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Doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Astronomický ústav AV ČR Ondřejov,
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
VÚGTK Zdiby a Fakulta stavební ČVUT v Praze

Czech cooperation at the German CHAMP satellite project and mission. Among the data resulting from the CHAMP also our contributions
are mentioned.

CHAMP (Challenging Minisatellite Payload for geophysical research and application) je německá družice pro detailní
výzkum gravitačního a magnetického pole Země, vybavená
německými, francouzskými a americkými přístroji [1]. Byla
vypuštěna z ruského kosmodromu Plesetsk 15. 7. 2000 na
kruhovou, nízkou, skoro polární dráhu, ve výšce h = 450 km,
se sklonem roviny oběžné dráhy k rovině zemského rovníku
1= 87Y. CHAMP úspěšně funguje a dodává téměř všechna
požadovaná data. Plánovaná životnost přístrojů je 5 let. Během té doby by dráha měla dosáhnout finální výšky pouhých
300 km (díky působení odporu atmosféry, který dráhu systematicky brzdí a zmenšuje hlavní poloosu dráhové elipsy).
O misi CHAMP se čtenář dozví řadu informací z webovských stránek GFZ Postupim (GeoForschungsZentrum Potsdam), http://www.gfz-potsdam.de. a to anglicky nebo německy. Některé informace jsou k dispozici až po dohodě
a schválení příslušným orgánem GFZ.
V češtině napsal přehledový článek o misi CHAMP
v tomto časopise K Endršť [2], takže nám usnadnil situaci.
CHAMP (obr. 1) má anténu pro určování své polohy pomocí družic NAVSTAR GPS (NAVigation System with Time
And Ranging Global Positioning System) a koutové odrážeče pro sledování laserovými dálkoměry z celosvětové sítě
stanic. V těžišti družice je umístěn citlivý francouzský mikroakcelerometr, který slouží ke změření a následné eliminaci
všech negravitačních zrychlení působících na družici (v dané
výšce letu jde především o odpor atmosféry s drobným příspěvkem tlaku slunečního záření a termálních efektů). Přesnost měření mikroakcelerometru dosahuje až 10-9 m /S2 v radiálním a příčném směru a o řád méně ve směru podél dráhy,
tj. ve směru vektoru rychlosti.
Nyní, po dvou letech systematického určování a zpřesňování dráhy, je dráha CHAMP ultrapřesná: radiální směr je určen s přesností 0,02 m, celková chyba v poloze je odhadnuta
na 0,05 m (Reigber 2002, soukromé sdělení). Pesimista by
bral i 0,1O m jako špičkový výkon, vzhledem k nízké dráze
a velikosti objektu, což obojí znamená komplikace z hlediska
negravitačních poruch. Dráha je určována na základě průběžných, systematických a celosvětových měření technologií GPS a laserové lokace družic, numerickou integrací pohybových rovnic s okrajovými podmínkami danými těmito
měřeními. Výsledkem tohoto náročného procesu jsou mj.
okamžitá geocentrická poloha a rychlost družice - tzv. "state
vektory", uveřejňované každých 30 s. Spolu s nimi se pre-

sentují i informace o prostorové orientaci družice (též každých 30 s) a mikroakcelerometrická měření (každých 10 s).
Zpracování těchto údajů (např. určení oskulačních a středních elementů družice pro následné analýzy) není vůbec triviální [3].

Stalo se, nikoli jen náhodou, že jsme se k přípravě projektu
CHAMP dostali i my, dva Češi, jako jediní z bývalého "východního bloku" (což jistě neplatí pro zpracování dat - ta
jsou dána k dispozici prakticky každému zájemci, který svůj
výzkum vědecky zdůvodní).
První autor tohoto článku se s nynějším šéfem projektu
CHAMP Prof. Dr. Ing. Christophem Reigberem seznámil na
jedné konferenci organizace Interkosmos v roce 1976 či
1977. Prof. Reigber tehdy přecházel z Technické University
v Mnichově do prvního oddělení DGFI (Deutsche Geodatische Forschungslnstitut), též v Mnichově, jako jeho nový ředitel a zval kolegy ze zahraničí k dlouhodobým pobytům.
Smutné je, že jeho pozvání bylo v podmínkách tehdejší ČSSR
a ČSAV možné realizovat až po dlouhých jedenácti letech.
Pak do Mnichova příje! i druhý autor. Po sjednocení Německa
Prof. Reigber odejel do Postupimi pomáhat přebudovat tehdejší ZIPE (Zentral Institut ftir Physik der Erde) bývalé Akademie věd bývalé NDR na dnešní GFZ Potsdam. Nyníje GFZ
mamutím a prvotřídním ústavem, orientovaným převážně na
základní výzkum v geovědních oborech, včetně geodézie.
V r. 1988 jsme byli Prof. Reigberem vyzváni ke spolupráci
na výběru dráhových parametrů tehdy připravované evropské altimetrické družice ERS 1 (European Remote Sensing)
organizace ESA (European Space Agency). Na projektu spolupracovalo též DGFI v čele s Prof. Reigberem. Výsledkem
spolupráce byla technická zpráva [4] a referát na jejím základě sestavený, přednesený Reigberem na zasedání konstruktérů a potenciálních uživatelů dat z družice ERS v Paříži.
Stejná úloha se objevila před vypuštěním družice CHAMP
a tak jsme zase přijeli, tentokráte už do GFZ v Postupimi
(a do jejich pobočky v bavorském Oberpfaffenhofenu). Nezůstalo jen u výběru dráhy a scénářů případných dráhových
manévrů družice CHAMP (shrnuto v interní technické zprávě
GFZ, 1999). Důkladně jsme se věnovali testování nových
modelů gravitačního pole Země GRlM SSI a SCl, připravených ve francouzsko-německé spolupráci (CNES Centre National d 'Études Spatiales a GFZ) během let 1998-2000. Testy
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Obr. 1 CHAMP v montážní hale. Magnetometr je na skládací tyči co nejdále od tělesa družice (na obrázku ve složeném stavu), anténa pro
GPS na "horní" stěně, mikroacelerometr v těžišti družice, koutové odrážeče a anténa pro bistatickou altimetrii na "spodní" straně.

používají diferenciální družicové altimetrie, plně nezávislé
na dotyčných modelech, a poskytují kontrolu škálovacího
faktoru formální kovariační matice harmonických geopotenciálních koeficientů testovaných modelů [5].
Po vypuštění CHAMP jsme se věnovali analýze dráhových
rezonancí a oživili starou analytickou metodu určování lineárních kombinací harmonických geopotenciálních koeficientů z rozboru sklonu dráhy v okolí exaktní rezonance [6, 7].
Téma se rozvíjí [8, 9] a díky "state vektorům" se dostává na
úroveň přesnosti, o které se pionýrům klasického studia rezonančníchjevů v drahách umělých družic Země (King-Hele
a jeho skupina v Royal Aircraft Establishment, Famborough,
Anglie, Wagner a Klosko v NASA (National Aeronautics and
Space Administration), Greenbelt, Goddardovo středisko
kosmických letů, aj.) ani nesnilo. Tehdy šlo o přesnost desítek až stovek metrů (ve sklonu), nyní jde o decimetrovou
přesnost (pro vybrané, přesně sledované družice, jako je
CHAMP).

Nejpodstatnější je volba hlavní polosy dráhy, sklonu a excentricity. Jejich volbu diktují cíle experimentu a možnosti
kosmodromu. Nízká dráha je potřebná k dosažení vysoké citlivosti na poruchy působené gravitačním polem Země. Detailní výběr počáteční hlavní poloosy dráhy také není libovolný - neměli bychom začínat nějakou význačnou, ve dráze
dobře patrnou rezonancí (viz níže). Dráha pro výzkum gra-

vitačního a magnetického pole Země by měla být kruhová
a blízká dráze polární, pro dosažení rovnoměrného a co největšího pokrytu glóbu měřeními.
Počáteční výška letu družice CHAMP byla asi h = 450 km,
excentricita byla e = 0,003 a sklon roviny dráhy I = 87,3°,
odpovídající možnostem kosmosdromu Plesetsk v severním
Rusku.
Družice má palivo na úpravy dráhy. Může provést buď několik menších manévrů nebo jednu velkou, až dvacetikilometrovou změnu hlavní poloosy dráhy. Část paliva se spotřebovala na testy po navedení na dráhu. Manévr je vždy
rizikem, neboť po jeho skončení může sporadicky unikat malé
množství plynu a vyvolávat parazitní zrychlení negravitačního původu. Z hlediska dráhové dynamiky se při manévrech
bere ohled na rezonance. Názory na vhodnost a způsob provedení dráhového manévru se různí.
Dráhová rezonance umělé družice v gravitačním poli Země
nastává, když družice vykoná {3nodálních oběhů kolem Země
za a hvězdných dnů (kde a a (3 jsou čísla celá a nesoudělná).
V každém okamžiku družice prochází nějakou rezonancí {3/a,
ale její dráhové efekty mohou být neměřitelně malé. Pokud
je a malé, mohou být poruchy dráhy určeny ze systematického měření a určování dráhy. Pak se rezonance používají
k určení jistých parametrů gravitačního pole, které jsou lineárními kombinacemi harmonických geopotenciálních koeficientů řádu m = {3y, kde y = I, 2, ... (O rezonancích viz
[10]).

Nejvýznačnější rezonance ve dráze družice CHAMP jsou
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Obr. 2 Pokles hlavní poloosy dráhy (2a) a chod sklonu dráhy družice CHAMP (2b) odvozený ze středních elementů efemeridové služby
GFZ

f3!a = 46/3, 77/S, 31/2 (těmi již družice prošla), a 47/3 (viz
obr. 2b v (l0]). Mohlo by se tedy zdát, že jsou vítanou příležitostí pro kontrolní určení vybraných parametrů gravitačního pole Země, ale není to tak jednoduché. V blízkosti význačné rezonance (např. 31/2, obr. 3) se zmenšuje hustota
průmětů dráhy družice na zemský povrch D = 4007 S [km]/{J),
což není z hlediska studia globálního gravitačního pole jev
vítaný. Proto může zvítězit názor, že období nejdůležitějších
rezonancí (ovlivnění dráhy jimi trvá týdny až měsíce) je třeba
překonat změnou dráhy pomocí raketových moto rků. To je
ovšem také riskantní. Má-li se družice za S let své plánované
činnosti dostat do výšky zhruba 300 km, nesmíme ji nějakým nepatříčným dráhovým manévrem navést příliš vysoko
nebo naopak příliš nízko. Odpor atmosféry dráhu zmenšuje
v každém případě, ale v prvním případě by to mohlo probíhat příliš pomalu, v druhém příliš rychle. Odpor atmosféry
se totiž mění s hustotou atmosféry a ta roste exponenciálně
s klesající výškou letu a navíc bohužel závisí enormně (ne
v procentech, ale v násobcích své střední hodnoty) na sluneční činnosti. Tu detailně předpovědět nedovedeme, takže
je velmi obtížné zjistit, co kterým dráhovým manévrem můžeme vyvolat. Dráhové manévry se tudíž stávají delikátní záležitostí.
V roce 2000 klesala hlavní poloosa dráhy družice díky odporu atmosféry o SO metrů denně, na podzim r. 200 1již 110
m/den (obr. 2). V r. 2001 bylo maximum sluneční činnosti.
Dráha je nyní v nižší výšce, čili v hustší atmosféře, takže
bude kontrahovat rychleji. Sluneční činnost však slábne a tak
gradient poklesu dráhy nebude tak velký.
CHAMP prošel rezonancí 46/3 v říjnu 2000, rezonancí
77 /S v září 2001 a rezonancí 3112 v květnu 2002. Rezonanční
změny sklonu dráhy díky uvedeným rezonancím jsou znázorněny obr. 3. Po exaktní rezonanci 31/2 byl 10.6. 2002
proveden dráhový manévr, hlavní poloosa dráhy zvýšena
o 13 km. Družice tak projde rezonancí 31/2 znovu .
Rozbor sklonu dráhy mise CHAMP (z dráhových parametrů dodávaných GFZ pro efemeridové účely) kolem rezonance 46/3 (podzim 2000) umožnil odhadnout hodnoty "lumped koeficientů" 46. řádu [8, 9], obr. 4. Největší potíží pří
analýze je odfiltrovat nerezonanční poruchy sklonu (např.lunisolámí poruchy a slapy) s přesností větší nežje rezonanční
efekt sám. Zlepšení přesnosti výsledků si slibujeme od "state
vektorů" CHAMP, které jsou již k dispozici. Ty je však třeba

transformovat do souřadnicového systému kompatibilního se
systémem pohybových rovnic, transformovat na oskulační
elementy a vystředit na střední elementy, což není pří dané
přesnosti vůbec snadné.

Dráha CHAMP byla určována pomocí GPS a laserovými dálkoměry od samého počátku vypuštění družice. Akcelerometrická data, potřebná k redukci negravitačních poruch, která
pak mohou sloužit k přesnějším analýzám, nebyla však k dispozici ihned a byly s nimi určité problémy. Období prvních
několika měsíců od vypuštění bylo věnováno nejrůznějším
experimentům (třeba otáčení družice zádí vpřed, tj. ve směru
vektoru rychlosti), takže na data pro zpřesnění parametrů gravitačního pole muselo GFZ poněkud počkat.
Referenčním modelem gravitačního pole Země pro určování dráhy CHAMP byl francouzsko-německý model, nazývaný GRIM SSI, z r. 2000 [11]. V r. 2001 byla k datovému
souboru tohoto modelu, tj. k sérií nejrůznějších družicových
(ale jen družicových, nikoli terestrických měření) přidána
měření z CHAMP za pouhých deset dní letu a vyzkoušeno,
co dá kombinace GRIM SS 1 a těchto dat a také, co dají data
z CHAMP samotná. Byly vytvořeny experimentální modely
POEM GO a GSO.l, určené pro vnitřní potřebu GFZ a nikoli
k publikaci. POEM GO kombinuje GRlM SS 1 a data
z CHAMP, POEM GSO.l je extravagantní v tom smyslu, že
používá pro sestavení normálních rovnic jen měření
z CHAMP a nic dalšího. To je obzvlášť odvážný experiment,
neboť se vlastně určují parametry globálního pole z dráhy
jedné družice. Něco takového bychom dříve považovali za
naprostý nesmysl. Ukázalo se (rozborem variančně-kovarianční matice, která je vlastně inverzí matice normální), že
pro CHAMP byla dráha zpřesněna asi dvakrát (od GRIM SS 1
k POEM GSO.l); pro družice jako ERS 1/2, ENVISAT či
TOPEX a JASON dopadlo určení dráhy mnohem hůře než
se staršími modely, jako je např. GRIM SS 1 nebo americký
EGM 96 (NASA) [12], ale i tak bylo možné určit jejich dráhu
s řádově metrovou radiální chybou. To je srovnatelné s výsledkem práce generace dráhových dynamiků před CHAMP,
čili je to fantastický výsledek. Svědčí o obrovském potenciálu dat mise CHAMP pro zpřesnění parametrů gravitačního
pole Země.
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V r. 2001 byl s osmdesátiosmi denní sadou dat z CHAMP
a na základě stávajícího modelu GRlM 581 (s přidáním nových měření z geodynamických družic Lageos 1, 2, 8tarlette
a 8tella) vytvořen model EIGEN 18 (European lmproved
Gravity model s of the Earth by New techniques) a v r. 2002
na zasedání EG8 v Nice presentován EIGEN 28 již s asi roční
sérií dat (srpen až prosinec 2000 a srpen až prosinec 2001).
Modely jsou kompletní do stupně a řádu 91 s řadou rezonančních koeficientů nad touto mezí (v EIGEN 18 až do
stupně 119), [3].
Obr. 5 ukazuje radiální chybu dráhy družic jako funkci
sklonu dráhy s modelem GRlM 581 (bez výsledků
v CHAMP) a s EIGEN 18 (s nimi) pro dvě různé letové hladiny (nízká dráha CHAMP versus středně vysoká dráha typických altimetrických družic). Zatímco pro GRlM 581 je
pro dráhy blízké rovníkovým a pro polární dráhy vidět lokální maximum radiální chyby ve dráze (a to je zcela typické
i pro další "předchampovské" modely Země), pro EIGEN
18 je patrná obrovská redukce radiální chyby v této oblasti,
ale i pro dráhy již dosti odlišných sklonů. To dokumentuje
významný přínos dat z CHAMP pro zpřesnění gravitačního
pole, ale je tu i možnost, že v modelech EIGEN jsou data
z CHAMP převáhována. Byla provedena řada testů, aby se
tato možnost dala vyloučit. Oba modely jsme důkladně testovali pomocí dat diferenciální družicové altimetrie, z družic
ER81, ER82 a GE08AT, na modelech nezávislých. Metoda
je popsána s mnoha příklady v [5]. Aplikace na nový model
EIGEN 18 ukazuje, že autory navržený kalibrační faktor
formální variančně-kovarianční matice by se měl zvětšit asi
030 %, abychom dostali (snad) objektivní odhad vnější přesnosti parametrů gravitačního pole.
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Obr. 3 Vliv vývwčných dráhových rezonancí na chod sklonu dráhy
družice CHAMP. Měřítko na y-ové ose je v desetitisícinách stupně

DružÍCová altimetrie je dnes hlavním přispěvatelem k určení
jemné struktury gravitačního pole Země, Měsíce a Marsu
(u Země pro detailní průběh oceánské části geoidu). V práci
[13] čtenář nalezne podrobnosti a odkazy na zahraniční
zdroje. Zde připomeňme jen princip: radiolokační nebo laserový výškoměr (altimetr) vysílá z paluby (většinou jen)
směrem k nadiru kratičný, specielně formovaný signál, ten
se odráží od hladiny či povrchu a vrací se zpět na palubu.
Z tranzitního času a po řadě korekcí dostaneme okamžitou
výšku letu. Známe-li k tomu údaje o dráze ("state vektory"
nebo oskulační dráhové elementy), můžeme určit (viz např.
obr. 1 v [13]) průběh geoidu.
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Obr. 4 Rozbor variací sklonu dráhy družice CHAMP v období rezonance z 4613. Na horním panelu sklon z dvouřádkových středních
elementů GFZ a sklon redukovaný o lunisolární poruchy včetně slapů, precesi a nutaci a rotaci atmosféry podle empirického modelu
King-Heleho. Na spodním panelu jsou znázorněna rezidua po vyrovnání MNe a soupis hodnot určovaných lumped koeficientů. Křivka
ukazuje rezonanční variace sklonu těmto koeficientům odpovídající
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Obr. 5, Radiální chyba dráhy jako funkce sklonu roviny dráhy k rovině rovníku Země, Vyznačeny jsou střední kvadratické chyby pro dva různé
modely gravitačního pole Země (pro GRIM 5SI reprezentující situaci před CHAMP a pro EIGEN I S už s daty z CHAMP) pro dvě různé úrovně
výšky letu na teoreticky kruhové dráze nad kulatou Zemí. Nižší dráha (s většími radiálními chybami) odpovídá výšce letu družice CHAMP
(cca 450 km), vyšší dráha altimetrickým družicím ERS I, ERS 2, ENVISAT nebo GEOSAT a GFO (777 km). Vidíme výrazný pokles radiální
chyby s modelem EIGEN I S, takže data z CHAMP splnila očekávání. Radiální chyba je menší i mimo sklon příslušející dráze CHAMP
(I = 87), takže celý model EIGEN I S je silně ovlivněn (a možná převáhován) díky dominantní roli dat Z CHAMP. Obrázek CNES a GFZ
se svolením P. Schwintzera

Družicová reflektivní bistatická (též GPS) altimetrie (BA)
je novou variantou družicové altimetrie. Koncept byl zatím
zkoušen na zemském povrchu (odrazy od hladiny jezera, přijímací standice na vyvýšeném místě poblíž), z letadel a balónů. CHAMP a SAC-C nesou aparatury pro bistatickou altimetrii (BA), pro první technologické experimenty v kosmu.
Princip BA vyrozumíme z obr. 6. Družice na vysoké dráze
(dnes NAVSTAR GPS, v budoucnu i její evropská varianta
GALILEO), vysílá signál k nízké družici (nyní CHAMP
a SAC-C), a to standardně, přímo, ale i odrazem přes hladinu
moře. Z řady odražených signálů se ty, které jsou dostatečně
"silné" a vyhovují zákonu dopadu a odrazu, dostanou do přijímací antény na nízké družici, Za "měřenou veličinu" lze
považovat rozdíl rv čase nebo vzdálenosti mezi přímým a odraženým měřením. Pro naše účely považujeme "místo odrazu" za bod (bod P na obr. 6), ale skutečnost je mnohem
komplikovanější (viz např. [14, 15, 16]),

Zatímco klasická družicová altimetrie dodala desítky miliónů měření z různých družic (GEOS 3, SEASAT, GEOSAT,
ERS I, ERS 2, TOPEXlPoseidon, GFO, JASON, ENVISAT), metoda BA je zatím ve stádiu příprav a první data
z mise CHAMP jsou přislíbena v r. 2003, Proto jsou na pořadu dne v rámci přípravy na zpracování skutečných dat různé
simulace. Například je třeba provést přesnostní analýzy.
BA může poskytnout mnohem větší počet odrazných
"bodů" než je počet průmětů dráhy družice na zemský povrch v případě klasické nadirové altimetrie. To je zřejmé
z faktu, že některá měření BA jsou "off-nadirová". Ukazuje
se přitom, že nepřesnost určení polohy reflektivních bodů přitom neklesá ihned a dramaticky s "off-nadirovým" úhlem,
Při vhodné volbě dráhy a dostatečně dlouhém měření může
být množství retlektivních bodů několikanásobně větší než
v případě klasické altimetrie (obr. 7). Díky tomu se lze například dostat nad zeměpisnou šířku 87 stupňů (což odpo-
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ního pole Země, jako je EIGEN lS, pomocí nezávislé altimetrie, pokoušíme se dostat spolehlivé hodnoty "lumped ko-

Obr. 6 Princip reflektivní družicové altimetrie. Anténa na nízké družici přijímá signál z družice na vysoké dráze přímo a po odrazu od

mořské hladiny. Rozdíl časů respektive délek mezi přímým a odraženým signálem lze považovat za měřenou veličinu. Cílem je určit
polohu reflektivního místa P (v teoretickém zjednodušení zde představeném jako bod) ze známých měření a známých geocentrických
poloh obou družic v okamžiku měření. V případě rozboru přesnosti
jde o odhad vertikální chyby v poloze P jako funkci chyb v měření
a chyb v určení drah zúčastněných družic

1 2 3 ~
•• •••.
•• 5 -

I-••

2
3
.••.
5
6

vídá sklonu dráhy CHAMP k rovině rovníku) a studovat zatím málo probádanou arktickou oblast (pro oceánografii
a glaciologii).
Analýzy přesnosti fungování BA jsou zatím v začátcích [14,
17, 18]. Zkoumali jsme, jak se nepřesnost v určení drah družic NAVSTAR GPS a CHAMP a chyba v určení rpřenese do
vertikální složky chyby odrazového bodu P. Pro realistické odhady dnešní úrovně určení dráhy (radiálnílneradiální složka,
GPS/CHAMP: 0,05/0,10,0,10 m) a pro chybu měření veličiny
r v mezích min-max 0,02-0,20 m, lze dostat až řádově centimetrové vertikální chyby v poloze bodu P (obr. 8).

Obr. 7 Porovnání počtu reflektivních bodů bistatické altimetrie s počtem subsatelitních bodů klasické družicové altimetrie. Musíme si
vybrat fiktivní případ: Pro altimetrickou družici TOPEXlPoseidon
(horní obrázek) pochopitelně žádná bistatická měření neexistují. Porovnáváme počet subsatelitních křížících se bodů (skutečný případ
klasické nadirové altimetrie) a počet (hypotetických) reflektivních
míst v případě bistatické altimetrie, která by se uskutečnila pomocí
(všech) družic GPS, při zvolené frekvenci měření a zadané době měřického intervalu (spodní obrázek)

Nedávno byly vypuštěny dvě nové altimetrické družice, francouzsko-americký JASON (JouméesAltimétriques Satellitaires pour 1'Océanogpraphie), pokračovatel mise TOPEXlPoseidon (TOPographic EXperiment), a evropský ENVISAT
(ENVlronmental SATellite), pokračovatel družic ERS 1
a ERS 2 (European Remote Sensing). Obě nové družice též
přispívají k poznání jemné struktury gravitačního pole Země
a detailního průběhu mořského geoidu. GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) je dvojice družic, které vypustili Američané 17.3. 2000 na dráhu podobnou dráze
CHAMP. GFZ na projektu spolupracuje. Hlavním cílem
GRACE je studium detailů gravitačního pole a jeho časové
změny a příspěvek ke klimatologii. Dráhy mají být až subcentimetrové přesnosti, což zní jako sci-fi. Vysoké přesnosti
má být dosaženo díky sledování družice z družice - změny
vzájemné rychlosti obou objektů budou měřeny pomocí mikrovInného spojení s přesností na 1 mikrometr za sekundu.
Obě družice mají mikroakcelerometry k eliminaci negravitačních zrychlení. Geocentrické polohy obou družic budou
určovány pomocí GPS.
U nás pokračujeme v testování nových modelů gravitač-

Obr. 8 Ukázky odhadů přesnosti určení vertikální (radiální) složky
polohy reflektivního bodu. Křivka č. 1vznikla za předpokladu, že radiální chyba v dráze CHAMP je 10 mm, neradiální složka má chybu
50 mm, radiální chyba v dráze družic NAVSTAR GPS je 50 mm, neradiální 100 mm. Křivky 2, 3 a 4 odpovídají radiální/neradiální
chybě pro CHAMP 20/50,50/100 a 50/200 mm a pro GPS ve všech
případech 50/100 mm (úhel "gama" - rje na obr. 6)
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•
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eficientů" vysokých řádů a provádíme nejrůznější simulace
jako přípravu na zpracování skutečných dat očekávaných pro
reflektivní družicovou altimetrii.
Poděkování. Autoři vděčí Prof. Dr. Ing. Ch. Reigberovi ajeho
kolegům z GFZ v Postupimi a v Oberpfaffenhofenu za data
a za možnost úzké spolupráce a Dr. Carlu A. Wagnerovi
(NOAA Silver Spring, MD, USA) za vytrvalou podporu. Příspěvek vznikl v rámci projektu LNOOAOOS"Experimentální
výzkum dynamiky Země a jejího povrchu", podporovaného
MŠMT ČR a výzkumného záměru MSM210000007.
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OCAD - software pro kartografické
začátečníky i profesionály

Ing. Filip Dočekal,
student postgraduálního doktorandského studia
na katedře mapování a kartografle FSv ČVUT v Praze

V současné době je na trhu několik grafických programů, v kterých se dají tvořit kartografická díla. Obvykle takový software
bývá velmi drahý a poměrně náročný na obsluhu. Pro soukromé osoby je tedy legální cestou nedostupný. Produkty 602 Photo
a OCAD patří mezi po internetu volně šířené freewares.

Several graphic programmes enabling creation of cartographic works are on the market at present time. Usually, such programme is very expensive and labour - intensive. Therefore, it is hard to be obtained by private persons by legal way. But 602
Photo and OCAD products belong to freeware distributed by Internet.

Pamatujete si ještě na první mapu, kterou jste kdy dostali do
ruky? Asi ne, ale myslím, že u většiny z Vás to byl nejspíš
nějaký školní atlas, turistická mapa či plán města. To také
byly a stále jsou, nejběžnější komerčně využívané kartografické produkty. Asi již tehdy někteří z Vás zatoužili nakreslit si svoji mapu, a co víc, možná si ji tehdy někdo z Vás i nakreslil. Jak jinak než pěkně ručně, fixkami či barevnými
tužkami. Na to, aby tato mapa byla alespoň trošku přehledná,
bylo zapotřebí jistou grafickou zručnost, možná i trochu zkušenost a hlavně představivost.
Řada z Vás jistě ví, co znamená pojem "Digitální kartografie". Možnost kreslení jednotlivých vyjadřovacích prvků
samostatně, možnosti okamžitého porovnání barevné interpretace přímo na obrazovce, zvětšení i zmenšení obrazu,
možnosti generalizace, editace prvků, a to i hromadné, vytváření výřezů z mapy, automatické generování legendy,
tvorba doplňujících kartografických náležitostí mapy - rám,
zeměpisné a jiné sítě, loga, orientace atd., to jsou příklady
nástrojů zajišťujících v kartografii snadnější a rychlejší
kresbu. Digitální kartografie umožnila, kromě jiného, jednoduchou obnovu map, zajištění aktuálnosti a tím samozřejmě
větší atraktivnosti pro běžného uživatele. V neposlední řadě
celkově zrychlila celý proces tvorby map od vlastní kresby
po tisk.
V dnešní době již není třeba zvláštního uměleckého nadání pro vytvoření vlastní grafické presentace. Není již problémem vytvořit v domácích podmínkách velmi slušné web
stránky a umístit na ně například naskenované fotografie. Ale
jak je to s mapami? Vždyť i mapy jsou grafická díla a zejména v minulosti se jednalo o umělecké práce na velmi vysoké úrovni, které jsou vyhledávaným artiklem mezi sběrateli. Mohu si sám doma vytvořit vlastní mapu? Je nutné,
abych používal profesionální a pro jednotlivce až přes příliš
drahý i zbytečně složitý software od renomovaných firem?
Nebudu trávit veškerý volný čas studiem rozličných nudných
manuálů při seznamování se s potřebným programovým vybavením? Zde je drobný tip pro všechny z Vás, kteří chtějí
znát odpovědi na tyto otázky, i pro Ty, co by chtěli něco podobného sami zkusit.

K tvorbě mapy je vždy potřeba několik základních věcí. Především podklad mapy, z kterého budu vycházet. Podklad
může být buď primární nebo sekundární. Primárním podkladem je myšlen číselný (souřadnice odvozené např. z GPS Global Positioning System, digitalizované - odsunuté z mapy
atd.) a sekundárním mapový (analogový, rastrový, vektorový). Dále potřebuji vhodné počítačové vybavení ( hardware, software) a potom již jen to nejdůležitější - čas a chuť.
2. Mapové podklady
Mapové podklady mohou být analogové (již vytištěná mapa),
rastrové a vektorové. U těch posledních, vektorových, se dá
předpokládat, že pro běžného uživatele nejsou volně přístupné, neboť si je kartografické firmy z pochopitelných důvodů velmi přísně chrání. Zbývají tedy jen podklady analogové a rastrové.

Analogovou, pevnou, hotovou, již vytištěnou mapu není příliš velký problém koupit v běžné distribuci. A to jak ve specializovaných prodejnách, kde se dají obstarat i mapy velmi
exotických zemí, tak i v knihkupectvích, na benzinových čerpadl ech atd.
S rastrovanými daty je již trochu větší problém. Buď můžeme provést konverzi (naskenování) analogových map, nebo
lze některá z dat stáhnout bezplatně na některém z internetových serverů, cožje asi cesta nejschůdnější. Běžně se mapy
vyskytují jako součást nabídky nejužívanějších českých i zahraničních vyhledávačů. Samozřejmě, že v tomto případě
musíme doma disponovat připojením k Internetu.
Je však také potřeba zdůraznit, že všechna mapová díla jsou
chráněna autorským zákonem a jakákoliv jejich prezentace
bez souhlasu majitele není dovolena. Otázkou ale zůstává, do
jaké míry je překreslená vektorová mapa originálem, a do jaké
míry kopií původního díla. My zde ale stále uvažujeme v rovině tvorby mapy výhradně pro vlastní účely a v žádném případě ne v komerční rovině veřejné nabídky a prodeje.
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Obr. 1 Příklady tvorby liniových typů

Pro naskenování a následnou úpravu rastrových podkladů nepotřebujeme žádný drahý grafický software, jehož možnosti
jsou samozřejmě velké (úměrně k pořizovací ceně). Plně vystačíme s freewares, které jsou volně k dispozici na Internetu.
Pro českého uživatele mohu vřele doporučit produkt známé
české firmy Software 602. Jmenuje se 602 Photo a je k dispozici jako součást volně dostupného souboru office programu PC Suit 2001, download [1], umístěného na oficiálních
web stránkách této firmy. Jeho jednoduchost a nenáročnost
na hardware možná někoho velmi mile překvapí. Pro naše požadavky k úpravě naskenované mapy, jako je oříznutí, zostření, vyvážení jasu i kontrastu, natočení či změna velikosti
obrazu atd., plně postačuje.
Totéž platí i pro vlastní realizaci mapy. Opět není třeba
platit drahý, plně profesionální software pracující na bázi
CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided
Mapping), jaký je většině z nás známý z projektových, geodetických či kartografických firem, ale plně vystačíme s freeware, který je volně ke stažení z internetu. Jako příklad bych
rád zmínil software z dílny švýcarského programátora Hanse
Steineggera OCAD full versi on 5.0 nebo novější OCAD
demo versi on 7.0. Obě verze nalezneme na oficiálních stránkách Steinegger Software [2]. Jedná se o uživatelsky poměrně
jednoduchý software pracující jak s rastrovými, tak i vektorovými daty. Je nenáročný na hardware i vlastní obsluhu.
Více o tomto produktu v dalších odstavcích.
Všechen
zmiňovaný
software
je
Windows
95/98/ME/NT 12000/XP kompatibilní.

Hardware nepřesahuje nároky běžného uživatele Pc. Naprosto vystačíme i se starším počítačem s přenosovou rychlostí kolem 200 Mhz/s a 64 MB Ram (Random Access Momory). S vyšší rychlostí počítače ale samozřejmě stoupá
komfort práce, zejména s rastrovými podklady a jejich úpravou. Totéž platí i o velikosti obrazovky. OCAD překvapivě
nereaguje na rolovací kolečko u myši; naopak při jeho použití se zobrazí výstraha, takže postačí základní obyčejná
dvoutlačítková myš. Stejně tak bychom měli bez problémů
vystačit i se základními velikostmi harddisku atd. Jako pro
všechny ostatní činnosti spojené s grafickými pracemi se
i nám vyplatí mít nějaké zálohovací zařízení jako např. mechanika CD se zápisem (CD-RW) nebo mechanika ZIP. I sebevětší harddisk bývá za několik měsíců malý a rastrová data
bývají obvykle velmi objemná. Scanner pro snímání předloh
by měl pracovat přes běžně užívané TWAIN rozhraní s rozlišením min. 300 dpi. Samozřejmě opět závisí na našich požadavcích na kvalitu podkladu a jeho čitelnost.

Jako nejvhodnější tiskárnu doporučují, na internetových
stránkách Hanse Steineggera, výrobek firmy Epson Stylus
Color s rozlišením no dpi, což je sice kvalitní tiskárna, ale
i tiskárny jiných firem je samozřejmě možné s úspěchem využít. Závisí na přesnosti požadovaného výstupu, použitém
popíru, velikostech nejmenších zobrazených prvků i dalších
faktorech. Pozor na problém, který by mohl nastat především při využití nějaké starší, méně kvalitní obrazovky. Na
výstupním zařízení (tiskárna, plotr ... ) by se odstíny barev
mohly lišit od barev zobrazovaných na naší obrazovce. Vyplatí se proto seřízení barevných profilů jednotlivých zařízení. Kalibraci bych doporučoval raději svěřit odborné
firmě.
Ideální, plně postačující konfigurace PC, by mohl být počítač s procesorem okolo 700 Mhz, 128 MB RAM, 17" obrazovku a hard disk o velikosti minimálně 5 OB. Tato sestava
by měla zaručovat dostatečný komfort pro práci a zároveň je
ještě poměrně cenově přijatelná. Příjemnější práci jistě zaručí USB port jak při časově náročném skenování, tak i při
tisku. Speciální grafické karty a jiné doplňky nejsou třeba.
Dá se také vystačit i s mnohem pomalejšími procesory a pamětí 64 MB RAM.

OCAD je kreslící software vytvořený čistě pro potřeby kartografů. V prvopočátku jej využívali zejména orientační
běžci, ale nyní se s ním stále častěji můžeme setkat i v profesionálních kartografických firmách. Dnešního dne jej používá přes 2000 uživatelů ve 40 zemích celého světa. Za 10 let
své existence se vyvinul v uznávaný kartografický software,
s uživatelsky příjemným prostředím.
Program je v plné verzi dodáván bez jakýchkoliv nadstaveb. Jeho využití je široké, prakticky pro všechny druhy map
i všechna mapová měřítka. Umožňuje samostatně definovat
jednotlivé objekty mapy vytvořenými plošnými, liniovými či
bodovými značkami. OCAD je vektorový program pracující
s naskenovanými rastrovými podklady, které je možné zároveň s vektorovými prvky vytisknout. Se scannerem komunikuje přímo přes TWAIN rozhraní.
Křivkové objekty jsou vytvářeny pomocí Bézierových
funkcí [4]. Pravoúhlé objekty jsou vytvářeny pomocí speciální funkce umožňující rychlé definování počtu i polohy rohů
kurzorem myši. Veškerá kresba v OCAD je založena na symbolech. Každé písmo, každá linie, každá plocha atd. má svůj
samostatný, předem definovaný symbol, kterým je kreslena.
To umožňuje jednoduché hromadné změny všech objektů nakreslených tímto symbolem. Každý symbol definujeme jen
jednou a každý má svoji vlastní hladinu, v níž je kreslen. Hladinu určuje tabulka barev a umístění použitých barev v tabulce. Níže položená barva je překrývána barvami výše položenými. S každým objektem (symbolem) můžete pracovat
jako s vrstvou - exportovat, importovat, měnit, mazat, vypnout, fixovat atd. Ve vlastním programu jsou již některé
symboly předdefinovány. Výběrem typu mapy, kterou
chceme nakreslit, si zároveň vybereme i příslušné standardní
mapové značky. OCAD sám provádí automatickou kontrolu
přerušovaných a strukturovaných liniových objektů (obr. 1).
Přerušení u tohoto typu linií má vždy stejnou délku a nikdy
není zakončeno v půlce délky. Také rohy u tohoto typu linií
nezůstávají prázdné a speciální funkce uvede body do správné
polohy.
Předdefinováním barev a symbolů je velice originálně vyřešen problém s křížením silnic (obr. 2). Když se potkají dvě
linie se stejným symbolem, OCAD automaticky vyřeší křižovatku, v případě různých linií najdezd či podjezd (podle
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pozice v tabulce barev, jedna barva kryje druhou). Pro uživatele klasických aplikací CAD je toto řešení zpočátku nepochopitelné, ale je velmi jednoduché a uživatel si na něj
velmi rychle zvykne.
Pro lepší čitelnost textových objektů, zasahujících i do objektů plošných, umožňuje OCAD předdefinovat tzv. textové
ohraničení (obr. 3). Dá se použít pro všechny typy i velikosti
písma.
Zajímavou funkcí je automatické vytváření rejstříků, např.
rejstříku ulic v plánu města. V nabídce "extras" zvolíme
"name index" a objeví se nám okno, ve kterém navolíme
sekční čáry mapy. Vybereme požadované symboly, které
chceme v rejstříku a přes "clipboard" je převedeme do textového editoru, ve kterém je již můžeme libovolně řadit, např.
podle abecedy.
6. Export a import dat
Standardní formát souboru, v kterém OCAD pracuje, je ocd.
Při importu vektorových dat jiného formátu je výrobcem doporučován import z formátu .ai, tedy Adobe Illustrator, jako
bezproblémový. Ostatní vektorové formáty by měly být nejdříve převedeny na standardní formáty .ai, .wmf (Windows
Metafail), .emf (Enhanced Metafail). Otázkou je, kolik dat
se při tomto převodu zdeformuje nebo ztratí. S rastrovými
daty OCAD pracuje pouze jako s podkladovou vrstvou. Jediný formát, s kterým OCAD pracuje, je .bmp.
Samostatnou složkou je import .dxf souborů z Geografických Informačních Systémů (GlS). V takovém případě
OCAD umožňuje i dodatečné natáčení souřadnicového
systému, jestliže mapa není orientovaná k severu.
Při exportu vektorových dat do souboru jiného formátu než
ocd., můžeme opět využít formáty .ai, .wmf, .emf a .dxf
(AutoCad). Při exportu dat do rastrové podoby můžeme využít převodu do běžně používaného formátu.bmp. Pro potřeby tisku a vzniku tiskových podkladů je zde možnost, přes
funkci "PRINT" vytvořit soubor ve formátu .eps.
Jednoduchá je také práce s podkladovými, ať rastrovými
nebo vektorovými daty, které chceme překreslit, případně doplnit. Jak jsem se již dříve zmínil, OCAD může pracovat buď
se scannerem tak, že přes TWAIN rozhraní sám načte podklad "template", nebo ho načte přímo ze souboru. Vzniklý
překreslený soubor můžeme vytisknout jak s připojeným
"template" tak i bez. Totéž platí i pro export dat, kde podklad vytvoří samostatnou vrstvu, do které se exportuje. Jako
podkladový "template" se dá využít i soubor ve formátu ocd.,
který se ale po načtení chová jako obyčejný rastr a není tedy
možné jej editovat kreslícími nástroji.

Zvláštní kapitolou je tzv. "Mapování v reálném čase". Je
k tomu samozřejmě potřeba přijímač GPS a notebook, nebo
jiný typ kapesního počítače. OCAD podporuje dva typy
práce s daty GPS.
Klasický, kdy se body ukládají do přijímače GPS, a již
zmíněné "Mapování v reálném čase". V prvním případě je
pro většinu přístrojů GPS možné nainstalovat speciální program pro převod dat a přes soubor .dxf je importovat do
OCAD. Jiný způsob importu je přes soubor .bmp, který lze
potom otevřít jako podkladový "template" a překreslit.
Při druhé metodě je třeba mít přijímač GPS propojen s kapesním počítačem nebo notebookem, sériovým portem
a v OCAD se automaticky zobrazuje aktuální stanovisko
v mapě. Nevýhodou je, že OCAD nedokáže automaticky zaznamenávat umístění, pouze aktuálně zobrazí momentální
stanovisko, takže můžeme pouze porovnávat nebo přímo na
místě zakreslovat situaci do mapy.
Necháme se překvapit, zda v nové verzi OCAD 8 bude již
vytvořeno rozhraní pro přímé zobrazování bodů zaměřených
GPS v mapě. Určitě by to byla zajímavá alternativa, využitelná zejména pro aktualizaci map.
7. Freeware OCAD version 5 - instalace, náročnost,
funkčnost
Na Internetu volně dostupný software obsahuje běžné kreslicí funkce používané v_digitální kartografii. Jeho instalace
je velmi jednoduchá. Instalační soubor lze z domovských
stránek OCAD stáhnout za několik vteřin a velikost instalačního souboru je pouhých 380 kE. Vlastní instalace je opět
otázkou několika málo vteřin. OCAD 5 zabere po instalaci
na disku pouhých 1,130 MB, což je na kreslicí software tohoto typu velmi málo. Práce s tímto programem není nijak
omezená aje poměrně příjemná. Jedná se sice na softwarové
poměry o "fousatý" produkt, ale uživatelské prostředí je přehledné i poměrně jednoduché. Nevýhodou jsou výstupní formáty. Jsou jimi pouze formát .ocd a tiskový .eps. Naprostým
zklamáním je potom nepřítomnost funkce "HELP" - klasické
nápovědy. OCAD 5 je možné stáhnout v anglické, německé,
francouzské, finské a švédské verzi.

Download je opět otázkou několika vteřin a s instalací nezabere víc než několik málo minut. Aplikace má velikost 1,038
MB a celá demo verze zabírá po instalaci na disku 2,019 MB.
Po nástrojové stránce se jedná o plně funkční verzi OCAD 7
s omezením počtu nakreslených objektů v jednom souboru,
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který je limitován na 500. Práci s tímto programem jsem již
podrobně popsal výše. Jelikož se jedná o plně funkční software, je tentokrát k dispozici i přehledný a výstižný "HELP".
Verze je nabízena v pěti jazykových mutacích. Kromě anglické ještě v německé, francouzské, finské a švédské.
Také bych se rád zmínilo připravované verzi OCAD 8, jejíž presentace se chystá na rok 2002. Největší novinkou má
být rozdělení na verze "Standardní" a "Profesionální". "Standardní" verze by měla sloužit hlavně pro potřeby kresby orientačních map a "Profesionální" verze pro všeobecnou kartografii.
Novinkou by měla být snadnější manipulace s podklady
(templates), jejichž načtení by mělo probíhat rychleji a měly
by být zobrazovány ve vyšší kvalitě. Příjemným zlepšením
bude možnost připojit soubory .tiff i možnosti komunikace
s databázemi Arclnfo. Bude také zavedena funkce pro uložení mapy na Internet, a to ve formátu .gif. K nim by měla
být možnost přidat vyhledávací funkce pro ulice a jiné objekty. Do jednotlivých objektů bude možné zadat hyperlink
s odkazem na webowskou stránku. Cena standardní verze by
se měla pohybovat na úrovni ceny plné verze OCAD 7, tedy
300,- USD. Cena profesionální verze by měla být o něco
vyšší.
9. Tvorba mapy
Ale zpět k vlastní tvorbě mapy. Na příkladech, které zde uvádím, si ukážeme, jak je celý postup jednoduchý a rychlý.
První mapou je mapa sítě holandských železnic. Vytvořil
jsem ji čistě pro osobní potřeby v rámci mého výzkumného
úkolu. Zadáním byla tvorba situační přehlídky v rámci projektu "Gote opdracht" pro analýzy holandských železnic.
Jako podklad posloužil interní GlS Fakulty geodesie TU
Delft, Netherland, kde byla k dispozici přehledná mapa holandské železniční sítě. Tu jsem exportoval ve formátu .bmp.
V již zmiňovaném 602Photo jsem vzniklý rastrový obraz
ořízl a upravil jas i kontrast, aby více vynikly zájmové prvky.
Těmi byly železnice a železniční stanice.
Takto upravenou mapu (obr. 4) jsem načetl jako podklad
(template) do nově vytvořeného souboru v OCAD. Funkcí
scale můžeme libovolně nastavit či změnit měřítko. Nesmíme
však zapomenout brát ohled na měřítko původního podkladu.
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Ten jsem měl již upravený tak, aby mi rozměrově vyhovoval
pro tisk, a jelikož se jednalo jen o situační plánek, nezadával
jsem předem nějakou určitou specifickou hodnotu. Před začátkem vlastní kresby je dobré si rozmyslet symboly a barvy,
které chceme použít, kvůli vzájemnému překrytu. Funkční
nástroje najdeme pod lištou "SYMBOLS" a dále "COLORS"
pro definování barev a "NEW" pro definování jednotlivých
nových symbolů. Pro úpravu symbolů používáme funkci
"EDIT". Po definování symbolů a barev již můžeme začít
s vlastní kresbou. Samozřejmě, že symboly i barvy je možné
během kresby libovolně upravovat, přidávat či ubírat. Pro závěrečný tiskje nutné si rozmyslet, zda chceme tisknout mapu
i s podkladem, nebo jen vlastní vytvořenou kresbu. Já jsem
mapu exportoval ve formátu .bmp a v 602Photo převedl do
formátu .gif pro případnou možnost presentace na webu či
jiné použití. Pozor při převodu souborů na jiné formáty!
Mohlo by se stát, že některé informace by mohly být částečně změněny nebo úplně vypuštěny.
Dalším příkladem využití OCAD je dokreslení požadované skutečnosti do stávající, již vytvořené a naskenované
mapy (obr. 6).
Postup je podobný jako v předchozím případě. Nejprve
jsem naskenoval mapu Korsiky a uložil ve formátu .bmp. Po
načtení souboru do 602Photo jsem obrázek ořízl a vhodně
pozměnil jas a kontrast. Obrázek jsem uložil opět ve formátu
.bmp. Při ukládání můžeme použít kompresy na menší soubor, s kterým se samozřejmě lépe manipuluje. V tomto případě bych to však nedoporučoval, jelikož by se nám ztratily
některé, zejména barevné, informace a to by se nám projevilo ve výsledném tisku. V žádném případě neměnit velikost
obrázku!! Změnili bychom měřítko celé mapy, což by
v tomto případě nebylo vhodné. Po načtení takto upraveného
podkladu jako template, můžeme začít s vlastní tvorbou značek, s kresbou a na závěr samozřejmě s tvorbou legendy. Na
závěr všech kreslicích prací tentokrát nepoužijeme funkci
"Close template". Při každém dalším spouštění tohoto souboru v OCAD se nám tak automaticky připojí požadovaná
naskenovaná předloha.
Velká škoda je, že OCAD neumí exportovat do jednoho
souboru zároveň podkladovou mapu i vektorovou kresbu.
V nové verzi OCAD 8 by tato možnost snad již měla být. Jediným řešením tedy je provést tisk do souboru ve formátu
encapsulate post script (.eps) nebo .prn. Pro tento způsob, ale
doporučuji použít výkonnější počítač, jelikož soubory
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Letní škola a konference
o družicové altimetrii,
(Wuhan, Čína, září 2002)

v těchto formátech bývají velmi objemné a práce s nimi je
náročnější na hardwarové vybavení. Další možností je mapu
rovnou z OCAD vytisknout a znovu naskenovat do námi požadovaného rastrového formátu. To ale není příliš elegantní
řešení. Samozřejmě, že variantou také je použití jiného grafického software, např. Adobe Photoshop, a v něm na sebe
oba rastry transformovat. Vlastní vektorovou kresbu totiž
není problém v rastrovém formátu (např .. bmp) exportovat.
10. Závěr
Doufám, že tento stručný návod na mapu vlastní výroby bude
inspirativní. Příležitostí na vyzkoušení se určitě najde
mnoho, třeba při sestavování zážitků z letních cest a dovolených. Tak proč si doma nezkusit digitální kartografii?
Možná se někomu nebudou příliš zamlouvat mnou vytvořené mapové značky. Smyslem tohoto článku ale nebyl kartografický design. Hlavním úkolem bylo ukázat jednoduchý,
volně šířený software a jeho přednosti.
Veškeré podkladové materiály s návody a podrobnými příklady zpracování mapy naleznete v [3]. Do budoucna počítám s rozšířením stránky o další příklady a zkušenosti.

[I] http://www.software602.czldownload/suite.htm.
[2] http://www.ocad.com.
[3] http://www.tady.czlocad/ocad.htm.
[4] http://www.stad.seec.wutbr.czl-xtomesO lIdpi/3,4/index.html.

Lektoroval:
Ing. Jiří Kučera,
Zeměměřický úřad,
Praha

Většina konferencí nebývá monotematická a člověk si vybírá, co chce
slyšet z jednotlivých sekcí. Tato letní škola a konference monotematické byly, takže to znamenalo sedět v konferenčním sále od rána
do večera od pondělí do pátku s jednou výjimkou (půldenní exkurse
po městě). Konaly se v sedmimilionovém městě v centrální Číně, ve
Wuhanu, na Žluté řece (je opravdu žlutá, plná písku a špíny). K moři
daleko, do hor daleko. Počasí po celou dobu lze charakterizovat lapidárně: vedro jak v prádelně a smog. Slunce svítí, obloha je bez
mráčku, ale není modrá, nýbrž šedobílá.
První dva dny Letní školy, tj. souboru šesti tříhodinových přednášek, měl dát postgraduálním studentům sezvaným z celé Číny představu o tom, co to je a proč tu je družicová altimetrie (viz např. GaKO,
44/86,1998, č. 5, str. 97-116). Podle mého soudu šly přednášky až
příliš do hloubky a studenti z nich museli být nešťastní. Přesto většina-vydržela (musela?) po celé dva dny. Navíc, jak se jednoduše
prokázalo, většina čínských studentů není schopna komunikovat
v angličtině, takže je otázkou, co mohli z přednášek pochytit. Lekce
však byly prospěšnou školou i pro vědecké pracovníky - např. oceánografové se mohli něco dozvědět od geodetů a naopak. Naštěstí
jsou jak školní lekce, tak další program již standardní konference,
který přišel na řadu od úterý do pátku, k dispozici na CD. To samo
vydá na několikasetstránkovou knihu s řadou barevných obrázků,
PPT presentací, i posterů, takže je to vynikající studijní materiál.
(Originál CD je k dispozici v Astronomickém ústavu, Ondřej ov, kopie pro výuku na katedře vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT,
Praha 6).
Konference se konala v prostoru, nejen na čínské poměry, ale
i v mezinárodním měřítku, luxusního hotelu Bin hu (U zálivu), který
se skutečně nachází u zálivu, a to Východního jezera (ve Wuhanu je
spousta jezer). Je to lepší část města, s památkami a rekreačním prostorem (parky, muzei, jezery včetně koupaliště.
Wuhanská universita (dva rozsáhlé komplexy), jsou nedaleko odtud, jeden z nich přímo u jezera. Měl jsem možnost vidět Fakultu
geodézie, bleskově jsme navštívili moderní výškovou budovu Fakulty geomatiky, viděl jsem i ubytovny pro profesory a studenty a počítačovou místnost pro postgraduální studenty. Na volném prostranství cvičili studenti prvního ročníku ve vojenských mundúrech
nějak~ to vpravobok, vlevobok, hrr na nepřítele (raději jsem se vzdálil). Udajně jsou zde ve Wuhanu největšími "producenty" geodetů
v Číně, tisíc studentů ročně. Kosmická geodézie je zřejmě zastoupena minimálně (zatím). Celkový dojem je mírně rozpačitý, ale ne
záporný.
2. Altimetrie vystupuje z moře na pevninu
V učebnicích se dočtete, že altimetrie funguje jen nad oceány a moři
a slouží hlavně k určení detailního mořského geoidu, ke zpřesnění
modelů gravitačního pole Země, ke studiu slapů a ke studiu topografie moří a jejích časových změn. To vše je pravda a nadále to tak
funguje. Vyslechli jsme si o tom řadu příspěvků. Jen musíme vynechat slůvko jen. Nyní máme altimetrické družice ERS 2, TOPEXlPoseidon a JASON I, pracující souběžně, které poskytují data s optimálním pokrytem světových moří a s přesností měření výšek
k hladině na jednotlivé centimetry (plné využití altimetrie však
mnohdy záleží na přesné znalosti drah altimetrických družic, čímž
se záležitost komplikuje). Z desetileté série měření Topexu určil kolektiv Francouzky Anny Cazenavové globální nárůst topografie světových oceánů, patrně v důsledku globálního oteplování, na +2,4
± O,I mm/rok. Tato hodnota se skládá z teplotní expanze hladiny
moří, příspěvku ledovců, vlhkosti půdy, kontinentálních vod a usazenin v důsledku proudění vody. Před pár lety se začaly pomocí družicové altimetrie studovat variace hladin velkých jezer, troufáme si
i na zaledněné oblasti moří a nyní lze říci, že altimetrie zasahuje i na
pevninu jako takovou.
Zcela zásadní referát o tom měla Philipa Berryová, profesorka De
Montfort University z Leicesteru. Signál radiolokačního výškoměru
(radarového altimetru) navrácený od klidné mořské hladiny vypadá
úplně jinak než odražený od rozbouřené hladiny, od zamrzlé hladiny,
od plochy kontinentálního ledu, nebo od terénu pouště a zemského
povrchu vůbec. Zatímco signál od klidné mořské hladiny má ideálně
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definovaný referenční bod na náběhové hraně, který určuje místo, ke
kterému se odčítá tranzitní čas, museli se specialisté naučit odlišovat různě "rozeklané" signály od jiných povrchů, specifické pro
každý terén a použitou vlnovou délku. Referenční bod pro určení
měřené výšky se pak hledá podle těžiště odraženého signálu. To je
již zvládnuto, i když na pevnině jen s přesností několika decimetrů
(oproti centimetrové přesnosti na klidném moři). Tím se otvírá pole
geoaplikací družicové altimetrie nad pevninami. Také se zkouší družicový laserový altimetr pro účely glaciologie (Antarktida).
Testovací oblastí pro radarovou altimetrii nad pevninami se stávají rozsáhlé pouště, kde je odražený signál alespoň sezónně stabilní.
Tak se vytváří kalibrační oblast. Při intersezónním měření nad pouští lze odhalit pohyby vln písku, dosahující metrových amplitud. Číňané mají v úmyslu studovat pohyby pouště na jejich území (vítr
žene písek na velké vzdálenosti, může jej vyzvednout vysoko a donést až do USA).
3. Altimetrie a rybolov
Některé aplikace nahánějí u ekologicky citlivého člověka hrůzu a děs.
Číňané ovšem přistupují k vědě pragmaticky; jde o nasycení spousty
lidí. Kolektiv tajwanských autorů předvedl, jak již používají výsledky družicové altimetrie k zefektivnění rybolovu. Jde o "velkookého tuňáka" (Big Eye Tuna fish, BET). Snad to nepovede k jeho
úplnému vyhubení, ale k rozumně regulovanému lovu s co nejmenšímí náklady.
BET je dobrý plavec na dlouhé vzdálenosti a za život může uplavat vzdálenost rovnou polovině šířky rovníkového Tichého oceánu.
Putuje za planktonem. Vyhledává vodu s teplotou 26 až 29°C (ve
východním tropickém Pacifiku). Topografie moří (sea surface ehight
SSH), tj. odlehlost vodní plochy zbavené vln a slapů od geoidu, je
určována z altimetrie. Úzce souvisí (roste) s povrchovou teplotou
vody. Ta se také odvozuje z přístroje na altimetrické družici (s přesností na desetinu stupně).
SSH je ovlivňována prouděním vody v důsledku výměny tepla
mezi atmosférou a oceánem. Na moři vynikají kroužky nelaminárního proudění (eddies). Jejich průběh a směrování lze přímo z altimetrie monitorovat, de facto den po dni. Tak známe z družice teplotu vody u povrchu, SSH a její variace (eddies). Z praxe víme
rámcově, kde se BET vyskytují. Bylo pozorováno, že se tuňák rád
"vozí" na okraji eddies, nikoli v jejich středu. Pak už zbývá jen vyrazit na lov ve správnou dobu a na správné místo "navigování" údaji
družicové altimetrie.

Autor tohoto příspěvku se Letní školy ve Wuhanu zúčastnil jako
jediný delegát z České republiky. Je členem specielní studijní skupiny SSG IAG č. 3 186 "Altimetry data processing for gravity, geoid and sea surface topography", jejímž vedoucím ie Dr. Cheinway
Hwang z Tajwanu. Ten byl také spolupořadatelem Skoly.
Delegát přednesl vyžádaný referát o odhadech přesnosti modelů gravitačního pole Země pomocí nezávislých dat diferenciální družicové
altimetrie (americko-německo-českého kolektivu autorů), vedl zasedáníjedné sekce a vystavil poster o bistatické družicové altimetrii z GPS
(Global Positioning System) a CHAMP (Challenging Minisatellite
Payload) autorů C. A. Wagnera, J. Kosteleckého a 1. Klokočníka.
Byly navázány kontakty s několika čínskými kolegy (jeden postgraguální student z Wuhanu by možná mohl přijet na návštěvu do
AsU Akademie věd v ČR, Ondřejov) a s kolegy z NASA JPL (o bistatické altimetrii), z Anglie (P. Berryová), s oceánologem D. Sandwelem a dalšími. Letní školu a konferenci ve Wuhanu lze jednoznačně přiřadit mezi smysluplné a úspěšné akce.
Doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Astronomický ústav AV CR, Ondřejov

MOSER, M.-MůLLER, G.-SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodiisie
(Příručka inženýrské geodezie).
7. díl: LOFFLER, F. aj.: Maschinen- und Anlagenbau (Výroba
strojů a zařízení). 2. přepracované a rozšířené vydání. Heidelberg,
Herbert Wichmann Verlag 2002. 419 s., 209 obr., 10 tab., cena
86 Euro.

Měření ve strojírenství a v průmyslu jsou tradiční záležitostí inženýrské geodezie. Připomeňme z 50. let minulého století např. dílen-

ské triangulace nebo dobře známá měření jeřábových drah. K prudkému rozvoji a k proniknutí do nových oblastí však došlo v průběhu
minulých dvou desetiletí. Stalo se tak v důsledku zvýšeného zájmu
o tuto skupinu prací v souvislosti s automatizací, unifikací, kooperací a zpřesněním výroby a současně se vznikem a rychlým vývojem prostředků pro sběr a zpracování dat elektronickou cestou.
Aktuálnost a špičkový obsah díla jsou zaručeny autorským kolektivem, v němž se sešli zástupci předních průmyslových podniků
(T. A. Grennwood, Boeing Commercial Airplanes, Seattle / USA;
Dipl.-Ing. R. Holting, Airbus Deutschland GmbH, Hamburg;
Dr.-Ing. R. Miebach, Meyer Werft GmbH, Papenburg; Dr.-Ing. W.
Schirmer, MAN Nutzfahrzeuge AG, MUnchen), výrobců měřické
techniky (Dr. sc. techn. R. Loser; Dipl.-Ing. K.-H. MUnch, oba Leica
Geosystems AG, Unterenfelden / Schweiz) a vysokých škol (prof.
R. Gottwald, Fachhochschule (FH) beider Basel / Schweiz; prof. T.
Luhmann, FH Oldenburg). Odpovědný autor svazku prof. L. Lofler
byl dlouholetým vedoucím měřického oddělení laboratoře základního fyzikálního výzkumu Deutsche Elektronen Synchrotron DESY
v Hamburku (jedné ze sedmí existujících na třech kontinentech)
a přednášející na tamější FH.
Fundované teoretické výklady jsou v celém textu knihy doloženy
četnými praktickými příklady unikátních řešení a výjimečného vybavení. Odborná erudice autorů se projevuje též ve formálním členění publikace, kdy rozsáhlá poslední 4. kapitola je věnována ,jen"
praktickým příkladům ze širokého spektra strojírenských a průmyslových měření nejvyšší teoretické a praktické úrovně a náročnosti.
Text je doprovázen množstvím názorných dvoubarevných pérovek
a kvalitních fotografií. Za kapitolami, případně obsáhlejšími podkapitolami, jsou zařazeny seznamy s celkem 166 položkami (některé
z nich se opakují) související odborné literatury z německé a anglické jazykové oblasti.
Nakladatelství HUthig - Wichmann tímto dílem dovršilo první polovinu svého významného edičního projektu (obr. I). Celkové uspořádání odpovídá zásadě jednotného vzhledu celé řady. Přesto je
možno konstatovat, že k odchylkám v úpravě dosud vydaných svazků
došlo především ve způsobu citace literatury (číslem v hranatých závorkách nebo jménem a rokem v okrouhlých závorkách), v popisu
tabulek (nad nebo pod rámečkem) a v číslování vzorců. V jednotlivých dílech není jednotně uplatňováno ani graficky výrazné podbarvení nejdůležitějších definic a nových pojmů. Nepočetné závažnější formální chyby v textu (např. chybné odkazy) jsou podchyceny
v opravence.
Význam a přínos této ojedinělé knihy je nesporný. S ohledem na
stále částější a širší aplikace geodetických strojírenských a průmyslových měření vysoké přesnosti v inženýrské praxi považuji za důležité alespoň zběžně seznámit čtenáře s touto obecně dosud nepříliš známou, dynamicky se rozvíjející oblastí. O rozsahu publikace,
o současném stavu a dosaženém stupni teoretických a praktických
poznatků pomůže informovat nástin obsahu jednotlivých kapitol.
První kapitola (27 s.) Úvod do inženýrských měření a průmyslových měřických technologií je věnována vymezení rozsahu působnosti a otázkám přesnosti (střední hodnota, směrodatné odchylky
a jejich lineární a kvadratické přenášení, fyzikální korelace, konfidenční interval, nejistota měření) a tolerování (tolerance délek, tvaru,
polohy, tolerance měření, úplná atd.).
2. kapitola se zabývá na 97 stranách přístroji a měřickými postupy.
Podkapitola 2.1 jedná o délkových měřeních do 1 m klasickými strojírenskými měřidly i pomocí kamer CCD a dále měřením do 40 m.
V tomto případě jsou uvedena zejména interferometrická a elektronická měření a jejich přesnosti (včetně určení aktuální vlnové délky
laseru), vyloučení vlivu vnějších podmínek (např. určení indexu
lomu s přesností 0,2.10.6) a vlivů vlastní konstrukce přístrojů (např.
teplotní změny optiky interferometru, mrtvý chod, změny frekvence
velikosti 0,02.10.6). Zařazeno je i měření invarovými dráty a pásmy
(DESY, přesnost 0,03 mml48 m). Další velkou část zabírají úhlová
měření teodolity (včetně systému automatického cílení pro strojírenská měření Leica TPS 5000). Pro malé úhlové změny do 10° jsou
určeny interferometry s přesností řádově 0,05" (víceosý, zrcadelný,
diferenciální, úhloměrný), zastoupené výrobky firmy Agilent Hewlett-Packard. Pasaž o měření sklonu zahrnuje strojírenské libely
a elektronické senzory sklonu (elektrolytické, kapalinové, kyvadlové) s rozsahem až ± 0,5° a přesností až 0,1", vždy včetně ověřování. Následující samostatnou podkapitolou 2.4 jsou přesná měření
výšek a převýšení geometrickou, trigonometrickou a hydrostatickou
nivelací (High Precision Levelling System, postupný vývoj Francie,
Německa a Japonska). Autoři uvádí teorie funkce a stavby přístrojů
(např. zoom optika), popis speciálních pomůcek (latí), kalibrace
systémů a detailní rozbor vnější vlivů (např. refrakce a zakřivení
Země u trigonometrických měření, uvážení vlivu teploty, tlaku, vzduchových bublin, kapilarity a změn zemské tíže u hydrostatických metod). Kapitolu uzavírá problematika vytyčování přímky teodolity
a autokolimátory (Elcomat 2000 firmy Moller, přesnost zařazení

Geodetický a kartografický obzor
14
ročm'k 49191, 2003, číslo 1

0,2"-0,5"), dále speciálními dalekohledy, lasery, inteďerometry či
napjatým drátem s optickými a elektronickými způsoby monitorování s přesností v oblasti /Lm. Samostatným odstavcem je značení
bodů a centrační zařízení (Taylor-Hobsonova koule, magnetické
centrační desky, cíle firem Hubbs/USA a Leica).
Obsáhlá 3. kapitola má 134 stránek, věnovaných prostorovému určování souřadnic s přesností v setinách až jednotkách milimetru. Za
úvodní poznámkou jsou řazeny informace o 3D systémech průmyslových měření. Uvažován je především univerzální systém Leica
Axyz s modulovým software na platformě MS-Windows. (Obsahuje
databanku, Core Data Module definující systémové parametry, datový manager, modul orientace měření na stanovisku, grafické moduly WIEW a CAD, případně ještě speciální aplikační moduly. Programovacím jazykem je Leica MS-Visual Basic). V rámci Axyz
kooperující systém MTS s nejméně 2 elektronickými teodolity pro
protínání a STS pro polární měření s alespoň 1 přesnou totální stanicí
(problematika úhlových měření, měření délek na hranoly a fólie).
Pomocí druhého počítače a lokální sítě LAN se do Axyz přířazují
laserové trackery LTM a LTD 500 s přesností určení souřadnic
10 /Lm/I m u pevných cílů a 20-40 /Lm/I m u cílů, pohybujících se
v podélném směru maximální rychlostí 4 m/s, respektive 6 m/s ve
směru příčném. Popsána je konstrukce přístrojů, principy funkce
(např. automatické vyhledání cíle ATR), kalibrace systémů, možné
zdroje chyb a přesnost.
Další rozsáhlá podkapitola 3.4 má název průmyslová fotogrammetrie. Za úvodem nejprve definuje základní pojmy (prvky orientace, konfigurace, plánování snímkování, snímkové souřadnice, měřické a semiměřické kamery). Dále je uveden výběr analogových
(Geodesign, GSI, Leica, Linhof, Pentax, Rollei, Wild, Zeiss) a digitálních kamer (CCD, skenovacích, s vysokým rozlišením; GSI, lmetric, Kodak, Leica, RJM, Rollei, Sony, Zeiss). Následují geometrické
principy a kalibrace systémů, problematika praktického snímkování
a signalizace bodů (reflektující, s kódovaným číslováním, excentrické terče) a osvětlení (blesky, projektory proužků, např. ABW lndus, nebo struktur, např. systém Zeiss lndusuď s dvěma UMK High
Scan kamerami). Navazuje pasáž o analytickém vyhodnocování
jedno- nebo vícesnímkových metod včetně teoretických základů
(např. orientace, lineární transformace, snímková triangulace, vlícovací body, nejistota určení délek). V dalším textu jsou zmíněny fotogrammetrické měřické systémy, měření snímkových souřadnic, digitální komparátory (např. GSI AutoSet), stereoskopické systémy
(např. Leica/Helava DSV), digitální vícesnímkové systémy (např.
PHlDIAS-MS), průmyslové on line systémy mobilní (AICON,
GSIlLeica VSTARS) a statické (např. CARIS+ pro kalibraci průmyslových robotů). Text je doložen ukázkami řešení v typických provozech.
3. kapitola je poněkud mimo problematiku, stanovenou názvem
a dosavadním obsahem, zakončena krátkým pojednáním o kontaktních 3D souřadnicových měřicích strojích (Wenzel, Zeiss), které - na
rozdíl od geodetických metod - pracují v laboratorních podmínkách.
Přesnost délky vypočtené z odměřených souřadnic je až 9 /Lm/I m při
rozsahu (u velkých přístrojů) několika málo metrů.
Jak již bylo napsáno, nejobsáhlejší závěrečná 4. kapitola (137 s.)
uvádí charakteristické, inspirující ukázky vysoce přesných geodetických prací v různých prestižních strojírenských provozech, využívajících rozborů přesností, postupů a přístrojů, uvedených v předchozích kapitolách. Autoři konstatují ekonomickou, organizační
a technickou vhodnost popisovaných postupů pro efektivní, a někdy
jedině možné, řešení prostorových vztahů v komplikovaných podminkách.
Působivým zahájením je seznárnení s geodetickými pracemi, konanými v objektech DESY především na kruhovém urychlovači částic HERA v tunelu s vnitřním průměrem 5,2 m a s obvodem 6,4 km.
Pro rychlou charakteristiku: délka osy vestavěného zařízení musí být
určená s absolutní přesností 12-19 mm, absolutní radiální a vertikální
přesnost umístění rozhodujících díků je 3 mm, relativní 0,2 mm, podélné stočení 0,1 mm/I m. Řada přístrojů a pomůcek byla speciálně
vyvinuta nebo upravena. Další odstavce jednají o průmyslových měřeních výrobků i výrobních zařízení v automobilkách při vývoji a v sériové produkci s účastí průmyslových robotů. V loděnicích je při
stavbě lodního trupu kromě jiných postupů často využívána fotogrammetrická metoda, vyžadující prostorové umístění a vyhodnocení zhruba 2800 bodů. Pro měřické práce v leteckém průmyslu je
běžná přesnost v určení polohy v řádu desetin mm (Airbus A319).
Jeden z odstavců popisuje kontroly průmyslových robotů a číslicově
řízených vřetenových vrtacích strojů pro velké díly (50x15 m) se 6
osami volnosti (posuny ve směru x, y, z plus 3 rotace), pracujících
s relativní přesností řádově 10.6 rozměru. Pro tyto účely byl ve firmě
Boeing vyvinut počítačem řízený systém SOMaC využívající pro dynamická měření laserových trakcerů. Závěr 4. kapitoly tvoří odstavec o použití systémů, pracujících na principu polární metody na
platformě Leica, v chemickém průmyslu (Novartis AG/Sandoz

Pharma AG). Firemní systém slouží k realizaci CAx projetků (CAD,
CAE, CAQ atd.), ke kontrole provozních zařízení (rozvody, kotle,
pumpy apod.) i výrobních linek a koncových strojů.
Na závěr knihy je zařazen pětistránkový abecední věcný rejstřík
základních pojmů.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

RADWAN, M. M.-ONCHAGA, R.-MORALES, J.: A Structural Approach to the Management and Optimization of Geoinformation Processes. (Strukturální přístup k řízení a optimalizaci
geoinformačních procesů). Official Publication No 41 of the European Organization for Experimental Photogranunetric Research.
Frankfurt a. M., Bundesamt fůr Kartographie und Geodasie 2001.
170 s.

Tato práce spadá do řady publikací vydávaných nepravidelně od roku
1964 Evropskou organizací pro experimentální fotogrammetrický
výzkum (OEEPE). Vznikla na základě vědeckovýzkumných aktivit,
vyvinutých na přelomu minulého a tohoto tisíciletí v Mezinárodním
ústavu pro aerokosmické mapování a vědy o Zemi (lTC) v nizozemském Enschede, a také s využitím diplomových a dizertačních
prací, obhájených nebo rozpracovaných ve jmenované instituci. Za
poměrně neutrálním titulem dané monografie ~e skrývá analýza současné kritické situace mapovacích úřadů (MU) většiny evropských
zemí, do níž se dostaly v podmínkách stále sílícího vlivu informačních technologií (IT) na život společnosti, a zároveň nástin vybraných nástrojů, které mohou její konstruktivní zvládnutí ku prospěchu d!ltčených úřadů účinně podpořit.
MU tu jsou charakterizovány jako subjekty, jež se díky státnímu
mandátu těšily výsadám monopolního producenta a poskytovatele
služeb v oblasti geografické informace (GI), který rovněž udával tón
příslušnému trhu. Uvedený mandát se vztahoval zejména na pokrytí
státního území omezeným sortimentem papírových základních map
ustálené řady středních a případně malých měřítek, a také velkoměřítkových map, určených k podpoře správy pozemků. Obsah, parametry jakosti, technologické a další charakteristiky sledovaných produktů určovali "experti na mapování" dotčených úřadů, kteří se
přitom zcela obešli bez znalosti názorů, jež na předmětné náležitosti
měla uživatelská komunita. Toto silně autonomní postavení MÚ bylo
zaštítěno plným zabezpečením jejich existence, produkčních aktivit
a souvisejících služeb ze zdrojů státního rozpočtu.
Do uvedeného prostředí začaly od 60. let minulého století pronikat lT, které však MÚ pochopily jen značně nekomplexně jako pro-
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středek automatizace operací svých tradičních produkčních procesů.
Od jejich nasazení si slibovaly zvýšení efektivnosti těchto operací,
vyjádřené omezením na ně vynakládaných kapacit živé práce, redukcí nákladů a dalšími přínosy, které měly rovněž zprostředkovat
rychlou návratnost prostředků do této inovace investovaných. Očekávaná návratnost se ale nedostavila ani v krátkodobém, ani ve střednědobém horizontu, což úřadům způsobilo první frustraci ze zavádění pokročilých IT.
Při naznačeném jednostranném nazírání potenciálu IT pak MÚ nestačily zaregistrovat jeho zcela převratný vliv na uživatelskou sféru
služeb GI, který charakterizuje zejména:
- rozšíření cenově dostupných a snadno využitelných nástrojů geografického informačního systému, doprovozené zrodem nové generace uživatelů GI, jejíž požadavky na vlastnosti produktů v příslušné oblastijsou mnohem náročnější a poučenější než ty, sjakými
se úřady doposud setkávaly,
- rozmach zákaznické základny, vyvolaný růstem počtu aplikačních
oblastí a vyvíjející tlak na podstatné rozšíření sortimentu produktů
GI, který úřady dosud poskytovaly, a to včetně nabídky nových
produktů nahrazujících konvenční papírové mapy,
- hrozba nových dokumentů, opírajících svou expanzi o snadno dostupné a ovladatelné IT pro sběr prvotních dat a pro jejich zpracován, jež vyvstala před úřady,
- soustavné prohlubování vlivu IT na sběr, analýzu a šíření GI ajím
zprostředkované rozšiřování výběru variant zpracování této informace, jež úřady nepodchytily, a také jím vyvolané otevírání nových segmentů trhu GI, jež nejsou úřady schopny pokrýt.
Učinek těchto fatálních změn v daném období dále zesílilo.
- soustavné omezování financování činnosti úřadů z prostředků státního rozpočtu, nutící je ke hledání nových zdrojů příjmů pro krytí
svých kmenových činností.
Pojednávaná publikace pak ukazuje, že MÚ musejí v zájmu udržení svého mandátu realizovat zevrubnou přestavbu (reengineering)
svých aktivit v oblasti produkce a služeb GI, jež zahrne zvláště:
- komplexní využití potenciálu dostupných IT, které zásadně překročí hranice jejich uplatnění při zvyšování efektivnosti stávající
technologie,
- vývoj procesů podporujících modulární návrh produktů, založený
na základních komponentách, z nichž bude možno skládat celou
hierarchii stále složitějších produktů,
- vyvození variantních způsobů generování produktů o rozdílných
parametrech jakosti, které budou "šity na míru" nárokům různých
aplikací,
- návrh architektur a infrastruktur, které umožní dokonalejší uspokojení uživatelských požadavků, adresovaných úřadům, a to jednak využitím vnějších zdrojů (outsourcing), a jednak zpřístupněním vlastních zdrojů pro jejich samoobslužné využití zákazníky,
- uplatnění prostředků a technik modelování výkonnosti při zkoušení alternativních strategií a při zpracování návrhu zvoleného řešení, a také založení solidní kultury managementu jakosti,
- účast na vývoji různých norem a směrnic upravujících produkci
a šíření GI.
Ukazuje se, že pro takto založený reengineering budou MÚ muset získat potřebný operační prostor, kterého se jim zatím v podmínkách jejich statusu rozpočtové respektive příspěvkové organizace
nedostává. Nicméně, i po splnění takového předpokladu je třeba počítat s tím, že neznačená přestavba narazí na tuhý odpor řadových
i vedoucích pracovníků, které bude nutit ke krajně nepohodlnému
opuštění "zaježděných kolejí". Proto je její realizace nemyslitelná
be~ promyšleného a trvalého nasazení vrcholového managementu
MU. Jistou výhodou mu přitom bude skutečnost, že všechny výše
obecně specifikované nápravné kroky, k jejichž uplatnění bude muset přistoupit, disponují konkrétními nástroji, které již byly povětšinou vyzkoušeny při řešení obdobných kritických situací jiných organizačních celků. Některé z nástrojů této kategorie pak daná práce
podrobně pojednává.
Pozornost je v první řadě věnována metodě přestavby pracovních
procesů (Business Process Reengineering - BPR), která není zaměřena na zdokonalení výkonnosti stávajících procesů, jež MÚ dosud
uplatňuje, ale upírá se na vizi jejich budoucí podoby. Cílem je generovat nové, vůči současnosti zásadně odlišné procesy, jejichž posláním je vyvolat průlomový zvrat ve výkonnosti úřadu a uspokojování potřeb jeho zákazníků. Jedná se v zásadě o transformaci
manažerských zkušeností industriální epochy do rámce informačního věku.
Životní cyklus BPR zahrnuje postupně fáze svého iniciování, diagnózy současného stavu, jeho přeprojektování na nový stav, v jeho
intencích realizovanou rekonstrukci předmětných procesů, a konečně údržbu uvedených způsobem inovovaných pracovních procesů
v trvalém c1}odu.Jako klíčová se přitom jeví analýza silných stránek
a slabin MU na jedné straně, a rozbor příležitostí a hrozeb, se kterými je úřad konfrontován, na druhé straně. Podrobně popsaná tech-

nika analýzy takto vymezené situace úřadu je označována zkratkou
SWOT, sestavenou z iniciál uvedených situačních ukazatelů v angličtině: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats. Podobně
jsou detailně pojednány i další nástroje, se kterými BPR pracuje.
Monografie d.ále interpretuje pracovní proces jako integrální součást chování MU, která se realizuje na základě vnitřní kultury úřadu,
tvořené jeho funkcionalitami a jejich vzájemnou propojeností
a podminěností v logickém uspořádání. Za konečný výsledek pracovního procesu je formálně pokládán objektivně pozorovatelný
a kvantifikovatelný produkt respektive služba. Proces je pak chápán
jako posloupnost událostí (operací, akcí), která se uskutečňuje za
účelem získání konkrétního výsledku, a může být vyjádřen nebo implementován mnoha různými způsoby. Pro účely racionální přestavby pracovních procesů úřadů je důležité zvládnutí reprezentace
předmětných procesů výstižnými modely. Tyto modely procesů
představují abstraktní reprezentace reality, které jsou oproštěny od
mnoha detailů reálného světa.
Účelem modeluje snížit složitost pochopení sledovaného jevu vyloučením ze zřetele takových jeho podrobností, jež nemají podstatný
vliv na jeho chování. V uvažovaných modelech je možno registrovat a reprezentovat chování pracovních procesů MÚ, podrobně je
analyzovat a provádět zkoušky jejich konzistence. Jsou rovněž příhodné pro zkoumání různých variant implementací, ukládání organizačních poznatků užitečných pro tvorbu metadat, certifikaci jakosti
apod. V dané práci je charakterizována řada metod určených k modelování funkcí úřadů (IDEFO), k popisu procesů (IDEF3), k modelování architektur pro pracovní procesy (AMBER) a je rovněž zmíněn unifikovaný modelovací jazyk (UML).
Specifická pozornost je v pojednávaI!é publikaci věnována analýze výkonnosti pracovních procesů MU, která se může zaměřovat
na propustnost těchto procesů, zvýšení jejich pružnosti a citlivosti,
na snížení výrobních nákladů a cen produktů, na rozšíření sortimentu
produktů nebo na dochvilnost jejich dodávky. Každý z těchto projevů má svou metriku, v nížje možno příslušný aspekt k výkonnosti
pracovního procesu podrobovat měření. Také pro studíum těchto výkonnostních charakteristik sledovaných procesů představují nezastupitelný prostředek jejich modely. Jde např. o matematické modely
analytického zaměření, které vyjadřují míry výkonnosti procesů jako
uzavřené formule modelových parametrů, a o numerické modely,
které tvoří přesné algoritmy, v nichž lze vyvolat míry výkonnosti
vstupem příslušných numerických hodnot. Dále se pak v této oblasti
uplatňují simulační modely a modely hromadné obsluhy, které tu
jsou rovněž podrobně charakterizovány a objasněno jejich uplatnění
v uvažovaných aplikačních souvislostech.
Poslední okruh předmětných nástrojů náleží v dané publikaci managementu pracovních toků (Workflow Management - WFM)
a komplexnímu managementu jakosti (Total Quality Management TOM). Poukazuje se tu na skutečnost, že rychlé změny na trhu GI
vyžadují od MÚ schopnost na ně pohotově reagovat svými výrobky
a službami. To je však možné jen tehdy, disponuje-li úřad náležitě
dynamickou strukturou svých pracovních procesů, které musí být při
každé takové změně schopné natolik pružného přeskupení a uzpůsobení, aby plnily nově definované úkoly s maximální soubornou
výkonností. WFM je účinným nástrojem dosažení a udržování této
funkcionality úřadu, který umožňuje shromáždění informace a zadání, potřebných pro podporu pracovních procesů, a také pravidel
řízení jejich provedení.
Uvažovaná pravidla zahrnují časové rozpisy, určení priorit, stanovení postupových tras, oprávnění, zabezpečení a úkoly každého
subjektu, podílejícího se na daném procesu. Takto se v pracovním
procesu automatizuje průchod práce ze sféry působnosti každého
účastníka procesu do sféry jeho následníka v intencích uvedených
procedurálních pravidel. Ta jsou konstruována tak, aby se minimalizovaly náklady nezbytné k vytvoření určené dílčí přidané hodnoty
prací každého ze zúčastněných subjektů. WFM se opírá o různé modely systémů WFM, které mohou být popsány v rozličných jazycích
definice pracovních toků procesů, a na nichž se specifikují zásadní
aspekty logiky každého procesu a jeho výkonnosti.
Uvedené modely rovněž umožňují sběr a vyhodnocení ukazatelů
výkonnosti fází procesu ajejich využití k postupné optimalizaci předmětného procesu. Přitom jde zejména o taková vyrovnání zátěží, kladených na obsluhu jednotlivých fází procesu, aby sledovaný pracovní
tok probíhal plynule bez lokálních prostojů anebo naopak bez kupení nezvládnuté práce. WFM tak zajišťuje v rámci pracovního procesu sladění stanovených úkolů a na jejich zvládnutí vyčleněných
zdrojů. Monografie podrobně pojednává základní náležitosti WFM
a poukazuje na přínosnost jeho nasazení jak v rámci MÚ, tak na jeho
pracovním styku s funkčním okolím.
Ve skutečnosti však zpravidla nepostačuje, aby služby GI, které
MÚ poskytuje, byly realizovány s maximální dochvilností a nákladovou úsporností tak, jak to zajišťuje WFM, ale musí navíc vykazovat patřičnou jakost. Proto se WFM v pracovních procesech úřadu
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kombinuje s TQM. Jakost produktů a služeb GI se přitom tradičně
soustřeďuje na ukazatele typu výsledné přesnosti nebo geometrické
integrit, ale bez povšimnutí se ponechává pracovní proces, který tuto
jakost generuje a uvedená jakost se přitom nazírá také jen z pozic
příslušného producenta, místo aby se tak dělo z hlediska uživatele
předmětných produktů a služeb TQM naznačený jednostranný přístup k jakosti komplexně napravuje ucelenou soustavu opatření, jež
vycházejí z úřadem stanovené strategie jakosti, a která jsou zabezpečována v intencích norem řady ISO 9000 systémem managementu
jakosti. Podrobně jsou pojednány náležitosti TQM a odkazuje se na
několik variant jeho autorských pojetí.
Významná přednost dané monografie spočívá v tom, že se neomezuje jen na obecnou diskuzi o sledované problematice, ale věnuje
polovinu svého objemu také demonstraci aplikace uvažovaných metodických, modelovacích a dalších nástrojů při řešení vybraných
praktických úloh. Tato část je uspořádána do šesti ucelených příloh,
které jsou postupně věnovány situační analýze MÚ, plánu přestavby
produkce GI, modelování výkonnosti procesu vytěžení topografických dat ze zdrojových podkladů, aplikaci managementu pracovního
toku na vytěžování topografických dat a dodávku katastrálních dat,
a konečně též modelování pracovního procesu metodou AMBER.
Tyto přílohy svým obsahem jen dokreslují vyhraněné praktické zaměření prezentované publikace, která si pro přehlednou identifikaci
aktuálních problémů MÚ v podmínkách nastupující informační společnosti a pro výstižný nástin možností jejich účinného řešení zaslouží plnou pozornost odborné veřejnosti.
Ing. Jan Neumann, CSc.,
soukromý poradce v oblasti GI

v.:

KASPAR, M.-VOSTOvA,
Lasery ve stavebnictví a navigace
strojů. Praha, Informační centrum České komory autorizovaných
inženýrů a techniků 2001. 148 s., 138 obr., 25 + 1 až III tab.
(048)528.48:621.375.826

Autori sa v knihe zaoberajú najma problematikou uplatňovania laserovej, ultrazvukovej a inej techniky v riadení h1avných funkcií stavebných strojov. Problematika je chronologicky rozložená do 10 kapitol.
Čitaťefje zavedený do problematiky v prvej kapitole, ktorá vo všeobecnosti hovorí o automatizácii riadenia stavebných strojov. Na
prvú kapitolu bezprostredne nadvazuje kapitola druhá, v ktorej autori píšu o technológiách a systémoch riadenia stavebných strojov.
V tretej kapitole je vefmi obšírne vysvetlovaný vývoj, princíp,
vlastnosti laserového žiarenia a jeho možnosti a spósoby riadenia.
Štvrtá kapitola už hovorí o konkrétnych laserových prístrojoch a detailoch laserového žiarenia. Táto kapitola je bohato doplnená tabufkami a ilustračnýmí obrázkami, a to na vefmi dobrej úrovni.
Autori v piatej kapitole plynule prechádzajú na princíp ultrazvukových systémov riadenia stavebných strojov. Šiesta kapitola je venovaná vybraným stavebným strojom, pri ktorých je možnosť ich riadenia laserom a ultrazvukom. Aj v tejto kapitole je text doplnený
rozsiahlymi tabufkami a obrázkami.
Autori v siedmej kapitole poukazujú na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci s laserovou a ultrazvukovou technikou. Čitatef tu
nájde príslušné technické normy a predpisy.
Nové smery v riadení stavebných strojov sú podrobne rozobraté
v ósmej kapitole. Popisované nové technológie a systémy merania
nadvazujú na vývoj meracej techniky a metód merania, ako sú statická metóda, rýchla statická metóda a kinematické metódy využívajúce techniku globálneho systému určovania polohy.
V súhrnom zhodnotení (kapitola 9) autori zvýrazňujú a poukazujú
na výhody opisovaných nových metód riadenia stavebných strojov,
ich rozširovanie v našich podmienkach, ako aj na ekonomické výhody. Záver knihy (kapitola 10) tvorí bohatá tabufková (I až III) časť,
v ktorej sú existujúce stavebné stroje, ich výrobcovi a, ako aj metódy
a spósoby ich riadenia a využívania.
Tak ako autori uvádzajú v predslove, je táto kniha predovšetkým
určená prevádzkovatefom stavebnej, ťažobnej a manipulačnej techniky, ďalej pracovníkom stavebných organizácií, ako aj geodetom
pracujúcim najma v oblasti výstavby. Kniha určite obohatí aj vedomosti pedagogických pracovníkov stredných i vysokých škól, najma
stavebného a geodetického zamerania.
Prof Ing. Vlastimil Staněk, PhD.,
Katedra geodézie SvF STU v Bratislave

SPRÁVY

za

ŠKOL

Zoznam diplomových prác obhájených absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2002
Katedra geodézie
BACHLEDOvA, L.: Geodetické merania posunov vodného diela
Gabčíkovo - stupeň Čunovo.
BLAŠKO, M.: Kalibrácia digitálnej CCD kamery OPEMUS.
BUDOVIČOvA, J.: Riešenia úloh inžinierskej geodézie využívajúce
GPS a terestricky merané údaje.
CIGAN, M.: Testovanie stability elektronických uhlomerných prístrojov.
ČANIGOVA, I.: Využitie metódy GPS pri budovaní priestorových
sietí.
FEKETE, E.: Využitie blízkej fotogrametrie pre projekt sanácie podzákladia hradu Beckov.
FUSEK, J.: Obnova architektonického dedičstva metódou digitálnej
fotogrametrie.
GALBAVA, P.: Optimálny návrh plánu merania vytyčovacej siete tunela.
GAŠPAROVIČ, M.: Projekt tvorby ZB G1S.
HAZUCHA, J.: Využitie robotických univerzálnych staníc v geodézii.
HUTlROVA, L.: Geodetické práce pri výstavbe vodného diela.
KOHÚTOvA, D.: Meranie a dokumentácia pretvorenia výrubu tunela.
KOŠEC, J.: Aplikácie fotogrametrie v architektúre a v archeológii.
KovAROvA, K.: Vytyčovanie a dokumentácia podzemných inžinierskych sietí.
KUBICA, M.: Geodetické práce pri výstavbe podzemných telekomunikačných vedení.
LESKOVJANSKÝ, D.: Efektívne určenie refrakčného koeficienta
pri terestrických meraniach.
LEŠTAKOvA, J.: Dlhodobé meranie posunov diafničných objektov.
LETTRlCH, A.: Problematika merania a vyrovnania 2D geodetických sietí.
LINDUŠKA, M.: Kalibrácia univerzálnej meračskej kamery UMK
10.
LYDlK, D.: Monitorovanie mostných objektov geodetickými metódami.
MARTlNKOVIČOVA, M.: Zaťažkávacie zkúšky mostných objektov.
MESzAROŠ, M.: Aplikácia princípu vofného stanoviska pre metódu geometrickej nivelácie.
MIKULIČ, M.: Kalibrácia digitálneho nivelačného prístroja
TRlMBLE DiNi 12.
MIKUŠovA, M.: Dlhodobé meranie zvislých posunov na vybraných objektoch jadrovej elektráme Mochovce.
MOCKO, S.: Sledovanie stability vybraných stavebných objektov
jadrovej elektráme.
MOKRIŠ, T.: Eliminácia systematického vplyvu z prostredia pri nivelácii.
PACKO, J.: Dlhodobé sledovanie stability mostných objektov.
PETRLE, M.: Geodetické práce pri výstavbe ocefových nádrží na
ropu.
REVAJ, J.: Hodnotenie úžitkových parametrov bezodrazových diafkomerov.
ROVENSKÁ, J.: Zaťažkávacie skúšky stavebných objektov.
SAKMAR, Š.: Overenie digitálneho nivelačného prístroja a kódových nivelačných lát.
SAMUHELOVA, A.: Meranie fasád historického kostola blízkou fotogrametriou.
STRAKA, M.: Meranie a spracovanie miestnej priestorovej geodetickej siete meranej terestricky.
STRHAK, I.: Využitie motorizovaných univerzálnych stanic v inžinierskej geodézii.
SZALAIOVA, H.: Priestorové riešenie trasy komunikácie.
ŠERADA, T.: Testovanie plochomerných prístrojov.
TOMAŠOVIČ, M.: Porovnanie úžitkových parametrov grafických
editorov z pohfadu tvorby základnej mapy závodu.
UHLIARIK, J.: Vytyčovanie a kontrola realizácie inžinierskych
sietí.
VALLUŠ, M.: Overenie geometrických parametrov rotačných laserových prístrojov.
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VAŠKO, J.: Dokumentácia podzemných inžinierskych sietí.
VIDIEČANOvA, M.: Aplikácia trigonometrického merania výšok
v inžinierskej geodézii.
ZAMEČNíKOVA, M.: Analýza polohovej miestnej geodetickej
siete.
ŽIGO, 1.: Využitie časových radov pri interpretácii výsledkov merania posunov.
ŽUBRETOVSKÝ, J.: Kalibrácia semimetrickej kamery.
Katedry geodetických základov
ANTALOvA, Z.: Budovanie účelových polohových sietí vysokej
presnosti.
BIELlKOVA, M.: Lambertovo zobrazenie geocentrického elipsoidu
v oblasti Slovenska.
BLAžEK, I.: Kalibrácia relatívnych gravimetrov na gravimetrickej
základni Modra - Vinosady.
DOBROVODSKÝ, T.: Tvorba aplikačného programového vybavenia v jazyku C na riešenie geodetických úloh.
FORGÁCH, P.: Možnosti a využitie GlS systému MicroStation GeoGraphics na prípravu podkladov na podporu projektovania verejnej zelene.
GATIAL,1.: Transformácia trojrozmerných súradníc WGS-84 do rovinnej sústavy bez potreby identických bodov.
GENGEL, Š.: Analýza presnosti transformácie Svetového geodetického systému 1984 do lokálnych rovinných systémov v závislosti
od dotykového bodu.
GRÉNER, J.: Použitie tenzorov v geodézii.
HUDCOVIČ, T.: Vyšetrenie spofahlivosti zhustenia gravimetrických údajov pomocou digitálneho modelu terénu.
JANíČKOvA, J.: Odhad parametrov lokálnej polohovej siete určenej z výsledkov terestrických a GPS meraní.
KovAČ, M.: Tvorba aplikačného programového vybavenia s využitím efektívnych algoritmov.
LOBOTKOvA, L.: Vyrovnanie geodetickej polohovej siete.
MALlNAKOvA, K: Určenie relatívnej polohy globálnym systémom určovania polohy pomocou dvojnásobných diferencií.
MALtŠEK, M.: Testovanie presnosti kvázigeoidu Slovenska.
MARČEK, M.: Zisťovanie lokálnych vertikálnych pohybov v danej
lokalite.
PAVLíK, P.. Porovnaniepresnosti určenia súradnic Jungovou a polynomickou transformáciou.
PRIBUL, T.: Predlženie gravimetrických údajov z povrchu Zeme na
geoid.
REHAK, M.: Kalmanova filtrácia a jej uplatnenie pri analýze dlhodobých meraní GPS.
ŠURNOVSKÝ, P.: Stanovenie empirickej rovnice presnosti určovania polohy pomocou GPS.
VARGA, P.: Určenie absolútnej polohy a azimutu astronomickými
metódami a globálnym systémom určovania polohy.
ŽAČIK, J.: Štatistické zhodnotenie meraní cirkumzenitálom CZ
50/500.
Katedra mapovania a pozemkových úprav
BAĎURA, T.: Používatefské hodnotenie báz geoúdajov v štátnom
informačnom systéme.
CIBULKA, M.: Mapové zdroje na tvorbu geografických inforamačných systémov.
ČULAKOvA, K: Konceptuálny model územia a jeho geocharakteristiky kvality.
FUČILOvA, I.: Geografický stred Slovenska.
HALIČKOVAJ Z.: Antarktída v kartografických zobrazeniach.
HRUŠOVSKY, F.: Analýza chýb v katastrálnom operáte.
JEDLlČKOVA, Z.: Štruktúra geomodelu prvkov krajiny.
JURČOVIČ, M.: Informačné zdroje geografických informačných
systémov.
JUST, A.: Loxodrómické a ortodrómické trasy z Bratislavy do svetových metropol.
KOČALKOVA, Z.: Analýza záberu pódy vyvolaná technickými
op~treniami y rámci pozemkových úprav.
KOLARIKOVA, N.: Zápis vlastníckych práv k bytom a nebytovým
priestorom do katastra nehnutefností.
KRUČAYOVA, A.: Organizácia pódneho fondu pre pofnohospodárske podniky.
KUBÁNOvA, J.: Súčasný stav katastrálnych máp Slovenska vyhotovených v S-JTSK
LovAs, I.: Topologizácia objektov z digitálnych mapových údajov.
MATOK, P.: Identifikácia geoobjektov a ich kartometrická analýza.
MIHALOVIČOvA, K: Všeobecno - geografická mapa Afganistanu.

MIKLŮS, M.: Topologické aspekty geoúdajov v ZB GlS.
PŠENKO, A.: Geoinformačná analýza geomodelu krajiny a jeho generalizácia.
RIŠKO, R.: Katastrálne mapy Slovenska v stereografickom a valcovom zobrazení.
SADLOŇ, R.: Analýza záberu pody v prípade ekologických opatrení v rámci pozemkových úprav.
STREĎANSKA, E.: Technické opatrenie v projekte pozemkových
úprav.
SZABŮOVA, A.: Návrh kartografického zobrazenia Číny.
šÁLY, B.: Štruktúra a integrita geografického informačného
systému.
ŠČEPKA, R.: Aktualizácia digitálnej technickej mapy mesta na podklade súboru geodetických informácií KN.
TOTH KURUCZovA, E.: Identifikácia hranic katastrálnych území.
vozARovA, E.: Geometrický plán na určenie vlastnickych práv.
VRABEL, M.: Pofnohospodárske objekty a atribúty v KN.
Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(október, november, december)
Výročie 65 rokov:
25. septembra 2002 - prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD., pedagogický
pracovník Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák z Dolného Kubína. Po skončení zememeračského inžinierstva na SvF Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1961 s vyznamenaním, nastúpil pedagogickú dráhu na KG SvF SVŠT (od 19. 3.
1991 STU) ako asistent, od roku 1964 odborný asistent. V roku 1978
získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied (od roku 1999
philosophiae doctor - PhD.). Za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 1991 a za profesora 25.7. 1997. Od 1. 2. 1991 do
31. 1. 1994 vykonávalfunkciu zástupcu vedúceho KG a od 1. 2. 1994
do 31. 1. 2000 vedúceho KG SvF STU. V rokoch 1994 až 1997 bol
členom vedeckej rady SvF STU. Je členom komisie pre obhajoby
doktoranských prác z vedného odboru geodézia a kartografia a školitefom doktorandov. V pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť inžinierskej, respektíve pozemnej analytickej fotogrametrie. Je autorom 1 monografie a spoluautorom 5
dočasných vysokoškolských učebnic, z toho 1 na výučbu predmetu
geodézia v jazyku anglickom. Ďalej ako autor a spoluautor publi~oval takrner 70 vedeckých a odborných prác, z toho 11 v zahraničí.
Uspešne referoval na 40 konferenciách a sympóziách u nás i v zahraničí. Aktívne sa zapája do riešenia výskumných úloh (VÚ), najma v oblasti merania priestorových posunov terénu, stavebných objektov a konštrukcii metódami blízkej analytickej fotogrametrie. Vypracoval metodiku fotogrametrického merania geometrických a hydrotechnických parametrov plavebných komor, ktorá bola realizovaná
na vodnom diele Gabčíkovo (priestorová deformácia vodnej hladiny,
priestorové posuny vrát plavebných komor). Bol zodpovedným riešitefom a spoluriešitefom 12 VU. Má úspešnú spoluprácu s geodetickou, s geologickou a s vodohospodárskou praxou a s Ústavom fotogrametrie a diafkového prieskumu Zeme Technickej univerzity vo
Viedni. Významná bola jeho činnosť aj v telovýchovných organizáciách (1970 až 1978). V rokoch 1966 až 1970 posobil pri zabezpečovaní Majstrovstiev sveta 1970 v lyžovaní (v severských disciplínach) vo vysokých Tatrách.
Výročie 50 rokov:
5. októbra 2002 - Ing. Juraj Kováčik, vedúci gravimetrickej skupiny oddelenia nivelácie a gravimetrie odboru geodetických základov (GZ) Geouetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava.
Narodil sa v Bratislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1977 nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava (neskor Geodetický podnik, š. p. a od 1. 1. 1991 GKÚ) do
oddielu nivelácie prevádzky GZ (od roku 1978 oddielu gravimetrie).
Prácam na úseku gravimetrie sa venuje dodnes. Zabezpečuje a vykonáva práce v Štátnej gravimetrickej sieti (ŠGS) - budovanie a mo-
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dernizáciu, spojenie ŠGS s gravimetrickými sieťami (GS) susedných
štátov a zapojenie vybraných bodov ŠGS do Jednotnej európskej gravimetrickej siete (Unified European Gravity Network - UEGN). Podiefal sa na projekte meraní a vyrovnaní spoločnej Cesk(}-Slovensk(}-Maďarskej GS a na spracovaní katalógov tiažových bodov (a ich
dodatkov) v gravimetrickom systéme 1964 a 1995. V rámcijazykovej a spoločenskej prípravy expertov absolvoval v rokoch 1983 až
1985 jazyk španielsky na Katedre jazykov Univerzity Komenského
v Bratislave. V rokoch 1998 až 2002 bol členom národnej komisie
pre projekt UNIGRACE (zjednotenie gravimetrických systémov
v strednej a vo východnej Európe). Od roku 1999 pásobí v projekte
vyrovnania UEGN. Je spoluautorom 5 odborných prác z oblasti gravimetrie.
14. decembra 2002 - Ing. Stefan Szakáll, riaditef Správy katastra
(SK) Dunajská (D.) Streda Katastrálneho úradu (KÚ) v Trnave. Rodák z Bratislavy. Po skončení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1977 nastúpil do Geodézie, n. p., Bratislava, oddiel evidencie nehnutefností v D. Strede. Tu vyhotovoval geometrické plány
a vykonával geodetické práce pro vodné dielo GabČíkovo. V rokoch
1980 až 1990, ako zástupca vedúceho oddielu, riadil práce technicko-hospodárskeho mapovania, základnej mapy vefkej mierky a obnovu katastrálneho operátu v okrese D. Streda. 1. 2. 1990 bol vymenovaný za vedúceho Strediska geodézie v D. Strede Správy geodézie a kartografie v Bratislave a 1. I. 1993 za riaditefa SK D. Streda
KÚ v Bratislave, kde vykonával aj povofovanie vkladov do katastra
nehnutefností (KN). V roku 1996 získal oprávnenie na vkladové konanie. FunkciuriaditefaSK vykonával do 23. 7. 1996. Od 24. 7.1996
do 31. 12. 200 1 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu
v D. Strede. V terajšej funkcii pásobí od 1. 1. 2002. Zaslúžil sa o rozvoj KN v SK D. Streda. Známy je ako účastník seminárov a konferencií najma z oblasti KN a súdny znalec z odboru geodézie a kartografie.
Výročí 55 let:
9. října 2002 - Doc. Ing. Radim Blažek, CSc., pražský rodák, vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební (FSv)
CVUT v Praze. Po maturitě (s vyznamenáním na Střední průmyslové
škole zeměměřické v Praze roku 1966) studoval na oboru geodézie FSv CVUT. Studia ukončil roku 1971 s vyznamenáním obhajobou diplomové práce s tematikou sledování deformací stavebních
objektů s využitím laserů. Téhož roku byl přijat do řádné vědecké
aspirantury v oboru teoretické geodézie na katedře geofyziky Fakulty
přírodovědecké Univerzity Karlovy. Vykonal řadu praktických měření, které byly podkladem kandidátské disertační práce "Určování
refrakce v pořadech trigonometrické nivelace", dokončené roku 1974
a obhájené roku 1978. V závěru roku 1974 nastoupil na základě konkurzu na katedru geodézie a pozemkových úprav FSv CVUT. Praxi
si doplnil roku 1979 ve funkci vedoucího geodeta, převážně v oddělení triangulace tehdejšího Geodetického a kartografického podniku,
Praha. V r. 1989 byl jmenován docentem pro obor geodézie, pověřeným přednáškami profilového předmětu geodézie. Krátce na to se stal
zástupcem vedoucího katedry a roku 1991 byl jmenován vedoucím
katedry. Jeho odborná činnost je velmi široká, aktivně se zúčastnil
řady tuzemských i zahraničních odborných akcí. Je spoluautorem čtyř
titulů ucelené řady skript a nadále spolupracuje s praxí.
18. listopadu 2002 - doc. Ing. Milan Hurnl, CSc., rodák z Nymburka, vedoucí katedry mapování a kartografie FSv CVUT v Praze.
Po studiu na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze pracoval od roku 1966 jako výkonný geodet v investiční výstavbě v n. p.
Konstruktiva Praha. Po dvou letech praxe nastoupil na místo pracovníka pro vědu a výzkum na katedře mapování a kartografie FSv
CVUT v Praze. V roce 1976 zakončil vysokoškolské studium oboru
geodézie a kartografie na téže fakultě. Podílel se na řešení výzkumných úkolů z oblasti dálkového průzkumu Země, kartografie a mapování velkých měřítek. Od roku 1986 působí jako pedagog se zaměřením na obnovu a vedení katastrálního operátu a na problematiku
územních informačních systémů. Kandidátskou disertaci "Parametrické metody digitální geometrické transformace obrazových záznamů DPZ" obhájil roku 1989. V roce 1993 se v rámci programu
TEMPUS zúčastnil šestiměsíčního postgraduálního studia na TU
Delft (Nizozemsko) s tematikou LlS/GlS. V současnosti je členem
mezinárodní organizace EUROLlS (vzdělávání a výzkum v oblasti
územních informačních systémů). Z této oblasti pochází i řada jeho
zahraničních i tuzemských přednášek a publikací. Je autorem více
než 40 odborných článků, výzkumných zpráv, skript apod. V roce
2002 se habilitoval prací s tématikou katastru nemovitostí v kontextu
zapojování do evropských struktur a byl pak jmenován docentem pro
obor geodézie a kartografie.

4. prosince 2002 - Ing. Alexandr Drbal, výzkumný a vývojový pracovník VÚGTK (od 1. 1. 1997). Narodil se v Odese na Ukrajině,
kam se jeho předkové z ekonomických důvodů odstěhovali v 19. stol.
z Prahy. Po studiích na geodetické fakultě Národní univerzity
"Lvivs'ka politechnika" ve Lvivě (Lvov) působil jako inženýr, starší
inženýr-astronom a vedoucí měřické čety v resortu zeměměřictví na
Ukrajině (1971-1979). V r. 1979 přechází na katedru geodezie Národní univerzity ,,Lvivs'ka politechnika" jako asistent, později odborný asistent, kde byl pověřen přednáškami zejména z inženýrské
geodezie. Byl aje členem a funkcionářem odborných spolků: bývalé
Všesvazové astronomicko-geodetické společnosti při Akademii věd
SSSR (1970-1991), Vědecké společnosti Tarase Ševčenka ve Lvivě,
Ceského svazu geodem a kartografů, Ceskoslovenské společnosti pro
vědy a umění a Ceské asociace ukrajinism. V letech 1990-1996 byl
činný v českém krajanském hnutí na Ukrajině jako prezident Ceské
besedy ve Lvivě a předseda Ceské Národní Rady Ukrajiny, zastřešující české spolky na Ukrajině. Od r. 1999 je členem Konzultativní
rady při Stálé komisi pro krajany žijící v zahraniční Senátu Parlamentu CR. Zasloužil se o rozvoj krajanského hnutí na Ukrajině a o šíření dobrého jména CR v zahraničí. Za tuto činnost byl vyznamenán ministrem zahraničních věcí CR Cenou Jana Masaryka Gratias
agit (2001). Zúčastnil se četných odborných a krajanských vědeckých konferencí na Ukrajině a v CR. Je autorem a spoluautorem
učebnice "Mapování podzemních vedení", vědeckých článků, metodických návodů a posudků z geodezie, inženýrské geodezie a historie geodezie na Západní Ukrajině (včetně Zakarpatska), rovněž je
autorem knih a článků o historii Cechů na Ukrajině, zejména biografické příručky "Ceši v Haliči" a o anabazi československých legií v Rusku.
Výročie 60 rokov:
6. októbra 2002 - Ing. Michal Kolesár, vedúci technického oddelenia správy katastra (SK) Vranov nad Topfou (n. T.) Katastrálneho
úradu (KÚ) v Prešove. Rodák z Kalše (okres Košice - okolie). Po
absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT)
v roku 1966 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Prešove,
Stredisko geodézie (SG) v Rožňave - detašované pracovisko v Revúcej. Na tomto pracovisku p6sobil, najma v oblasti evidencie nehnutefností (EN), do 31. 12. 1972. Od 1. 1. 1973 bol vymenovaný
za vedúceho SG vo Vranove n. T. Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Košiciach. Od 1. 1. 1993 do 23.7. 1996 bol riaditefom SK vo Vranove n. T. KÚ v Košiciach, kde využíval svoje skúsenosti v EN. Od 24. 7. 1996 do 31. 12.2001 bol vedúcim oddelenia
zápisu práv k nehnutefnostiam okresného úradu vo Vranove n. T.
V terajšej funkcii p6sobí od 1. 1. 2002. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Ako absolvent ročného kurzu automatizácia samočinnými počítačmi aktívne p6sobil pri zavádzaní výpočtovej
techniky v SG KSGK Košice.
10. októbra 2002 - Ing. Stefan Spaček, vedúci odboru geografického informačného systému (GlS) Geodetického a kartografického
ústavu (GKÚ) Bratislava. Narodil sa v Hlohovci. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964 nastúpil do Správy
Východnej dráhy v Bratislave, pracovisko Geodetickej kancelárie vo
Zvolene. 1. 10. 1969 prichádza do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7.1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie SUGK), kde ako pracovník technického odboru sa zaoberal dokumentáciou, informačnými systémami, mapovaním a inžinierskou geodéziou. V rokoch 1975 až 1981 vykonával vedúceho kontrolného
útvaru. Od 1. 7. 1981 do 28. 2. 1990 bol riaditefom Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave, kde sa zaslúžil o.zavedenie
a rozvoj výpočtovej techniky. Od 1. 3. 1990 bol vedúcim Ustredného
archívu geodézie a kartografie SGK a V. rámci reštrukturalizácie rezortu SUGK prešiel 1. 1. 1991 do GKU, do funkcie vedúci odboru
dokumentácie fondov, kde tiež využil skúsenosti z počítačovej techniky. Od decembra 1994 p6sobil vo funkcii vedúceho odboru centrálneho automatizovaného informačného systéII!u geodézie, kartografie a katastra, ktorý sa po reorganizácii GKU zmenil na odbor
GlS. Do tohto odboru boli začlenené aj odbory fotogrametrie a kartografie. V tejto funkcii naplno rozvinul svoj organizačný talent
a skúsenosti z avtomatizácie geodetických a kartografických prác.
Ako prvý v GKU začína uplatňovat skener pri kartografických prácach. Jeho aktivita vyústila do vytvorenia rezortného skenovacieho
pracoviska v GKÚ a vypracovania Pokynov na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnutefností. Je publikačne činný na stránkach časopisov a v zborníkoch. Je autorom 3 zlepšovacích návrhov
z oblasti výpočtovej techniky a úspešne referoval na 30-tich domácich konferenciách a seminároch. V rokoch 1971 až 1990 prednášal
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na kurzoch pre zodpovedných geodetov. Je súdným znalcom z odboru geodézia, členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru geodézia a kartografia na SvF Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, členom redakčnej rady Kartografických listov a pracuje v komisii pre oceňovanie nehnutefností Medzinárodnej federácie geodetov.
24. října 2002 - RNDr. Eduard Muřický, pracovník odboru DPZ
a redakce ZABAGED Zeměměřického úřadu, Praha. Narodil se
v Praze. Absolvoval Pedagogickou i Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vždy obor geografie - biologie. První pracovní zkušenosti získal jako učitel a později odborný pracovník Výzkumného
ústavu rostlinné výroby. V roce 1979 nastoupil do Střediska dálkového průzkumu Země ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, které bylo zřízeno nedlouho předtím.
Brzy se stal jeho významným výzkumným pracovníkem. Jeho bohatá zkušenost v oboru biogeografie a geomorfologie výrazně přispěly k úspěšnému řešení dvou pětiletých úkolů státního plánu technického rozvoje v oblasti aplikací metod dálkového průzkumu ve
vybraných oborech národního hospodářství se zaměřením na jejich
ekologické aspekty. V r. 1986 se stal zástupcem vedoucího SDPZ
a v letech 1990 až 2001 byl jeho vedoucím. V roce 1992 se aktivně
účastnil přípravných prací na tvorbě Základní báze geografických
dat, budované v Zeměměřickém úřadu. Od 1. 2. 2001 působí ve
funkci odpovědného redaktora. Jubilant uvážlivým řešením různých
konfliktních situací v minulém období podstatně přispěl ke stabilizaci a rozvoji DPZ a ZABAGED.
14. listopadu 2002 - Ing. Jiří Provázek, vedoucí odboru triangulace v Zeměměřickém úřadu (ZÚ), Praha. Narodil se v Praze. Po maturitě a po roční praxi ve VÚGTK byl doporučen k řádnému studiu
na oboru geodézie a kartografie (GaK) FSv ČVUT; během studia
byl3 roky pomocnou vědeckou silou na katedře vyšší geodézie a absolvoval s vyznamenáním obor geodetická astronomie. Během roční
vojenské služby byl asistentem na katedře geodézie na VA Brno. Od
r. 1966 (s přerušením 1974-1981, kdy působil v ČÚGK) až dosud
pracuje v ZÚ. Zúčastnil se mj. též měření základny kosmické triangulace. Významný je jeho podíl na testovacím vyrovnání astronomicko-geodetické sítě (AGS) a přípravě dat pro mezinárodní vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS), kterého se
posléze zúčastnil jako člen mezinárodní komise geodetických služeb pro vyrovnání JAGS. Aktivně se podílel na zapojení čs. geodetických základů do Evropy, pracích v rámci EUREF (European Reference Frame), novém zaměření O. řádu ČSAGS a dalších pracích
konaných metodami GPS. Je členem komise pro státní závěrečné
zkoušky na oboru GaK FSv ČVUT v Praze.
14. novembra 2002 - Ing. Ivan Žilinčár, vedúci geodetickej kancelárie Geoexpres v Bratislave. Rodák z Bratislavy. Zememeračské inžinierstvo skončil na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVST) v roku 1965. 1. 9. 1966 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie (od roku 1968 Inžinierska
geodézia, n. p.) v Bratislave, kde pracoval na úlohách technicko-hospodárskeho mapovania. 1. 1. 1969 prešiel do Pozemných stavieb, n.
p., Bratislava (závod 4), neskór premenované na Stavebné závody
a RENOS, a. s., kde pracoval ako geodet, neskór zodpovedný geodet (ZG) na výstavbe sídlisk a od roku 1976 ako vedúci strediska geodetických prác. Geodetickú kanceláriu vedie od 1. 1. 1994. V rokoch 1976 až 1979 absolvoval postgraduálne štúdium odboru
geodézia a kartografia na SvF SVST. Je autorom takmer 10 odborných prác a 12 zlepšovacích návrhov zameraných na geometrickú
presnosť a modulové osnovy objektov novej konštrukčnej sústavy
montovaných objektov bytovej výstavby. V rokoch 1986 až 1995
prednášal na kurzoch pre ZG. Je zakladajúcim členom Slovenského
zviizu geodetov a bol členom jeho rady do konca roku 1999. Ďalej
je zakladajúcim členom Komory geodetov a kartografova členom
jej skúšobnej komisie.
14. listopadu 2002 - Ing. Oldřich Smrček, ředitel Katastrálního
úřadu v JiČíně. Narodil se v Turnově. Po maturitě na jedenáctileté
škole studoval obor zeměměřický na Fakultě stavební ČVUT v Praze,
který ukončil státní závěrečnou zkouškou v r. 1964. V období 1964
až 1971 pracoval v provozu specielních geodetických prací Ústavu
geodézie a kartografie, Pardubice, nejprve jako technik a poté jako
vedoucí měřické čety. Podílel se na vyhotovování mapových podkladů pro investiční výstavbu, základních plánů závodů a na geodetických pracech při stavbě tranzitního plynovodu. 1. 1. 1972 přešel
na Středisko geodézie Nová Paka, pracoviště Jičín (od r. 1973 po
přestěhování Středisko geodézie Jičín), kde zastával funkci vedoucího geodetického oddílu a od I. I. 1981 funkci vedoucího oddílu
evidence nemovitostí. K 1. 1. 1982 byl jmenován vedoucím Střediska geodézie Jičín, kterou zastával od 31. 12. 1992. 1. 1. 1993 byl

jmenován ředitelem Katastrálního úřadu v Jičíně a tuto funkci zastává dosud.
Výročí 65 let:
5. října 2002 - Ing. Václav Nejedlý, pracovník VÚGTK. Narodil se
v Praze. V r. 1952 začal studovat Střední průmyslovou školu zeměměřickou, kde r. 1956 maturoval. Prošel praxí ve Středisku geodézie a při mapování středních měřítek a nakonec v provozu geodetických základů v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze. Do
roku 1965 se účastnil polních měřických prací v Čs. astronomogeodetické síti. V letech 1964-1969 vystudoval geodézii a kartografii
na FSv ČVUT a pak dlouhá léta pracoval jako observátor šířkové
služby na Geodetické observatoři Pecný GOPE u Ondřejova, která
je součástí VÚGTK. V roce 1991 přešel na pracoviště VÚGTK do
Odvětvového informačního střediska (OOlS), kde byl pak v letech
1993-2002 vedoucím a členem vědecké rady. Za jeho působení
v ODIS v oblasti oborového informačního zabezpečení zeměměřictví a katastru se zasloužil zejména o aplikace moderních informačních technologií. Je autorem a spoluautorem výzkumných zpráv
a článků v odborných časopisech GaKO, Zprávy GOPE, Zeměměřič
a Pozemkové úpravy.
14. listopadu 2002 - Ing. Zdenka Roulová, obchodní manažerka
Kartografie Praha, a. s., od 1. 1. 1993 členka redakční rady GaKO.
Kartografickou specializaci zeměměřického inženýrství absolvovala
v r. 1960 na ČVUT v Praze. Po krátké praxi v Oblastním ústavu geodezie a kartografie Liberec přechází v r. 1961 do Kartografického
a reprodukčního ústavu v Praze (později Kartografie n. p.). Zpočátku
pracovala jako sestavitelka, potom jako technická redaktorka a dlouhou dobu jako vedoucí technické redakce. Významně se podílela
zejména na tvorbě a vydávání edic turistických map a plánů měst,
map pro potřebu škol i různých druhů tématických map. Neustálým
rozšiřováním svých znalostí v oboru kartografické polygrafie přispěla ke zvyšování kvality výrobků i racionalizaci výroby. Její pracovní činnost je neustále vysoce uznávána a hodnocena. Odborné
veřejnosti je známa i jako autorka článků publikovaných v GaKO;
záslužná je rovněž její činnost lektorská.
Výročí 70 let:
4. října 2002 - Ing. Bohumil Sídlo, dříve hlavní redaktor Zeměměřického úřadu. Technický redaktor GaKO. V rodné Kutné Hoře
absolvoval roku 1951 reálné gymnázium, ve studiu pokračoval na
Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze. Po promoci v roce 1956 pracoval v tehdejším Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze,
kde se postupně podrobně seznámil se všemi etapami tvorby a obnovy map, zejména státních mapových děl. V roce 1962 přešel na
bývalou Ústřední správu geodézie a kartografie, kde působil (i v nástupnickém Českém úřadu geodetickém a kartografickém) až do nuceného odchodu roku 1972 v oboru kartografie. Významně se podílel na koncepci i realizaci ediční politiky úřadu v oblasti kartografie,
zúčastnil se přípravy i tvorby základních i tematických státních mapových děl. V roce 1965 absolvoval postgraduální studium nakladatelské práce na Fakultě novinářství a osvěty University Karlovy.
Zastupoval úřad v Radě Čs. ústřední knižní kultury, v Ústřední ko~isi pro komplexní průzkum půd při MZ, v redakční radě časopisu
Uzemní plánování a v mezinárodní redakční radě Mapy světa 1:2,5
mil. V letech 1972-1990 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze (později ve Zdibech),
opět zejména v problematice map středních měřítek a při tvorbě technických předpisů oblasti kartografie. Z bohatých odborných zkušenoistí čerpá od roku 1991, kdy nastoupil do funkce hlavního redaktora nově vzniklého Zeměměřického ústavu (nyní Zeměměřický
úřad) a řídil činnost jeho kartografické sekce až do konce roku 1997.
Potom pracoval v oddělení odbytu a krátce v r. 2002 též jako archivář specialista v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru. Rozsal) jeho zájmů je značně široký. Byl členem Názvoslovné komise
ČUZK a Terminologické komise ČUZK a dlouholetým tajemníkem
Odborné skupiny kartografie v dřívější ČSVTS, podílel se na přípravě mnoha odborných akcí. Je zakládajícím členem a od r. 2001
čestným členem Kartografické společnosti ČR. Přípravil řadu odborných zpráv, článků a recenzí. Funkci technického redaktora
GaKO zastával v letech 1965-1972 a zastává znovu od roku 1990.
27. října 2002 - Ing. Georgij Karský, CSc., rodák ze Stádlece u Tábora. Dřívější vedoucí vědecký pracovník Výzk~mného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK) ve Zdibech.
Po ukončení zeměměřických studií na ČVUT v Praze pracoval v tehdejším Geodetickém a topografickém ústavu v Praze, nejprve krátce
v provozu triangulace a posléze v oddílu astronomie provozu geodetických základů. Věnoval se astronomickým pozorováním pasáž-
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níkem a cirkumzenitálem a podílel se na modernizaci tohoto originálního českého přístroje. Od roku 1965 působil na Geodetické
observatoři Pecný, VÚGTK. Profiloval se jako významný představitel experimentálního výzkumu, od počátku byl členem týmu zabezpečujícího technologický vývoj družicové geodézie. Zaměřil se
na otázky metodiky měření, vlastností přístrojů a aparatur, fyzikálních vlivů prostředí na měření a na zpracování postupů fotografických pozorování umělých družic Země, které byly používány
až do roku 1990. Disertační kandidátská práce z druhé poloviny
60. let byla věnována působení relativistických efektů na geodetická měření. Od roku 1967 se velmi aktivně podílel na práci sekce
kosmické fyziky mezinárodního vědeckého programu INTERKOSMOS, spolupracoval s Geofyzikálním ústavem Čs. akademie
věd při přípravě subdružice MAGlON 2. Patří k předním pracovníkům v oblasti GPS (Global Positionig System), věnoval se i problémům společenskovědním. Výsledky své práce představil
v mnoha domácích i zahraničních publikacích a na vědeckých
akcích.
18. listopadu 2002 - Prof. Ing. František Miklošík, DrSc., vysokoškolský učitel, rodák z Šintavy (okr. Galanta, SR). Již v patnácti
letech byl přijat do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako
elév na obor kartografie a při tomto zaměstnání studoval na gymnáziu. Po zá~ladní vojenské službě ve Vojenském kartografickém
ústavu (VKU) v Banské Bystrici absolvoval důstojnickou školu
v Košicích. Ve funkci kartografa VKÚ pak dokqnčil středoškolské
studium. V letech 1953-58 vystudoval obor zeměměřického inženýrství na Vojenské akademii (VA) v Brně a nastoupil do fotogrammetrického oddělení Vojenského topografického ústavu, Dobruška. Později pracoval v topografickém oddělení generálního
štábu Ministerstva národní obrany a technicky i organizačně zabezpečoval vojenské mapování. V r. 1969 dosáhl hodnosti kandidáta vojenských věd pro obor teorie velení (řízení). V r. 1970 přešel na VA v Brně jako náčelník skupiny kartografie a později se stal
zástupcem náčelníka katedry. V r. 1978 byl jmenován docentem pro
obor kartografie. Od r. 1981, kdy byl na vlastní žádost propuštěn
z aktivní vojenské služby, byl občanským vysokoškolským učitelem na katedře geodezie a kartografie VA v Brně (nyní katedra vojenských informací o území). V r. 1988 obhájil doktorskou disertaci a v r. 1990 byl jmenován profesorem pro obor kartografie.
V letech 1994-1995 byl vedoucím tehdy nově koncipované katedry
vojenských informací o území. Jeho vědecké práce v oboru kartografie, zejména na styku s vědními disciplínami teorie řízení, jej
řadí mezi uznávané odborníky. Prof. Ing. F. Miklošík, DrSc., byl
jedním z průkopníků digitálního zobrazování informací o území pro
potřeby automatizace rozhodovacích procesů. Samostatně zpracoval nebo se výrazně podílel na zpracování mnoha vědeckovýzkumných prací, vysokoškolských učebnic a skript, publikoval v odborných časopisech domácích i zahraničních. V současné době je mj.
členem Kartografické společnosti České republiky (ČR), vedoucím
odborné skupiny pro tvorbu a obnovu map středních měřítek, členem komise pro obhajobu kandidátských a doktorských disertací
v oboru kartografie a vedoucím skupiny pro koordinaci a řešení
úkolů programu přechodu na standardy NATO v topografické službě
AČR. Kromě výuky na VA v Brně vyučuje kartografii též extérně
na Ekonomickoprávní fakultě Univerzity v Pardubicích.

28. listopadu 2002- Ing. Josef Gbelec, dřívější vedoucí Střediska
geodézie (SG) Prostějov. Po absolvování zeměměřického studia na
Vysoké škole technické v Brně pracoval od r. 1951 v družstvu Geoplan. Poté přešel do sjednocené měřické služby ajiž v r. 1954 byl
jmenován vedoucím Střediska geodézie ve Valašských K1oboukách
a později přeložen do stejné funkce do Prostějova. Jeho dobré pracovní výsledky byly oceněny resortními vyznamenáními.
28. listopadu 2002 - Ing. Josef Pukl. Zeměměřické inženýrství studoval na Vysoké škole technické v Brně a po roce 1953 na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. V pozdějších letech absolvoval dva běhy postgraduálního studia. Působil do roku 1971 jako
vedoucí oddílu a provozní inženýr Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, poté byl vedoucím mapování Geodézie Brno. Zasloužil se o rozvoj mapování ve velkých měřítkách. Bohatá byla jeho
činnost v různých výborech Československé vědeckotechnické společnosti i činnost publikační. Jeho práce byla oceněna řadou resortních vyznamenání.

24. prosince 1922 - Ing. Milouš Kukeně, bývalý ředitel Geodézie
Opava. Vysokoškolská studia ukončil v r. 1949 a celou následující

odbornou pracovní dráhu věnoval resortu geodézie a kartografie, kde
postupně prošel řadou řídících funkcí (vedoucí oddílu, provozní inženýr až po ředitele podniku). Veřejně činný byl zejména v ČSVTS.
Jeho činnost byla ohodnocena mnoha čestnými uznáními a řadou vyznamenání.

Z ďalších výročí pripomíname:
29. septembra 1952 - pred 50 rokmi boli ministrom ČSR zriadené
Meračsko-dokumentačné
kancelárie (MDK) v Bratislave, v Košiciach, v Olomouci, v pzni, v Prahe a v Ústí nad Labem, ktoré zabezpečovali mapovú dokumentáciu, geometrické plány a geodeticko-projekčné práce na obnovu železničného zvršku. V roku 1959
MDK začali práce na jednotnej železničnej mape, kde rozhodujúcou
metódou bola letecká fotogrametria. V roku 1959 začal svoju činnosť aj fotogrametrický oddiel v Olomouci, ktorý doteraz zabezpečuje vyhodnocovanie leteckých snímok na účely železničnej mapy.
V roku 1963 dochádza k reorganizácií železníc (dráh) a geodetické
činnosti MDK prechádzajú do Geodetických kancelářií (GK), a to
v Bratislave, v Olomouci, v Plzni a v Prahe s detašovanými pracovis,kami v Brne, v Českých Budějoviciach, v Košiciach, v Ostrave,
v Ustí nad Labem a vo Zvolene. V roku 1968 činnosť GK prechádza
do terajších Stredísk železničnej geodézie.
13. října 1912 - před 90 lety se v Brně narodil Ing. Vratislav Vlach.
V letech 1934-1951 byl jako důstojník-geodet zaměstnán u Vojenské ubytovací a stavební správy v Brně. Zkušenosti z této funkce
uplatnil jako učitel na Vojenské akademii v Brně. V roce 1958 přešel do civilní služby a pracoval v tehdejším Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Brně. Od roku 1972 až do odchodu do důchodu
v r. 1978 působil jako vedoucí oddělení pro koordinaci geodetických
a kartografických prací na Krajské geodetické správě pro Jihomoravský kraj. Zemřel v Brně 7. 8. 1997.
26. října 1902 - před 100 lety se v Přerově narodil plk. gšt. Bohl}mil Kobliha, bývalý velitel Vojenského zeměpisného ústavu (VZU)
v Praze. Po gymnasiálních studiích a po dobrovolném odvodu k čs.
armádě absolvoval praxi u řady útvarů, studoval na nově zřízené Vojenské akademii v Hranicích (1920), pěchotní školu v Milovicích
(1923) a kartografickou školu při VZU v Praze (1927). Jako topograf se účastnil vojenských mapování. Roku 1934 vystudoval Vysokou válečnou školu v Praze, působil v útvarech v Hranicích a ve
funkci přednosty operačního oddělení v Košicích. Pokus o přechod
hranic koncem roku 1939 byl neúspěšný, zdařil se až přes Bělehrad
roku 1940, kdy se stal příslušníkem čs. zahraniční armády. Účastnil
se všech afrických válečných tažení, jako topograf poskytoval mimořádné služby. V roce 1943 byl přidělen do mise pro Balkán
a Střední východ. Po jejím ukončení a obeplutí Jižní Afriky byl zapojen do práce štábu v Londýně jako důstojník pro vybudování
branné moci. 10. června 1945 po návratu do osvobozené vlasti byl
jmenován - již v hodnosti plukovníka generálního štábu - velitelem VZÚ v Praze. V rámci začínajících politických procesů po únoru
1948 byl dán na dovolenou, po krátkém zaměstnání v Čs. Archeologickém ústavu byl zatčen. V roce 1949 byl degradován a uvězněn
v pracovních táborech několika uranových dolů. Po roce 1954 byl
pomocným dělníkem, později ze zdravotních důvodů přešel do administrativy Pozemních staveb Přerov. Byl činný v tehdejším Svazu
protifašistických bojovníků, podílel se na zpracování různých studií
o životním prostředí. Penzionován byl roku 1965, zemřel 20. 3. 1981.
Plně občansky a vojensky byl in memoriam rehabilitován roku 1995
a povýšen do hodnosti generála.
27. októbra 1922 - pred 80 rokrni sa narodil v Novej Bystrici (okres
Čadca) Ing. Ondrej Pastva. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil 1. 10. 1948 v Bratislave, ktorej zostal verný do konca svojho
života. Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave
(GÚ). Popri zamestnaní skončil Vyššiu priemyselnú školu stavebnú,
odbor geodézia v Košiciach a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
Jeho organizačný talent sa plne prejavil v období jeho posobnosti
v GÚ, kde prešiel roznymi funkciami a v rokoch 1968 až 1972 ako
jeho riaditef (z toho v roku 1968 ako riaditef celoštátneho ústavu
s názvom Kartografický a geodetický fond s pobočkou v Prahe).
1. 1. 1973 prešiel do Slovenského zvazu bytových družstiev do funkcie 1. podpredsedu a 1. 1. 1976 sa opat vrátil do GÚ, n. p., do funkcie námestníka riaditefa. Všetky funkcie vykonával s vefkou zodpovědnosťou. Bol nositefom viacerých vyznamenaní. Zornrel 18.9.
1985 v Bratislave.

8. listopadu 1907 - před 95 roky se narodil Ing. Bohumír Číhal,
významný pracovník katastrální služby a resortu geodézie a kartografie. Celou svoji praktickou činnost věnoval oboru a po 42 let působil
jako výkonný měřič a v řídících funkcích katastrální měřické služby
(vedoucí pozemkového katastru v Brně, ústředí pozemkového katastru
ministerstva financí v Praze, delimitační komise ministerstva vnitra,
ONV Rosice a Oblastní ústav geodézie a kartografie Brno, odd. technické kontroly). Jeho velké zkušenosti při vedení a zakládání operátů
(evidence nemovitostí) byly plně využívány jak v provozu, tak při výchově mladých pracovníků. Zemřel 13.2. 1991 v Brně.
17. listopadu 1907 - před 95 lety se narodil prof. Dr. Václav Pleskot,
grofesor aplikované matematiky na Vysoké škole speciálních nauk
CVUT v Praze a její děkan v letech 1950-52. Jako děkan měl podil na
zřízení samostatné Zeměměřické fakulty v r. 1952, na které vedl katedru matematiky a deskriptivní geometrie v letech 1952-59. V letech
1952-54 byl pověřen funkcí prorektora a v r. 1955 jmenován rektorem
ČVUT. Po odchodu z fakulty vedl matematickou laboratoř Fakulty jaderné fyziky a technické fyziky. Bohatou pedagogickou činnost zahájiljiž v r. 1930, kdy nastoupil jako asistent u prof. Hrušky na ústav aplikované matematiky ČVUT. Habilitoval se v r. 1948 a v r. 1949 byl
jmenován profesorem. Těžištěm práce prof. Pleskota byla nomografie
a grafické metody. Z tohoto oboru je většina jeho odborných prací,
z nichž jmenujme celostátní učebnici vydanou v r. 1963, která byla přeložena též do madarštiny. Jeho činnost byla oceněna roku 1967 státním vyznamenáním ,,za zásluhy o výstavbu" a v letech 1972 a 1977
stříbrnou a zlatou ,,Felberovou medailí" ČVUT. Zemřel 5. 10. 1982.
21. novembra 1942 - pred 60 rokmi sa narodil v Žiline doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline,
kde vykonával práce mapovacie a evidencie nehnutefností. V roku 1968
prichádza na Katedru geodézie a geotechniky (od roku 1994 Katedra
geodézie - KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (od
roku 1990 SvF) Vysokej školy dopravy a spojov (teraz Žilinská univerzita - ŽU) v Žiline ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1986. Od príchodu na KG viedol cvičenia z predmetu
geodézia, pre ktoré v spoluautorstve napísal dočasnú vysokoškolskú
učebnicu a tento predmet od roku 1980 prednášal na Vojenskej fakulte
ŽU. Bol vedúcim autorského kolektívu monografie "Inžinierska geodézia v dopravnom stavitefstve" (Žilina, EDlS 1998), ktorá bola vydaná po jeho smrti. Bol autorom alebo spoluautorom 59 vedeckých
a odborných prác z oblasti inžinierskej a železničnej geodézie, príčom
jeho hlavným vedekým záujmom bola inžinierska geodézia. Výsledky
svojej vedeckovýskumnej činnosti, ktofÚ orientoval hlavne na rezort
dopravy, zhmul do 18 výskumných správ. Mal rozsiah1u súdno-znaleckú a expertíznu činnosť. Zomrel21. 9. 1997 v Žiline.
7. prosince 1912 - před 90 léty se narodil Ing. František ffiaváč, bývalý zástupce ředitele Krajské geodetické a kartografické správy
(KGKS) pro Jihomoravský kraj. Rodák z Hodonínska, studoval v Kyjově, zeměměřické inženýrství absolvoval na České vysoké škole technické v Brně. V roce 1936 nastoupil do katastrální měřické služby
a prošel několika katastrálními měřickými úřady na Moravě. Později
přešel k Zemskému finančnímu ředitelství v Brně, dále pracoval v Archivu map katastrálních v Brně 1948) a na technickém referátu KNV
v Brně. Jeho bohaté zkušenosti a zejména pečlivá a odpovědná práce
jej přivedla až na KGKS. Těžištěm jeho odborné pracovní činnosti
byla však práce věnovaná městu Brnu. V r. 1957-1961 byl vedoucím
Střediska geodézie Brno-město. Věnoval velkou pozornost automatizaci prací tehdejší evidence nemovitostí a potřebným technologickým
postupům. Stál při zaměřování národní památky Špilberk, zaměřování
velkých sídlišť, podkladů pro stavbu Státního divadla v Brně a zaměřování areálu výstaviště Brněnských veletrhů. V r. 1961-1971 zastával funkci hlavního geodeta pro město Brno. Pro své zkušenosti a vysokou odbornou úroveň byl v r. 1973 povolán na Krajskou geodetickou
a kartografickou správu, kde působil až do odchodu do důchodu. Byl
soudním znalcem a působil též externě na Střední průmyslové škole
stavební - zeměměřickém oboru v Brně. Bohatá byla jeho činnost publikační a přednášková, věnovaná zejména otázkám historie geodézie
a kartografie. Byl po mnoho let spoluautorem zpráv v rubrice "Z geodetického a kartografického kalendáře" v GaKO a tvůrcem vzorné
kartotéky moravských zeměměřičů starších i současných. Byl členem
studijní skupiny pro historii geodézie a kartografie při Československém komitétu FlG a stálým členem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Jeho odborná i veřejná práce byla vždy velmi vysoce
hodnocena. Zemřel 30. 11. 1993 v Brně.
17. prosince 1907 - před 95 lety se narodil v Blatné Ing. Rudolf
Malivánek, dlouholetý pracovník resortu geodézie a kartografie. Po

studiích na ČVUT v Praze, nastoupil ke katastrální měřické službě
na Slovensku. Zúčastnil se prací při zakládání pozemkového katastru
a trigonometrické sítě. Pak byl přidělen k triangulační kanceláři ministerstva financí, kde pracoval řadu let. Prošel několika dalšími ministerstvy a nakonec zastával různé řídící funkce na Ústřední správě
geodézie a kartografie. Zpracoval několik technologických postupů
a dlouhou dobu byl členem redakční rady GaKO. Zemřel 27. 12.
1970 v Praze.
18. prosince 1907 - před 95 lety se narodil Ing. Václav Červenka,
vedoucí provozu mapování v Geodetickém a topografickém ústavu
v Praze.
18. decembra 1902 - pred 100 rokmi sa narodil v Sofii (BR), akademik prof. dr. Vladimír Kirilov Christov. Študoval astronómiu,
fyziku a matematiku na univerzite v Lipsku (NSR), kde v roku 1925
získal doktorát z astronómie. Po návrate do Bulharska nastúpil do
Štátneho vojenského zemepisného ústavu ako vedúci astronomického oddelenia, kde pracoval do roku 1948 kedy bol vymenovaný
za profesora na Vysokej škole inžiniersko-stavitefskej, kde prednášal fyzikálnu geodéziu, geodetickú astronómiu, geometrickú geodéziu, matematickú kartografiu a viedol Katedru vyššej geodézie do
roku 1969. V roku 1948 bol zvolený za člena korešpondenta a v roku
1958 za akademika Bulharskej akadémie vied. Tiež vefmi aktívne
pracoval v Bulharskom komitéte pre geodéziu a geofyziku, ktorého
bol zakladatefom a predsedom. Jeho vedecká činnosť sa sústredovala na problémy elipsoidických výpočtov, matematickej kartografie, geodetických zobrazení, teórie chýb a vyrovnávacieho počtu, geodetickej astronómie, fyzikálnej geodézie, výskumu slapov a recentných pohybov, určovania referenčných elipsoidov a kozmickej geodézie. K rozvoj u uvedených problémov prispel viac ako dvoma stovkami vedeckých a odborných prác. Bol nositefom mnohých
vyznamenaní. Zomrel 28. 2. 1979 v Sofii.
23. prosince 1917 - před 85 lety se narodil ve Vídni RNDr. Jan Pí·
cha, CSc., význačný geofyzik, redaktor časopisu Studia geophysica
et geodaetica. Vystudoval gymnázium v Ceských Budějovicích
a (s přerušením válečných let, kdy byl vězněn v koncentračním táboře) matematiku na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1945 byl
zaměstnán ve Státním geofyzikálním ústavu v Praze, kde vybudoval
geofyzikální oddělení, jehož vedoucím se stal po vytvoření Geofyzikálního ústavu ČSAV. Jeho vědecká, organizační a publikační činnost byla velmi bohatá, stejně jako jeho působení v domácích i zahraničních vědeckých organizacích; zaměřil se zejména na oblast
experimentálního a teoretického výzkumu zemských slapů. Spolupráce s geodety při řešení otázek základních sítí byla vysoce hodnocena. Zemřel 27. 10. 1991 v Žamberku.
26. decembra 1907 - pred 95 rokmi sa narodil v Irkutsku (Rusko)
Ing. Juraj Borovský. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Vysokej škole technickej v Brne nastúpil v roku 1929 do zememeračského oddelenia Krajinského úradu v Bratislave. Od roku 1939
pracoval v Ministerstve dopravy a verejných prác. V roku 1945 bol
poverený vedením zememeračského odboru Povereníctva financií
(od roku 1950 Povereníctva techniky), kde pósobil do roku 1951
kedy prešiel do Stavoprojektu Bratislava. V roku 1953 bol vymenovaný za riaditefa n. p. Geometra v Bratislave. Od 1. 1. 1954 do 31.
12. 1967 bol ri<;tditefomOblastného ústavu geodézie a kartografie
(od roku 1960 Ustav u geodézie a kartografie) v Bratislave. Bol nositefom rezortných vyznamenaní. Zomrel 26. 2. 1972 v Bratislave.
31. prosince 1912 - před 90 lety se narodil ve Lhotě u Šternberku
Ing. Otto Veselý, první ředitel Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Opavě. Po studiích nastoupil v r. 1937 ke katastrální měřické službě v Bratislavě; odtud odešel do Brna a zúčastnil se osidlovacích prací na .severní Moravě. Postupně zastával řadu vedoucích
funkcí v resortu Ustřední správy geodézie a kartografie až po funkci
ředitele Oblastního ústavu. Po r. 1968 pracoval jako hlavní geodet
pro Severomoravský kraj a ředitel Krajské geodetické a kartografické správy (pro tentýž kraj). Na odpočinek odešel roku 1974. Zemřel 22. 11. 1979 ve Šternberku.
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