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Globální gravitační pole Země,
jeho časové variace a CHAMP

Ing. Kamil Endršt,
student postgraduálního doktorandského studia

na katedře vyšší geodézie FSV eVUT v Praze

Gravitační modely zemského tělesa a ostatních těles sluneční soustavy a jejich časové variace. Postupy a metody, jimiž se
k těmto modelům dospělo a jejich prospěšnost pro geovědní obory, Současně probíhající mise CHAMp, která napomůže, a již
napomáhá, k získání nových nebo přesnějších poznatků o gravitačním a magnetickém poli Země a ojejí atmosféře. Detailnější
pohled na jednotlivé experimenty uskutečňované na družici CHAMP i na jejich technické zabezpečení.

Gravity models of the Earth 's body and of other bodies of the Solar system and their variations in time. Procedures and me-
thods that led to these models and their contribution to geosciences. Present CHAMP mission that weill help and even now
helps to gain new or more exact knowledge about the Earth' gravity and magnetic field and about its atmosphere. More de-
tailed review of individual experiments realised on the board of the CHAMP satellite and their technical realisation.

Je gravitační pole Země složité? Zasvěcený člověk musí na
tuto otázku odpovědět kladně. Vždyť jeho reprezentace vně
zemského povrchu je silně nesymetrická, závislá na rozlo-
žení hmot uvnitř naší planety a na místě, kde toto pole stu-
dujeme. Pak tento člověk není fyzik, protože fyzika přitahuje
představa jednoduchého světa, na nějž nahlíží jako na něco,
co lze matematicky zestručnit při představě o jeho matema-
tické povaze. Je svět jednoduchý či složitý? Mějme množinu
čísel, která reprezentují hodnoty potenciálu vně zemského tě-
lesa. Je tato řada nějakým způsobem uspořádána? Uspořá-
daností řady se myslí skutečnost, že je možné uložit infor-
mace o řadě ve zkrácené podobě, kratší než je řada sama. Pak
tuto uspořádanou řadu nepovažujeme za náhodnou a nazý-
váme ji komprimovatelnou řadou. Naopak, řada je náhodná,
pokud se její složitost rovná délce řady samotné. Tato řada
je nekomprimovatelná a není možné žádné její vyjádření než
její úplný výpis. Onen zasvěcený člověk také ví, že hodnotu
gravitačního potenciálu v libovolném vnějším bodě zem-
ského povrchu je možné vyjádřit ve formě kulových funkcí,
což je řešení pro potenciálovou funkci nevírového a nezříd-
lového gravitačního pole, za splnění Laplaceoy identity,
platné vně tělesa. Je to tedy hledané zestručněné vyjádření
naší uspořádané řady. Fyzik, podle nějž jsou jím hledané pří-
rodní zákony pouhou komprimací našich smyslových údajů,
zajásá. Je snad náš zasvěcený člověk fyzik? Odpověď nechám
na každém z vás. Já mám například s oním zestručněným po-
pisem gravitačního potenciálu jen samé starosti.

2. K čemu jsou dobré detailní znalosti gravitačního pole
Země a ostatních těles Sluneční soustavy?

V posledních letech byl zaznamenán pozoruhodný vývoj
v určování gravitačních modelů zemského tělesa a terestric-
kých planet. Snaha o jejich detailnější a přesnější definování
je hnána motivací samotné geodezie i příbuzných vědních
oborů. Je mnoho geofyzikálních studií, které potřebují de-
tailní znalost gravitačního pole. Základním cílem geovědních
oborů je studium Země jako systému, který je složen z pevné,

tekuté a plynné složky a který se vyznačuje variacemi v pro-
storu i čase. Vnější gravitační pole tělesa je výsledkem vari-
ací hustoty jeho vnitr"ku. Toto pole tedy podává informace
o vnitřní stavbě daného tělesa. Výsledky altimetrie o moř-
ském geoidu lze využít ke studiu mořského dna a tektonic-
kých jevů. Modely gravitačního pole Země zasahují různým
způsobem do oceánografických aplikací altimetrických mě-
ření [7]. Kvalitní model geoidu na oblasti oceánů je potřebný
k výpočtu dynamiky topografie oceánů. Lze studovat oceán-
ské proudy, kterými se přenáší asi polovina energie získané
od Slunce, ajejich variabilitu, topografii povrchu oceánů nad
geoidem (sea suiface topography), která se pohybuje v řádu
decimetrů (nejvíce asi 2 m) a je přímým důsledkem oceán-
ských proudů a různé teploty a slanosti vody. Delší řada al-
timetrických pozorování a detailní znalost geoidu pomůže
prokázat případné zvýšení hladiny oceánů v důsledku glo-
bálního oteplování Země. Dojde k lepšímu porozumění geo-
fyzikálním procesům v systému země-oceán-atmosféra, což
přispěje ke studiu v oborech meteorologie a klimatologie.
Dráhová dynamika umělých družic Země potřebuje mít mož-
nost kvalitního určení dráhy pro studium negravitačních po-
ruch a k určování parametrů rotace Země. Určování výšek je
klasickým geodetickým problémem. Doposud je běžné, že se
výšky vztahují k různým výchozím výškovým bodům,
a proto existuje i několik výškových systémů. Zavedení jed-
notného světového výškového systému vyžaduje odvození
hodnoty geopotenciálu na povrchu geoidu (např. prostřed-
nictvím EGM 96 (Earth Gravity Model 1996) a altimetric-
kých dat získaných z mísí družice Topex / Poseidon).

K řešení globálních úloh máme tedy nyní k dispozici mo-
del odpovídající stupni a řádu 360. Ačkoli tento model ne-
bude vyhovovat všem požadavkům a přesnostem, může být
základem k detailní znalosti geoidu v oblastech, kde jsou
k dispozici potřebně hustá gravimetrická měření.

Získání parametrů gravitačních modelů bylo dosaženo vy-
užitím různých typů měření a technik řešení. Jde především
o družicová měření, gravimetrická měření na povrchu Země
a altimetrická měření. Při určování parametrů gravitačního
pole planet se zatím uplatňují pouze družicová měření. Ča-
sové a prostorové rozložení dat jsou důležité faktory pro ře-
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Obr. 1 Celkový pohled na družici
letící nad zemským povrchem

šení a pro stanovení přesnosti tohoto řešení. Protože mořský
povrch úzce souvisi s geoidem, získává družicová altimetrie
přesná měření gravitačního pole nad povrchem moří. Za-
tímco v osmdesátých letech byly parametry gravitačních mo-
delů získávány pouze z družicových dat, v letech devadesá-
tých je k jejich řešení použito i dat družicové altimetrie
a gravimetrických měření. Takovéto globální gravitační pole
je používáno jako referenční pro určení detailního regionál-
ního pole potřebného např. pro výpočet nadmořských výšek
z elipsoidických, určených metodou GPS (Global Positio-
ning System).

Časové variace zemského gravitačního pole jsou způso-
beny mnoha úkazy, jako jsou lunisolární slapy, přemisťování
atmosférické a oceánické masy, změny v rozložení ledovců,
sněhu a podzemních vod, zemětřesení, postglaciální změny
v zemském plášti, dlouhodobé pohyby v zemském plášti, ak-
tivita v zemské kůře a mnohé další geofyzikální jevy. Je dů-
ležité porozumět těmto variacím, protože přímo směřují k po-
chopení a sledování geofyzikálních procesů, zemské rotace
a změn mořské hladiny. Na základě časových změn gravi-
tačního pole Země je založeno mnoho geofyzikálních studií
o viskozitě zemského pláště a mořské hladiny. Redistribuce
hmoty uvnitř Země také způsobuje časové variace. Zatímco
časové variace způsobené slapovými jevy jsou poměrně
dobře určovány, protože známe dostatečně jejich frekvenci,
neslapové změny jsou obtížně detektovatelné. Časové vari-
ace gravitačního pole jsou výsledkem složení velkého počtu
procesů v atmosféře, hydro sféře a samotného pevného zem-
ského tělesa. Některé geodynamické procesy mohou být sle-
dovány měřením gravitačních změn, které produkují, a může
být definována frekvence a amplituda těchto variací. Procesy
ovlivňující gravitační pole jsou výsledkem primárních a se-
kundárních efektů. Např. pohyb pólu může způsobovat pře-
misťování hmoty v atmosféře, hydrosféře a zemském jádru.
Takové procesy mají periodu větší než sto let a jsou všeo-
becně přijímány jako sekulární s variací I ,uGal/rok I) nebo
menší. Typické změny několika ,uGal jsou spojeny se sezón-
ními pohyby vodní hmoty v oceánech, atmosférickými pro-
cesy a pohybem pólu. Slapové jevy způsobují variace až

280 ,uGa!. Časové variace gravitačního pole měřené na zem-
ském povrchu jsou výsledkem vertikálního pohybu obser-
vačního místa a přímých a nepřímých efektů přemisťování
hmoty uvnitř tělesa Země. V nedávné době byl zaznamenán
jistý pokrok v měření a modelování časových variací. Byl
např. získán odhad variací zonálních parametrů nižšich řádů
příslušející povrchu atmosférických tlakových polí. Proká-
zané změny parametru J2 zjištěné laserovým měřením na dru-
žici Lageos jsou dávány převážné do souvislosti s přesunem
atmosférických hmot s ročními periodami. Také se ukázalo,
že prokázané změny parametrů J3 nejspíše nesouvisí s redi-
stribucí hmot v atmosféře. Je to částečně dáno kontamina-
cí dalšími, neznámými gravitačními nebo negravitačními
efekty. Také redistribuce hmot v oceánech je významným je-
vem způsobujícím časové variace gravitačního pole Země.
Družicová a terestrická měření jsou kombinována k získání
optimální reprezentace variací gravitačního pole Země. Dru-
žicová měření jsou výhodná ke studiu dlouhodobých variací,
zatímco terestrická měření mohou být využita k ověření ně-
kterých aspektů dlouhodobých změn, ale především hrají je-
dinečnou roli při studiu krátkodobých variací. S vývojem
kvalitních absolutních gravimetrů bylo možno dosáhnout
přesnosti potřebné k měření změn gravitačního pole. IAGBN
(The lnternational Absolute Gravity Basestation Network)
má za úkol objektivní určování pohybů a deformací bodů na
zemském povrchu a měření gravitačního potenciálu a jeho
časových variací na a uvnitř zemského povrchu. Stanice byly
navrženy tak, aby bylo dosaženo jejich rovnoměrného roz-
místění na zemském povrchu. Nebyl to jednoduchý úkol
s ohledem na skutečnost, aby byla pečlivě vyloučena místa
na styku tektonických desek, kde mohou endogenní procesy
v zemském plášti rušít sledování změn příslušných k pocho-
dům probíhajícím hlouběji uvnitř Země. Postglaciální zdvih
donedávna zaledněného povrchu, deformace zemské kůry na
styku tektonických desek a vulkanické procesy jsou některé
z geodynamických jevů, pro které mohou být časové změny
přímo předpovídány podle odpovídajícího fyzikálního mo-
delu. Měření změn na zemském povrchu vede zpětně ke zkva-
litňování tohoto modelu. V průběhu osmi let byla demon-
strována přesnost absolutních gravimetrických měření lepší
než 0,4 ,uGal/rok (což odpovídá asi 2 mm/rok). S nedávným
zpřesněním absolutních gravimetrů se očekává přesnost od-
povídající I mm/rok. V mnoha případech může být využita
kombinace gravimetrického měření a geometrické nivelace.

Obr. 2 Snímek ze startu rakety COSMOS z kosmodromu
Plesetsk. Uvnitř malého vynášecího modulu v horní části

rakety je schován CHAMP
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Obr. 3 Zmenšování hlavní poloosy dráhy CHAMP s časem
(15. 7. 2000 až 27. 5. 2001) - z laserové lokace družice

Opakovaná gravimetrická měření ve Skandinávii, Grónsku,
Kanadě a na Antarktidě s rozložením stanic vzdálených ně-
kolik stovek kilometrů jsou důležitá k získání modelu cel-
kového postglaciálního zdvihu. Kombinace gravimetrických
a GPS měření bude hrát také důležitou roli při studiu procesů
na rozhraní tektonických desek a zemětřesení. Měření v glo-
bální síti IAGBN s novým instrumentálním vybavením po-
vede k ověření stability geocentra na subcentimetrové úrovni.
K odfiltrování lokálních geodynamických jevů na stanicích
IAGBN bude zapotřebí kolokace se stanicemi IGS (lnterna-
tional GPS Service for Geodynamics) nebo spojení s TRS
(Terrestrial Reference System), aby bylo možno separovat
vertikální pohyb na každé stanici [10].

Určování gravitačního pole spolu se znalostí povrchové to-
pografie nám umožňuje nahlédnout do nitra planet a utvořit
si představu o jejich vnitřní stavbě a dynamice. Můžeme stu-
dovat rozložení vnitřní hustoty a její anomálie. Modely gra-
vitačních polí planet mohou být také užitečné ke studiu kom-
penzace povrchové topografie, která nám dává informace
o mechanických vlastnostech a stavu tlaku litosféry. Gravi-
tační pole planet jsou určována téměř výhradně analýzou drah
kosmických sond. Naše znalosti o gravitačních polích Jupi-
teru, Satumu a vzdálenějších planet jsou omezeny pouze na
odhad jejich hmotnosti a několika málo parametrů nízkých
řádů, zatímco u Venuše, Marsu a Měsíce jsou parametry je-
jich gravitačního pole určeny Dopplerovskými a altimetric-
kými měřeními kosmických sond vyslaných na eliptické
dráhy kolem těchto těles. Altimetr družice Clementine do-
sáhl významného zlepšení modelu topografie povrchu Mě-
síce, který umožňuje geofyzikální studium jeho vnitřku. De-

tailní gravitační model Marsu byl získán hlavně analýzou
drah sond Mariner-9, Viking-l, Viking-2 aměřenímaltimetru
MOLNMGS. Při přípravách mise Mars Observer byl analý-
zou dat získán model do řádu a stupně 50. Tento model vedl
k významnému porozumění geofyziky Marsu a zlepšení dy-
namiky sond obíhajících toto těleso. V dnešní době máme
k dispozici model gravitačního pole Marsu řádu a stupně 70.
V posledních letech byl částečně učiněn pokrok v modelo-
vání gravitačního pole Venuše užitím družicových dat sondy
Pioneer Venus Orbiter a Magellan. K významnému zlepšení
gravitačního modelu zvláště v polárních oblastech došlo pou-
žitím dat z fáze mise Magellan, kdy bylo využito brždění
sondy atmosférou Venuše k dosažení kruhové dráhy. Topo-
grafie povrchu Venuše potřebná ke geofyzikálnímu studiu je-
jího vnitřku byla odvozena z měření altimetrů na družicích
Magellan a Pioneer Venus Orbiter.

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, k detailnímu modelu
gravitačního pole Země jsou zapotřebí další terestrická, alti-
metrická a družicová měření. Velkou naději slibuje družicová
gradientometrie, jejíž princip je podrobněji uveden např.
v [8]. V současné době je realizován jeden z mála navrže-
ných projektů CHAMP (CHAllenging Minisatelie Payload).
Jedná se o družici s množstvím přístrojů pro studium gravi-
tačního a magnetického pole Země a zemské atmosféry, jež
byla vypuštěna 15. července 2000 z ruského kosmodromu
Plesetsk (63°N; 410E) na téměř polární (i == 87°), kruhovou
(e == O) dráhu ve výšce 454 km (obr. 1 a 2). Životnost družice
je plánována na pět let, což slibuje kontinuální přísun velmi
kvalitních dat potřebných k výraznému zlepšení modelování
zemského gravitačního a magnetického pole a jejich časo-
vých variací a zemské atmosféry. Díky odporu atmosféry
bude družice na své dráze sestupovat (obr. 3). Předpokládá
se, že na konci mise bude ve výšce asi 300 km. V případě ne-
vyhovujícího sestupu, např. nízké nebo naopak vysoké slu-
neční aktivity, je možné družici na její dráze korigovat po-
mocí raketových motorů. Tyto manévry mohou být využity
během mise v závislosti na výšce družice nebo na požadav-
cích vědeckých experimentů. Počáteční výška dráhy nad
zemským povrchem garantuje víceletou dobu trvání mise bě-
hem různé sluneční aktivity, vyhovuje požadavkům atmo-
sférických (ionosférických) aplikací z hlediska sledování pa-
rametrů v různých vrstvách atmosféry a konečně je optimální
pro měření hlavního magnetického pole Země. Mise je za-
střešena německým GFZ (GeoForschungsZentrum) a podí-
lejí se na ní americká NASA (National Aeroautics and Space
Administration) a AFRL (Air Force Research Laboratories)
a francouzské CNES (Centre National des Études Spacia-
les). Hlavním cílem mise je získání vysoké přesnosti globál-
ního gravitačního pole Země a jeho časových variací, mode-
lování zemského magnetického pole s nevídanou přesností,
potřebnou pro aplikace v geofyzice, a pro studium systému
Země-Slunce a studium atmosféry s využitím pro porozu-
mění globálních klimatických změn.

Kvalitní a homogenní sledování globálního gravitačního
pole je zaručeno analýzou variací polární dráhy nízko letící
družice, které tomuto poli odpovídají. Důležité je zaručit od-
filtrování ostatních poruch, především negravitačního pů-
vodu. Pro analýzu časových variací tohoto pole způsobených
např. slapy, postglaciálním zdvihem nebo přemisťováním
hmot uvnitř zemského tělesa a v atmosféře Země je pak zá-
sadní dlouhá (několikaletá) životnost takovéto mise. Dráha
CHAMP je neustále určována pomocí kódových a fázových
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měření GPS a sporadicky laserovým měřením
z globální laserové sítě stanic. CHAMP pro-
chází rezonancemi např. 46/3, 77/5 nebo 31/2
[4], což by mohlo být zajímavé pro kvalitní
určení vybraných parametrů gravitačního
pole. Mise také zajišťuje unikátní experiment
v monitorování oceánského povrchu pomocí
zrcadlově odražených signálů družic GPS
(reflektivní altimetrie). Ke globálnímu po-
krytí vnějšího magnetického pole je zapotřebí
středně nízká dráha, zatímco pro studium
magnetického pole zemské kůry je významná
co nejnižší dráha. Pětiletá doba trvání mise
zaručí sledování bohatého spektra časových
variací včetně sekulárního trendu a umožní
separaci různých zdrojů magnetického pole.
Pro výzkum atmosféry je k dispozici nová zá-
krytová metoda měření (occulting experi-
ment) založená na principu zpracování sig-
nálů z družic GPS těsně nad nebo pod
obzorem respektive zjištění zpoždění signálu
od takovéto družice. Bude možné získat in-
formace o teplotě, tlaku a vypařování vod-
ních par v neutrální atmosféře. Časové dife-
rence mezi dvěma signály o různé frekvenci kalibrační magnetometr
umožní výzkum elektronové hustoty iono-
sféry.

Samotná družice byla projektována a vy-
robena ve spolupráci GFZ a DJO (Daimler Chrysler Aero-
space Jena Optronic). CHAMP má robustní strukturu spevně
fixovanými solárními panely o ploše 7 m2• Tvar družice je
navržen tak, aby nejlépe odpovídal aerodynamickému cho-
vání, uložení přístrojů a dalších zařízení a mohl být uložen
do vynášecí rakety COSMOS. Pro měření magnetického pole
je z důvodu rušivého vlivu ostatních zařízení umístěna mag-
netometrická sestava na tyči (boom) ve přední části satelitu.
Bludné magnetické pole je tak v oblasti magnetometru po-
tlačeno pod 50 pT. Těžiště družice CoG (Centre ofGravity)
je zaručeno s přesností 2 mm v průběhu celé mise. Představu
o tvaru družice a o umístění jednotlivých přístrojů je možno
získat z (obr. 4). CHAMP je udržován v prostoru tak, aby in-
terní souřadnicový systém dodržoval požadovanou orientaci
s přesností 2° a 10/s. (Počátek tohoto systému je v těžišti, osa
X směřuje do směru letu, osa Z směřuje k nadiru a osa Y do-
plňuje tento systém na pravoúhlý, pravotočivý). O to se stará
polohový kontrolní subsystém AOCS (Attitude and Orbit
Control Subsystem), skládající se z dvanácti raketových try-
sek pro udržování orientace satelitu v prostoru a dalších dvou
trysek pro manévrování družice na její dráze. Teplotní kon-
trolní subsystém TCS (The Thermal Control Subsystem) ga-
rantuje udržování teploty pro všechny instrumenty a sub-
systémy. Je toho dosaženo speciálním povrchovým nátěrem
a tepelnou izolací. Pro kritické části prostoru družice s vy-
sokým požadavkem na teplotní stabilitu je implentováno in-
terní kontrolní topné těleso. Subsystém záznamu dat OBDH
(The On-board Data Handling) shromažďuje všechna data
z přístrojů, kterých je během jednoho dne asi 141 Mbyte.
Data jsou shromažďována v paměťové jednotce MMU
(Mass Memory Unit) s kapacitou 1 Gigabit a telemetricky
posílána na Zemi přenosovou rychlostí 1 Mbite/s, je-li v do-
hledu přijímací pozemní stanice Neustrelitz. Druhá stanice
Weilheim operuje jako řídící a kontrolní stanice a posky-
tuje možnost rezervní stanice pro Neustrelitz. Subsystém
záznamu dat je synchronizován s časem GPS pomocí pulsů
každou sekundu. Tyto referenční pulsy jsou také přenášeny

-----
laserový odražeč
a anténa pro GPS-altimetrii

optická lavice s gyroindukčním
magnetometrem a hvězdným
kompasem

GPS anténa pro
přesné určení dráhy

Obr. 4 Schéma tvaru družice a umístění jednotlivých
přístrojů na palubě (váha družice při vypuštění byla

522,5 kg, její výška je 750 mm, délka 8333 mm
(s 4 044 mm dlouhou tyčí) a šířka 1 621 mm

do všech zařízení. Každý 10 sekund přijímač GPS aktuali-
zuje družicový čas.

CHAMP nese sedm různých zařízení, která zajišťují spl-
nění cílů celé mise. Množství parametrů a software bylo zlep-
šeno v kalibrační a ověřovací fázi celého experimentu. Mezi
prvními přístroji je třeba zmínit mikroakcelerometr STAR
(STAR Accelerometer), o jehož správné fungování se stará
CNES a byl vyroben v ONERA (Office National ďEtudes et
de Recherches Aerospatials). Slouží k měření zrychlení ne-
gravitačního původu, jako je odpor atmosféry nebo tlak slu-
nečního záření přímého nebo odraženého od zemského po-
vrchu. Využívá obecně známého principu elektrostatického
mikroakcelerometru [8], kdy je pohyb testovacího tělesa,
ovlivněného pouze gravitačními vlivy a "uvězněného" uvnitř
vakuové "krabice", korigován elektrostatickými silami upro-
střed krabice. Použité elektrické signály shromážděné z elek-
trod jsou v přímém funkčním vztahu se silami negravitač-
ního původu, které působí na družici, tedy i na krabici a může
být určen vektor poruchového zrychlení. Rozsah měření mik-
roakcelerometru je 10-4ms-2 s přesností lepší než 10-9 ms-2

s frekvenčním rozsahem lO-t -;- 10-4Hz. Celá soustava mik-
roakcelerometru musí být umístěna přesně v těžišti, abychom
vyloučili poruchová zrychlení způsobená rotací celé družice
kolem os výše uvedeného interního souřadnicového systému
a gravitačními gradienty. Krabice je vyrobena ze speciální
keramiky, která zaručuje teplotní variace soustavy mikroak-
celerometru na co nejnižší úrovni. V kombinaci s přesným
určením polohy CHAMP pomocí přijímače GPS, tedy do-
kážeme analyzovat variace dráhy odpovídající pouze gravi-
tačnímu rušení, což je důležité pro gravitační modelování.
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GPS přijímač TRSR-2 (GPS Receiver) byl poskytnut
NASA a vyroben JPL (NASA 's Jet Propulsion Laboratories)
(obr. 5). Přijímač zaručuje přesné určení dráhy družice, ex-
perimentální použití GPS-aitimetrie zrcadlově odražených
GPS signálů od oceánu a ledových povrchů, poskytuje syn-
chronizační pulsy pro přesné definování času na družici a au-
tomaticky generuje navigační informace pro polohový kon-
trolní subsystém. TRSR-2 je 48-kanálový přijímač, který
využívá 36 kanálů, tzn., že může zpracovávat v jednom oka-
mžiku signály až z 12 družic GPS (pro každou potřebuje
3 kanály). Zpracování kódových měření zaručuje přesnost
v určení polohy satelitu lepší než 10 m. Přesnější dráha je
získána následným zpracováním fázových měření a celko-
vým dynamickým řešením systému družice CHAMP-GPS.
Nová možnost využití měření GPS je v pozorování zákrytů
družic GPS, kdy dochází ke zpožďování signálů od zakry-
tých družic, což umožňuje odvozování parametrů atmosféry
(ionosféry). Jelikož je ionosféra disperzní medium pro elek-
tromagnetické vlny, jsou její parametry určovány ze zpož-
dění obou signálů GPS družic s odfiitrováním vlivu neutrální
atmosféry.

K laserové lokaci družice je nutný laserový odražeč LRR
(Laser Retro Reflector), složený ze čtyř odrazných hranolů,
umístěný na spodní části družice. Laserová lokace družice
dokáže pomocí krátkých laserových pulsů (35 až 100 ps)
změřit přímou vzdálenost mezi referenční stanicí a družicí
s přesností lepší než 10 mm. Takovéto určení polohy je po-
třebné (v kombinaci s GPS navigačním řešením) k výpočtu
přesné dráhy družice, ke kalibraci GPS navigačního systému
a umožňuje experiment ověřování existujícího modelu at-
mosféry při měření na dvou frekvencích (two-colour experi-
ment). Pro jednoznačné řešení laserové lokace družice je
podstatné, aby byl vyslaný impuls odražen zpět pouze jed-

ním "viditelným" hranolem. To zaručuje, ve velké většině
případů konstelace referenční stanice a CHAMP, speciální
sestava pouze čtyř uvedených odrazných hranolů. V případě,
kdy takové jednoznačné řešení není možné (např. je-Ii dru-
žice těsně nad obzorem), je měření vyloučeno. Referenční
bod laserového odražeče je v průsečíku optických os čtyř hra-
nolů a je definován s přesností 1 mm vzhledem k těžišti, od
kterého je vzdálen o 250 mm vose Z směrem k nadiru.

Gyroindukční magnetometr FGM (Fluxgate Magneto-
meter) byl vyvinut a vyroben ve spolupráci s DTU (Techni-
cal University oj Denmark). Jedná se o kompaktní sférickou
cívku o průměru 82 mm, která generuje homogenní ímagne-
tické pole uvnitř objemu sféry kontrolované třemi prstenco-
vými senzory. Proudy protékající jednotlivými cívkami jsou
korigovány tak, aby bylo zaručeno uvedené homogenní pole
uvnitř koule měnící se z důvodu okolního (vnějšího) mag-
netického pole. Reprezentací změn magnetického pole
uvnitř koule je odvození jednotlivých komponent magnetic-
kého pole Země. Gyroindukční magnetometr určuje složky
magnetického pole v rozsahu 65 000 n T. Pro správnou in-
terpretaci vektorových složek je podstatná správná činnost
polohového kontrolního subsystému a znalost orientace dru-
žice v prostoru v čase měření a vyloučení nežádoucích mag-
netických polí produkovaných jednotlivými přístroji. Z to-
hoto důvodu je gyroindukční magnetometr umístěn na tyči
spolu s hvězdným kompasem ASC (Advance Stellar Com-
pas) s mechanickou stabilitou 10". Oba dva hvězdné kom-
pasy umístěné na družici byly také vyvinuty a vyrobeny DTU
a jejich součástí je kamerová jednotka skládající se ze dvou
kamer a datová jednotka. Jeden hvězdný kompas je spolu
s gyroindukčním magnetometrem součástí optické lavice
a poskytuje informace o prostorové orientaci družice pro
magnetometr, zatímco druhý je významným zdrojem dat pro

Obr. 5 Sestava GPS pro zákrytový experiment v zadní části
družice a anténa pro přesné určení dráhy družice
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Obr. 6 Záběry Z laboratoře, kde se CHAMP fyzicky
"narodil"

polohový kontrolní subsystém. Velmi podstatnou vlastností
hvězdných kompasů je, že kamerové hlavy netvoří rušivé
magnetické pole. To dovoluje umístění magnetometru spolu
s hvězdným kompasem na optické lavici a významně zvěro-
hodňuje naměřená data. Princip práce hvězdného kompasu
spočívá v porovnávání katalogu hvězd se skutečně získaným
obrazem hvězd velikosti l8,4°x 13,8°. Obraz hvězd je za-
znamenán hvězdnou kamerou na CCD (Charge Coupled De-
vice), který je sériově přečten a opraven o distorzní vady
optické soustavy kamery. Dvě kamery a vhodný software za-
ručují správnou funkci hvězdného kompasu v případě pře-
chodu slunečního nebo měsíčního kotouče přes zorné pole
kamery. Na konci tyče je umístěn kalibrační magnetometr
OVM (Overhauser Magnetometer), který byl vyvinut a vy-
roben ve spolupráci s LETI (Laboratoire ďElectronique de
Technologie et ďlnstrumentation). Jedná se o skalární mag-
netometr a poskytuje možnost kalibrace gyroindukčního
magnetometru ve směru letu. Kalibrační magnetometr zaru-
čuje přesnost výsledků asi na úrovni 0,5 nT. K měření množ-
ství a pohybu ionů v ionosféře slouží další ze zařízení umís-
těných na družici CHAMP. Jedná se o ionový driftmetr
DIDM (The Digital Ion Driftmeter) poskytnutý AFRL.
Z jeho měření může být odhadnuto množství parametrů jako
jsou ionová hustota a teplota, driftová rychlost ionů nebo
elektrické pole. Spolu s měřením magnetického pole poté
může být definováno rozložení iosférických proudů. Spolu
s měřením magnetického pole poté může být definováno roz-
ložení iosférických proudů. Iony vstupují otvorem aparatury
a padají na citlivý element-analyzátor. U ionů s energií pře-
vyšující nastavenou hranici dojde k definování polohy jejich
dopadu na analyzátor. Takto je získána mapa dopadů ionů na
citlivé zařízení. Z obr. 6 a 7 je možno si udělat představu o ve-
likosti družice.

CHAMP již v současné době přináší a ještě přinese velké
množství nových poznatků. Především kvalitní, přesné a ho-
mogenní modelování gravitačního pole Země potřebné pro
jeho aplikaci v modelování nitra Země (isostatické a dyna-
mické modelování) v kombinaci se seizmickými daty a k od-
vození geoidu jako referenční plochy pro altimetrické řešení
oceánské topografie a cirkulace a možnost přesnějšího určo-

Obr. 7 Záběry z laboratoře, kde se CHAMP fyzicky
"narodil"

vání drah altimetrických družic. Dále jeho časových variací
potřebných k získání dlouhoperiodických změn nízkých
stupňů gravitačních parametrů pro detekci postglaciálního
zdvihu, modelování viskozity zemského tělesa, potvrzení te-
orií interakcí mezi zemským pláštěm a kůrou, modelování
krátkodobých variací příslušných změnám v zemské atmo-
sféře, cirkulaci vody v oceánech, sněhové pokrývce apod.
S nevídanou přesností měřené magnetické pole Země po-
může k modelování vodivosti zemského pláště, odvození pe-
riody denních variací tohoto pole, k interpretaci litosféric-
kých magnetizačních map v souvislosti s geologickými
strukturami, umožní porozumění souvislosti elektrického
a magnetického pole ve vztahu k magnetickým bouřím atd.
Vysoce kvalitní informace o teplotě a vlhkosti v troposféře
a stratosféře dovolí studium klimatologických změn, posune
vývoj dynamiky atmosféry a charakterizace atmosférických
vln v různých prostorových a časových měřítkách. Defino-
vání parametrů ionosféry poskytne důležité informace pro
modelování průchodu signálů ionosférou potřebné k navi-
gačním úlohám a družicové komunikaci a umožní studium
dlouhodobých variací elektronové hustoty ionosféry v glo-
bálním měřítku a ionosférických poruch (např. ionosféric-
kých bouří) [3]. Také bude snad možné izolovat měření od-
poru atmosféry z dat družicového mikroakcelerometru pro
modelování variací hustoty atmosféry v kombinaci s mag-
netickými a ionosférickými poruchami. Uvedené možnosti
interpretace dat získaných družicí CHAMP jsou pouze struč-
ným výčtem využití informací, které jsou dostupné právě pro-
bíhající misí. CHAMP jistě napomůže k pokroku v pozná-
vání planety, na které žijeme a o které toho víme stále dost
málo.
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Pro různé výšky cílů, jejich zenitové vzdálenosti a pro různé vlnové délky jsou odvozeny vzorce pro zjištění ztráty světla. Taje
vyjádřena snížením osvětlení nebo snížením hvězdné velikosti v místě měřické stanice.

Loss oj light Jormulas Jor different target heights, their zenith distances as well as Jor different wave lengths are derived. The
loss is expressed by decreases oj lightening or star magnitude at the place where the observation station is situated.

Předložená práce nemá za úkol řešit jistý, předem daný pro-
blém geodézie či oboru příbuzného. Má být podnětem všude
tam, kde se se ztrátou světla setkáváme, a to počínaje turis-
tikou a konče kosmonautikou. A nejde jen o světelné záření,
ale obecněji o celkové záření elektro-magnetické.

Ztráta světla vlivem atmosféry způsobuje snížení osvětlení
v pozorovacím místě a tím i snížení zrakového vjemu, sní-
žení účinku na fotografické desce či na elektronickém de-
tektoru atd. Příčiny vystihnout zcela, je obtížné. Proto vlivy
dělíme jen rámcově do třech skupin:
- vliv atmosféry celé nebo jen její části,
- vliv jasu oblohy (jen u objektů nočního nebe),
- vlivy neznámé.

V následujícím půjde pouze o vlivy atmosféry.

V [3], str. 154, se píše: "Extinkce nebo též atmosférická ab-
sorpce je zeslabení světla nebeských těles při průchodu zem-
skou atmosférou. Příčinou extinkce je ztráta světla při do-
padu na molekuly vzduchu. I) Jimí pohlcená světelná energie
se mění v energii kinetickou (tepelnou). Část této energie se
opět mění v energii světelnou a působí luminiscenci, které
zde ovšem nebudeme věnovat pozornost."

V [1], str. 194, mluví autor o změně intenzity paprsku, kte-
rou rovněž nazývá extinkcí neboli atmosférickou absorpcí.
Uvádí dva vlivy tohoto druhu: vliv vodní páry, leč ten je pod-
řadný a vliv vlastní extinkce, a ten je zásadní. Postihuje celé
spektrum, ale s různými účinky na různé barvy. Vlivu ubývá
od fialové barvy (asi 0,470 J1m) k červené (asi 0,670 J1m vl-
nové délky). Modrou pohlcuje a rozptyluje více než červe-
nou. Proto při západu Slunce je jeho barva červená a vyza-
řuje především červené paprsky.

Ve fundamentálním spise [5] je v kapitole o atmosférické
extinkci na str. 182 uvedeno: "Ovzduší, které obklopuje naši
Zemi, absorbuje a rozptyluje světlo přicházející z mezi-
hvězdného prostoru. Tento jev se nazývá atmosférická ex-
tinkce. Čím delší dráhu proběhne paprsek v ovzduší, tím víc
je zeslaben, to znamená, že čím bude hvězda dále od zenitu,
tím více bude její světlo oslabeno. Jelikož extinkce je pře-
vážně způsobena rozptylem světla na molekulách vzduchu,
je její závislost na vlnové délce vyjádřena přibližně výrazem
A,~.Rozptyl světla v atmosféře není tedy pro všechny vlnové
délky stejný. Nejvíce se rozptyluje modré světlo, nejméně
červené. Z toho důvodu jsou Slunce nebo Měsíc při západu
načervenalé. Naproti tomu obloha, která září rozptýleným
slunečním světlem, je modrá." Na str. 151 tamtéž je uvedeno,
jaký je rozdíl mezi absorpcí a rozptylem: "Rozptyl je proces,
při kterém foton zachovává v podstatě svou identitu před do-
padem i po dopadu na částice ... Při pravé absorpci je foton
pohlcen částicí a trvale nebo dočasně zmizí ze zářivého pole."

http://op.gfz-potsdam.de/champ
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V následujícím textu rozdělíme studium vlivu atmosfé-
rické extinkce na dvě části. V první části se bude jednat o prů-
chod světelných paprsků celou atmosférou a v druhé části
o průchod jen částí atmosféry. Nejdříve však odvodíme vý-
chozí vztahy.

Tento vzorec je odvozen za předpokladu platnosti experi-
mentálního zákona, který říká, že světelný paprsek v dráze
ds zeslabí svůj světelný tok a tím i osvětlení E (obě veličiny
jsou na sobě lineárně závislé) o část dE, která je délce ds
úměrná, [2]. Pak tedy platí, že

kde f3 je koeficient úměrnosti a nazývá se součinitel absorpce.
Integrujeme-li podél dráhy paprsku, a to v mezích od (do-
mnělé) horní hranice atmosféry, kde s = O a E = E, až po sta-
novisko 8, viz obr. 1, kde s = celková délka dráhy v atmo-
sféře a E = Ez, dostaneme vztah

který podchycuje zeslabení světelného toku a tedy i osvět-
lení po projití paprsku po dráze s a v zenitové vzdálenosti z.
Výraz k se nazývá koeficient atmosférické propustnosti.

Celý tento příspěvek, zde předložený, je platný za před-
pokladu správnosti vztahů (1) a (2). Další z něj vyplývají.
Z poznámek 1 a 2 je však zřejmé, že jde o jisté, ne však do-
konalé, přiblížení skutečnosti. Ostatně tomu tak je v mno-
hých dalších fyzikálních úvahách. Do jaké míry je vystižena
skutečnost, ukáže jen experiment. A to je již mimo rámec to-
hoto článku.

Je zřejmé, že horní hranice atmosféry není nijak definována.
Zavedeme proto model atmosféry, jehož hustota Po je v celé
vrstvě konstantní (obr. 1) a rovna hustotě Po reálné atmosféry
při povrchu Země za normálních podmínek. Tento Cassiniův
model předpokládá, že v něm paprsek "potká" stejný počet
molekul jako ve skutečné atmosféře a že bude tudíž extinkce
u obou stejná.2) Výšku vrstvy H modelu odvodíme z pod-
mínky, že hmotnost sloupce vzduchu skutečné atmosféry,
kterou vyjádříme hmotností sloupce rtuťového, se musí rov-
nat hmotnosti sloupce žádaného modelu. Tedy

Dosadíme-li za bo 76 cm, za hustotu rtuti PHg a vzduchu Po
hodnoty 13595 kg/m3 a 1,293 kg/m3 je H = 7990,9 m.

V předchozím odstavci byla definována horní hranice mo-
delu atmosféry. Délku dráhy paprsku, kterou projde světelný
paprsek v zenitové vzdálenosti z v daném modelu, označme
M (z), obr. 1, a nazveme ekvivalentní dráhou nebo též vzduš-
nou hmotou. Její rozměrovou (délkovou) jednotkou bude
právě odvozená výška. Tedy

2) Jistě, že ne přesně stejná. Působí prach a mnohé další. Jde však
jen o základní přiblížení ke skutečnosti.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 48/90, 2002, číslo 6 113

Tab. 1 Hodnoty ekvivalentní dráhy M(z) respektive sec z, koeficientu k atmosférické propustnosti a úbytku .1m hvězdné velikosti pro různé
vlnové délky (cíl vně atmosféry)

[3= 0,407 [3= 0,321 [3= 0,268 -b a= 0,442 -ba= 0,348 -ba= 0,291
k = E/E = e-/3M(z) .1m= -ba[M (z) - 1]

z M(z) sec z Á= 0,470 Á= 0,550 Á= 0,670 Á= 0,470 Á = 0,550 Á= 0,670

0° 1,00 1,00 0,665 0,725 0,765 0,0 0,0 0,0
10° 1,02 1,02 0,660 0,721 0,761 0,009 0,07 0,006
20° 1,06 1,06 0,650 0,712 0,753 0,026 0,021 0,017
30° 1,15 1,15 0,626 0,691 0,735 0,066 0,052 0,044
40° 1,30 1,31 0,589 0,659 0,706 0,132 0,104 0,087
50° 1,55 1,56 0,532 0,608 0,660 0,243 0,192 0,160
60° 2,00 2,00 0,443 0,526 0,585 0,442 0,348 0,291
70° 2,90 2,92 0,307 0,394 0,460 0,839 0,662 0,552
75° 3,82 3,86 0,221 0,293 0,359 1,25 0,982 0,820
80° 5,60 5,76 0,102 0,166 0,223 2,03 1,60 1,34
85° 10,40 11,47 0,014 0,035 0,062 4,15 3,27 2,73
90° 40,05 1) 0,000 0,000 0,000 17,2 13,6 11,4

Skutečná výška cíle C Tlak*) Modelová výška cíle C M'(OO)
[km] b [hPa] [km]

O 1013 O O
5 543 3,71 0,464

10 291 5,70 0,713
20 84 7,33 0,917
50 3 7,97 0,997

100 O 7,99 1,000

Tab. 3 Hodnoty ekvivalentní dráhy M'(z) a koeficientu k atmosférické propustnosti pro dané výšky 5,10 a 20 km a pro vlnovou délku
Á = 0,550 J1m (cíl uvnitř atmosféry)

Výška 5km 10 km 20 km

z M'(z) k M'(z) k M'(z) k

0° 0,464 0,862 0,713 0,795 0,917 0,745
10° 0,474 0,859 0,727 0,792 0,935 0,741
20° 0,492 0,854 0,756 0,784 0,972 0,732
30° 0,534 0,842 0,820 0,768 1,05 0,714
40° 0,604 0,824 0,927 0,743 1,19 0,682
50° 0,720 0,794 1,10 0,702 1,42 0,634
60° 0,929 0,742 1,43 0,632 1,83 0,556
70° 1,35 0,648 2,07 0,514 2,66 0,426
75° 1,77 0,566 2,72 0,418 3,50 0,325
80° 2,60 0,434 3,99 0,278 5,14 0,192
85° 4,83 0,212 7,42 0,092 9,54 0,047
90° 18,6 0,003 28,6 0,000 36,7 0,000
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a součinitel absorpce f3 musí vyhovovat zavedené délkové
jednotce M (z = O), viz rovnice (4).

Podle [4] je f3 = 0,0090 1..-4 + 0,223, kde vlnová délka A.je
vyjádřena v J1m. Pro vlnové délky A.= 0,470, 0,550 a 0,670
J1m, odpovídající modré, zelenožluté a červené, jsou f3 =
= 0,407, 0,321 a 0,268. Pro tyto vlnové délky a pro různé ze-
nitové vzdálenosti z jsou v tab. 1 vypočteny hodnoty koefi-
cientů atmosférické propustnosti k = EIE = exp[-f3 M (z)],
viz rovnici (5). Z tab. 1 vyplývá, že osvětlení je tlumeno na
polovinu původního osvětlení E v zenitové vzdálenosti 60°až
70°, a to v závislosti na vlnové délce, neboli na barvě. Též
jednoduše můžeme odvodit vliv extinkce na hvězdnou veli-
kost m. Podle [3, str. 156] platí, že

kde mz je hvězdná velikost pozorovaná v zenitové vzdále-
nosti z na povrchu Země a m je hvězdná velikost téhož zdroje,
viditelná na horní hranici atmosféry, a tedy ještě neovlivněna
extinkcí. Dále b = -2, 5, f3je součinitel absorpce a a = f3 Mod
je tzv. extinkční koeficient, kde Mod = 0,43429. Např. pro
vlnovou délku A.= 0,550 J1m nabývá rovnice (6) tvaru mz =
= m + 0,348 M (z). Ve hvězdných katalozích jsou hvězdné
velikosti vztaženy ke směru k zenitu, tedy pro M (z = O)= 1,
a k nulové nadmořské výšce. Jsou označovány mz=o. Změnu
.1m hvězdné velikosti při přechodu z nulové zenitové vzdá-
lenosti do zenitové vzdálenosti z, a to pro stanovisko b na
povrchu Země, viz obr. 1, získáme z tvaru

V tab. 1 jsou vypočteny tyto změny pro jednotlivé zeni-
tové vzdálenosti z a pro vlnové délky A.= 0,470, 0,550 a 0,670
J1m. Z této tabulky vyplývá, že se hvězdná velikost mz sníží
oproti mz=o o 1 hvězdnou třídu v zenitové vzdálenosti asi 75°.
Největší ztráty má barva modrá, nejmenší barva červená.

Tento případ vystupuje např. při měření v horách, při použití
vysokých cílů, při studiu meteorů atp. Přirozeně, že světelné
ztráty budou zde menší než pří průchodu celou atmosférou.

Základní vzorec pro tento případ odvodíme opět z rovnice
(1) pouze změnou integračních mezí. Zcela analogicky k rov-
nici (5) získáme

kde M' (z) je ekvivalentní dráha, též vzdušná hmota, mezi
bodem C, který je uvnitř atmosféry a stanicí b, viz obr. 2.
Bod C je fiktivní a leží v takové fiktivní modelové výšce H',
v níž je modelový tlak b roven tlaku b ve skutečné poloze
cíle C (uvnitř atmosféry). Pro M' (z) vyplývá z obr. 2 výraz

Dále musí pro Cassiniův model atmosféry platit, že hmot-
nost sloupce vzduchu skutečné atmosféry mezi cílem
C a Zemí, kterou opět vyjádříme hmotností rtuťového
sloupce, se musí rovnat hmotnosti sloupce mezi modelovým
bodem C a Zemí daného modelu. Pak je
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H' z předchozí rovnice a H z rovnice (3) dosadíme do rov-
nice (8) a dostaneme

kde za b dosadíme tlak v bodě cíle C, naměřený nebo vypo-
čtený, a za bo naměřený nebo 76 cm Hg• V tab. 2 jsou uve-
deny skutečné výšky cíle, atmosférické tlaky v těchto výš-
kách, modelové výšky a odpovídající ekvivalentní dráhy M'
(z = O) z rovnice (9).

Tab. 3 uvádí pro zenitové vzdálenosti z a pro skutečné výšky
cíle 5, 10 a 20 km ekvivalentní dráhy M' (z) z rovnice (9) a ko-
eficienty atmosférické propustnosti k = exp [-f3 M' (z)], viz
rovnici (7). Vše pro vlnovou délku A = 0,550 j1m. Z tab. 3 vy-
plývá, že osvětlení se snižuje na polovinu pro zenitové vzdá-
lenosti 77°, 71° a 63°pro uvedené tři výšky.

Je zřejmé a zcela přirozené, že vliv extinkce stoupá se vzrů-
stající zenitovou vzdáleností a se vzrůstající nadmořskou výš-
kou cíle. Při studiu ztráty světla mezi body, které leží při-
bližně ve stejné výšce a v nízkých nadmořských výškách,
použijeme stejných výchozích vzorců jako v této práci. Těž-
kosti navíc vzniknou při uvážení jiných vlivů nežli vlivu vy-
plývajícího ze střetu paprsků (fotonů) s molekulami vzdu-
chu. Jsou jimi např. vodní pára, prach ajiná znečištěnÍ. Určení
koeficientů f3, případně a by vyžadovalo konkrétní měření
pro danou situaci s uvážením vlnové délky, nadmořských vý-
šek, meteorologické situace atp. Bližší najde čtenář v [3].

Autor děkuje Grantové agentuře Ceské republiky za podporu
v rámci komplexního projektu č. 205/96/K 119.
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Budou zeměměřičtí inženýři úředně
oprávnění ve výstavbě členy České
komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě?

Od roku 1991 dodnes se samostatným zákonem nepodařilo zřídit ko-
moru zeměměřičů, která by jako pokračovatel předválečných tradic
civilních geometrů
- spravovala odbornou činnost,
- prosazovala etický kodex,
- a hájila zájmy

zeměměřických inženýrů oprávněných ověřovat výsledky země-
měřických činností využívaných ve veřejném zájmu.

Tento stav je ve vyspělé Evropě výjimkou. Ve všech státech Ev-
ropské unie a mnoha dalších (například také na Slovensku) existuje
přiměřená forma profesní samosprávy. V Poslanecké sněmovně Par-
lamentu České republiky byl již v prvním čtení 26. ledna 2000 po-
zastaven návrh zákona o Zeměměřické komoře (podrobněji viz Ze-
měměřič, 2000, č. 10) a od té doby se na dva roky problematika
profesní samosprávy ocitla na mrtvém bodě. Je zřejmé, že pro zři-
zování profesních komor není od roku 1992 dostatek politické vůle
a nezdá se, že by se mohla situace v nejbližší době změnit.

Ve dnech 19. prosince 2001 respektive 14. ledna 2002 se v Radě
Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) respektive Předsta-
venstvu Komory geodetů a kartografů (KGK) uskutečnila diskuse
k připravované novele zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě. Novelu zákona předloží
české vládě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jsou vyhlídky na
její úspěšné projednání i po parlamentních volbách v červnu 2002.

V dohodě s předsedou a vedením České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a s představen-
stvem KGK jsem se pokusil o zajištění vstupu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů do této komory za těchto tří základních
podmínek:
1. Zástupci obou zeměměřických sdružení budou mít souhlas Čes-

kého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), a to tak, aby
bylo cíle dosaženo novelou zmíněného zákona č. 360/1992 Sb.,
a současnou novelou zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

2. Zástupci obou zeměměřických sdružení, nemajíc mandát zastu-
povat navenek jiné zeměměřiče než své členy, informují země-
měřickou veřejnost.

3. Vstup oprávněných zeměměřických inženýrů do ČKAIT žádným
způsobem nesmí ohrozit připravovanou novelu zákona č.
360/1992 Sb., proto právní úprava musí být přijatelná pro Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).
Předkládám touto cestou zeměměřické veřejnosti a nejen jí (v do-

hodě s ředitelkou Odboru stavebního řádu MMR postupuji článek
k zveřejnění i v publikacích vydávaných MMR a Českou společností
pro stavební právo) zprávu o průběhu a závěrech všech jednání, mimo
jiné i proto, abych započal s plněním druhé výše uvedené podmínky.
Ve zprávě úmyslně nechci uvádět jména účastníků jednání a věřím,
že mi to nebudou mít za zlé a budou se mnou v této věci spíše sou-
hlasit.

Po lednové schůzce předsedů KGK a ČSGK s předsedou ČKAIT
se na předeJ!! připravovanémiednání setkali v úterý 19. února 2002
předseda ČUZK s předsedou CKAIT, a to za účasti předsedy ČSGK
a zástupce představenstva KGK. Byl dohodnut legislativní proces
novely obou shora citovaných zákonů v průběhu meziresortního při-
pomínkového řízení k zákonu č. 360/1992 Sb. Pro vedení ČÚZKje
v současnosti přijatelný vstup do ČKAIT úředně oprávněných ze-
měměřických inženýrů, kteří ověřují výsledky zeměměřických čin-
ností ve výstavbě (viz ustanovení § 12 odst. 1 písmob) a § 13 odst. 1
písmo c) zákona o zeměměřictví). ČÚZK se - slovy svého nového
předsedy - zatím nemůže zříci odpovědnosti za dohled nad kvalitou
výsledků činností využívaných pro správu a.vedení katastru nemo-
vitostí a pro státní mapové dílo. Předseda ČUZK mi poskytl číselné
údaje se~namu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů vede-
ného ČUZK. V tomto seznamu bylo v únoru 2002 evidováno 337
osob s oprávněním ověřovat pouze výsledky činností ve výstavbě
a dalších 1199 osob, které k tomuto oprávnění mají navíc oprávnění
i k ověřování výsledků využívaných pro správu a vedení katastru ne-
movitostí nebo pro státní mapová díla, případně obojí (viz ustano-
vení § 12 odst. 1 písmoa) respektive § 13 odst. 1 písmoa), b) zákona
o zeměměřictví).
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Předseda CÚZK zaslal 6. března 2002 ministrovi MMR dopis s žá-
dostí o zvážení možnosti rozšířit působnost zákona č. 360/1992 Sb.,
na zeměměřické činnosti ve výstavbě. Současně odbor legislativy
a metodiky katastru nemovitostí CÚZK připravil paragrafované
znění navrhované úpravy zákonů č. 360/1992 Sb., ač. 200/1992 Sb.

18. března 2002 a poté 21. března 2002 jsem byl přítomen samo-
statnému jednání ředitelky odboru stavebního řádu MMR se zástupci
CKAIT a Ceské komory architektů (C~), respektive samostatnému
jednání se zástupci státních orgánů. CUZK zde zastupovala pracov-
nice odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí. Při obou
jednán~ch jsem dostal dostatek příležitosti vysvětlit důvody inicia-
tivy CUZK, CSOK a KOK a dodatečně ještě jednou za tuto příleži-
tost zúčastněným děkuji. Mohl jsem zejména informovat o změnách
právních předpisů z let 1994 až 2002, upravujících oblast inženýr-
ské geodézie a o negativním dopadu těchto úprav na kvalitu služeb
poskytovaných zeměměřiči objednatelům a účastníkům výstavby
(sedm let možnosti získávat úřední oprávnění bez vykonání zkoušky
osvědčující odbornost a úplná absence dohledu nad odborností a eti-
kou).

Stanovisko ředitelky odboru stavebního řádu MMR lze stručně
shrnout takto:
- MMR by velmi obtížně (a bez řádné přípravy neplánovaně) obha-

jovalo námi navrhovanou právní úpravu připravenou při mezire-
sortním připomínkovém řízení jiným státním orgánem než je
MMR.

- Při novele zákona Č. 360/1992 Sb., nelze legislativně čistou for-
mou řešit přechod - práva a povinnosti, jejich vznik a zánik -
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (oprávněných ově-
řovat výsledky zeměměřických činností ve výstavbě) do CKAIT
mezi autorizované inženýry působící ve výstavbě, protože tito mají
působnost podle § 17 zákona Č. 360/1992 Sb., a to v rozsahu oboru
popřípadě specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,
oprávnění vykonávat taxativně vyjmenované vybrané a další od-
borné činnosti.

- Navrhuje se - nebude-li ani v budoucnu CKAIT proti - upravit
celý postup přechodu pro výstavbu oprávněných zeměměřických
inženýrů do CKAIT prostřednictvílI). novely zákona Č. 200/1994
Sb., o zeměměř,ictví, připravenou CUZK.
~ástupkyně CUZK na místě sdělila, že bude informovat předsedu

CUZK. Já jsem se k navrhovanému řešení vyjádřil kladně, byl to
však v daném momentě (a je i nadále) můj osobní názor a ten hod-
lám obhajovat před vedením CÚZK, představiteli KOK, členy CSOK
a celou odbornou veřejností. Mimo jiné i proto, že byť s časovým
odkladem, mají zeměměřiči soukromého sektoru i státní služby pří-
ležitost řešit své věci samostatně a se vší odpovědností za konečný
výsledek.

Zeměměřickou veřejnost bych rád stručně informovalo CKAIT:
- CKAIT je prestižní komorou s velmi dobrými vztahy k vybraným

orgánům státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj CR, Minis-
terstvo životního prostředí a další) a územní samosprávy, k vede-
ním stavebních fakult technických vysokých škol, k zahraničním
partnerům a nevládním organizacím.

- GKAIT má územní členění a organizaci a oborové členění.
- Uzemní kanceláře CKAIT jsou v Praze, Ceských Budějovicích,

Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Par-
dubicích, Brně, Ostravě, Olomouci a Zlíně. Územnímu řízení kan-
celáři CKAIT podléhají členové CKAIT v konkrétně stanovených
okresech. Územní kanceláře CKAIT jsou řízeny výbory složenými
z jednoho přednosty, jednoho zástupce přednosty a čtyř až deseti
členů.

- CKAIT uděluje fyzickým osobám autorizaci pro těchto 9 oborů:
pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty
a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika
prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství,
geotechnika - desátým oborem by v případě úspěchu mohla být
i inženýrská geodézie (viz ustanovení § 2 písmo i) ajeho výsledky
podle § 12 odst. 1 písmo b) zákona č. 200/1994 Sb.).

- Celkem má dnes CKAIT asi 21 000 členů, v tom přibližně dvě tře-
tiny v Cechách a jednu třetinu na Moravě a ve Slezsku. Celkový
počet členů CKAIT v jednotlivých územích se pohybuje přibližně
mezi 700 až 1200 a v Praze je jejich počet větší než 6000.

- Největší počet členů má odbor pozemní stavby - přes 11 000.
Střední počet členů mají obory, mezi které by patřili i oprávnění
zeměměřiči, a to dopravní stavby, vodohospodářské stavby, tech-
nologické zařízení staveb, technika prostředí staveb - asi 1800 až
2800 členů. Nejmenší počet členů mají obory mosty a inženýrské
konstrukce, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, zkou-
šení a diagnostika staveb, geotechnika, (nově i požární bezpečnost
staveb) - přibližně 100 až 700.

- Legislativní základnu CKAIT tvoří soustava propracovaných
a v praxi osvědčených vnitřních předpisů o výkonných, kontrolních
a zákonodárných orgánech (předseda, představenstvo, dozorčí rada,

autorizační rada) a o stavovském soudu. Nejvyšším orgánem CKAIT
je shromáždění volených delegátů. Volební období je tříleté.
Nepochybuji o tom, že za výše popsanou iniciativu budu země-

měřickou veřejností "po zásluze potrestán". Dovolím si ale apelovat
na všechny, kterých se věc samosprávy oboru přímo či nepřímo do-
týká, aby se seznárnili se zákonem Č. 360/1992 Sb., a důkladně zvá-
žili, zda vstup zeměměřických inženýrů oprávněných ověřovat vý-
sledky svých činností ve výstavbě do CKAIT je potřebným počinem,
nebo zda se máme nadále snažit (ale pak musíme dát i záruky!!) o vy-
budování vlastní samosprávné organizace. Organizace, která by sice
mohla být pouze naše, ale svým významem a společenskou vahou
by mohla velmi obtížně konkurovat samosprávným organizacím již
od roku 1992 existujícím (stavaři, architekti, advokáti, notáři, lékaři,
lékárníci, daňoví poradci, auditoři, atd.). Ponechám stranou to, že již
od roku 1990 připravovalo vedení dnešní CKAIT svou komoru tak,
aby geodézie a kartografie bylajedním z oborů zastoupených v této
komoře (přímých jednání jsem se osobně opakovaně účastnil) a těžko
si dovedu představit, jak by samospráva našeho oboru fungovala
dnes, kdyby se tak stalo. Jen velmi neinformovaný člověk si může
myslet, že činnost geodetů ve výstavbě je od roku 1993 na potřebné
odborné a etické úrovni. Deset let bez řádného dohledu a kultivace
odbornosti inženýrské geodézie musíme sebekriticky vnímat jako
přinejmenším stagnaci, ne-li úpadek ještě nedávno velevážené spe-
cializace oboru zeměměřictví.

Kritice těch, kteří budou oponovat nebezpečím pohlcení našeho
oboru "stavařskými" (či jinými) obory, nebo ,,roztržením" oboru ze-
měměřictví na dvě části, chci vzdorovat názorem, že nedokážeme-
li se samostatně prosadit profesionalitou svých činů v demokraticky
strukturované CKAIT a nedokážeme-li se prosadit na trhu očeká-
vanou jakostí svých soukromých i státních služeb, nemáme žádný
nárok na úspěch v soutěži s jinými blízkými obory. A tak bychom
mohli v budoucnu jen pasivně přihlížet, jak si specialisté těchto oborů
za pomoci nových technologií pro určení polohy a tvaru pozemských
objektů a pomocí technologií pro digitální zpracování samostatně
získaných dat postupně osvojují mnohé z dovedností, kterými jsme
po staletí vládli pouze my.

lnlJ:Petr Polák,
předseda CSGK, Praha

Psáno pro časopisy Zeměměřič, Geodetický a kartografický obzor
a podle úvahy příslušných redakcí také pro Bulletin Stavební právo
nebo časopis Stavební listy.

Z ČiNNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACí RESORTU ČÚZK
Cíle a složení Názvoslovné komise
ČÚZK
528:801.311

Názvoslovná komise Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního
(CÚZK), dle statutu poradní orgán předsedy CÚZK, pracuje od roku
2001 v novém složení. Jejím předsedou byl jmenován prof. PhDr.
Rudolf Srámek, CSc., přednášející na katedře bohemistiky Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Dalšími členy
komise se stali (v abecedním pořadí s uvedením zaměstnavatele):
Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc., (Přírodovědecká fakulta MU
v Brně, katedra geografie), Ing. Jiří Halásek (Ceský statistický úřad),
RNDr. Martin Holý (Ministerstvo životního prostředí), JUDr.
Zdeňka Hromádková (Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy),
Ing. Bohumil Janeček (CÚZK), Ing. Petr Janský, CSc., (Přírodově-
decká fakulta UK Praha, sekce geografie), Ing. Anton Kozák (Vo-
jenský zeměpisný ústav), Ing. Vladimír Lariš (Ministerstvo vnitra,
odd. státních hranic), Ing. Daniela Lešková, CSc., (Ministerstvo pro
místní rozvoj), PhDr. Vladimír Liščák, CSc., (Orientální ústav AV
C~), Ing. Pavel Loskot, Ceské dráhy, S. o., PhDr. Jitka Malenínská
(Ustav pro jazyk český AV CR, onomastické odd.), Doc. PhDr. Eva
Semotanová, DrSc., (Historický ústav AV CR), Ing. RNDr. Jaroslav
Uhlíř, CSc., (Zeměměřický úřad), Mgr. Pavel Vaniš (Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický) a Ing. Jiří Zika (Mi-
nisterstvo zemědělství). Tajemníkem komise zůstal PhDr. Pavel Bo-
háč (Zeměměřický úřad).

Názvoslovná komise jako poradní orgán ve věcech standardizace
projednává otázky spojené se standardizací geografického názvo-
sloví užívaného ve státních mapových dílech a doporučeného k uží-
vání v dalších kartografických dílech vydávaných v Ceské republice,
při čemž ve smyslu platných právních předpisů se standardizací ro-
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zumí odborné posouzení věcné a jazykové správnosti geografického
jména podle zásad a pravidel spisovné češtiny s přihlédnutím
k místně užívané podobě jména a lokalizace jména. Výsledkem stan-
dardizace je jediná závazná podoba a lokalizace jména geografic-
kého objektu pro tvorbu kartografických děl. Komise ve své činnosti
vychází z příslušných doporučení OSN ve věcech standardizace. Ko-
mise zejména předkládá Českému úřadu zeměměřickému a katast-
rálnímu ke schválení předpisy týkající se standardizace, vyjadřuje se
k návrhům geografického názvosloví a předkládá návrhy k publiko-
vání standardizovaného názvosloví v řadě neperiodických názvo-
slovných publikací "Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR".
Komise spoluprac.uje na jejich zpracování tím, že průběžně zajišťuje
ve spolupráci s ČUZK autorské a lektorské zpracování nových či ob-
novených titulů této řady. Výkonným orgánem komise je sekretariát
komise. Sekretariát zejména provádí dokumentaci standardizova-
ného geografického názvosloví formou vedení a údržby názvoslov-
ných databank, především databáze geografických jmen GEONA-
MES a redakčně zajišťuje názvoslovnou publikační činnost. Provoz
sekretariátu zajišťuje Zeměměřický úřad.

Činnost komise se řídí koncepcí a pracovními plány. Pracovní
plány komise se vyhotovují zpravidla na dobu jednoho roku a stá-
vají se součástí plánů činnosti, respektive edičních plánů ČÚZK aji-
ných zainteresovaných orgánů a organizací. Pracovní plán Názvo-
slovné komise ČUZK pro rok 2002 počítá mj. s provedením
standardizace geografického názvosloví ve vojenském výcvikovém
prostoru Libavá, respektive Březina v součinnosti s tvorbou Základní
báze geografických dat (ZABAGED), zpracováním pravopisných
pr~videl pro standardizaci pomístního názvosloví ve spolupráci
s Ustavem pro jazyk český AV ČR, zpracováním názvoslovné pub-
likace "Geografická jména České republiky" s přílohovou mapou
v měř. 1:500 000 v Zeměměřickém úřadě, zahájením prací na aktu-
alizaci dalších názvoslovných publikací a účastí na 8. konferenci
OSN pro standardizaci geografického názvosloví v Berlíně s pre-
zentací názvoslovné databáze GEONAMES.

PhDr. Pavel Boháč,
Zeměměřický úřad,

Praha

Základní mapy získaly cenu "Mapa
roku 2001"

Základní mapy České republiky, vydávané v působnosti Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního a dříve určené k využití jen

pro služební potřebu, mohou už více než deset let neomezeně slou-
žit veřejnosti. Povědomí o celé měřítkové sérii Základních map ČR
nedosahuje úrovně, jakou mají u veřejnosti např. turistické a jiné
mapy. O to víc možná překvapí ocenění, které se těmto mapám nyní
dostalo. Cenu "Mapa roku 200 I" získalo státní mapové dílo ,,zá-
kladní mapa ČR I: 10 000 vyhotovené digitální metodou na podkladě
ZBAGEB" (Základní báze geografických dat).

Stalo se tak 10. května na mezinárodním knižním veletrhu "Svět
knihy 2002" na pražském Výstavišti. Knižní produkce téměř 500
vystavovatelů tam byla oceňována cenami různých nakladatelství
a už tradičně se na této kulturní akci udílely i ceny soutěže "Mapa
roku", kterou každoročně vyhlašuje Kartografická společnost České
republiky. V kategorii Atlasy, soubory a edice map tedy zvítězila
"desítka", ovšem v trochu jiné podobě, než na jakou jsme byli po
mnoho let zvyklí. Novým designem i elegantní barevností vyniká
už na první pohled mezi základními mapami. Estetický dojem, či-
telnost i kvalita technického provedení samozřejmě patří mezi sta-
novená kritéria soutěže, především se ale hodnotí obsah mapy -
a tady uživatel ocení i více informací, které mapa přináší, a které
jsou vlastně "zviditelněnou částí" ZABAGED. (Principy zpracování
této vektorové mapy byly podrobně popsány v GaKO, 1999, č. 7-8).
Čestný diplom, podepsaný předsedou Kartografické společnosti
doc. Ing. M. Mikšovským, CSc., a předsedou hodnotitelské komise
doc. Dr. V. Voženílkem, CSc., patří zejména redaktorům, operáto-
rům a tiskařům Zeměměřického úřadu jako finálním zpracovatelům
mapy. Je však nutno podotknout, že i oni zúročili předchozí práci
svých kolegů z oblasti ZABAGED a spolupráci s firmou VARS
BRNO a. s., která podporovala odborně vývoj a řešení technologie
zpracování mapy. Na získání ceny "Mapa roku 200 I" Zeměměřic-
kým úřadem reagovala Česká geografická společnost tím, že mu
jako vítězi věnovala předplatné 12. ročníku časopisu "Geografické
rozhledy".

Význam ocenění Základní mapy ČR 1:10 000 na knižním ve-
letrhu je podle mého názoru velký. Čtenáři třetího tisíciletí (jim
byl letošní veletrh připsán) možná zpozorněli, že existují pěkné
mapy, s nimiž se na pultech knihkupectví nesetkávají. Nevím, ko-
lik žáků a studentů veletrh navštívilo, ale podle školních exkurzí
na našem pracovišti mohu potvrdit, že se základní mapy (nejen
1:10 000) líbí i jim. Ve školách se však s nimi mnohdy nesetká-
vají, neboť jiné mapy lze zakoupit snáz - asi odrazuje vzdálenost
prodejen map katastrálních úřadů. Díky slavnostnímu předání
ceny se dostalo mimořádné, ale zasloužené prezentace a propa-
gace významné části státního mapového díla. Lze si jen přát, aby
následující ročníky soutěže "Mapa roku" přinesly nová ocenění
i pro další základní mapy. Možná, že nová vektorová Základní
mapa ČR 1:50 000, odvozená ze ZABAGED, může být příštím
vážným kandidátem ...

Ing. Bedřich Němeček,
Zeměměřický úřad,

Praha

vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Tento soubor map tvoří základní státní mapová díla a tematická státní mapová
díla. Mapy zpracovávají katastrální úřady a Zeměměřický úřad. Další informace najdete na http://www.cuzk.cz.

Distribuci státních mapových děl
zajišťují specializované prodejny map
zřízené u vybraných katastrálních úřadů
na těchto adresách:

Region Adresa telefon fax e-mail
Středočeský a Praha Pod sídlištěm 9, 182 12 Praha 8 02-84043533 02-84043531 prodejnamap.praha@cuzk.cz
Jihočeský Lidická II, 370 86 České Budějovice 038-6713223 038-6359680 ku.cbudejovice@cuzk.cz
Západočeský Radobyčická 12, 303 39 Plzeň 019- 7162266 019-7220637 ku.plzenmesto.prodejnamap@cuzk.cz
Západočeský Sokolovská 167, 36005 Karlovy Vary 017-3417245 017-3566241 ku.kvary@cuzk.cz
Severočeský Rumjancevova 10, 460 65 Liberec 048-5105309 048-5105568 Ib.prodejnamap@cuzk.cz
Severočeský Krčínova 797/2,400 07 Ústí nad Labem 047-5501308 047-5500175 ku.ustinl@cuzk.cz
Východočeský Čechovo nábř. 1791,53086 Pardubice 040-6210166 040-6210166 pmapku.pu@cuzk.cz
Jihomoravský Běhounská 26, 601 51 Brno 05-42521280 05-42521103 antonin. vrana@cuzk.cz
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10. výročie Strednej geodetickej
školy V Bratislave
528:377(437.6)

Študijný stredoškolský odbor geodézie fungoval v Bratislave od škol-
ského roku 196111962 v rámci Strednej priemyselnej školy staveb-
nej (SPŠS). Takéto začlenenie študijného odboru geodézie zodpo-
vedal0 vtedajšiemu členeniu štátnych rezortov.

Politické premeny v roku 1989 znamenali zmenu aj v nazeraní na
poslanie geodetickej a kartografickej služby. Vznik katastra nehnu-
telností, jeho spoločenské postavenie podporené novou legislatívou,
vyvolal potrebu zvýšiť počet absolventov študijného odboru geodé-
zie a kartografie. V Čechách bola svojou posobnosťou významná
Střední průmyslová škola zeměměřická v Prahe. Na Slovensku uve-
dené zmeny podnietili pedagógov odboru geodézie na SPŠS v Bra-
tislave, spracovať návrh na zriadenie samostatnej geodetickej školy.
Ich zámer sa aj podpornými stanoviskami rezortných geodetických
ustanovizní podarilo uskutočniť a Ministerstvo školstva, mládeže
a športu Slovenskej republiky (SR), Strednú priemyselnú školu geo-
detickú (SPŠG) v Bratislave 1. 9. 1991 zaradilo do siete stredných
škol. Od 1. 9. 1993 má názov Stredná geodetická škola v Bratislave
(SGŠ). .

SGŠ sa stala od prvých dní nositelkou ideí stredoškolského geo-
detického vzdelávania v SR a získala štatút experimentálnej školy.
Zároveň plní funkciu fakultnej školy pre Slovenskú technickú uni-
verzitu v Bratislave a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave. SGŠ dobrovolne vykonáva permanentnú inováciu zá-
kladných pedagogických dokumentov, to jest učebných osnov, te-
matických plánov a iných normatívov. Uvedomovali sme si, že vzde-
lanostná výbava absolventov, s ktorou opúšťajú SGŠ, velmi rýchlo
stráca použitelnosť v praxi. Preto sme začlenili do študijného plánu
novovytvorené odborné študijne predmety. SÚ to automatizácia zo-
brazovacích prác, geografické informačné systémy a pozemkové evi-
dencie. Na predmete automatizácia zobrazovacích prác žiaci pracujú
v interaktívnych grafických systémoch. V predmete geografické in-
formačné systémy sa využíva Internet na zber údajov o krajine. In-
ternet v školskom roku 200112002 využívame vďaka získanému
grantu v projekte Infovek. Je využívaný aj v iných predmetoch, ako
napr. fotogrametria a dialkový prieskum Zeme, anglický jazyk, vý-
počtová technika, matematika, ap. V študijnom predmete prax,
v štvrtom ročníku štúdia, sa zvýšila hodinová dotácia. V súčasnosti,
vzhladom na rozvoj nových technológií v praxi, SGŠ iniciovala pre-
stavbu učebného plánu a učebných osnov. V spolupráci so Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania Ministerstva školstva SR a ses-
terskými školami, pripravujú pedagogickí pracovníci SGŠ nové pe-
dagogické dokumenty, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1. 9.
2002.

S porozumením a prejavom morálnej podpory sme privítali úsilie
bývalých absolventov SGŠ, ktorí iniciovali vznik Grémia technikov
geodetov. Jeho úlohou je určiť profesijné zaradenie stredoškolsky
vzdelaných technikov, s vymedzením okruhov činností s autorizač-
ným právom, lebo súčasná legislatíva tento zámer nesleduje.

Na SGŠ sú dve formy štúdia:
- štvorročné denné štúdium absolventov základnej školy,
- dvojročné pomaturitné rekvalifikačné štúdium, určené pre absol-

ventov stredných škól, ktorí si chcú popri zamestnaní rozšíriť dial-
kovým štúdiom svoju kvalifikáciu o odborné geodetické vzdela-
nie.
Obidve formy štúdia sú ukončené maturitnou skúškou.
Pri vzniku SGŠ smemali v každom ročníku jednu triedu denného

štúdia. Na základe požiadaviek rezortu Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR, s ohladom na potreby nových katastrálnych úradov -
správ katastra, boli otvorené 3 triedy dialkového pomaturitného re-
kvalifikačného štúdia. Jedna z týchto tried bola detašovaná v Tren-
číne. Pedagogický zbor v tomto období pozostával z 8 interných a 7
externých učitelov odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov.
Prvým riaditelom samostatnej SPGŠ bol Ing. arch. I. Haberland.
Od 1. 9. 1992 do 30. 6. 1994 vykonávala funkciu riaditela Ing.
V. Karvašová a od 1. 7. 1994 je riaditelom Ing. K. Ďungel.

V súčasnosti má SGŠ 8 tried denného štúdia a I triedu dialkového
pomaturitného rekvalifikačného štúdia. Záujem o obidve formy štú-
dia dáva možnosť výberu žiakov pri prijímacom konaní. Pedagogický
zbor v tomto období pozostáva z 11 učitelov všeobecnovzdelávacích
predmetov a 12 učitelov odborných predmetov, pričom 4 sú externí
pracovníci. Od 1. 9. 1997 sa študijný odbor 36-55-6 geodézia zme-
nil na študijný odbor 36-92-6 geodézia, kartografia a kataster.

SGŠ založila Nadáciu štúdia. Jej úlohou bolo skvalitňovanie vy-

učovacieho procesu. Dňom 31. 8. 1997 bola skončená činnosť Na-
dácie štúdia na SGŠ a v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 zákona
Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona
č. 147/1997 Z. z. prišlo k transformácii nadácie na občianske zdru-
ženie Geodet - klub, zriadené podla zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-
žovaní občanovo

Geodet - klub pri SGŠ je dobrovolná záujmová organizácia, pod-
porujúca výchovno-vzdelávaciu činnosť a rozvoj SGŠ. Geodet - klub
združuje fyzické alebo právnické osoby bez rozdielu profesie, ná-
rodnosti, pohlavia, politického zmýšlania a náboženského vyznania.
Aktívne napomáha rozvoju materiálnej základne SGŠ, pričom sa
v plnej miere opiera a využíva materiálnu pomoc a finančné dary od
rodičov žiakov a organizácií. Musíme konštatovať, že SGŠ by sa bez
finančnej a materiálnej pomoci nezaobišla a bez tejto pomoci by bol
ohrozený chod vyučovacieho procesu. Najcennejším darom pre SGŠ
však boli a sú žiaci vybavení dovtipom, vynaliezavosťou a pracovi-
tosťou. Títo žiaci pridávajú SGŠ svoiský charakter. SÚautormi a spo-
luautormi diel, ktoré obohatili SGS o internetovú stránku - http:
///www.sgs.sk. o komparačnú základnicu, o školskú knižnicu výpoč-
tových programov, o učebné pomocky, modely a učebné manuály.

V športových disciplínach ako sálový futbal, basketbal, volejbal,
stolný tenis, cezpolný beh a plávanie reprezentujú žiaci rovnako ús-
pešne, ako v stredoškolskej odbornej činnosti a v matematických
a v jazykových olympiádach. Ďalej sa naša SGš zúčastňuje svojimi
aktivitami súťaže Bratislava čistejšia a krajšia, kde sme opatovne zís-
kali Cenu starostu mestskej časti - Staré mesto. Uvedené aktivity
a úspechy, ako aj vela našich úspešných absolventov nás presved-
čilo, že založenie samostatnej SGŠ bolo správne.

Nás, ktori sme stáli pri jej vzniku može len tešiť, že SGŠ za desať
rokov posobenia má svoj kredit, je v povedomí geodetickej verej-
nosti a má svoje miesto v sieti stredných odborných škol.

Ing. Viera Karvašová,
Ing. Vladimír Schultz,

Bratislava

2. medzinárodná konferencia
inžinierskej geodézie - INGEO 2002
V Bratislave

Katedra geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvP) Slovenskej technic-
kej univerzity (STU) v Bratislave poriada pod záštitou dekana SvP
STU v Bratislave 2. medzinárodnú konferenciu inžinierskej geodé-
zie (lG) - INGEO 2002. Na jej organizácii kooperujú:
o Komora geodetov a kartografovo
o Slovenský zvaz geodetov.
o Pracovná skupina 6.2 Medzinárodnej federácie geodetov (FlG) -

lG v priemysle a vo výskume.

Odborný garant konferencie: Doc. Ing. Alojz KopAčIK, PhD.,
KG SvP STU.

Cielom konferencie je vytvoriť priestor na rozsiahlu diskusiu od-
borníkov posobiacich na univerzitách, vo výskumných pracoviskách,
v stavebných organizáciách, v priemysle a v neposlednom rade v geo-
detickej praxi. Geodetické práce nadobúdajú na význame. Osobitné
postavenie dosiahli najma v oblasti stavebníctva, ale aj v tých ob-
lastiach, v ktorých doteraz nedominovali - výroba a kontrola robo-
tov, automobilový a letecký priemysel.

vývoj v oblasti mikroelektroniky a počítačových technológií
v mnohých smeroch determinoval aj vývoj geodetických prístrojov
a technológií merania. Vytvoril sa tak priestor na aplikácie rezultuj-
úce v statické a kinematické merania objektov. Medzi technológie
ovplyvňujúce významnou mierou vývoj v oblasti lG zaraďujeme
elektronické teodolity a univerzálne meracie stanice, lasery, digitálne
kamery, technológiu globálneho systému určovania polohy a inerci-
álne meracie systémy.

Rokovanie 2. medzinárodnej konferencie lG vytvára podmienky
na diskusiu aktuálnych problémov lG a na zhrnutie poznatkov a vý-
sledkov ziskaných aplikáciou moderných technológií. Rokovanie
konferencie bude prebiehať v tematických sekciách, bez časového

http://///www.sgs.sk.
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prekrytu jednotlivých sekcií. Tematické smerovanie jednotlivých
sekcií bude zamerané na:
sekcia 1: Aktuálne úlohy lG,
sekcia 2: Nové metódy a technologické postupy, ako aj trendy vo vý-

voji lG,
sekcia 3: Lasery a laserové meracie systémy,
sekcia 4: Meranie posunov a pretvorení,
sekcia 5: Priemyselné a mestské informačné systémy.

Rokovacími jazykmi konferencie budú jazyky anglický, sloven-
ský a český. Diskusie k referátom budú vedené so simultánym pre-
kladom. Referáty budú publikované v zborníku v anglickomjazyku.

Konferencia sa uskutoční II. až 13. novembra 2002. Odborný pro-
gram konferencie a sprievodná výstava budú prebiehať v priestoroch
kongresového centra Slovenskej sporitefne, a. s. Bratislava.

Program konferencie budú doprevádzať sprievodné akcie odborného,
spoločenského a kultúrneho charakteru. Organizačný výbor pripra-
vuje pre účastníkov konferencie niekofko odborných exkurzií, ktoré
budú zamerané na vúučbu lG, na testovanie a kalibráciu meracích
póstrojov a zariadení, na automatizované meracie systémy realizuj-
úce monitoring stavebných objektov a na budovanie informačných
systémov. Spoločenský a kultúrny program konferencie bude tvoriť
spoločenský večer, slávnostná recepcia a prehliadka historickej časti
mesta Bratislavy.

Program konferencie vhodne doplní výstava meracej a výpočtovej
techniky, ako aj programových produktov zameraných na inžinier-
skogeodetické činnosti, monitoring stavebných konštrukcií a auto-
matizované meracie systémy. Organizačný výbor očakáva účasť sub-
jektov činných v oblasti predaja hardvéru a softvéru ako i v oblasti
projektovania a realizácie meracích systémov. Vystavovatefom budú
k dispozícii kóje obvyklých parametrov.

Kontaktná adresa: Katedra geodézie - INGEO 2002
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
SK - 813 68 Bratislava
11' +421 25927 4559
Fax: +421 252494334
E-mail: ingeo@svf.stuba.sk

Doc. Ing. Alojz KopACIK, PhD.,
odborný garant konferencie

VIII. mezinárodní konference
geodézie a kartografie v dopravě 2002

Ve dnech 18.9. až 20. 9. 2002 uspořádají Český svaz geodetů a kar-
tografů (ČSGK), Slovenský zvaz geodetov a Vysoká škola báňská-
Technická univerzita (VŠB - TU) Ostrava VIII. mezinárodní konfe-
renci geodézie a kartografie v dopravě. Konference se uskuteční
v prostorách VŠB - TU v Ostravě.

Program:
• přibližně 42 patnáctiminutových českých a slovenských referátů

a 4 polské příspěvky k tématům: geodeti na dopravních stavbách,
geodézie a kartografie v územním plánu dopravní infrastruktury,
v územním a stavebním řízení dopravních staveb, v dokumentaci
dopravních staveb, v katastru nemovitostí a v geografických in-
formačních systémech dopravních staveb,

• výstavba měřické techniky zeměměřických společností a odbor-
ných vysokých škol,

• společenský večer.
Organizaci konference zajišťuje přípravný výbor ve složení:

organizační garant Ing. Jiří Vaingát (sekretariát CSGK), Ing. Petr Po-
lák (ČSGK), Doc. Ing. Josef Novák, CSc. (VŠB), Ing. Jaromír Pro-
cházka, CSc. (ČVUT), Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., (ČVUT).

Odborný program připravuje tematická komise ve složení:
odborný garant Ing. Pavel Loskot, České dráhy (ČD), Ing. Vladimír

Caithaml, Česká správa letišť (ČSL), Ing. Václav Čech (ČVUT), Ing.
Vladimír Hynek (ČSL), Ing. Václav Chlístovský (ČD), Ing. Petr
Mahdal (Databanka Ostrava), Ing. Ladislav Mlček, Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD), Ing. Jiří Křipač (ŘSD), Ing. Karel Sukup, CSc.,
(GEOmS Brno) - za českou stranu,

Ing. Štefan Lukáč, Slovenská technická univerzita Bratislava,
Prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., Ži1inská univerzita (ŽU), Doc. Ing.
Jaroslav Šíma, CSc., (ŽU) - za slovenskou stranu.

Levné ubytování se připravuje přednostně ve vysokoškolských ko-
lejích. Vložné zahrnující sborník a stravování (bez ubytování) se
předpokládá ve výši maximálně 2000 Kč.

Organizátoři si dovolují požádat potencionální vystavovatele
o sdělení, v jakém rozsahu výstavní plochy nebo panelů se chtějí na
konferenci prezentovat (kontakt: sekretariát ČSGK, Novotného
lávka 5, 11668 Praha 1, tel./fax: 02/210 82 374). Bližší údaje otech-
nických a finančních podminkách sdělí nebo zveřejní přípravný vý-
bor konference nejpozději do května 2002.

Ing. Petr Polák,
předseda CSGK,

Praha

Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček,
DrSc. - čestným doktorom

Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na sláv-
nostnom zasadnutí, v obradnej sieni Zichyho palaca (Ventúrska 9)
v Bratislave, dňa 1. 3. 2002 udelila významné ocenenie - čestný
titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) prof. RNDr. Ing. Lubo-
mirovi Kubáčkovi, DrSc.

Prof. RNDr. Ing. Dr. h. c. L. Kubáček, DrSc., je vedúcim Ka-
tedry matematickej analýzy a aplikácií matematiky Pórodovedeckej
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Patrí medzi popredných
svetových odborníkov v oblasti lineámych modelova ich aplikácií
najma v geodézii. Je zakladatefom slovenskej štatistickej školy, tvor-
com a priekopníkom novodobej teórie matematicko-štatistického
spracovania výsledkov meraní v geodézii.

Časopis Geodetický a kartografický obzor sa těší z významného
vedeckého ocenenia prof. L. Kubáčka, pretože ako tvorivý autor
a lektor vedeckých článkov sa aktívne zúčastňuje na skvalitňovaní
štruktúry obsahu nášho odborného a vedeckého časopisu.

Srdečne blahoželáme prof. RNDr. Ing. Dr. h. c. Lubomirovi Ku-
báčkovi, DrSc., k získaniu čestného titulu Dr. h. c. a želáme mu pevné
zdravie, vefa energie a mladistvého elánu pri riešení nových úloh pre
rozvoj geodézie.

V plnej pracovnej aktivite sa dňa 6. 6. 2002 zaradil medzi šesťde-
siatnikov Ing. Jozef Brziak., riaditef Geodetického a kartografic-
kého ústavu Bratislava (GKU).

Jubilant sa narodil v Poltári, v učitefskej rodine. Stredoškolské štú-
dium absolvoval na Jedenásťročnej strednej škole v Žamovici v roku
1959 a nadstavbové štúdium odboru geodézia na Strednej priemy-
selnej škole stavebnej a zemeračskej v Košiciach v roku 1961.

Po stredoškolských štúdiách nastúpil do Geodetického ústavu
v Bratislave, kde do roku 1965 pracoval na prevádzke mapovania
ako technik a zakrátko vedúci meračskej čaty. Po reorganizáciách
v rezorte geodézie a kartografie pokračoval v rokoch 1966 až 1967
ako vedúci čaty v mapovacích prácach v mierke I: 1O 000 a v prá-
cach pozemnej fotogrametrie v Ustave geodézie a kartografie v Bra-
tislave. Ďalej v rokoch 1968 až 1972 vykonával v Inžinierskej geo-
dézii, n. p., Bratislava práce spojené s meraním pamiatkových
objektov a od roku 1973 v Geodézii, n. p., Bratislava práce inži-
nierskej geodézie. Popri týchto prácach od roku 1967 študoval od-
bor geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT), ktorý skon-
čil v roku 1973.

mailto:ingeo@svf.stuba.sk
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Jeho organizačný talent sa plne prejavil v období p6sobnosti v Geo-
dézii, n. p., (od I. 7. 1989 š. p.) Bratislava, kde prešiel roznymi funk-
ciami: vedúci meračskej čaty, (1973 až 1976), vedúci oddelenia od-
bytu, neskor útvaru odbytu a cien (1977 až 1983), vedúci útvaru plá-
novania a financovania (1984 až 1987) a od februára 1987 do
30.9. 1989 ekonomický námestník riaditefa.

Doslednosť, pracovitosť a náročnosť k sebe a k svojim spolupra-
covníkom rozhodli, že I. 10. 1989 Ing. Brziak bol vymenovaný do
funkcie n?rnestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SUGK). V tejto zodpovednej funkcii úspešne posobil do 30.
4. 1991, pričom sa aktívne podiefal na prípraye a realizácii kom-
plexného projektu reštrukturalizácie rezortu SUGK.

Dňom I. 5. 1991 sa Ing. Brziak vracia na svoje prvé pracovisko,
aj keď už v inej organizačnej P9dobe, ako skúsený a uznávaný od-
borník do funkcie riaditefa GKU.

Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Brziak výrazne staral
o svoj odborný rast. V roku 1978 získal preukaz o sposobilosti na
výkon funkcie zodpovedného geodeta a od roku 1979 má oprávne-
nie na overovanie iných výsledkov geodetických prác. Ďalej v ro-
koch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium (PGŠ) odboru
GaK na SvF SVŠT a v rokoch 1984 až 1987 PGŠ informačné a kon-
trolné systémy organizácií na Fakulte riadenia Vysokej školy eko-
nomickej v Bratislave. Bol aktívnym zlepšovatefom a autorom, re-
spektíve spoluautorom 9 zlepšovacích návrhov, ktoré našli realizáciu
v praxi a je publikačne činný. Ďalej je členom viacerých odborných
rezortných komisií, členom komisie pre obhajoby diplomových prác
študijného odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave a členom odbornej komisie pre skupinu odborov stavebníc-
tvo a geodézia a kartografia pri Štátnom inštitúte odborného vzde-
lávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky (SR).

Ing. Brziak má zásluhu na zaradení novej úlohy GKÚ od roku
1993, vyplývajúcej z nových spoločenských pomerov, a to vytýče-
nie, vyznačenie a zmeranie štátnej hranice medzi SR a Českou re-
publikou. Ako expert za rezort geodézie a kartografie sa zúčastnil
rokovaní spoločnej slovensko-českej rozhraničovanej komisie a ak-
tívne sa podiefal na vypracovaní základných dokumentov akými boli
Technická smernica na vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-
-českej štátnej hranice, stanovenie pracovného programu vytyčova-
cích, vyznačovacích a vymeriavacích prác na štátnej hranici a vy-
tvorenie zmiešaných slovensko-českých meračských skupín. Zís-
kané skúsenosti ďalej uplatňoval aj pri prácach na ďalších štátných
hraniciach so susednými štátmi.

Popri spomenutej aktivite Ing. Brziak v rokoch 1991 až 1995 ex-
terne vyučoval na Strednej priemyselnej škole geodetickej (od I. 9.
1993 Stredná geodetická škola) v Bratislave geodetické predmety.

Do ďalších rokov želáme Ing. Jozefovi Brziakovi pevné zdravie,
pohodu na pracovisku a v osobnom živote.

Pafdesiat rokov Ing. Jána Dobeša, CSc.
92. Dobeš : 528

Uprostred činorodej práce sa medzi paťdesiatnikov zaradil dňa
16.5.2002 aj Ing. Ján Dobeš, CSc., námestníIs riaditefa Geodetic-
kého a kartografického ústavu Bratislava (GKU). Rodák zo Strán-
skeho, dnes časť tejto obce je súčasťou mesta Rajecké Teplice, okres
Žilina. Stredoškolské štúdium odboru~eodézia absolvoval na Stred-
nej priemyselnej škole stavebnej (SPSS) v Žiline v rokoch 1967 až
1971 a odbor geodézia a kartografia (GaK) skončil na Stavebnej fa-
kulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave s vy-
znamenaním v roku 1976. V tomto roku (I. 7.) nastúpil Ing. Dobeš
do Geodézie, n. p., Žilina, kde ako vedúci meračskej čaty vykoná-
val technicko-hospodárske mapovanie, účelové mapovanie, vyhoto-
vovanie geometrických plánov, meranie žeriavových dráh, vytyčo-
vanie priemyselných objektov Severoslovenských celulózok
a papierní v Ružomberku a iné špeciálne práce inžinierskej geodé-
zie. Dalej ako samostatný projektant pripravoval vykonávacie pro-
jekty geodetických prác a cenové kalkulácie. Od I. I. 1982 vyko-
nával funkciu vedúceho oddielu mapovania.

Popri týchto prácach jubilant v rokoch 1979 až 1982 externe vy-
učoval na SPŠS v Žiline goedetické predmety.

I. 4. 1982 prechádza Ing. Dobeš do Slovenského úradu geodé-
zie a kartografie, kde ako vedúci odborný referent špecialista plá-
novacieho oddelenia koordinoval geodetické a kartografické práce
a vykonával činnosti na úseku plánu vecných úloh.

Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Dobeš staral aj osvoj

odborný rast. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied (od roku
1999 philosophiae doctor - PhD.) získal v roku 1986.

Po vytvorení útvaru hlavného geodeta rýchlodráhy v Geodetic-
kom ústave (GÚ), n. p., Bratislava prešiel I. 7. 1986 Ing. Dobeš,
CSc., do GÚ, n. p., kde ako hlavný geodet metodicky usmerňoval
a pripravoval technológie geodetického zabezpečenia prípravy a plá-
novanej výstavby rýchlodráhy v Bratislave.

I. I. 1998 bollng. Dobeš, CSc., vymenovaný za námestníka ria-
ditefa GÚ, n. p., Jod I. 7. 1989 Geodetický podnik, š. p. a od I. I.
1991 terajší GKU). V tejto funkcii úspešne p6sobí dodnes.

Ing. Dobeš, CSc., je publikačne činný. Bol vedúci autorského
kolektívu publikácie "Presné lokálne geodetické siete" (Bratislava,
VÚGK 1990). Ďalej je autorom a spoluautorom vyše 10 odborných
prác. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora a spoluautora
referátov na konferenciách a sympóziách. Od roku 1996 je členom
komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru GaK SvF
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a od roku 2000
členom vedeckej rady SvF STU. V rokoch 1999 až 2001 }lbsolvoval
4 semestre štúdia pre súdnych znalcov v odbore GaK na Ustave súd-
neho znalectva SvF STU a je znalcom v oceňovaní nehnutefností.

Do druhej paťdesiatky želáme Ing. Jánovi Dobešovi, CSc., pevné
zdravie, nové pracovné úspech~, pohodu v osobnom živote a vefa
energie prí ďalšom rozvoji GKU.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

30. ledna 2002 - Ing. Marie Burianová. Narodila se v Pardubicích.
Vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze a ukončila ji, státní
závěrečnou zkouškou v r. 1964. 15. 7. 1964 nastoupila do Ustavu
geodézie a kartografie v Pardubicích na Středisko geodézie pro okres
Pardubice, kde pracovala až do r. 1976, nejprve jako technik, později
jako vedoucí čety. Od I. 12. 1976 přešla na ředitelství Geodézie,
n. p. Pardubice do oddělení řízení výroby (samostatný výrobní dis-
pečer) a od 1. I. 1979 přešla do technické kontroly (referent řízení
a kontroly jakosti). Od I. 12. 1991 byla jmenována do funkce ve-
doucí Střediska geodézie pro okres Chrudim a od I. I. 1993 do
funkce ředitelky Katastrálního úřadu v Chrudimi, kterou vykonává
dosud. Ve funkci ředitelky využívá rozsáhlé znalosti a zkušenosti, je
energická, rozhodná a cílevědomá.

12. února 2002 - Ing. Helena Krejsová. Narodila se v Počátkách
(okres Pelhřimov). Všeobecné střední vzdělání absolvovala na Je-
denáctileté střední škole v Telči r. 1959. Tehdejší režim ji nepovolil
studium na vysoké škole v denním studiu, a to ani po vykonání po-
vinné praxe pro dálkové studium, po kterou byla zaměstnána na
Okresním měřickém středisku v Dačicích. Při personálních změnách
přešla na jiné okresní pracoviště, a to do Třeboně. V r. 1961 až 1964
vystudovala dálkově nástavbu při Střední průmyslové škole země-
měřické v Praze a přestěhovala se do Západních Čech. Tam nastou-
pila v r. 1967 na Středisko geodézie Plzeň-sever. Od r. 1974 byla
pracovnicí Krajské geodetické a kartografické správy pro Západo-
český kraj v Plzni ve funkci samostatné odborné referentky, od
r. 1991 vedoucí útvaru technické dokumentace a od I. 12. 1992 ve-
doucí Střediska geodézie Plzeň-jih. Odborné vysokoškolské vzdě-
lání pro tuto funkci získala dálkovým studiem na Fakultě stavební
ČVUT v r. 1985-1991. Dne I. I. 1993 byla jmenována ředitelkou
Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Volný čas věnuje rodině, zahrádce a je
župní náčelnící Sokola Župy šumavské.

5. dubna 2002 - Ing. Jan Seik. Narodil se v Mladé Boleslavi. Vy-
studoval Fakultu stavební na ČVUT v Praze. Vysokou školu ukon-
čil státní závěrečnou zkouškou v roce 1964. V roce 1965 absolvoval
postgraduální kurz o pozemkovém právu na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy a v roce 1969 pak dvousemestrální kurz pro vedoucí
pracovníky. V roce 1965 nastoupil do tehdejšího Oblastního ústavu
geodézie v Praze na pracoviště v Mladé Boleslavi. V průběhu dal-
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ších několika let a po organizační změně resortu v rámci Geodézie
Praha až do roku 1983 působil na Středisku geodézie Mladá Bole-
slav postupně v několika funkcích: inženýr geodet, vedoucí čety, ve-
doucí geodet-specialista a vedoucí oddílu. V mezidobí absolvoval
stáž na Středisku geodézie Beroun. V roce 1983 byl s ohledem na
své pracovní výsledky povolán do útvaru řízení kontroly a jakosti
prací na podnikovém ředitelství Geodézie Praha, kde zastával funkci
vedoucího referenta - specialisty, později vedoucího útvaru. Sou-
běžně s výkonem těchto činností byl přechodně pověřen řízením
Střediska geodézie Kutná Hora. V roce 1985 byl jmenován do funkce
vedoucího Střediska Praha-západ, kterou vykonával až do roku 1990.
Po krátkém působení na ředitelství Geodézie Praha a Geodetické
a kartografické správě Praha přešel v roce 1993 do nově vzniklého
Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, nejprve na
funkci zástupce ředitele. V roce 1997 pak převzal funkci ředitele, ve
které působí doposud. V povědomí zeměměřické a katastrálni ve-
řejnosti je znám i jako vynikající lektor, který pregnantní a přitom
srozumitelnou formou dokáže přenášet na posluchače své znalosti.
Působil i jako externí lektor na vysoké škole. Ve svém zaměstnání
i v lektorské činnosti uplatňuje své hluboké teoretické znalosti,
značné praktické zkušenosti, všestranný rozsah odbornosti, vynika-
jící paměť a odbornou nekompromisnost. Na pracovišti funguje svou
náročností a pracovními požadavky jako stmelující prvek aje svými
podřízenými vysoce respektován. Z jeho vlastností dominuje cíle-
vědomost, náročnost k sobě i jiným a schopnost dotáhnout do konce
jakýkoli problém. Málokdo ví, že kromě svědomitého výkonu pra-
covních povinností se dokáže úspěšně věnovat i činnostem v oblasti
značně odlišné: dlouhá léta pracuje v jazzovém klubu v Mladé Bo-
leslavi jako uznávaný jazzový odborník, je dokonce i jedním ze za-
kládajících členů slavné Jazzové sekce.

13. května 2002 - Ing. Jan Kroupa, ředitel Katastrálního úřadu PI-
zeň-město. Narodil se v neboni v okrese Jindřichův Hradec.
V r. 1959 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Kladně. Od-
borné vzdělání v oboru geodézie a kartografie získal studiem země-
měřického směru na Stavební fakultě ČVUT v Praze v letech
19?9-1964. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1964 jako technik
u Ustavu geodézie a kartografie v Plzni. Po absolvovaní základní vo-
jenské služby působil v nástupnických organizacích postupně jako
technik a vedoucí polního oddílu mapování (Inženýrská geodézie
Plzeň a Geodézie, n. p. Plzeň), pracovník útvaru řízení výroby (Geo-
dézie, s. p. Plzeň), vedoucí odboru řízení (Krajské geodetické a kar-
tografické správy pro Západočeský kraj v Plzni), statutární zástupce
ředitele (Katastrální úřad Plzeň-město). Do funkce ředitele Katast-
rálního úřadu Plzeň-město byl jmenován k I. I. 1997. Svoje bohaté
zkušenosti a odborné znalosti předává rovněž studentům studijního
oboru katastru nemovitostí na Střední průmyslové škole stavební
v Plzni, kde působí jako externí urči tel fotogrammetrie, aje zde také
čestným členem odborného poradního sboru. Jako předseda revizní
komise je aktivním členem plzeňské pobočky Českého svazu geo-
detů a kartografů.

31. mája 2002 - Ing. Eva Vodanská, zástupkyňa prednostky a ve-
dúca kancelárie prednostky Katastrálneho úradu (KÚ) v Bratislave.
Narodila sa v Bratislave, kde i študovala. Po skončení Jedenásťroč-
nej strednej školy (1959) pokračovala v nadstavbovom štúdiu od-
boru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej (1959 až
1961), pričom v roku 1960 nastúpila do Oblastného ústavu geodé-
zie a kartografie (od I. 7. 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Bra-
tislave. V priebehu posobnosti na tomto ústave prešla viac druhov
terénnych aj konštrukčných prác. V roku 1967 skončila popri za-
mestnaní zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Sloven-
skej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch 1968 až 1969
pracovala v Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava, ako redaktorka
máp. V máji 1969 prešla do Slovenskej správy geodézie a kartogra-
fie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde ako
samostatná odborná referentka a od roku 1976 vedúca odborná re-
ferentka pracovala do roku 1983 v oblasti koordinácie geodetických
a kartografických prác a technických predpisov. V rokoch 1983 až
1992 pracovala v Správe geodézie a kartografie v Bratislave, ako ve-
dúca oddelenia technickej dokumentácie, oddelenia pre koordináciu
a technického a kontrolného odboru. Od I. I. 1993 do 31. 8. 1994
bola riaditefkou odboru katastra a kontroly a od I. 9. 1994 do 23. 7.
1996 zástupcom prednostu KÚ v Bratislave. Od 24. 7. 1996 do
31. 12. 200 I bola vedúcou oddelenia riadenia a metodiky katastra ne-
hnutefností, koordinácie a informatiky katastrálneho odboru Kraj-
ského úradu v Bratislave. V terajšej funkcii posobí od I. I. 2002, kde
využíva bohaté skúsenosti z koordinácie a metodického riadenia.

17. júna 2002 - Ing. Milan Mešťan, prednosta Katastrálneho úradu
(KU) v Banskej (B.) Bystrici. Rodák z Kremnice (okres Žiar nad
Hronom). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Sta-

vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1964 nastúpil do Strediska geodézie {SG) v Ziari nad Hro-
nom, detašované pracovisko v B. Štiavnici, Ustavu geodézie a kar-
tografie v Žiline (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave
a od roku 1973 Krajská správa geodézie a kartografie - KSGK -
v B. Bystrici). Tu, v regióne s vefmi zložitým operátom evidencie
nehnutefností (EN), prešiel tvrdou školou odbornej praxe na úseku
EN a vyhotovovania geometrických plánov. V roku 1967 sa stal ve-
dúcim SG v Žiari nad Hronom a 1. I. 1979 bol vymenovaný do funk-
cie riaditefa K~GK v B. Bystrici. Od I. I. 1993 do 23. 7. 1996 bol
prednostom KU v B. Bystrici a od 24. 7. 1996 do 31. 12.2001 bol
vedúcim katastrálneho odboru Krajského úradu v B. Bystrici. V te-
rajšej funkcii posobí od I. I. 2002. Čitatelia nášho časopisu ho po-
znajú ako autora viacerých referátov na seminároch a konferenciách
a súdneho znalca z odboru geodézie a kartografie. Významná bola
jeho dlhoročná činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nosi-
tefom rezortných vyznamenaní.

4. apríla 2002 - Ing. Stanislav Strečanský, generálny riaditef Geo-
dézie, a. s., Bratislava. Narodil sa v Dubovanoch (okres Piešťany).
Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Piešťanoch v roku 1955.
V roku 1956 n~stúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie
(od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie a od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie) v Bratislave. V rokoch 1959 až 1965 študoval popri
zamestnaní odbor zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT)
a v rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štú-
dia odboru geodézia a kartografia (GaK) na SvF SVŠT. Na uvede-
ných pracoviskách vykonával práce spojené so zhusťovaním trigo-
nometrickej siete, mapovanie vo velkých mierkach a najma všetky
druhy prác v evidencii nehnutefností (EN). V rokoch 1969 až 1982
vykonával funkciu vedúceho Strediska geodézie Bratislava-mesto.
V rokoch 1975 až 1978 a 1983 až 1984 pracoval ako odborný po-
radca pre práce súvisiace s tvorbou národného katastra na Kubán-
skom ústave geodézie a kartografie v Havane. V roku 1985 prešiel
do Geodézie, n. p., (od I. 7. 1989 š. p.) Bratislava, kde vykonával
zástupcu vedúceho prevádzky a neskor vedúceho prevádzky EN.
Dňom 6. 4. 1990 bol na základe výsledkov volieb kolektívu pracov-
níkov Geodézie, š. p., Bratislava vymenovaný za riaditefa Geodézie,
š. p., od I. 5. 1992 Geodézia, a. s., Bratislava. V tejto funkcii ús-
pešne posobil a od I. I. 1997 je generálnym riaditefom. Je predse-
dom predstavenstva Geodézia, a. s. (od roku 1992), predsedom Za-
mestnávatefského zvazu geodézie a kartografie (od roku 1990),
členom Kolégia predsedu ÚGKK SR a zakladajúcim členom Ko-
mory geodetov a kartografov, v ktorej bol podpredsedom (od 22.3.
1996 do 19.2. 1997) a predsedom (od 20. 2. 1997 do 10.3.2000)
predstavenstva. Bol členom komisie pre obhajoby diplomových prác
študijného odboru GaK SvF Slovenskej technickej uniyerzity v Bra-
tislave a aktívnym členom Terminologickej komisie UGKK SR. Je
publikačne činný. Je spoluautorom Terminologického slovníka geo-
dézie, kartografie a katastra (Bratislava 1988).

24. dubna 2002 - Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc., rodák z Ostravy,
pedagog Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB
- TU Ostrava). Po maturitě na Vyšší průmyslové škole stroiní roku
1956 absolvoval studium na Hornicko-geologické fakultě VSB, spe-
cializace důlní měřictví, s titulem horního inženýra. Od roku 1960
do roku 1965 pracoval jako hlavní důlní měřič tehdejšího Geologic-
kého průzkumu ve Zlatých Horách. Poté přešel na katedru důlního
měřictví, kde se orientoval především na fotogrammetrii pro potřeby
důlní činnosti. V roce 1978 obhájil kandidátskou disertační práci
s touto tématikou. V letech 1980 a 1983 působil jako zahraniční ex-
pert Intergea v Mongolsku, v roce 1990 byl jmenován docentem pro
obor důlního měřictví. Od konce roku 1989 do ledna 1991 zastával
funkci vedoucího katedry důlního měřictví, v letech 1991 až 1997
byl proděkanem Hornickogeologické fakulty (HGF), v letech 1997
až 1999 byl předsedou akademického senátu HGF a místopředsedou
akademického senátu VŠB-TU. Na VŠB-TU zastává i další peda-
gogické funkce, je publikačně činný. Podílel se na vytvoření nového
oboru Inženýrská geodézie a zřizení bakalářského studia "Geovědní
a montánní turismus", kde využíval své bohaté zkušenosti z oblasti
cestovního ruchu, kde působí od r. 1969. Je členem komise 5 Mezi-
národní společnosti důlních měřičů (ISM) a členem Rady Společ-
nosti důlních měřičů a geologů. Dodnes provozuje své záliby v ob-
lasti výtvarné fotografie (zúčastnil se řady výstav jako spoluautor,
I výstava samostatná) a v oblasti vysokohorské turistiky.

30. dubna 2002 - Ing. Jiří Vostřel, rodák z Prahy, profesor odbor-
ných předmětů Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ)
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v Praze. Po maturitě na karlínském gymnáziu se roku 1955 zapsal
na Zeměměřickou fakultu ČVUT. Po absolvování krátce pracoval
v Agroprojektu v Písku, po vojenské prezenční službě nastoupil k re-
sortnímu podniku Geodézie, Praha. Od r. 1967 byl vedoucím oddílu
odpovědných geodetů na výstavbě sídlišť, při rekonstrukci Národ-
ního divadla a při výstavbě metra. Na SpSZ působí od roku 1988.

9. mája 2002 - doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD., pedagogický pra-
covník Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty
(SvF) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Rodák
z Pily (okres Žamovica). Po skončení zememeračského inžinierstva
na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave (SVST) v roku 1960 nastúpil ako asistent na KGZ
SvF SVST (teraz STU). V rokoch 1964 až 1969 externe prednášal
predmet spracovanie nameraných hodn6t na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975 prednáša pred-
met teória chýb a vyrovnávací počet na odbore geodézia a karto-
grafia SvF. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 9.
1981 na základe habilitačnej práce v roku 1980. Od 15. 1. 1990 do
31. 1. 1997, dve funkčné obdobia, bol vedúcim KGZ a od 1. 2. 1997
do 31. 1. 2000 zástupcom vedúceho KGZ. Je autorom a spoluauto-
rom 45 odborných a vedeckých prác a 4 dočasných vysokoškolských
učebníc. Ďalej je spoluautorom jednej monografie. Aktívne sa za-
pája do riešenia výskurnných úloh, ako zodpovedný riešitef (1) a spo-
luriešitef (5). Je školitefom doktorandov a nositefom "Striebornej
medaily SVST" (1987) a ,,Medaily SvF" za dlhoročnú pedagogickú
a vedeckovýskurnnú činnosť (1999).

18. června 2002 - Ing. Karel Cejnar, ředitel Katastrálního úřadu
v Pardubicích, rodák z Třebechovic pod Orebem. Po maturitě na je-
denáctiletce v Hradci Králové studoval na Zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1960 jako zeměměřický in-
ženýr. Poté nastoupil do Ústavu geodézie a kartografie v Pardubi-
cích na Středisko geodézie v Chrudimi. Zde pracoval zpočátku jako
vedoucí čety, dále byl vedoucím rajonu, oddílu a v roce 1972 byl
ustanoven vedoucím tohoto střediska. V roce 1974 byl jmenován ře-
ditelem Krajské geodetické a kartografické správy pro kraj Výcho-
dočeský. V první etapě transformace resortu na počátku devadesá-
tých let se stal zástupcem ředitele této správy. Při zřizení
katastrálních úřadů byl jako uznávaný odborník v katastru nemovi-
tostí jmenován od 1. 1. 1993 do funkce ředitele Katastrálního úřadu
v Pardubicích, ve které působil do 30. 6. 2000.

29. června 2002 - Ing. Alena Rottová, dřívější vedoucí kartogra-
fického provozu Kartografie a. s. Praha. Roku 1960 po absolvování
kartografické specializace oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT
v Praze nastoupila do tehdejšího Kartografického a reprodukčního
ústavu v Praze. V tomto a nástupnických podnicích setrvala po ce-
lou aktivní dráhu; byla sestavitelkou nebo odpovědnou redaktorkou
mnoha náročných kartografických publikací (např. části Národního
atlasu Československa).

Výročie 70 rokov:

29. apríla 2002 - Ing. Pavol D1o. Narodil sa v Prešove. Po skončení
odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavite-
fstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 na-
stúpil ~o Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (od roku
1960 Ustav geodézie a kartografie a od roku 1968 Oblastný ústav ge-
odézie v Bratislave). Na viacerých pracoviskách týchto ústavov vyko-
nával a riadil práce v oblasti evidencie nehnutefností (EN) v r6znych
funkciách: zástupca vedúceho strediska geodézie (SG), vedúci oddi-
elu, výrobný a prevádzkový inžinier. V rámci zmeny organizačnej št-
ruktúry v rezorte geodézie a kartografie prešiel 1. 1. 1973 do Krajskej
správy geodézie a kartografie v Košiciach, ako vedúci oddelenia pre
koordináciu prác, nesk6r od roku 1979 ako vedúci SG v Bardejove a od
1. 1. 1988 ako vedúci SG v Prešove. 1. 1. 1993 bol vymenovaný za ri-
aditefa Správy katastra Prešov Katastrálneho úradu v Košiciach. Túto
funkciu vykonával do 31. 12. 1994, 1.j. do odchodu do d6ehodku. Za-
slúžil sa o rozvoj EN vo východoslovenskom regióne.

29. dubna 2002 - Ing. Josef Vlk, dřívější vedoucí Střediska geodé-
zie v Ústí nad Labem. V resortu pracoval od absolvování země-
měřického studia na ČVUT v Praze v roce 1956. Záslužná byla jeho
činnost v Krajském výboru tehdejší Československé vědeckotech-
nické společnosti v odborné skupině řízení.

3. června 2002 - Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., významný
odbornik, specialista a expert v oboru kartografie. Jeho životní a od-
borná dráha je spojena s Prahou, která je jeho rodištěm. Reálné gym-

názium absolvoval roku 1950, Zeměměřickou fakultu ČVUT s vy-
znamenáním roku 1954. Na oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT
získal roku 1967 v externí aspirantuře titul kandidáta věd. Po absol-
vování vysokoškolskéh9 studia byl zaměstnán v podnicích a v řídí-
cích složkách resortu (USGK, ČUGK) v oboru polygrafických tech-
nologií, technicko-hospodářského mapování a při řízení vědec-
ko-technického rozvoje; uveďme funkci ředitele Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech (1986)
a Geodetického a kartografického podniku v Praze (1987-1990). Do
příchodu na katedru mapování Stavební fakulty ČVUT na podzim
1992 byl technicko-výrobním náměstkem a. s. Kartografie Praha.
Roku 1993 se habilitoval pro vědní obor kartografie. Externě působí
od roku 1992 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a od
roku 1993 na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni. Stejně obsáhlá je i jeho úspěšná mnohaletá činnost v ná-
rodních i mezinárodních odborných společnostech. Je členem stálé
komise Mezinárodní kartografické asociace (ICA) pro technologii
výroby map, po roce 1989 je jejím místopředsedou a od roku 1991
po další čtyřleté období předsedou; od roku 1993 je předsedou Kar-
tografické společnosti Ceské republiky. Roku 1997 mu bylo ve
Stockholmu v ICA uděleno čestné členství. Velmi bohatá je jeho
publikační činnost, zahrnující vysokoškolské i středoškolské učeb-
nice a texty, zahraniční a domácí články a referáty.

Výročie 75 rokov:

13. apríla 2002 - Ing. Ludvík PozDÍček. Rodák z Přeseky (dnes časť
mesta rreboň v okrese Jindříchův Hradec - Česká republika). Ze-
memeračské inžinierstvo - špecializáciu kartografia študoval na Vo-
jenskej akadémii Antonína Zápotockéhg v Brne. Do rezortu geodé-
zie akartografie nastúpil1. 10. 1961 do Ustavu geodézie a kartografie
v Bratislave, ako vedúci reprodukčného útvaru. Nesk6r pracoval v In-
žinierskej geodézii, n. p. a v Geodézii, n. p. Bratislava, najma v ob-
lasti reprografie. Od februára 1982 do konca školského roku
1986/1987 prednášal na vysokej škole v Tunise (republika Tunisko)
kartografiu a topografické mapovanie. M~ zásluhy o rozvoj užitej kar-
tografie a o vznik reprografie v rezorte Uradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. 12. 10. 1987 odišiel do d6ehodku.

16. května 2002 - Ing. Mojmír Kouřil, absolvent oboru země-
měřického inženýrství na Vysokém učení technickém, Brno. Po stu-
diích působil v družstvu Geoplán, po sjednocení zeměměřické služby
roku 1954 v různých podnicích resortu, mj. i jako vedoucí Střediska
geodézie v Moravské Třebové a ředitel Krajské geodetické a karto-
grafické správy pro Jihomoravský kraj. Od roku 1979 do odchodu
do důchodu byl ředitelem bývalé Geodézie, Brno.

Výročie 80 rokov:

4. apríla 2002 - Ing. Daniel Lenko. Rodák z Hýbe (okres Liptov-
ský Mikuláš). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špe-
ciálnych náuk Slovenskej vysokej šloly technickej (SVST) v Brati-
slave v roku 1946. V júli toho roku prišiel natrvalo do Bratislavy
a nastúpil do Katastrálneho meračského úradu. Nesk6r pracoval vo
Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememe-
račskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave. V priebehu pósob-
nosti na týchto ústavoch prešiel viac druhov terénnych aj konš-
trukčných prác, pričom získal široký odborný rozhfad. 1.4. 1958 bol
pozvaný na Správu geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) do
funkcie vedúceho kartograficko-polygrafického odd~lenia. Po územ-
nej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel do Ustavu geodézie
a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie), kde pracoval
vo vedúcich funkciách. V roku 1966 získal druhý titul ekonomický
inžinier. Od 15. 7. 1968 bol členom a zástupcom vedúceho pracov-
nej skupiny na vytvorenie Slovenskej správy geodézie a kartografie
(SSGK) a v roku 1969 bol vymenovaný do funkcie námestníka ria-
ditefa SSGK (od 1. 7. 1973 námestníka predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie). V tejto funkcii do 31. I. 1987 úspešne uplat-
ňoval svoje odborné vedomosti, organizačné a riadiace schopnosti
a zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku. Bol pred-
sedom alebo členom viacerých komisií, pracovných skupín, redak-
čných rád (RR) a pod. V rokoch 1969 až 1975 bol najskór zástup-
com vedúceho redaktora a neskór podpredsedom RR Geodetického
a kartografického obzoru. V rokoch 1960 až 1971 prednášal na od-
bore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVST ekonomiku a ri-
adenie geodetických a kartografických prác. Je autorom 1 a spolu-
autorom 2 dočasných vysokoškolských učebníc. Ďalej je autorom
takmer 50 odborných prác. Úspešne referoval na viacerých domá-
cich konferenciách a seminároch. Je nositefom mnohých vyzname-
naní. 1. 4. 1987 odišiel do dóchodku.
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13. júna 2002 - dr. Ing. Anton Daniel. Narodil sa v Nitre. Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1945
nastúpil ako asistent do Ústavu aplikovanej matematiky SVŠT.
V roku 1948 prechádza do Ústavu vyššej geodézie SVŠT. V roku
1949 získal titul doktora technických vied (dr.). V roku 1950 pri-
chádza na Strednú priemyselnú školu stavebnú v Bratislave (SPSS),
kde sa zaslúži1 o vybudovanie odboru geodézia. Bol vedúcim pred-
metovej komisie geodézie až do odchodu do dochodku. S jeho me-
nomje spojená výchova stredne technických kádrov v geodézii a kar-
tografii na Slovensku. Je autorom známych príručiek "Základy
geodézie", ,,Logaritmické počítadlo" a dvoch desiatok odborných
a populámych prác. Ďalej je spoluautorom 4 učebnic pre SPŠS a jed-
nej dočasnej vysokoškolskej učebnice. Je nositeTom vyznamenaní.
Do d6chodku odišiel 20. 4. 1987.

Výročí 85 let:

30. května 2002 - RNDr. Olga Kudrnovská, CSc., narozená v Praze.
Absolvovala studium geografie a výtvamé výchovy na Karlově uni-
versitě a Českém vysokém učení technickém. V letech 1946-1950
působila jako asistentka kartografie na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze, potom jako vědecká pracovnice ve Státní sbírce mapové, za-
členěné později do Geografického ústavu ČSAV.Specializovala se na
morfometrii a dějiny kartografie, zvláště dílo K. Kořistky. Podílela se
rovněž na zpracování mezinárodního terminologického slovníku kar-
tografie ICA (Mezinárodní kartografická asociace).

1. júna 2002 - dr. Ing. Peter Danišovič. Rodák z Bolerázu (okres
Trnava). České vysoké učení technické v Praze absolvoval v roku
1932. S jeho menom je spojená výstavba a projektovanie vefkých
vodných stavieb na Slovensku. Vyvrcholením jeho dlhoročnej obe-
tavej práce v Hydroconsulte Bratislava je jeho alternatíva sústavy
dunajských vodných diel GabČíkovo-Nagymaros. Ako popredný vo-
dohospodársky odborník podporoval, a tým význarnne prispel k roz-
voju niektorých oblastí špeciálnych geodetických prác na Sloven-
sku. Napríklad bol priekopníkom pri zavádzaní merania posunov
priehrad a ich podložia. Pričinil sa významnou mierou o to, aby sa
z podnetu bývalej ČSAV začalo so sledovaním recentných vertikál-
nych pohybov Podunajskej nížiny. Oceňujeme prínos jeho príklad-
nej spolupráce s geodetmi.

4. apríla 1932 - pred 70 rokmi sa narodil v Naháči (okres Trnava)
prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. Po absolvovaní zememeračské-
ho inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteTstva (FlS) Sloven-
skej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1957 za-
čína jeho pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebnej a ze-
memeračskej v Košiciach. V septembri 1958 prichádza na Katedru
geodetických základov FlS (od roku 1960 Stavebná fakulta - SvF)
SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita) ako asistent. Vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1970. Za docenta
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pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 1976 a za profesora 1. 2.
1991. Akademickú funkciu prodekana SvF vykonával od decemtra
1989 do 31. I. 1994, kedy venoval vefkú pozornosť modernizácii vy-
učby. V pedagogickej činnosti sa venoval predmetom vyrovnávací
počet, geodetické siete a vyššia geodézia, pričom vefkú pozornosť
venoval teoretickým a praktickým otázkam metrológie v geodézii.
Bol autorom a spoluautorom 14 dočasných vysokoškolských učeb-
nic, v~sokoškolskej príručky a takmer 70 vedeckých a odborných
prác. Citatelia nášho časopisu ho poznali ako prednášateTa, organi-
zátora a odborného garanta konferencií a seminárov, najma z oblasti
geodetických sietí a testovania diafkomerov na geodetickej základ-
nicí v teréne a od 1. 1. 1987 ako člena redakčnej rady nášho časo-
pisu. Popri pe~agogickej činnosti sa zapájal aj do riešenia výskum-
ných úloh (VU). Bol zodpovedným riešiteTom alebo spoluriešitefom
11 VÚ, a to najma na úseku budovania presných lokálnych sietí v ob-
lastiach dynamiky svahových pohybov. Pozoruhodné výsledky do-
siahol aj v oblasti riešenia problémov metrológie v geodézii. Reali-
začné výstupy týchto VU našli uplatnenie v praxi. Bol školiteTom
vedeckých ašpirantov a doktorandov, členom viacerých odborných
a vedeckých komisií a mal rozsiahlu posudkovú činnosť. Aktívne
pracoval ako predseda Slovenského zvazu geodetov a od 22. 3. 1996
ako predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov, na zria-
dení ktorej mal vefkú zásluhu. Zomrel 18.5. 1996 v Bratislave.

5. dubna 1907 - před 95 lety se narodil ve Velkém Přítočně (okres
Kladno) plk. Vladimír Kop. V roce 1924 maturoval na státní reálce
Kladno, absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích (1924-26) a pě-
chotní školu v Milovicích (1926-1927). Po praxi u pěchoty absol-
voval topografický kurs Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ), do
srpna 1939 byl topografem; v letech 1933-1939 studoval země-
měřictví na ČVUT v Praze. Spolupracoval se škpt. Ing. Dr. Bogus-
zakem, z profesního zájmu překládal odborné texty z ruštiny, ang-
ličtiny a francouzštiny. Od roku 1939 působil v zeměpísném oddělení
firmy Baťa ve Zlíně a podílel se na topografickém mapování ve pro-
spěch geologického průzkumu. V roce 1945 nastoupil opět do VZÚ,
zúčastnil se vytyčování hranice s Polskem a později na fotogram-
metrických pracech v rámci tvorby prozatímního vojenského mapo-
vého díla. V roce 1949 pobýval na fotogrammetrické zkušené
u I. G. N. v Paříži. V letech 1950-1952 působil jako náčelník při za-
kládání zařízení topografické služby na Slovensku (Banská Bystrica,
Harmanec). Od září roku 1952 byl ustanoven náčelníkem VZÚ, pod
jeho vedením vznikly technologie a provozy kartografického a po-
lygrafického zpracování výsledků celostátního topografického ma-
pování 1:25000. Ve funkci působil do roku 1958. Byl náročným
a uznávaným odborníkem. Zemřel v roce 1991.

II. apríla 1922 - pred 80 rokmi sa narodil v Dobrej (dnes čast obce
Trenčianská Teplá v okrese Trenčín) JUDr. Ing. Jozef Gallo. Štú-
dium zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave skončil 13. 12. 1946.
V rokoch 1945 až 1949 študoval právo na Právnickej fakulte (PF)
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vo februári 1949, po ab-
solvovaní PF UK, bol zo štúdia vylúčený. V roku 1947 nastúpil do
zememeračskej kancelárie (kancelária autorizovaného civilného ze-
memeračského inžiniera) v Trenčíne. Po jej zrušení v roku 1951 pre-
šiel do zememeračského oddelenia Stavoprojektu, neskor v roku
1953 do n. p. Geometra a v roku 19~4 do Oblastného ústavu geo-
dézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie)
v Bratislave, kde pracoval v kontrolnom útvare, neskor ako vedúci
oddelenia projektu a prevádzkový inžinier. V roku 1968, v rámci re-
habilitácie, bol rozhodnutím dekana PF UK zaradený do 5. ročníka.
V roku 1970 skončil štúdium na PF UK ako promovaný právnik
a v roku 1972 po rigoróznej skúške získal titul JUDr. V rokoch 1968
až 1972 ako pracovník Oblastného ústavu geodézie v Bratislave po-
kračoval vo funkcii prevádzkového inžiniera a od roku 1969 vy-
konával funkciu technológa a právnika metodika. V rokoch 1973
až 1979 bol vedúcim prevádzky evidencie nehnuteTností (EN)
Geodézie, n. p., Bratislava a od 1. 4. 1979 až do odchodu do
dochodku, t. j. do 12. 11. 1985, pracoval v oddiele EN v Trenčíne.
Bol zodpovedným riešiteTom výskumnej úlohy "Usporiadanie
vlastníckych vzťahov na Slovensku z hTadiska EN" a spolupraco-
val na technologických postupoch v oblasti EN. Bol aktivnym čle-
nom Terminologickej komisie Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie a lektoroval články pre náš časopis. Zomrel 24. 6. 1996
v Trenčíne.

17. dubna 1907 - před 95 lety se v Praze narodil Ing. Dr. techn.
RNDr. Jaroslav Procházka, profesor geodetické astronomie a geo-
fyziky na Vysokém učení technickém Brno, později na Vojenské aka-
demii v Brně, akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Paříži,
habilitoval se roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949 před-
nášel astronomii a geofyziku. Od r. 1949 působil v Brně. Jeho pub-
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likační činnost byla zaměřena k otázkám praktické astronomie. Zem-
řel5. 1. 1975 v Brně.

27. dubna 1912-před 90 lety se narodil Ing. Jaroslav Zoula, dlou-
holetý vedoucí fotogrammetrického provozu tehdejšího Geodetic-
kého ústavu (GÚ) v Praze. Zeměměřickou kvalifikaci získal na Vy-
soké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Po studiích pracoval
v různých odvětvích zeměměřické praxe, od katastrální měřické
služby až po fotogrtammetrii v GÚ. Velmi se zasloužil o úspěšné
zvládnutí fotogrammetrického mapování v měř. I: 10 000. Jeho
publikační i přednášková činnost byla velmi bohatá. Zemřel 8. 5.
1996.

5. května 1947 - před 55 lety se v Praze narodil Doc. Ing. Jan Jan-
dourek, CSc. Roku 1966 maturoval s vyznamenáním na Střední prů-
myslové škole zeměměřické. Roku 1971 absolvoval s vyznamená-
ním obor geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze, do roku 1975
působil jako geodet Dopravních podniků hl. m. Prahy. Poté přeš~1
na katedru geodézie a pozemkových úprav, kde byl od roku 1990 za-
stupcem vedoucího katedry. Roku 1984 obhájil kandidátskou prá~i
na téma vyrovnání sítí, aplikovatelných pro blokovou tachymetm.
V roce 1991 byl jmenován docentem na podkladě habilitační p~áce
"Řešení účelových geodetických sítí". Toto téma bylo z~ademJeho
odborné pedagogické a vědecké činnosti. Je autorem Či spoluauto-
rem 6 vysokoškolských skript a řady časopiseckých publikací a před-
nášek. Zemřel 28. 10. 2000 v Praze.

6. května 1922 - před 80 lety se v Praze narodil PhDr. Ivo Čáslavka,
absolvent studia historie, geografie a národopisu na Univerzitě Kar-
lově. V roce 1955 přešel z nakladatelství.Orbis do re~ortu tehdejší
Ústřední správy geodézie a kartografie (USGK). Na USGK praco-
val ve funkci vedoucího kartografického oddělení. V řadě vedoucích
funkcí pracoval i v Kartografii, Praha. Do důchodu odcházel z funkce
vedoucího Ústředního archivu geodézie a kartografie a tajemníka se-
kretariátu Názvoslovné komise Českého úřadu geodetického a kar-
tografického. Zemřel 25. 4. 1988 v Praze.

18. května 1907 - před 95 lety se narodil Ing. Ladislav Klika, dlou-
holetý pracovník delimitačního odboru resortu, později pracovník
Ústřední správy geodézie a kartografie. Věnoval se otázkám tech-
nického rozvoje a informatiky. Zemřel 8. 12. 1990 v Praze.

1. júna 1952 - pred 50 rokmi vznikla Katedra geodetických zá-
kladov (KGZ) Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva
(od školského roku 1960/1961 Stavebnej fakulty - SvF) Slovenskej
vysokej školytechnickej (od 19.3.1991 Slovenskej te~hnickej uni-
verzity - STU) v Bratislave. KGZ v.znikla spojením Ustavu vyššej
geodézie, Ústavu užitej geodézie, Ustavu pozemkového katastra,
Ústavu pozemkových úprava Rektifikačnej siene a je jednou z troch
odborných katedier štúdia odboru geodézia a kartografia na SvF
STU. Na tomto štúdiu zabezpečuje výučbu v celej oblasti teoretic-
kej geodézie, rozčlenenej do viacerých odborných predmetov.
Okrem toho zameriava svoju pozornosť aj na výučbu predmetov vob-
lasti výpočtovej techniky, priestorového informačného manažmentu
a niektorých hraničných oblastí, ktorým je potrebné z hladiska vý-
voja vedy a techniky venovať pozornosť.

11. června 1907 - před 95 lety se narodil prof. Ing. Dr. Karel Ne-
set, DrSc., dřívější profesor Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě,
vedoucí katedry důlního měřictví, významný odborník v uvedeném
oboru. Byl asistentem akademika F. Čechury, prošel bohatou praxí,
v níž zastával významné funkce. Roku 1956 přešel na tehdejší VŠB
v Ostravě, kde své zkušenosti uplatnil v pedagogické i publikační
činnosti i ve výkonu akademických funkcí. Zemřel 12. 10. 1989 v Os-
travě.

30. června 1907 - před 95 lety se v Zašové na Moravě narodil aka-
demik Alois Zátopek, bývalý profesor Karlovy Univerzity, přední
seismolog a geofyzik. Jeho vědecká, pedagogická.a odborná činnos!
byla velmi obsáhlá. V letech 1962-1966 byl preZidentem Evropske
seismologické komise. Jeho publikační činnost zahrnuje přes 200
prací. Zemřel 22. 6. 1985 v Praze.
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