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1. Úvod

Pro správnou interpretaci naměřených hodnot je třeba znát
vliv vnějších podmínek a prostředí na měření. Nivelační sou-
prava sestávající z přístroje Sokkia SDL2 v. č. 102261, hli-
níkového stativu a kódové dvoumetrové latě NEDO (v. č.
10333) byla testována vlivy:
• teploty,
• stability záměrné přímky (tečny prostorové záměrné

křivky),
• zaostření,
• nepřesné horizontace přístroje,
• nárazového větru a chvění,
• nesvislé polohy latě,
• stočení latě kolem vertikální osy,
• zákrytu části laťové stupnice,
• intenzity osvětlení,
• délky záměry,
• a působení atmosférických podmínek na nalepovací stup-

nice.

Není-li uvedeno jinak, byly hodnoty  měřeny v sériích po
deseti odečteních pro jeden stav. V každé sérii byla vypo-
čtena průměrná hodnota a její směrodatná odchylka. Všechny
uvedené zkoušky, kromě ověření vlivu stability záměrné
přímky [3] a nepřesné horizontace přístroje, byly vykonány
v rámci [4], některé z nich však byly prováděny již v před-
chozích diplomových pracích i s jinými přístroji. Tento text
je rozšířením [5].

2. Působení teploty na nivelační soupravu

Cílem bylo zjistit vliv teploty, oslunění a jejich změn na
možnost měření digitální nivelační soupravou. Zkouška

probíhala ve dvou dnech. Byly měřeny série v intervalu 
15 minut s délkou záměry 21 m. Ke každé sérii měření 
byla určena teplota ve stínu a na všech třech nohách sta-
tivu, střídavě, z vnější i vnitřní strany, pomocí čtyř digi-
tálních teploměrů – tří na nohách stativu (označených v po-
pisu grafu 2 písmeny C, A a I) a jednoho pro měření teploty
ve stínu.

Měřilo se až do okamžiku, kdy se stativ vlivem teploty
zkroutil tak, že již bylo porušeno zacílení na stupnici latě.
V obou případech zkouška skončila předčasně.

Denní vývoj čtení laťové stupnice při nezměněném posta-
vení přístroje a latě ve vzájemné vzdálenosti 21 m naznačuje
graf 1. Z výsledků je patrný značný vliv teploty, graf 2, na
nivelační soupravu. Zvláště pokud se teplota mění skokově
(viz následující kapitolu), dochází ke změnám v poloze zá-
měrné přímky a ke změně průměrné hodnoty čtení. Směro-
datná odchylka odečtení je na teplotě méně závislá. Při úmy-
slném nezastínění soupravy byla na stativu naměřena teplota
až 45°C. Tomu by mělo zabránit použití slunečníku nad pří-
strojem. Na stav a chování nivelační soupravy působí i ohří-
vání terénu.

3. Vliv stability záměrné přímky

Byla zvolena základna neměnné délky záměry (30 m), sklon
záměrné přímky se určoval Kukkamäkiho metodou. Mezi la-
těmi byl umístěn přístroj Zeiss Ni 007 a ve vzdálenosti 3
metry za základnou zkoušený přístroj. Při skokových změ-
nách teploty byl sledován vývoj sklonu záměrné přímky.
Všechny testované přístroje byly dlouhodobě v zimním ob-
dobí uloženy v laboratoři s teplotou +23 °C a potom během
několika desítek sekund přeneseny před budovu, kde se prů-
měrné teploty při jednotlivých vícehodinových zkouškách
pohybovaly v rozmezí -3 °C až +5 °C.
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Zkou‰ky nivelaãní soupravy Sokkia SDL2 
pro úlohy inÏen˘rské geodézie

528.541.2

Abstrakt

Katedra speciální geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze se již řadu let spolu se svými partnery zabývá zatěžovacími zkouš-
kami mostů a v souvislosti s tím provádí testování přesných klasických a digitálních nivelačních přístrojů pro použití v inže-
nýrské geodézii [1] a [2], kde nelze měřit jen se stejně dlouhými záměrami a postavení přístroje na stanovisku může být dlou-
hodobé. Podmínky v těchto případech se mohou výrazně lišit od výrobcem předpokládaného užití přístroje. Článek přináší
dosavadní výsledky s doporučením pro omezení některých nepříznivých vlivů na výsledky nivelačních měření..

Tests of Levelling Equipment Sokkia SDL2 for Tasks of Engineering Geodesy

Summary

Endurance tests of bridges performed during many years by Department of Special Geodesy at the Faculty of Civil Engineering
at the Czech Technical University in Prague and Its Partners. Simultaneous testing of precise classical and digital level 
instruments. Application of knowledge in egineering geodesy i. e. levelling measurements with non-equally long sights and a long
time erecting instrument at a station. Use of levelling instrument under very different conditions unlike assumed use of instrument
by producer. Achieved results and recommendations for limitting some unfavourable influences affecting levelling measurements.

Ing. Martin Pavel,
katedra speciální geodézie,

Fakulta stavební âVUT,
Praha
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Z výsledků vyplývá, že ani po uplynutí očekávané doby
temperace 20 až 30 minut nedochází k ustálení polohy zá-
měrné přímky. V [3] je pro různé typy přístrojů uváděna po-
třebná doba temperace hodnotou 45–90 s/°C. Ke stejným zá-
věrům vedly i letní testy, kdy byly přístroje uloženy
v mrazicím box u a přeneseny do volného terénu. U této
zkoušky bylo zjištěno, že přístroj velmi nepříznivě reaguje
i na přechod mezi světlem a stínem. Graf 3 současně dokládá
zmenšení ověřovaného vlivu u konstrukčně novějších pří-
strojů. Změna polohy záměrné přímky 3″ na vzdálenost 
20 m představuje chybu ve čtení na lati 0,1 mm.

4. Vliv zaostření

Při zkoušce bylo na lať vzdálenou 20 m postupně zaostřo-
váno v kroku 0,1 m až o 10 m blíže a pak třikrát aktivováno

měření. Bylo zjištěno, že až hrubé nezaostření (o 8 m a více)
způsobí větší rozptyl hodnot.

5. Vliv nepřesné horizontace přístroje

Zkouška byla provedena při délce záměry 44,4 m, přičemž
lať byla po celou dobu měření fixována ve svislé poloze. Za-
ostření dalekohledu bylo během celé zkoušky neměnné. Bub-
lina krabicové libely byla vychylována pomocí stavěcích
šroubů do čtyř různých poloh (dvě ve směru záměrné přímky
a dvě polohy na ni kolmé). Byly realizovány 3 série měření.
Nejdříve se bublina dotýkala kroužku zevnitř, poté byla
v kroužku jen ze 2/3 a na konec těsně před tím než přístroj
ohlásil chybu, signalizující překročení kompenzačního in-
tervalu. Maximální rozdíl čtení na lati oproti záměře s urov-
nanou libelou byl 8 mm, ale to až na samé hranici kompen-
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Graf 1 Vývoj čtení laťové stupnice v závislosti na čase

Graf 2 Vývoj teplot v závislosti na čase
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začního intervalu. V kompenzačním rozsahu byl maximální
rozdíl oproti záměře s libelou urovnanou nejvýše 2 mm. Při
poloze bubliny uvnitř kroužku je zanedbatelný, neboť se pro-
jevují hlavně jiné vlivy.

6. Vliv nárazového větru a chvění 

Působení nárazového větru se na testovaný přístroj Sokkia
SDL2 projevilo nepříznivě zhruba od rychlosti větru 6 m/s,
kdy docházelo k nepravidelnému rozptylu hodnot měření.

Frekvence obdobně působícího indukovaného chvění ne-
byla z důvodů nedostatečného technického vybavení praco-
viště měřitelná, ale prokázalo se, že se projeví např. vliv pro-
jíždějící tramvaje při postavení přístroje v těsné blízkosti
průjezdného profilu.  

7. Vliv stočení latě kolem vertikální osy

Zkouška měla zjistit přesnost měření, změny měřených hod-
not a dobu pro vyhodnocení signálu v závislosti na stáčení
latě kolem její vertikální osy.

Vzdálenost přístroje od nivelační latě byla postupně 10 m,
20 m, 30 m, 40 m a 50 m. Lať byla po dobu měření posta-
vena na nivelační podložce. Pod vrchlíkem podložky byl
umístěn úhloměr se zvýrazněným dělením po 5°; hodnotě 0°
odpovídala kolmá poloha nivelační latě k záměře. Po celou
dobu zkoušky na tři delší vzdálenosti byla lať zajištěna opě-
rami. Úhly stočení byly měněny po celých 10° a na závěr
bylo provedeno ještě měření s úhlem 85°, graf 4.

Směrodatná odchylka průměru 10-ti odečtení stupnice
stoupá spíše se vzdáleností než s úhlem pootočení. Zají-
mavým jevem je zvětšení směrodatné odchylky při úhlu
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Graf 4 Stočení latě (vzdálenost 30 m)

Graf 3 Změna polohy záměrné přímky při skokovém ochlazení přístroje
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stočení 30° až 50° při délkách záměr 40 m a 50 m. Ze všech
měření ale plyne, že směrodatná odchylka je na úhlu na-
točení lati k záměrné přímce nezávislá. Je to zcela jiné než
při vizuálním čtení číslicových latí, při kterém je natoče-
ním latě měřiči ztíženo odečtení. Dále je zajímavé, že i na
vzdálenost 50 m přístroj zaregistroval a vyhodnotil čtení
i při stočení latě o 85°. V tomto případě se spíše vyskyto-
valy problémy s cílením než s vyhodnocením kódu, neboť
pásek s kódem byl vidět, kvůli jeho mírnému zapuštění do
rámu latě, jen jako velmi úzký pruh. Doba pro vyhodno-
cení signálu se zvyšovala s úhlem stočení latě až při nato-
čení o 70° a více, a to o 1 až 2 s. Mezi průměrnými hod-
notami převýšení nebyla závislost na úhlu natočení latě
prokázána.

8. Vliv zákrytu části laťové stupnice

Cílem bylo zjistit, zda je z těchto příčin ovlivněna výsledná
hodnota naměřeného převýšení, přesnost vyhodnocení (zde
směrodatná odchylka průměru z deseti odečtení) a doba vy-
hodnocování kódu. Z důvodu omezení dalších vlivů probí-
hala zkouška v laboratoři při délce záměry 11,44 m, graf 5.
Nejprve byla určena hodnota průsečíku záměrné přímky se
stupnicí nezakryté latě. Upevněná lať byla po po té zakrývá-
na bílými papíry až na úsek v rozsahu 0,25 m nad a 0,25 m
pod záměrnou přímku, což je přibližně 1,6-krát více, než je
nutný rozsah požadovaný výrobcem.

Dále byly s využitím pomocné stupnice postupně syme-
tricky zakrývány části latě po 0,05 m, až zbyl celkový sy-
metrický volný úsek stupnice jen 0,20 m. Pod tuto hodnotu,
např. na 0,18 m, již byla hlášena chyba. Z toho lze usuzovat,
že na výše uvedenou vzdálenost je minimální potřebný úsek
latě pro vyhodnocení kódu alespoň 0,20 m. Následně byl pro-
váděn nesymetrický zákryt stupnice latě v celkovém roz-
sahu 0,30 m, který je deklarován výrobcem jako minimální
hodnota. Rozsah zakrytí byl po lati postupně posouván po
0,05 m.

Ze zkoušky plyne, že při nesymetrickém zákrytu dochází
ke zkreslení výsledků měření a to nezávisle na jeho umís-
tění. Směrodatná odchylka průměru 10-ti měření se při
délce záměry 11,44 m pohybovala do 0,04 mm. Při syme-
trickém zákrytu nebyla v závislosti na jeho velikosti za-
znamenána výrazná změna v průměru 10-ti měřených pře-
výšení ani ve směrodatné odchylce průměru. Doba
vyhodnocování kódu se měnila rozmezí od 5,5 s do 6,2 s.
Delší byla při nejmenším viditelném poli a při nesyme-
trickém zákrytu.

9. Vliv intenzity osvětlení latě 

Zkouška měla zjistit přesnost měření a dobu potřebnou pro
vyhodnocení kódu latě při úbytku denního světla. Byla zjiš-
ťována minimální možná intenzita osvětlení latě, při které
bude ještě přístroj schopen kód vyhodnotit. V rámci zkoušky
byla také prováděna zkouška nutnosti přesného zacílení.

9 .1  Zkouška vl ivu intenzi ty  osvět lení  
ve venkovním prostředí

Zkouška proběhla před západem a po západu Slunce dne 
23.  března 2005 od 17:55 hod do 18:28 hodin. Lať byla umís-
těna na čepové nivelační značce vzdálené od přístroje 20 m.
Měření probíhalo v intervalu 5 minut, ke konci měření zkrá-

ceném na 4 minuty.  Měření v 18:05 nebylo provedeno pro
nutnost výměny baterie v přístroji. Intenzita osvětlení byla
zjišťována analogovým luxmetrem trvale umístěným u nive-
lační latě. Odečítání probíhalo vždy po doměření série tak,
aby nebyl stíněn pozorovatelem.

Doba vyhodnocení signálu se pohybovala od 3,7 s do 
4,2 s, na konci měření dosáhla 7,5 s. Při šestém odečtení
hodnoty v sérii v 18:28 přístroj ohlásil chybu E323, což zna-
mená nedostatečně osvětlenou lať. Naměřená intenzita
osvětlení latě byla 30 luxů (lx). V grafu 6 je zobrazena zá-
vislost intenzity osvětlení a času pro vyhodnocení signálu.
V grafu 7 velikost průměru a jeho směrodatné odchylky na
intenzitě osvětlení.

Z výsledků lze usuzovat, že s klesající intenzitou osvětlení
se může změnit velikost měřeného převýšení až o 0,2 mm při
záměře o délce 20 m, ačkoliv se směrodatná odchylka prů-
měru z 10 ti měření výrazně nemění (do 0,02 mm). Intenzita
osvětlení má vliv na čas potřebný pro vyhodnocení kódu latě.
Při osvětlení 28 lx již není přístroj schopen kód vyhodnotit.
S optickým nivelačním přístrojem je však ještě stále možné
měřit.

9 .2   Zkouška vl ivu intenzi ty  osvět lení  v budově

V laboratoři bylo možno regulovat množství světla zatem-
ňovacími roletami, graf 8. Do jednoho rohu místnosti byla
umístěna lať, do opačného rohu nivelační přístroj. Délka zá-
měry byla 11,44 m. Měření začínalo v zatemnělé místnosti.
Nejdříve byla empiricky nalezena minimální intenzita osvět-
lení 28 lx, která byla potřebná pro odečítání přístrojem. Ná-
sledně byla povytažena roleta, aby se intenzita osvětlení zvý-
šila o 8 lx. Rozdíl intenzity osvětlení mezi sériemi byl
následně postupně zvyšován až na 200 lx.

Zjistilo se, že oproti výsledku zkoušky ve venkovním pro-
středí se může hodnota směrodatné odchylky zvláště při nízké
intenzitě osvětlení zvyšovat. Opět byla zaznamenána malá
změna převýšení při nízké intenzitě osvětlení o cca 0,2 mm
a výrazná závislost doby vyhodnocování signálu na zkou-
maném vlivu.

10. Vliv délky záměry

Cílem zkoušky bylo zjistit, jak délka záměry ovlivňuje
přesnost měření a dobu vyhodnocování kódu latě. Byl 
zjišťován maximální možný dosah přístroje při běžném
osvětlení bez úprav pomůcek. V rámci této zkoušky byla
také prováděna zkouška přesnosti zacílení. Vzdálenost latě
od přístroje byla měněna po deseti metrech v rozsahu
10–130 metrů, graf 9.

Z výsledků vyplývá, že s přístrojem Sokkia SDL2 je možno
měřit až do vzdálenosti 120 m. Na vzdálenost 130 m již ne-
byl přístroj schopen kód latě přečíst, i když byl stále pohle-
dem do dalekohledu rozeznatelný. Do 60 m byla doba vy-
hodnocování kódu latě cca 3,5 s. Dále s přibývající
vzdáleností narůstala s každými 10 m o zhruba 0,5 s.

Při cílení do 20 m včetně stačilo cílit kamkoliv na stup-
nici. Od 30 m do 60 m stačilo cílit s přesností ± 5 mm, od
70 m se již muselo zacílit na střed stupnice.

Z deseti měřených hodnot byl vypočten aritmetický prů-
měr a jeho směrodatná odchylka. Až do vzdálenosti 90 m je
její velikost do 0,1 mm. Při 60-ti metrové záměře byla hod-
nota 0,12 mm ovlivněna pravděpodobně náhlým zvýšením
rychlosti větru. Od záměry 100 m směrodatná odchylka prů-
měru stoupá až na 0,25 mm.
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Graf 5 Vliv zakrytí části stupnice

Graf 6 Osvětlení a doba vyhodnocení v závislosti na čase

Graf 7 Vliv osvětlení na měření

Graf 8 Vliv osvětlení na měření v budově

nad/pod 
zámûrnou pfiímkou
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11. Vliv nesvislé polohy nivelační latě

Cílem zkoušky bylo zjistit, jak vybočení latě ze svislice ovliv-
ňuje směrodatnou odchylku průměru série měření. I při této
zkoušce byla také prováděna zkouška přesného zacílení.

Délka záměry byla postupně 10 m, 20 m, 30 m a 50 m.
Lať byla po celou dobu zkoušky zajištěna opěrami a stála na
nivelační podložce. Měřeno bylo pět stavů. Stav s urovnanou
bublinou krabicové libely na nivelační lati byl vzat jako zá-
kladní. Následující čtyři stavy byly měřeny s bublinou vy-
chýlenou vlevo, vpravo (při pohledu od přístroje), od a k pří-
stroji tak, že v kroužku byla jen její polovina.

Přesnost cílení je stejná jako u testu podle délky záměry.
Výsledky naznačují (graf 10), že směr náklonu ani jeho sa-
motná existence nemá výrazný vliv na směrodatnou odchylku
průměru v sérii. Vliv však má na odchylku od správné hod-
noty. Odchylka od průměru při urovnané libele i směrodatná
odchylka se však zvyšovaly spíše v závislosti na délce zá-
měry a to až o 0,5 mm.

12. Vliv dlouhodobého působení počasí na nalepovací
stupnice

V některých případech (např. při obtížné přístupnosti) je
nutno pozorované body trvale označit nalepovacími stupni-
cemi s úsekem příslušné kódové nivelační stupnice. Cílem
zkoušky bylo ověřit jejich stabilitu vzhledem k nivelačním
značkám, umístěným pod nimi [6].

Byly provedeny čtyři etapy měření v časovém rozmezí 
6-9 týdnů. Zatím zjištěné předběžné výsledky naznačují, že
ke změně polohy stupnic podle jejich umístění pravděpo-
dobně dochází. Zatímco stupnice č. 3, umístěná ve stálém
stínu v krytém prostoru průjezdu do dvora, je bez pohybu,
stupnice č. 2 na stěně obrácené směrem k jihozápadu a stup-
nice 1 na rohu stěn k jihozápadu a jihovýchodu vykazují
změnu polohy. Nejosvětlenější a vnějším vlivům nejvíce vy-
stavená je stupnice č. 2, u které byly také zjištěny největší
posuny.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 53/95, 2007, číslo 2

Pavel, M.: Zkoušky nivelační soupravy Sokkia SDL2 pro úlohy inženýrské geodézie
26

Graf 9 Vliv délky záměry na měření

Graf 10 Vliv naklonění latě (vzdálenost 10 m)
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13. Shrnutí výsledků zkoušek přístroje a nivelační 
soupravy

Mezi klady zkoušeného přístroje Sokkia SDL2 patří schop-
nost vyhodnotit kód latě i na vzdálenost 120 m nebo z latě
otočené o 85°.

Respektovat je však třeba limity testovaného přístroje:
chybná interpretace převýšení při nesymetrickém zákrytu
latě, velký vliv změn teploty na soupravu, ukončení měření
při intenzitě osvětlení nižší než 30 lx (optické měření je při
30 lx stále ještě možné) a nutnost viditelnosti alespoň 0,3
m dlouhého úseku na lati pro bezproblémové vyhodnocení
kódu. Chyba průměru z 10 ti hodnot odečtení narůstala při
velkém růstu teploty, délce záměr nad 90 m a nízké intenzitě
osvětlení.

Přístroj Sokkia SDL2 je nutné při delším měření chránit
slunečníkem a při stmívání měření ukončit dříve než to udělá
sám přístroj, protože poslední výsledky mohou být chybné.
Totéž platí o viditelnosti kódu latě. Je vhodnější, je-li vidi-
telný úsek alespoň 0,15 m nahoru i dolů od záměrné přímky.
S přístrojem by také nemělo být měřeno při silném větru. To
ale platí obecně pro všechny kompenzátorové nivelační pří-
stroje. Po přihlédnutí k výše uvedeným poznatkům je přístroj
možné použít na měření deformací mostních konstrukcí.

Podle výrobce i podle výzkumů provedených na Fakultě
stavební ČVUT náleží do třídy přesných přístrojů právem.
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Abstrakt

Autorské právo a další předpisy související s vydáváním kartografických děl. Podrobný popis stavu v letech 1970 –1990 a do-
poručení zlepšit právní povědomí při dodržování pravidel pro vydávání kartografických děl. 

Cartogragraphic Work Copyright Act

Summary

The copyright law and other directives related to the cartographic publishing. Describtion of the situation in years 1970-1990
and suggest the improvement of law awareness of the rules observance relevant to the cartographic publishing.
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1. Úvod

Vydat soukromě kartografické dílo na území Českosloven-
ska bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého sto-
letí prakticky nemožné. Pracovníci zakázkových oddělení 
tiskáren totiž soukromě, kromě smutečního, svatebního
a promočního oznámení, novoročenek a vizitek, nic jiného
nepřijali, natož aby to tiskárna vytiskla jako soukromou za-
kázku. Proto v těchto letech kartografická díla soukromě ne-
vycházela a ani nikdo se je nepokoušel vydat ve své režii,
neboť pro vydávání map platil zvláštní režim. Není divu, že
v redakcích nakladatelství zpozorněli pokaždé, když autor
chtěl do literárního díla zařadit mapu nebo její výřez. 

Odpovědní pracovníci v tiskárnách v letech 1970 až 1990
v těchto situacích vyžadovali souhlas od ústředního orgánu
státní správy Českého úřadu geodetického a kartografického
a nakladatelství jej musela k zakázce dodat. I přes tato ome-
zení se mapy, mimo ediční plán zákonem stanovených vy-
davatelů kartografických děl, vydávaly. Organizace, jako na-
příklad Československý svaz tělesné výchovy a v této
organizaci sdružený Svaz orientačního běhu nebo naklada-
telství vydávající turistické průvodce, však k tomu potřebo-
valy několik povolení navíc. Teprve s nimi v ruce bylo možné
jít do tiskárny, kde dílo zařadili do výroby. Je pravda, že teh-
dejší autorský zákon [1] v té době platil i s uvedenou ochra-
nou kartografického díla, ale vydávání map se v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech minulého století řídilo především
zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii [2] (ten byl
v působnosti celé federace) a prováděcí vyhláškou č. 59/1973
Sb. [3] (ta byla jen v působnosti České socialistické repub-
liky).

Po roce 1990 se vše změnilo a z přísného režimu se prak-
ticky ze dne na den přešlo na nikým nekontrolovaný režim
vydávání kartografických děl. V tiskárnách bylo umožněno
tisknout jakákoliv díla a to bez žádných omezení. Ve stejné
době ani pracovníci Českého úřadu geodetického a karto-
grafického (ČÚGK) a později Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (ČÚZK) nevyžadovali na vydavatelích
kartografických děl plnění zásad uvedených v platných práv-
ních normách [2] a [3]. Ty zrušil až Zeměměřický zákon [4]
s účinností od 1. 1. 1995. V letech 1990 – 1994 k této pro-
blematice ČÚZK nevydal ani žádné přechodné opatření. Bylo
to dobře nebo špatně?

2. Kartografická díla pod kontrolou

Důvodová zpráva k právním normám o geodézii a kartogra-
fii platným od sedmdesátých let minulého století doporučo-
vala v zájmu odbornosti a obrany státu provádět kontrolu při
vytváření a vydávání kartografických děl. Touto kontrolou
byl zákonem pověřen v roce 1971 ústřední orgán geodézie
a kartografie, kterým byl na území současné České repub-
liky ČÚGK. Zakotvení kontroly vydávání kartografických
děl do právních předpisů nebylo v roce 1971 novinkou, ale
navazovalo na předchozí právní předpis o geodézii a karto-
grafii, kterým byla vyhláška č.156/1957 Úředního listu
Ústřední správy geodesie a kartografie, o ohlašování geo-
detických a topografických prací, předkládání elaborátů
těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl.
Ta přesně definovala, co jsou kartografické práce, kartogra-
fické dílo, vydávání kartografických děl, rozmnožování,
ohlašování a schvalování kartografických děl. Zákon [2],
který vyšel o čtrnáct let později, vše řešil jedním paragra-
fem a vyhláška [3], která vyšla v roce 1973, upřesnila pra-

vidla pro vydávání kartografických děl ve znění čtyř para-
grafů. 

Podle zákona § 10 č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartogra-
fii, mohly orgány a organizace vytvářet a vydávat kartogra-
fická díla pro civilní potřebu, pokud k tomu nebyly již 
oprávněny podle zvláštních právních předpisů, a to jen
s předchozím souhlasem ústředního orgánu geodézie a kar-
tografie republiky. Vydávání kartografických děl, určených
k veřejnému rozšiřování pro civilní potřebu, muselo být pře-
dem oznámeno ústřednímu orgánu geodézie a kartografie
republiky. Rovněž vyhotovovat nová mapová díla a roz-
množovat je bylo možné jen s předchozím souhlasem ústřed-
ního orgánu geodézie a kartografie republiky a k použití stát-
ních mapových děl a jejich částí nebo kartografických
odvozenin (zmenšenin, zvětšenin) pro tvorbu a vydávání
kartografického díla se musely vyjádřit orgány geodézie
a kartografie, které udržovaly příslušnou část mapového díla.
Ústřední orgán geodézie a kartografie republiky mohl v pří-
padě potřeby prominout u některých kartografických děl po-
vinnosti spočívající v žádostech o souhlas s vydáním karto-
grafického díla. 

Podle vyhlášky č. 59/1973 Sb., o provádění geodetických
a kartografických prací a kartografických dílech, se před vy-
dáním kartografického díla podávala žádost o vydání díla.
Vyhláška řešila dokumentaci vydaných děl, vylučovala z re-
žimu schvalování výsledky geodetických, kartografických
a reprografických prací sloužících jako podklady pro územní
plánování, hospodářskou úpravu lesů, geologicko-výzkumné
a geologicko-průzkumné práce, projektovou a důlní doku-
mentaci. Dále vylučovala jednoduché plány a mapové do-
plňky literárních děl a jejich grafické přílohy, které svým pro-
vedením nebyly úplnou samostatnou mapou a jen doplňovaly
nebo vysvětlovaly text literárního díla. V případě pochyb-
ností, na která kartografická díla se souhlasy vztahují, roz-
hodl ČÚGK. 

Rozhodování tehdejších úředníků nebylo vůbec jednodu-
ché, neboť se na mapách utajovalo mnoho zobrazovaných
prvků. Rozmáhající se zájem o orientační běh a tvorba map
pro tento sport, přesto posunuly kupředu i metodiku vydá-
vání map. Pro orientační běh tehdy platil zvláštní režim,
podle kterého byla schvalována běžecká území a také způ-
sob, jakým byly mapy zpracovávány, vydávány a rozšiřo-
vány. Není divu, že když někdo prošel těmito byrokratic-
kými zkušenostmi, byl natolik silný, že se pustil do dalších
aktivit. A byli to právě orientační běžci, kteří později – ze-
jména jako zakladatelé kartografických vydavatelství – vý-
znamně pokračovali v ovlivňování oboru kartografie v České
republice.

3. Kartografické dílo může nyní vydávat každý

Až do konce roku 1994 se problematika vydávaní map měla
řídit podle právních norem ČÚGK. Autorský zákon [1], který
už od roku 1965 v paragrafech 2 a 4 uváděl termín karto-
grafické dílo, byl paragrafy zeměměřických předpisů [2] a [3]
zastíněný. Málokdo ví, že zařazení kartografického díla do
autorského zákona inicioval významný kartograf Aleš Ha-
šek, jenž jako pracovník Ústřední správy geodézie a karto-
grafie (ÚSGK) obdržel k připomínkám návrh autorského zá-
kona. V něm však ve výčtu autorských děl nenašel
kartografické dílo, které teprve po jeho doporučení bylo za-
řazeno do resortních připomínek a následně i do zákona. 

Situace ve vydávání kartografických děl se po roce 1990
radikálně změnila. Každý může nyní vydat, co chce a karto-
grafická díla nejsou výjimkou. Je pravdou, že český ústřední

Geodetický a kartografický obzor
ročník 53/95, 2007, číslo 2

Skála, P.: Kartografické dílo a autorský zákon
28

STR_21_40a3_4_ob  22.3.2007  10:36  Stránka 28



orgán (nyní zeměměřictví a katastru) stejně jako Zeměmě-
řický úřad nemají zeměměřickým zákonem stanovenou žád-
nou pravomoc, aby dohlížely na vydávání kartografických
děl. Tento stav není ideální a nepovažují jej za dobrý ani od-
půrci direktivního řízení a státního dohledu, neboť uvolněné
ruce pro vydávání kartografických děl přinesly i negativní
jevy jako jsou porušování autorských práv a zneužívání kar-
tografických děl. 

Kartografie ve spojení s výpočetní technikou jde v po-
rovnání s obdobím před dvaceti lety mílovými kroky ku-
předu a tento pokrok předbíhá i současné znění autorského
zákona, i když je čas od času novelizováno. Vždyť i karto-
grafické dílo tak velkého rozsahu jako je plán Prahy v mě-
řítku 1:20 000, na jehož přípravě k vydání dříve pracovaly
desítky odborníků od dokumentaristů, sestavitelů, redaktorů
až po kresliče a litografy, dokáže nyní zpracovat ve stejné
kvalitě na počítači jediný člověk (fyzická osoba). Přesto je
stále kartografické dílo posuzováno jen jako dílo kolektivní
a následně zaměstnanecké. Díla kartografická se totiž pova-
žují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li vytvořena na ob-
jednávku, a to nezávisle na tom, zda jde o dílo kolektivní či
nikoliv [4]. 

4. Autorský zákon 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvi-
sejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona 
č. 61/2006 Sb. a zákona 216/2006 Sb., [4] se kartografickým
dílem v samostatném paragrafu nezabývá. 

Kartografické dílo je zmíněno ve dvou paragrafech:

§ 2 Autorské dílo 
(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo

umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem
tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo
dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále
jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí
nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně
dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo
fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotogra-
fii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo vý-
tvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo ar-
chitektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění
a dílo kartografické…

§ 58 Zaměstnanecké dílo 
(7) Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická

díla, která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměst-
nanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objed-
návku; objednatel se v takovém případě považuje za za-
městnavatele.

5. Vysvětlení některých paragrafů zákona pro případ
kartografického díla

Zákon uvádí a definuje pojmy jako jsou volné užití díla 
(§ 30), citace (§ 31), školní dílo ( § 35) a další, které se sa-
mozřejmě vztahují i na kartografické dílo. Ne všechny po-
jmy však lze jednoznačně aplikovat na kartografické dílo.
Kde a za jakých okolností lze volně užít kartografické dílo?

Co je malá a velká citace u kartografických děl? Je znám
pojem školní dílo, ale umíme jej přesně stanovit i pro mapy?
Další otázky se při opakovaném nahlížení do paragrafů zá-
kona nabízejí. Chybějí však odpovědi, na kterých by se
shodli kartografové, obchodníci i uživatelé. Je známo, že
problémy kolem kartografických děl jsou často způsobeny
nesprávným vysvětlováním autorského zákona. Způsobuje
to mj. i nejednotnost terminologie v předpisech, jež se za-
bývají autorským právem, a technických normách užívaných
v zeměměřictví.

Pokud bude respektován výklad, že pojmu kartografic-
kého díla jako předmětu autorského práva vyhovuje du-
ševní tvorba, která je výsledkem tvůrčí fantazie autora
a jako taková je jedinečná a je objektivně vyjádřena spe-
cifickými kartografickými prostředky tvůrčí vědecké
formy, pak takto vnímaných kartografických děl nebude
mnoho. Vyloučeny budou výsledky činností, které postrá-
dají výraz vědeckého a odborného grafického a literárního
projevu a výsledky, které působí v oblasti estetiky a tudíž
jsou díly uměleckými, výtvarnými [6]. Kartografické dílo
je chápáno jako účelově zaměřené, u něhož je prostor pro
samostatnou vědeckou tvorbu omezen. Proto např. nemo-
hou být katastrální mapy z pohledu autorského zákona kar-
tografickým dílem, neboť zde nemá kartograf žádný pro-
stor uplatnit tvůrčí fantazii. 

6. Příklady situací použití, využití a zneužití 
kartografického díla

Použití kartografického díla by nemělo být omezováno žád-
nými ustanoveními právních norem s výjimkou těch, které
se týkají utajovaných skutečností [11]. 

Veřejné rozšiřování kartografického díla je užíváno neo-
mezeně a státní mapová díla získaná převážně nákupem v di-
gitální podobě, používáme podle podmínek, za jakých byla
převzata. Použitím kartografického díla se rozumí též sesta-
vení mapových soulepů a skládanek, vyznačování určitých
skutečností do zakoupených výtisků map pro osobní nebo
služební potřebu nebo i vystavení kartografického díla v pro-
storech organizace, firmy pro její potřeby nebo pro potřeby
osobní. 

Naopak, slovo využít je doporučeno aplikovat v přípa-
dech, chceme-li vyjádřit plné použití ke své potřebě nebo
prospěchu. Tak jak se využívá jiných výhod, lze využívat
i kartografické dílo, což je žádoucí ze strany uživatelů i vy-
davatelů map. 

Slovo zneužít se užívá v případech potřeby vyjádřit vyu-
žití něčeho ke špatnému účelu například k pochybným cí-
lům. Lze tedy tak logicky zneužít i kartografické dílo pří-
padně jeho podkladů k špatnému účelu. Znamená to však
porušení ustanovení právních norem, případně nedodržování
pravidel o utajovaných skutečnostech nebo dalších závaz-
ných pravidel a smluvně stanovených podmínek. 

7. Několik otázek a odpovědí 

Při studiu problematiky dospěl autor k závěru, že mnoho pro-
blémů kolem užití kartografického díla lze vyjasnit způso-
bem položení otázek a zveřejněných odpovědí. První část od-
povědi musí být stručná, například ne, ano, spíše ne nebo
ano, ale. Ve druhé části odpovědi mohou být další podrob-
nosti a jejich rozvedení. Jako názorný příklad budou uvedeny
dvě položené otázky a zpracované odpovědi.
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Je katastrální mapa chráněna podle autorského zákona?
Ne. Katastrální mapa není podle právní normy [4] karto-

grafickým ani jiným autorským dílem a to proto, že pro ur-
čité území musí být vyhotovena bez ohledu na to, kdo ji tech-
nicky zpracovává, prakticky stejně. Obsah a zpracování
katastrální mapy se totiž řídí přesnými pokyny a kartograf
při tom nemůže použít svou tvůrčí fantazii. Pokud by se stalo,
že dva technici vykreslili dvě různé katastrální mapy zobra-
zující stejné území, tak pravděpodobně jeden z nich nebo oba
udělali chybu. Tento výklad ovšem neznamená, že vybraný
list katastrální mapy, si lze nechat vytisknout a prodávat jej
na veřejnosti. Vyhotovování kopií katastrální mapy se totiž
řídí právními normami vztahujícími se ke katastru nemovi-
tostí [10].

Jsou autorsky chráněny mapové značky?
Ne. Může se však stát, že nová mapová značka je podobná

piktogramu, symbolu nebo znaku, který je chráněn. Chrá-
něny jsou například znaky měst včetně hlavního města Prahy,
symbol olympijských her, firemní loga. 

Častější výskyt podobně položených otázek a zpracova-
ných odpovědí by mohl iniciovat zřízení odborné komise slo-
žené z řad vydavatelů, pedagogů, prodejců i hlavních uživa-
telů kartografických děl, která by pak mohla zveřejnit určité
zásady neboli kodex definující používání, využívání a zne-
užívání kartografického díla. Lze uvést několik dalších ak-
tuálních otázek: 

• Musí být souhlas vydavatele, jestliže kartografické dílo má
být vystaveno na veřejném místě?

• Lze naskenovat mapu přímo z atlasu a využít ji bez vědomí
vydavatele jako doplněk k literárnímu dílu? 

• Je nutný souhlas vydavatele k využití velmi malého výřezu
z aktuální mapy? 

• Jaké lze nést následky při zneužití kartografického díla?
• Nese odpovědnost za porušování autorských práv ke kar-

tografickému dílu redakce časopisu, která jej uveřejnila bez
souhlasu vydavatele mapy? 

• Musí být souhlas vydavatele k výřezu mapy, která je přílo-
hou k odbornému článku, jež posuzuje toto kartografické
dílo?

• Lze na kartografické dílo nahlížet jako na výtvarné dí-
lo?

8. Závěr

Úroveň kartografických děl, vydávaných v sedmdesátých
a v osmdesátých letech dvacátého století na území České re-
publiky je nutno posuzovat vždy s přihlédnutím k tehdejším
platným právním normám a dalším předpisům, jež významně
omezovaly tvůrčí činnost kartografů. 

Kartografové mají po roce 1990 téměř neomezené mož-
nosti pro realizaci vizí. Jediné, co je nyní brzdí v usku-
tečňování všech vydavatelských projektů, jsou omezené 
finanční prostředky pro tvorbu a výrobu nových kartogra-
fických děl. Při tvorbě a dalším zpracovávání kartografic-
kých novinek by však měli autoři důsledně respektovat au-
torské právo. Článek je výzvou k šíření osvěty mezi tvůrci,
obchodníky a rozhodujícími uživateli kartografických děl tý-
kající se respektování pravidel definovaných v autorském
zákoně a v dalších normách platných pro vydávání map. Au-
tor napsal tento příspěvek na podporu myšlenky pořádání
pravidelných diskusí o sjednocování názorů odborníků na
tuto problematiku. 
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKÒ

Pracovní skupina pro pozemkovou
správu
332.2

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) byl ve dnech 26. 
a 27. října 2006 pořadatelem setkání Pracovní skupiny pro pozemko-
vou správu (Working Party for Land Administration – WPLA), která
pracuje pod záštitou Výboru pro bydlení a řízení území Evropské hos-
podářské komise OSN (UNECE). Tato milá povinnost vyplynula 
z naší aktivní činnosti v této skupině, kdy se členstvím nejsou spojeny
žádné poplatky, avšak účastnické země se střídají jako hostitelé set-
kání. WPLA, která byla založena v roce 1995 jako Mola (Meeting of
Officials of Land Administration), současný název je od r. 1998, má
za hlavní náplň činnosti podporu a zlepšování správy a řízení území
(katastr, pozemkové knihy, bezpečnost vlastnických práv, rozvoj trhu
s nemovitostmi atd.) v evropském regionu. Prvotním popudem vzniku
byla snaha pomoci zemím ze střední a východní Evropy při obnovo-
vání nebo tvorbě systémů registrace nemovitostí a vlastnických práv.
Aktivity WPLA jsou založeny na výměně a koordinaci zkušeností or-
ganizováním setkání, na publikační činnosti a na provádění Posudků
správy území na základě žádostí vlád příslušných zemí. Jednou za dva
roky se koná plenární zasedání WPLA vždy v Ženevě v Paláci národů.
Více informací o činnosti WPLA je možno získat na jejích webových
stránkách www.unece.org/hlm/wpla/welcome.html, kde jsou do-
stupné též vydané publikace.
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Konference se konala v nově zrekonstruovaných konferenčních
prostorách hotelu Pyramida v Praze-Břevnově, kde byla většina za-
hraničních hostů i ubytována. Celkem se konference zúčastnilo více
než 100 účastníků z 27 zemí včetně dvou mimoevropských hostů
z Kanady a Spojených států, což bylo příjemné překvapení. Již tra-
dičně se zúčastnil i zástupce sekretariátu Výboru pro bydlení a ří-
zení území UNECE Guennadi Vinogradov, pro kterého byla tato
pražská konference poslední, protože koncem roku 2006 odchází do
důchodu, což s sebou neslo i trochu nostalgie z jeho strany. Samo-
zřejmostí byla i aktivní účast vedení ČÚZK v čele s předsedou Ing.
Karlem Večeře (obr. 1), který pronesl svou uvítací řeč poněkud ne-
tradičně až na konci odpoledního bloku prezentací prvního dne jed-
nání kvůli nenadálým povinnostem, které nebylo možno zrušit.

Nosným tématem letošního setkání, které bylo vedeno výhradně
v anglickém jazyce, byla „Pozemková správa v éře e-společnosti“
a přednášky probíhaly postupně ve třech tématicky zaměřených sek-
cích: „Změny v politice pozemkové správy“ (obr. 2), „Strategie
ovlivňující řízení ua institucionální opatření“ a „Elektronická po-
zemková správa“. Všechny tři sekce byly zastoupeny velice hodnot-
nými referáty jak domácí tak i zahraniční provenience. Podrobný
program s názvy referátů, jejich plné znění v Powerpointu a další in-
formace o přednášejících je možno najít na www.cuzk.cz/wpla.

Dopolední část setkání byla zahájena krátkým proslovem místop-
ředsedy ČÚZK Ing. Oldřicha Paška, pokračovala úvodní řečí zá-
stupkyně Ministerstva pro místní rozvoj Ing. arch. Daniely Grab-
müllerové a přivítáním Guennadi Vinogradova a Petera Creuzera,
předsedy výboru WPLA. Členem tohoto výboru je také zástupce
ČÚZK v osobě ředitele odboru informatiky Ing. Víta Suchánka, CSc.

Poté následovaly čtyři referáty – první sekce v čele s klíčovým
a velice zajímavých proslovem profesora Petera Dale z Velké Britá-
nie, čestného prezidenta FIG (Fedération Internationale des Géo-
métres), jehož řeč zaujala všechny účastníky. Prof. Dale (obr. 2) zdů-
raznil zásadní význam kvality řízení, vyslovil názor, že užívací
vztahy k nemovitostem budou vedle vlastnických práv nabývat stále
větší důležitosti a zavádění elektronické registrace si může vyžádat
reinženýring postupů a procesů. Po polední přestávce program po-
kračoval nejpočetněji zastoupenou druhou sekcí, ve které zaznělo
celkem osm velmi podnětných referátů – mimo jiné referáty o stavu
pozemkové správy v Chorvatsku, Rumunsku, Makedonii a zavádění
katastru v Ruské federaci. Vedle těchto, víceméně vývoj a výsledky
popisujících presentací, zazněly významné podněty k revizi systémů
zpoplatňování v souvislosti se zaváděním elektronického převodu

nemovitostí, k potřebě organizačních změn, vyplývajících z rych-
lejšího provádění registrací, a příklad spolupráce veřejného a sou-
kromého sektoru z kanadské provincie Ontario. Slovenský příspě-
vek se zabýval širšími aspekty e-Governmentu a jeho vlivem na
měnící se roli katastrálních a registračních organizací.

Velice náročný první den jednání byl završen příjemným rautem
v nádherných prostorách letního refektáře nedalekého Strahovského
kláštera, kde mohli účastníci probrat své dojmy z jednání za tichých
zvuků komorního kvarteta, sklenky dobrého vína a chutného občer-
stvení.

Následující den byl zahájen návštěvou budovy ČÚZK v Praze-
Kobylisích, kde byly připraveny dva bloky prezentací o práci resortu
ČÚZK. Vzhledem k tomu, že nosným tématem setkání byla po-
zemková správa, týkal se první blok prezentací poskytování údajů
z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) spolu s před-
vedením praktických ukázek v zákaznické hale katastrálních úřadů
(obr. 3). Druhý blok presentací, který probíhal v konferenčním sále
a týkal se především postupu při zápisu vlastnických práv do ka-
tastru nemovitostí a stručně také aktivit Zeměměřického úřadu (ZÚ),
byl vhodně doplněn výstavou historických map z Ústředního archivu
zeměměřictví, mapování a katastru ZÚ.

Úspěšná a velice pozitivně hodnocená návštěva ČÚZK byla zavr-
šena výkladem o některých pamětihodnostech Prahy při zpátečním
přesunu zpět do hotelu Pyramida. Po obědě v příjemném prostředí
hotelové restaurace pokračoval program jednání třetí částí, ve které
zaznělo celkem šest prezentací, z nichž velmi zajímavá byla pre-
zentace o projektu EULIS (Evropská pozemková informační služba),
jehož záměrem je zpřístupnit informace z evropských pozemkových
registrů profesionálním zákazníkům ze zemí do projektu zapojených.

Závěr jednání proběhl ve velice přátelské atmosféře. Po nezbyt-
ných shrnutích přednesených příspěvků v jednotlivých sekcích ná-
sledovala pozvání na pracovní setkání plánovaná na rok 2007.

Celkově bylo pražské setkání hodnoceno velice pozitivně jak z hle-
diska odborného, tak i organizačního, což je z našeho pohledu – po-
hledu organizátorů – velice příjemné zjištění. Další pracovní setkání
WPLA se uskuteční v řeckých Aténách v březnu 2007. Přejeme tímto
pořadatelům pevné nervy a hodně zdaru při jeho přípravě.

Ing. Svatava Dokoupilová,
Ing. Vít Suchánek, CSc.,

ČÚZK, Praha
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Obr. 1 Zleva O. Pašek (ČR), V. Suchánek (ČR), M. Danielsen (Norsko), K. Večeře (ČR)
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Obr. 2 Zleva J. Havaš (ČR), P. Dale (Velká Británie), P. Creuzer (Německo)

Obr. 3 Pohled do zákaznické haly, přednášející J. Poláček (ČR)

STR_21_40a3_4_ob  22.3.2007  10:36  Stránka 32



ZE ZAHRANIâÍ

GOCE, pracovní zasedání ve Frascati

061.3:528:531.5:550.312 (450)

ESA (European Space Agency) ESRIN (European Space Research
Institute) ve Frascati u Říma byl ve dnech 5. až 8. 11. 2006 místem
konání workshopu pro potenciální uživatele budoucích dat z bu-
doucí družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circu-
lation Explorer); čte se [gous] nebo i [goče]. Je to stěžejní druži-
cová mise v programu ESA nazývaném „Living Planet“. Její
vypuštění bylo plánováno na r. 2006, nyní je oficielně posunuto na
září 2007 a možná se ještě více opozdí. GOCE navazuje na velmi
úspěšné družice CHAMP (Challenging Minisatellite Payload)
a GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) (viz např.
[1], popř. [2]), avšak vůbec poprvé v historii bude na družici „gra-
dientometr“ či „gradiometr“ (jako soubor diferenciálních mikroak-
celerometrů) pro vědecké účely. Měření gradientometru poskytnou
druhé derivace gravitačního potenciálu [3] a to s měřickou přesností
kolem 0,005.10–9 s–2. To odpovídá přesnosti dosažitelné ve vý-
počtu tíhových anomálií na úrovni 2 mGal1), chybě ve výšce geoidu
0,01 m a to vše s rozlišením lepším než 100 km na zemském povr-
chu. Pokud se experiment zdaří, bude to znamenat podstatný po-
krok v našich znalostech o gravitačním poli Země a pro nejrůznější
geovědní aplikace.

Připomeňme, že stará jednotka 1 Eötvös (1 E) je změna zrychlení
10–9 ms–2 na vzdálenost jednoho metru. Druhé derivace potenciálu

vytváří tenzor s devíti složkami, z nichž je vertikální největší. V da-
ném okamžiku je třeba změřit hodnoty pěti nezávislých složek to-
hoto tenzoru. Na Zemi je vertikální složka kolem 3000 E, horizon-
tální zhruba poloviční, smíšené derivace jsou pod 100 E. Anomálie
pole vyvolávají signál 1000 E v horách. Přesnost měření v tisícinách
Eötvöse prostřednictvím GOCE, kterou konstruktéři ESA slibují (viz
výše), je fascinující. Je ekvivalentní měření zrychlení letadlové lodi
způsobené dopadem sněhové vločky o hmotnosti 0,2 gramu z mra-
čen na její palubu (vyvolá se zrychlení 10–12 ms–2).

Workshop byl nabitý informacemi, od výběru dráhy, přes metody
určování parametrů globálního a regionálního gravitačního pole až
po vyloženě technické prezentace. V rámci tohoto stručného sdělení
se nelze probírat jednotlivými sekcemi, natož referáty a postery. Více
o GOCE a workshopu najdeme na http://earth.esa.int/goce06, nebo
na http://www.esa.int/livingplanet/ (jmenovitě článek ve sborníku
editovaném H. Sünkelem „From Eötvös to mGal+“, final report
ESA-ESTEC).

Důležitým mezníkem v projektu GOCE je vyhlášení sběru pro-
jektů (Data Announcement of Opportunity, AO) na zpracování dat
s termínem 8. 12. 2006. Workshop tomuto datu logicky předcházel.
Na něm se rozebíraly také různé podrobnosti týkající se AO. Pokud
je mi známo, půjde z České republiky několik návrhů. Úspěšní ža-
datele budou mít od ESA přístup ke gradientometrickým datům
i k dalším produktům z měření družice zdarma. Pro českou geodé-
zii a geodynamiku vidím aplikace jak ve studiu globálního gravi-
tačního pole, tak v možnosti porovnání s gravimetrickými daty na
našem území v detailu předtím z družicových měření nemyslitelném.

Družice GOCE je v podstatě připravena k vypuštění (obr. 1). Jde
o zcela unikátní v Evropě vyvinutý a postavený komplex, který ni-
kdo nikdy předtím nezkonstruoval, ačkoli projektů bylo (i v USA)
povícero [3], takže byla řada problémů, ze kterých vyplynulo již zmí-
něné zpoždění termínu startu. GOCE je kompaktní objekt bez po-
hyblivých součástí. Vyroben je z materiálu s maximální možnou ter-
moelastickou stabilitou. Rozměry: 0,55x0,5,26 (menší plochou ve
směru letu, v opačném směru raketové motory), obr. 1. Hmotnost je
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Obr. 1 Družice GOCE

1) mGal = 10–5 m s–2.
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1023 kg (plus palivo). Družice nese gradientometr jako hlavní pří-
stroj (podrobnosti viz níže) a kompenzační systém (DFACS, drag-
free and attitude control system), který aktivně (pomocí motorků na
družici) kompenzuje (s přesností 10–8 ms–2) soubor negravitačních
poruch (hlavně odporu atmosféry), působících na družici, takže ta
se pohybuje jakoby jen pod vlivem gravitace (po „geodetické čáře“).
Dále jsou na družici kamery sledující hvězdy (star trackers), Zemi
a Slunce, k určení prostorové orientace družice v průběhu gradien-
tometrických měření (přičemž požadavek na přesnost je tvrdý, v ob-
loukových vteřinách). Nesmíme zapomenout na anténu GPS (Glo-
bal Positioning System) k určování dráhy GOCE z družic GPS
(high-low satellite-to-satellite tracking), a na laserové koutové od-
rážeče (retroreflektory) pro sledování družice z vybraných lasero-
vých dálkoměrů na Zemi (satellite laser ranging) k nezávislému ur-
čování dráhy. Pak jsou tam ještě tři magnetometry, sluneční baterie,
dva korekční motory a zásoba paliva na udržování dráhy (tj. na chod
systému drag-free) a na dráhové manévry mezi vybranými rezo-
nančními dráhami (poznámky níže).

Gradientometr měří veličiny, z nichž lze vypočíst druhé deri-
vace tíhového potenciálu v daném místě a v daném okamžiku. Je
to buď   analogie torzních (Eötvösových) vah (o kterých se do-
čtete v učebnicích geodézie a geofyziky), anebo sestava mikroak-
celerometrů. V prvním je pro dosažení smysluplné přesnosti po-
třeba supravodivý instrument (americký projekt pak slibuje
měřickou přesnost až 10–4 E, ale jde jen o projekt). Gradientometr
pro GOCE fyzicky existuje několik let (francouzský výrobek) a je
to sestava mikroakcelerometrů. Jde o měření změn zrychlení na
základnách daných rozměrem družice (poloměr zhruba půl metru),
tedy o soubor diferenciálních mikroakcelerometrů. Měření se opa-
kují každou sekundu. Měří se ve všech třech směrech a určuje se
současně orientace družice v prostoru. V tomto smyslu je gradi-
entometr na GOCE kanonickým (úplným) gradientometrem, ne-
boť určí v každém měřickém bodě na dráze najednou všechny po-
třebné složky tenzoru druhých derivací (určí šest složek ze tří
kombinací mikroakcelerometrů, je jich devět v tenzoru druhých
derivací potenciálu a pět z nich je nezávislých). Na družici je
systém motorů, které aktivně minimalizují negravitační efekty pů-
sobené odporem atmosféry a tlakem slunečního záření na družici
(DFACS, viz výše). Družice je po vybranou dobu udržována na
stanovené dráze, takže motory „drag-free system“ čerpají palivo
nepřetržitě.

Dráha družice je záměrně velmi nízká, neboť druhá derivace
potenciálu ve vertikálním směru „ubývá“ s třetí mocninou vzdá-
lenosti od zdroje. Letová hladina je zhruba 250 km, což je nejméně
z dosud vypuštěných družic pro studium gravitačního pole Země.
Pro názornost a porovnání: geostacionální družice obíhají nad rov-
níkem ve výšce zhruba 36 000 km, družice NAVSTAR GPS jsou
ve výšce kolem 20 000 km, geodynamická družice LAGEOS obíhá
ve výšce asi 6000 km, altimetrické družice TOPEX a JASON 1300
km, ERS 1, 2 a ENVISAT kolem 800 km, CHAMP a GRACE 500
km a méně a první kosmonauté „dobývali vesmír“ ve vzdálenosti
Praha–Domažlice, tj. cca 150 km. Zpět k misi GOCE. Její dráha
bude téměř polární, přesněji řečeno „mírně retrográdní“ (proti
směru rotace Země), neboť má zajistit konstantní orientaci vůči
Slunci v průběhu experimentu (heliosynchronní dráha, a to stmí-
vací-rozednívací). Podrobnosti jsou ve specielní literatuře, která
většinu uživatelů nezajímá (nás ano, výběr dráhy aktivně sledu-
jeme).

Scénář změn dráhy se měnil a vykrystalizoval s ohledem na po-
sun startu (do r. 2007, kdy bude vyšší sluneční aktivita, podstat-
ným způsobem dráhu a životnost družice ovlivňující). Výsledek je
tento: po navedení na dráhu je commission phase po dobu 3 mě-
síců pro aktivaci, testy a kalibraci. Pak je první měřická fáze (MP1)
po dobu šesti měsíců ve výšce 250 km. Pak se uvažuje (díky in-
tervalu pobytu družice ve stínu Země) o „odpočinkové“, tzv. hy-
bernační fázi, pro kterou se logicky volí vyšší dráha, asi 270 km,
s mnohem menšími nároky na palivo. Tato fáze by mohla trvat 
5 měsíců, ale může být též zrušena. Nastupuje druhá měřická fáze
(MP2), další půl rok, ve výšce 255–260 km, což je výše oproti pů-
vodnímu plánu, který pro akci v r. 2006 až 7 udával jen 240 km
(při nižší sluneční aktivitě).

Počítá se ještě s dalšími dráhovými manévry, které se budou řešit
operativně v průběhu experimentu (což je velmi rafinované rozhod-
nutí ESA). Ze zkušeností s družicí GRACE, která je primárně ur-
čena k průzkumu variací gravitačního pole v čase, je zjevné, že dráha
družice nesmí setrvat v blízkosti význačné dráhové rezonance (níz-
kého řádu). To by se snadno stalo na skoro každé dráze, pokud by
tato měla možnost volně kontrahovat (zmenšovat hlavní poloosu
a excentricitu a vnořovat se do stále hlubších vrstev atmosféry) díky
odporu atmosféry. Pak by se markantně snížila hustota průmětů
dráhy družice na zemský povrch, což vlastně znamená řidší síť mě-
ření (při zachování jejich přesnosti i frekvenci měření). Je známo,

že dráhová rezonance 61/4 (61 oběh družice za 4 dny) u mise GRACE
v září 2004 přinesla podstatnou (několikanásobnou) degradaci přes-
nosti určení parametrů charakterizujících časové variace tíže. To by
se u GOCE nemohlo opakovat v takové podobě jako u GRACE, ne-
boť dráha GOCE bude po určitá období v rámci MP1 a MP2 v kon-
stantní letové výšce (udržována drag-free systémem). Mohlo by se
to však u GOCE opakovat při „nešikovném“ výběru dráhy v měřic-
kých fázích, například díky blízkosti dráhy k rezonanci 16/1. Je
předmětem dalších diskusí, jak dráhu v detailu (v rámci kilometro-
vých úprav její hlavní poloosy) zvolit kompromisně tak, aby hustota
sítě měření byla co největší a interval, za který se „dráha“ uzavře
a začne se vůči zemskému pozorovateli opakovat, co nejkratší, a při-
tom dostatečně daleko (nízko) od (pod) drahou odpovídající rezo-
nanci 16/1. Ke studiu této záležitosti přispěl i česko-německý ko-
lektiv: prezentovali jsme ve Frascati poster, připravujeme publikaci
a jsme v kontaktu se šéfy projektu GOCE.

Produkty měření GOCE. Jsou to především samotná gradiome-
trická data, tedy soubor druhých derivací gravitačního potenciálu
v daném okamžiku a místě ve dráze, údaje o dráze (její určení samo
o sobě s přesností cca 0,01 m v každém směru a v každém okamžiku
je výzvou pro dráhovou dynamiku), a poté (po zpracování) harmo-
nické geopotenciální koeficienty v rozvoji gravitačního potenciálu
v řadu kulových funkcí do stupně a řádu alespoň 200, dále příslušné
tíhové anomálie, tížnicové odchylky a další veličiny. Existují tři
úrovně produktů, podle přesnosti a rychlosti dostupu dat. Běžný uži-
vatel potřebuje již data kalibrovaná, takže asi začne na úrovni L1B.
K tomu má ESA na citovaných webových stránkách podrobné mno-
hasetstránkové příručky, takže zde zmiňují jen to, že existují. Pro-
dukty L1B by měly být k dispozici během několika dnů po měření,
L2 do 9 měsíců.

Vedle vědeckých produktů existuje Toolbox, hlavně pro výukové
účely, kde si „žák“ může objednat zobrazení průběhu geoidu, tí-
hové anomálie, tížnicové odchylky, obrázky průběhu složek ten-
zoru druhých derivací aj. Během workshopu jsme byli seznámeni
s řadou simulací (s daty z misí CHAMP a GRACE), testů softwaru
a nabyli přesvědčení, že ESA je na GOCE dobře připravena. Takže
se těšíme na start, snad v září 2007, z ruského Plesetska a držíme
(si) palce.
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doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

SPOLEâENSKO-ODBORNÁ âINNOST

Odborná vefiejnost zemûmûfiictví 
a katastru se se‰la na 42. geodetic-
k˘ch informaãních dnech v Brnû

347 :528

Již po čtyřicátédruhé se sešla odborná veřejnost zeměměřictví a ka-
tastru, za účasti nejvyšších resortních představitelů i představitelů
profesních sdružení, v Brně na geodetických informačních dnech
(GID) 9. a 10. 11. 2006. Jejich tradičním organizátorem je Spolek
zeměměřičů Brno, který je zároveň i kolektivním členem Českého
svazu geodetů a kartografů (ČSGK). Ze zahraničních představi-
telů se aktivně zúčastnil místopředseda Svazu polských geodetů 
Dr. Inž. Andrzej Pachuta (obr. 1), za Slovensko přijal pozvání člen
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předsednictva Slovenského zväzu geodetov a kartografov Ing. Vla-
dimír Nechuta. GID historicky navazují na burzy technických zlep-
šení, jejichž zakladatelem a nestorem byl Ing. Milan Klimeš, které
byly přehlídkou pokroku v našem oboru a byly na nich prezento-
vány nejnovější poznatky a zkušenosti z problematiky našeho oboru.

Dvoudenní odborné konference GID se v letošním roce zúčasnilo
150 účastníků. Program konference se skládal z 8 bloků tématicky
zaměřených do odborných i společenských oblastí. V úvodním pro-
jevu předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) Ing. Karel Večeře (obr. 2) informoval o aktuálním dění v re-
sortu, přičemž vyzdvihl úspěšnost realizace projektu České sítě per-
manentních stanic pro určování polohy (CZEPOS), jako projektu vy-
soké technické úrovně realizované státní sférou, který je pozitivně
vnímán odbornou veřejností. Resort zeměměřictví a katastru se
v současnosti zabývá problematikou týkající se zejména aktualizace
ZABAGED (Základní báze geografických dat), v oblasti legislativy
se připravuje novela zákona o zeměměřictví, který by měl reagovat
na požadavek mezinárodního uznávání profesní kvalifikace a od-
borné praxe vykonávané v zahraničí. Zatímco v inženýrské geodé-
zii by s uznáváním praxe problém nebyl, v oblasti katastru nemo-
vistostí (KN) problém nastává, neboť např. praxe ve španělském
katastru by byla sice zajímavou zkušeností, ovšem z hlediska čes-
kého KN ne zcela odpovídající jeho potřebám a fungování. Úřední
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností zatím na-
dále budou moci získat pouze osoby s vysokoškolskou kvalifikací
magisterského stupně, přestože se začíná diskutovat i o možnostech
udělování úředních oprávnění pro absolventy bakalářského stupně
vysokoškolské kvalifikace. V roce 2006 vzrostl objem práce v zápi-
sech do KN u zápisů vkladem o 6 % a u zápisů záznamem nebo po-
známkou o 22 %. Zároveň se daří úspěšně snižovat lhůty zápisů.
V Praze, kde je vysoký přetlak požadavků na zápisy do KN, je si-
tuace řešena prostřednictvím výpomoci mimopražských pracovišť.
V rozpočtové sféře, jak se zdá, se blýská na lepší časy, neboť roz-
počet resortu má být výrazně navýšen o 13 %. Předpokládá se, že
digitalizace katastrálních map by byla částečně financována z valo-
rizovaných poplatků za vklady do KN. ČÚZK pracuje na produktu

Orientační mapa parcel (OMP), umožňujícím uspokojit potřeby na
informace z KN uživatelům, kteří nepožadují přesnou lokalizační
složku. Zkrátka resort, jak se zdá, začíná přemýšlet v rámci svých
možností tržně a začíná se marketingově orientovat a reagovat na
konkrétní požadavky zákazníků, kterými jsou stále z největší míry
orgány státní správy a samosprávy. Aktivity a role profesního Svazu
polských geodetů prezentoval jeho místopředseda. V úvodu připo-
mněl zásluhy bývalého dlouholetého předsedy Prof. dr hab. Inž. Ka-
zimierza Czarneckieho, který náhle v srpnu 2006 zesnul. Svaz pol-
ských geodetů má dlouholetou historii a v současné době zastřešuje
šest největších profesních sdružení. Mimo jiné organizuje i vě-
decko-výzkumné aktivity, např. na Špicberkách, spojené s výzkumy
ledovce. Vize ČSGK prezentoval jeho předseda Ing. Václav Šanda.
Mimo jiné zdůraznil, že velmi důležitá je zejména prezentace oboru
navenek, vůči jiným a to nejen technickým profesím. ČSGK je 
nejmasovějším profesním sdružením našeho oboru, které má v sou-
časné době 5 poboček a 3 kolektivní členská sdružení. Předseda
České asociace pro geoinformace (CAGI) RNDr. Jiří Hiess sezná-
mil odbornou veřejnost se současnými aktivitami tohoto profesního
sdružení. Všechny geografické systémy stojí a padají s lokalizační
informací. Naprostá většina uživatelů nepotřebuje data vlastnit,
a mít je na svém počítači, ale potřebují informace využívat a rychle
se k nim dostávat. Informací je v současné době taková spousta, že
potřebujeme jejich katalogy typu „informace o informacích“, tedy
takový efektivně tříditelný telefonní seznam o tom, kde potřebná
data lze najít. Dnešní internetové technologie reprezentují vynika-
jící platformu pro práci s daty, zejména ve smyslu jejich sdílení a vy-
užívání.

Širokost záběru našeho oboru prezentoval příspěvek Ing. Michala
Pavlíka z firmy Gefos Praha, který se zúčasnil archeologické expe-
dice „Tajemství kamenného počítače“, která vedla po stopách Inků
v Peru. Cílem expedice bylo prozkoumat a natočit filmový doku-
ment o „slunečních kamenech“, což jsou důmyslně opracované ka-
menné balvany, podle jejichž stínových efektů se orientovali Inkové
v čase. Technickým cílem bylo vytvoření přesných modelů kamenů,
které by byly orientovány na zemském povrchu a pomocí počítačové
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Obr. 1 Místopředseda Svazu polských geodetů Dr. Inž. Andrzej Pachuta (foto P. Skála)
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studie simulování oběhů Slunce kolem nich a prozkoumání důmy-
slnosti a souvislosti jejich opracování. Cílem studie byl rozbor zná-
mých význačných dat kalendáře Inků, jakými jsou např. letní a zimní
slunovrat.

Náš obor disponuje prostřednictvím Výzkumného ústavu 
geoetického, topografického a kartografického ve Zdibech oboro-
vou zeměměřickou knihovnou, která zahrnuje nejen odborné pub-
likace v klasické papírové formě, ale prostřednictvím internetu
zprostředkovává přístup i nejvýznamnějším zahraničním knihov-
ním zdrojům. V současnosti má knihovna přes 40 tisíc knihov-
nických jednotek a přes 80 tisíc bibliografických referencí. Mimo
to umožňuje zprostředkovat přes internet přístup k elektronickým
fulltextovým zdrojům konsorcií Elsevier Science, Springer Ver-
lag, k databázím EBSCO (Academic Search Premier), GeoBase
(zaměření geografie, geologie, mineralogie a ekologie), GeoRef
(geologie, geografie) a SCOPUS (citační, abstraktová a referenční
databáze).

V roce 2007 má vstoupit v platnost nová prováděcí vyhláška ke
katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv
k nemovitostem. Oblast KN je v současnosti postavena na vysoce
sofistikovaných elektronických informačních technologiích. Tren-
dem je poskytování údajů a ověřených výstupů z katastru nemovi-
tostí prostřednictvím dálkového přístupu. S tím souvisí i nutnost za-
vedení elektronické značky k elektronickým výstupům z KN. Do
odborného jazyka geodetické veřejnosti byl zaveden nový pojem ori-
entační mapa parcel (OMP), což je komplexní spojení rastrových
souborů katastrálních map, definičních bodů parcel a zákresů změn
v jeden výstup. Nedílnou součástí OMP jsou i barevné ortofotomapy
celého území České republiky (ČR) v kladu státní mapy 1:5000.
Komplikovanost KN vyplývá z obrovského množství vzájemně pro-
vázaných dat. Jen základní data, tvořící popisnou část operátu KN
obsahují více než 90 milionů záznamů. Při sjednocení vedení ka-
tastru nástroji Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) se
projevily různé anomálie vedení katastru, vyplývající z místních a re-
gionálních zvyklostí, popisu zvláštní reality nebo vzniklé lidovou
tvořivostí.

Blok tématicky věnovaný kartografii byl zaměřen do oblasti stan-
dardizace geografického názvosloví, vývoje názvosloví ulic a ná-
městí a na téma kartografické dílo a autorské právo. Geografické
názvosloví tvoří až 15 % pokreslené plochy mapy mapového pole,
tedy až 50 % celkového grafického zaplnění mapy a usnadňuje 
do značné míry orientaci v prostoru. Koncem roku 2006 má vyjít
Index českých exonym – Standardizované podoby, varianty, který
k vydání připravila pracovní skupina pro exonyma Názvoslovné
komise ČÚZK, který by měli respektovat vydavatelé kartografic-
kých produktů, masová média, autoři odborné literatury a specia-
listé. Významnou orientační pomůckou, zejména ve městech, je ná-
zvosloví ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství. Do těchto
názvů se promítá historie, dobové nazírání na hodnoty a společen-
sko-politické změny. Použití kartografického díla by nemělo být
omezováno žádnými ustanoveními právních norem s výjimkou
těch, které se týkají utajovaných skutečností. Naopak využití kar-
tografického díla je doporučeno v případech, chceme-li vyjádřit
plné použití ke své potřebě nebo prospěchu. Zneužití kartografic-
kého díla je jeho využití ke špatnému účelu, např. k pochybným
cílům. 

V současné době se disponuje novými vysoce výkonnými pro-
středky, které umožňují vysoce efektivně získávat a zpracovávat 
geoprostorové informace. Dle ISO (International Standard Organi-
zation) pod pojmem geomatika rozumíme „vědecký a technický in-
terdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním,
analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geo-
grafických informací“. Informační revoluce mění zásadním způso-
bem práci zeměměřiče. Přenáší těžiště jeho aktivit z dosud odborně
náročných postupů sběru geoprostorových dat na jejich zpracování,
správu a prezentaci pro potřeby vědeckých, administrativních, práv-
ních a technických operací.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jed-
ním z registrů veřejné správy, jejichž existenci zakládá připravo-
vaný zákon o sdílení dat při výkonu veřejné moci. RÚIAN bude
sloužit jako referenční registr, který bude orgánům veřejné moci
poskytovat zejména údaje o adresách stavebních objektů, územní
identifikaci, údaje o nemovitostech a vybrané údaje o vlastnících
nemovitostí, a to včetně grafického zobrazení. Jeho vytvoření je
nadresortní, dlouhodobý úkol, jehož realizací byl vládou ČR po-
věřen ČÚZK. Vzájemná výměna dat z různých informačních
systémů je možná na základě přesně definovaných výměnných for-
mátů. Výměnný formát nese označení NVF a slouží pro výměnu
jak grafických, tak i popisných dat. Výměnný formát KN bude
v blízké budoucnosti založený na bázi metajazyka XML (eXten-
sible Markup Language), využívaného zejména při sdílení dat pro-
střednictvím internetu.

Rychlým rozvojem a modernizací a automatizací prochází i sta-
vební technologie. Dnešní stavební stroje a technologie bednění
umožňují pracovat až s milimetrovou přesností, což klade zvýšené
požadavky i na geodetická měření. Významnou výhodou nových
měřicích technologií je možnost jejich plné automatizace, která se
využívá zejména při monitoringu staveb. Často se při haváriích sta-
veb konstatuje, že se události staly bez jakéhokoliv ohlášení. Správně
by se mělo říci, že symptomy těchto událostí pozorovatelé nezjistili,
protože nepředvídali a zmeškali možnost rozpoznat tyto symptomy
dostatečně přesným měřením. Uplynulo právě 100 let od zahájení
provozu Simplonského tunelu spojujícího Švýcarsko a Itálii. Sim-
plonský tunel byl vyvrcholením tehdejšího tunelářského umění. Vy-
tyčovací síť tunelu tvořilo celkem 11 bodů rozložených v nadmoř-
ských výškách od 633 až do 3 577 m. Úhly v síti byly měřeny
Schreiberovou metodou. Rozměr sítě byl odvozen z připojení na tri-
gonometrickou stranu I. řádu délky 38 387 ± 0,2 m, která byla sou-
částí švýcarského stupňového měření. Při výpočtu sítě byl uvážen
i vliv tížnicových odchylek, poněvadž jejich zanedbání by způsobilo
zvětšení příčné odchylky prorážky o nezanedbatelných 0,26 m. 

CZEPOS je dokončena a od 1. 1. 2007 bude spuštěna do plného
provozu. Služby a produkty CZEPOS budou zpoplatněny, přičemž
poplatek má pokrýt náklady spojené s provozem sítě. Ceny budou
účtovány za skutečně odebraná data, uživateli nebude účtován žádný
měsíční paušál. Délka odebraných dat se bude měřit na sekundy v pří-
padě služeb respektive na minuty v případě produktů. Pro zkvalit-
nění služeb a produktů CZEPOS v okrajových oblastech ČR budou
do CZEPOS zahrnuty příhraniční stanice okolních států.

Součástí programu 42. GID byl i společenský večer, na kterém
bylo možné se pobavit při hudbě a tanci a probrat s kolegy nejen od-
borné a pracovní záležitosti.

Z odborné konference 42. GID byl vydán sborník referátů, který
je možno objednat na spolzem@email.cz.

Ing. Jiří Bureš, Ph.D.,
Ústav geodézie, VUT, Brno,

odborný garant 42. GID
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Obr. 2 Předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře (foto P. Skála)
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Prezentace knihy „Index ãesk˘ch
exonym“
528 :910

Dne 22. 11. 2006 se v prostorách literární kavárny knihupectví Aca-
demia v Praze na Václavském náměstí konala veřejná prezentace
knihy „Index českých exonym“ (obr. 1). Tato, v podobě soupisu té-
měř 2 500 exonym (tj. českých jmen geografických objektů v za-
hraničí), doprovázeného 34 přílohovými mapkami, představuje vý-
znamný vydavatelský počin pro zájemce o česká zeměpisná jména.
Příručku zpracoval kolektiv autorů pod vedením RNDr. Tomáše 
Beránka, CSc. a vydal Český úřad zeměměřický a katastrální v ediční
řadě geografických názvoslovných seznamů. Účastníky prezentace
přivítala paní Marcela Murínová, vedoucí knihkupectví, a PhDr. Pa-
vel Boháč, zástupce vydavatele a tajemník Názvoslovné komise, po-
radního orgánu ČÚZK. Zdůraznil, že nová kniha nahradila po 25 le-
tech svoji předchůdkyni, která pod názvem „Vžitá česká vlastní
jména geografická“ byla publikována v roce 1981, a popřál jí co nej-
více čtenářů z řad odborné i laické veřejnosti. O významu „Indexu
českých exonym“ v kontextu pracovní náplně Názvoslovné komise
ČÚZK pohovořil její předseda a spoluautor publikace prof. PhDr.
Rudolf Šrámek, CSc., který zdůraznil úlohu exonym a také ostatních
geografických jmen ve společenské komunikaci obecně a zvláště ve
sféře sdělovacích prostředků a školní výuky. O struktuře knihy a je-
jím obsahu podrobně informoval RNDr. Tomáš Beránek, CSc. (obr.
2). Její podobu pak postupně a dle svých odborných zájmů vykres-
lili další autoři: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., z hlediska lingvisty
specializujícího se na vlastní zeměpisná jména, doc. RNDr. Milan
V. Drápela, CSc. (obr. 3), z pohledu kartografa a sinolog PhDr. Vla-
dimír Liščák, CSc., s ohledem na předpisy nelatinkových písem do
latinky (obr. 4). Ve svých vystoupeních poukázali na značnou obtíž-
nost stanovení kritérií výběru exonym, na nesnadné posouzení roz-
šíření jejich výskytu v nynější zásobě psané i mluvené češtiny a na
zodpovědnost ve výběru grafické podoby jmen. V následné diskusi
byly probírány možné tendence vzniku nových exonym v součas-
nosti a také otázky spjaté s používáním německých exonym pro ob-
jekty na území České republiky.

PhDr. Pavel Boháč,
Zeměměřický úřad, Praha
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Obr. 1

Obr. 2 T. Beránek představuje knihu (foto P. Mach)
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Obr. 4 Zleva: M. Harvalík, R. Šrámek, M. V. Drápela, J. Malenínská a V. Liščák (foto P. Mach)

Obr. 3 Kartograf M. V. Drápela (foto P. Mach)
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Kfiest Satelitního atlasu svûta
371.67

Satelitní atlas světa (obr. 1) je novým knižním titulem, jehož 
křest proběhl 4. 12. 2006 ve Štefánikově hvězdárně na pražském 
Petříně. Autorem atlasu je Milan Konšel (obr. 2), vydavatelem Mladá
fronta a. s.

Již před uvedenou hodinou křtu se v přednáškovém sále hvězdárny
sešlo několik desítek pozvaných hostů z řad kartografů, geografů,
novinářů a dalších návštěvníků, kteří jej zcela zaplnili (obr. 3).

Na úvod všechny přítomné přivítal Jiří Kolečko, ředitel naklada-
telství. O unikátnosti atlasu, jeho tvorbě, zpracování a vydání, pou-
tavě hovořili Erika Orlitová z firmy GISAT, odpovědný redaktor at-
lasu Antonín Kočí i sám autor Milan Konšel. Původně avizovaný
kmotr, první československý kosmonaut Vladimír Remek, se z dů-
vodu nemoci nemohl křtu zúčastnit, a tak po přečtení jeho pozdravu
a přání mnoha úspěchů tomuto dílu, se role kmotra ujal ředitel Šte-
fánikovy hvězdárny Marcel Grün, jenž popřál titulu úspěch na kniž-
ním trhu.

Po křtu a drobném občerstvení zbyla i chvíle na krátký rozhovor
s autorem. M. Konšel vystudoval geografii na Přírodovědecké 
fakultě UK v Praze a geoinformatiku na Technické univerzitě 
v Ostravě. Po více než třináctileté praxi v přední kartografické firmě
odešel na „volnou nohu“ a nyní nám představuje první ze svých do-
končených projektů v oblasti globálních informačních systémů, di-
gitální kartografie a zpracování satelitních snímků a digitálních mo-
delů terénů (obr. 4, 5 – na 4. straně obálky).

Milane, kdy se zrodil nápad na vytvoření atlasu v této podobě?

Nápad se zrodil již před několika lety při práci na projektu nazva-
ném „Globální Multimetidální Informační Systém“, pro který jsou
základem satelitní snímky z družic Landsat. Většina geograficky či
turisticky známých lokalit na snímcích vypadala velmi zajímavě,
a proto jsem připravil několik zkušebních satelitních map. Odtud byl
již jenom krok k rozhodnutí vytvořit satelitní atlas světa. Roli sa-
mozřejmě sehrálo i to, že žádný podobný produkt na trhu nebyl.

Z jakých družic pochází snímky použité v atlasu?

Základem pro satelitní mapy světa, kontinentů a globálních regionů
jsou snímky z družice TERRA (senzor MODIS, prostorové rozlišení
až 250 metrů). Pro mapy geograficky a turisticky atraktivních lokalit
byly použity snímky z družic Landsat 4/5/7 (prostorové rozlišení 
30 a 15 metrů). Tyto mapy se pohybují v rozmezí měřítek 1:2 000 000
až 1:90 000. Na snímcích ze stejných družic jsou založeny i mapy států
střední Evropy.

V čem spočívá výjimečnost atlasu oproti jiným titulům podob-
ného druhu?

Především je to první český satelitní atlas světa a jeho koncepce je
unikátní i ve srovnání se zahraniční konkurencí. Mapy mají přiřa-
zeno kartografické zobrazení vhodné pro danou oblast, obsahují ze-
měpisnou síť, grafické měřítko a popis hlavních geografických prvků.
Na většině map ze snímků družic Landsat jsou pro snadnější přiřa-
zení názvů ke konkrétním geoprvkům použity lokalizační šipky.

Co je obsahem Satelitního atlasu světa?

Na úvod je zařazena kapitola o typech a využití družicových dat
s ohledem na jejich prostorové rozlišení a podrobněji jsou zde po-
psány družice, ze kterých byly snímky použity. Následují interpre-
tační klíč a mapová legenda, které čtenářům ulehčí orientaci v sate-
litních mapách. Nejobsáhlejší částí je 191 map několika typů – mapy
světa (3), mapy kontinentů (15), mapy globálních regionů (20), mapy
států střední Evropy (6), detailní mapy geograficky, turisticky, či po-
liticky zajímavých oblastí (141) a mapy kladů a lokalizace satelit-
ních map (6). Na ně navazuje geografický lexikon států světa a celý
atlas uzavírá rejstřík.

Kde mohou zájemci atlas získat nebo případně vidět před koupí
ukázky či získat podrobnější informace?

Atlas je ke koupi v běžné síti knihkupectví nebo přes Internet, ukázky
a další informace lze získat na www.globinfo.cz.

Díky za rozhovor.
Petr Mach,

Zeměměřický úřad, Praha
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Obr. 1 Obálka atlasu

Obr. 2 Autor atlasu M. Konšel (vlevo) s kmotrem 
M. Grünem
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Obr. 3 Účastníci křtu v přednáškovém sále

Obr. 4 Ukázka mapy – poušť Namib
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SPRÁVY ZO ·KÔL

Zoznam diplomov˘ch prác obháje-
n˘ch absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2006

(043) „2006“ 378.962 (437.6):528

Katedra geodézie

BABECOVÁ, V.: Matematickoštatistická analýza miestnych geode-
tických sietí.

BORZA, A.: Digitálna fotogrametria a jej využitie pri dokumentá-
cii kultúrnych pamiatok.

BUNČEK, M.: Geodetická podpora pri zaťažkávacích skúškach sta-
vebných objektov.

DZURILLA, V.: Kódový zber údajov s cieľom vyhotovenia účelo-
vej mapy.

FÁBIAN, J.: Geodetické činnosti pri výstavbe vodojemu pre lyžiar-
ske stredisko Šachtičky.

HANOUSEK, J.: Testovanie stability univerzálnych meracích sta-
níc.

HUMAJOVÁ, M.: Zaťažkávacie skúšky mostných objektov.
CHUDÍK, J.: Geodetické práce pri zaťažkávacích skúškach most-

ných objektov.
JANÍČEK, M.: Digitálna stereofotogrametria ako nástroj na mera-

nie fasád.
JANÍK, D.: Geodetické meranie a spracovanie polohových sietí.
JELCHOVÁ, A.: Projekt na meranie zvislých posunov mostných ob-

jektov.
JURIGOVÁ, J.: Vytyčovanie a dokumentácia podzemných inžinier-

skych sietí.
KOPANICA, I.: Vytyčovanie a kontrola výškových stavebných ob-

jektov.
KRUMPÁL, P.: Fotogrametrické modelovanie ľudskej tváre.
LIPTÁK, M.: Eliminácia systematického vplyvu prostredia na urče-

nie prevýšenia.
LUŽÁK, P.: Dlhodobá priestorová kontrola vodnej stavby Bresto-

vec. 
MIŠTO, P.: Testovanie elektronických diaľkomerov s pasívnym od-

razom.
NAMEŠPETROVÁ, L.: Kódový zber údajov pri tvorbe digitálnej zá-

kladnej mapy diaľnice.
NĚMCOVÁ, M.: Priestorový monitoring plavebných komôr vodnej

stavby Gabčíkovo.
ORAVEC, J.: Analýza presnosti spracovania výškopisu pomocou

softvérových produktov.
PASTÍR, M.: Analýza presnosti spracovania výškopisu pomocou

softvérových produktov.
ŠAJBAN, J.: Experimentálne overenie nivelačných prístrojov

z aspektu merania zvislých posunov.
TOMÁŠIKOVÁ, M.: Využitie technológie GPS a RTK pri prácach

v inžinierskej geodézii.
VANKO, G.: Využitie modernej techniky na vytyčovacie práce

a kontrolné merania.
ZÁMEČNÍK, M.: Technicko-bezpečnostný dohľad na vodnej stavbe

Čierny Váh.

Katedra geodetických základov

BAĎURA, J.: Možnosti programovania v prostredí Mathcad.
DURAČINSKÝ, F.: Spracovanie meraní VLB.
FILIPOVÁ, M.: Detailný priebeh tiažového poľa vo vysokohorskom

prostredí.
GORALKA, I.: Diagnostikovanie relatívnych systematických chýb

v gravimetrickom kvázigeoide na území Slovenska.
GREMEŇ, T.: Optimálna príprava vstupných údajov na riešenie 

geodetických okrajových úloh.
HIPMANOVÁ, L.: Vplyv ochranného krytu antény GPS v Modre-

-Piesku na výsledky určovania polohy.
KROČKOVÁ, K.: Návrh metodiky naplňovania geografickej zložky

CEANS.
MAROŠ, M.: Numerické riešenie priamej a obrátenej geodetickej

úlohy.
MEZOVSKÝ, M.: Využitie efektívnych algoritmov pri programo-

vaní.

MIČEKOVÁ, E.: Geodetické práce na tvorbe účelovej digitálnej
mapy.

MIŠINA, J.: Určovanie geometrických parametrov komína.
ŠALÁTOVÁ, E.: Architektúra informačného systému na správu 

geodetických základov.
TELEKY, T.: Analýza priestorovej bázy údajov z hľadiska poloho-

vej presnosti.
ZEUMEROVÁ, Z.: Posúdenie kvality digitálneho modelu reliéfu ako

zložky ZB GIS.

Katedra mapovania a pozemkových úprav

BRIATKOVÁ, Z.: Analýza presnosti obnovených katastrálnych
máp.

DEÁK, P.: Čas v priestorových bázach údajov.
GAJDOŠOVÁ, L.: Kataster nehnuteľností a elektrické a potrubné ve-

denia s ich ochrannými pásmami.
HAJKOVÁ, P.: Kataster nehnuteľností a evidovanie stavieb a práv

k stavbám.
HALIČKOVÁ, J.: Kataster nehnuteľností a evidovanie vecného bre-

mena a práva vyplývajúceho z vecného bremena.
HIKLOVÁ, D.: Riešenie poľnohospodárskych pozemkov pre farmu

živočíšnej výroby.
KADÁKOVÁ, Z.: Analýza presnosti transformácií na digitalizáciu

analógových katastrálnych máp.
KUBASÁK, T.: Uhlové skreslenia loxodrómy v kužeľových zobra-

zeniach.
LIESKOVSKÝ, T.: Priestorové analýzy prehistorických objektov na

mapách.
MARCINOVÁ, L.: Projekt pozemkových úprav a ochranné pásma

prírodných a liečivých zdrojov vôd.
MATEJKA, L.: Účelové mapy z digitálneho modelu reliéfu v pro-

jekte pozemkových úprav.
MICHALEC, P.: Evidovanie podzemných stavieb, vlastníckeho

práva k podzemným stavbám a vecného bremena vyplývajúceho
z podzemných stavieb v katastri nehnuteľností.

PENČEV, F.: 3D modelovanie priestorových objektov krajiny.
RUSNÁK, P.: Parametre interpolačných metód tvorby DMR.
SRNIAKOVÁ, J.: Modelovanie spoločných zariadení a opatrení

v projekte pozemkových úprav.
ŠIMEČKOVÁ, L.: Organizácia územia pre rôzne druhy hospodáre-

nia na pôde.
ŠIMONIČ, P.: Aktuálnosť obsahu vektorových katastrálnych máp

pre katastrálny portál.
VESELOVSKÝ, M.: Projektová dokumentácia hlavnej poľnej cesty.
VOLF, M.: Metódy priestorovej interpolácie pri tvorbe digitálneho

modelu krajiny.

Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Geodetický a kartografický obzor
ročník 53/95, 2007, číslo 2
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Pro pfií‰tí GaKO pfiipravujeme:

BÖHMOVÁ, D.–KAPICA, R.–GAVLOVSKÝ, E.: Zaměřo-
vání rizikových prostor pomocí stereofotogrammetrie 
v reálném čase

ZÁMEČNÍKOVÁ, M.: Návrh koncepcie testovania teres-
trických laserových systémov
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