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Obr. 1 CHAMP v montážní hale (GFZ Potsdam)

Obr. 2 Družice GRACE v laboratoři NASA JPL (NASA)

Obr. 3 Ideální kanonický gradiometr (gradientometr) se 
šesti mikroakcelerometry poskytující nadbytečná měření 

druhých derivací gravitačního potenciálu (pro určení sys-
tematických přístrojových chyb a orientace gradientometru 
při letu kolem Země - CNES); zkratka GRF = GOCE Refe-

rence Frame – tedy interní souřadnicový systém družice
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Abstrakt

Po stručném přehledu o družicových misích CHAMP, GRACE a GOCE, určených ke studiu gravitačního pole Země, se 
článek věnuje podrobněji misi GOCE (Gravity and steady-state Ocean Circulation Explorer), která je jako první na světě 
vybavena družicovým gradientometrem (kombinací mikroakcelerometrů). Článek se zaměřuje na příspěvek autorů k výběru 
dráhy družice GOCE a ke zpracování gradientometrických měření pro optimální detailní popis gravitačního pole Země.

Mapping of the Earth’s Field of Gravity with GOCE

Summary

After brief overview about satellite missions CHAMP, GRACE, and GOCE, tailored to studies of the Earth’s field of gravity, 
the paper deals in a detail with the mission GOCE (Gravity and Ocean Circulation Explorer) that is for the first time equipped 
by satellite gradiometer (a combination of microaccelerometers). Contribution of the authors to the orbit choice of the GOCE 
satellite and on processing of gradiometry measurements for an optimum and detailed description of the Earth’s field of 
gravity is stressed out.

1. Úvod 

Naše znalosti o gravitačním poli Země se za poslední deseti
letí podstatně zlepšily, a to jak co do přesnosti, tak i rozlišo
vací schopnosti. Na počátku kosmické éry byla k dispozici jen 
radarová a optická měření, pak přibyla dopplerovská měření 
a měření délek z laserových družicových dálkoměrů. Podstat

ný pokrok představovala družicová altimetrie (např. [11], [14] 
nebo skripta [19]) s aplikacemi nejen pro gravitační pole. Gra
vitační potenciál vyjádřený rozvojem v řadu kulových funkcí 
byl určen nejprve do stupně a řádu 8 (Smithsonian Astrophysi
cal Observatory Standard Earth I) viz [22], posléze až do 360, 
čili s rozlišením (délka půlvlny na zemském povrchu) 50.cos 
φ [km] (kde φ je zeměpisná šířka). Důležitým produktem kos
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mické geodézie devadesátých let dvacátého století byl model 
gravitačního pole (soubor Stokesových parametrů neboli har
monických  geopotenciálních  koeficientů  a  dalších  veličin) 
označovaný  jako  EGM  96  (Earth  Gravitational  Model  [20] 
představen na konferenci, 1998 publikován), který vypracova
la NASA (National Aeronautics  and Space Administration) 
a  NIMA  (National  Imagery  and  Mapping  Agency).  Ten 
je právě kompletní do  stupně a  řádu 360. Pozorování umě
lých družic Země přinášejí do modelu především informace 
k  určení  nižších  stupňů  harmonických  koeficientů,  zatímco 
tíhové anomálie (shromážděné z téměř celosvětových měření 
gravimetry na pevnině, na lodích i letadlech nebo přepočtené 
z dat družicové altimetrie) zejména k určení vyšších stupňů 
a řádů. Obojí je empirickou cestou zkombinováno.

Význačný  pokrok  při  studiu  gravitačního  pole  Země  se 
dostavil  po  zpracování  dat  z  družic  CHAMP  (vyslov  [ča
emp],  CHAllenging Minisatellite Payload for geophysical 
research and application) a GRACE (vyslov [grejs], Gravity 
Recovery And Climate Experiment) a díky novému soubo
ru  terestrických  tíhových anomálií, který byl kompilovaný 
americkou NGA (National Geospatialintelligence Agency, 
dříve NIMA, viz výše, ještě dříve DMA, Defense Mapping 
Agency).  Postupně  vznikala  celá  řada  modelů  statického 
gravitačního pole, s daty z mise CHAMP (např. EIGEN 2, 
[27]), CHAMP i GRACE (např. EIGENGL04,  [9]) a  řada 
řešení  pro  variace  gravitačního  potenciálu  (například  jed
noměsíční  řešení  pro  variace  geopotenciálu),  především 
z dat družic GRACE (např. [28], [3], [21]). Na jaře 2008 byl 
představen model EGM 08 [25] s koeficienty kompletně do 
stupně a řádu 2159 (s některými dalšími koeficienty do stup
ně 2190), pokračovatel EGM 96, založený na datech z druži
ce GRACE a doplněné o bázi tíhových anomálií (NGA). To 
umožňuje „vidět“ detaily dříve netušené v téměř globálním 
rozsahu. Rozlišovací  schopnost  (jak  je definována výše)  je 
u EGM 08 již 9.cos φ [km]. Jedná se o funkcionály porucho
vého potenciálu (které mají řadu aplikací) jako je převýšení 
(kvazi)geoidu nad referenčním elipsoidem, tíhové anomálie 
a poruchy, druhé derivace tíhového poruchového potenciálu 
nebo tížnicové odchylky. Přesnost modelu je velmi obtížné 
objektivně posoudit; zatím lze rámcově říci, že průběh geoi
du je znám s řádově decimetrovou přesností a tíhové anomá
lie s chybou v rámci jednotlivých miligalů (105 m.s2) mimo 
oblasti  jako  jsou  Antarktida  nebo  rozsáhlá  horská  pásma, 
kde  je  rozlišení  a přesnost výrazně nižší  (například v An
tarktidě je model založen jen na družicových datech). 

Více o EGM 08 např. na earthinfo.nga.mil/GandG/wgs84/
gravitymod/egm2008/index.html a česky v GaKO 3/2009.

2. družicové mise ChaMp, GraCE a GOCE

ChaMp je  družice  pro  detailní  výzkum  gravitačního 
a magnetického pole Země (obr. 1 viz 2. str. obálky). Byla 
vypuštěna z kosmodromu Plesetsk dne 15. 7. 2000 na kru
hovou,  skoro  polární  dráhu,  do  počáteční  výšky  450  km 
(v  průběhu  mise  se  výška  letu  nad  zemí  zmenšuje  půso
bením  odporu  atmosféry).  Družice  CHAMP  stále  úspěšně 
funguje a dodává téměř všechna požadovaná data a nyní již 
významně překonává původně plánovanou životnost. O misi 
CHAMP  se  zájemce  dozví  více  na  stránkách  http://www.
gfzpotsdam.de  (GFZ,  GeoForschungsZentrum  Potsdam) 
nebo česky v [4], [10] a [13].

Připomeňme,  že  družice  CHAMP  je  vybavena  anténou 
pro  určování  své  geocentrické  polohy  pomocí  globálního 
navigačního  systému  (GPS)  NAVSTAR  a  také  koutovými 

odražeči pro sledování pozemskými družicovými laserový
mi dálkoměry. V těžišti družice je umístěn mikroakcelero
metr,  který  slouží  k  měření  souhrnu  všech  negravitačních 
zrychlení působících na družici. Přesnost měření mikroak
celerometru  dosahuje  až  109  m.s2  v  radiálním  a  příčném 
směru k dráze družice a o řád méně ve směru podél dráhy. 
Na straně družice přivrácené k Zemi je speciální anténa pro 
tzv.  bistatickou  altimetrii.  Pro  studium  magnetického  pole 
Země je družice vybavena magnetometrem.

Určení  okamžité  pozice  a  rychlosti  družice  CHAMP  je 
velmi  přesné:  celková  chyba  v  poloze  družice  je  odhado
vána  na  ±5  cm.  Dráha  je  počítána  numerickou  integrací 
pohybových  rovnic  s  uvážením  rozmanitých  poruchových 
vlivů. Výsledkem tohoto náročného procesu jsou mimo jiné 
okamžitá geocentrická poloha a rychlost družice s krokem 
30  vteřin,  uveřejňované  průběžně  od  navedení  družice  na 
oběžnou dráhu. Spolu s nimi jsou díky kamerám sledujícím 
hvězdy k dispozici i informace o prostorové orientaci druži
ce a vlastní mikroakcelerometrická měření. 

GraCE je dvojice téměř identických družic, které vypus
tila NASA dne 17. 3. 2002 na oběžnou dráhu podobnou drá
ze družice CHAMP. Družice GRACE A a B vypadají jako 
dvě družice CHAMP (obr. 2 viz 2. str. obálky), ale bez tyče 
s magnetometrem. Zájemce najde řadu informací na uvede
ných stránkách GFZ nebo také na www.csr.utexas.edu/grace/. 
Hlavním cílem mise GRACE je studium detailů gravitační
ho pole Země a jeho časových změn s návazností na studium 
zemského  klimatu.  Dráhy  družic  GRACE  jsou  opět  díky 
aplikaci GPS určovány až s centimetrovou přesností. Navíc 
se pomocí přesného mikrovlnného sledování mezi družicemi 
měří změny vzájemné rychlosti obou družic s přesností na 
1 μm.s1. Představme si obě družice jako auta na dálnici. Letí 
za sebou, vzdálenost mezi nimi  je asi 200 ± 50 km a vzá
jemně se  sledují. Změny v  jejich vzdálenosti vznikají díky 
nepravidelnosti  zemského  gravitačního  pole,  které  na  kaž
dou z družic působí odlišnou sílou a umožňuje tak určovat 
rozdíly v poruchách drah obou družic. Obě družice mají opět 
mikroakcelerometry k měření negravitačních zrychlení.

GOCE (vyslovuje  se  [gous]  i  [goče],  Gravity field and 
steady-state Ocean Circulation Explorer, ESA – European 
Space Agency, Centre for Earth Observation, Frascati, Itá
lie)  je první družice na světě, která má na palubě gradien
tometr  (či  gradiometr).  Byla  po  řadě  odkladů  vypuštěna 
z  Plesetska  17.  3.  2009.  V  případě  družicové  mise  GOCE 
se jedná o kompletní (tzv. kanonický) gradientometr, který 
je kombinací mikroakcelerometrů měřících přímo na místě 
v kosmickém prostoru druhé směrové derivace gravitačního 
potenciálu Země (všechny složky tenzoru druhých derivací) 
Tyto hodnoty jsou velmi citlivé k malým lokálním a regio
nálním  anomáliím  v  zemském  gravitačním  poli.  Podobná 
měření lze provádět i na zemském povrchu, ale jen ve velmi 
omezeném rozsahu a s malou přesností (pozemské gradien
tometry se díky rušivému vlivu okolí moc neosvědčily). 

GOCE byl vypuštěn na velmi nízkou a skoro polární dráhu 
(výška letu na počátku 280 km), sklon 96,7 stupně. Po krátké 
době byl z této počáteční dráhy naveden na dráhu s výškou 
kolem  265  km,  která  bude  udržována  raketovými  motorky 
dle  údajů  mikroakcelerometrů  na  palubě  družice  tak,  aby 
její výška byla po určitou dobu (během dvou měřických fází 
– MP), každá s délkou 3–7 měsíců a s jednou přestávkou) s co 
největší možnou přesností konstantní. Více v kap. 4 a 5.2.

Aplikace  měření  GOCE  zahrnují  zpřesnění  parametrů 
gravitačního pole globálně i lokálně, oceánologii, klimatolo
gii a skvělým způsobem doplňují výsledky z družicové alti
metrie a předchozích dvou misí CHAMP a GRACE. Průběh 
globálního geoidu má být z  těchto družicových dat samot
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ných odvozen s přesností na ±2 cm s rozlišením 20–50 km. 
Je  přirozené,  že  pro  různé  další  geovědní  aplikace  budou 
opět kombinována družicová a pozemní  tíhová data, která 
v té době budou dostupná. 

Více  o  GOCE  a  jeho  produktech  v  dalších  kapitolách; 
základní informace o gradientometrii v [12] a ve skriptech 
[19],  [24],  [30],  [31].  O  GOCE  také  např.  na  www.esa.int/
export/esaLP, včetně názorných animací.

3. družicový gradientometr

Mikroakcelerometr měří veličiny, z nichž lze vypočíst zrych
lení  v  příslušném  směru.  Představme  si  dvojici  nespojených 
mikroakcelerometrů  (obr.  3  viz  2.  str.  obálky)  ve  vzájemné 
konstantní  vzdálenosti  L  na  oběžné  dráze  kolem  Země.  Na 
mikroakcelerometry působí různě velká gravitační zrychlení, 
zatímco zrychlení negravitačního původu jsou prakticky stej
ně velká. „Odečteme“ rozdíly zrychlení mezi oběma akcelero
metry a dostaneme druhé derivace gravitačního potenciálu ve 
směru spojnice obou akcelerometrů. Připomeňme, že gradien
ty zrychlení se udávají v jednotkách [E] Eőtvős či EU [Eőtvős 
Unit]. Platí, že 1 E = 109 s2 ; 1 E je změna 1 mGal/10 km.

Obr. 3 (viz 2. str. obálky) ukazuje princip gradientometru 
jako diferenciálního mikroakcelerometru. Sestava dvojic mik
roakcelerometrů umožňuje nadbytečná meření druhých deri
vací (podrobnosti níže). Jiný přístup považuje gradientometry 
za modifikaci Eőtvősových či Cavendishových (též Coulom
bových) torzních vah (odkazujeme na učebnici [26], obr. 58, 
str. 166173). Pro tuto kosmickou aplikaci by byla potřeba kry
ogenní technologie ([23] a [29]). Žádný gradientometr tohoto 
typu zatím na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěn nebyl.

Druhé  derivace  gravitačního  potenciálu  tvoří  tenzor 
[V] s devíti složkami (obr. 4), nazývaný Marussiho tenzor. 
Matice  se  složkami  tenzoru  na  obr.  4  je  symetrická  díky 
konzervativnímu charakteru gravitačního pole a součet čle
nů na hlavní diagonále (stopa matice) je rovna nule, neboť 
ve vnějším prostoru gravitační potenciál splňuje Laplaceo
vu diferenciální rovnici. Z toho plyne, že musíme v každém 
okamžiku měřit právě pět nezávislých  (nikoli nutně všech 
devět)  složek  tohoto  tenzoru,  aby  měření  v  daném  oka
mžiku a místě bylo kompletní. K tomu zjevně nestačí jedna 
dvojice mikroakcelerometrů. Ideální je kanonický gradien
tometr s třemi páry mikroakcelerometrů poskytujícími nad
bytečná  měření  (pro  určení  systematických  přístrojových 
chyb a orientace gradientometru v prostoru),  jak je zjevné 
z obr. 3 (viz 2. str. obálky). Z literatury (např. [1]) vyplývá, 
že centrifugální zrychlení působená rotací družice s gradi
entometrem v prostoru  lze u kanonického gradientometru 
snadno eliminovat. 

Detailní rozpis jednotlivých složek Marussiho tenzoru si 
v tomto článku odpustíme. Na obr. 4 je příklad pro radiální 
složku V

zz
. Ve vzorci jsou (r, θ, λ) geocentrické sférické sou

řadnice bodu, kde derivace potenciálu počítáme vně hmot 
Země, veličina a  je hlavní poloosa zemského referenčního 
elipsoidu, C

lm
, S

lm
 jsou harmonické geopotenciální koeficien

ty (Stokesovy parametry) stupně l a řádu m a P
lm

 přidružené 
Legendreovy funkce prvního druhu.

Gradientometr na palubě GOCE se nachází v těžišti druži
ce.  Uspořádání  družice,  jejích  hlavních  přístrojů  a  samotný 
gradientometr dokumentují obr. 5a, 5b, 6 (všechny viz 3. str. 
obálky) a 7. Soupis měřených zrychlení sestavou mikroakce
lerometrů z obr. 3 (viz 2. str. obálky) je na obr. 8. Rotační prv
ky jsou určeny z kamer sledujících hvězdy. Tíhové gradienty, 
tj. složky Marussiho tenzoru, se pak z těchto veličin vypoč
tou,  jak  je ukázáno na obr. 9. Pro názornost  jsou  jednotlivé 
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Obr. 4 Parametry gravitačního pole, které lze odvodit 
z měření gradientometrem, složky Marussiho tenzoru dru-
hých derivací poruchového tíhového potenciálu s příkla-

dem vzorce pro radiální (vertikální) složku V
zz
, (ESA)

Obr. 7 Tříosý kanonický gradientometr  
pro družici GOCE (ESA)

Obr. 8 Soupis měřených zrychlení a
ij
 sestavou mikroakce-

lerometrů na palubě GOCE; průmět délky základen mezi 
akcelerometry L,x,y,z, měření rotačních prvků 

kamerami ω a časové derivace  (ESA)
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složky určovaného tenzoru seřazeny do trojúhelníkové matice 
s diagonálou tvořenou složkami V

xx
, V

yy
 a V

zz
 (obr. 10). Tím byl 

pomocí obr. 8 naznačen postup výpočtu gravitačních parame
trů  z měřených  zrychlení  a  rotačních prvků. Gradientometr 
pro GOCE vyrobila francouzská firma ONERA. Přesnost pří
stroje má být ±3 mE.

Zpracování měření z gradientometru bude velmi kompliko
vanou záležitostí. Zájemce odkazujeme např. na zprávy ESA 
([5], [6], [7], [8]), kde poslední dvě jmenované jsou manuály 
pro zpracování dat GOCE, a také např. na GOCE User Tool-
box (GUT) na webových stránkách http://earth.esa.int/gut/.

4. výběr dráhy pro družici GOCE

Jde o zcela zásadní věc. Bez „správného“ výběru dráhy pro 
družici  nesoucí  gradientometr  nemá  vůbec  smysl  cokoli 
měřit. Jde hlavně o co nejlepší pokrytí povrchu Země měře
ními v co nejnižší výšce letu družice.

Druhé směrové derivace gravitačního potenciálu jsou vel
mi citlivé k detailní struktuře zemského gravitačního pole 
založené mělce pod povrchem. V rozvoji gravitačního poten

ciálu v řadu kulových funkcí je gravitační potenciál v místě 
s geocentrickým průvodičem r bodu vně Země, kde poten
ciál  zkoumáme,  závislý  na  1/r,  u  tíhové  anomálie  na  1/r2, 
u druhých derivací na 1/r3. (Mimo to lze ukázat, že existuje 
jednoduchý vztah mezi druhými derivacemi na hlavní dia
gonále, obr. 3 viz 2. str. obálky, a křivostí geoidu.) 

Měření druhých derivací do jisté míry snižuje vliv vzdále
nosti senzoru od Země. Ve všech případech měření zemské 
gravitace platí, čím blíže k Zemi, tím lépe. Nízká dráha je 
dobrá, až na životnost družice a větší odpor zemské atmo
sféry.  Ten  bude  eliminován  na  základě  akcelerometric
kých měření a průběžných zásahů korekčních motorků. Co 
nejmenším nutným zásahům na udržování zvolené hladiny 
oběžné dráhy napomáhá fakt, že družice je kompaktní čili 
má  co  možná  nejmenší  poměr  plochy  nastavené  působení 
zbytkové atmosféry ku své hmotnosti. Družice tvarem při
pomíná doutník o délce 5 metrů a průměru 1 m a nemá žád
né pohyblivé díly.  Její hmotnost  je 1050 kg  (a bude mírně 
klesat vyčerpáváním paliva pro dráhové korekce a manév
ry). ESA vybrala počáteční výšku letu kruhové dráhy kolem 
280 km, která se poté nechá volně kontrahovat působením 
odporu atmosféry na výšku vybranou pro dvě měřické fáze 
mise  (MP1 a MP2),  tj.  cca 265 km, kdy budou prováděna 
gradientometrická měření. V pauze mezi MP1 a MP2 má být 
družice v době zatmění Slunce Zemí (sledováno z družice) 
přesunuta  na  hibernační  (odpočinkovou)  dráhu.  Tak  nízko 
zatím létali jen někteří astronauti a také umělé družice těsně 
před svým zánikem (shořením v atmosféře ve výškách okolo 
100 km). Je dobré si uvědomit, že výška letu GOCE bude jen 
o něco větší než vzdálenost PrahaBrno.

Rychlost  poklesu  z  počáteční  výšky  na  měřické  dráhy 
závisí  na velikosti  odporu  atmosféry,  čili  hustotě  atmosfé
ry a  tudíž na sluneční činnosti. Mise GOCE byla plánová
na ke konci předchozího jedenáctiletého slunečního cyklu, 
ale  zpoždění  z  technických  důvodů  zapříčinilo,  že  bude 
vypuštěna už do nového cyklu. Ten naštěstí začíná opožděně 

Obr. 9 Soupis tíhových gradientů V
ij
 spočtených z měře-

ných zrychlení a rotačních prvků (ESA)

Obr. 10 Filtrované gradienty spočtené z měření mikroakcelerometrů a hvězdných kamer (z předchozího obrázku),  
uspořádané geometricky do podoby Marussiho tenzoru se složkami V

xx
, V

yy
 a V

zz
 na hlavní diagonále (ESA)
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a „velmi nesměle“ (stále platí i v době úprav tohoto textu po 
recenzi, květen 2009). Budeli ovšem posléze nástup nového 
cyklu příkrý, mohou nastat problémy se schopností dokonalé 
kompenzace  odporu  atmosféry,  což  si  může  vynutit  opro
ti původnímu plánu volbu mírně vyšší dráhy pro MP, tedy 
i  snížení  citlivosti  gradientometru  a  přesnosti  výsledného 
gravitačního  produktu.  Naopak,  na  trvale  nečekaně  malý 
odpor korekční iontový motor také není konstruován.

Požadavek konstantního osvětlení družice Sluncem během 
MP vede k výběru heliosynchronní (sunsynchronous) dráhy, 
která je nutně retrográdní. Heliosynchronní dráha má stejně 
velkou změnu vzdálenosti výstupného uzlu dráhy od jarního 
bodu jako je změna střední délky Slunce. Retrográdní dráha 
je  taková, která má sklon roviny dráhy k rovině zemského 
rovníku větší než 90°. Rozborem Lagrangeových planetár
ních  pohybových  rovnic  s  gravitačním  potenciálem  Země 
zjednodušeně  reprezentovaným pólovým zploštěním Země 
lze  ukázat,  že  každá  heliosynchronní  dráha  je  retrográd
ní  (ovšem ne každá  retrográdní dráha  je heliosynchronní). 
Heliosynchronní dráha se vybírá proto, že zajišťuje (téměř) 
konstantní úhel osvětlení družice Sluncem. Jeho hodnotu lze 
zvolit okamžikem startu. Dráha může být osvětlena tak, jako 
kdyby pro družici v okamžiku průchodu výstupným uzlem 
Slunce právě vycházelo (dawndusk orbit, úsvitovásoumra
ková dráha, v  rámci projektu GOCE tzv. zimní konfigura
ce)  nebo  zapadalo  (duskdawk  orbit,  soumrakováúsvitová 

dráha, tzv. letní konfigurace). ESA zvolila kompromis, aby 
dráha  byla  skoro  heliosynchronní  a  také  aby  nesetrvávala 
dlouho ve stínu Země. Sklon dráhy je 96,7° při výškách letu 
pro MP kolem 265 km. Orientaci zimní nebo letní je nutné 
definovat předem podle sezóny vypuštění družice a v přípa
dě změn data startu měnit software i hardware.

Výběr  dráhy  volbou  nízké,  kruhové  a  heliosynchronní 
dráhy ještě neskončil. Ještě je tu další podmínka, kterou je 
potřeba splnit jako podmínku nutnou, nikoli však postaču
jící pro úspěch gradientometrické mise. Nutno podotknout, 
že tato okolnost nebyla příliš prozkoumána a teprve studium 
určitých problémů s přesností gravitačních produktů z měře
ní družic GRACE A a B přineslo nové poznatky, nyní apli
kovatelné na GOCE [16].

Už víme, že výška letu má být co nejnižší, aby gradien
tometr měřil co nejvíce detailů o gravitačním poli a co nej
přesněji. Na druhé straně je nutné, aby výška nebyla příliš 
malá,  aby  iontový  motor  na  družici  stačil  kompenzovat 
odpor  atmosféry  a  udržovat  předepsanou  konstantní  výš
ku  dráhy  během  MP.  Navíc  je  nutné  vyhnout  se  takovým 
výškám, které vedou k dráhovým rezonancím nízkých řádů. 
Nejde o to, že by v období „rezonance“ dráha trpěla velkými 
poruchami, ale o to, že při dráhové rezonanci se zmenšuje 
hustota průmětů dráhy na zemský povrch („ground tracks“, 
GT) a tím i hustota pokrytu planety měřeními. Názorně to 
ukazují obr. 11 a 12.

Obr. 11 Přehled rezonancí, které by ve dráze družice GOCE nastaly, kdyby nebyla udržována raketovými motorky  
ve stanovených výškách pro měřické fáze a volně se snášela v atmosféře; na x-ové ose je počet dnů a na y-ové 

výška letu (měřeno nad referenčním elipsoidem) v kilometrech
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Obr. 12 Průměty dráhy družice GOCE na zemský povrch v exaktní rezonanci 16/1 (nahoře) a „dostatečně daleko“ od ní  
(asi 4 km měřeno ve výšce letu), v rezonanci 977/61 (dole); porovnávají se hustoty průmětů dráhy na zemský povrch

Dráhová rezonance β/α umělé družice Země nastává, když 
družice oběhne Zemi β krát za α dní (přesněji řečeno při β 
nodálních obězích družice (počítáno od uzlu k uzlu dráhy) 
za α synodických dnů (vzhledem k otáčející se rovině dráhy). 
Čísla α, β jsou čísla celá a nesoudělná. Po β obězích za α dnů 
se dráha družice vzhledem k zemskému pozorovateli přesně 
opakuje. 

Na obr. 12 je ukázáno, jaké dráhové rezonance by druži
ce  GOCE  potkala  v  případě  „volného  pádu“  v  atmosféře 
(bez korekce pomocí motorků družice) z výšky cca 300 km. 

Nejdůležitější je vyhnout se výšce letu kolem 268 km, kdy 
by nastala rezonance 16/1. Pak by se totiž hustota GT dra
maticky  snížila  –  porovnejte  hustotu  GT  na  obr.  12  (dole) 
„dostatečně daleko“ od rezonance 16/1 s hustotou přímo pro 
exaktní rezonanci 16/1, obr. 12 (nahoře). Měli bychom sice 
stejný  počet  stejně  kvalitních  měření  gradientometru,  ale 
jejich geografické rozložení (hlavně v zeměpisné délce) by 
bylo  problematické,  s  „děrami“,  obr.  12  (nahoře).  Dalšími 
podrobnosti ohledně „jemného dolaďování“ dráhy GOCE se 
zabýváme v odst. 5.1.
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5. GOCE a „my“

Na  projektu  GOCE  se  čeští  vědci  podílejí  ve  spolupráci 
s Dr. Runem Floberghagenem a jeho kolegy z ESA ESRIN 
mj. na „jemném dolaďování dráhy“ GOCE (tj. malých, ale 
významných změnách hlavní poloosy dráhové elipsy řádově 
o stovky metrů až jednotlivé kilometry), viz [2] a [15], [16], 
více v kap. 5.1.

Organizací ESA ESTEC Noordwijk byly autorům článku 
schváleny tři projekty pro zpracování budoucích dat z mise 
GOCE. První se jmenuje „Using GOCE data for estimation 
of  a  height  transformation  surface  over  the  territory  of 
Central  Europe“  (GOCE  AO  Proposal  č.  4271)  a  vede  jej 
prof. P. Novák. Druhý „GOCE gravity field modeling with 
full var/covariance information“, č. 4256 a odpovídá za něj 
Dr.  Ch.  Gruber  a  třetí  pod  názvem  „Crater  Chicxulub  as 
seen  by  GOCE  gradiometer  data  and  possible  discoveries 
of further hidden impacts on  the Earth“, č. 4235 se věnuje 
možnostem využití tíhových dat k hledání skrytých impakt
ních objektů pod povrchem Země a zodpovídá za něj doc. J. 
Klokočník. Více informací v kap. 5.2. a 5.3. Více v [15], [16], 
[17], [18], populárně v časopise Vesmír 2, 2009 (str. 92–95). 

Dále máme v rámci plánu spolupráce bývalých východo
evropských států tehdy čekajících na vstup do ESA, nazýva
ného PECS  (Plan  for European Cooperating States),  grant 
„GOCE  –  specific  tasks  on  fine  gravity  field  structure  of 
the Earth“  (C 98056),  s počátkem řešení v  roce 2007. Ten 
propojuje  všechna  uvedená  témata  (a  k  tomu  jsou  přidány 
naše experimenty týkající se jemného dolaďování dráhy) do 
jednoho celku. Nyní jsme ve fázi teoretických příprav a růz
ných simulací [17]. S dodáním prvních „balíků“ dat lze počí
tat v případě úspěšného startu, navedení na správnou dráhu 
a provedení první kontrolní (přípravné) fáze letu (commis
sioning  phase)  v  trvání  asi  třech  měsíců  v  druhé  polovině 
roku 2009. 

5.1   Jem né dolaďován í  d rá hy

Po vypuštění na oběžnou dráhu nastane pro GOCE příprav
ná fáze, kdy výška družice vlivem odporu atmosféry pokles
ne z počáteční výšky o 25 km na výšku první měřické fáze. 
Tato přípravná fáze je určena pro opravu možných odchylek 
dráhových parametrů a také k prvnímu spuštění a kalibra
ci přístrojů na palubě družice. Obr. 13 ukazuje předpověď 
vývoje  dráhových  elementů  družice  v  závislosti  na  úrovni 
sluneční aktivity a na naklonění družice vzhledem k vektoru 
rychlosti. Naším cílem byl co nejrealističtější odhad délky 
trvání sestupu na měřickou výšku. Z obrázku je zřejmé, že 
v režimu volného pádu, tj. bez zapnutí iontového motoru eli
minujícího odpor atmosféry, by družice „spadla“ z oběžné 
dráhy a shořela v atmosféře za několik měsíců.

Dále  jsme  se  věnovali  analýze  drah  pro  měřické  fáze 
GOCE z hlediska dráhových rezonancí. Jak je zmíněno na 
konci odstavce 4, v rezonanci se promítají dráhy na zem
ský  povrch  jedna  na  druhou,  hustota  sítě  GT  se  snižuje, 
a není dostatek nezávislých dat pro vzorkování zemského 
povrchu.  Aby  tato  situace  nenastala,  stanovila  ESA  pod
mínku,  že  perioda  opakování  dráhy  musí  být  minimálně 
dva měsíce,  což dává pro maximální  velikost  „děr“ mezi 
sousedními GT na rovníku 42 km. Na obr. 14 je znázorně
na část obr. 11 se zvýrazněnými dvěma možnými kandidá
ty na měřickou dráhu. Obě dráhy mají periodu opakování 
61 dnů, vyšší dráha  je v  rezonanci 977/61 a nižší 978/61. 
Nižší  rezonanční  dráha  má  subcyklus,  což  je  větev  drah 
vlevo, kdy např. označená dráha 481/30 má výšku odlišnou 

Obr. 13 Střední elementy spočtené pro GOCE numerickým 
integrátorem NUMINTSAT; křivky označené „nomin“ 

odpovídají nominální poloze družice, symbol „15°“ 
znamená, že družice je nakloněná o 15° vzhledem 

k částicím atmosféry a je tedy více brzděna; „max/min“ 
označuje modelovou úroveň sluneční činnosti

Obr. 14 Dráhové rezonance pro družici GOCE;  
detail k obr. 11

o  150  m,  ale  přitom  pouze  30denní  periodu  opakování. 
Subcyklus hraje roli při časovém vývoji pokládání sítě GT. 
Obrázek 15 ukazuje, že u vyšší dráhy bez subcyklu se zem
ský povrch postupně průměty dráhy zaplňuje a po 61 dnech 
je rovnoměrně pokryt sítí GT. U nižší rezonanční dráhy se 
subcyklem je to jiné; za prvních 30 dnů vznikne přibližně 

Klokočník, J. aj.: Mapování gravitačního pole Země...



Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 8172

rovnoměrná síť GT, která se během dalších 30 dnů „zahus
tí“ na výslednou rovnoměrnou síť. To může hrát roli: kdy
by z  jakékoliv příčiny přestal po 30 dnech gradientometr 
fungovat, měli bychom sice řidší, ale globální síť GT. Také 
jsme studovali dráhy se subcyklem a bez něj z hlediska sta
bility vůči variacím ve výšce. Zde naopak vyšlo, že u dráhy 
se subcyklem stačí porušit rezonanční výšku jen o 0,5 m, 
a dráha přestává být rezonanční na časové škále 61 dnů, což 
vede k nerovnoměrné síti GT. Naproti tomu vyšší dráha bez 
subcyklu i při variaci ±200 m stále zachovává rezonanční 
charakter.  Kdyby  tedy  v  měřické  fázi  docházelo  k  varia
cím  ve  výšce  vlivem  nepřesné  funkce  iontového  motoru 
eliminujícího odpor atmosféry, stabilnější jsou rezonanční 
konfigurace bez subcyklu. Tyto závěry potvrdil i numeric
ký výpočet, který zahrnul všechny poruchové síly působící 
na  GOCE.  Podrobný  popis  našeho  příspěvku  k  jemnému 
dolaďování dráhy je v článku [2].

5.2    Metod ika výpočtu modelu g ravit ačn í ho pole 
z  naměřených g rad ientomet r ických dat 

Pro určení parametrů gravitačního pole budou k dispozici 
všechny komponenty Marussiho tenzoru s vteřinovým kro
kem a přesně určená dráha především pomocí metody GPS. 
To umožňuje přímé řešení metodou nejmenších čtverců, kde 
druhé derivace jako funkcionály geopotenciálních koeficien
tů jsou mapovány na sférický harmonický model gravitační
ho pole Země. Taková řešení mají tu výhodu, že zohledňují 
všechny korelace, které existují mezi naměřenými hodnota
mi. Na druhé straně je to postup velmi náročný na výpočetní 
techniku a čas numerického řešení (obr. 16). Například pro 
vyhodnocení měření  z období 4 měsíců  se  jedná o cca 40 
miliónů observačních rovnic. To násobeno čtvercem maxi
málního  počtu  neznámých  koeficientů  modelu  vede  k  1017 
operacím  (v  rámci zvolené maximální přesnosti,  zpravidla 
64  bitů).  Samotný  výpočet  by  mohl  trvat  měsíce  až  roky 
pokud  nebudou  zanedbány  buď  redundantní  (opakující  se) 

výpočty, anebo korelace mezi pozorováními (bez ohledu na 
omezení díky paměťovému prostoru).

V prvním případě byla vytvořena nová metoda k sestave
ní normálních rovnic, aniž by předem musela být explicitně 
definována  observační  rovnice.  Jelikož  funkcionály  obser
vačních rovnic lze převést Fourierovou transformací na stá
le se opakující frekvence,  je tímto krokem velmi efektivně 
omezena redundance a podstatně zrychlen výpočet o   pro 
každou komponentu gradientometrického tenzoru, kde n je 
maximální harmonický stupeň modelu.

V druhém případe se neprovádí mapovaní hodnot přímo 
na  sférický  model,  ale  je  tu  mezikrok,  který  vede  nejprve 
na  tzv.  „lumped  coefficients“  (t.j.  jisté  lineární  kombinace 
harmonických geopotenciálních koeficientů), které předsta
vují amplitudy (nepřerušeného) časového signálu měření ve 
vztahu ke gravitačnímu poli Země. Jestliže určovaní těchto 
amplitud k předem definovaným frekvencím bude úspěšné, 
pak lze získat sférický harmonický model z velmi reduko
vané  soustavy  a  výpočet  se  podstatně  zjednoduší.  Ovšem 
určování „lumped coefficients“ je netriviální úloha, jelikož 
oběžná dráha musí splňovat několik kriterií, která je v reál
ných podmínkách obtížné docílit. Design mise této skuteč
nosti vychází vstříc např. kompenzací odporu atmosféry tak, 
aby předpoklady pro takováto rychlá nebo předběžná řešení 
byly co nejlépe splněny.

5.3    Kombinace d r už icových a  ned r už icových 
dat  pro det a i ln í  popis  g ravit ačn í ho pole

ESA  předpokládá,  že  gradiometrická  data  mise  GOCE 
budou použita pro odvození globálního gravitačního mode
lu  přibližně  do  stupně  a  řádu  250.  Z  pohledu  řešení  čistě 
družicových  modelů  to  sice  bude  značný  pokrok  (stávající 
družicová data umožňují  řešení do  stupně a  řádu 180),  ale 
z pohledu dostupných pozemních a  leteckých  tíhových dat 
je  toto prostorové  rozlišení  nízké. Bude  tedy  i  nadále nut
no  kombinovat  družicová  data  s  daty  pozemními  jednak 
při  řešení  globálních  kombinovaných  gravitačních  modelů 
(poslední řešení představuje EGM08), tak i lokálních zpřes
ňování družicového modelu. První aplikace  je závislá pře
devším na dostupnosti globální databáze tíhových údajů ve 
vysokém  prostorovém  rozlišení,  druhá  pak  na  dostupnosti 
přesných  a  podrobných  lokálních  tíhových  měření.  Právě 
druhá varianta je rozvíjena vzhledem k dostupnosti tíhových 
dat v rámci projektu PECS.

Obecně  lze  použít  dvě  metody  kombinace  družico
vých  a  pozemních  metod  mapování  zemského  tíhového 
pole.  Odvozený  globální  gravitační  model  lze  kombinovat 
s pozemními daty při řešení zpřesněného lokálního mode
lu  tíhového  pole  (např.  ve  formě  kvazigeoidu).  V  druhé 
variantě  lze  uvažovat  o  kombinaci  měřených  dat  čili  dru
hých směrových derivací gravitačního potenciálu na palubě 
družice s velikostí vektoru prvních derivací téhož paramet
ru měřených na povrchu Země. Obě možnosti mají jak své 
výhody,  tak nevýhody. Kombinace Stokesových parametrů 
a  lokálních  tíhových  dat  je  poměrně  dobře  rozpracovaná 
metoda, i když otevřenou otázkou zůstává odhad návaznosti 
globálního modelu  a  lokálních dat  (do  jaké míry používat 
globální  model,  a  kdy  je  vhodné  přejít  na  pozemní  data). 
V druhé variantě závislé na kombinaci různorodých měření 
je hlavním problémem odhad správné váhy naměřených dat 
čili odhad stochastických vlastností měřených dat (přesnosti 
a vzájemných korelací). Obě metody budou dále rozpracová
vány a testovány během projektu v návaznosti na dostupnost 
družicových dat. 

Obr. 15 Časový vývoj sítě GT pro 61-denní rezonanční 
dráhy; na obrázku jsou pouze části drah s výstupným uzlem
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Obr. 17 Družice GOCE na oběžné dráze

Obr. 16 Časová náročnost vytvoření normálních rovnic a jejich řešení vzhledem k maximálnímu stupni modelu

6. Závěr

Gradientometrická mise GOCE nám jako vůbec první rea
lizace této technologie na oběžné dráze, po misích CHAMP 
a GRACE, přinese nový příspěvek ke studiu tíhového pole 
Země. Na oběžnou dráhu (obr. 17) tak dostáváme „nástroj“ 
zaznamenávající  dosud  „nejpřímější“  vztah  mezi  měřenou 
veličinou  na  palubě  družice  (gradientometrický  tenzor) 
a parametry gravitačního pole. Předpokládá se, že tento pří
stup opět podstatně posune hranici maximálního  rozlišení 
modelu  gravitačního  pole  Země  z  družicových  pozorová
ní  ze  stávajících 180  (díky GRACE) k hodnotě  250. Nová 
technologie dala vzniknout,  pod  taktovkou agentury ESA, 
řadě projektů a návrhů jak při přípravě mise před samotným 
vypuštěním  družice,  tak  projektů  spojených  s  následným 
využitím družicových dat. V obou případech se s výše uve
denými projekty aktivně zapojují také čeští odborníci. 
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Náš odborný a stavovský časopis – 
história jeho vývoja a analýza obsahu
(4. časť, roky 1956–1975)
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Ing. Jozef Marek,
Slovenská spoločnosť  

geodetov a kartografov 

Abstrakt

4. pokračovanie hodnotenia histórie vydávania odborného a stavovského časopisu, jeho vývoj a analýza obsahu za obdo-
bie rokov 1956 až 1975. Definitívne ustálenie názvu a vydavateľa. Od roku 1963 významné rozšírenie informačnej plochy 
o ďalších 40 %. Vybrané zaujímavé informácie z ročníkov 1956 až 1975. Redakcia a redakčná rada časopisu, ich činnosť pri 
príprave a tvorbe jeho obsahu. Umožnenie všeobecného sprístupnenia a prezerania plného textu prostredníctvom internetu, 
zatiaľ ročníkov 1913 až 1965.

Our Technical and Professional Magazine – Its Evolution History and Content Analysis (4th part, years 1956–1975)

Summary

4th continuation of valuation of the publishing history of the professional magazine, its development and content analysis 
between years 1956 to 1975. Final standardization of the name and publisher. Since 1963 important enhancement of the 
information space on further 40%. Assorted interesting information from the years 1956 – 1975. Editorship and editorial 
board of the magazine, their activities regarding preparation and creation of its content. Accessibility and viewing of the full 
text via Internet enabled, for years 1913–1965 so far.
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Marek, J.: Náš odborný a stavovský časopis...

1. Úvod

Vývoj  vydávania  odborného  zememeračského  časopisu, 
ktorý  začal  vychádzať  na  našom  území  v  roku  1913,  teda 
ešte v období rakúskouhorskej monarchie, sledujeme dnes 
už vo 4. časti článku, nadväzujúcej na [1], [2] a najmä na [3]. 
V postupnom hodnotení premien jeho edície sme pokročili 
cez 50. roky minulého storočia až po rok 1975. Tu sa okrem 
iného v  roku 1955 ustálil predtým viackrát menený názov 
časopisu. Jeho formát, rozsah a do istej miery aj charakter 
náplne  definitívne  nadobudol,  najmä  vo  svojich  hlavných 
článkoch,  podobu  odborného  a  vedeckého  časopisu,  kde 
ostatné drobnejšie  rubriky  (čitateľmi ale  rovnako vyhľadá
vané, sledované a cenené) dopĺňali jeho náplň. Od roku 1955 
až doteraz je to Geodetický a kartografický obzor (GaKO), 
vydavateľom sa stal centrálny orgán geodézie a kartografie, 
od  roku 1969 potom orgán český aj  slovenský v spoločnej 
redakcii. 

V  tejto  časti  budeme  sledovať  jeho  vydávanie  v  obdo
bí  ďalších  20tich  rokov,  teda  v  ročníkoch  1956  až  1975. 
Niekedy sa vraciame k už zabudnutému a pripomíname čosi 
z častí predchádzajúcich, inokedy presiahneme toto obdobie 
v ucelenej analýze až do súčasnosti.

V  hodnotenom  období  bol  obsah  časopisu  vo  viacerých 
rubrikách odrazom doby. Budovateľské úsilie bolo vidieť naj
markantnejšie v ideovopolitických článkoch, ktoré sa u nás 
stali súčasťou tlače všeobecne. Pomerne podrobné informá
cie o riešení viacerých, iste zaujímavých a aktuálnych, pro
blémov sovietskej geodézie a kartografie neboli primerane 
vyvažované podobnými informáciami z ostatnej časti sveta. 
Treba konštatovať, že po niektorých zmenách, ktoré priniesol 
rok 1968 aj do nášho odboru, boli viaceré odborné informá
cie zo sveta uverejňované bohatšie a otvorenejšie, čím náplň 
časopisu postupne nadobudla vyrovnanejšiu podobu.

Aj v tejto časti stručne hodnotíme celkový obsah časopisu 
a uvádzame viaceré ucelené informácie štatisticky usporia
dané. Je vcelku prirodzené, že s približovaním sa hodnote
ného obdobia k súčasnosti pribúda aj článkov a informácií, 
ktoré majú aj dnes plnú platnosť a  stále si zaslúžia prime
ranú pozornosť.

2.  Charakter a obsah časopisu v období rokov  
1956 až 1975 

Charakter časopisu a jeho usporiadanie sa výraznejšie zme
nili až od roku 1963, kedy sa zvýšil počet stránok každého 
čísla z 20 na 26 až 30. To prinieslo najmä rozšírenie počtu 
a bohatosti rubrík časopisu. 

Rubriky v rokoch 1956 až 1962 mali postupne názvy, kto
ré naznačovali aj ich obsah: Zlepšovací návrhy – Problémy 
a stanoviska – Geodetické stroje, přístroje a pomůcky – Dis-
kuse, kritiky a sebekritiky – Literární hlídka – Normativní 
hlídka – Rozmanitosti – Z geodetické praxe – Z kartogra-
fické praxe – Z činnosti Československé vědeckotechnické 
společnosti. Po roku 1963 pribudli: Mapy a atlasy – Nová 
technika – Socialistické soutěžení – Evidence nemovitostí – 
Zprávy ze zahraničí – Informace z ČÚGK a SSGK – Osobní 
zprávy – Z geodetického kalendáře – Z redakční rady GaKO 
– Ze seminářů a školení – Zprávy ze škol – Zvyšování kva-
lifikace.

Obsah  hlavných  článkov  uverejňovaných  v  tomto  obdo
bí možno rozčleniť do 5 väčších skupín. Prvá mala takmer 
výhradne  politický  charakter,  pripomínali  sa  výročia  uda
lostí  a osobností  domácich  a  sovietskych,  stranícke  zjazdy 

a vytýčené ciele pre spoločnosť a pod. K tejto skupine možno 
zaradiť aj články, ktoré sa venovali spôsobom, prostriedkom 
a cieľom zvyšovania produktivity práce,  rozborom plnenia 
hospodárskych úloh a plánov, plneniu výkonových noriem, 
budovaniu a rozvoju jednotných roľníckych družstiev a pod. 

Druhú skupinu príspevkov predstavovali opisy a prezentá
cie novej techniky, najprv najmä meracej, neskôr aj výpočto
vej a zobrazovacej. Bolo  to obdobie nástupu mechanizácie 
a automatizácie. Pomerne veľký priestor tu bol poskytnutý 
aj oboznamovaniu sa s výsledkami zlepšovateľského a vyná
lezcovského  hnutia,  ktoré  bolo  všeobecne  propagované 
a  podporované. Realizácia výsledkov týchto aktivít mala do 
istej miery nahradiť  nedostatok  zahraničnej  „tvrdej“ meny 
na  nákup  prístrojov  a  výpočtovej  techniky  od  západných 
výrobcov. Mnohé vtipné a dômyselné domáce riešenia a rea
lizované nápady mohli plniť  túto úlohu samozrejme len vo 
veľmi obmedzenom rozsahu.

Tretia skupina príspevkov v časopise sa venovala projek
tovaniu,  približovaniu,  vysvetľovaniu  a prezentácii  výsled
kov  hlavných  úloh  odboru  v  tomto  období.  Tými  bolo 
dokončovanie budovania trigonometrickej a nivelačnej siete, 
topografické mapovanie najmä v mierke 1:10 000, budovanie 
a obnova mapového fondu máp veľkých mierok na Sloven
sku a úlohy jednotnej evidencie pôdy (JEP), neskôr eviden
cie nehnuteľností (EN).

Štvrtou  skupinou  článkov  sa  časopis  stále  výraznejšie 
prezentoval  aj  na  poli  vedeckom,  a  to  napr.  publikovaním 
výsledkov vývoja a výskumu Výzkumného ústavu geodetic
kého,  topografického a kartografického (VÚGTK) v Prahe 
a po roku 1970 aj prvými úspechmi z dielne Výskumného 
ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave.

Posledná skupina príspevkov prezentovala výsledky pra
xe,  napr.  z  oblasti  inžinierskej  geodézie,  komerčnej  karto
grafickej tvorby a pod.

3.  Usporiadanie údajov podľa odborných oblastí  
a ich početnosť v rokoch 1956 až 1975

Tabuľka 1, ktorá má podobné poslanie ako v [1] až [3], bola 
na základe viacročného vývoja a posunu informácií k dobo
vým potrebám odboru mierne upravená. Členenie odborných 
oblastí sa pridaním niekoľkých riadkov stalo prehľadnejšie. 
Nižší počet údajov v niektorých riadkoch (výročia a zákony, 
nariadenia, pokyny) vyplýva z tendencie redakcie presúvať 
informácie  tohto druhu z hlavných článkov do príslušných 
rubrík.  

Celkovo  1194  hlavných  článkov  je  od 555  autorov.  Naj
produktívnejší,  s  viac  ako  8  príspevkami,  boli:  J.  Böhm, 
M. Burša, M. Cimbálník,  B. Delong, M. Hauf, M. Herda, 
V. Hojovec, F. Hromádka, J. Kabeláč, G. Karský, J. Kocián, 
J. Kouba, F. Koubek, J. Kovařík, V. Krátký, V. Krumphanzl, 
L. Kubáček, K. Kučera, P. Marčák, Z. Maršík, S. Michalčák, 
M. Mikšovský, J. Neumann, V. Pichlík, J. Průša, M. Roule, 
F. Šilar, J. Šíma, J. Šütti, O. Válka, J. Vykutil a P. Vyskočil. 
Aj keď množstvové kritérium nemusí byť pri hodnotení vždy 
rozhodujúce, nedá nám neuviesť  trojicu autorov M. Herda, 
K. Kučera a  O. Válka – od každého z nich časopis publiko
val v uvedenom období viac ako 20 hlavných článkov. 

Zatiaľ  čo  do  roku  1970  písali  autori  články  prevažne 
„sólo“,  teda  bez  spoluautorstva  (dvaja,  celkom  výnimočne 
traja autori sa v  tom období objavujú pri 3 – 4 % príspev
kov), v 70. rokoch sa počet článkov viacerých autorov rapíd
ne zvyšuje na 15 a viac percent. Nie  je výnimkou, že člá
nok v rozsahu 4 strán je dielom aj štyroch autorov. Možno 



Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 8176

sa  tu  začína  odrážať  predpisované  vyžadovanie  a  potreba 
publikačnej činnosti pri graduovaní vzdelania (napr. vedec
ká ašpirantúra a pod.).

Náklad  časopisu  od  roku  1964  už  bolo  možno  sledovať 
v tiráži. V rokoch 1964 až 1969 bol 2500 výtlačkov, v rokoch 
1970 až 1975 2200 výtlačkov. 

V rokoch 1955 až 1962 malo jedno číslo 20 strán vložených 
do štvorstranovej obálky. Okrem  toho boli v každom čísle 
všité  4  stránky  „Prehľadu  zememeračskej  literatúry“,  kto
ré  predstavovali  kratučké  rešerše  novších  titulov  knižnice 
VÚGTK. Tieto ročníky mali teda 240 priebežne číslovaných 
stránok (akési jadro časopisu), ďalej 12 x 4 stránky obálky 
a rovnaký počet stránok prehľadu literatúry, spolu mal teda 
každý  ročník  časopisu  v  tomto  období  336  potlačených 
strán. Jadro každého čísla predstavovalo predovšetkým spra
vidla 16 strán obsahujúcich text, obrázky a tabuľky hlavných 
článkov a zostávajúce 4 strany patrili rubrikám. Na 1. strane 
obálky boli údaje  s obsahom čísla v češtine či  slovenčine, 
v  ruštine  a  v  nemčine.  Na  ostatných  3  stranách  obálky  sa 
striedali zoznamy prírastkov knižnice VÚGTK, doplnkové 
údaje z rubrík a reklamné údaje. 

Od roku 1963 sa jadro časopisu rozrástlo, počet strán sa 
pohyboval v rozpätí 26 – 28 a v rokoch 1973 až 1975 to už 
bolo 30 strán, kde hlavné články vyplnili spravidla 18 strán 
a rubrikám bolo venovaných až 12 strán. K obalu a prehľa
du literatúry pribudli ešte 2 stránky s krátkymi abstraktmi 
hlavných  článkov  v  jazyku  českom,  ruskom,  nemeckom, 

anglickom a francúzskom. Ročníky 1973 až 1975 mali tak 
po 360 strán číslovaného jadra, 12 x po 4 strany obalu, rov
naký počet prehľadov literatúry a napokon 12 x po 2 strany 
abstraktov. Počet potlačených stránok sa teda rozšíril na 480 
v každom z týchto ročníkov.

Takýto obraz rozloženia obsahu a tlače čísla sa opakoval 
s malými odchýlkami.

4.  výber dobových informácií z časopisu v období rokov 
1956 až 1975

Informácie, ktoré boli v časopise zverejnené v období rokov 
1956 až 1975 [4], sú v mnohom aj dnes nielen plne platné, ale 
viaceré ešte aj prakticky využiteľné.

Malý subjektívny výber alebo  reminiscenciu príspevkov 
sa  teraz  pokúsime  uviesť  aspoň  čiastočne  chronologicky. 
Všetky  spomenuté  články  nebudeme  doslova  citovať,  skôr 
ich budeme zoskupovať podľa tém a pripomínať ich vtedaj
šiu, prípadne aj dnešnú aktuálnosť a váhu. 

V druhej polovici 50tych rokov, vzhľadom na prebieha
júce  intenzívne  dokončievanie  budovania  trigonometrickej 
siete,  bol  celý  rad  článkov  venovaný  otázke  najrôznejších 
metód  vyhľadávania  stratených  či  zničených  povrchových 
stabilizácií trigonometrických bodov a ich racionálnej obno
ve. Ponúkané postupy boli potom ešte dlho využívané, najmä 

Marek, J.: Náš odborný a stavovský časopis...

tab. 1 Počty jednotlivých článkov podľa odborných oblastí a ročníkov 1956 až 1975

Odborná oblasť

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75 spolu

kataster, JEP, EN, 
veľkomierkové mapovanie, 

pozemkové úpravy
 3 1 7 4 3 3 2 3 3 10 19 13 13 6 7 8 8 6 4 123

geodetické základy,
astronómia, gravimetria

1 5 5 3 4 4 1 6 5  1 3 6 4 3 3 3 6 2 3 68

prístroje, zariadenia,
vynálezy, ZN

12 2 3 2 5 7 7 6 6 12 9 10 6 8 4 8 4 4 3 6 124

matematická štatistika,  
teória, výpočty

5 7 7 7 6 6 9 11 5 11 11 6 9 8  8 10 13 4 8 151

topografické mapovanie 2  2 2 2  1 1  1 1    2  2 1   17

vzdelávanie (školy) 1 3 5  2 2 2 1  1 3 5 5 3 1 7 1   1 43

z iných štátov,  
medzinárodné styky

2 2 1  4 3  2 1 6 6 4 3 3 2 2  1  1 43

výročia         1   1 2 2  1 1 1 2  1 12

metódy, technológie 12 10 3 4 3 2 6 14 14 8 10 8 2 8 10 4 4 5 7 13 147

kartografia, zobrazenia 5 8 1 4 4 2 3 4 10 5 5 8 4 7 6 7 10 6 7 4 110

inžinierska geodézia 3 2 6 6 4 5 7 5 15 6 10 8 6 10 12 7 6 4 7 6 135

organizácia, produktivita 8 2 2 1   1  1 2 2 2 7 6 1 4  2 8 3 52

zákony, nariadenia, pokyny        1 1  1        4  7

ideovopolitické články 2 2 6 3 4 2 2 2 1 2 2 1 7  2 1  2 5 3 49

výhľadové projekty, iné 3 5 5 5 2 3 5 8 5 13 8 5 8 8 11 6 4 2 4 3 113

spolu 56 51 47 44 44 39 47 64 67 70 80 81 78 78 61 65 53 56 57 56 1194
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pri revízii trigonometrických bodov a budovaní zariadení na 
orientáciu, ktoré boli vykonávané celoplošne v  rokoch 1961 
až 1964. Mnohé sú použiteľné aj dnes, napr. v lesoch, kde nie 
je dostatočný „rozhľad“ pre anténu globálneho navigačného 
satelitného systému (GNSS), alebo ak takéto zariadenie nie 
je  k  dispozícii.  Pozoruhodný  bol  príspevok  Nové dorozu-
mívací prostředky pro polní měřické práce  (roč. 1956, čís. 
10). Vysielačky, ktoré  tu  autor K. Hausenblas prezentoval, 
ešte dlho potom v bežnej praxi chýbali, ale bol tu naznačený 
sľubný začiatok  toľko očakávanej a potrebnej komunikácie 
medzi účastníkmi merania. Dnes si mnohé meracie postupy 
nevieme bez rádiového, resp. telefónneho mobilného spoje
nia vôbec predstaviť.

O. Válka, B. Bartík, J. Kocián a neskôr potom F. Charam
za, J. Šíma a niektorí ďalší autori, ako tvorcovia programov 
a technológií, otvárali éru využívania počítačov (vtedy mali 
tieto  stroje prívlastok „samočinné“) v našom odbore. Celý 
rad článkov od  týchto autorov (napr.  roč. 1956, čís. 6;  roč. 
1957, čís. 7 a 9; roč. 1959, čís. 10) bol venovaný najmä využí
vaniu  tzv. diernoštítkovej  techniky na mechanizovanú JEP 
(neskôr aj EN) a náročné sumarizačné práce. 

Od roku 1958 sa začali objavovať články o diaľkomeroch. 
B. Delong otvoril túto tému rubrikovým článkom (v čís. 10) 
Stručný přehled elektronických dálkoměrů v geodesii a M. 
Pelikán pokračoval  článkom Tellurometr. Na  jeho článok 
nadviazali  J.  Vykutil  a  B.  Delong  obsiahlejším  článkom 
Tellurometr v čísle 12. B. Delong, B. Sokolík a P. Neuman 
publikovali v ročníku 1960 príspevok Elektrooptický dál-
koměr VÚGTK a B. Delong Výsledky ověřovacích skoušek 
geodimetru NASM  –  2A.  B.  Delong  potom  v  niekoľkých 
článkoch v ďalších ročníkoch venoval pozornosť aj metó
dam merania a využívania diaľkomerov pri určovaní líco
vacích  a  iných  geodetických  bodov.  V  70tych  rokoch  sa 
k tejto problematike (ako aj k iným novinkám prístrojovej 
meracej techniky) významne pripojil M. Hauf (roč. 1972, 
1973).  Neskôr,  v  ročníku  1975,  v  osobitnej  prílohe  Na 
pomoc geodetické a kartografické praxi približuje podrob
nosti seriálom Světelné dálkoměry v číslach 1 až 10, spolu 
na 76 stranách. Táto nová samostatná príloha časopisu bola 
otvorená už v ročníku 1974 článkom Automatické kalkulá-
tory a geodetická výpočetní praxe autora V. Bíňovca. Prí
strojovej technike z oblasti gravimetrie sú venované najmä 
príspevky K. Diviša a S. Olejníka (roč. 1967, čís. 3 a roč. 
1973, čís. 6). 

Niektoré  čísla  časopisu  boli  osobitne  venované  aj  vtedy 
významnej politickej udalosti. Napr. čís. 2, roč. 1958 „K osla
ve 10. výročia februárového víťazstva čs. pracujúceho ľudu“, 
iné napr. práve prebiehajúcemu zjazdu strany a pod.

V  roku  1959  nájdeme  prvé  súvislé  hodnotenie  5ročnej 
činnosti VÚGTK v Prahe, v ročníku 1974 je  to už Dvacet 
let činnosti VÚGTK  a  v  ročníku  1975  Päť rokov činnosti 
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, 
vždy z pera vtedajšieho riaditeľa príslušného ústavu.

Príspevky súvisiace s realizáciou veľkých rezortných úloh 
– vyhotovenie topografickej mapy 1:10 000 a neskôr aj tvor
ba máp veľkých mierok – začínajú zapĺňať stránky časopisu 
už od polovice 50tych rokov. Sú to napr. články: V. Forman: 
Geodetické základy speciální mapy 1:75 000 a poučení pro 
nové topografické mapování 1:10 000 a 1:5000 (roč. 1956), 
S. Jaroš: K problémům topografického mapování v měřítku 
1:10 000 univerzální fotogrammetrickou metodou, R. Ma1i
vánek a V. Morch.: Základní principy a problémy techno-
logie mapování ve velkých měřítkách,  P.  Vyskočil:  Topo-
grafická revize fotogrammetricky vyhodnocených map (roč. 
1959), M. Marušák: Mapovacie práce na Východoslovenskej 
nížine v mierkach 1:10 000 a 1:5000 (roč. 1960). 

Rozmáha  sa  družicová  geodézia,  predchodca  nástupu 
siete aktívnych družíc GNSS. Napr. v ročníku 1961 možno 
nájsť článok M. Buršu: Možnosti využití a význam umělých 
družic Země pro geodézii,  alebo v  ročníku 1965 Symposi-
um o evropské družicové síti a využití umělých družic Země 
v geodézii.  V  ročníku  1969  informuje  o  aktivitách  v  tejto 
oblasti M. Cimbálník v článku Společné mezinárodní sym-
posium Komise pro nové vyrovnání evropské triangulace 
a Komise pro družicovou síť. 

V  jubilejnom  roku  1968  je  celý  rad  článkov  hodnotia
cich výsledky čs. geodézie  a kartografie za päťdesiatročné 
obdobie  1918  až  1968.  Sú  to  najmä  tieto:  V.  Krumphanzl: 
Inženýrská geodézie v letech 1918–1968; J. Klíma: Geodézie 
a kartografie v Čs. armádě v letech 1918–1968; K. Pecka 
a  kol.:  Vývoj čs. kartografie v letech 1918–1968 a hlavní 
současné problémy;  A.  Suchánek:  50 rokov geodetických 
základov v ČSR;  K.  Svoboda  a  kol.:  50 let civilní geodé-
zie v odvětvových orgánech;  M.  Vitoul,  H.  Kohl:  Eviden-
ce nemovitostí v Československu.  V  ročníku  1970  pridáva 
hodnotenie  aj  B.  Kruis  v  článku:  50 let československých 
nivelací. V roku 1968 vyšlo aj mimoriadne dvojčíslo 9–10, 
ale  rozsahom  len  ako  bežné  číslo.  Redakcia  ospravedlnila 
túto  skutočnosť  augustovými  udalosťami,  ktoré  narušili  aj 
riadnu tvorbu časopisu. 

Časopis uverejnil aj viacero príspevkov z dávnejšej histó
rie, ktoré pripomínali významné výročia osobností hodných 
pozornosti. Sú to najmä články Ľ. V. Prikryla – v ročníku 
1970 Dielo Lipského v uhorskej kartografii a v ročníku 1972 
Mikovíni – priekopník triangulácie.  G.  Karský  pripomína 
výročia slávnych astronómov: Kepler a geodézie (roč. 1971), 
Od Kopernika k dnešku (roč. 1973) a v ročníku 1975 pridáva 
článok První triangulace Prahy.

V  roku 1972  (čís.  4)  Ing. Ondřej  Jeřábek preberá  rubri
ku „Z geodetického kalendáře“ po Ing. Jaroslavovi Pudrovi, 
ktorý ju založil a úspešne viedol dlhé roky. V tejto súvislosti 
tu  O.  Jeřábek  píše:  „V Geodetickém kalendáři by měl být 
postupně shromážděn materiál pro další generace pracov-
níků, který by, jak si to tvůrce této rubriky přál, dokumen-
toval mladým generacím snahy, cesty a prostředky, jimiž 
práce zeměměřičů přispívala nejen technickému, ale i všeo-
becnému pokroku“.

Číslo 8 ročníka 1972 bolo monotematicky venované 3. kar
tografickej  konferencii,  ktorá  sa  konala  31.  8.  –  2.  9.  1972 
v Bratislave. Číslo 1 ročníka 1973 bolo venované 90. narode
ninám prof. Dr. techn. Františka Fialu, DrSc. (*12. 1. 1883).

Stále  častejšie  sa  objavujú  články  narábajúce  s  pojmom 
informačný systém a banka dát, aby vypĺňali stránky časo
pisu čoraz intenzívnejšie aj v ďalších rokoch. V sedemdesia
tych  rokoch  možno  hovoriť  aj  o  nástupe  číslicových  počí
tačov, ktoré nahrádzajú diernoštítkovú techniku, a rozmáha 
sa aj využívanie stolných elektronických kalkulátorov, ktoré 
sú zasa predzvesťou blížiacej sa éry personálnych počítačov. 
Všetky tieto trendy sa časopis snaží zachytiť a potom inter
pretovať na využitie v odbore, v rozvoji teórie aj každoden
nej praxe. 

Dotkli  sme  sa  len  časti  problematiky,  ktorá  bola  v  ana
lyzovanom  období  v  pozornosti  prispievateľov  –  autorov 
článkov, informácií a diania v našom odbore, a to doma aj 
za hranicami.

Poznámka autora: V našom príspevku v predchádzajúcej 
časti 3 (GaKO 2009/3, str. 55) došlo k vecnej obsahovej chy-
be, kde je upozornenie na nedokončenú vetu na poslednej 
stránke 12. čísla ročníka 1954. Rubriková správa ale v sku-
točnosti riadne pokračovala na 3. stránke obálky tohto čís-
la, ktorá, žiaľ, nebola v podklade skenovania (vo zviazanom 
ročníku) k dispozícii. Tento lapsus sa odhalil až o mesiac 
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neskôr, keď nastala podobná situácia pri skenovaní a ana-
lýze niektorých ďalších ročníkov. Týmto sa nielen vtedajšej 
redakčnej rade, ale aj čitateľom ospravedlňujeme.

5.  redakcia a redakčná rada časopisu, jeho príprava 
a tvorba

O  tom,  ako  sa  postupne  menili  vydavatelia  a  nakladatelia 
časopisu a jeho názov, sme sa zmienili už v predchádzajú
cich častiach. Dnes niekoľko slov o jeho vedení v období od 
prvej edície v roku 1913 až po rok 1955, kedy vychádza náš 
časopis prvýkrát pod dnešným názvom Geodetický a karto
grafický obzor. 

Od roku 1913 až do roku 1922 bolo redigovanie Zeměmě-
řičského věstníku prakticky „vecou jedného muža“, ktorým 
bol  prof.  Ing.  Dr.  Augustin  Semerád.  V  uvedenom  období 
nebolo uverejňované zloženie redakčnej rady (RR), lebo táto 
oficiálne  nejestvovala.  Keďže  A.  Semerád  bol  spoluzakla
dateľom a prvým známym redaktorom časopisu, venujeme 
niekoľko slov jeho osobe.

Narodil  sa  27.  8.  1878  v  Kutné  Hoře.  Bol  profesorom 
nižšej a vyššej geodézie na Českej vysokej škole technickej 
v Brne, kde pôsobil od roku 1906. Bol popredným a uzná
vaným predstaviteľom českej geodetickej vedy a zaoberal sa 
najmä  fotogrametriou.  Štyri  desaťročia  reprezentoval  ČSR 
na mnohých medzinárodných kongresoch. Bohatá bola jeho 
publikačná  činnosť  v  našich  aj  zahraničných  časopisoch. 
Prvýkrát sa pri jeho mene objavuje aj jeho funkcia v časopi
se – zodpovedný redaktor – ale až v roku 1920. Zomrel 28. 
5. 1962 v Prahe.

Označenie  „zodpovedný  redaktor“  potom  používa  aj 
doc. Ing. Dr. Josef Růžička, ktorý sa v roku 1923 ujal vede
nia časopisu, aby ho potom redigoval plných 14  rokov  (od 
roku 1929 spolu s F. Fialom) až do roku 1936. J. Růžička, 
narodený  15.  3.  1887  v  moravskom  Kunštáte,  sa  venoval, 
podobne ako  jeho  redakčný predchodca,  fotogrametrii. Na 
brnianskej Vysokej škole zemědělskej sa stal prvým docen
tom tejto disciplíny. Zomrel v Brne 5. 6. 1970.

Treťou osobnosťou, ktorá stála na čele časopisu viac ako 
10 rokov (od roku 1937 do roku 1950), bol Ing. Dr. Bohumil 
Pour. Narodil  sa 3. 5. 1905 v obci  Jeřice. Pracoval v Stát
ním pozemkovém úřadu, v Inženýrské komoře ČSR a v ďal
ších  organizáciách.  Napísal  viac  ako  200  odborných  prác. 
Významne sa zaslúžil o československé inžinierske hnutie. 
Zomrel 11. 9. 1982.

Od  roku  1950  prevzal  redigovanie  časopisu  na  4  roky 
Ing. Jaroslav Průša (*1906–†1998), neskorší dlhoročný pred
seda Ústřední správy geodesie a kartografie. Po ňom prevzal 
redaktorské žezlo v roku 1955 jeho hlavný inžinier, od roku 
1957 námestník, Ing. Vladislav Sachunský (*1911–†2001).

Toľko o „šéfredaktoroch“ od počiatku edície časopisu do 
roku 1955. Ako sa vyvíjalo a modifikovalo v tomto období 
zloženie RR? 

V tiráži časopisu sa tento pojem – vtedy redakčný výbor 
–  objavuje  prvýkrát  až  v  roku  1923.  Od  roku  1930  je  to 
redakčná komisia, po  roku 1940 redakčný zbor  a od  roku 
1954  sa  názov  tohto,  pre  každomesačné  zrodenie ďalšieho 
čísla  časopisu  nepostrádateľného  orgánu,  ustálil  ako  RR. 
A je ňou až do dnešných dní.

Prvé zloženie redakčného výboru v roku 1923 bolo 8člen
né,  no  už  vtedy  tam  boli  osobnosti,  ktorých  mená  sú  pre 
mnohých z nás ešte stále zvučné: J. Baar, J. Baše, R. Hanák, 
K. Klega, J. Peňáz, J. Ryšavý, A. Tichý, F. Zuklín. Postupne 
k nim do roku 1930 pribudli ďalšie osobnosti: V. Filkuka, F. 

Prokůpek, A. Šimek, F. Fiala, F. Wiesner a pripája sa J. Pet
řík ako predseda Spolku čs. zeměměřičů – vydavateľa časo
pisu. Od roku 1933 ho v tejto funkcii vystriedal O. Krčmář 
a  súčasne sa objavujú v redakčnej komisii ďalšie významné 
osobnosti – F. Boguszak a A. Štván.

Vo vojnových rokoch nájdeme v redakčnom zbore mená 
známe neskôr napr. aj zo zborov vysokoškolských pedagógov 
alebo mená riadiacich osobností rezortov geodézie a karto
grafie, ktoré boli vytvorené v 50tych rokoch. Boli to najmä 
V. Farka, J. Fejlek, A. Fiker, F. Falta, V. Hlavsa a F. Mašek. 
Krátko po vojne potom J. Klobouček, J. Pichlík, J. Böhm, E. 
Buchar, K. Kučera, P. Gál, L. J. Lukeš, P. Potužák a neskôr 
K. Bartoš, O. Botto, J. Průša, A. Koláčný a V. Krumphanzl.

V roku 1954 sa počet členov, po niekoľko rokov pomer
ne  „košatej“  (až  30člennej)  RR,  znižuje  na  10,  s  novou 
výraznou osobnosťou Ing. Františkom Štorkánom, ktorý mal 
osobitnú funkciu a úlohu, označenú ako výkonný redaktor. 
V RR sa rôznym spôsobom vystriedalo za obdobie od začiat
ku  edície  časopisu  do  roku  1955  až  okolo  70  odborníkov. 
Uviedli sme menovite len tých, ktorí boli aj autorsky činní 
a  zotrvali  v  službách  časopisu  viac  ako  1  –  2  roky.  Galé
riu osôb zúčastnených na práci redakcie a RR v neskoršom 
období uvedieme pri  analýze vývoja a obsahu časopisu za 
roky 1976 až 2000, teda v poslednej časti série týchto člán
kov.

Dnes celkom presne nevieme, ako tieto redakčné zbory v  
minulosti pracovali, no pravdepodobne sa princípy redakčnej 
činnosti nijako podstatne nelíšili od súčasnosti, ak si odmys
líme výrazné zmeny v možnostiach a rýchlosti dnešnej vzá
jomnej komunikácie. Pozrime sa preto v krátkom priereze, 
ako RR pracuje v posledných rokoch, akou cestou prechádza 
článok, príspevok,  informácia od autora cez redakciu, RR, 
lektora, tlačiareň a administráciu až k čitateľovi.

Podľa  [5]  je  tvorba  a  príprava  vedeckého  a  odborného 
časopisu GaKO riadená redakciou a  RR GaKO.

Trojčlennú redakciu tvorí vedúci redaktor, zástupca vedú
ceho redaktora a technický redaktor. Títo pracujú pre časo
pis na  základe  zmluvného vzťahu. Z    čisto pragmatických 
dôvodov je prvá a tretia funkcia vyhradená pre nominantov 
spoluvydavateľa v  mieste nakladateľstva, t. j. Českého úřa
du zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), druhá funkcia 
je  vyhradená  pre  nominanta  partnerského  spoluvydavateľa 
– Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub
liky (ÚGKK SR).

Vedúci  redaktor  a  zástupca  vedúceho  redaktora  kontro
lujú a redigujú príspevky, ktoré prišli do redakcie, ešte pred 
tlačou (robia zásahy v zmysle gramatických a štylistických 
úprav, delenia príspevku na odseky, kontrolujú terminologic
kú správnosť), rozosielajú príspevky lektorom podľa rozhod
nutia RR a kontrolujú premietnutie lektorových pripomienok 
do  textu  autorom.  Takto  upravené  príspevky  sa  sústreďujú 
u vedúceho redaktora.

Technický  redaktor  má  na  starosti  technickú  stránku 
každého čísla časopisu, vrátane farebnosti. Vysádzané stĺp
ce a  texty k obrázkom a k  tabuľkám rozosiela autorom na 
autorskú  korektúru,  zostavuje  tzv.  stránky  čísla  (zrkadlo) 
– obraz celého pripravovaného čísla, do ktorého zapracúva 
všetky opravy doručené v rámci autorskej korektúry. Takúto 
podobu čísla odosiela napokon do tlačiarne.

S redakciou GaKO úzko spolupracuje RR. Tá mala v dote
raz hodnotenom období veľmi variabilný počet členov (napr. 
8 v roku 1923, 30 v roku 1953 a 13 v roku 1955). V súčasnosti 
je 8 členná, pričom má paritné zastúpenie oboch spoluvyda
vateľov. Po 4 členoch menuje predseda ČÚZK, resp. ÚGKK 
SR, po vzájomnom odsúhlasení. Od mája 1990 je zvykom, 
že z nominovaných 4 členov RR za každého spoluvydavateľa 
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sú 2 členovia priamo z príslušného úradu alebo  jeho orga
nizácií,  1  je  zástupcom  vysokých  škôl  a  1  je  z  komerčnej 
sféry (podľa zváženia spoluvydavateľa a podľa jeho dohody 
s predstaviteľmi komerčnej sféry, resp. záujmových združení 
z  oblasti  geodézie  a  kartografie).  Predseda  RR  (funkciu 
zastáva striedavo po roku nominant českej a slovenskej časti 
RR) má úlohu viesť rokovanie RR.

Redakcia a RR GaKO sa schádza 1 x mesačne (v každom 
štvrťroku 2 x v Česku, v zásade v Prahe, a 1 x na Slovensku, 
v zásade v Bratislave). Štandardným programom rokovania 
spravidla je:

kontrola zápisu z predchádzajúceho zasadnutia RR,
hodnotenie  technickej  stránky  čísla  GaKO,  ktoré  vyšlo 
v uplynulom mesiaci a ktorého výtlačky sú prezentované 
na rokovaní, 
hodnotenie  obsahovej  náplne  hlavných  článkov  čísla 
GaKO, ktoré je pripravené do tlače,
informácia o stave prác na čísle GaKO, ktoré má byť pri
pravené do tlače na nasledujúcom rokovaní, 
informácia  o  obsahu  pripravovaného  čísla  GaKO,  ktoré 
má byť pripravené do tlače na rokovaní o dva mesiace,
informácia o rukopisoch pripravovaných do čísla GaKO, 
ktoré má byť pripravené do tlače na rokovaní o tri mesia
ce,
selekcia  príspevkov,  ktoré  prišli  do  redakcie  (českej 
i  slovenskej)  v  delení  na  hlavné  príspevky  a    príspevky 
do  rubrík;  tu  ide  o  prvú  selekciu  príspevkov  –  príspev
ky, o ktorých RR a redakcia GaKO rozhodne, že nebudú 
v časopise zverejnené (v dôsledku ich nízkej odbornej ale
bo formálnej úrovne, z dôvodu ich neaktuálnosti a pod.), 
sú vrátené autorom,
ďalej  sa na  rokovaní  rozhodne, kto bude požiadaný, aby 
spracoval  lektorský posudok na hlavný článok; následne 
po rokovaní redakcia požiada lektorov o spracovanie lek
torských  posudkov.  Lektor  sa  v  posudku  vyjadrí  najmä 
k obsahu vedeckého, prípadne odborného prínosu príspev
ku,  k  formálnemu  spracovaniu  problému,  k  pôvodnosti 
príspevku, k tomu, či príspevok už nebol publikovaný inde 
(prvotné zverejnenie príspevku v GaKO patrí k zásadným 
požiadavkám),  k  terminologickej,  jazykovej,  štylistickej 
a vecnej  správnosti,  k  správnosti  citovania použitej  lite
ratúry,  k  spracovaniu  abstraktu  (či  zodpovedá  obsahu), 
k výstižnosti a stručnosti nadpisu. Lektor je súčasne požia
daný, aby v posudku výslovne uviedol, či odporúča alebo 
neodporúča  príslušný  príspevok  zverejniť  v  GaKO  po 
vykonaní naznačených úprav. V prípade, že lektor neod
porúča príspevok v GaKO zverejniť, redakcia ponúknutý 
príspevok vráti autorovi (toto rozhodovanie RR a redakcie 
GaKO na základe lektorského posudku predstavuje dru
hú selekciu príspevkov). Lektor je zároveň požiadaný, aby 
všetky svoje pripomienky prerokoval s autorom. Ak autor 
všetky pripomienky akceptuje, premietne ich do príspev
ku a takto upravený príspevok ide do tlačiarne. Ak autor 
niektoré pripomienky neakceptuje, ich súpis odovzdá lek
tor redakcii, ktorá na rokovaní rozhodne o ďalšom postu
pe. Od roku 1959 je meno lektora zverejňované na konci 
každého hlavného článku. Lektor má právo pripojiť svoj 
dôvetok k lektorovanému príspevku v rozumnom rozsahu 
(v  prípade  diferencovaných  odborných  pohľadov  lektora 
a  autora  príspevku  na  popisovanú  problematiku).  Toto 
právo je využívané zriedkavo.

Činnosť autorov príspevkov aj činnosť lektorov sú finančne 
honorované.

RR  sa  orientuje  najmä  na  prvú  (tu  sa  zvyčajne  prečíta 
nadpis,  abstrakt,  záver  a  použitá  literatúra)  a  druhú  selek
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•

•

•

•

•

•

ciu  hlavných  článkov  (na  základe  lektorského  posudku 
po  návrate  príspevku  od  lektora),  na  vzájomnú  odbornú 
vyváženosť  jednotlivých  príspevkov  v  každom  čísle,  na 
vzájomnú vyváženosť medzi písaným textom a grafickými 
prílohami, na kontakt s vydavateľmi, na pestrosť a vzájomnú 
vyváženosť  článkov v  rubrikách vrátane kalendária,  osob
ných správ a nekrológov. Za vecný obsah príspevkov zodpo
vedajú  autori/spoluautori  aj  lektori.  Výsledok  lektorského 
konania vyjadruje názor redakcie.

Redakcia  využíva  najmä  písomný  a  telefonický  kontakt 
(a dnes stále viac aj kontakt prostredníctvom elektronickej 
pošty)  s  autormi a  lektormi pri výmene príspevkov,  lekto
rových pripomienok a pri odsúhlasení definitívneho znenia 
textu (autorskej korektúre), ale aj na konmunikáciu s tlačiar
ňou, sledovanie termínov prípravy a tvorby každého čísla.

6.  k digitalizácii obsahu časopisu a k jeho 
sprístupneniu prostredníctvom internetu

V rámci tejto časti bolo naskenovaných v 240 číslach a 20
tich  ročníkoch  časopisu  takmer  9000  strán  textu  a  obráz
kov.  Autor  mal  k  dispozícii  už  takmer  1/3  podkladových 
materiálov v podobe  jednotlivých voľných čísel. S  tými sa 
pri vkladaní do skenera a postupnom listovaní narábalo ľah
šie ako doteraz s celými, pevne zviazanými ročníkmi. Ne
úplných, poškodených či zašpinených stránok bol už v tejto 
etape zanedbateľný počet. Skenovanie, analýza aj  štatistic
ké porovnania trvali pravdaže dlhšie, pretože počet stránok 
spracovaných v tejto etape bol taký vysoký ako vo všetkých 
troch predchádzajúcich častiach dohromady. 

V priebehu spracúvania tejto časti, konkrétne 9. 3. 2009, 
dostal autor potešujúce oznámenie, že prvých 42  ročníkov 
časopisu  pripravili  zamestnanci Ústředního archivu země-
měřictví a katastru (ÚAZK) Zeměměřického úřadu v Praze 
na vystavenie na webových stránkach tohto pracoviska http://
archivnimapy.cuzk.cz/index_zemvest.html.  V  súčasnosti 
(k 13. 7. 2009) je už k 53 ikonám – vyhľadávacím políčkam 
jednotlivých ročníkov s obsahom a plným textom časopisu 
– pripojený tento text:

ÚAZK zpřístupnil k bezplatnému prohlížení úplný text toho-
to zeměměřického časopisu. Jeho první číslo vyšlo v březnu 
1913, tedy právě před 96 roky a bude zanedlouho bilancovat 
nepřetržitou 100-letou edici. Pozoruhodné je, že tento časo-
pis vychází i po roce 1993 jako periodikum česko-slovenské. 
Jeho vydavatel a název se v proměnách času postupně měnil 
(Zeměměřičský Věstník, Zeměměřičský Obzor, Zeměměřictví 
a od roku 1955 po dnešek Geodetický a kartografický obzor), 
ale jeho základní charakter, náplň a poslání zůstává nezmě-
něno. Ve vystaveném textu časopisu (zatím ročníky 1913 až 
1965) si může čtenář listovat pomocí např. programu Acro-
bat Reader (vzhledem k objemu dat doporučujeme verzi 7 
a vyšší). V „Obsahu“ lze najít číslo stránky zajímavého člán-
ku a v „Textu“ běžným –hledat– (např. zadáním „1948/115“) 
zobrazit stránku s příslušným článkem. Předpokládáme ještě 
v roce 2009 postupné doplňování dalších ročníků časopi-
su k všeobecnému prohlížení (Ing. Jozef Marek, Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov).

Veríme,  že  čitateľ  po  prečítaní  takejto  informácie,  ak 
nebude priam dychtivý pozrieť si, ako naši otcovia a dedo
via riešili pred 100 rokmi napr. budovanie trigonometrickej 
siete (bez GNSS), bude aspoň natoľko zvedavý ako časopis 
voľakedy vyzeral a o čom písal, že otvorí uvedenú webovú 
stránku  a  presvedčí  sa  tak  o  možnosti  nazerať  do  histórie 
nášho odboru napr. aj takouto cestou.

Marek, J.: Náš odborný a stavovský časopis...
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V závere 3. časti nášho článku o odbornom a stavovskom 
časopise [3] sme naznačili, že v priebehu skenovania, ana
lýzy a hodnotenia obsahu ďalších ročníkov sa možno ukáže 
potreba  nadchádzajúcu  plánovanú  poslednú  časť  rozdeliť 
a spracovať najmenej vo dvoch etapách. Tento predpoklad sa 
na základe potreby väčšej vyrovnanosti rozsahu jednotlivých 
častí naplnil. Možno teda očakávať, že predkladaná 4. časť je 
časťou predposlednou a že 5. časť bude (spolu s dokončením 
skenovania  až  do  ročníka  2000)  spracovaná  a  uverejnená 
v časopise ešte v roku 2009.
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Abstrakt

Problematika švédského katastrálního systému. Švédské reálie a historie švédského katastru. Popis struktury švédského 
zeměměřického resortu. Charakteristika důležitých komponentů daného systému (Land Data Bank System a indexová katas-
trální mapa) a také klíčových nástrojů pro správu švédského katastru – katastrální procedury. Švédský 3D katastr. 

Swedish Land Registration System

Summary

Swedish land registration system issue. Swedish national background and history of Swedish land registration system. 
Description of the structure of the land surveying domain in Sweden. Characteristics of the significant domain components 
(Land Data Bank System and cadastral index map) and of the key instruments for administration of the Swedish land 
administration system – cadastral procedures. Swedish 3D cadastre.

1. Úvod

Záměrem článku není srovnávat český a švédský katastrální 
systém, ale především v kostce informovat o hlavních princi
pech fungovaní švédského katastrálního systému a umožnit 
tak alespoň základní orientaci v  systému, který  je do  jisté 
míry odlišný od toho českého, neboť, jak tvrdí klasik: „Žád
né dvě země nemají zcela stejný katastrální systém“, [15].

Podklady  k  článku  byly  získány  během  studijní  stáže 
na  Královském  technickém  institutu  (KTH)  ve  Stockhol
mu v rámci postgraduálního studia geodézie a kartografie 
na  Stavební  fakultě  Vysokého  učení  technického  v  Brně. 
Studijní stáž byla financována stipendiem Švédského insti
tutu  (Svenska  institutet)  a  proběhla  na  přelomu  let  2004 
a 2005.

Překlady odborných  termínů byly provedeny na základě 
dostupných  jak všeobecných,  tak odborných slovníků a na 
základě  uvážení  autora  článku.  Text  je  součástí  autorovy 
disertační práce [16]. Popisovaný stav odpovídá stavu plat
nému k 31. 1. 2005, pokud není uvedeno jinak.

2. Základní charakteristika Švédska

Švédsko je konstituční monarchií s centrální vládou a parla
mentem. Hlavou monarchie je král, který nemá větší politic
ké pravomoci. Švédsko má asi 450 000 km2 a 9 miliónů oby
vatel [3]. Většina obyvatel je soustředěna v jižních částech 
Švédska a 80 % obyvatelstva žije ve městech [3].



Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 8 181

Země je  rozdělena do 21 krajů a 280 samospráv [3]. Na 
krajské úrovni jsou krajské vlády v podobě krajských úřadů 
s přímo voleným zastupitelstvem. Krajské úřady mají právo 
vybírat příslušné daně a jsou zodpovědné například za zdra
votní  péči.  Většina  otázek  týkající  se  sociální  péče  stejně 
jako  územního  plánování  a  rozvoje  je  v  pravomoci  samo
správ, které taktéž mají jak přímo volené zastupitelstvo, tak 
právo výběru příslušných daní.

Ministerstva  na  centrální  úrovni  jsou  malé  organizace, 
které se většinou zabývají formulací politických cílů a pří
pravou legislativních návrhů pro parlament. Centrální admi
nistrativa je vykonávána národními úřady a agenturami, kte
ré v rámci svých pravomocí a rozpočtů pracují nezávisle.

3. historický vývoj švédského katastrálního systému

Tak jako ve většině zemí, bylo i pozemkové právo ve Švéd
sku ovlivněno starými tradicemi a zvyky. Nejstarší zákoníky 
byly ve Švédsku sepsány ve 13. století [7]. V těchto dobách 
byla půda chápana spíše  jako  rodové  léno, než  samostatně 
obchodovatelný majetek. Právo tedy mělo za cíl spíše zame
zit obchodování s půdou, než ho usnadňovat.

Moderní švédský katastr je založen na katastrálních kni
hách z roku 1530 [2], které byly ustaveny pro daňové účely. 
Tyto knihy obsahují seznam všech vlastnictví (tzv. vlastnic
tví se může skládat z jedné, ale i několika parcel, které mají 
v rámci dané obce stejného vlastníka a tedy i stejné identi
fikační číslo) podle  jednotlivých obcí  (farností)  a přiřazují 
každému vlastnictví v rámci obce unikátní číslo – katastrální 
číslo. Toto označování je užíváno dodnes. Během 17. století 
byly  tyto  knihy  doplněny  obecními  katastrálními  mapami 
(jde o ostrovní mapy) znázorňujícími polohu všech nemovi
tostí v rámci obce. Mapy byly zavedeny hlavně kvůli snaze 
o spravedlivější a rovnější vybírání pozemkových daní, a to 
pomocí určení výměr a hodnoty zdaňovaných pozemků. Pro 
mapovací účely byla roku 1628 zřízena státní zeměměřická 
agentura Lantmäteriet.

V těchto dobách bylo zvykem zděděnou půdu dělit mezi 
pozůstalé, v důsledku čehož byla v polovině 18. století půda 
rozdrobena na množství malých těžko obdělávatelných dílů 
[1]. Proto bylo přistoupeno ke komplexní pozemkové refor
mě, která byla prováděna katastrálními zeměměřiči více než 
150 let. Půda v rámci jednotlivých obcí byla znovu rozpar
celována a domy farmářů byly přestěhovány na nová místa 
v  sousedství  jim přidělené půdy. Šlo o  rozsáhlé a nepopu
lární  změny,  které  se  však  ukázaly  jako  velmi  prospěšné 
a vyústily v možnost efektivního obdělávání půdy. V těchto 
dobách měli katastrální zeměměřiči ve společnosti význač
né  postavení,  díky  jejich  zásadní  roli  právě  při  provádění 
této pozemkové reformy [1]. 

Nabývací tituly k nemovitostem byly odedávna stvrzová
ny místně příslušnými soudy, aby tak vešla veřejně ve zná
most  změna  majitele  nemovitosti.  Registr  právních  vztahů 
k nemovitostem (pozemkový registr) jako takový byl zave
den v roce 1875 [4].

Na základě výše zmíněných katastrálních knih a obecních 
katastrálních map byl,  za účelem  jednoznačné  identifikace 
nemovitostí pomocí jejich popisu a označení, v rozmezí let 
1910  až  1930  [5]  zřízen  registr  nemovitostí,  který  se  stal 
důležitou oporou pro pozemkový registr.

V šedesátých letech 20. století probíhala ve Švédsku dis
kuze týkající se zefektivnění způsobu vedení katastru. Jako 
výsledek těchto debat bylo v roce 1968 započato s digitali
zací registru nemovitostí a v roce 1970 s digitalizací pozem

kového registru [5]. V roce 1976 byl také odstartován pro
jekt na sjednocení  těchto dvou registrů do  jediné databáze 
(LDBS – Land Data Bank System) užívající katastrální číslo 
vlastnictví  jako  identifikační  klíč  pro  všechny  v  databázi 
uložené údaje týkající se daného vlastnictví. Tyto práce byly 
dokončeny  v  roce  1995  [4].  Přestože  byly  tyto  dva  regist
ry sjednoceny v jediné databázi, jsou data do systému stále 
vkládána podle své povahy dvěma rozdílnými  institucemi, 
jmenovitě katastrálními úřady a úřady pro  registraci práv
ních vztahů k nemovitostem.

Současný pozemkový zákoník byl přijat v roce 1970 [6]. 
Stanovuje, že území celého Švédska je rozděleno na parce
ly, právně definuje hranice a sousedská práva. Má logickou 
a moderní strukturu a spolu se zákonem o formování pozem
kových parcel (1970) [6] vytváří právní rámec pro provádě
ní  katastrálních  procedur.  Tyto  zákony  spolu  se  zákonem 
o plánování a výstavbě (1987) [6] a zákoníkem o životním 
prostředí  (1998)  [6]  pak  vytváří  velmi  účinný  nástroj  pro 
provádění vládní pozemkové politiky.

4. Organizace zeměměřické služby

Státní zeměměřická agentura ve Švédsku se nazývá   Lant
mäteriet  a  spadá  pod  ministerstvo  životního  prostředí  [5]. 
Centrální orgán agentury  sídlí v Gävle. Agentura má  řadu 
dalších  poboček  na  krajské  či  místní  úrovni  (asi  100  [5]), 
které jsou zodpovědné za provádění katastrálních procedur, 
za registraci nemovitostí do registru nemovitostí a tím také 
za správu registru nemovitostí. Kromě toho má řada větších 
měst své vlastní katastrální odbory (v roce 2003 se to týkalo 
38 měst [5]), které sice organizačně nespadají pod Lantmä
teriet,  ale  Lantmäteriet  nad  nimi  má  kontrolní  pravomoci, 
viz obr. 1. Ve Švédsku je katastr chápán jako veřejný úkol, 
všechny  katastrální  činnosti  jsou  tedy  vykonávány  katast
rálními zeměměřiči zaměstnanými státem, není zde žádný 
prostor pro soukromé firmy.

Pozemkový registr, tedy informace o právních vztazích 
k nemovitostem, je spravován úřady pro registraci právních 

Obr. 1 Oblasti spravované agenturou Lantmäteriet  
a samosprávou [9]

Králík, J.: Švédský katastrální systém
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vztahů k nemovitostem (v roce 2003 bylo těchto úřadů 7 
[5]). Tyto úřady jsou součástí příslušných obvodních soudů. 
Správnost obsahu pozemkového registru, který je založen 
na registraci nabývacích titulů, je garantována státem. Prá
va  mohou  být  v  závislosti  na  právní  povaze  vkládaného 
práva registrována jak úřady pro registraci právních vzta
hů k nemovitostem (zejména vlastnické či zástavní právo), 
tak katastrálními úřady (např. věcné břemeno), viz obr. 2.

V roce 2005 byl švédskou vládou zvažován návrh na pře
vedení úřadů pro registraci právních vztahů k nemovitostem 
od soudů pod správu agentury Lantmäteriet.

5. land data bank system (ldbs)

Registr  nemovitostí  a  pozemkový  registr  jsou  spravovány 
společně  v  systému  pozemkové  databanky  LDBS.  Hlavní 
odpovědnost  za  LDBS  má  agentura  Lantmäteriet.  Infor
mace obsažené v LDBS jsou veřejně přístupné, nicméně za 
některé  formy  výstupu  je  třeba  platit  [12].  Do  databáze  je 
také možno nahlížet prostřednictvím internetu. Internetový 
přístup je rozdělen do dvou režimů. Neregistrovaný účastník 
má z důvodu ochrany osobních údajů přístup pouze k obec
ným  informacím  o  nemovitostech.  Registrovaný  účastník, 
který musí s agenturou Lantmäteriet nejprve uzavřít speciál
ní  smlouvu, má přístup  i k  informacím o  tom, kdo vlastní 
nemovitost a zda a do jaké výše je nemovitost zastavena (ten
to  typ  přístupu  je  zpoplatněn  a  využívají  ho  např.  banky), 
viz obr. 3.

Kromě  dvou  základních  registrů  (registr  nemovitostí 
a  pozemkový  registr)  obsahuje  LDBS  také  kopii  registru 
odhadních cen nemovitostí, za který jsou zodpovědné finanč
ní úřady. Registry jsou v rámci LDBS vzájemně propojeny 
pomocí katastrálního čísla.

Pro  každé  vlastnictví  databanka  obsahuje  následující 
informace [8], viz obr. 4:

Název administrativního celku, kde se vlastnictví nachá
zí; adresa vlastnictví; příslušná katastrální mapa; souřad
nice těžiště parcel a na nich situovaných budov
Rozloha vlastnictví
Odhadní cena
Jméno,  adresa  a  „rodné  číslo“  vlastníka;  podrobnosti 
o datu a způsobu nabytí vlastnictví; kupní cena
Územní plány týkající se vlastnictví
Výše zástav
Věcná břemena
Odkazy na ostatní související archivované dokumenty

Informace  obsažené  v  LDBS  umožňují  také  celou  řadu 
dalších  výstupů,  jako  například  tematické  mapy  týkající 
se  obyvatelstva  či  územního  rozvoje.  Tyto  speciální  pla
cené  výstupy  využívají  zejména  prostorového  ukotvení 
obsažených  informací  pomocí  souřadnic  těžišť  dotčených 
objektů,  jakož  i dalších veřejně dostupných dat. Díky pro
storové  vazbě  jsou  data  LDBS  tedy  také  hojně  využívána 
v GIS aplikacích.

6. digitální indexová katastrální mapa

Digitální  indexová  katastrální  mapa,  se  souřadnicemi 
v  systému  RT  90,  pokrývá  celé  území  Švédska.  Zobra
zuje zejména vlastnické hranice,  rozsah územních plánů 
a  rozsah  dalších  práv  k  nemovitostem  (zejména  rozsah 

•

•
•
•

•
•
•
•
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Obr. 2 Struktura zeměměřického resortu ve Švédsku  
a jeho vazby na úřady pro registraci právních vztahů  

k nemovitostem, 2005 [8]

Obr. 3 Počet přístupů do LDBS a struktura klientů  
za rok 2002 [9]

Obr. 4 Výstup z LDBS pro vlastnictví Gävle Villastaden 
31:3 (přeloženo do angličtiny) [8]
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věcných břemen). Dále obsahuje hranice správních celků 
a důležité topografické prvky (komunikace, vodstvo atd.), 
viz obr. 5.

Digitální  indexová  katastrální  mapa  je  spravována 
agenturou  Lantmäteriet  a  je  nepřetržitě  aktualizována 
místními  pobočkami  agentury.  Je  za  poplatek  dostupná 
přes  internet  nebo  formou  celé  řady  výměnných  formá
tů. Digitální indexová katastrální mapa a databáze LDBS 
jsou spravovány odděleně. Při vzájemné komunikaci těch
to systémů jsou data propojena pomocí katastrálního čísla 
[9], viz obr. 6.

Digitální  indexová  katastrální  mapa  vznikla  ve  ven
kovských  oblastech  přepracováním  ortofotomap  měřítka 
1:10 000 a v městských oblastech přepracováním velkomě
řítkových map měřítek 1:500, 1:1000 a 1:2000 [8], [6].

7. polohové základy

Poprvé byla triangulace na území Švédska provedena mezi 
roky 1758 až 1786 podél švédskofinského pobřeží [10]. Do 
současnosti pak byly provedeny celkem tři triangulace prv
ního řádu, jejichž výsledkem jsou polohové vztažné systémy 
RT  1817  (budováno  1815  až  1890),  RT  38  (1903  až  1950) 
a RT 90 (1967 až 1982) [10]. Systém RT 90 je v současnosti 
platným vztažným systémem pro mapování a další geode
tické účely.

Systém RT 90 byl zbudován z důvodu nedostatečné přes
nosti  svého  předchůdce  RT  38.  Triangulační  síť  pokrývá 
území celého  státu  (viz obr. 7)  a  skládá  se z bodů 1.  řádu 
s  délkami  stran  trojúhelníků  kolem  30  km  a  v  městských 
oblastech také z bodů 2. řádu s délkami stran trojúhelníků 
kolem 10 km [10]. Systém RT 90 je vztažen k Besselovu elip
soidu a používá GaussKrügerovo zobrazení [10].

8. katastrální řízení (procedury)

Změny  platného  uspořádání  katastru  jsou  prováděny  pro
střednictvím  řízení,  tzv.  katastrální  procedury  (švédsky: 
förrättning; anglicky: cadastral procedure [6]). Tyto proce
dury  jsou vykonávány výhradně katastrálními  zeměměřiči 
státní  agentury  Lantmäteriet.  Procedury  jsou  financovány 
přímo poplatky od žadatelů těchto úkonů. O provedení kata
strální procedury mají agenturu Lantmäteriet  právo požádat 
vlastnící,  kupující  nebo  držitelé  patřičných  práv  k  dotčené 
nemovitosti  [11].  Prostřednictvím  katastrálních  procedur 
mohou  být  vytvořeny  nové  parcely  či  pozměněny  stávají
cí. Procedury mohou také zahrnovat kontrolu vlastnických 
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Obr. 5 Výřez švédské digitální indexové katastrální mapy [9]

Obr. 6 Vztah mezi databází LDBS a digitální indexovou 
katastrální mapou [9]
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hranic či vznik určitého práva k nemovitosti (např. několik 
vlastnictví  může  začít  společně  užívat  příjezdovou  cestu). 
Katastrální procedury jsou zejména následující [17]:

Rozdělení  pozemku  (švédsky:  avstyckning;  anglicky: 
subdivision [6]) – ze stávající parcely je oddělena část, z kte
ré vzniká nová parcela, viz obr. 8.

Rozparcelování pozemku (šv.: klyva; angl.: partition [6]) 
– pozemek vlastněný dvěma nebo více spoluvlastníky může 
být rozparcelován (i proti vůli některých spoluvlastníků) tak, 
že každému ze spoluvlastníků připadne jeho díl, viz obr. 9.

Sloučení  pozemků  (šv.:  sammanläggning;  angl.:  amal
gamation  [6])  –  dvě nebo  více  parcel  je  spojeno  a  vytvoří 
novou parcelu, viz obr. 10.

Scelení  (šv.:  fastighetsreglering;  angl.:  reallotment  [6]) 
– část pozemku je převedena z jednoho pozemku do druhé
ho, viz obr. 11 nebo je vytvořeno, změněno nebo zahlazeno 
věcné břemeno, viz obr. 12.

Ustavení společných zařízení (šv.: gemensamhetsanlägg
ning; angl.: joint facility [6]) – společné zařízení je zařízení 
využívané ku prospěchu více než jednoho vlastnictví (např. 
soukromé cesty, garáže, vodovodní a odpadní potrubí), viz 
obr. 13.

Ustavení obslužného břemena (šv.: ledningsrätt; angl.: uti
lity easement [6]) – vlastník zařízení, které slouží obecnému 
zájmu  (např.  vedení  vysokého  napětí),  může  pro  výstavbu 
takovéhoto zařízení získat půdu pomocí břemena.

Vytyčení vlastnických hranic (šv.:  fastighetsbestämning; 
angl.: property definition [6]).

Adjudikace (šv.: prövning; angl.: adjudication [6]) – zjiště
ní vlastníka pozemku.

9. 3d katastr

V  roce  1994  [13]  švédská  vláda  ustanovila  komisi,  jejímž 
úkolem bylo odpovědět na otázku, jak nejlépe řešit koordi

Obr. 7 Rozložení bodů triangulační sítě systému RT 90 [10]

Obr. 11 Scelení bude v tomto případě znamenat převod 
části 1 do parcely Husby 1:3 a převod části 2 do parcely 

Husby 1:4 [11]

Obr. 10 Parcely Stadshaga 2:7, 2:8, 2:123 a 2:12 jsou 
 sloučeny do nové parcely; původní parcely přestávají 

existovat [11]

Obr. 9 Parcela Husby 1:5 je rozparcelována na tři části  
A, B, C; parcela Husby 1:5 přestává existovat [11]

Obr. 8 Část A (tzv. díl) je oddělena z parcely Storby 1:3 
(tzv. zbytková parcela) [11]
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naci  různých  v  rámci  strukturovaných  budov  současně 
prováděných aktivit.   Komise  shledala nejvhodnější  formu 
řešení v ustavení možnosti tvorby trojrozměrných (3D) vlast
nictví. Od 1. 1. 2004 [11] je tak možné ve Švédsku, podobně 
jako je tomu například v Austrálii [13], vytvářet 3D vlastnic
tví, která  jsou ohraničena  jak horizontálně,  tak vertikálně, 
čímž bylo do jisté míry opuštěno od klasického kónického 
chápání vlastnictví [13].

Švédské právní prostředí společně s dřívější nemožností 
tvorby 3D vlastnictví dávalo v minulosti vzniknout kurióz
ním řešením. Například poskytnutí prostoru pro stockholm
ské metro bylo právně ošetřeno jako věcné břemeno ve pro
spěch malé parcely vytvořené pro ústí výtahové šachty metra 
[13] – ve Švédsku je totiž existence věcného břemene vázána 
na existenci parcely, v jejíž prospěch se břemeno ustavuje.

Vytváření  3D  vlastnictví  se  řídí  stejnými  pravidly,  jako 
tomu je pro klasické 2D vlastnictví, nicméně je třeba vyho
vět některým dodatečným požadavkům.

Účel,  pro  který  je  3D  vlastnictví  ustavováno,  musí  být 
trvalého charakteru, doba jeho existence je pak časově neo
mezená.  3D  vlastnictví  nemůže  být  soudně  zrušeno  nebo 
změněno [13]. Nabývací titul je do maximální možné míry 
nezávislý na původním 2D vlastnictví, v  jehož prostoru se 
vyskytuje,  a  může  být  převeden  bez  potřeby  jakéhokoliv 
současného  převodu  půdy.  Takovéto  vlastnictví  také  může 
sloužit jako hypoteční zástava.

Pro  potřeby  správy  3D  vlastnictví  byly  stávající  zákony 
rozšířeny o několik dodatků. Byly zavedeny dva nové poj
my (viz obr. 14): 3D vlastnická jednotka, vlastnická jednotka 
zcela omezena jak horizontálně, tak vertikálně, a 3D vlast
nický prostor, prostor zcela omezený  jak horizontálně,  tak 
vertikálně, patřící k jinému než 3D vlastnictví.

Vůbec poprvé byl ve Švédsku institut 3D katastru použit 
v lednu 2004 ve městě Staffanstorp [14]. Šlo o vytvoření 3D 
vlastnického prostoru pro krček spojující dvě odděleně stojí
cí budovy domova důchodců, viz obr. 15 a obr. 16.

10. Závěr

Švédský katastrální systém je švédskou odbornou veřejností 
považován za spolehlivý a účinný nástroj pro správu švéd
ského  katastru.  Přesto  jsou  i  nadále  hledány  způsoby,  jak 

Obr. 12 Změna polohy věcného břemena – právo průchodu 
přes pozemek je přemístěno z lokality x do lokality y [11]

Obr. 13 V zástavbě rodinných domků mají často zařízení 
jako společná parkoviště, společné garáže, chodníky 
či dětská hřiště status společných zařízení; například 
v zástavbě na obrázku je pro tato zařízení vyhrazena 

 plocha celé parcely Stadshaga 1:10 [11]

Obr. 14 Klasické 2D vlastnictví (A), 3D vlastnická jednotka 
(B) a 3D vlastnický prostor (C) [13]

Obr. 15 Vytvoření 3D vlastnického prostoru (pro krček 
 spojující dvě samostatně stojící budovy domova důchodců) 

ve prospěch vlastnictví Staffanstorp 1:792 [14]

Obr. 16 Způsob zakreslení případu z obr. 15 (vyšrafovaná 
plocha) do katastrální mapy [14]
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ZE ZAHRANIČÍ

Valné shromáždění CLGE v Krakově
061:528

Ve dnech 27. a 28. 3. 2009 proběhlo v Krakově Valné shromáždění 
CLGE (Council of European Geodetic Surveyors). CLGE je orga
nizace, která sdružuje evropské zeměměřiče a snaží se reprezento
vat a propagovat profesi geodeta na evropské úrovni. 

Na shromáždění v Krakově (obr. 1) se kromě obvyklých orga
nizačních záležitostí projednávaly zejména otázky evropské inte
grace v oblasti geodézie a to především v souvislosti se směrnicí 
INSPIRE a  směrnicí  o  službách. Členové  shromáždění  přednesli 
několik prezentací na toto téma, zejména co se týče postoje a při
pravenosti členských zemí k těmto směrnicím.

Část programu byla také věnována budoucímu rozšiřování orga
nizace,  stanovení podmínek pro přijetí nových členů a propagaci 
organizace. V souvislosti  s  rozšiřováním  je  třeba zmínit důležitý 
milník, kterého CLGE dosáhlo – v Krakově vstoupilo do CLGE 
Maďarsko,  což  znamená,  že  CLGE  již  sdružuje  všechny  země 
Evropské unie.
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tento systém dále upravit a vylepšit (např. převedení úřadů 
pro registraci právních vztahů k nemovitostem od soudů pod 
správu agentury Lantmäteriet  se uskutečnilo k 1. 6.  2008, 
byl zaveden institut 3D katastru), a to tak, aby byla uspoko
jena stálá poptávka švédské veřejnosti po co možná nejpruž
nějším, ale přitom spolehlivém a veřejnosti  srozumitelném 
systému správy švédských nemovitostí.

poznámka lektora: Při návštěvě ústředí Lantermäterietu 
v Gävle jsme byli informováni, že nelze prodat jednu parce-
lu, která je součástí bloku více parcel jednoho vlastníka, bez 
jejího vytyčení v terénu. Vzhledem k běžné a odlišné praxi 
u nás může být tato informace poměrně zajímavá. Ačkoliv 
autor uvádí, že jeho záměrem není srovnávat oba katast-
rální systémy, český či slovenský čtenář se při čtení článku 
jakémusi srovnání nově získaných informací s jemu dobře 
známými fakty zřejmě nevyhne.
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Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

Obr. 1 Účastníci shromáždění v jednacím sále

Prostor  byl  věnován  i  dalším  aktivitám  směřujícím  k  propa
gaci  zeměměřické  profese  a  podpoře  vzdělávání.  CLGE  začalo 
vydávat vlastní věstník (jeho první číslo je možné si přečíst onli
ne  nebo  stáhnout  v  pdf  formátu  na  oficiálních  stránkách  CLGE 
www.clge.eu). Do budoucna CLGE plánuje organizovat výměnný 
program, který by umožnil zejména studentům získat praxi v obo
ru v cizích zemích.

Další důležitou aktivitou CLGE je práce na evropském profes
ním kodexu geodeta. Práce na kodexu se blíží k dokončení a v sou
časnosti  probíhá  finální  připomínkové  řízení.  Všechny  členské 
země se ke kodexu mohou vyjádřit prostřednictvím svých delegátů 
(Českou republiku zastupují Ing. Jan Fafejta a Ing. Milan Talich, 
Ph.D.)

Podrobné  informace  o  CLGE  a  jeho  aktivitách  naleznete  na 
internetových stránkách www.clge.eu. Součástí stránek je  i sekce 
s dokumenty, kde je volně ke stažení úplný program jednání Valné
ho shromáždění v Krakově i jednotlivé prezentace, které tam byly 
předneseny.

Ing. Ondřej Böhm,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

MAPY A ATLASY

Mapa roku 2008
912.43

Kartografická společnost České republiky vyhlásila dne 14. 5. 2009 
v rámci prvního dne veletrhu Svět knihy konaného na Výstavišti 
v PrazeHolešovicích výsledky celostátní soutěže kartografických 
nakladatelství Mapa roku 2008.
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11. ročník soutěže byl ve znamení map pro turistiku, které získa
ly ocenění ve všech čtyřech hodnocených kategoriích.

Vyhlašování výsledků soutěže moderovali předseda Kartogra
fické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a předse
da hodnotící komise prof. RNDr. Vít Voženílek.

přehled vítězů jednotlivých kategorií (obr. 1):

atlasy, soubory a edice map:
Turistické mapy 1:50 000 (Kartografie Praha, a.s.).

samostatná kartografická díla:
CHKO Broumovsko – 4 jazykové verze (ROSY).

digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:
Cykloatlas Online (SHOCart spol. s r. o.).

kartografická díla pro školy:
Z důvodu nízkého počtu přihlášených titulů nebyla kategorie hod
nocena.

kartografické výsledky studentských prací:
Tvorba  turistické mapy – mapová příloha k diplomové práci (Bc. 
Tomáš Janata, ČVUT Praha).

Na  závěr  vyhlášení  výsledků  soutěže  bylo  uděleno  i  zvláštní 
ocenění hodnotící komise pro titul Hranicko – atlas rozvoje mikro
regionu (UPOL) za přínos k hlubšímu poznání regionu.

Ing. Petr Skála,
Fakulta životního prostředí,

 Česká zemědělská univerzita v Praze

Obr. 1 Zástupci vítězů jednotlivých kategorií v soutěži Mapa roku 2008

TOURMAP 2008
912.43

Dne 15. 5. 2009 byly vyhlášeny na veletrhu Svět knihy pořádaném 
na  Výstavišti  v  PrazeHolešovicích  výsledky  soutěže  publikací 
o cestování TOURMAP 2008. Mezinárodní odborná komise hod
notila úroveň kartografických děl, průvodců a cestopisů vydaných 
v minulém roce.

MAPY A ATLASY

Ocenění mapových produktů bylo rozděleno do tří kategorií:

turistické mapy (515 přihlášených titulů):
1.  Eesti lasteatlas 1:150 000 (Regio Ltd.  Estonsko)
2.  Soubor map LADAKH – ZANSKAR North, Center (South Edi

tions Olizane – Švýcarsko)
3.  Soubor  vodáckých,  cykloturistických  a  běžeckých  map  Plzeň

ského kraje (Krajský úřad Plzeňského kraje – Česká republika)

Obr. 1 Ocenění pro vítězný titul TOURMAP 2008  
v kategorii Turistický průvodce (Soukup & David)
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Obr. 2 Vítězné tituly TOURMAP 2008

turistický průvodce (168 přihlášených titulů):
1.  Soubor  průvodců  po  Čechách,  Moravě  a  Slezsku  (Soukup 

& David – Česká republika – obr. 1)
2.  Soubor turistických průvodců Rough Guides (vydaný v českém 

jazyce, JOTA – Česká republika / Velká Británie)
3.  Soubor průvodců Lonely Planet (vydaný v českém jazyce, Svojt

ka & Co. s.r.o. – Česká republika / Austrálie)

Cestopisy (31 přihlášený titul):
1.  Past  na  rovníku:  Tajemná  Indonésie  I.  (Freytag  &  Berndt  + 

Livingstone – Česká republika)
2.  Brány do ztraceného světa (JOTA – Česká republika)
3.  Ata Mua kolem světa za 800 dnů (Eva Palátová – Česká republika)

Vítězné tituly jsou na obr. 2.

Ing. Petr Skála,
Fakulta životního prostředí,

Česká zemědělská univerzita v Praze

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Volejbalový turnaj geodetů 
a kartografů v Praze
796

V sobotu 23. 5. 2009 v hale ČVUT v pražských Dejvicích proběhl 
již 7. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů smíšených 
družstev neprofesionálních hráčů, který se pomalu stává sportovní 
stálicí v naší zeměměřické komunitě.

Ráno  se  v  hale  Pod  Juliskou  sešlo  celkem  22  volejbalových 
týmů, aby změřily své síly ve volejbalovém turnaji geodetů a kar
tografů. Nechyběli tradiční účastníci, kteří se rekrutují z partnerů 
a sponzorů turnaje, firmy Gefos, a.s., Geodézie Česká Třebová s.r.o. 
a  AZIMUT  CZ  s.r.o.  Dále  nemohly  chybět  i  další  firemní  týmy 
GKS Sokolov, GEOPROGRES, spol. s r.o. a zástupci Českého úřa
du zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Již samozřejmostí  je 
účast Hrobesa, VC Pulců, Jirčan, Pata a Mata a Oldies z ČVUT. 
A naopak zcela nově se objevil tým složený ze studentů Zeměmě
řické průmyslovky z PrahyHrdlořez. 

Krátce  po  půl  deváté  už  byli  všichni  účastníci  seřazeni  ke 
slavnostnímu  zahájení  turnaje,  které  obstarali  svými  krátkými 
projevy  ředitel  turnaje  Ing.  Petr  Souček,  Ph.D.  a  garant  turnaje 
prof.  Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. P. Souček  ve  své úvodní  řeči 
nezapomněl poděkovat všem partnerům (firmám Gefos a.s., Geo
dézie Česká Třebová s.r.o., AZIMUT CZ s.r.o. a katedře mapování 
a kartografie ČVUT v Praze) a mediálním partnerům tj. časopisům 
Geobusiness a Zeměměřič, zpravodajským portálům Geoinforma
tika.sk, Geofórum a Rsport. B. Veverka poukázal na krásu volejba
lu, popřál všem účastníkům pěkný sportovní den a prohlásil turnaj 
za oficiálně zahájený. 

Systém  turnaje  zůstává  již  třetí  rok  prakticky  neměnný  –  pět 
základních skupin, ze kterých tři nejlepší týmy postupují do osmi
finále. Po zajímavých zápasech ve  skupinách  (obr. 1)  se nakonec 
na první  tři místa probojovaly  týmy GEFOS PRAHA, Pat a Mat 
a  Plzeňská  směs.  Ceny  nejlepším  týmům  předal  ředitel  turnaje 
P. Souček. Všechny zúčastněné týmy si odnesly malou pozornost 
ve formě lahodného vína. První tři týmy obdržely dárkové balíčky, 
CD s historickými mapami, které věnoval B. Veverka. Vítěz navíc 
získal od garanta turnaje tradiční věnec buřtů! 

Obr. 1 Urputné boje ve skupinách

MAPY A ATLASY
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Obr. 2 Družstvo Ouřadové

Pro zajímavost je třeba dodat, že se zástupci ČÚZK – tým Ouřa
dové (obr. 2) umístil na pěkném 14. místě, což je opět o něco lepší 
než v minulém ročníku. Krátce po 19. hodině byl turnaj prohlášen 
za ukončený a většina týmů se přesunula do nedaleké restaurace, 
kde hráči v hodnocení turnaje pokračovali do pozdních hodin. 

Věřím, že se na dalším ročníku v roce 2010 opět setkáme. Spor
tu zdar a volejbalu zvlášť.

Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK, Praha

foto www.maestroclub.cz

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Z MEDZINÁRODNýCH STYKOV

26. odborné rokovanie geodetických 
a katastrálnych služieb štátov bývalej 
Rakúsko-uhorskej monarchie
061:528

V dňoch 13. až 15. 5. 2009 sa v metropole východu Slovenska – Ko
šiciach – stretli zástupcovia Spoločenstva predstaviteľov geodeticko
katastrálnych služieb regiónu strednej Európy, a to Českej republiky, 
Chorvátska,  Maďarska,  Rakúska,  Slovenska,  Slovinska  a  talian
skych  autonómnych  regiónov  Trentina  a  Južného  Tirolska.  Už  po 
druhýkrát bol taktiež prítomný zástupca asociácie EuroGeographics. 
Dôvodom na stretnutie bolo 26. odborné rokovanie geodetických 
a katastrálnych služieb nástupníckych štátov bývalej rakús-
ko-uhorskej monarchie.  Spoločným  prvkom  stredoeurópskeho 
katastrálneho  spoločenstva  je  niekdajší  starorakúsky  kataster  ne
hnuteľností, respektíve jeho vybrané technické, právne i organizačné 
aspekty aplikované v tomto regióne. Cieľom spoločenstva regiónov 
a štátov, ktoré majú spoločné historické väzby na úseku katastra ne
hnuteľností, je podporovať rozvoj na úseku katastra nehnuteľností.

Hostiteľskou organizáciou bol Úrad geodézie, kartografie a kata
stra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Z každého štátu sa rokova
nia zúčastnili najmenej 2 zástupcovia. Účastníkov privítali a sláv
nostný  príhovor  predniesli  predseda  Košického  samosprávneho 
kraja Zdenko Trebuľa a predseda hostiteľskej organizácie – ÚGKK 
SR – Štefan Moyzes (obr. 1). Po nich predniesli svoje príspevky zá
stupcovia jednotlivých krajín. Témou tohtoročného rokovania bolo 
„Využívanie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) 
pri meraní v katastri nehnuteľností“. Všetky zúčastnené krajiny už 
majú vybudované a funkčné štátne služby GNSS, ktoré geodeti pri 
meraní v katastri nehnuteľností využívajú. Nakoľko sú tieto služ
by garantované  štátnymi  inštitúciami,  vo väčšine krajín  je  snaha 
legislatívne upraviť podmienky ich používania. V niektorých kra
jinách vznikajú okrem štátom garantovanej služby aj konkurenčné 
súkromné služby.

Účastníci z ÚGKK SR predstavili Slovenskú priestorovú obser
vačnú službu – SKPOS, ktorá bola vybudovaná v roku 2006. Sieť 
tvorí 23 staníc schopných prijímať signály GPS aj GLONASS. Do 
siete sú zapojené aj stanice okolitých štátov okrem Ukrajiny, kde 
takáto služba ešte vybudovaná nie je. Od apríla 2009 je táto štátom 
garantovaná  služba  spoplatnená  formou  paušálneho  ročného  po
platku a momentálne ju využíva cca 350 používateľov. Na transfor
máciu súradníc zo systému ETRS89 do národného súradnicového 
systému SJTSK sú v súčasnosti používané lokálne transformačné 
kľúče, čím sú však kvalitné merania deformované do katastrálnych 
máp. Rezort sa preto rozhodol prejsť v druhej polovici roka 2009 
na novú realizáciu systému SJTSK, z ktorej budú eliminované lo
kálne defomácie, a zaviesť povinné použitie jedného – globálneho 
transformačného kľúča. Od 1. 8. 2009 vstúpila do platnosti nová 
vykonávacia vyhláška k zákonu o geodézii a kartografii, ktorá sta
novuje podmienky využitia technológií GNSS.

Zástupcovia  rakúskeho Bundesamt  für Eich und Vermessung
swesen  (BEV)  prezentovali  službu  Austrian  Positioning  Service 
–  APOS,  ktorá  je  pre  zákazníkov  prístupná  od  roku  2006.  Sieť 
APOS obsahuje 67 staníc (z toho 41 na území Rakúska a 26 staníc 
okolitých štátov) umožňujúcich meranie v reálnom čase. Antény sú 
schopné prijímať  len  signály GPS. Pre postprocessing  je k dispo
zícii  41  rakúskych  staníc. Službu využíva  zatiaľ  asi  300 zákazní
kov, pričom platby sú rozdelené podľa zvolenej služby. V súčasnosti 
BEV pripravil návrh vyhlášky, ktorá legislatívne upravuje použitie 
služby APOS pri geodetických činnostiach, medziiným aj v katastri 

Obr. 1 Uvítanie účastníkov konferencie Š. Moyzesom – 
predsedom ÚGKK SR (zľava K. Leitmannová, Z. Trebuľa, 

Š. Moyzes, M. Jurčišin)

Obr. 2 Zľava M. Jurčišin, K. Leitmannová zo Slovenska 
symbolicky odovzdávajú M. Bosiljevacovi z Chorvátska 

organizačné žezlo na rok 2010
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 nehnuteľností. V technickom predpise bol stanovený postup a pod
mienky, ktoré musia byť pri meraní dodržané, aby bola zabezpečená 
kvalita merania v sieti APOS (napr. dĺžka merania, opakované me
ranie v rozpätí minimálne 2 hodín, minimálne požiadavky na PDOP 
a silu signálu). Ak geodet pri meraní použije službu APOS, nemusí 
robiť meranie na pevných bodoch. V prípade, že na určovanie polo
hy použije inú – konkurenčnú súkromnú službu, musí do merania 
zahrnúť aj najbližšie ležiace pevné body. V roku 2010 bude na území 
Rakúska k dispozícii 33 500 trigonometrických bodov (60 % všet
kých trigonometrických bodov) so súradnicami ETRS89.

Zástupkyňa zo Slovinska z Geodetskej upravy Republike Slove
nije Ministrstva za okolje in prostor prezentovala službu na určenie 
polohy Slovenija Geodezija Navigacija Lokacija – SIGNAL, ktorá 
je funkčná pre zákazníkov za poplatok od roku 2003. Sieť SIGNAL 
tvorí  15  permanentných  staníc  schopných  prijímať  signály  GPS. 
Od 1. 1. 2008 je v Slovinsku záväzný nový štátny rovinný súrad
nicový  systém  s označením ETRS89/TM,  resp. D96/TM. V  sys
téme ETRS je určených 2000 pevných bodov, pričom 5 bodov je 
súčasťou  siete  EPN.  Všetky  súradnice  nových  bodov  alebo  nové 
súradnice  existujúcich  bodov  v  pozemkovom  katastri  musia  byť 
podľa zákona určené v novom súradnicovom systéme. Všetky úda
je zaznamenané pred 1. 1. 2008 budú určitý čas vedené v starom aj 
novom súradnicovom systéme. Nový rovinný súradnicový systém 
ETRS89/TM  v  pozemkovom  katastri,  štátna  sieť  permanentných 
staníc  GNSS    SIGNAL,  transformačné  modely  na  spracovanie 
meraných údajov a postupy na meranie GNSS sú stanovené v zá
kone o registrácii nehnuteľností. Zememeračský úrad v Slovinsku 
vykonáva od 1. 1. 2008 aj zákonom stanovený dozor nad kvalitou 
údajov pozemkového katastra. Dôvodmi na nástup zmien v rezorte 
boli rozvoj technológií GNSS, zlý stav doterajšieho súradnicového 
systému D48/GK, rezolúcia EUREF a Smernica Európskeho par
lamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre 
priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). 

Zástupcovia autonómnych provincií Talianska – Južného Tirolska 
a Trentina spoločne informovali o svojich službách na určovanie po
lohy, ktoré sú zákazníkom k dispozícii bezplatne. V Južnom Tirolsku 
je služba South Tyrolean POsitioning Service – STPOS v správe úra
du  Grunbuch, Grund und Gebäudekataster Provinz  Bozen  Amt 
für die geodätischen Vermessungen. Sieť  tvorí 6  referenčných  sta
níc prijímajúcich signály z družíc GPS a GLONASS. Vďaka dobrej 
spolupráci s rakúskou službou APOS pokrývajú sieťové korekcie pre 
meranie v reálnom čase takmer celé územie Južného Tirolska.

V  Trentine  službu  Trentino  POsitioning  Service  –  TPOS  pre
vádzkuje  organizácia  Servizio  Catasto  od  roku  2006.  Sieť  má  8 

referenčných staníc schopných prijímať signály GPS aj GLONASS. 
V  90tych  rokoch  bola  sieť  pevných  bodov  tvoriacich  geodetic
ké  základy  v  Južnom  Tirolsku  aj  Trentine  premeraná  pomocou 
prístrojov GPS, na základe čoho bol určený  jeden  transformačný 
kľúč na  transformáciu  súradníc  zo  súradnicového  systému Roma 
40, používaného v katastri, do systému ETRS89. Nové meranie je 
vykonávané  už  len  v  ETRS89.  V  roku  2005  bolo  zavedené  nové 
zobrazenie ETRS89/UTM.

Kolegovia  z  Českého  úřadu  zeměměřického  a  katastrálního 
(ČÚZK)  prezentovali  službu  Česká  síť  permanentních  stanic  pro 
určování  polohy  –  CZEPOS.  Táto  sieť  staníc  GPS  bola  zriadená 
v rokoch 2004 a 2005, pričom v súčasnosti má 27 staníc. Postupne 
sú  pripájané  stanice  okolitých  štátov.  Od  roku  2007  je  CZEPOS 
platenou  službou,  pričom  cena  závisí  od  dĺžky  pripojenia.  V  sú
časnosti používa službu asi 660 zákazníkov. Použitie  technológií 
GNSS na geodetické merania v katastri je uzákonené od roku 2005, 
pričom v tomto roku bol zákon, aj z dôvodu rozvoja informačnote
lekomunikačných technológií, novelizovaný a účinnosť nadobudne 
od septembra 2009. Na transformáciu súradníc zo systému ETRS89 
do SJTSK využívajú lokálne transformačné parametre. V súčas
nosti je na území Českej republiky 3885 identických bodov, ktoré 
majú  súradnice  v  SJTSK  aj  v  ETRS89.  Na  transformáciu  môžu 
byť použité iba softvérové programy schválené ČÚZK. Na meranie 
v katastri pomocou aparatúry GPS sú stanovené podmienky 2 ne
závislých meraní s časovým odstupom 1 hodiny a PDOP lepší ako 
7. Plánom do roku 2010 je nová realizácia systému ETRS89 a zave
denie jednotnej metódy transformácie medzi ETRS89 a SJTSK.

Maďarskí  účastníci  z  Földmérési  és  Távérzékelési  Intézet  – 
FÖMI –  Inštitútu pre geodéziu,  kartografiu a diaľkový prieskum 
Zeme prezentovali službu GNSSnet.hu. Túto platenú službu využí
va viac ako 600 zákazníkov. Sieť  tvorí 36 referenčných staníc na 
území Maďarska, ktoré prijímajú signály GPS aj GLONASS, a 9 
zahraničných staníc. Plánované je záväzné použitie služby GNSS
net.hu na meranie v katastri, zatiaľ však nie je stanovené zákonom. 
Na transformáciu súradníc zo systému ETRS89 do národného sú
radnicového systému EOVA využívajú lokálne transformačné pa
rametre.  Plánujú  vytvoriť  modely  lokálnych  deformácií  súradni
cového systému EOVA a globálny transformačný kľúč, ktorým by 
zabezpečili jednotný spôsob spracovania meraných údajov.

Chorváti z organizácie Državna geodetska uprava prezentovali 
novú  službu  CROatian  POsitioning  System  –  CROPOS®.  Služba 
bola spustená do prevádzky iba v decembri 2008, a dnes ju využíva 
už viac ako 500 zákazníkov. Služba  je platená, pričom platby sú 
rozdelené podľa zvolenej služby. Sieť má na území Chorvátska 30 

Obr. 3 Účastníci konferencie
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Pro příští GaKO připravujeme:

příští číslo GakO 9/2009 bude věnováno 18. karto-
grafické konferenci v Olomouci konané ve dnech 30. 9. 
až 2. 10. 2009

referenčných staníc schopných prijímať signály GPS aj GLONASS, 
avšak  pri  poskytovaní  a  výmene  údajov  funguje  aj  cezhraničná 
spolupráca. Zriadené boli 2 nezávislé monitorovacie stanice, ktoré 
každých 10 sekúnd prijímajú korekcie RTK a určujú polohu stani
ce. Na transformáciu súradníc zo systému ETRS89 do národného 
súradnicového systému používajú lokálne transformačné paramet
re.  V  najbližšom  období  plánujú  uskutočniť  meranie  na  2500  až 
7000 trigonometrických bodoch, určiť globálne transformačné pa
rametre a modely lokálnych deformácií.

V prvý deň sa okrem odborného rokovania uskutočnila prehliad
ka  mesta  Košice,  ktoré  bolo  ministrami  kultúry  Európskej  únie 
vybraté za „Európske hlavné mesto kultúry roku 2013“ a návšte
va tradičnej pivnice tokajskej vinárskej oblasti vo Veľkej Tŕni. V zá
verečný deň rokovania riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov 
ÚGKK SR Katarína Leitmannová poďakovala spozorom Corinex 
Group,  HewlettPackard  a  NESS  Slovensko,  s  ktorých  finančnou 
podporou bolo medzinárodné stretnutie zorganizované. Následne, 
v mene predsedu ÚGKK SR, odovzdala listinu so zoznamom dote
rajších stretnutí, ktoré sa uskutočňujú každoročne od roku 1984 na 
podnet Friedricha Hrbeka, vtedajšieho prezidenta rakúskeho Spol
kového  úradu  pre  kalibrácie  a  geodéziu,  zástupcovi  chorvátskej 
geodetickej  inštitúcie  Državna  geodetska  uprava  (obr.  2).  Týmto 
symbolicky  vložila  organizačné  žezlo  na  rok  2010  do  rúk  Chor
vátska. Účastníci  jednohlasne prijali návrh chorvátskych kolegov 
a odsúhlasili tému budúcoročného rokovania „Informačné systémy 
a verejné elektronické katastrálne služby“. Stretnutie sa uskutoční 
na jar v chorvátskom Vukovare.

Doterajšie skúsenosti z činnosti stredoeurópskeho katastrálneho 
spoločenstva  svedčia o  tom, že  tieto  stretnutia predstavujú veľmi 
dôležitý  prvok  prenosu  informácií  i  ťažko  nahraditeľné  médium 
konzultácií. V neposlednom rade sú prínosom  i osobné kontakty 
predstaviteľov zúčastnených katastrálnych a geodetických služieb 
(obr. 3), ktoré otvárajú ďalšie možnosti operatívnej spolupráce na 
dvojstranných úrovniach.

Tohtoročné pracovné rokovanie podľa ohlasov účastníkov v ni
čom nezaostalo za predchádzajúcimi stretnutiami, svojim priebe
hom  prispelo  k  zlepšeniu  vzájomnej  informovanosti  a  prinieslo 
sériu podnetov na ďalšiu činnosť katastrálnych a geodetických úra
dov. Bolo užitočné, že sa ťažisko rokovaní i neformálnych diskusií 
orientovalo najmä na otázky spolupráce v geodetických základoch, 
v katastri nehnuteľností, v oblasti obnovy i aktualizácie katastrál
nych máp, a najmä na súčasný prudký nástup elektronizácie do ka
tastra nehnuteľností.

Ing. Martina Behuliaková,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zasedání evropské subkomise pro 
evropské referenční systémy EUREF 
ve Florencii
061:351:528

Ve dnech 27. až 29. 5. 2009 se konalo ve Florencii (Itálie) každo
roční zasedání evropské subkomise pro evropské referenční systé
my EUREF (EUropean REference Frame).

První den zasedání byl věnován aktivitám Technické pracovní 
skupiny EUREF a pokrokům v sítích GNSS (obr. 1).

Druhý  den  bylo  tématem  snižování  zdrojů  chyb  při  měření 
GNSS a modelování Země pomocí těchto měření. Následovaly pří
spěvky věnované výškám, tíži, geoidům a kombinování měřických 
technik. Závěrečným tématem dne bylo zlepšení a zhušťování refe
renčního rámce ETRS89.

Poslední den probíhaly prezentace národních zpráv jednotlivých 
zemí v EUREF, které informují o činnosti za poslední rok.

V  rámci  aktivit  Technické  pracovní  skupiny  zazněl  příspěvek 
o  Evropském  referenčním  systému  v  INSPIRE  (INfrastructure 
for  SPatial  InfoRmation  in  Europe).  Byl  probrán  vývoj  ETRS89 
a  údržba  souřadnic  EPN  (EUREF  Permanent  Network)  stanic 
v systému ETRS89.

Část  věnovaná  sítím  GNSS  byla  zaměřena  na  nové  trendy  ve 
vývoji.  Bylo  prezentováno,  že  stanice  by  měly  být  navázány  na 
stanice EPN, ale i na další regionální a globální sítě. Bylo pouká
záno na to, že aplikace v reálném čase mají souvislost s rychlostí 
internetového  připojení.  Technologie  pro  proud  dat,  analýzy  dat 
a poskytování produktů v reálném čase umožnily zpřesnění geode
tických veličin. Byly projednávány zkušenosti s dosažitelností dat 

v  reálném čase. V současné době  tvoří konstelaci družic převáž
ně družice GPS a nyní také 18 družic GLONASS a dvě testovací 
družice Galileo,  a proto byla vznesena výzva,  aby provozovatelé 
sítí  instalovali kombinované přijímače umožňující příjem signálů 
ze všech systémů.

Z referátu o modelování atmosféry Země vyplynulo, že metody 
GNSS prokázaly být účinným nástrojem pro předpověď počasí, stu
dii klimatu nebo monitoring počasí. S pokročilými technologiemi, 
novými výpočetními modely a účinnými postupy se v budoucnu 
očekává, že bude možné monitorovat i deformace Země. Odborníci 
zabývající se touto problematikou byli vyzváni, aby se prezentovali 
novými úspěchy s modelováním a monitoringem Země a atmosféry 
pomocí GNSS.

V části věnované snižování zdrojů chyb při metodách GNSS bylo 
připomenuto, že přesnost velkou měrou ovlivňuje poloha a šíření 
signálu. Vliv polohy i vliv šíření signálu mohou být modelovány. 
Ke  snižování  chyb  je  potřeba  provádět  kalibrace  antén  a  uvažo
vat  troposféru,  ionosféru  a  multipath.  Některé  pracovní  skupiny 
v Evropě začaly přepočítávat svá měření v loňském roce, aby zís
kaly výsledky, které jsou založeny na lepším modelu. Vítány jsou 
jakékoli  poznatky,  týkající  se  zkušeností  se  systematickými  chy
bami a také porovnání výsledků s výsledky odvozenými z dalších 
zdrojů nebo výsledky z přepracování.

Nadále probíhá definice a realizace Evropského výškového refe
renčního systému (EVRS), jehož základem jsou výšky založené na 
rozdílech potenciálů. Mnoho zemí obnovuje nebo aktualizuje své 
výškové  systémy,  současně však používají  i  3D systémy. Modely 
geoidu se na základě družicových misí GRACE a GOCE stále zlep
šují.

Na programu bylo i téma zlepšení a zhuštění Evropského terest
rického referenčního systému ETRS89. Evropský terestrický refe
renční rámec je v současnosti georeferenční bází ve většině evrop
ských  zemích  a  bude  hrát  klíčovou  roli  v  INSPIRE.  K  rozšíření 
Evropského  terestrického  referenčního  rámce  budou  používány 
metody GNSS.

Poslední den zasedání byl věnován národním zprávám. Jednot
livé státy představily své aktivity, výsledky měření, které použily 
pro referenční systémy, gravimetrická a výšková měření, sítě per
manentních  stanic  GNSS  a  vývojové  trendy  v  geoinformačních 
systémech.

Ing. Jaroslav Nágl,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 Z jednání věnovaného aktivitám Technické pracovní 
skupiny EUREF a pokrokům v sítích GNSS
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Obrázky k článku Klokočník, J. aj.: Mapování gravitačního pole Země pomocí družice GOCE

Obr. 5a Družice GOCE, strana přivrácená ke Slunci; sluneční panely, anténa GPS pro určení dráhy GOCE, korekční 
motorky a koutové laserové odrážeče (retroreflektory) pro případné sledování družice pozemskými laserovými  

dálkoměry - příspěvek k přesnému určení dráhy GOCE (ESA)

Obr. 5b Družice GOCE, strana odvrácená od Slunce; teplotní izolace, radiátor gradientometru a kamery sledující hvězdy 
pro určení prostorové orientace družice (ESA)

Obr. 6 Pohled do útrob družice GOCE s gradientometrem v jejím těžišti a vybavením pro kalibraci gradientometru, 
přijímači GPS, hvězdnými kamerami, avionikou, tanky s palivem a dalším (ESA)




