem standartu IBM/XT 1AT /286/386. Při ověřeních
citovaných v dalším textu byl používán elektronický
vteřinový teodolit Kern E2, doplněný dálkoměrem DM
504.
Komparace dálkoměru a určení adiční konstanty
průmyslového hranolu byly provedeny v diplomové
práci [6] na základnách délky 5-22,5 m v kroku 5 m,
12-100 m v kroku 12 m a na prvních úsecích srovnávací základny ve Hvězdě do vzdálenosti 240 m. Vypočtená
střední chyba adiční konstanty činí 0,6 mm a charakterizuje vnější přesnost. V práci [8] byla ze souboru zhruba 130 délek v rozmezi 2-80 m, měřených minimálně
třikrát v běžném strojírenském provozu, určena střední
chyba jednoho měření 0,7 mm.
K zajímavým výsledkům vede práce [5], v níž bylo
zkoumáno 14 přístrojů (totálních stanic a dálkoměrů
včetně DM 504) osmi výrobců. Chyby frekvence, měřítka, fázové nehomogenity a cyklické fázové chyby jsou
výrazně potlačeny konstrukcí. Byla však nalezena značná závislost adiční konstanty na skokových změnách
teploty. Při teplotních rozdílech prostředí a přístroje
±30 °C se změny pohybovaly v rozmezí ±(4-14) mm
pro vzdálenost 48 m a ±(5-12) mm pro 355 m. Uplné
teplotní vyrovnání nastává po 24 hodinách. Pro přesné
práce je třeba akceptovat doporučení a ověřovat adiční
konstantu měřením na 3 stativech.
Oprava výšek z refrakce je při průměrné velikosti refrakčního koeficientu c = 0,13 zanedbatelná;
pro uvažovanou délku záměry 120 m činí - 0,15 mm. Velikost
koeficientu se vlivem prostředí může výrazně měnit. Tato problematika však přesahuje rozsah příspěvku.
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Mezní (A) a střední chyby (B, C)
v [mm] podle předpisu
I

Odchylky pojezdové plochy od vodorovné

při délce dráhy
:;:; 100 m
> 100 až :;:;200 m
> 200 m

2

Převýšení větví v témže příčném řezu

3

Vodorovná

4

:;:;100 m

odchylka střednice při délce

> 100 m
:;:; 20 m
> 20 m

Odchylka rozchodu pro

A
[I], [3]

B
[I]

5

0,5

10
20

1,0
2,0

0,75

5

0,5

-

10
20

1,0
2,0

0,75

5
0,25

0,5
0,25

%0

Empirické střední chyby
vodorovných posunů

Body dráhy
ve staničení [m]*)

SK

Ss

obzor

9

C
[2]

%0

1,0
1/20000

Rozlišovací
schopnost
R

[ml
I~

31
61
91
121
pozorování

-

0,52
0,58
1,19
0,72
1,20

30
60
90
120
150

24

pro řádek

Pro měření jeřábových drah je navrhováno použití prostorové polární metody. Odrazný hrano I je osazen na
jednom konci krátké kovové latě (0,2-0,4 m podle potřeby viditelnosti), urovnané pomocí krabicové libely.
Na protilehlém konci je lať opatřena jednoduchým
úchytným zařízením, které se o jednu ze svislých ploch
a o pojezdovou plochu kolejnice opírá dotykovými hroty. Lať se upevňuje pootáčením vodorovného přítužného šroubu (Obr. I). Zkoušky prokázaly, že vliv nesprávného nastavení latě nepřesáhne
v žádném směru
0,2 mm. Hranol má 2 stupně volnosti pro hrubé zacílení
na přístroj. Vzdálenost svislé osy hranolu a bodu dotyku vodorovného opěrného hrotu se určí strojírenským
posuvným měřítkem s přesností O, I mm.
Vodorovné úchylky se - na rozdíl od dosavadní metody - vztahují k jedné ze svislých ploch kolejnic
(vnitřní nebo vnější), po dohodě s provozovatelem a podle stupně opotřebení. Pro převedení na podélnou
střednici stačí s ohledem na znaménko přičíst polovinu
skutečné (měřené posuvným měřítkem) nebo ideální
šířky kolejnice.
Průmyslové hranoly jsou výrobci zpravidla opatřeny
výraznými znaky pro přesné cílení. Na větší vzdálenosti
nebo při horší viditelnosti je pro udržení přesnosti nutno znaky osvětlovat bez vržených stínů. U hranolů
Kern, které jsou na plášti opatřeny dvojicemi protile-
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0,41
0,72
1,24
1,67
2,37
15

0,58
0,66
0,80
0,96
1,14
-

hlých eloxovaných kuželů, se osvědčilo osvětlení zezadu svítilnou s matně zastíněným reflektorem.
Měření je uspořádáno podle obr. 2. Postavení totální
stanice se volí v bezpečí na stativu na zemi, zhruba
vose koleje a přibližně ve středu pole, aby záměry na
nejbližší body (volené nad podpěrami) nebyly příliš strmé. Praktická ověření prokázala dosah metody zhruba
120m. Pro kratší dráhy do 200-250 m stačí stanovisko
(A) volit přibližně uprostřed 'délky dráhy. Měří se šikmá
délka Si (obvykle 2 X), k níž se na základě měřeného tlaku a teploty ovzduší připojí podle podkladů výrobce atmosférická korekce Ou a adiční konstanta k, a dále vodorovný úhel (f)i a zenitový úhel ~i' Je-Ii před měřením
elektronicky určena indexová chyba, stačí observovat
v jedné řadě. Počátek osnovy směrů se vkládá do libovolného jednoznačně a trvale signalizovaného bodu (v
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Teoretické střední chyby jednoho měřeni
Body dráhy ve
staničení *) [ml

my

mx

mh

[mm]
O
5
10
50

IlO

1,2
1,0
0,9
1,0
1,1

0,5
0,7
0,9
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,1
1,1

Pozn.: *) od přičného řezu totálni stanice proloženého stanoviskem

Přesnost metody je doložena výpočtem, jehož výsledky jsou v tab. 3. Předpoklady odvození: rozchod dráhy
20 m, převýšení přístroje a dráhy 20 m, délka dráhy
220 m, uspořádání podle obr. 2, celková přesnost délek
ms = 1.10-3 m, přesnost úhlových měření ze vzorce

\

\

70
mw = mi; = -

\
\
\
\

S

[mgon; mgon, ml.

(3)

Vliv chyb přiložení latě není pro tento případ uvažován.
Z tab. 3 plyne, že všechny body v celém průběhu dráhy (s výjimkou bodu ležícího v normálovém řezu s přístrojem) jsou určeny s prakticky shodnou přesností.
Tím se tento postup liší od metody záměrných přímek.
Pokud lze most jeřábu odstavit do pole, v němž je
stanovisko přístroje, jsou obvykle měřitelné všechny body dráhy najednou. Pro delší dráhy, tj. 200-500 m, stačí zaměření provést z dvojice stanovisek A, B, volených

\
\

obdobně zhruba v ~ a ~ délky dráhy. Úhlová orienta-

obr. 2 ozn. B). Měření délky AJi je výhodné pro ověření
stability postavení.
Zaměření obou větví dráhy se provádí ve společném
místním prostorovém kartézském souřadnicovém systému s počátkem ve stanovisku A, výškově vztaženému
k horizontu přístroje. Osa + x je vložena do orientačního směru. Počátek může být přičtením konstant upraven tak, aby všechny body ležely v I. kvadrantu, tj. A =
= [k1 ; k2; k3]. Platí:
Yi = YA
Xi

=

XA

hi = hA

+ (Si +
+ (Si +
+ (Si +

0a
0a
0a

+
+
+

k) . sin Si' sin
k) . sin (; . cos
k) . cos (;.

mi'
mi'

(2)

Ze vzorců (2) se vychází při rozborech přesnosti, jejichž obecné závěry nejsou nijak překvapivé. Vzorce
středních chyb ml" mn mh nepovažujeme za nutné uvádět. Pro zvýšení přesnosti v příčném směru k ose kolejnice nemají stanoviska a nejbližší protilehlé body dráhy
ležet ve společné normálové rovině. Naopak pro určení
výšek je výhodné docílit co nejmenšího převýšení horizontu přístroje a dráhy (např. postavením na rampě,
střeše objektu v hale, plošině stroje, zásobníku apod.).

ce se provádí na protější bod, osa + X leží ve spojnici
bodů A, B, jejichž vodorovná délka d je měřena a jejichž převýšení p je určeno vhodným způsobem. Potom:
A = [k1 ; k2; k3], B = [k1; k2 + d; k3 + p]. Na styku měření z obou stanovisek je vhodné zaměřit alespoň dvojici společných bodů (pro kontrolu souřadnic).
Úplné měření dráhy se opakuje 2X. Použije-li se dvojího měření z téhož nezměněného stanoviska, lze okamžitě testovat rozdíly hodnot mi, (;, Si' zejména v případě, že zápisník je veden ručně.

Výpočet vzorců (2) včetně zavedení konstanty latě a případného převedení bodů z hran na střednici a testování
rozdílů dvojíc souřadnic téhož bodu (číselné hodnoty
kriterií závisí na parametrech přesnosti soupravy) se
provádí počítačem nebo pokud nebyl použit elektronický záznamník dat též programovatelným kalkulátorem.
Souřadnice Y, x, h jsou průměrem otestované dvojice.
Tyto souřadnice se (programem) převáději lineární rovinnou transformací do soustavy, jejíž osa + TX prochází
koncovými nebo jinak volenými měřenými body jedné
z větví (např. s více podpěrami). Počátek leží v jednom
z těchto bodů a opět může být vhodně posunut. Výšková úroveň je vložena libovolně např. do nejvyššího
z bodů obou větví, do bodu jehož polohu nelze měnit
a pod. Požadované prvky posunů a převýšení se počÍta-

1993/10

Geodetický a kartografický
ročník 39/81, 1993, číslo 1

Body dráhy ve
staničení *) [ml

Empirické střední chyby [mgon]

20
020 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100

s,

n

Sro

1,26
0,46
0,21
0,23
0,21

6,46
3,28
1,43
1,16
0,93

33
45
33
46
33

Pozn.: *) od příčných řezů pro1ožených stanovisky totální stanice

Skupina

Délka
[ml

Podpěr

Empirické chyby
[mm]
ST,

C
FI
F2

65
167
167

16
32
32

1,22
1,13
0,81

STh

1,03
0,81
0,75

jí ze souřadnic kteroukoliv ze známých početních metod (směrnicovou, MNČ). Přesnost měření se zpracováním nemění.
V uvedeném systému je rozchod dán prostým rozdílem souřadnic Ty. Ty se v rozmezí několika centimetrů
délky kolejnice nemohou měnit, zejména pokud byl vodorovný hrot latě opřen o nesjetou hranu kolejnice.
Tím mizí nutnost propojovat obě větve kolmicemi
a přesně rozměřovat a vyznačovat polohu bodů. Totéž
analogicky platí o výškových rozdílech. Pro montáž stačí označení místa měření barvou. Ve dvojím nezávislém
měření pak nejsou místa měření zcela identická.
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Při hodnocení byly jednoznačně potvrzeny teoretické
závěry tab. 3 - průběh jednotlivých středních chyb je
pro všechny body dráhy téměř konstantní. Střední chyby skupiny F2 (hodnota Sh je nepodstatná s výjimkou
polohy koncových nárazníků, kde lze přijmout teoretický předpoklad m, z tab. 3) prakticky vyhovují požadavkům [2], uvedeným v tab. I, sl. C.
Doba měření i s přecházením je v průměru 100 s.
Z provozních důvodů nebylo na žádné z měřených
drah provedeno porovnání s metodou záměrné přímky;
u skupiny F jeji selhání bylo příčinou použití uvedené
prostorové polární metody. Nepřímo byla účinnost metody potvrzena její aplikací, uvedenou v [8], kde přejímací řízení proběhlo klasickými postupy.

Metoda prostorového polárního měření prostorových
vztahů (mostových) jeřábových drah, prováděná totálními stanicemi vyšší přesnosti, prakticky vyhovuje požadavkům [2], kladeným na stávající metodu propojené
dvojice záměrných přímek a současně (s výjimkou poměrně nereálných požadavků na převýšení a vodorovnou úchylku pro dráhy ~ 100 m) normě [I].
Oproti dosavadnímu postupu je přesnost určení bodů nezávislá na vzdálenosti, dosah podstatně větší, bezpečnost práce měřičů, kteří až na obsluhu latě nepracují
ve výškách, výrazně vyšší. Počet měřických operací je
nižší (např. o měření rozchodu, polohové a výškové
propojení větví). K přednostem patří možnost současného zaměření všech bodů a využití výhod nabízených
elektronickým
způsobem
měření (záznam, přenos
a zpracování dat).

Přesnost délkového měření byla zmíněna v odst. 2. Empirické střední chyby měřených vodorovných a zenitových úhlů, vypočtené z dvojic pozorování, jsou uvedeny
v tab. 4 (soubor odpovídá skupině FI z tab. 5). Při jejím
hodnocení je třeba uvážit vliv určité neidentity míst měření (odst. 4), která se při šikmých záměrách uplatňuje
zejména v hodnotě
zenitových úhlů.

s,

Tab. 5 přináší přehled výsledků některých měření,
prováděných autory v letech 1989-1992. Charakteristika skupiny, označené C: 10 drah ze 40. let, průměrná
délka 65 m, rozchod 14-17 m, výška nad podlahou
6-11 m, 16 podpěr, špatný technický stav nutící obsluhu latě s odrazným hranolem věnovat více pozornosti
vlastní bezpečnosti než měření, umístění v halách slévárny a cídírny, měřeno za částečného provozu. Skupina FI : 7 drah z 80. let, průměrná délka 167 m, rozchod
22,5 m, výška 10m, 32 podpěr, technický stav průměrný, umístění na složišti a ve skladových halách, měřeno
částečně za provozu, na složišti za mrholení. Postup
a pomůcky byly i v průběhu prací upravovány a výrazně se zvyšovala zkušenost a kvalita práce obsluhy latě
z řad zaměstnanců podniků. Výsledky měření posledních tří drah skupiny FI jsou v tab. 5 označeny F2.
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Konflikt záujmov v štátnej správe
geodézie, kartografie a katastra

Podl'a ustanovenia § 2 zákona Č. 105 z 18. apríla 1990
Zb. o súkromnom podnikaní občanov (ďalej iba podnikatel'ského zákona) [I] bolo umožnené podnikatel'om
vykonávať aj činnosti, ktoré dovtedy boli osobitnými
predpismi vyhradené iba organizáciam, a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako organizácie, s výnimkou činností vyhradených štátu alebo osobitným predpisom určenej organizácii. Rozhodnutím
predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK) zo dňa II. mája 1990 Č. P-2531 1990 o podmienkach vykonávania geodetických a kartografických prác
občanmi podfa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov [2] boli ustanovené ďalšie vysvetl'ujúce a spresňujúce okolnosti aplikácie podnikatel'ského
zákona v odbore geodézie a kartografie. V tomto odbore ako osobitný predpis podl'a § 2 podnikatel'ského zákona bol stanovený predovšetkým zákon Č. 46/1971 Zb.
o geodézii a kartografii, zákon Č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie, zákon Č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutel'ností (EN) v znení neskorších predpisov, vyhláška Č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
v znení neskorších predpisov, vyhláška Č. 82/1973 Zb.
o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov
geodetických prác a vyhláška Č. 1111974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
Činnosti, ktoré v zmysle § 2 podnikatel'ského zákona
bol i vyhradené štátu, alebo osobitným predpisom určenej organizácii, a teda vylúčené zo sféry činnosti súkromného podnikania,
boli menovite určené: práce
v geodetických základoch (Česko-slovenská
astronomicko-geodetická sieť, Česko-slovenská trigonometrická sieť, Česko-slovenská jednotná nivelačná sieť a Česko-slovenská gravimetrická siet), EN, automatizovaný
informačný systém geodézie a kartografie, operát štátnej hranice a geometrické plány na zmenu hraníc správnych jednotiek a katastrálnych území.
Podl'a ustanoveni a § 7 odst. 3 podnikatel'ského zákona je podmienkou registrácie predloženie osobitného
povolenia, oprávnenia alebo preukazu sposobilosti na
výkon činnosti, ktorá má byť predmetom podnikania,
ak to osobitné predpisy vyžadujú. S účinnosťou od 1.
mája 1990 sú žiadatelia povinní postupovať ako organizácie, ktoré nie sú podriadené SÚGK. Podl'a ustanovenia § 4 alebo § 10 zákona Č. 46/1971 Zb. musia požiadať
SÚGK o súhlas na vykonávanie geodetických a kartografických prác, a to písomne prostredníctvom územného orgánu geodézie a kartografie. Pokial' je výkon určitých činností podmienený osobitným oprávnením alebo
odbornou sposobilosťou (napr. oprávnenie overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác podl'a vyhlášky č. 82/1973 Zb., menovanie zodpovedného
geodeta podl'a vyhlášky č. 1111974 Zb., ... ) musí podnikatel', alebo vedúci, či iný pracovník u neho zamestnaný spÍnať tieto podmienky. V prípade zistenia opa-

kovaného alebo hrubého porušenia predpisov z oblasti
geodézie a kartografie može SÚGK z vlastného podnetu alebo na návrh územného orgánu geodézie a kartografie odňať podnikatel'ovi súhlas na vykonávanie geodetických a kartografických prác a podať návrh na zrušenie registrácie orgánu príslušnému na registráciu.
K I. 7. 1992 je evidovaných 1150 držitel'ov rozhodnutia SÚGK na vykonávanie geodetických a kartografických prác pre iné subjekty, z toho pre organizácie 37
a pre jednotlivcov 1113. Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK) vydal na základe dohovoru zo 7. júna
1990 medzi SÚGK a ČÚGK 75 rozhodnutí o súhlase na
vykonávanie geodetických a kartografických prác pre
celé územie ČSFR, z toho 10 pre organizácie a 65 pre
jednotlivcov.
2. Riešenie konfliktu záujmov v štátnej správe v období
pred zákonnou úpravou podnikania pracovníkov
štátnej správy
Uplatňovanie práva na podnikanie v zmysle podnikatel'ského zákona po 18. 4. 1990 vyprodukovalo v odbore
geodézie a kartografie sériu konfliktných situácií, ktoré
bolo treba riešiť. Vel'ká časť týchto konfliktov súvisela
s možnosťou podnikania pracovníkov orgánov štátnej
správy - územných orgánov geodézie a kartografie
a so značným záujmom využívať túto možnosť. Podstata konfliktov spočívala v možnosti zneužívania postavenia štátneho úradníka a jeho informácií spojených s jeho pracovnou náplňou v štátnom orgáne na nekorektné
získanie objednávok na geometrické plány či už pre
vlastnú podnikatel'skú činnosť, pre podnikatel'skú činnosť svojich spolupracovníkov v štátnej správe činných
aj v pozícii podnikatel'a (kategória A) alebo pre podnikatel'skú činnosť "čistých" podnikatel'ov - geodetov
(kategória B) a v možnosti zásadne ovplyvniť podnikatel'skú činnosť pracovníkov týchto 2 kategórií, ktoré sa
dostali do pozície hospodárskych konkurentovo Preto
SÚGK v období absencie zákonnej úpravy podnikatel'skej činnosti pracovníkov orgánov štátnej správy po 18.
4. 1990 operatívnymi riadiacími aktami postupne usmernil územné orgány geodézie a kartografie, aby
- vytvorili rovnaké podmienky súčinnosti so všeobecnou dokumentáciou (VD) pre všetky subjekty spracúvajúce geometrické plány ako i rovnaké podmíenky overovania geometrických plán ov,
- vylúčili prípadné uprednostňovanie
alebo diskrimináciu jednej skupiny spracovatel'ov geometrických
plán ov pred inou skupinou v etape súčinnosti so VD
i v etape overovania s osobitným zretel'om na prípadné uprednostňovanie
zamestnancov územných
orgánov činných zároveň ako geodeti - podnikatelia (špeciálne bol riešený vstup týchto pracovníkov
do VD iba mimo ich riadneho pracovného času),
- zamedzili nekorektnému,
proti etickému správaniu
a podpore nekalej súťaži prípadným spájaním činnosti orgánu štátnej správy so sprostredkovaním ob-
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jednávok na geometrické plány pre iba vybrané
okruhy podnikatel'skej sféry a
- regulovali podnikatel'skú činnosť pracovníkov územných orgánov geodézie a kartografie tak, aby nemohli zneužívať svoj pracovný čas v zamestnávatel'skej
organizácii a aby im nebol o dovolené využívanie priestorov a zariadení pracoviska štátneho orgánu na
podnikatel'skú činnosť, a to ani po riadnom pracovnom čase a ani za prípadnú úhradu za využívania
úradných priestorov a zariadení.
Napriek najlepším úmyslom týchto riadiacich aktov
SÚGK podnety a sťažnosti podnikatel'skej
sféry na
zneužívanie postavenie pracovníkov
orgánu štátnej
správy súčasne posobiacich ako podnikateli a sa opakovali. Sprievodným prvkom týchto podnetov bola ich nedostatočná preukaznosť, a teda až na výnimočné prípady nemožnosť preukázať údajné nekorektné správanie,
údajnú podporu nedobrej súťaži a údajné porušenie
pracovnej disciplíny pracovníkov štátnych orgánov.
3. Súčasná zákonná regulácia obmedzenia podnikania
pracovníkov orgánov štátnej správy
Podl'a čI. 26. odst. (I) a (2) Listiny základných práva slobOd (d'alej iba Listiny) [4] má každý právo podnikať
a vykonávať inú hospodársku činnosť a iba zákon může
stanoviť podmienky a obmedzenia na výkon určitých
povolaní alebo činností. Zákonom Č. 231 z 23. apríla
1992 Zb., ktorým sa mení a dopíňa Zákonník práce
a zákon o zamestnanosti [3], bol uvedený do súladu
dovtedajší zákonník práce s Listinou. Zosúladenie spočívalo v riešení niektorých nežiadúcich dosledkov, ktoré sa prejavovalí v súvíslosti s uplatňovaním práva každého na podnikanie a prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti, vyplývajúceho z čI. 26 odst. (I) a (2) Listiny. Ukázala sa potreba zákonom obmedziť výkon takejto čínnosti vo vzťahu k vykonávanému zamestnaniu.
Text § 73 dovtedajšieho Zákonníka práce bol doplnený
o nové odseky 2 až 5, v ktorých sa okrem iného uvádza,
že pracovníci orgánov štátnej správy sú povinní
- konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone
práce všetkého, čo by mohlo ohroziť doveru v nestrannosť rozhodovanía,
- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedelí pri výkone zamestnania a ktoré v záujme organizácie nemožno oznamovať íným osobám,
- v súvislosti s výkonom zamestnania neprijímať dary
alebo iné výhody,
- zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu verejného záujmu s osobnýmí záujmami, najma nezneužívať informácie nedobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania
vo vlastný prospech alebo
v prospech niekoho íného.
Doplnenie § 73 Zákonníka práce d'alej obsahuje obmedzenie pre pracovníkov orgánov štátnej správy na
vykonávanie podníkatel'skej činností len s predchádzajúcim súhlasom organízácie, v ktorej sú zamestnaní.
Predmetné doplnenie § 73 Zákonníka práce predstavuje reakcíu na aktuálnu dobovú potrebu osobitnej
právnej úpravy povinností pracovníkov štátnej správy.
Číastková právna úprava bola navrhovaná preto, lebo
v konkrétnom časovom horizonte nebol o reálne príjatie
komplexnej
právnej úpravy štátnozamestnaneckých
vzťahov. Účelom doplnenia § 73 Zákonníka práce bolo
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určiť zo zákona pracovní kom štátnej správy d'alšie pracovné povinnosti, a to špecifické povinnosti a vše obecne uznávané normy správania sa pre túto zamestnaneckú skupinu. Tieto povinnosti vyplývajú predovšetkým
zo zásady nestrannosti, ktorá patrí medzi základné principy demokratickej štátnej správy. Tejto zásade korešponduje povinnosť zachovávať nepredpojatosť a ob-.
jektivitu rozhodovania a súvisí s ňou tiež právna úprava
určitých obmedzení vzťahujúcich sa na mimozamestnanecké aktivity pracovníkova na získavanie výhod v súvislosti so zamestnaním. Obmedzenie sleduje tiež ciel'
vytvárať prevenciu pred pokus mi korupcie štátnych
úradov a zneužívanía služobného postavenia.
Povinnosť mlčanlivosti vyplýva z ochrany zauJmov
štátu a tiež z ochrany záujmov občanov pred indiskrétnosťou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa okrem
štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva vzťahuje tiež na všetky informácie, ktoré sa pracovník dozvedel pri práci alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme štátu, zúčastnených osob alebo v záujme regulárnych podmienok hospodárskej súťaže alebo v záujme
zachovania obchodného tajomstva majú zostať utajené.
S ohl'adom na najrafinovanejšie formy korupcie bolo
žiaduce vylúčiť možnosti prijať dar alebo inú výhodu
pracovníkom štátnej správy.
Povinnosťou pracovníkov štátnej správy je chrániť
verejný záujem, ktorého ochranu musí pracovník
uprednostňovať pred záujmami vlastnými alebo pred
záujmami iných osob. Zamestnanie pracovníka v týchto
orgánoch štátu je prejavom dovery v jeho morálne kvality, a preto nemožno pripustiť, aby pracovník zneužil
doveru mu danú tým, že využije poznatky a informácie
získané v súvislosti so zamestnaním na pochybné ciele
alebo na získanie, resp. sprostredkovanie výhod či prospechu pre seba alebo pre niekoho iného.
V záujme predcházania pochybnostiam o nestrannosti pracovníkov orgánov štátnej správy a zneužívania
ich postaveni a sa zavádza obmedzenie výkonu podnikatel'skej činnosti, ktorej sa možu títo pracovníci venovať iba so súhlasom svojej zamestnávatel'skej organizácie. Organizácia posúdi, či prípadná podnikateľská aktivita pracovníka - vzhľadom na jeho postavenie
v štátnom orgáne - by mohla nepriaznivo ovplyvniť
verejnú mienku o pracovníkovej hospodárskej nezávislosti a nestrannosti. Súhlasu zamestnávateľskej organizácie však nepodlieha činnosť vedecká, pedagogická, literárna a publicistická.
Nový § 75 zákona č. 23l! 1992 Zb. sa dotýka výkonu
zárobkovej činnosti, ktorá je zhodná s predmetom činnosti organizácie, v ktorej sú zamestnaní. Text tohto paragrafu je smerovaný nie iba do orgánov štátnej správy,
ale do všetkých organizácií. Podľa ods. (3) § 75 vedúci
organizácie a vedúci pracovníci v jeho priamej riadiacej
posobnosti nesmú popri svojom zamestnaní vykonávať
zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti organizácie, v ktorej sú zamestnaní. Podl'a extenzívneho výkladu textu tohto paragrafu sa na predmetnú
kategóriu pracovníkov
územných orgánov geodézie
a kartografie vzťahuje zákaz podnikania v oblasti geometrických plán ov, a to bez ohľadu na to, či predmetní
pracovníci majú predchádzajúci písomný súhlas zamestnávatel'skej organizácíe na podnikanie (predmetom
činnosti územných orgánov geodézíe a kartografie je
i vyhotovovanie geometrických plánov, aj ked' vo veľmi
malom rozsahu).
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4. Katastrálny zákon a podnikanie pracovníkov
katastrálnych úradov

LITERATURA:

Do novej polohy bol o postavené prípadné podnikanie
pracovníkov orgánov štátnej správy geodézie a kartografie zákonom Slovenskej národnej rady z 25. marca
1992 o katastri nehnutel'ností, ktorý nadobudne účinnosť I. januárom 1993 (ďalej iba Katastrálny zákon) [5].
Podl'a ods. (3) § 37 Katastrálneho zákona "Pracovník
katastrálneho úradu nesmie vyhotovovať geometrické
plány za odplatu", čo možno vysvetliť ako zákonný zákaz podnikania pre pracovníkov katastrálnych úradov
v oblasti geometrických plánov, a to bez ohl'adu na prípadný písomný súhlas zamestnávatel'skej
organizácie
v zmysle ods. (4) § 73 Zákonníka práce. Tento generálny zákaz podnikania v oblasti geometrických plánov
stavia riadiacich pracovníkov štátnej správy pred úlohu
ako zabezpečiť ďalší kvalifikačný rast vlastných pracovníkov. Práve doterajšia aktívna zainteresovanosť pracovníkov štátnej správy na tvorbe geometrických plánov bola důležitým prvkom zvyšovania si kvalifikacie,
ktorá ich v konečnom důsledku mohla postaviť do polohy renomovaných odborníkovo lba takíto odborníci
sú profesijne i morálne oprávnení analyzovať a hodnotiť geometrické plány spracované
inými subjektmi,
spracúvať geometrické plány na zmenu administratívnych a katastrálnych hraníc a byť členmi skúšobnej komisie na získanie opravnenia overovať geometrické plány, čo sú oj. vlastné funkce budúcich katastrálnych
úradov. Dopracovať sa na úroveň také ho to odborníka
iba s teoretickými znalosťami bez toho, aby dotyčný odborník nespracoval značný počet geometrických plánov, je prakticky nemožné. Aj keď sa predpokladá, že
budúce katastrálne úrady budú po personálnej stránke
posilňované i schopnými geodetmi - podnikatel'mi so
svojou praxou a skúsenosťami, v záujme odborného rastu bude potrebné doriešiť v zmysle zákona a v medziach zákona i prax pracovísk štátnej správy na úseku
vyhotovovania geometrických plánov. Jednou z možností sa ukazuje i prípadná stáž takéhoto pracovníka v komerčnej zložke.

[1] Zákon Č. 105/1990 Zb. o §úkromnom podnikani občanovo
[2] Rozhodnutie predsedu SUGK o podmienkach vykonávania geodetických a kartografických prác občanmi podl'a zákona Č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikal)í občanovo
[3] Zákon Č. 2311 1992 Zb., ktorým sa mení a doplňa Zákonní k
p'ráce a zákon o zamestnaností.
[4] Ustavný zákon Č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina
základných práva slobód ako ústavny zákon FZ ČSFR.
[5] Zákon Č. 266/1992 Zb. o katastrí nehnutel'ností.
Do redakcie došlo: 15.7. 1992

Nie je prekvapením, že trvalým predmetom verejnej
diskusie sú i pracovníci orgánov štátnej správy a najma
ich odbornosť, objektívnosť rozhodovania, nestrannosť
a sociálne zázemie vrátane platových otázok. Táto diskusia neobišla ani orgány štátnej správy geodézie a kartografie, kde dokonca dostala špecifické aspekty. Reakcia štátnych úradníkov na rezortné opatrenia i na zákonné obmedzenia podnikatel'skej činnosti pracovníkov štátnych orgánov sa odohráva na pozadi značnej
nevyváženosti zárobkovej úrovne špičkových pracovníkov komerčnej sféry a pracovníkov štátnych orgánov.
Nie je zriedkavý odchod pracovníkov štátnych orgánov
zo štátnych služieb do podnikatel'skej sféry alebo aspoň
hrozba týmto odchodom. Napriek tomu je nevyhnutné
chrániť záujmy zamestnávatel'a pracovníkov štátnych
orgánov, čiže štátu, aby nedochádzalo k nežiaducemu
úniku informácií a k získavaniu neoprávnených výhod.
Značnú časť týchto problém ov rieši novela zákonníka
práce [3].
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Lektoroval:
JUDr. Igor Lenský,
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Vedicii Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave (VÚGK) koncom roku 1991 vyšli'

MALÝ SLOVENSKO-NEMECKÝ
A NEMECKO-SLOVENSKÝ
SLOVNÍK
POZEMKOVÉHO
KATASTRA

Slovník obsahuje okolo 1 000 hesiel v každej verzii
a jeho cena je Kčs 30. - plus poštovné,

KAPITOLY Z HISTÓRIE GEODÉZIE NA ÚZEMÍ
ČESKO-SLOVENSKA
do roku 1918

ktoré s ďalšími dvoma zviizkami 1918 až 1945 (238 strán,
vydané v roku 1990) a 1945 až 1987 (335 strán, vydané
v roku 1988) sú príspevkom k histórii geodézie na území
Česko-Slovenska. Cena troch zviizkov je Kčs 100, - a poštovné.
Objednávky prijíma Qdborové informačné stredisko geodézie a kartografie VUGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava.

V edici Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického bude
v I. čtvrtletí 1993 vydán
ČESKO-ANGLlCKÝ
SLOVNÍK
PRO GEODETY A KARTOGRAFY

Slovník obsahuje 7370 hesel. Cena slovníku bude
100 Kčs. Objednávky přijímá Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
OD/S,
250 66 Zdiby, okres Praha-východ.
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Tohoto projektu se zúčastní celkem 20 různých vědeckých
a hospodářských institucí.
Druhý projekt se týká tvorby nové mapy Islandu I : 500 000
z kosmických snímků zobrazující mj. vegetační kryt a stupeň
jeho poškození. Roční rozpočet (1991) činil 2 mil. US $ při celkovém počtu 27 zaměstnanců.

XIV. plenární zasedání CERCO
v Ankaře

Ve dnech 7.-11. 9. 1992 se konalo v hlavním městě Turecka
zasedání Evropského výboru představítelů národních geodetíckých a kartografických služeb členských států Rady Evropy
(CERCO). Informace o jejich činností v období od července
1991 do srpna 1992 jsou obsaženy zejména v předložených národních zprávách a několíka specíálních dokumentech, jejichž
obsah bude dále stručně anotován. Toto sdělení navazuje na
předchozí informace o činnosti CERCO, uveřejněné v GaKO
č. 7/1991, 11/1991,5/1992
a 7/1992.
1. Národní zprávy
Nejdůležitější údaje se vesměs týkaly rozšíření technologie
GPS při budování a zhušťování geodetíckých sítí, v oblastí mapování pak vytváření digitálních geografických databází jako
základu US a GIS, případně zdroje dat pro následnou automatizací vyhotovení tískových podkladů státních mapových
děl a odvětvových tematických map.
ČSFR: Pozornost vzbudilo sdělení, že za necelý rok byly
v rámci kampaně EUREF-EAST '91 určeny referenční body
a v následující národni kampani pak zaměřeno 18 bodů základní polohové sítě O. řádu. Předložený referát o koncepci
ZABAGED byl v kuloárních rozhovorech živě a vesměs kladně komentován.
Dánsko: Pod tlakem uživatelů hodlá dánská služba dokončit
převod stávajících mapových děl velkých i středních měřítek
do digítální formy do roku 1997. Realizace jde dvěma cestami:
rastrovou digítalizací a vektorizací aktualizovaných topografických map I : 25 000 a novým digitálním fotogrammetrickým
mapováním s úrovní podrobností mapy I : 10 000. Koncepce
budoucích geografických databází předpokládá ze základní
báze I : 10 000 pořizovat topografické mapy I :25 000 a generalizací odvodit postupně další báze: 1:75000 (pro pořízení
map I: 50 000 a I: 100 000) a I: 200000 (pro pořízení map
I : 200000 a I : 500 000). To je velmi podobné koncepci ZABAGED a zřejmě motivovalo dánské delegáty k výzvě trvale konsultačně spolupracovat.
Technologie G PS je používána jednak k začlenění 10- 15 Dit,
trigonom~trických bodů do evropské základní sítě v systému
WGS-84, Jednak k obnově a dalšímu budování PBPP pro katastrální účely. 50 % výdajů je hrazeno z vlastních příjmů.
Francie: Byly nově stanoveny termíny dokončení digitálních
geografických databází ve Francii, a to: silniční I : 50000 v r.
1994, kartografické I : 50 000 na základě digitalizace existujících map v r. 1994 a topografické I : 25 000 na základě nového
fotogrammetrického
vyhodnocení leteckých snimků v letech
2005-2010.
Modernizace základní geodetické polohové sítě
Francie technologií GPS zahrne 23 referenčních stanic a 6000
trigonometrických bodů I. a 2. řádu.
Irsko: Komputerizace katastrální služby sí vyžádala rekvalifikaci 100 z celkového počtu 370 zaměstnanců. Celý mapový
operát v měř. I : I 000 a I : 2 500 bude digitalizován do konce
roku 1993. Nové mapy v extravilánu v měř. I : 2500 v digitální
formě jsou vyhotovovány fotogrammetricky,
což si vyžádalo
investice ve výši 2 mil. IR L.
Aktualizace topografických map I : 50000 bude nadále prováděna fotogrammetricky v digitálni formě a tak postupně vytvářena digitální geografická databáze středního měřítka. Ke
zhuštění PBPP pro účely mapování se využívají aparatury GPS
v kombinaci s totálními stanicemi. Předpokládají se kartografické výstupy podle požadavků objednatelů pomocí barevného
elektronického plotteru o formátu až AO.
Island: Geodetická služba Islandu má věnovat 20 % ročního
rozpočtu na vytvoření základní vrstvy celostátního GIS kterou
je digitální topografická mapa I :25 000. Experimentá'lní část
má být skončena v r. 1993 a 730 map vytvořeno během 10 let.

Lotyšsko: Jako budoucí pozorovatel CERCO předložilo národní zprávu dokumentující současný stav v býv. pobaltských
republikách SSSR. Do roku 1990 byla veškerá činnost řízena
Pobaltskou územní inspekcí Hlavní správy geodézie a kartografie SSSR. Národní organizace neměly přístup k budování
a dokumentaci geodetických základů, ani k tiskovým podkladům státních mapových
děl v měřítkách
I: 10 000 až
I : I 000000. Geodetické a kartografické práce v Lotyšsku nyní
řídí odbor geologie, g. a k. při ministerstvu výstavby jako rozpočtová organizace. Mezi hlavní úkoly patří obnova základních geodetických sítí, aby v r. 1993 mohlo být zahájeno katastrální mapování, dále vytyčení hranic se sousedními státy.
Všechny body ZBPP mají být přepočteny do systému WGS-84.
Projekt digitálních geografických databází předpokládá nejprve měřítko I : 200 000, pak I : 50 000 a nakonec měřický operát katastru (I : 2 000 až I : 500). Dosud však není k dispozici
potřebný hardware. Spoléhá se na pomoc skandinávských zemí výměnou za poskytnutí značných volných polygrafických
kapacit v Rize. Všechny geodetické a a kartografické materiály
byly odtajněny.
Maďarsko: Národní zpráva uvádí detaily organizačního uspořádání geodetické služby a katastru, které jsou v resortu ministerstva zemědělství. Zajímavý je rozsah úkolů F61dméresi Intézet (Zeměměřický ústav): péče o základní geodetické sítě, státní mapová díla velkých a středních měřítek, centrální databanka katastru, geodetické dílo státní hranice, distribuce leteckých
a kosmických snímků, přidělování státních zakázek státním
i soukromým podnikům a kontrola výsledků, řízení i provádění výzkumných a vývojových činností, vydávání technick)'ch
předpisů. Od roku 1976 má Maďarsko kromě vojenských topografických map nezávislý a neutajovaný systém civilních
map v měřítku I :10000 (na 84% území), I :25000 (na 12%
území), I : 100000 (kompletni soubor) a I : 200000 (kompletní
soubor). Pracuje se na koncepci digitální topografické mapy
I : 10 000, jejíž aktuálnost bude garantovat stát a bude obsahem, přesnosti i formou (formátem dat) vyhovovat mezinárodním požadavkům CERCO a ICA. Nové katastrální mapy, vyhotovené po r. 1973, pokrývají 41 % území, na zbylé části jsou
staré mapy v sáhovém měřítku. Pouze 5 velkých měst má katastrální mapy v digítální formě. Komputerizace 135 katastrálních úřadů bude realizována během 4 let v rámci programu
PH ARE technické pomoci Evropského společenství. V rámci
stejného programu bylo v r. 1992 přiděleno Maďarsku 5 míl.
ECU na rozvoj kapacit dálkového průzkumu Země.
Nizozemí: Disponuje již několika dokončenými a udržovanýmí geografickými databázemi, odpovídajícími obsahem topografické mapě I: 250000, silniční mapě I: 50 000 a mapě
správních hranic I : 10000. Dále jsou využívány počítačové katalogy zeměpisných jmen na mapách I : 250000 a I : 50000 doplněných souřadnicemi jejich lokalizace. Hlavním projektem
je vytvoření digitální geografické databáze I : 10 000 na celém
území státu pro civilní a vojenské účely v období 1991-1998.
Zdrojem dat jsou jednak existující mapy velkých měřítek, jednak nové letecké snímky vyhodnocované postupy digitálního
zpracování rastrových obrazových dat.
Norsko: K hromadnému využití technologie určování polohy
pomocí aparatur GPS díferenční metodou na souší i na moří je
dokončován systém II stálých referenčních stanic (1993).
Rozhodnutím norského parlamentu mají být všechna státní
mapová díla převedena do digitální formy do konce roku 1996
(projekt "Digital 96"). Topografická mapa I : 50000 (727 listů)
v rastrové formě, digitální model reliéfu v síti 100 x 100 m
a rejstřík zeměpisných jmen budou k dispozici již koncem roku 1992 na celém území Norska.
Vektorová databáze mapy I : 50 000 má být dokončena v r.
1995, databáze bodů trigonometrických
sítí 1.-4. řádu v r.
1996. Standardní formát geografických dat (SOSI) je respektován všemi uživateli a účastníky služeb Národniho geografického informačního střediska (NGIS). 28 % rozpočtu státní geodetické a kartografické služby je kryto příjmy. Prodej digitálních mapových produktů tvoří 2 %, poskytování dat o nemovitostech 13 %.
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Polsko: V rámci mezinárodní kampaně EUREF-EAST '92 bylo v Polsku zaměřeno technologíí GPS II bodů sítě O. řádu.
Byl publíkován rejstřík 28 tis. zeměpisných jmen v souladu
s metodikou doporučenou I. konferencí OSN o standardizaci
zeměpisných jmen.
Předpokládá
se výrazná reorganízace
státní geodetické
a kartografické služby, které v současné struktuře není schopna plnit včas všechny požadavky kladené na ni restitucemi,
prívatizací, a začínajícím rozvojem důležítých odvětví národního hospodářství.
Portugalsko: Technologie GPS se dosud nepoužívá pro nedostatek přístrojů, ale konají se důležíté přípravy, např. měření
ke zpřesnění průběhu geoidu. Na území Portugalska jsou 2 referenční stanice. Mezinárodní kampaně měly za cíl přípojení
Azorských ostrovů a Madeiry k pevníně.
Pro účely katastru ovocných sadů a vinic jsou ve značném
objemu vyhotovO\;ány ortofotomapy
I: 1,0000 z leteckých
snímků I : 30 000. U držba topografické mapy se začíná provádět interakčním vektorovým zpracováním existujících map
i dígitalizovaných nových informací o území.
Rakousko: Hlavní úlohou Spolkového úřadu pro metrologii
a zeměměřictví (BEV) je vybudování a vedení komplexního
územního ínformačního systému, jehož složkami jsou: databáze katastru nemovitostí, databáze souřadnic, (ZBPP, PBPP
a RES), digitální katastrální mapa a digítální model reliéfu.
Pozemková kniha bude převedena na počítače do konce roku
1992. Centrální počítačový systém byl posílen, protože síť má
již 2 600 účastníků. K urychlení procesu digitalízace katastrálních map přispěje vybavení BEV a podřízených katastrálních
úřadů 130 grafickými stanicemi. 70 % územi Rakouska má být
takto zpracováno do 10 let. BEV rovněž buduje metakartografický informační systém pro úřady i soukromé uživatele, obsahující informace o dostupnosti veškerých geodetických a kartografických dat v příslušné lokalitě. Rakouská vláda již schválila projekt tvorby digitálních geografických bází map středních měřítek, a to "topografický model" z primárních (převážně fotogrammetricky získaných) dat a "kartografický model"
získaný digitalizací topografické mapy I: 50 000 ve vrstvách
odpovídajících barevným výtažkům existující analogové mapy. Již byla dokončena digitalizace mapy Rakouska I : 500 000
jako součást geografické databáze informačního systému o životním prostředí. BEV vydává mapy pro potřeby rakouské armády v měřítku I : 50000 a I : 200000 (v r. 1991 I, I mil. výtisků). Spravuje též geodetické dílo státní hranice.
Řecko: Pokračuje digitalizace katastrálních
map v měřítku
I : 5 000 a tvorba geografické databáze topografické mapy
I : 50000 jako vrstvy informačního systému o vegetačním krytu (již na 20 % území).
Severní Irsko: Pokračuje budování geografického informačního systému NIGIS, jehož součástí je digitální, topologicky
strukturovaná databáze obsahující informace z map velkého
měřítka (I: 1250 ve městech a 1:2500 v extravilánu).
Spolková republika Německa: Poté, co bylo technologií GPS
určeno více než 100 bodů trigonometrické sítě I. řádu na území celé SRN v systému WGS-84 v roce 1991, připravuje se zřízení sítě permanentních referenčních stanic GPS pro všeobecné rozšíření technologie GPS pro geodetická měření, mapování a navigaci silničních vozidel. Hlavním úkolem v oboru kartografie je sjednocení státních mapových děl na území starých
i nových spolkových zemí. Při stejném obsahu budou po přechodnou dobu užívány různé klíče kartografických značek. Ve
většině spolkových zemí byl již zahájen sběr dat pro tvorbu digitálního modelu území na úrovni topografické mapy I : 25 000
jako součást státního topografického a kartografického systému (ATKIS). Je připravena koncepce vytvoření obdobného
modelu I : 200000 v rastrové formě na bázi GIS ARC/INFO
a konečně model I : I 000000 ve vektorové formě, který má být
k dispozici uživatelům již ke konci roku 1993!
Španělsko: Nejpozoruhodnějším
sdělením je, že 74 % příjmů
Národního zeměpisného ústavu bylo v r. 1991 dosaženo prodejem digitálního modelu reliéfu I : 200000 zejména pro potřeby spojů. Dalších 18 % vytváří prodej digitální topografické
mapy ~ : 200000 pro potřeby ochrany životního prostředí, automobilového průmyslu a různých inženýrských činností. Tyto
nové úkoly státní geodetické a kartografické služby vyvolaly
rozsáhl?u potřebu rek~alifikace pracovníků. IGN pořádá jednoročm kurzy s tématikou geografických informačních systémů pro přijaté absolventy středních a vysokých škol. V uply-

nulém ročním období bylo v systému WGS-84 určeno 103 bodů základní geodetické sítě technologií GPS a vytvořeno zkušební pole pro porovnání způsobů určení průběhu geoidu geodeticko-astronomickým
měřením a kombinací gravimetrických
měření s technologií GPS. Rozsáhlé je využití obrazových záznamů z družic SPOT pro tvorbu ortofotomap I : 50000 a Landsat 5-TM pro ortofotomapy I: 100 000. Digitální geografická
databáze vznikla digitalizací topografických map I: 200 000
a interakční editací na pracovhích stanicích UNIX. Pokrývá
celé území Španělska a obsahuje vrstvy: komunikační sítě,
vodstvo, sídla, spoje, vrstevnice, pevné geodetické body, topografické objekty mimo sídla a digitální model reliéfu
I : 200000. Připravuje se koncepce obdobné kartografické databáze s úrovní podrobnosti mapy I :25 000 a již byly realizovány první experimenty související se sběrem dat.
Švédsko: Místní šetření a měření, mapování ve velkých měřítkách, letecké snímkování a bonitace půdy mají být privatizovány, takže ve státní správě zůstane péče o katastr (písemný
operát, dokumentace mapového operátu a vydávání ínformací), budování, údržba a dokumentace geodetických sítí a státních mapových děl. Vzhledem k silnému tlaku na poskytování
geografických dat v digitální formě byl zahájen program digitalizace základní mapy I : 10 000 (tzv. hospodářské) s cílem naplnění vektorové báze dat v objemu 13000 mapových listů do
konce roku 1997.
Uvažuje se skenování aktualizovaných map a jejich vektorizace a v místech se značně změněným obsahem fotogrammetrické vyhodnocení na analytických přístrojích. Na vytvoření
databáze finančně významně přispívá společnost Telecom tím,
že dopředu platí licenční poplatky. Jednání se vedou i s dalšími potenciálními uživateli. Připravuje se digitalízace "modré
série" map I : 100000 mj. í pro potřeby švédské armády. Technologie GPS je již rutinně používána při leteckém snímkování
pro navigaci a určení polohy projekčního centra v okamžiku
fotografování.
Švýcarsko: 45 % výdajů federálního topografického úřadu je
hrazeno z vlastních příjmů, které jsou z 55 % tvořeny prodejem
map a z 20 % licencemi za komerční využití státních mapových
děl. Zvyšují se požadavky na dodávku map v rastrové formě
(armáda, kantonální úřady a velké soukromé firmy) pro tvorbu
účelových GIS. V neuspokojivém stavu je výklad autorského
práva k těmto produktům. Federální topografický úřad pořádá
propagační akce v novinách a vydává prospekty k volné distribuci v knihovnách a novinových stáncích ke zvýšení odbytu
úředně vydávaných map.
Turecko: Hlavní velitelství pro mapování turecké armády je
pověřeno péčí o základní geodetické sítě a státní mapová díla.
Zastupuje též Turecko v mezinárodních geodetických a kartografických organizacích (mj. v CERCO). Do konce roku 1991
byla zaměřena prostorová poloha 253 bodů základní polohové
sítě trojicí Dopplerovských aparatur Magnavox 1502. Opakovaná pozorování aparaturami GPS jsou v Turecku prováděna
na 215 bodech v rámci budování mezinárodní geodynamické
sítě ve spolupráci s MIT (Boston), IfAG a ETH (Zlirich). Na
těchto bodech se monitoruje zejména zlomová zóna v Severní
Anatólii, známá katastrofálním zemětřesením v Erzincan. Projekt vybudování geografické báze dat na základě digitalizace
topografických map I : 25000 (5550 listů) byl již zahájen rastrovým snímáním a vektorízací vrstevnic, z nichž má být počítačově odvozen digitální model reliéfu. V místech rozsáhlých
změn polohopisného obsahu se předpokládá fotogrammetrické vyhodnocení leteckých snímků na analytických přístrojích
(3 ks jsou již k dispozici).

Pracovní komise CERCO WG8 předložila soupis geodetických referenčních systémů v členských zemích Rady Evropy
(včetně ČSFR). Tzv. "bernská skupina" předložila výsledky
výpočtů a vyrovnání sítě 93 referenčních bodů v systému
WGS-84, zaměřených v rámci mezinárodní kampaně EUREF
89 (GPS) v SRN, Dánsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Irsku,
Velké Británii, Nizozemí, Belgii, Fr~ncii, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku, Itálii, Rakousku a Recku.
Polítické změny ve. východní Evropě umožnily rozšíření
projektu EUREF do CSFR, a Maďarska v r. 1991 a dále do
Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Bulharska (1992). Zájem
o připojení projevilo též Rumunsko, Slovinsko a Chorvatsko.
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Dalším perspektívním cílem pracovní komise je vytvoření
kontinentálního
evropského výškového referenčního systému
a návrh jednotného kartografického zobrazení pro Evropu,
které by se týkalo map v měřítkách I : 200 000 a menších, které
často přesahují území jednoho státu.
Servisní středisko CERCO v IfAG (Frankfurt n. Moh.) již
zahájilo rutinní činnost. V roce 1991 soustředilo soubory digitálních dat o správních hranicích ze 14 členských zemí a nyní
naplňuje metakartografický
informační systém GDDD (Geographic Data Description Directory) údaji o národních geografických databázích. Pro státní geodetické a kartografické
úřady členských zemí CERCO budou v krátké době bezplatně
k dispozici tyto soubory:
adresy členů CERCO (organizací i představitelů), specifikace
Evropské teritoriální databáze, katalog geodetických referenčních systémů členských zemí, obdobný katalog existujících
map velkých, středních a malých měřítek v digitální formě
a rejstříků zeměpisných jmen včetně ceny za jejich poskytnutí
a další.
Zásadní význam mělo vystoupení zástupce evropské representace firmy INTERGRAPH,
který představil programový
systém automatické kartografické generalizace MGE Map Generalizer uváděný na trh v závěru roku 1992. Obsahuje účinné
programové prostředky pro všechny důležité etapy kartografické generalizace, tj. výběr a eliminaci prvků, zjednodušení, typifikaci, agregaci, ztenčení, rozšíření, přemístění a estetickou
úpravu. Systém lze provozovat pod operačním systémem
UNIX na pracovních stanicích Interpro 2020 s pamětí 16 MB.

Počet zemí, které se chtějí stát pozorovateli a dále členy CERCO (Evropského výboru představitelů geodetických a kartografických služeb), se dále zvýšil: ČSFR, Polsko, Maďarsko
a Kypr se staly 21. až 24. členy, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Rumunsko a Slovinsko se ucházejí o statut pozorovatelů.
Ústředním námětem diskuzí se stalo budoucí organizační
uspořádání CERCO - jako "klub" představitelů členských
zemí, zřizující podle potřeby pracovní skupiny, nebo obchodní
organizace zabývající se především sběrem a nadnárodní distribucí geografických dat ve smyslu projektu viceúčelového
geografického informačního systému MEGRIN. Plenární zasedání schválilo variantu "klubu" a zvýšení dosavadních členských příspěvků o 25 % na podporu činnosti sekretariátu a výkonné rady CERCO. Nevylučuje se však souběžný rozvoj aktivit ve stylu "MEGRIN, s. s LO.", jejíž součástí by bylo též
Servisní středisko CERCO.
Novým presidentem CERCO na období 1993-1994 byl
zvolen prof. F. Hrbek (Rakousko). XV. plenární zasedání se
bude konat v červnu 1993 v Helsinkách.
Ing. Jiří Šíma. CSc.,
Zeměměřický ústav, Praha

Otázky katastra a pozemkových úprav patria v súčasnosti v odborných geodetických kruhoch, a nielen tam, medzi vel'mi sledované. A práve touto problematikou sa zaoberá aj 7. komisia
Medzinárodnej federácie geodetov (FIG).
V dňoch 24. až 28. 8. 1992 sa vo Švajčiarsku v Berne konalo
pravidelné pracovné stretnutie tejto komisie. Výkonný výbor
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov delegoval do
tejto komisie Ing. Emila Ryníka a autora tohoto článku, pracovníkov Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach.
Obaja sa tohtoročného zasadnutia 7. komisie FIG zúčastnili.
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Akcia, rovnako ako minuloročná v Bordeaux, bola výborne
pripravená, za čo patrí poďakovanie
predovšetkým pánu
Kaufmannovi,
švajčiarskemu zástupcovi v 7. komísii FIG.
Ciel'om organizátorov bolo ukázať to najzaujímavejšie,
čo
možno vo Svajčiarsku v oblasti katastra, pozemkových úprav
a geografických informačných systém ov (GIS) vidieť. Zámer
sa im podaril, pričom zvolili sp6sob takpovediac výjazdových
pracovných zasadnutí. V praxi to vyzeralo tak, že v Berne, kde
bol i účastníci ubytovaní, sa rokovalo iba v prvný a v záverečný
deň stretnutia. Medzi tým sa konali pracovné zasadnutia vždy
v mieste exkurzie, na čo bola vyhradená vždy približne hodina
času. Predmetom týchto rokovaní bol i najma tieto otázky referáty o úlohách, ktoré uložil 7. komisii XIX. kongres FIG:
prezentácia Melbourne, ako hostitel'a XX. kongresu FIG v roku 1994; príprava 7. komisie FlG na tento kongres; program
a miesto budúcoročného stretnutia členov 7. komisie FIG; záštita 7. komisie nad regionálnymi konferenciami; potreba národných dopisovatel'ov pre pracovné skupiny 7. komisie FIG
a jej pracovný plán na roky 1992 až 1995.
Sériu zaujímavých exkurzí sme začali v kantóne Nidwalden. Po prichode autobusom do mesta Stans, sme postupne
dvoma lanovkami vystúpili na 1898 m vysoký Stanserhorn.
Tam v hale na konečnej stanici lanovky, nám pracovníci súkromnej firmy ADASYS predstavili GIS ADALIN, ako jeho
tvorcovia. ADALIN je národný švajčiarsky GIS a jeho základňu tvorí kataster a obsahuje súbor informácií z 13 oblastí, potrebných pre plánovanie a správu celého územia, pre ktoré je
budovaný. Je to východiskový projekt, spracovávaný pre celý
kantón Nidwalden s tým, že následne bude rozšírený na celú
Svajčiarsku federáciu. Digitálnu mapu, ktorá je základom
GIS, tvoria kombináciou 3 metód: digitalizáciou existujúcich
máp, fotogrametricky a klasickým mapovaním. Tvorcom sa táto kombinácia vel'mi osvědčila. Projekt bude skončený v roku
1992, čo znamená, že práce na ňom budú v súlade s plánom trvať 3 roky (kantón Nidwalden má rozlohu 270 km~). O d6ležitosti ktorú Svajčiari prisudzujú kvalitnému GIS svedčí aj jeho
cena, 3,5 miliardy švajčiarských frankov.
Ciel'om ďalšej exkurzie bol i vinice na strmom svahu pri jazere Léman v kantóne Vaud. Jeden z autorov projektu tam podrob ne opísal pozemkové úpravy vo viniciach St. Saphorin.
Následne sme sa v náročnom svahovitom teréne (sklon územia
15 až 100 %) presvedčili, že výsledkom úprav bolo účelné
usporiadanie viníc s novou sieťou kvalitných ciest.
V predposledný deň sme absolvovali dve exkurzie. Najprv
to bola prezentácia výrobného programu a najnovších výrobkov firmy Leica v Heerbruggu, hlavne aparatúry globálneho
systému určovania polohy (GPS), totálny~h staníc a fotogrametrických vyhodnocovacích prístrojov. Dalej sme navštívili
Federálnu polytechnickú školu v Ziirichu, kde nám predstavili
svoje dva projekty, a to energetický informačný systém Effretikon a projekt rekonštrukcie priehrady. Odbornú prednášku
mali poslucháči polytechniky, ktori bol i spoluautormi riešení.
Pri rekonštrukcii priehrady išlo o zvýšenie priehradných múrov na 2 stranách, pretože priehrada je postavená v sedle. Zaujímavosťou bola videoprojekcia počítačom simulovaných pohl'adov z letu vrtul'níkom, jazdy autom a vlakom na existujúcu
priehradu a na jej stav po rekonštrukcii.
Program celého podujatia bol bohatý a účastníci si z neho
od ni esli cenné poznatky a podnety.
Na zasadnutí bol okrem iného prezentovaný aj malý informačný Bulletin nazvaný "Aktivity 7. komisie FIG". V Bulletine sú vymenované oblasti, do ktorých smerujú aktivity 7. komisie FIG v rokoch 1990 až 1994, a sú to: reforma katastra,
tvorba katastrálnych máp, scel'ovanie pozemkov a ich správa,
pozemková politika, správa vodných a pozemných zdrojov, informačné systémy založené na parcele, vyvlastňovanie, evidencia pozemkov a ich oceňovanie, životné prostredie, urbanizmus, náklady a zisky.
Na zasadnutí bol o tiež rozhodnuté, že miestom budúcoročného pracovného stretnutia 7. komisie FlG bude Cirencester
vo Vel'kej Británii.
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš,
Krajská správa geodézie a kartograjie v Košiciach
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Od 8. do II. září 1992 se v maďarském starobylém městě Eger
konalo 12. symposium Evropského sdružení laboratoří dálkového průzkumu Země (EARSeL). Maďarsko se tak stalo první
zemí v oblasti střední a východní Evropy, kde se tato akce konala. Dějištěm symposia bylo pedagogické lyceum Eszterházi
Károly. Zúčastnilo se ho přes 150 odborniků z 29 zemí světa.
Symposiu předcházely 7. září dvě odborné akce. Byly to
"Zemědělské aplikace dálkového průzkumu Země" a "Zpracování dat družice ERS-I". Autoři článku měli možnost se zúčastnit druhé z těchto akcí. Přednášející informovali o výsledcích mise European Remote Sensing Satellite (ERS-I) se zaměřením na zpracování radarových snímků. Během více než
jednoho roku od vypuštění družice vykonala přes 6000 oběhů
okolo Země. Uživatelům bylo za toto období předáno ke zpracování přibližně 4 000 radarových scén zemského povrchu. Bylo ověřeno, že radarové snímky jsou velmi vhodné k mapování
znečištění moří ropnými látkami a ke zjišťování síly ledového
pokryvu. Očekává se využití při mapování odlesněných ploch,
inventarizaci lesů a zemědělské půdy, při geologickém mapování aj. Objevily se již i prvky zcela nového oboru - rad argrammetrie. Jedná se o mapování na bází stereo-radarových
snímků vyhodnocených digítálně na bázi DMT. Hlavní výhodou radarového snímání je malá závislost na počasí během
snímání. Vedoucí maďarského Střediska DPZ v Budapešti P.
Winkler informovalo pi'ípravě pracoviště ke zpracování radarových družicových snímků z družice ERS-I.
Vlastní průběh symposia lze rozdělit do tří částí: hlavní
přednášky, panelové přednášky a výstava profesionálních firem.
Přednášky proběhly v sekcích: životní prostředí, lesnictví
a vegetace, zemědělství a nové metody.
Zajímavá byla přednáška autorů B. De Roover, R. Goossens
(Holandsko) a T. Zawila, A. Ciolkosz (Polsko) na tema využití
dat družice ERS-I při vyhodnocování poškození lesních porostů v pohraniční oblasti ČSFR-Polsko.
Autoři se zabývají sledováním této oblasti od poloviny 70. let, nejprve pomocí leteckých, později družicových a nyní radarových snímků. Při použití ~áběrů z pásma C (5,3 GHz) byla zjištěna silná závislost
mezI odrazem a množstvím jehlic na stromech (nejrozšířenějším stromem v této oblasti je smrk). Počítá se s vytvořením
prostorové databáze této oblasti.
G. Biittner a G. Nádor (Maďarsko) hodnotili ve svém příspěvku dopad výstavby VD Gabčíkovo-Nagymaros
na životní prostředí. Pomocí snímků LANDSAT MSS a TM klasifikovali změny a došli k závěru, že v této oblasti byla znehodnocena plocha o rozloze přes 4000 ha (z toho 500 ha pastvin,
800 ha lesa a 2 700 ha orné půdy).
Mapováním zdrojů znečištění uzavřených vodních ploch se
zabýval F. Van den Berghe (Francie). Při simulaci na počítači
CRA Y vycházel z vodní plochy o rozloze 30 x 30 km2• Použitá
metoda používá letecké i kosmické snímky.
;Z:jišťování stavu lesních porostů s pomocí leteckého spektroradlOmetru s vysokým rozlišením se věnoval C. Banninger (Rakousko).
Při
měřeních
v rozsahu
vlnových
délek
400-.2 500 n.m porovnával obsah chlorofylu, celulózy, ligninu
a duslku. Zejména změny v poměru ligninu a dusíku v listech
stromů jsou důležitým indikátorem poruch ve funkci lesního
ekosystému.
J. P .. Le G<?rgeu, J. Meyer Roux aJ. M. Terres (Itálie) informovali ? projektu MARS (Monitoring Agriculture with Remote ~ensmg) v Rumunsku a ČSFR. Tento projekt již probíhá
y zapadoevropských zemích a nyní se připravuje jeho využití
I ve ~tř~dní. a vých~dní Evropě. Restitlfce půdy a transformace
zemed~l~kych . d~z~tev v CSF.R zpusobila rozsáhlé změny
v hr31nIclch stavaJlclch pozemku. Z toho vyplývá nutnost vytv.ořIt ,nový in~ormač,ní zd~oj pr? potřeby prognóz úrody zemědelskych plodm na urOVnI ministerstev zemědělství a statistických úřa?ů obou zemí. V ČSFR je akce zajišťována s pomocí
s<?ukrome firmy GISAT a v Rumunsku za pomoci státní organIza~e ISPIF a francouzské společnosti SYSAMME.
. Z l!1forma.cí přednesených společnostmi, které se na symposIU predstavily, nás zaujalo vystoupení zástupce firmy EOSAT
(USA) o dlouho očekávaném vypuštění družice LANDSAT 6
(plánováno v lednu 1993). Na palubě bude instalován nový

snímač ETM s rozšířeným pan chromatickým pásmem v rozsahu vlnových délek 0,5-0,9 pm a pozemním rozlišením až 15
m. Pro srovnání, panchromatické pásmo snímače HRV družice
SPOT má rozsah pouze 0,51-0,73 pm. Je zajištěna plná návaznost na formát dat z družic LANDSAT 4 a 5. Firma uvedla
i cenové srovnání družicových dat. Při použití základních dat
(standard product) vycházejí cenové relace takto: LANDSAT
TM (plná scéna) 0,14 USD/km2, LANDSAT TM (subscéna)
0,31 USD/km2 a SPOT (plná scéna) 0,68 USD/km2•
Zástupci fy. VITRA-SAAS
(USA, Maďarsko) předvedli
výkonný GIS zaměřený na ochranu životního prostředí. Firma
dodává i software na zpracování radarových družicových
snímků na Pc.
.v programu symposia byly i dvě technické exkurze spojené
s mterpretací družicových dat přímo v terénu. První z nich se
konala na přehradní nádrži Kiskore na řece Tisze. Tento
obrovský vodní rezervoár vytváří jezero o délce téměř 30 km
a šířce až 7 km. Na četných ostrůvcích v jezeře i na březích sídlí množství vzácných vodních ptáků. Okolí jezera je intenzívně
zemědělsky využíváno a z jezera je napájena řada zavlažovacích kanálů. Př.i ex~~rzi účastníci shlédli v budově správy přehrady film o hlstorn výstavby této nádrže a absolvovali vyjížďku motorovou lodí po přehradě.
Druhá exkurze se konala do národního parku Bukk (Bukové hory). Ráz této krajiny určuje velká pestrost geomorfologickýc~ jevů krasového charakteru (škrapová pole, jeskyně, závrty aj.) a s tím úzce související výskyt hydrologických jevů (ponory, vyvěračky, občasné prameny aj.). Při první zastávce v budově správy národního parku byli účastníci v přednášce seznámeni s historií i současnosti této oblasti. Odtud pak exkurze
pokračovala do srdce parku - na náhorní planinu ve výšce
800 m n. m. Zde se nachází jedna ze tří koňských farem na světě pro chov vzácného jezdeckého plemene - lipicánů. Na závěr přítomní navštívili údolí malebného potoka Szalajka a absolvovali jízdu úzkokolejnou železnicí. Travertinové kaskády
potoka byly přerušeny četnými jezírky, využívanými jako
pstruží líhně.
Během symposia zasedalo Valné shromáždění EARSeL složené ze zástupců jednotlivých členských laboratoří. Na tomto
zasedání bylo hlasováním přijato 19 nových členských laboratoří ze 14 zemí. Novým členem se tak stalo i Středisko dálkového průzkumu Země Zeměměřického ústavu v Praze. EARSeL
dnes sdružuje přes 300 členských laboratoří z více než 30 zemí
světa. Mimoevropské laboratoře mají statut pozorovatele.
Ing. Mi/oslav Křížek,
Zeměměřický ústav. Praha,
RNDr. Tomáš Beneš.
Lesprojekt. Brandýs n. L.

BERNHARDSEN,
T.: Geographic Information Systems.
(Geografické informačné systémy.) Arendal, VlAK IT and
Norwegían Mapping Authority 1992. 318 s. Cena 65 USD.

Vydanie knihy "Geografiske informasjonssysstemer"
nórskeho autora Tora Bernhardsena v roku 1989 malo v Škandinávii
taký ohlas, že v lete 1992 prichádza na trh 2. upravené a rozširené vydanie v anglickej verzii.
Kniha je určená predovšetkým odborní kom a študentom,
zaoberajúcim
sa geografickými
informačnými
systémami
(GIS), ako aj všetkým tým, pre ktorých je kartografická prezentácia údajov, prípadne ich analýza, nezastupitel'nou formou činnosti.
Publikácia je rozdelená na 14 kapitol, venovaných hlavným
okruhom problémov tvorby a využívania GIS.
V prvých dvoch kapitolách autor stručne charakterizuje pojem "GIS", objasňuje jeho interdisciplinárny charakter, pred-
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stavuje oblasti, v ktorých GIS už zohráva alebo móže zohrať
dóležitú úlohu a v skratke informuje o vývoji GIS z hl'adiska
technických prostriedkov.
Tretia kapitola je venovaná prevodu reálneho sveta do GIS.
SÚ tu vysvetlené pojmy ako "model reálneho sveta", "údajový
model", "báza údajov" a pojmy s nimi súvisiace.
Obsahom štvrtej kapitoly je charakteristika vektorového údajového modelu s opisom prvotného "špagetového"
modelu
a topologického modelu, ďalej charakteristika rastrového údajového modelu, kódovanie a ukladanie údajov a konverzia
medzi rastrovým a vektorovým modelom. Čitatel' tu nájde aj
informácie o róznych typoch digitálnych modelov terénu.
Piata kapitola sa vel'mi všeobecne venuje opisu technických
a programových prostriedkov využívaných na aplikácie GIS
a požíadavkám používatel'ov z hl'adiska ich činností a potrieb.
Najdóležitejšou časťou kníhy sú kapitoly 6. až II. V šiestej
kapitole sú opísané základné spósoby tvorby digítálnych mapových údajov: ručná digitalizácia alebo scanovanie existujúcich máp, využívanie leteckej fotogrametrie a priameho merania. Naznačené sú aj možnosti využitia globálneho systému
určovania polohy (Global Positioning System - GPS) a kozmických snímok satelitov LANDSAT a SPOT. Spomenuté sú
metódy vyhodnocovania a klasifikácie satelitných údajov a ich
integrácia do prostredia GIS. Je zdóraznená úloha vyvíjania
štandardných formátov na prenos údajov. Pozornosť je venovaná aj právnym aspektom konštituovania GIS a ekonomickým problémom spojených s využívaním digitálnych informácií. Vóbec v celej knihe je kladený značný dóraz na ekonomický prínos.

"Vynález" nuly jako symbolu pro "nic" a početní operace s ní
jsou právem považovány za jedny z nejvýraznějších abstrakcí
lidského íntelektu. Její zavedení a postupné zrovnoprávnění
s ostatními číslicemi dokončilo vývoj jednoznačných pozičních
číselných soustava umožnilo oproti nepozičním soustavám neomezenou universálnost použití. Současně tím byl položen
předpoklad pozdějšího řešení algebraických operací mechanickými pomůckami. Tento pozvolný vývoj bezprostředně souvísel s rozvojem a potřebami společnosti a její vědecké základny. O mimořádném významu pro technické discipliny netřeba
diskutovat.

Siedma kapitola sa zaoberá otázkami geometrickej presnosti, presnosti atribútov, otázkami topologickej pevnosti, aktuálnosťou údajov a možnými zdrojmi chýb.
V osmej kapitole sú charakterizované
databázové systémy,
od hierarchických, cez sieťové a relačné až k objektovo orientovaným systémom vo vzťahu ku GIS. Nájdeme tu aj informácie o quad-tree hierarchických databázových systémoch pre
rastrové údaje.
Najrozsiahlejšou je deviata kapitola, ktorá rozoberá otázky
spojené s manipuláciou s údajmi GIS. Funkcie GIS sú z hl'adiska logického triedenia rozdelené do štyroch hlavných kategórií (funkcie pre vstup a ukladanie údajov, funkcie pre editáciu údajov, funkcie pre spracovanie a analýzu údajov a konečne funkcie pre zobrazovanie údajov) a sú podrob ne rozoberané. Záver kapitoly je venovaný expertným systémom vo vzťahu
k analytickým funkciám a digitálnym modelom terénu vo vzťahu k prezentácii údajov.
Desiata kapitola je venovaná kartografickým aspektom GIS.
SÚ tu opísané základné kartografické parametre (vel'kosť, hustota, štruktúra, farba, orientácia a tvar) charakterizujúce geografické javy. Zdóraznený je potenciál takmer neobmedzených
možností kartografického vyjadrovania v prostredí GlS.
Jedenásta kapitola sa zaoberá problémami zavádzania GIS
z hl'adiska technického,
organizačného
a ekonomického.
Stručne opisuje jednotlivé kroky od úvodných štúdii, cez riadiaci projekt až po hlavný projekt.
Dvanásta kapitola je venovaná otázkam GIS v rozvojových
krajinách z hľadiska ich potrieb a možností.
Trinásta kapitola prináša informácie
mornom navigačnom systéme ECDIS.

o elektronickom

ná-

Zaverečná štrnásta kapitola obsahuje osem príkladov aplikácií GIS, ktoré sú prevádzkované. Predstavené sú predovšetkým mestské informačné systémy a sú tu uvedené aj niektoré
príklady informačných systémov národnej a celosvetovej úrovne.
Publikácia poskytuje prehl'adnú a relativne ucelenú predstavu o rozličných oblastiach l'udskej činnosti, spojovaných termínom "GIS". Je vhodným študijným aj informačným zdrojom pre odborníkova
študentov, ktorí sa zaoberajú tvorbou
a aplíkáciami GIS.

Ing. Ivo Lindovski
Ing. Jpraj Vališ, CSc ..
VUGK v Bratislave

Již v 21. století př. n.!. byl v Mezopotamii za II I. dynastie
Uru užíván šedesátkový poziční systém, který však nulu nezna!. Ta byla v dalším vývoji příležitostně nahrazována prázdným místem v zápisu. Až v období perské nadvlády v Babylonii, tj. v 6.-3. st. př. n.!., býval někdy použí~án symbol nuly
ve formě tečky uvnitř (nikoli na konci) čísla. Rád byl odhadován ze zkušenosti počtáře a z věcných soyvislostí. Lze předpokládat, že se s tímto systémem seznámili Rekové a (což je důležité) i Indové.
Původní řecký číselný zápis z 9. st. př. n.!. byl založen - obdobně jako egyptský a dodnes příležitostně používaný římský
systém - na desítkovém príncipu se zvláštním znakem pro
každou decimální jednotku, odvozeným z. názvu číslice. Podobný systém byl znám od 4. st. př. n.!. v Cíně, kde o dvě století později byla užívána čísla fu, tj. čísla dlužná (záporná).
V alexandrijském období (3. st. př. n.!.) se prosadila řecká nepoziční numerace, používaná vědci i obchodníky až do 15. století našeho letopočtu, tj. do pádu Byzantské říše. Číslice I až 9,
10 až 90 a 100 až 900 byly vyjádřeny 24 znaky řecké abecedy,
doplněnými dalšimí 3 archaickými. (Např. I = 10, a = I; potom la = aI = II = XI.) V této formě byla vytvořena celá helenistická matematika.
Také v Indii byla ve 3. st. př. n.!. používána desítková nepoziční soustava. Tzv. číslice brahmí, které vytlačily číslice kháróšthí, známé v 9. st. př. n.!. se znaky pro 1,4, 10,20 a 100,
měly znaky pro I až 10, 20 až 100 atd. Do roku 595 n.!. je datována deska, která uvádí tříciferný údaj již v desítkové poziční
soustavě. Nula ("súnya" či "šunja", tj. "nic") psaná ve formě
tečky je doložena v rukopisu Bakhšálí, jehož původ je poměrně neurčitě vkládán do 3.-12. století. Podle jiných pramenů je
první použití nuly - tečky v Indii určeno přesně rokem 876,
přičemž ale roky 683-686 je datováno psaní nuly jako malého
kroužku na území dnešní Kampučie a Indonésie. Usuzuje se,
že pojem nuly byl touto cestou přenesen do Indie z Číny. Tam
však použití uvedeného symbolu je doloženo až v díle Čchin
Tiou Sao z r. 1247. Z Indie pochází dnešní podoba symbolu O,
odvozovaná z řeckého slova GY,:jEN (nic).
Arabové se s indickou desítkovou soustavou seznámili z alFazarího překladu díla Siddhántás, pořízeného roku 773. O její rozšíření se zasloužil v I. polovině 9. století známý učenec
al-Chárizmí. Souběžně byla nadále používána zmíněná řecká
numerace. Pojem šunja se do arabštiny v 8.-9. st. překládal
slovem sifr, které přešlo i do evropských jazyků, u nás v podobě cifra. Číslice byly vyjadřovány dvěma zásadně odlišnými
způsoby. Východní Arabové používali - a po úpravách dosud
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používají - původní indické symboly. Západní Arabové, především na Pyrenejském poloostrově, používali číslic gobar,
které jsou základem dnešních tzv. arabských číslic. Naším kontinentem se začaly šířit ve 13. století, v Cechách ve 14. st., od
16. st. byly psány běžně. Není však vyloučeno, že v západní
Evropě byly gobar známy už v polovině 5. st. zásluhou neopythagorejců.
Podle současného stavu historického bádání však priorita
nalezení nuly a jejího rovnocenného používání patří vyspělé
civilizaci amerických Mayů, která se vyvíjela izolovaně od euroasijské kultury. Mayové již ve 4. st. př. n.1. používali dvě číselné soustavy. Prvá byla poziční dvacítková se zápisem do
sloupce zdola nahoru. Nula, nakreslená v levé části obr. I (podle M. Stingla), byla důsledně uváděna ve všech řádech. (Dalšími symboly byla jednotka ve tvaru tečky a vodorovná úsečka
jako pětka; např. == značí II). Druhá mayská soustava, určená
pouze pro kalendářní astronomické výpočty, pracovala s hieroglyfy pro čislice 0-13. Nulu této soustavy představuje pravá
část obr. I.

V plnej pracovnej aktivite sa dňa 6. 6. 1992 zaradil medzi paťdesiatnikov Ing. Jozef Brziak, riaditel' Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ). Neúprosný čas mu pripomenul, že i mladým sa posúva hranica veku.
Jubilant sa narodil v Poltári, okres Lučenec v učitel'skej rodine. Stredoškols,!<:é štúdium absojvoval na Jedenásťročnej
strednej škole v Zarnovici (okres Ziar nad Hronom) v roku
1959 a nadstavbové štúdium odboru geodézia na Strednej priemyselenej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku
1961.
Po stredoškolských štúdiách nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde do roku 1965 pracoval na prevádzke mapovania ako technik a zakrátko vedúci meračskej čaty. Po reorganizáciach v rezorte geodézie a kartografie pokračoval v rokoch 1966 až 1967 ako vedúci čaty v mapovacích prácach v mierke I: 10000 a v prácach pozemnej fotogrametrie v Ústave
geodézie a kartografie v Bratislave. Ďalej v rokoch 1968 až
1972 vykonával v Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava práce
spojené s meraním pamiatkových objektov a od roku 1973
v Geodézii, n. p., Bratislava práce inžinierskej geodézie. Popri
týchto prácach od roku 1967 študoval odbor geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT), ktorý skončil v roku
1973.
Jeho organizačný talent sa plne prejavil v obdobi pósobnosti v Geodézii, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Bratislava, kde prešiel
róz~ymi funkciami: vedúci meračskej čaty, (1973 až 1976), vedÚCl oddelenia odbytu, neskór útvaru odbytu a cien (1977 až
1983), vedúci útvaru plánovania a financovania (1984 až 1987)
a od februára 1987 do 30. 9. 1989 ekonomický námestník riaditel'a.
Dóslednosť, pracovitosť a náročnosť k sebe a k svojim spolupracovnikom rozhodli, že 1. 10. 1989 Ing. Brziak bol vymenova~ý. do funkcie námesJníka predsedu Slovenského úradu
geodezle a kartografie (SUGK). V tejto zodpovednej funkcii
úspešne pósobil do 30. 4. 1991, pričom sa aktivne podielal na
príprave ~ realizácii komplexného projektu reštrukturalizácie
rezortu SUGK .
. Di\om 1. 5.1991 sa Ing. Brziak vracia na svoje prvé pracovIsko, ,aj k~ď už v ,inej organiza55nej podobe, ako skúsený
a u~navany odborOlk rezortu SUGK do funkcie riaditel'a
GKU.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Brziak výrazne
staralo svoj odborný rast. V roku 1978 získal preukaz o spósobilosti na výkon funkcie zodpovedného geodeta a od roku

1979 má opsávnenie na overovanie iných výsledkov geodetických prác. Dalej v rokoch 1980 až 1982 absolvoval postgraduálne štúdium (PGŠ) odboru GaK na SvF SVŠT a v rokoch
1984 až 1987 PGŠ informačné a kontrolné systémy organizácií
na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
Je aktívnym zlepšovatel'om a autorom, respektíve spoluautor_om9-tich zlepšovacích návrh ov, ktoré našli realizáciu v praxi.
Dalejje členom viacerých odborných rezortných komisií a členom Státnej skúšobnej komisie pre študijný obzor GaK SvF
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Za svoju aktívnu
činnosť bol vyznamenaný na podnikovej a rezortnej úrovni.
Do druhej paťdesiatky želáme Ing. Jozefovi Brziakovi pevné
zdravie, pohodu na pracovisku a v osobnom živote.

K paťdesiatke
Ing. Milana Mešťana

Medzi paťdesiatnikov sa 17. 6. 1992, uprostred činorodej práce, zaradil aj Ing. Milan Me š ť a n, riaditel' krajskej správy
geodézie a kartografie v Banskei Bystrici (KSGK).
Narodil sa v Kremnici, okres Ziar nad Hronom, kde aj v roku 1959 maturoval na jedenásťročnej strednej škole. Zememeračské inžinierstvo študoval na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jeho skončení
v roku 1964 nastúpil do Strediska geodézie (SG) v Žiari nad
Hronom, detašované prasovisko v Banskej Štiavnici, Ústavu
geodézie a kartografie v Ziline (od roku 1968 Oblastný ústav
geodézie v Bratislave a od roku 1973 KSGK). Tu v regióne
s vel'mi zložitým operátom evidencie nehnutel'ností (EN) prešiel tvrdou školou odbornej praxe na úseku EN a vyhotovovania geometrických plánov. V roku 1967 sa Ing. Me š ť a n stal
vedúcim SG v Ziari nad Hronom.
Odborné skúseností z oblasti EN, pracovitosť a zodpovedný
prístup k pracovným povinnostiam prispeli k tomu, že Ing.
Me š ťa n bol!.!.
1979 vymenovaný do terajšej funkcie.
Jubilant venuje stálu pozornosť zavádzaniu vedecko-technického rozvoja na pracoviskách KSGK. Odborná verejnosť
ho pozná ako autora viacerých referátov na seminároch a konferenciách a sudného znalca z odboru geodézie a kartografie
(GaK). Je členom odborných rezortných komisií a členom
Štátnej skúšobnej komisie pre študijný odbor GaK SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Významná je jeho
dlhoročná činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Aj v súčasnosti ako člen výkonného výboru Slovenskej spoločnosti
geodetov a kartografov je vedúcim odbornej skupiny pre kataster a mapovanie. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.
Meno Ing. M. Mešťana je známe aj ako dopisovatel'a športových rubrík denní kov Práca a Práce. Ako spolupracovník
ČSTK prispieva reportážami z futbalových stretnutí Dukly
Banská Bystrica, kde pracuje vo výbore jej športového klubu.
Do ďalších rokov želáme Ing. Milanovi Mešťanovi, obetavému pracovníkovi a priatel'ovi, vel'a pevného zdravia, nové pracovné a osobné úspechy.

Oznamujeme, že prodejna map byla otevřena dne I. 12. 1992
na adrese Bryksova 1061, 19800 Praha 9, telefon č. 8647 54.
Spojení městskou dopravou: na konečnou stanici metra B
- Ceskomoravská, odtud autobusy č. 221, 223, 222 a 273 do
stanice Chlumecká.
Prodejní doba: Po-Čt: 8.00-12.00 hod.
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Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty STU v Bratislave
v roku 1991

Katedra geodézie
ALPÁROV Á, G.: Fotogrametrické vyhodnotenie extravilánu
na stereometrografe.
ANTÁLEK, M.: Aplikácia digitálneho modelu terénu pri meraní zosuvov.
BADO, D.: Fotogrametrické meranie stavebných pamiatok ..
BlZUB, J.: Fotogrametrické
a geodetické metódy merama
priestorových zmien na obilných silách.
BRACHTL, V.: Geodetické práce pri výstavbe rýchlodráhy
v Bratislave.
'.
DRUGDA, M.: Meranie a vytyčovanie dlžok v priemyselnej
geodézii.
ĎURČÁK, M.: Fotogrametrické meranie priestorových deformácií experimentálneho
bodového pol'a.
.
ĎURlŠ, 1.: Určovanie geometrických parametrov stavebnych
objektov geodetickými metódami.
.
,
,
. " .
ERNSTOVA, J.: Aplikácie fotogrametne v ulohach mZlmerskej geodézie.
G YULAl, T.: Elektronická tachymetria.
CHVOSTEK B.: Dlhodobé sledovanie relatívnych výškových
zmien adm'inistratívnej budovy "Statív" v Žabom Majeri.
KOŠŤÁLOVÁ, D.: Geodetické aspekty merania posunov stavieb.

KRCHŇÁK, R.: Posúdenie presnosti polohových posunov určených kombinovaným pretínaním napred.
KRIŽAN, M.: Spracovanie geodetických meraní pomocou
osobného počítača.
KRIŽANKOVIČOVÁ,
J.: Aspekty presnosti trigonometrického určovania výšok.
[UPT ÁK D.: Fotogrametrické meranie sypaných priehrad.
MACHÁCEK, M.: Geodetické práce spojené s dokumentáciou inžinierskych sietí.
MAZÚR, M.: Určovanie deformácií konštrukcií.
NA VRÁ TI L, P.: Fotogrametrická tvorba digitálneho modelu
terénu.
NlYTRAI, D.: Určovanie plošných obsahov z máp.
.
PIROŠKOV Á, K.: Teoretické a praktické aspekty merama posunov jadrových elektrární.
POVODA, M.: Kontrola priestorovej polohy železničného
mosta.
.
SVORAD, J.: Paralaktické meranie dlžok.
ŠTEVKOV Á, E.: Problematika kontrolných meraní stavebných objektov.
.
TOKOŠ, J.: Spracovanie a interpretácía výsledkov geodetIckých meraní pri skúšobnom zaťažení mosta.
VLKOV Á, A.: Vyhodnotenie pretvorenia geometrického tvaru
panel ov pomocou osobného počítača..
.,
ZVERINA, S.: Meranie a vyhodnocovame zVlslych posunov
objektov kompresorových
staníc.

Katedra geodetických základov
ANTAL M.: Súčasné určenie astronomických
zemepísných
súrad~íc na topografické účely meraním zenitových vzdi aleností a času.
BAČIK, Z.; Polohové vyrovnanie priestorovej siete Rysy z meraných dlžok.
BEN2A, G.: Riešenie úloh v maticovom tvare s využitím vlastností riedkych matíc.
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DIČÉR, J. Ing.: Zhodnotenie opakovaných výškových meraní
na časti územia atómovej elektrárne Mochovce.
DRHA, P.: Vytyčovacia sieť dial'nice:
,
.
GALLAS, R.: Testovanie elektromckeho
teodohtu WILD
T2000S a elektronického dial'komeru D15.
.
HARGAŠOV Á, Z.: Orientácia geodetickej siete s využítím pnbližných metód geodetickej astron.ómie.,
..
HARŠANY, V.: Metodika budovama presnych geodettckych
sietí pre výskum zosuvov.
.
HRMO, R.: Spracovaníe nívelačných meraní počítačml typu
PC XT/AT.
. ,
HUDECOV Á, B.: Overovaníe funkcie laserinterferometnckeho komparátora.
HUŤKA P.: Metódy presného merania uhlov.
KEBLÚSEK, D.: Zhodnotenie nivelačných a gravimetrických
meraní na vodnej elektrárni GabČíkovo.
KOVÁR J.: Geodetické zameranie geofyzikálnych profilov.
KUCHAROV Á- PAVÚROV Á, L.: Budovanie bodového pol'a.
LEŠOV Á I.: Vyrovnanie polohovej siete.
MACHÁ<;KOVÁ, H.: Fyzikálne a matematické redukcie vel'kých dížok.
MEDOVARSKÁ,
1.: Polohové siete v deformačných
územiach.
MYDLÁR, P.: Využitie operačného systému .UNIX pr~ vypracovaní základného programového vybavema z oblasti vyrovnávacieho počtu.
.
"'"
NEMEC V.: Súčasné určeme astronomlckych suradmc metodou ro~nakých výšok pomocou astronomického univerzálu
WILD T4.
ODLER, D.: Využitie najmodernejšej prístrojovej techniky pri
geometrickej nivelácii.
ONDRUŠ, P.: Vyhodnotenie sadania budovy Slovenského
rozhlasu v Bratislave.
.
PEC HA, E.: Vplyv zavádzania opráv z dlžky latového metra
na výsledky nivelačných meraní.
ROVENSKÁ, A.: Vyrovnanie polohovej siete.
.
TURČAN, M.: Zhodnotenie opakovaných výškových meram
na prečerpávacej vodnej elektrárni Iper.

Katedra mapovania a pozemkových úprav
BIRČÁKOV Á, L.: Presnosť digitalizátora KAR-A2/M a kresliaceho zariadenia DIGIGRAF 120SA.
BUGAJOVÁ-TÓTHOVÁ,
R.: Využitel'nosť obsahu kartografických diel.
BUJŇÁK J.: Štúdia obnovy katastrálneho operátu.
BURZALA. M.: Projektová dokumentácia pol'nej cesty.
ĎURČÁKOV Á- FILOV Á, 1.: Návrh kartografického zobrazenia pre všeobecne geografickú mapu sveta pomocou počítačovej grafiky.
.
FANČOVIČ, J.: Vyhotovenie Základnej mapy ČSFR vel'kej
mierky automatizovane.
.
GRIGER, P.: Návrh technických parametrov na vyhotoveme
nového súboru geodetických informácii katastrálneho operátu.
GYURÍKOVÁ, Z.: Zhodnotenie metód na stanovenie miery
ekologickej stability krajiny.
HRČKOVÁ, E.: Funkčné usporiadanie územia v rámci základných pozemkových úprav.
KELECSÉNYI, P.: Ekologické a estetické aspekty pozemkových úprav.
..
.
..
.
KELECSÉNYIOVA-KUDE[OVA,
K.: Prepojeme metodIky
LANDEP na SPPÚ.
.
KUBÍKOV Á, 1.: Projektová dokumentácia
predvýsadbovej
úpravy terénu.
.
PORUBSKÁ, A.: Teoretické základy koncepcle mapy.
RÁBAROV Á, [.: Projektovanie a vydel'ovanie náhradných
p.ozemkov pre súkromný sek~o~.
.'
,
SLADEK, P.: Riešenie cestnej slete v ramcI hospodarskeho
obvodu.
SLEZÁRIKOVÁ, S.: Návrh stavebno-technických opatrení na
ochrannu pády.
.
STRAKA, J.: Informačná mapa sídla Vel'ké Ul'any.
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Genov, G.: Zhotovení plánu rozdělení půdy - základní úkol
při provádění Zákona o půdě, s. 4-7.
Dimitrov, D. A.: Nezbytná přesnost geodetických prací při provádění Zákona o vlastnictví a užívání pozemků, s. 8-13.
Mínčev, M.: Lze použít GPS pří rozdělování pozemků?, s.
14-16.
Stoimenov, A. - Tepe/ijev, Ju. - Penev. P.: Možností urychlené
obnovy vlastníctví pozemků s použitím kosmických snímků,
s.17-19.
Penev. E.: Nové úkoly bulharské geodézie, s. 20-23.
D'ankov. I. aj.: Geodetické výzkumy na území města Stražica
prováděné firmou pro vědecký výzkum a' technologie "Geodézie a fotogrammetrie" v roce 1990, s. 24-27.
Gospodinov, S.: Určení napětí vznikajícího v zemské kůře
v podmínkách plošné deformace pomocí geodetických metod, s. 28-30.
Tončev, T.: Iterační řešení problému optimalizace druhého řádu v geodetických sítích, s. 31-34.
Ko/eva, L.: Kalibrace fotogrammetrickýchkamer
pro netopografickou fotogrammetrii, s. 35-37.
Kacarski, I.: Fotogrammetrie pod vodou, s. 37-40.
Iwinova, 1.: Měření nepřístupných prostor v dolech, s. 41-42.
Georgiev, I.-Iliev, I.: Programy pro výpočet geodetických protínání na kalkulátoru CASIO fx - 3800P, s. 43-46.
Andrejev. M.: Záhady starých map, s. 46-47.
Mi/ev, G.: Padesáté osmé zasedání stálého výboru FIG, s.
49-50.

Mašimov, M. M.-Kir'jak,
V T.-To/stov, E. G.: Výzkum přesnosti odhadu parametrů potenciálových polí, s. 12-15.
Dib Farchan (SAR): Určení směru neviditelného cíle, s. 15-16.
Drozděckij, S. A.: Určení parametrů eliptičnosti prvků agregátů, s. 17-19.
Lopančuk, A. A.: Průzkum recentních pohybů zemské kůry při
rozmisťování atomových elektráren, s. 19-21.
Kar/son, A. A.: O geodetických pracích na geodynamických
polygonech vodních elektráren, s. 21-23.
Agapov, S. V: Paradox svazku lineárních povrchů druhého řádu. Hypotéza o geometrické konstrukci vesmírného prostoru, s. 23-27.
Kotjuch, A. A.-Monachov,
A. K.: Analýza radiolokačního zobrazení terénu, s. 27 -32.
G/umov, V P.-Krjukov. A. V: Výpočet fázového cyklického lineárního prvku a opravy pro přemístění stanoviska při práci
s RGS typu "Poisk", s. 35-37.
Smirnova, T. N.: Použití topografických dat při určování stupně zanesení vodních nádrží, s. 37 -40.
Musin, V K.: Problémy kvality ekologíckého mapování, s.
41-42.
Iljušin, A. A.: Tvorba báze dat pro mapování rezervací, s.
43-45.
Naši veterání, s. 45-46.
Lukovnikov, N. G.-Sidorenko,
A. I.: Automatizovaný systém
městského kat astru, s. 46-49.
Všivkov, N. A.: Použití MK-52 při tachymetríckém měření, s.
49-52.
Krjukov, G. S.-Suškov,
A. S.-Tatěvjan,
R. A.: Nová norma
pro světelné dálkoměry, s. 52-54.
Jurkina, M. I.: Nová kníha Helmuta Moritze, s. 55-57.
Chrenov, L. S.: Národní periodika z oboru geodézie a kartografie, s. 57 -61.
Píší nám, s. 61
Jegorov, V B.: Novinky zahraniční vědy a techniky, s. 61-63.

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, 1992, č. 1
Stefanov, Sv.: Krátký přehled ze zákona o vlastnictví a užívání
zemědělské půdy, s. 3-4.
Kostadinov, T.-A/adžem,
M.: ACSTER - automatizovaný
počítačový systém pro přerozdělování
půdy a katastr,
s.5-6.
Jocev, M/.: Nevyhnutelná relativní přesnost při určování výměr
pozemků, s. 6-8.
Penev, Ev/.: Současné uspořádání podniků geodézie v naší zemi, s. 9-11.
Ka/ugin, J.: Trigonometrická nivelace při měření vertikálních
deformací staveb, s. 12-13.
Georgiev, N. aj.: Cíle, metody a perspektivy výzkumu pohybů
litosféry na Balkáně a v Bulharsku v rámci projektu EVROPROB, s. 14-16.
Totomanov, Iv.: Pravidelné zvláštnosti a spojitost neotektonických a současných pohybů se seismickou aktivitou v jihozápadním Bulharsku, s. 16-18.
Darakčiev, Cv.: Vzorce pro výpočet kolimační chyby astronomického měřícího
přístroje
určené přímou metodou,
s. 19-21.
Andreev, M.: Způsob získání azimutální projekce s využitím
pomocné sféry, s. 22-23.
Michaj/ov, E.: Přesnost gravimetrických map Bouguerových
anomálíí v pohraničních oblastech, s. 24.
Genov, G.: Metody fotogrammetríe a dálkového průzkumu Země - prostředek pro tvorbu ekologických map, s. 25-27.
Postadžijan, Šn.: Použití metod dálkového průzkumu Země při
tvorbě map přírodních zdrojů, s. 28-29.
Ko/eva, L.: Analytické pozemní fotogrammetrické metody pro
sledování deformací, s. 30-33.
Kacarski, Iv.: Výsledky zkoušek třech programových balíků
pro analytickou aerotriangulaci, s. 34-36.
Maždrakov, M.: O používání geodetických termínů merení,
měřické metody a měřická technologie, s. 37.
éemširov, Chr.: Mapa - grafická nebo digitální?, s. 38-39.
Peev, B.-Dočev, Gr.: Následky zničení lesů a ochranných lesních pásů v zemědělských oblastech, s. 40-42.
Geodezija i kartografija, 1991, č. 10
~ozvoj smluvních prací v podniku, s. 2-5.
Buzuk, V V-Arinčin,
S. A.-Panin,
V M.: Kinematické problémy geodézie, s. 5-9.
Bondareva, M. D.: O prostorové orientaci Země, s. 9-12.

Vermessungstechnik, 1991, č. 6
Eichhorn, G.: Zvláštní kompetence a problémy při výchově zeměměřických inženýrů, s. 182-187.
Meier, S.: Generalizace reliéfu za pomoci počítačů - integrovaný návrh filtrace, s. 188- 190.
Luft, H.: Pracovní skupina DVW č. 8 "Městské a regionální
plánováni a jeho realizace" - úkoly, předměty, výsledky, s.
191-192.
Wittenburg, R.: Pochybná evidence horizontálních
pohybů
zemské kůry, s. 192-197.
Scheinert, M.: Měření s GPS během arktické expedice ARKVII/3 s FS "Polárka", s. 197-199.
Zimmermann, B.: Rozvoj pruského zeměměřictví v 19. století,
s.200-203.

Geodézia és Kartográfia, 1991,
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Raum, F.: 100 let, s. 319-322.
Domokos, Gy.: 9. generální zasedání Mezinárodní kartografické asociace (ICA), s. 323-325.
Bal/a, J.: Historické vzpomínky z Vojenské mapovací služby, s.
325-338.
Somogyi, J.-Ka/már,
J.: Použití hrubého odhadu při zpracování geodetíckých dat, s. 339-343.
Nik/asz, L.: Úloha a úkoly celonárodního měření pozemků ve
vztahu k požadavkům
místní samosprávy pro US, s.
344-348.
Zentai, L.: Postscriptum: Nové možnosti pro tvorbu map s pomocí počítačů, s. 348-352.
Csapó, G.: Kalibrace feedbackového systému se širokým rozsahem zkonstruovaného pro gravimetry La Coste-Romberg, s.
352-358.
Havasi, I.: Použití a přesnost hydrostatické
nívelace, s.
358-365.
Forgács, z.: Některé poznámky k materiálu K. Horvátha:
"Soudní pře v oblasti oprav map v praxi právních zeměměřických expertů", s. 366-368.
Papp-Váry, A.: Atlas světové historie, s. 368-372.
..
Szádecky-Kardoss, Gy.: Zasedání vědecké komise pro geodéw
Maďarské akademie věd, s. 372.
Konference, výstavy, s. 377 -386.
Zprávy z oboru, s. 386-387.
Ze světa, s. 388-389.
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Geodezija i kartografija, 1991,

Joó, I.: Zahájení konference "Zavedení počítačů na pozemkové úřady", s. 391~393.
Zsámboki, S.: Důležitost a úloha katastru nemovitostí, s.
394-396.
Borocz, A.: Současný stav zavádění počítačů na pozemkové
úřady, s. 397~401.
Gyorgyi, A.: Přehled komplexního decentralizovaného systému
evidence vlastnictví, s. 402-407.
Laki-Lukács, L.: Zavedení počítačů do oblasti administrativy
pozemkových úřadů, s. 408-410.
Remetey-F., G.: Program PHARE pro pozemkové úřady, s.
411-417.
Végszo, F.: Moderní směry účelových výpočtů ve stavebním inženýrství, s. 418~419.
Gross, M.: Úloha digitální mapy v GIS, s. 420~422.
Niklasz, L.: Otázky výměny databáze pro US, s. 422~426.
Hankó, A.-Szepes,
A.: Zkušenosti z tvorby digitální mapy ve
městě Már, s. 427 ~433.
Winkler, P.: Použití letecké fotogrammetrie při zavádění vlivu
kompenzace, s. 433-435.
Deme, Gy.: Zvláštní výuková část programů katastru PH ARE,
s. 435-441.
Hevesi, L.: Obecné školení na počítače, s. 441-443.
Szabó, Gy.~Agfalvi, M.: Nový návrh výchovně-vzdělávacího
modelu Fakulty pro zeměrněřictví a úpravy pozemků a jeho
návaznost na požadavky zavedení počítačů na pozemkové
úřady, s. 444~449.
Detrekoi, Á.~Mélykúti,
G.~Szabó,
Gy.: Obecní US, s.
449~452.
Nekrolog, s. 452-453.
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Ja§čenko, V R.: Překlenout potíže, s. 1-3.
Gerasimenko, M. D.: Optimalizace tvaru geodetických

sítí, s.

4-7.

Panajev, G. A.: Výpočet oprav v převýšení pro přechod k systému normálnich výšek, s. 8~ 10.
Petrakov, G. A.: Zvýšeni přesnosti trigonometrické nivelace při
rozvoji měřických sití, s. 10-13.
Gajmulin, R. N: Přesnost určení vodorovných úhlů z topografického plánu, s. 13-16.
Baran, P. I.-Dy/'skij, I. A.-Kavuněc,
D. N: Určení prvků plánovaného rovnání jeřábových drah, s. 16-19.
Agapov, S. V aj.: Štěrbinová obrazovka pro překreslovací přístroj Rektimat-C, s. 19-21.
Permjakov, M. S.: Použití topografických skenovacích systémů
při mapování ve velkých měřítkách, s. 21-24.
Stavrov, V A.~Safronov, I. G.-Men'§ikov, I. V: Použití systému NAVSTAR při radiolokačním
měření Antarktidy, s.
24-25.
Černij. A. N: Fotogrammetrícká kontrola polohy zářiče v rentgenovém Iluoroskopickém přístroji, s. 26~31.
Ivanov, V 1.~Kružkov, V A.: Odborné zhodnocení vlivu výrobnich faktorů na kvalitu topografické výroby, s. 31 ~34.
Semenov. V I. ~Solnceva, O. I. ~ Tikunov, V S.: Geoinformatika: termíny, etapy rozvoje, s. 35~37.
Rodionovova, I. A.: Ekologické problémy v zahraničních atlasech, s. 37 ~39.
Savostin, B. S.: Kartografové mohou pomoci při hledání, s.
39~41.
Bugajevskij, L. M. aj.: Aproximace nebeských těles trojosým
elípsoidem (na příkladu globusu planety Fobos), s. 41-43.
Kurinskij, Ju. 1.~Chmelevskoj, S. 1.: Studujeme osobní počítač,
s.44-46.
Anančenko, N M.: Jednoduchý algoritmus výpočtu absolutních členů stranových podmínek, s. 46~47.
Fe/'dman, G. A.: Zařízení pro vertikální přenos orientovaných
směrů, s. 48~49.
Ruskov, A. M.: Podstavec pod geodetické přístroje, s. 49-51.
Piši nám, s. 51 ~ 52.
Přání jubilantovi, s. 53-54.
Chrenov, L. S.: 25 let semináře, s. 54- 55.
Alexandr Sergejevič Subbotin (nekrolog), s. 56.
Jegorov, V B.: Novinky zahranični vědy a techniky, s. 56-58.
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15. konference Mezinárodní kartografické asociace (ICA), s. I.
Kijenko, Ju. P. aj.: Základní směry dálkového průzkumu Země, s. 2-4.
Kijenko, Ju. P.: Kosmický systém "Resurs-F", s. 4~ II.
Rodionova, Ž. F.: Odraz výsledků dálkového průzkumu Země
v kartografických dílech, s. 11- 17.
Karpuchin, S. S.: Kosmické metody ekologické expertizy, s.
18-20.
Ljutyj, A. A.: Cesty rozvoje teorie a zkvalitnění funkčního modelu kartografie, s. 20-24.
Aržanov, Je. P.: Kartografické aspekty nového myšlení, s.
24-27.
Tikunov, V S.: Některé teoretické otázky kartografie, s. 27 ~ 31.
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