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1. Úvod
Rotací Země v obecnějším slova smyslu rozumíme ne·
jenom její vlastní rotaci kolem rotační osy, nýbrž její celkovou. časově proměnnou. orientaci v prostoru. Ta může
být dána např. třemi Eulerovými úhly (závislými na
čase), které popisují transformaci mezi dvěma souřad·

Obě soustavy si můžeme představit např. tak, že ro·
vina xy je rovinou zemského rovníku, přičemž osa x určuje nultý poledník; osa z potom směruje k pólu rotaceurčité epochy (pól okamžité rotace vykonává v těle se
poměrně složitý pohyb. jak dále ukážeme). Podobně rovina XY mOže pfedstavovat např. rovinu ekliptiky pro
určitou epochu. kde osa X směřuje k jarnímu bodu téže
epochy. V takovém případě potom je EulerOv úhel ()roven sklonu ekliptiky (ten bývá často označován jako 8)
a úhel fI) je roven střednímu hvězdnému greenwichskému
času (někdy se označuje jako S). V dalším textu se přidržíme této terminologie.
2. Rotace netuhé Země, efemerldový nebeský pól
V této části stručně nastíníme teorii rotace netuhé Země
a odhadneme vliv jak vnějších (Měsíc, Slunce) tak vnitřních (atmosféra, oceány, podzemní vody atd.) sil na pohyb pólu v obou souřadnicových soustavách a na rychlost rotace. V této souvislosti rovněž naznačíme koncepci
tzv. efemeridového nebeského pólu.
Při řešení rotace obecného tělesa vycházíme z II. im·
pulsové věty (viz např. [1]. [2]). která praví. že časová
změna momentu hybnosti rotujícího tělesa se rovná momentu vnějších sil. Její aplikací dojdeme k tzv. Liouvillovým rovnicím (ve vektorovém vyjádření)

Obr. 1 Vztah mezi terestrickou a nebeskou soustavou
souřadnic

dnlcovými soustavami ~ soustavou pevně spojenou se
Zemí (rotující) a soustavou vázanou na Inerciální systém
(nerotující). realizovaný např. směry k mimogalaktickým objektům. Situace je zobrazena na obr. 1. ve kterém
je rotující soustava označena malými písmeny (xyz)
a soustavou nerotující písmeny velkými (XYZ). Eule·
rovy úhly 1/1. () a fI) potom definují tři rotace. udávající vzájemnou orientaci obou soustav; pootočením soustavy
XYZ nejprve kolem osy Z o úhel 1/1 (tzv. precesní úhel).
kolem nové polohy osy X ("'X') o úhel·(} (nutační úhel)
a konečně kolem nové polohy osy Z (•••z) o úhel fI) (úhel
vlastní rotace) přejde soustava XYZ do xyz. I když do·
mlnantní je rotace fI), k úplné transformaci je zapotřebí
znát všechny tři úhly jakožto funkce času. Poloha okamžité osy rotace v rotující soustavě a vlastní rychlost této
rotace je pak dána třemi složkami Wb WJ, WJ (vzhledem
k osám x, y, z). Jejich vztah k Eulerovým úhlOm je dán
tzv. Eulerovými kinematickými rovnicemi
~ sin(} ""

8""
tP""

sinfl)=I=Ců2cOSfl)
Ců2sinfl)=I=
Wl cOSfl)
CÝ3
~ "'cos 9.

-Wl

gt

(Cw +h)

=1=

wX(Cw+h)""'L,

ve kterých C je časově proměnný tenzor setrvačnosti
zemského tělesa daný jako
A
C""

(

CI.

+cn
Cl2

Cu

B+..Cn
C.3

CD)
Cn.

•

C=I=C33

Zde konstanty A, B a C jsou střední momenty setrvačnosti Země okolo os x, y, z a Ci} značí časově proměnné změny prvkO tenzoru setrvačnosti, způsobené
přesuny hmot uvnitř tělesa; vhodnou volbou orientace
souřadnicových os x, y, z můžeme dosáhnout. že střední
hodnoty parametrů ci} budou nulové. Podobně pak vektor h je relativní moment hybnosti, vyjadřující pohyb
hmoty v tělese. Pokud volíme osy x, y, z jako tzv.
Tlsserandovy osy celého tělesa, platí h "" O. Vektor
w •• (Wl' úJ2,(3)T, a L je moment vnějších sil. zpOsobený
přitažlivostí zejména Měsíce a Slunce na zploštělou rotující Zemi. Liouvlllovy rovnice (2) lze za předpokladu.
že WI a Ců2jsou ve srovnání s CÝ3
velmi malé veličiny, linearizovat do tvaru (ve kterém první z rovnic je v kom-
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Obr. 2 Pohyb pólů R, HaF v terestrické soustavě
soufadnic

plexním tvaru a vyjadřuje pohyb pólu, zatímco druhá vyjadřuje variace v rychlosti rotace):
m+imluE='I'
ni3=~3,

Tyto změny tedy nevyhnutelně závisí na veličinách mi'
Pro elastickou Zemi s Loveovým číslem k, rovníkovým
poloměrem a a gravitační konstantou G platí podle [3]
a [4]:
OZka5

cR=3"(; m,
40zka5
C33R=9G""

Jestliže položíme m = ml+imz=(wI+iwz)/O,
m3 =
w31O-1 a O je střední hodnota rychlosti úhlové rotace
Země. Tzv. excitační funkce
~ ='1'1 +i'l'z= [ozc+Oh+i(L-Oč-h)]/[OZ(
-(OČ33+h3- L3)/OC,

m3'

C- A)],

~3=

vyjadřují kombinovaný vliv vnitřních přesunů hmot
a vnějších sil,uE=O(C- A)IA= 21T/30Sje Eulerova frekvence a c = C13+icZ3,h = hl +ihz.

Část přesunů hmoty Země je způsobena změnami polohy osy rotace a variacemi rychlosti rotace kolem ní;
Země reaguje na tyto změny deformací svého tvaru
(snaží se přizpůsobit velikost zploštění změněné rychlosti rotace a orientaci zploštění nové poloze osy rotace).

Další část deformací zemského tělesa je způsobena vnějšími silami, zejména od Měsíce a Slunce, které vybuzují
slapové vzdutí. Protože jde o tytéž síly, které způsobují
moment vnějších sil, jsou slapové změny tenzoru setrvačnosti závislé na stejných argumentech jako složky Li'
Bez odvození zde konstatujeme (viz [3], [4D, že momenty
vnějších sil lze rozložit do řady trigonometrických členů
tvaru

L=-(C-A)I aJe-i(s+a,tJ,
L3=(B- A)I bjsin(2S+al),
kde S je greenwichský hvězdný čas (úhel vlastní rotace) a aj> bj, aj jsou amplitudy a úhlové rychlosti jedno-
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tlivých členů. Úhlové rychlos~i aj jsou ve srovnání s úhlovou rychlostí rotace Země S=O ve1Ini malé a nabývají
symetricky kladných i záporných hodnot. Slapové změny
tenzoru setrvačnosti Země jsou potom rovny

c

s

. kasl a·e- .
3G
f

= 1-

mF = c/(C-A) .

/

'

Dosadíme-li rotační a slapové variace do rovnice (3)
a převedeme ty části excitací, které závisejí na mi (tj. rotační deformace) na levé strany, můžeme rovnice řešit
s výsledkem

C-A",
-i --.:.,
OA

TJ

(a)
f

mH = (Am+c)/C,

lOt

kas '"
3G':" b/cosal

C33S=-2

je dán v závislosti na pohybu osy rotace m jednoduchými
vzorci

a··
J

ClA+a/O

e-I(S+"fl)

'

.:l'l'a.:l 'I'3 zde vyjadřují "zbytkové" excitační funkce geofyzikálního původu, ks=0,94 je tzv. sekulární Love-ovo
číslo, uc=2'IT/435 je Chandlerova frekvence. Funkce úhlové rychlosti 'T](a), nepříliš se lišící od 1, vyjadřuje vliv
netuhosti Země na amplitudy jednotlivých členů v závislosti na jejich frekvenci. Ta závisí na přijatém modelu
Země; pro tuhou Zemi je identicky rovna 1, pro elastickou Zemi se mění téměř lineárně od 0,94 (pro a =
-0,20) do 1,06 (pro a = +0,20). V případě složitějších
modelů Země s tekutým jádrem má pak mnohem komplikovanější tvar, s bodem nespojitosti v blízkosti úhlové
rychlosti a =0,0020.

Ze vzorců je patrné, že všechny tři póly leží neustále
na jedné přímce, neboť platí, že C(mH - mF) = A(mmF)' Pól H leží vždy mezi ~em
rotace R a pólem ýřičemž platí, že vzdálenost HR = HRA/( C-A)=300HR.Situace je graficky znázorněna na obr. 2. Polohy všech tří
os při absenci vnějších sil jsou označeny jako Ro, Ho, Fo.
Ty leží na jedné přímce, procházející počátkem O, která
se zvolna otáčí (s periodou cca 435 dní) proti směru hodinových ručiček. Amplituda tohoto pohybu je u os Rm
Ho zhruba stejná a činí maximálně cca 0,4", amplituda
pohybu osy Fo je zhruba třikrát menší. Okamžité polohy
pólů R, H, F opisují kolem střední polohy rychlý, zhruba
jednodenní, pohyb v opačném směru (tzv. Oppolzerovy
členy). Amplituda tohoto členu závisí na vzájemné poloze Měsíce a Slunce a periodicky se mění (v případě osy
rotace zhruba v rozmezí 0-0,02", u osy F dosahuje až 2").
Pohyb počátku terestické souřadnicové
soustavy
O (daného osou z) v prostoru (tj. v soustavě XYZ) pak
je dán integrací Eulerových kinematických rovnic (1):

a odtud dále vyplývá po úpravách pohyb pólu rotace R:
.:ll/JRsine

=

CO! aot-mo

O~u

e-i(s+/Yct)-

c

_i_C_-_A_l_TJ_(_aj_)
a,j(.1+0',/0.) e-i"/,
OA
aj CIA + a/O

(10)

momentu hybnosti H
A.I,

.

U'I'HS1ll8

Odhlédneme-li od geofyzikálně vynucených pohybů,
vidíme z rovnice (7), že pohyb okamžitého pólu rotace
(daný první z rovnic v komplexním tvaru) má jednak
volnou prográdní (tj. proti směru hodinových ručiček)
složku o komplexní amplitudě mo (integrační konstan ta) a úhlové rychlosti uc, jednak celé spektrum vynucených, téměř jednodenních, pohybů v retrográdním
smyslu o velmi malých amplitudách. Pokud jde o variace rychlosti vlastní rotace, ty jsou dány druhou z rovnic (7); jde jednak o dlouhoperiodické
slapové změny
o frekvencích aj, jednak o spektrum krátkoperiodických
(téměř polodenních) členů o frekvencích 20+aj, způsobených rovníkovým zploštěním Země...Posledně jmenované členy jsou velmi malé, o řád menší nežli změny
slapové.
Bez zajímavosti pro další výklad nebude ani pohyb
dalších os v zemském těle se - osy maximálního momentu hybnosti H (odpovídající vektoru o složkách AWj, Bwz,
CW3) a osy maximálního momentu setrvačnosti F (odpovídající největšímu z vlastních vektorů matice C). Ten

+ i.:leR

+'A

_

1ueH -

C-A
OC

aot-1

. C-A",
OA

aj

':"0"

e

-j".1
f

J

a hlavního momentu setrvačnosti

F:

Z prvních členů rovnic (9)-(12) je zřejmé, že všechny
čtyři póly vykonávají naprosto identický sekulární pohyb (precesi), který se projevuje pouze v ekliptikální
délce. Protože konstanta ao je záporná, posouvá se okamžitý jarní bod po ekliptice prográdním směrem o cca
50" za rok. S výjimkou pólu H existuje u všech pólů rovněž volný pohyb s periodou poněkud kratší nežli jeden
den a amplitudou, která je největší u pólu O (je pouze
00,2 % menší nežli amplituda volného pohybu pólu v tělese), poněkud (asi o 30 %) menší u pólu F, a nejmenší
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(zhruba 435krát menší) u pólu rotace R. Vynucený periodický pohyb všech čtyř pólů (tzv. nutace) vykazuje
celé spektrum dlouhoperiodických
pohybů o úhlových
rychlostech aj a je nejjednodušší v případě pólu momentu hybnosti H dle rovnice (11). V tomto případě amplitudy nezávisejí na rheologickém modelu Země a jsou
v poměrně jednoduchém vztahu k amplitudám rozvoje
momentu vnějších sil aj' Amplitudy vynucených nutačních členů jsou značně větší nežli v případě vynucených
členů v tělese, o čemž svědčí malý faktor aj ve jmenovateli; čím nižší frekvence, tím více se amplituda zvětší. Dominantním členem nutace je proto člen s periodou 18,6
roku (perioda oběhu výstupného uzlu měsíční dráhy na
ekliptice ),jehož amplituda je zhruba 9,2". U ostatních tří
pólů (tj. O,R,P) jsou tyto vztahy podstatně složitější a ve
všech případech závisejí též na faktoru 7J(aj), a tedy na
modelu Země. Amplitudy se však v těchto třech případech příliš neliší, což není možno říci o ose F; v rovnici
(12) se zřejmě stává dominantním druhý člen v hranaté
závorce, který jednotlivé amplitudy dosti výrazně mění.
Pohyb všech čtyř pólů v nebeské souřadnicové soustavě
je ukázán na obr. 3. Vynucené precesně-nutační pohyby
středních poloh os O, R, F (tj. při absenci volné jednodenní složky) jsou označeny jako O, R, F. Pohyb os
O a R se liší jen málo od pohybu osy H. Kolem nich se
otáčejí (s periodou zhruba jednodenní a amplitudami nepřevyšujícími 0,4", 0,001" a 0,3") okamžiky počátek terestrické soustavy O, pól rotace R a pól maximálního momentu setrvačnosti F tak, že úsečky 00, RR,FF jsou
neustále, rovnoběžné.
Z hlediska analýzy pozorování a nezávislého určení
polohy pólu v těle se a v prostoru je zřejmé, že žádný
z pólů O, R, H či F není příliš vhodným kandidátem na
efemeridový pól - každý z nich vykonává rychlý jednodenní pohyb alespoň v jedné z diskutovaných souřadnicových soustav. Podrobnější analýza však ukáže, přece
jen existuje určitá osa, který nevykonává ani v jedné soustavě jednodenní pohyb; je to pól Ho z obr. 2, jemuž na
obr. 3 odpovídá pól O. Pro vzájemný pohyb pólů O a Ho
v prostoru totiž platí, že

což je právě volná složka pohybu pólu O, jak plyne ze
srovnání srov. (9). Tato osa tedy vykonává v rotující soustavě xyz pohyb pouze volný (a tedy nezávislý na vnějších silách), zatímco v soustavě nebeské nerotující XYZ .
naopak vykonává pouze pohyb vynucený, a tedy nezávislý na integrační konstantě ma. Právě této se ose odpovídající pól byl proto v r.1984 vybrán Mezinárodní astronomickou
unii za tzv. efemeridový nebeský pól
(Celestial Ephemeris Pole), pro který je z Wahrovy teorie počítána standardní nutace [5]. Z pozorování se potom určují jednak odchylky skutečného pohybu tohoto
pólu od přijaté teorie (tzv. celestial pole offsets),jednak
jeho pohyb v zemském tělese. Je tedy zřejmé, že namísto
nutných tří parametrů orientace Země se jich určuje pět:
dvě souřadnice pólu v těle se, dvě odchylky nebeského
pólu a světový čas UT1 (počítaný standardní formulí
z hvězdného času S a definující tedy úhel natočení Země
kolem efemeridové osy).
Je ovšem třeba dodat, že v našich úvahách jsme zatím
zanedbali geofyzikální vlivy, v rov. (7) reprezentované
veličinami Llqr a Llqr 3. Ty se dominantně projevují právě

Obr. 3 Pohyb pólů O, R, HaF
souřadnic

v nebeské soustavě

v pohybu pólu v terestrické rotující soustavě xyz a variacích rychlosti rotace, podstatně méně v pohybu pólu
v nebeské nerotující soustavě XYZ (mají totiž v rotující
soustavě většinou velmi malé úhlové rychlosti a při integraci Eulerových kinematických rovnic se silně potlačí). Zejména jde o vliv oceánu (ten především prodlužuje délku periody volného pohybu o cca 35 dní
a zatěžováním zemské kůry způsobuje lokální kvaziperiodické deformace zemského pláště, hlavně poblíž pobřeží) a vlivy atmosféry (ta způsobuje změny tenzoru setrvačnosti a relativního
momentu
hybnosti Země
zejména v sezónní oblasti a vybuzuje tak pohyb pólu
s roční periodou a amplitudou cca 0,1" a celé spektrum
variací v délce dne o periodách okolo 40-70 dní, 180 dní
a jednoho roku a celkové amplitudě dosahující až 0,001
sec). Tekuté jádro způsobuje jednak zkrácení periody
volného pohybu pólu o cca 35 dní (a kompenzuje tak
v této složce téměř beze zbytku vliv oceánu),jednak způsobuje frekvenčně závislé změny amplitud vynuceného
nutačního pohybu prostřednictvím funkce 7J (a) a konečně pak umožňuje vznik další volné složky pohybu
pólu s téměř jednodenní periodou. Dalším faktorem je
částečná viskozita pláště, která způsobuje malý fázový
posuv jednotlivých členů nutace a postupné tlumení volného členu pohybu pólu. Zanedbatelnou složkou nejsou
ani spodní vody, jejichž kolísání rovněž ovlivňuje zejména pohyb pólu.
3. Techniky používané pro sledování parametrů rotace
Země
Z předchozí kapitoly vyplývá, že úplnou orientaci Země
nelze v žádném případě na delší dobu teoreticky předpovídat, protože ji ovlivňuje celá řada v podstatě nepředvídatelných komplexních geofyzikálních vlivů. Mezinárodní společenství se proto již po zhruba jedno
století snaží organizovat a koordinovat v celosvětovém
měřítku pozorování pro nepřetržité monitorování těchto
změn.
Již v r. 1895 byla tak Mezinárodní geodetickou asociací (IAG) založena Mezinárodní šířková služba (International Latitude Service - ILS), která rozmístila na 39.
rovnoběžce a v r. 1899 uvedla do provozu šest vizuálních
tele skopů sloužících k pozorování změn zeměpisných šířek všech stanic [6]. Z nich pak byl odvozován pohyb
pólu. Centrum této služby se postupně stěhovalo z Německa (1899-1922) do Japonska (1922-1934), Itálie
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(1935-1961) a opět do Japonska (1962-1978). V r. 1962
se připojila k této službě Mezinárodní služba pohybu
pólu (International Polar Motion Service - IPMS), založená na pozorování podstatně větším počtem (několika desítkami) přístrojů, s centrem v Japonsku [7].
Paralelně s touto službou existoval od r. 1921 Mezinárodní časový úřad (Bureau International de I'Heure
- BIH) s centrem v Paříži, ve kterém byl z astrometrických pozorování (zpočátku hlavně z pozorování času
průchodů hvězd meridiánem) určován přesný čas a publikovány odchylky časových signálů od tohoto standardu
[8]. Čas byl až do r. 1967 definován prostřednictvím rotace Země, která byla považována za dostatečně stabilní.
Průlom do této definice umožnila teprve konstrukce atomových hodin v r. 1955, a tak (třebaže sezónní variace
rychlosti rotace Země byly odhaleny již v třicátých letech) je od r. 1967 čas definován atomovými hodinami.
Od té doby také slouží astronomicko-geodetická
pozorování k určování pohybu pólu a odchylek světového
času (daného rotací Země) od času atomového [9]. Až
do r. 1972 byl jak pohyb pólu, tak světový čas určován
výhradně metodami optické astrometrie s přesností pětidenního řešení na úrovni 0,01"-0,02". Ač se používaly
různé metody pozorování přístrojů různé konstrukce,
vždy šlo v podstatě o určování úhlů mezi směry ke hvězdám naší Galaxie a místní tížnicí. Odchylky nebeského
pólu se z pozorování neurčovaly, teorie nutace byla považována v podstatě za bezchybnou. Přesnost těchto pozorování je limitována zejména atmosférou a nepravidelnostmi refrakce. Problémem je ovšem též realizace
nebeského souřadnicového
systému prostřednictvím
použitých hvězdných katalogů, které byly často svou
přesností pod úrovní přesnosti pozorování. Proto se na
některých observatořích polohy i vlastní pohyby hvězd
čas od času zpřesňovaly z vlastních pozorování.
Od r. 1972 se pro monitorování orientace Země začala používat dopplerovská pozorování umělých družic
Země typu Transit. V podstatě šlo o měření vzájemné
rychlosti stanice a pozorované družice. Při pozorování
z více stanic vhodně rozmístěných na Zemi bylo možné
určit pohyb pólu. Světový čas se však stále určoval výhradně z astrometrických pozorování. Přesnost Dopplerovských pozorování sice byla srovnatelná s optickou
astrometrií, její cena však spočívala především v naprosté nezávislosti určení pohybu pólu, a tím i možnosti
určité kalibrace sezónních systematických chyb optické
astrometrie. Tato pozorování byla později zcela opuštěna
a nahrazena Globálním polohovým systémem GPS.
Počínaje r. 1980 byla pozorování obohacena o další,
podstatně přesnější techniku. Jde o laserové měření
vzdáleností jednak ke družicím typu Lageos (pohybujících se ve výšce cca 6 000 km), jednak k Měsíci. V každém případě musí být pozorovaný objekt opatřen speciálním
koutovým
odražečem.
Přesnost
těchto
pozorování se od r. 1980 neustále zvyšuje, v současnosti
se přibližuje 0,01 m. Z pozorování družic je však možné
určovat pouze pohyb pólu a vysokofrekvenční složku
světového času. Změny rychlosti rotace Země jsou totiž
měřeny vůči rovině dráhy družice, jejíž stáčení vůči inerciální soustavě se v dlouhoperiodické
oblasti modeluje
velice obtížně. Dosahovaná přesnost pohybu pólu je nyní
na úrovni 0,0004". U pozorování Měsíce sice tak vážné
problémy s modelováním dráhy nevznikají, ale na druhé
straně zvýšit dosah laserového dálkoměru na vzdálenost
cca 400 tisíc km je technicky i finančně stále ještě velice

obtížné a proto v současnosti touto technikou pracuje na
světě jen několik málo stanic. Rovněž hustota pozorování není příliš velká (závisí mj. též na fázi Měsíce)
a proto se tato pozorování využívají spíše ke studiu dlouhoperiodických složek orientace Země.
Od r. 1981 se již zcela rutinně pro monitorování orientace Země využívá technika rádiové interferometrie
z velmi dlouhých základen (Very Long-Baseline Interferometry - VLBI). Jde v podstatě o pozorování dopadu
téže vlnové fronty přicházející od mimo galaktických
zdrojů rádiového záření na dvě obří antény vzdálené tisíce kilometrů. Měřenou veličinou je časové zpoždění
mezi dopadem na obě antény, určované z korelace obou
signálů registrovaných spolu s časovými záznamy vodíkových maserů na magnetické pásky. Tato technika je
bezesporu ze všech zatím používaných nejuniverzálnější
- její pomocí se určuje všech pět parametrů orientace
Země, a to bezprostředně vůči inerciální nebeské soustavě (realizované prostřednictvím poloh extragalaktických objektů). Zcela tedy odpadají problémy s modelováním pohybu pozorovaného objektu. Na druhé straně
jde ovšem o techniku značně technicky i finančně náročnou, a rovněž její provozní náklady jsou nemalé (zahrnují např. též leteckou přepravu značného množství
magnetických pásek z jednotlivých stanic do výpočetního centra). Přesnost orientace Země odvozená z 24 hodinového pozorování činí cca 0,0002".
Stále se zvyšující přesnost a stabilita výsledků pozorování moderními kosmickými metodami vedla, počínaje r.1988, k úplnému opuštění klasické metody optické
astrometrie
pro pravidelné monitorování
orientace
Země. V r.1988 byla (společným úsilím Mezinárodní astronomické unie IAU a Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální IUGG) založena Mezinárodní služba rotace Země (International
Earth Rotation Service IERS) s centrálním úřadem v Paříži. Ta již využívá pouze
moderní kosmické metody ([10], [11D.
Od r.1992 přistoupila k předešlým technikám metoda
GPS, mezi geodety značně rozšířená i pro řešení řady
dalších úloh. V podstatě jde o měření pseudovzdáleností
mezi pozorovatelem a družicemi na oběžných drahách
ve výšce cca 20 000 km, nebo též fáze přijímaného signálu. Podobně jako u ostatních družicových metod, touto
metodou se určuje pouze pohyb pólu a vysokofrekvenční
složka světového času, v poslední době se přistupuje též
k určování vysokofrekvenční části odchylky nebeského
pólu. Vybavení přijímací stanice je nyní již poměrně
levné a lehce dostupné, takže jejím hlavním přínosem je
podstatné zhuštění terestrické sítě stanic pro studium
geodynamických jevů. Toho se využívá zejména v rámci
Mezinárodní GPS služby pro geodynamiku - IGS, která
s IERS úzce spolupracuje. Pro monitorování orientace
Země se v současnosti využívá globální síť o zhruba 30
stanicích, přesnost určení pohybu pólu je cca 0,0002",
tedy srovnatelná s VLBI.
Nejnověji používanou
technikou je francouzský
systém DORIS, který je pro sledování orientace Země
ve zkušebním provozu od r. 1995. Jde o dvoufrekvenční
dopplerovský systém, pomocí něhož se určuje vzájemná
rychlost stanice a družice. Na rozdíl od GPS jsou na Zemi
rozmístěny malé přenosné vysílače, přijímač je na družici; zatím jsou takové přijímače umístěny na družicích
dálkového průzkumu Země SPOT2 a SPOT3, a na oceánografické družici Topex/Poseidon. Protože veškerý
sběr dat je centralizován na družici (odkud jsou čas od
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Obr. 4 Geografické rozložení observatoří, jejichž výsledky
jsou použity v novém určení parametrů orientace Země

času data předávána na zem), nevyžadují vysílače prakticky žádnou obsluhu a jsou proto rozmístěny velice rovnoměrně po celé Zemi (zatím je jich cca 50). Pohyb pólu
je touto
metodou
zatím
určován
s přesností
0,001-0,002", očekává se však další zpřesňování.
Obecně lze ke všem používaným technikám říci, že ty
z nich, které používají pozorování v rádiové oblasti, jsou
podstatně méně citlivé na nepřízeň počasí nežli techniky
pracující v oblasti optické. Rovněž tak lze konstatovat,
že čím vzdálenější objekty pozorujeme, tím menší problémy jsou s modelováním jejich pohybu vůči inerciální
soustavě, na druhé straně však jsou odpovídající přístroje
technicky i finančně náročnější. Družicové metody pak
navíc mají přístup k těžišti Země a využívají se proto současně i k budování terestrické geocentrické souřadnicové soustavy. Z uvedeného je zřejmé, že každá z uvedených technik má své klady i zápory, a žádná z nich
nemůže zaujímat natolik dominantní postavení, že by
mohla ve všech směrech ostatní techniky nahradit. Budoucnost zřejmě má pouze vhodně vyvážená spolupráce
všech těchto technik.
4. Nová redukce optických pozorování v referenčním
systému Hipparcos
S nástupem nových technik se optická astrometrie postupně ocitla v jakémsi stínu. Nicméně množství velice
kvalitního pozorovacího materiálu, nashromažděného
generacemi pozorovatelů za uplynulé století, nás jistým

způsobem zavazuje k novým přístupům jeho zpracování.
Impulsem k tomu bylo vypuštění evropské astrometrické družice Hipparcos (High-Precision Parallax Collectiong Satellite) v r. 1989, jejímž cílem bylo určení poloh, paralax a vlastních pohybů téměř 120 tisíc hvězd
s přesností cca 0,002" (viz např. [12]). Nový hvězdný katalog, který se v současné době dokončuje, tak odstraní
jeden ze zdrojů nepřesností a ne homogenity opěrného
systému pro určení parametrů orientace Země optickou
astrometrií. Proto byla již v předstihu (v r. 1988) 19. komisí IAV zřízena mezinárodní pracovní skupina (z iniciativy ředitelky Centrálního úřadu IERS, dr. M. Feissel,
a pod předsednictvím autora tohoto článku) pro přípravu nové redukce pozorování v referenčním systému
tohoto katalogu. První studie postupu řešení byla vypracována v r.1991 ([13]) a později byla doplněna o odhad očekávané přesnosti v práci [14]. Rovněž byl proveden výběr observatoří, jejichž pozorování budou
využita. Po schválení projektu na Valném zasedání IAV
v r. 1?91 byl jeho realizací pověřen Astronomický ústav
(ASV)AVCR.
Od té doby také probíhá přenos dat z jednotlivých vybraných observatoří a jejich přepočet s použitím jednotného systému astronomických konstant a standardních
postupů výpočtu, zejména při výpočtu zdánlivých poloh
pozorovaných hvězd. Protože zatím ještě není k dispozici konečný katalog Hipparcos, byla všechna data převedena do standardního formátu s použitím místních
hvězdných katalogů, přesně definovaných. To umožňuje
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poměrně snadný přechod na libovolný jiný katalog v budoucnu. Základem jsou výsledky získané z pozorování
jednotlivých hvězd, v podstatě trojího typu (i když k jejich získání byla použita celá řada nejrůznějších přístrojů). Jsou to:
a) Variance zeměpisné šířky ~'P (vizuální a plovoucí zenitteleskopy, vizuální zenitová tuba, fotografické zenitové tuby PZT),
b) Korekce hodin UTO-UTC (PZT, fotoelektrické pasážníky),
c) odchylky ve výšce hvězdy nad obzorem 'Oh(vizuální
a fotoelektrické astroláby, cirkumzenitály).
Pozorované veličiny jsou předem opraveny o takové
vlivy, jako např. pohyb zemských ker, krátkoperiodické
zonální variace v rychlosti rotace, vliv oceánického zatěžování zemské kůry či některé předem odhadované instrumentální parametry (deformace zdánlivého almukantaratu u astrolábů a cirkumzenitálů [15], hodnota
otočky mikrometru u zenitteleskopů, snímkové měřítko
u PZT, azimut u pasážníků). Z vyrovnání se odhadují,
kromě pohybu pólu, světového času a odchylek nebeského pólu pro každý pětidenní interval, pro každou stanici zvlášť též systematické sezónní odchylky a kombinace Love-ových
čísel A = k -[ (udávající poměr
slapových variací místní tížnice reálné a tuhé Země).
Protože matice normálních rovnic odvozených z rovnic
oprav je singulární, je nutné do vyrovnání zavést dodatečné podmínky a řešit celý problém jako vyrovnání
zprostředkujících s podmínkami. Nutných podmínek je
celkem 18 a váží vzájemně systematické odchylky jed-

notlivých přístrojů. Soustava normálních rovnic je sice
značně rozsáhlá (obsahuje kolem 30 tisíc neznámých),
ale současně velmi řídká. Nenulové prvky se vyskytují
pouze v úzkém pásu okolo hlavní diagonály a ve dvou
pásech (jednom sloupcovém a jednom řádkovém) o několika stech prvků. Proto byl vytvořen zvláštní program
pro řešení matice soustavy daného tvaru [16].
Od r.1993 bylo již provedeno celkem deset řešení s postupně se zvyšujícím počtem přístrojů (od 7 do 46) i pozorování (od 700 tisíc do téměř 4 milionů). V prvních pěti
řešeních byly použity původní hvězdné katalogy (viz
např. [17]-[19]), od počátku roku 1995 však již mohly být
použity předběžné verze katalogu Hipparcos, které nám
byly s předstihem poskytnuty díky spolupráci s Hipparcos Science Team na navázání katalogu Hipparcos na extragalaktický systém (tzv. H30,H37 a H37C, určené z prvních 30, resp. 37 měsíců pozorování).
4.1 Řešení
astrometrie

parametrů
orientace
Země
v letech 1899.7-1992.0

z optické

Poslední ze shora zmíněných řešení je založeno na pozorováních 46 různými přístroji (15 vizuálních zenitteleskopů, 9 fotografických zenitových tub, 6 fotoelektrikých
pasážníků, 5 fotoelektrických astrolábů, 5 Danjonových
astrolábů,4 cirkumzenitály, 1 vizuální zenitová tuba, 1
plovoucí zenitteleskop)
na 29 observatořích, jejichž
geografické rozložení je patrné z obr. 4. Z bývalého
Ceskoslovenska jsou v programu zastoupeny cirkumzenitály
(Geodetická
observatoř,
Pecný, ČVUT
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Obr. 7 Rozdíl světového času od času atomového (redukovaný o kubický a dlouhoperiodický
určený optickou astrometrií, a jeho střední chyby

v Praze, Slovenská technická univerzita, Bratislava)
a PZT (ASÚ AV ČR, Ondřejov). celkem bylo použito
3 615 067 pozorování, vztažených k prozatímnímu katalogu H37C, z nichž bylo metodou nejmenších čtverců odhadnuto 29 840 parametrů a 18 korelát. Z odhadovaných
parametrů bylo 6 689 čtveřic hodnot x, y, .ll/Jsine, .le,
2 630 hodnot UTl-UTC
a 454 staničních neznámých.
jednotková střední chyba (odpovídající zhruba průměrné střední chybě pozorované jedné hvězdy či jednoho páru hvězd v případě zenitteleskopů) byla 0,190".
Výsledky pohybu pólu a jejich střední chyby jsou znázorněny na obr. 5. Z nich je patrný zejména trend v sou-

1990

trend),

řadnici y, potvrzující sekulární pohyb pólu o cca
0,003"/rok směrem ke Grónsku. Dobře viditelný je rovněž periodický charakter pohybu v obou souřadnicích,
svědčící o téměř kruhovém prográdním pohybu s dominantními periodami o délce zhruba 14 a 12 měsíců, a jejich interference
způsobující pravidelné
zvětšování
a zmenšování celkové amplitudy. Střední chyby jednotlivých bodů v pětidenních intervalech se zřetelně s časem snižují, zejména po roce 1956, kdy se jednak podstatně zvýšil počet aktivních observatoří, jednak se
začala využívat (kromě variací šířek) též pozorování světového času. Pozoruhodný je vliv obou světových válek,
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Obr. 8 Úhly orientace katalogu Hipparcos vůči extragalaktické souřadnicové soustavě,
určené z kombinace pozorování optickou astrometrií a VLBI

který zřejmě v případě první z nich byl zcela zanedbatelný, zatímco v případě druhé byl podstatný zejména
souřadnici x. Zde se projevil fakt, že řada observatoří
v Evropě přerušila během války i v několika poválečných letech pozorování.
Průběh zjištěných odchylek v poloze nebeského pólu
je znázorněn na obr. 6, opět spolu s odpovídajícími středními chybami. Malé sekulární trendy v obou složkách
svědčí o pomalé rotaci použité předběžné referenční
soustavy Hipparcos, kombinované s malou chybou přijaté precesní konstanty. Periodické komponenty, patrné
zejména v posledních dekádách o vyšší přesnosti řešení,
jsou zřejmě způsobeny chybami přijaté teorie nutace.
Průběh středních chyb je velice podobný průběhu středních chyb pohybu pólu s tím rozdílem, že je částečně modulován s půlroční periodou. Bližší analýza ukazuje, že
je to důsledek poměrně protáhlé chybové elipsy, jejíž
malá poloosa směřuje neustále zhruba ke Slunci; to je
způsobeno nerovnoměrným rozložením observací v čase
Osou prováděny pouze v noci).
Na obr. 7 je ukázán průběh rozdílu světového času od
rovnoměrného času atomového (pro lepší grafické znázornění je redukován o kubický polynom plus dva členy
o periodách 6 000 a 9 000 dní). Periodické variace v rychlosti rotace jsou zřejmé, a to jak v oblasti tzv. sezónních
variací (o půlroční a roční periodě), tak méně pravidelných variací o periodě zhruba šestileté. Tzv. dekádové
variace (o delších periodách) nemohou být z obrázku vi-

dět, protože byly použitou redukcí částečně odstraněny.
Průběh středních chyb ve spodní části obrázku je důsledkem měnícího se počtu participujících přístrojů; zejména rychlý nárůst středních chyb po r. 1988 (založení
IERS) je způsoben tím, že v souvislosti na přechod nových technik byla činnost řady astrometrických přístrojů
zastavena.
Shora diskutované výsledky byly dále využity, spolu
s výsledky získanými pomocí VLBI, k určení orientace
předběžného katalogu Hipparcos (H37C) vůči extragalaktickému systému souřadnic.
4.2 Navázání
tický systém

katalogu

Hipparcos

na extragalak-

Původní katalog Hipparcos, získaný na základě pozorování astrometrické družice, má celkem šest stupňů volnosti. Je totiž získán pouze na základě měření úhlů mezi
jednotlivými hvězdami a jeho systém je tedy tvořen velice přesně určenými relativními polohami hvězd na
sféře a jejich změnami. Počáteční orientace této sféry
a její pomalá rotace mohou však být voleny zcela libovolně, a k jejímu navázání na systém definovaný pevně
fixovanými polohami extragalaktických objektů jsou zapotřebí dodatečná pozorování. Metod používaných k tomuto účelu je celá řada (viz [20]), zde se však zmiňme
právě o té, která využívá (nepřímo) parametrů orientace
Země a která je popsána např. v [21].
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Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, orientace zemského tělesa vůči extragalaktické souřadnicové soustavě
se pravidelně určuje metodou VLBI, a to od roku 1981;
sporadická pozorování však existují již od konce r. 1979.
Z těchto pozorování tedy máme k dispozici orientaci
Země ve víceméně pravidelných intervalech, vztaženou
k extragalaktické soustavě. Z našeho řešení na druhé
straně odvozujeme orientaci Země, vztaženou k referenčnímu systému, danému polohami a vlastními pohyby
hvězd katalogu Hipparcos. V intervalu paralelního pozorování oběma technikami (v našem případě tedy
zhruba 1980.0-1992.0) můžeme z rozdílů obou časových
řad určit právě rozdíl orientace obou nebeských soustav
i jejich časové změny. Určitým problémem je zde však
to, že terestrické souřadnice stanic VLBI a optické astrometrie nejsou dány zcela přesně v téže soustavě; jedna
je dána směry mezikontinentálních
spojnic mezi anténami sítě stanic, druhá směry tížnic jednotlivých observatoří, jejich přímé geodetické navázání je zcela nemožné. Je však možné transformovat obě terestrické
soustavy, alespoň pokud jde o směr osy z - tu můžeme
orientovat v obou případech do směru okamžité polohy
pólu, která je nezávislá na původních terestrických soustavách. Totéž však nelze učinit v případě orientace osy
x; ta směřuje v obou případech kamsi poblíž greenwichského poledníku, avšak jejich úplnou totožnost nelze
přesně zaručit. Znamená to, že otočení obou nebeských
soustavo malé úhly Bx By kolem osy x a y a jejich časové
změny lze určit z rozdílů odchylek nebeského pólu určených optickou astrometrií a VLBI, zatímco otočení
o úhel Bz kolem osy z je možné určit až na neznámou
konstantu c (rozdíl obou terestrických soustav v délce)
z rozdílů světového času určeného oběma technikami:
Bx=

llBvLBI-llBHiP.

By=

(ll l/JHip-ll l/JvLBI)sinB,

+ c

Bz

=

Tab. 1 Výsledky navázání katalogu Hipparcos na extragalaktický systém (v jednotkách 0,001"), jejich střední chyby a korelace
Výsledky
eQx
eoy

Wx
Wy

eQx

eoy

Wx

wy

-22,56 :t 1,92
-2,69 :t 1,94

1,000
0,002

0,002
1,000

0,889
0,005

0,008

-1,66 :t 0,28
-0,27 :t 0,28

0,889
0,008

0,005
0,885

1,000
0,006

0,006
1,000

0,885

v délce). To může být způsobeno např. sekulárními změnami směrů lokálních tížnic na některých observatořích,
ale též systematickými chybami přístrojového charakteru. Ze šesti požadovaných parametrů tak touto nepřímou metodou mohou být určeny pouze čtyři, tj. Box, Boy,
(pro zvolenou epochu to), wx=éx a wy=éyo Poněvadž jednotlivé hodnoty BxhByi, odpovídající epochám ti' (ze kterých se tyto parametry počítají) nejsou měřeny nezávisle
(jsou výsledkem předchozího vyrovnání), je při odhadu
parametrů metodou nejmenších čtverců nutné uvážit
úplnou váhovou matici, kterou získáme inversí odpovídající části matice váhových koeficientů původního řešení.
Výsledky včetně matice korelací jsou uvedeny v tab.
1, kde v souladu s požadavky Hipparcos Science Team
byl zvolena epocha to=1991,25 (tj. střední epocha katalogu Hipparcos). Tato epocha je velice vzdálená od
střední epochy společných pozorování VLBI a optické
astronomie, odkud pak plynou značné korelace mezt Box,
Wx a BOy, Wy. Výsledky jsou dány v tisícinách obloukové
vteřiny, případně tisícinách vteřiny za rok.
5. Závěr

(14)

15,041 (UT1HIP-UT1vLBI)'

přičemž transformace mezi souřadnicovým systémem
Hipparcos (vektor H) a extragalaktickým (vektor E) je
dán rovnicí

Na obr. 8 jsou ukázány všechny tři úhly Bx,By,B" počítané z rovnic (14). Využito k tomu bylo kombinované řešení IERS C04. Celkem bylo určeno 877 trojic hodnot
v časovém intervalu 1980.0-1992.0, ve kterém jsou k dispozici paralelní výsledky z obou technik. Z obrázku je
na první pohled zřejmé, že třetí složka (okolo osy z) je
určena podstatně méně přesně nežli první dvě. Je to způsobeno jednak geografickým rozložením observatoří
(čas je určen stejně přesně jako šířka pouze u přístrojů
umístěných na rovníku), jednak většími systematickými
chybami v měřeném čase. Patrné jsou rovněž trendy
všech tří komponent. Zvláště výrazný je trend u složky
B" který nabývá nepravděpodobně
vysoké hodnoty (navíc se výrazně lišící od hodnot, získaných jinými skupinami pomocí nezávislých metod). To nutně vede k závěru, že v rozporu s naším původním očekáváním není
patrně hodnota c· nulová (což znamená, že terestrická
soustava optické astrometrie vykazuje oproti VLBI drift

Uvedenou studií jsme se pokusili ukázat, že třebaže
v současnosti zcela ovládly scénu moderní kosmické
techniky, může nové zpracování pozorování metodami
optické astrometrie přinést nové poznatky. Nespornou
výhodu této metody je dlouhá historie její existence,
umožňující sledovat zejména dlouhoperiodické jevy jak
v oblasti pohybu pólu, tak variací rychlosti rotace. Nově
určované odchylky nebeského pólu pak slouží nejenom
k určení některých parametrů definujících vztah optického referenčního systému naší Galaxie k extragalaktickému rádiovému systému, ale zcela jistě pomohou i při
zpřesnění teorie precese a nutace v dloul1operiodické
oblasti.
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1. Úvod

2. Demonštračná

V súčasnosti, okrem technológií globálneho systému určovania polohy (GPS), aj terestrická technika v geodézii
umožňuje efektívne trojrozmerné určenie bodov či už
v roznych aplikáciách detailného merania a vytyčovania
alebo aj pri zhusťovaní, resp. zakladaní, predovšetkým
lokálnych bodových polí.
Najsilnejším nástrojom tejto techniky sú toho času
univerzálne stanice (US), ktoré na priestorové zmeranie
a určenie bodov poskytujú značný počet roznych druhov
nimi meratefných veličín, predovšetkým tzv. primárnych,
Lj. bezprostredne meraných veličín: šikmých dfžok, vodorovných smerov (uhlov) a zenitových uhlov, ale aj ich
funkcií, tzv. sekundárnych veličín, ktoré vypočítava prístrojový mikroprocesor.
V ďalšom poukážeme na možnosť trojrozmerného určenia, Lj. zmeiania a spracovania lokálnych bodových
polí v lokálnom geodetickom systéme (LGS) karteziánskych súradníc bezvazbovým sposobom a naznačíme tiež možnosť transformácie súradníc určených bodov do národných dátumov.

Majme na prezentáciu postupu spracovania lokálne bodové pole podfa obr. 1, v ktorom nech:
- Bi'jE (a,b) sú dátumové body so známymi polohovými
súradnicami v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a s normálnymi výškami v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní (Bpv);
- Pi, iE (l,p) sú určované body bodového pofa;
- meranie sa konajú na báze koncentrovaných meraní
US [18, 19],pre ktoré stanoviskami merania Sk, ke (1,s),
(dominantné body v priestore) sú jednak niektoré
body Bj, jednak niektoré body Pi, přičom určované
body nech sú zmerané minimálne 2 až 3 zámerami, aby
redundanci a siete bola prijatefná;
- na meranie sa použije US a nech sa merajú z Sk na Pi
primárne veličiny: D ki, Zki' "Pki,pričom vodorovné smery
"Pki sa budú merať od referenčných zámer, ktorými sú
zámery medzi bodmi Sk a Bj (je prirodzene možné použiť aj iné merané veličiny napr. prevýšenia - elipsoidické,
normálne, astronomické súradnice i azimuty [21]);
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- aproximujúcou referenčnou plochou v rozsahu bodového pofa je gufová plocha s polomerom Rm = J MeNe,
kde meridiánový a priečný polomer krivosti Mo Ne sú
pre bod Pc v strednej časti bodového pofa, alebo nech
jednoducho Rm = 6381 km [1,23];
- vplyv refrakčného pofa pri meraniach je zanedbatefný

[8].

3.1 LGS karteziánskych
súradníc
Jeden z bodov Bj, napr. Bo (pozri časť 4.2) sa zvolí za tzv.
referenčný bod bodového pofa, v ktorom bude začiatok
karteziánského LG S, os ZLGSbude identická s normálou
no k referenčnej ploche (obr. 2), os XLGS bude smerovať
do geodetického severu a os yLGSna východ.
Bod Bo nech má okrem normálnej výšky Hr-;, známu
aj elipsoidickú výšku ho, ktorá:
- je určená z predchádzajúcich meraní GPS [2,4,5,7,9,
13,17], určí sa podfa

ak priebeh kvázigeoidu je s dostatočnou presnosťou
známy, t.j. aj výška kvázigeoidu ~o v Bo nad referenčným elipsoidom Bessela,
- určí sa podfa [20,21,23]

4. v U?S sa vykoná vyrovnanie LGS-súradníc bodov P;
podla G3Ifssovho-Markovovho
modelu, t.j. získajú sa
vyrovnané súradnice

q

5. súradnice
sa spatne transformujú na CE= [XZY1ECS
tiťtp ďalej na CCA = [<$Á h ];GEODa napoÍmn na C{ ::
[XY]/TSK ako aj Hl(.
ak v bodovom poli je aspoň jeden bod Bj so známou
elipsoidic~ou výškou hj'
V (2) Oj = ~j cosajo + 'Y]jsinajo, 0o = ~o cosaoj + 'Y]osinaoj sú zložky ťažnicových odchýlok na Bj, Bo v smere
BoBj, aoj, ajo sú.geodetické azimuty ortodrómy v bodoch
Bj, Bo a Sjo je jej dfžka medzi Bj, Bo'
Potrebné zložky {o, TJm ~, TJj ťažnicových odchýlok sú
zistitefné s vyhovujúcou presnosťou roznymi interpolačnými procedúrami z vhodných mapových podklad ov [2,
8,16,24], a geodetické azimuty (toj, (tjo sú vypočítatefné
riešením 2. geodetickej úlohy s použitím ich súradnic
S-JTSK.
3.2 Postup riešenia
Vyrovnané súradnice bodov P; v LGS a ďalej v S-JTSK,
resp. v Bpv sa získajú riešením nasledujúcich čiastkových
výpočtov:
1. na základe súradníc dátumových bodov Bj a meraných
veličín sa urči a jednoduchými postupmi-Ú2Q1Ygón, rajón, ...) polohové súradnice C{= [X Y]fSK bodov P;
a elipsoidické výšky h;,
2. polohové súradnice sa transformujú na geodetické súradnice 'Pi, Ai bodov P;, ktoré ako aj h; vzhfadom na
sposob ich určeni a sa mažu deklarovať za ich približné
hodnoty, t.j. (CP)o = [cpoAoho]yEOD,
3. krivočiare geodetické súradnice (C;G)° sa transformujú
na elipsoidocentrické
(Besselov referenčný elipsoid)
karteziánske súradnice (Cn0 = [Xo yo zo];ECS,elipsoidocentrického súradnicového systému (ECS) a tieto
ďalej naodpovedujúce súradnice v LGS, t.j. na (Cf)O =
= [Xo yo Z0];LGS,

4. Vyrovnanie siete v LGS
4.1 Redukcie meraných veličín
Merané veličiny Dki,Zk;,ljJk; na stanoviskách Sk, t.j. v stanoviskových astronomických systémoch súradníc, resp.
medzi bodmi Sk, P;,je potrebné redukovať jednak do zobrazovacej roviny Křovákovej kartografickej projekcie
(roviny S-JTSK), aby sa v nej realizoval výpočet súradníc bodov P; v S-JTSK (časť 3.2, postup 1) a jednak na
výpočet h;. Z viacnásobne meraných veličín Dk;, Zk;, ljJk;,
sú v rámci predspracovania meraní získané ich vyrovnané hodnoty (primárne), takže v štatistickom mode li
(12) uvažovatefná replikačná matica [12] je maticou
identity.
Redukcie šikmých dfžok Di:! pozostávajú z redukcie
na vzdialenosť medzi značkami bodov Sk, P; [8, 10]
a z prevodu týchto vzdialeností do roviny S-JTSK [1,3,
24], ktoré sú všeobecne známe a kde sa teda bude počítať s redukovanými dfžkami dk;. Predpokladáme, že tyzikálne a prístrojové korekcie sa realizujú automaticky
v rámci procesu merania.
Redukcie meraných smerov l\Jk'l do roviny S-JTSK sa
uskutočňujú tiež podfa známych korekčných transformácií podfa
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- geodetický azimut jednej referenčnej zámery (napr.
BoBj), ktorý vlastne determinuje os XLoS a tým aj }'Los
LGS (viaže sa 3. rotačný pohyb LGS).
Každý ďalší dátumový bod Bj v sieti poskytuje podobne po 6 dátumových parametroch, takže celkove by
sa mohlo použiť d = 6b parametrov.
V danom prípade použijeme z nich len nutný počet
d = 6 generovaných pre bod Ba, takže v ďalšom pojde
o vazbové vyrovnanie 3D siete s minimálnym počtom
vazieb.
4.3 Deterministický
a ostatné modely
Deterministický model sprostredkujúcich

I

I
I

I
I

I
I
I

---v
lPi JE

úlohy
meraní

kde L sú meratefné veličiny v sieti a () určované parametre (1. rádu) v LG S, tvoria určujúce (modelové) rovnice pre merané dfžky, zenitové uhly a vodorovné smery,
ktoré sa dajú vyjadriť takto:

I
I

I

Pre dfžky D ki sa použije ako modelová rovnica, známa
vzťahom

I;

pričom korekcia z mimobežnosti normál neprichádza do
úvahy a korekcia z normálového rezu na geodetickú
čiaru je zanedbatefná. Tiež korekcie 8l/Jk z prevodu smeru
(na elipsoide) do roviny S-JTSK [1,3] je možné považovať pre lokálne siete za zanedbatefné, t.j. 8l/Jk == O.
Veličiny v (4) a ich určenie je komentované v časti 3.1.
Veličiny Z'I'i' t.j. astronomické zenitové uhly, sa korekčne transformujú na geodetické zenitové uhly Z podfa

keďže priestorové dfžky sú invariantné k súradnicovým
systémom.
Modelová rovnica pre vodorovné smery l/Jki má tiež
známy tvar l\Jki + Ok = o..ki,
kde okje neznámy orientačný uhol na stanovisku Sk a kde
geodetický azimut o..kisa vyjadrí ako funcia súradníc Cf:,
Cf. Vychádzame pritom zo vzťahu [5,6,21]

O'.ki=arctg

-(Xf- xf) sinljJk + (Yf- Yf) cos.".
)
---------------( -(Xf-XtlsinljJkcosljJk-(YfYf)sinljJksinAk+ (ZiL Zf)COSljJk '

v ktorom sa súradnice Cf, Cr bodov Sk, Pi vyjadria ako
funkcie Cf, Cf z ich vzájomného transformačného
vzťahu [20,21]

X]LGS

= [-sinIjJOCOSAO

-sinljJosinAo COSljJo]
cosAo
o
cosljJocosAo cosljJosinAo sinljJo

Y

[Z
pričom získanie potrebných veličín na vyčíslenie korekcií je vysvetlené v časti 3.1.
4.2 Dátum siete
Na jednoznačné vyjadrenie polohy určovaných bodov
v 3D sieti (k definícii jej dátumu) je potrebných 6 dátumových parametrov [15, 23]. Pre vytváranú sieť v LGS
máme k dispozícii nasledujúce dátumové parametre
v počte d>6, z ktorých možeme použiť taký počet, aký
prislúcha k zvolenému sposobu vyrovnania siete, t.j. či
pojde o vofné alebo vazbové spracovanie 3D siete.
K referenčnému bodu Ber sú priradené:
- 3 karteziánske súradnice LGS, za ktoré sa spravidla volia nulové hodnoty (viažu sa 3 translačné pohyby LGS
v priestore voči referenčnému elipsoidu, resp. v ECS),
- 2 geodetické súradnice l/Jo, Ao bodu Ba (determinujúce
smer normály no), ktoré sa určia z jeho súradníc S-JTSK
(viažu sa 2 rotačné pohyby LGS),

([X]

-sinAo
i,k

ECS_

Y
Z

[X]

ECS)

Y

i,k

Z

(9)

o

v tvare Cf-Cf[=R-l(CjLC/<,),
kde 'Po, Ao v matíCÍ Rsa vypočítajú zo súradníc S-JTSK
bodu Ba.
Potom modelové rdvnice pre smery vo všeobecnosti
možeme vyjadríť podfa
l\Jki

=

f (g (CLk> CLi' 'Po, Ao), 'Pb Ak) -Ok'

(10)

Modelová rovnica pre (geodetické) zenitové uhly Zki
sa tiež vyjadrí ako funkcia súradníc Cli, Gř. Vychádzame
zo vzťahu [5,6,21]
Zki=arceos

-(XiLXf)COSIPkCOS'Yk+(Yf-----------------

(

Yť)cos'Pksin'Pk+(Zf-Zf)sin'Pk
Dki

)
'

v ktorom opať C/Z, q', vyjadríme ako funkcie C/<" CI- na
základe (9), takže vo všeobecnosti modelové rovnice pre
Zki možeme vyjadriť podfa
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Deterministickému
modelu siete, pozostávajúcemu
z rovníc typu (8), (10), (11), odpovedajú stochastický
a štatistický model [11,12]
v =A dG - (L - LO),
(12)
~L

= 0"20QL,

ktorom vektor odhadov dG bude obsahovať užitočné
parametre, t.j. dGL í= [dYL í cIX Lí dZL JT a drpí'dAípre každý
určovaný bod Pí' kým neužitočné parametre dOí sa z vyrovnávacej procedúry vhodným postupom eliminujú
z príslušných normálnych rovníc [15,26].
V (12) A je nxu konfiguračná matica uvažovanej siete
s hodnosťou rk (-1)=uA vje n rozmerný vektor opráv meraných veličín, dCL = CL - (CL)o je u rozmerný vektor 0,\Íh~dov doplnkov hľadaných parametrov siete 1. rádu CL
(CLY sú približné hodnoty parametrov),
dL=L-Lo
je
n rozmerný vektor redukovaných meraní, QL, resp. LL je
nxn kofaktorová, resp. kovariančná matica meraní a O"~
je apriórny variančný faktor.

V

4.4 Riešenie

úlohy

Riešenie modelu (12) vedie k určeniu odhadov doplnkov súradníc budov Pi, t.j. parametrov 1. rádu
dO-=[d~

dYl di

d~l dÁl" .dXpdYpdZp d ~pdÁp]

A=[Sf(C

...)
BC

]
C=C'

určia ako parciálne derivácie meraní [modelových
rovníc typu (8), (10), (11)] podľa jednotlivých súradníc Cf.;, Cf; rpk, Ak pričom konkrétna štruktúra príslušných derivácií - nenulových prvkov matice A je
známa, napr. v [21].
Po uvedených výpočtoch, s použitím estimátora (14)
a približných hodnot súradníc, vyrovnané súradnice bodov Pí SÚ

(13)
a na základe (15) sú k dispozícii aj variancie, resp. smerodajné odchýlky O"xí, O"Yí' O"zí vyrovnaných súradníc jednotlivých bodov Pí' Z (15), resp. z ďalších matíc je možné
určiť aj iné charakteristiky presnosti bodov Pí (napr. absolútne i relatívne konfidenčné elipsoidy) a charakteristiky spoľahlivosti 3D siete [14,15] a ďalšie.

dCL= (ATQL-lA)-1 ATQL-1dL

a parametrov

niektorou vhodnou iteračnou procedúrou alebo aj
uzavretými vzťahmi [1,6,23] a napokon transformácia (Cf)° na (Cf)O podľa (9) s približnými hodnotami súradníc bodov Sk> Pi•
ad 3. Približné hodnoty Lo = [...D fí'" Z gí'" ljJ gí"'] meraných veličín sa určía s použitím modelových rovníc
typu (8), (10), (11), keď za argumenty sa dosadia
približné hodnoty (Cf)O, (Cf)O, rpg, Ag a dátumové
parametre ljJo, Ao referenčného bodu Bo•
ad 4. Prvky nxn matíce A sa podľa

2. rádu

Lc=S~ (ATQL- A-I,
1

ktoré charakterizujú presnosť určenia súradníc bodov Pí,
t.j. ich polohovú neistotu.
Na riešenie je potrebné vyšetriť (vypočítať, resp. zvoliť):
1. kofaktorovú maticu meraní QL a apriórny variančný
faktor, O"~,
2. približné hodnoty súradníc ( CL)O = [xy 11 zq ... ~ Y?,

Zl\F,
3. približné hodnoty LO určovaných veličín a redukované
merania dL,
4. konfiguračnú maticu siete A.
Tieto maticové prvky je možné určiť takto:
ad 1. nxn matica QL sa zostaví spravidla ako diagonálna
(korelácie medzi meranými veličinami sa predpokladajú za zanedbateľné malé) s kofaktormi
QD= ob /~,
Qz=~
/~,
Qw=a;;, /~,
(16)
kde variancie db, db, a;;, sa zavedú na základe údajov výrobcu US, resp. s využitím empirických poznatkov z doterajších meraní.
Za apriórny variančný faktor 0"5 sa može vziať ľubovoľná hodnota, spravidla sa použije priemer zo
všetkých variancií.
ad 2. Približné hodnoty LGS súradníc bodov Pí sa získajú na základe čiastkových krokov 1., 2., 3. postupu riešenia úlohy (pozri časť 3.2). Transformácia súradníc (C{)o na (ce()o sa vykoná podľa
známych vzťahov [3], ich transformácia ďalej na
(Cn° podľa [20,23]
XOr]E,.CS = [(NP+hO;)COSrpPCOSA?
],
(N?+ hP)cosrp?sinA?
2
(N? (1-e )+h?)sinrp?

[

5. Transformácie

do národných dátumov

Y

Vyrovnané súradnice CL=[X
Z]LGSbodov Pina praktické použitie je potrebné transformovať do platných národných systémov, v SR pre civilné aplikácie najčastejšie do S-JTSK a Bpv.
Transformácie je možné vykonať roznymi sposobmi,
z ktorých napr. postup uvedený podľa časti 3.2 (čiastkový
výpočet 5) používa transformačný reťazec cez súradnice
v elipsoidocentrickom
systéme Besselovho elipsoidu
(ECS) a geodetické súradnice podľa

[XY

ZjLGS -+ [XY ZjECS -+ [~AhjGEOD -+

[[~YFTSK].
(20)
[HNJBpv

Vyrovnané súradnice CLí bodov Pí v LGS sa v prvej
transformácii
(20) prevedú na vyrovnané súradnice
Cfv ECS podľa [6,20,23]

kde matic a pootočenia
klade (9) je

LGS vzhľadom na ECS a na zá-

pričom I sú matice i,\Íentít.
Získané súradnice C E (21) bodov Pí sa v ďalšej transformácli transformujú na geodetické súradnice [fP Á h ]PEOD
a tieto ďalej na ich polohové vyrovnané sÚfadnice

[XY];1TSK.
Vyrovnané hodnoty normálnych
dostávame podľa
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kde /lilI! sa určia na základe (2), přičom /lhj; = hj-ho.
Potrebné g;,1/; a aj; sa vyšetria už spomenutými postupmi
v časti 3.1.
6. Záver
Naznačený postup trojrozmerného spracovania geodetickej siete v LGS je vhodný pre všetky druhy lokálnych
sietí. V jeho použití rozhodujúcim momentom je, tak ako
vo všeobecnosti pre 3D siete prijatel'né metodické
a presnostné vyšetrenie zložiek ~, 1/ jednak na spol'ahlivú
tvorbu redukcií, jednak na prevody elipsoidických prevýšení na normálne, resp. naopak. Postup sa dá použiť aj
vo verzii len polohového spracovania sietí. Naznačeným
sp6sobom spracovaná sieť po transformácii do S-JTSK
je pripojená k nemu len jedným bodom (referenčným),
t.j. bez vazieb na ostatné body S-JTSK príslušnej oblasti.
Ak sa ovšem zmerajú aj ostatné body S-JTSK a získajú
sa pre nich nové hodnoty ich súradníc, tieto v porovnaní
s doterajšími platnými hodnotami súradníc dávajú obraz
o relatívnej
lokálnej
deformácii
polohovej
siete
v S-JTSK (vzhl'adom na referenčný bod). Na výpočty obsiahnuté v postupe nie je problém použiť vhodné programové
vybavenie
(napr.
programový
systém
TRIG3NET, vyvinutý na katedre geodézie a geofyziky
Technickej univerzity Košice), teda postup je aj z výpočtového hl'adiska zvládnutel'ný.
Pri spracovaní sietí v LGS dá sa dosadzovať presnosť
vyrovminých súradníc 20-30 mm (napr. v [21] pre sieť
70x70 km sa získali priemerné hodnoty: Ux= 26 mm,
uy=21 mm, Uz = 28 mm pri UD = 6 mm, u'" = 5cc, Uz =
= 8cc) a z nich odvodené súradnice S-JTSK všeobecne
zachovávajú alebo aj vylepšujú túto úroveň polohovej
presnosti. Presnosť ortometrických
alebo normálnych
výšok však bude menšia a závislá na kvalite informácií
(undulácia geoidu, kvázigeoidu, gravimetrických údaj ov,
~, TJ) na ich transformačné určenie.
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Tvorba Digitálnej technickej mapy
mesta Banská Bystrica vo vzťahu
na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy

1. Úvod
Činnosti, ktoré vykonávajú mestské (obecné) úrady sú
často založené na informáciách o vzťahoch k pozemkom
a k stavbám. Príkladom je administratíva stavebných povolení, územného plánovania, ochrany životného prostredia, plánovanie energetiky, rozhodovanie o pozemkoch
a
stavbách,
plánovanie
výstavby
ciest
a inžinierských sietí (plyn, voda, elektrina), zdaňovanie
pozemkov a nehnutefností, zásobovanie vodou a pod.
Zníženie cien hardware, software a zavádzanie systémov PC do praxe má vefký vplyv na zvýšený záujem
o geografické informačné systémy (GIS). Stále váčší počet obcí a miest považuje technológiu GIS za nástroj plánovania ci ufahčenia riadenia. Využitím tejto novej technológie sa zlepšia služby pre občanov v obci,
optimalizuje sa využitie obecného majetku a predovšetkým úspory pri plánování a každodenných činnosti ach.
2. Združenie na tvorbu a aktualizáciu Digitálnej
technickej mapy mesta Banská Bystrica
Banská Bystrica je mesto s rozsiahlymi ekonomickými
a sociálnymi funkciami. Riadenie tak zlo žitého celku vyžaduje kvalitné, rýchle a objektívne informácie, ktoré sú
podkladom na okamžité a účinné rozhodnutia zastupitefských orgánov. Z týchto dóvodov začali pracovníci
mesta Banská Bystrica vyvíjať úsilie o vybudovanie
mestského informačného systému (MIS), ktorého súčasťou je aj digitálna technická mapa mesta (DTMM).
Oslovili všetkých potenciálnych používatefov DTMM
Banská Bystrica, ktorí sa rozhodli, že založia Združenie
DTMM Banská Bystrica (ďalej len združenie).
Členovia záujmového združenia právnických osób na
tvorbu a aktualizáciu DTMM Banská Bystrica sú:
- mesto Banská Bystrica,
- Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Banská
Bystrica,
- Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratislava, odštepný závod Zvolen,
- Slovenské telekomunikácie, š. p., odštepný závod telekomunikacií stredné Slovensko, Banská Bystrica,
- Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica,
- Katastrálny úrad (KÚ) v Banskej Bystrici.
Ciefom vytvorenia združenia uvedených subjektov je
spoločná tvorba a aktualizácia DTMM Banská Bystrica,
jej postupné vypracovanie na celom území mesta Banská Bystrica so všetkými významnými druhmi sietí a sústavná aktualizácia jej banky údajov v súlade so zmenami v sieťach zaradených do obsahu DTMM Banská
Bystrica.

Ing. Dobromila Rolincová.
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Združenie sa vytvorilo na dobu neurčitú. Zmluvné
strany sa dohodli, že združenie bude otvorené aj pre iné
právnické osoby. Orgánmi združenia sú:
- zhromaždenie zástupcov združenia,
- predseda zhromaždenia,
- podpredseda zhromaždenia.
Združenie nadobúda majetokjednak
z ročných príspevkov svojich členova jednak z príjmov za poskytnuté služby iným subjektom. Majetok združenia je
v spoluvlastníctve
členov združenia, ktorí vkladajú
členské príspevky. Mesto Banská Bystrica sa podiefa
50 % a zvyšní platiaci členovia participujú na ročnom
vklade spravidla rovnakým dielom (prvotný vklad
100000 Sk).
Práva a povinnosti Obvodného
úradu životného
prostredia a KÚ v Banskej Bystrici spočívajú v tom, že
poskytujú bezplatne podklady potrebné na tvorbu a aktualizáciu obsahu DTMM Banská Bystrica, pričom na
základe toho, že neplatia finančné platby nemajú podiel
na zisku.
Účastníci združenia majú právo:
- používať a získavať bezplatné informácie z DTMM
Banská Bystrica pre svoju potrebu,
- viesť podsystém správcu siete v celom rozsahu,
- obmedziť prístup k informáciám s osobitným režimom,
- žiadať dodržovanie osobitných podmienok pre určité
ním označené informácie.
Zakladatefská zmluva spolu so stanovami združenia
DTMM Banská Bystrica boli podpísané dňa 15. júna
1993. Následne boli vykonané pracovné stretnutia členov združenia na prípravu konečnej podoby technologického postupu na tvorbu a aktualizáciu DTMM Banská Bystrica.
Technologický postup spracovala firma KIS Bratislava na základe požiadaviek jednotlivých členov združenia. V novembri 1993 prebehlo výberové konanie,
ktoré sa robilo formou priameho oslovenia vytypovaných firiem podfa požiadaviek člen ov združenia. Predmetom súťaže boli meračské a spracovatefské práce potrebné na tvorbu DTMM v určenej lokalite realizované
v súlade s technologickým postupom na tvorbu a aktualizáciu DTMM Banská Bystrica.
Celkove bolo podaných 6 ponúk od nasledujúcich firiem:
CGS Bratislava, GEOPRIS Banská Bystrica, GEOPOZ Banská Bystrica, Geodézia Žilina a. s., ORNTH
Banská Bystrica, Geodézia Bratislava a. s.
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Počet pozvaných

327

100%

Počet zúčastněných

201

61%

5

2%

Počet námietok

Výberová komisia stanovila kritériá na zhodnotenie
jednotlivých ponúk, ktoré boli aj percentuálne
zvážené:
- presnosť priameho merania
25%,
- presnosť skenovania
25%,
- prepojenie bázy údaj ov s grafikou
25%,
- subdodávky
15%,
- cena
10%.
Výsledkom výberového konania bolo vyhlásenie víťaza, ktorým sa stala firma ORNTH z Banskej Bystrice.
3. DTMM Banská Bystrica
DTMM Banská Bystrica je chápaná ako elementárny prvok v štruktúre MIS, ktorý poskytuje najzákladnejšie
priestorovofunkčné
informácie pre všetkých členov
združenia. Časť informácií je dostupných pre ktoréhokorvek zákazníka.
Proces tvorby DTMM je zásadne možné rozdeliť na:
- vytváranie nových podkladov,
- aktualizácia podkladov,
- používatefský servis.
Grafickým
podkladom
technickej
mapy mesta
(TMM) je mapový list v mierke 1 : 500 o rozmeroch
62,5x50 cm. Mesto prostredníctvom Útvaru hlavného
architekta (ÚHA) bolo obstarávatefom TMM, ktorá
bola vytvorená analógovou metódou. Takto bol o zmapovaných cca 2/3 územia mesta Banská Bystrica.
Pretože forma a čiastočne aj obsah nie je postačujúci
pre DTMM bol o potrebné aktualizovať a formátovať
TMM do podoby výstupov využitefných v DTMM.
Ako sa postup ne ukázalo, existujúce mapové podklady na značnej časti územia mesta nevyhovovali presnosťou požadovaným kritériám, a preto sa prešlo na priame meranie
mapovaného
územia
geodetickými
metódami.
Aktualizácia existujúcich podkladov musí byť vykonávaná permanentne a nanajvýš zodpovedne tak, aby
DTMM bola okamžite využitefná, aktuálna a jej systém
bol otvorený, pričom právna zodpovednosť za správnosť
informácie je stanovená vždy pre toho, kto informáciu
poskytuje, resp. aktualizuje. Ako jeden z vážnych okruhov je nutné chápať aj potrebu porealizačných meraní
novostavieb, rekonštrukcií, preložiek a opráv všetkých
prvkov systému. Bez dokladovania tohto merania s udaním aj atribútov na tvorbu bázy údaj ov DTMM nebude
vydané kolaudačné, resp. používatefské povolenie. Táto
povinnosť je zakotvená v zmluve, resp. v stanovách združenia a zároveň sa predpokladá so zriadením funkcie
mestského geodeta, ktorý by kontroloval dodržiavanie
stanovených podmienok v územnom, resp. v stavebnom
povolení vo vzťahu k územiu.
Používatefským servisom systému DTMM bude poverená organizácia zabezpečujúca tvorbu a aktualizáciu
DTMM, teda ÚHA mesta Banská Bystrica.

Rozdiel výmery
do%

Počet prípadov

1
2
4
6
10
20
30
50
viac ako 50
SPOLU

501
255
187
217
133
73
34
19
18
1437
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%
34,9
17,7
13,0
15,1
9,3
5,1
2,4
1,3
1,2
100,0

4. Technické podklady na tvorbu katastrálnej
DTMM Banská Bystrica

vrstvy

Zmeranie mestaBanská Bystrica v mierke 1: 1000 (technicko-hospodárska
mapa) bolo začaté v máji 1969
a skončené v novembri 1971. Meranie bolo rozdelené do
piatich etáp:
I. etapa
II. etapa
III. etapa
IV. etapa
V. etapa

štvrť mesta Uhlisko,
východná časť mesta,
centrum,
západná časť mesta,
lesy.

Vzhfadom na to, že v centre neboli vefké zmeny, pre
III. etapu bola zvolená technológia reambulácie, kde mapové listy v mierke 1 : 1000 v miestnom súradnicovom
systéme boli transformované do súradnicového systému
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)
tzv. Brnenskou metódou tak, že boli zvolené vlícovacie
body na polohopisnej situácii v rohoch mapových listov,
ktoré sa geodeticky zmerali. Polohopis 1., II. a IV. etapy
(bez III. etapy) bol priamo meraný v teréne geodetickými metódami. V V. etape boli odsunuté súradnice 10mových bodov vlastníckych hraníc z máp miestneho súradnicového systému a pretransformované
do S-TJSK.
Celkom bolo zhotovených 60 mapových listov.
5. Preberanie výsledkov DTMM Banská Bystrica do
katastra nehnutel'ností
Vyhotovitelia
DTMM Banská Bystrica odovzdajú
správe katastra (SK) vrstvu katastrálnej mapy, vyhotovenú podfa technologického postupu na tvorbu a aktualizáciu DTMM Banská Bystrica.
SK prešetrí každú parcelu z hfadiska technického
a právneho. Prešetruje sa obsah, jej realizácia v štruktúre
údaj ov vektorovej katastrálnej mapy (VKM) a ako bola
dodržaná úplnosť obsahu. Ďalším krokom spracovania
údaj ov z DTMM je kontrola výkresov cez kontrolný program, ktorý zistí chyby v štruktúre objektov, prípustnosť
typu spojenia, kresliaceho krúča, značiek a totožnost línií.
Po kontrole všetkých výkresov sa vyrovná kontrola súladu súčtu výmer parciel každého výkresu s výmerou obvodu s presnosnosťou na 0,01 m2•
Pracovníci SK vypočítali súradnice celého obvodu katastrálneho územia Banská Bystrica, čím bola následne
jednoznačne analyticky definovaná výmera katastrál-
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neho územia. Rozdiel medzi výmerou určenou kartometrickým vyhodnotením a výmerou vypočítanou zo súradníc predstavoval 7509 m2 a bol daný do fiktívnej parcely. Postupom času, ako sa bude ukončovať tvorba VKM
v katastrálnom území Banská Bystrica, fiktívna parcela
zanikne. Takto maže SK kontrolovať výpočet výmer parciel s uzáverom na výmeru katastrálneho územia.
V katastrálnom území Banská Bystrica sa následne
vykonáva obnova katastrálneho operátu v skrátenom
katastrálnom konaní, to znamená že katastrálnu mapu
možno doplniť o jej číselné vyjadrenie. Nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií
predkladá SK na verejné nahliadnutie prostredníctvom
obce podl'a etáp skončenia tvorby DTMM. V súčasnej
dobe bola skončená II. etapa, čo celkom predstavuje cca
130 ha takto spracovaného územia. Vlastníkov, evidovaných v katastri nehnutel'ností, ktorým boli zistené rozdiely výmery parciel SK pozvala na konanie o námietkach. Zúčastnení mali právo podať námietky proti
chybám v obnovenom katastrálnom operáte.
V tabul'ke 1 sú uvedené údaje z konania o námietkách.
V tabul'ke 2 sú spracované výsledky porovnania výmer parciel určených kartometricky a digitálne. Rozdiel
výmery bol percentuálne určený vzhl'adom na výmeru
udávanú v súbore popisných informácií.
Presnosť určenia súradníc podrobných lomových bodov hraníc pozemkov zobrazených v katastrálnej mape
bola overená kontrolným meraním náhodne zvolených
podrobných lomových bodov v teréne.
Meran,ie vykonali pracovníci SK a inšpektor pre obnovu katastrálneho operátu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Meranie bolo vykonané komparovaným
pásmom. Kontrolovaná
bola

vzájomná poloha objektov, resp. ich omerané miery. výsledkom kontrolného meranie bolo porovnanie dížok
vypočítaných zo súradníc s dížkami priamo meranými
v teréne. Rozdiel dížok sa pohyboval v intervale od 0,0
do 0,10 cm. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie technologického postupu na tvorbu a aktualizáciu
DTTM Banská Bystrica a nový súbor geodetických informácií vyhovuje 3. triede presnosti podl'a Metodického
návodu na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (984210
MN-l/95).
Výsledkom týchto prác je vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu, ktoré sa vyhlasuje po jednotlivých etapách spracovania. V území, v ktorom je vyhotovená VKM sa musí zabezpečiť následne aj jej
aktualizácia podl'a platných návodov na aktualizáciu
VKM.
6. Záver
S ohl'adom na súčasnú tvorbu katastrálnej vrstvy DTMM
a jej premietnutí do katastra nehnutel'ností vo forme
VKM možno konštatovať, že zvolený postup bol správny
a je potrebné v tejto spolupráci s členmi združenia a vyhotovitel'om DTMM pokračovať.
Pre mestá a obce, ktoré chcú vytvoriť DTMM možno
spoluprácu so SK len odporučiť, pretože majú najviac
skúseností s tvorbou VKM, ktorá je nevyhnutným podkladom na využitie GIS.

Lektoroval:
Ing. Joz~f Marek.
UGKKSR

Státní mapová díla a databáze
ve Spolkové republice Německo

Ooc. Ing. Miroslav Mikšovský. CSc.•
katedra mapování a kartografie
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Kartografické aktivity ve SRN v oblasti státního mapového díla jsou zajišťovány zčásti federálními orgány a institucemi, zčásti orgány a institucemi spolkových zemí.
1. Kartografické aktivity federálních orgánů
a organizací
Z federálních orgánů je to především Institut fiir Angewandte Geodasie (Institut pro užitou geodézii - dále jen
IfAG) se sídlem ve Frankfurtu n. Moh. a s pobočkami
v Berlíně a v Lipsku. IfAG se v oblasti kartografie zabývá především topografickými
mapami v měřítku
1 : 200 000 a přehlednými mapami menších měřítek.
Zpracování topografických map středních a velkých měřítek je úkolem zeměměřických správ jednotlivých zemí
(Vermessungsverwaltungen
der Lander - dále VYL).

IfAG zpracovává a vydává topografické mapy v měřítku 1: 200 000 pro celé státní území. Celkově představuje toto mapové dílo 59 mapových listů, z nichž 32 mapových listů zobrazuje území starých spolkových zemí.
Tyto mapové listy byly vydávány ve čtyřech verzích, a to
jako
- normální verze mapy,
- pracovní verze mapy,
- orohydrografická verze mapy a
- verze s administrativním dělením území.
Pro nové spolkové země (býv. NDR) jsou postupně
odvozovány mapy z původních topografických map
1 : 200000 zpracovaných ve značkovém klíči používaném
dříve v rámci Varšavské smlouvy.
Z přehledných map vydávaných v IfAG je třeba uvést
mapu v měřítku 1 : 500 000 (4 mapové listy vydávané ve
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4 verzích obdobně jako topografická mapa 1:200000)
a mapu 1:1000000 (Karte der Bundesrepublik
Deutschland). Tato přehledná mapa byla po sloučení obou
německých států rozšířena směrem na východ až po 15 o
zeměpisné délky aje vydávána v několika verzích (verze
normální, orohydrografická, s administrativním dělením,
s trigonometrickou sítí 1990 a s názvy a hranicemi spolkových zemí). Tyto topografické i přehledné mapy jsou
kromě analogové formy k dispozici i ve formě digitální
(v rastrovém formátu). Hlavním současným úkolem
IfAGu je vytvoření nové databáze ve formě ATKISDLM 200 respektive ATKIS-DLM 1000, tj. přechod na
digitální mapy ve vektorovém formátu.
V poslední době došlo v IfAG k výměně hardware.
Byl vyřazen dosud používaný SCITEX System Response 250 a nahražen výkonnými personálními počítači
se softwarem RASCON a skenerem a plotrem Luscher.
Pro zpracování digitálního modelu terénu je dosud používána pracovní stanice UNIX s geografickým informačním systémem v ARC/INPo.
Spolkový úřad pro námořní plavbu a hydrografii
(Bundesamt fur Seeschiffahrt und Hydrographie - BSH)
se sídlem v Hamburgu a pobočkou v Rostocku se kromě
analogových map zaměřil na tvorbu nových digitálních
map pro námořní navigaci. Úkol je řešen v rámci Mezinárodní hydrografické organizace IHO (International
Hydrographic Organisation) s použitím programu ECDIS (Electronic Chart Display). Nově se vyvíjí objektově orientovaný systém NAUTHIS (Nautical-Hydrographic Information System), který je geografickým
informačním systémem obsahujícím data jak pro plavbu,
tak i pro rybolov a námořní sporty. Tento systém přejímá
údaje z ECDIS, které doplňuje o další informace. NAUTHIS je připravován ve standardizovaném
formátu jednotně pro celý prostor severní Evropy. Řídící centrum
tohoto geografického informačního systému je ve Stavan"geru (Norsko).
Uřad pro vojenskou geovědu (Amt fiir MilWirisches
Geowesen - AMilGeo) řešil po sjednocení obou německých států v říjnu 1990 jako hlavní úkol konverzi
vojenských topografických map z území býv. NDR na
standardy NATO. Byla zpracována jednotná topografická mapa SRN v měřítku 1: 50 000 (vydání M 745),
která se liší od verze používané v civilním sektoru
pouze tím, že má doplněnu síť UTM a má trojjazyčnou
legendu. Práce byly provedeny v letech 1991-92 (celkem 216 mapových listů). Jako podklad byla použita
topografická mapa 1: 50 000, zpracovaná ve značkovém klíči a kladu mapových listů používaném v rámci
býv. Varšavské smlouvy (pozn.: do doby vyhotovení
této nové topografické mapy používala armáda SRN
pro území býv. NDR mapy v měřítku 1: 50 000, vyhotovené v USA na podkladě vojenského mapování
Wehrmachtu z období 2. světové války). Všechny vojenské mapy jsou zatím k dispozici pouze v analogové
formě.
Spolkový úřad pro geovědy a suroviny (Bundesanstalt
mr Geowissenschaften und Rohstoffe - BGR) se sídlem
v Hannoveru a Berlíně se zabývá tvorbou geologických
a geofyzikálních map a map životního prostředí, kde se
zaměřuje především na podzemní vodní zdroje a na půdy
a jejich kontaminaci. Mapy jsou zpracovávány převážně
v analogové formě. V digitální podobě byla zpracována
nová hydrogeologická mapa SRN v měřítku 1 :1 000000
s využitím softwaru ARc/lNPo.
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Spolkový výzkumný ústav pro regionální geografii
a plánování (Bundesforschungsanstalt
fiir Landeskunde
und Raumordnung - BfLR) se sídlem v Bonnu se zabývá monitorováním vývoje aktuálních prostorových informací o SRN, jejich analýzou a vývojem informačního
systému pro regionální plánování a výstavbu. Většina
zpracovávaných map je určena pouze pro vnitřní potřebu. Publikovány byly mapy z oblasti vývoje populace
a migrace obyvatelstva v měřítkách 1: 2 000 000 až
1: 3 000 000.
2. Kartografické

aktivity ve spolkových zemích

Kartografické aktivity ve spolkových zemích jsou zaměřeny na zpracování map velkých měřítek a na topografické mapy až do měřítka 1 : 100 000. Práce jsou zajišťovány v rámci Zeměměřických správ spolkových zemí
(VVL), kterých je celkem 14.
VYL Baden- Wurttemberg se sídlem ve Stuttgartu
zpracovává jednak topografické mapy velkých měřítek
(tzv. Hohenflurkarte v měřítku 1 : 2500 pro východní část
území a Deutsche Grundkarte v měřítku 1 : 5000 pro západní část území, celkem ročně cca 600 mapových listů)
a topografické mapy středních měřítek, které souvisle
pokrývají území země v měřítku 1 :25 000 (284 mapových listů), 1: 50 000 (76 mapových listů) a 1: 100000 (20
mapových listů). Revize topografických map středních
měřítek se provádí v pětiletých cyklech. Od r. 1989 se
tyto mapy vyhotovují v novém značkovém klíči a kladu
listů. Do konce r. 1995 bylo těmito novými mapami pokryto cca 95 % území. Všechny topografické mapy jsou
k dispozici rovněž v digitální formě. Pro celé území byl
zpracován digitální model terénu s výškovými body
vzdálenými od sebe 50 m. Nově se zpracovává digitální
model území (DLM) v měřítku 1 : 25 000 jako objektově
orientovaný GIS. Tento model se po dokončení stane
součástí topograficko- kartografického
informačního
systému ATKIS připravovaného
v rámci federálního
programu.
VYL Bayern se sídlem v Mnichově zpracovává dosud
topografické mapy v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 100 000
klasicky. Digitálně byla zpracována přehledná mapa Bavorska v měřítku 1 : 500 000.
VYL Berlin se po sloučení obou částí Německa zabýval přípravou nových topografických
map velkých
i středních měřítek. Nově byla zpracována mapa v měřítku 1: 5000 (celkem 149 mapových listů pro území
města). V prostoru západního Berlína vznikly odvozením z map v měřítku 1: 4000 z období po r. 1920, které
byly v této části města průběžně aktualizovány až do
r. 1991. V prostoru východního Berlína byly odvozeny
z map pořízených transformací v r. 1960. V r. 1991 bylo
rozhodnuto o zpracování topografické mapy v měřítku
1 : 10 000, pro níž byly v západní části města využity mapy
1: 10 000 vzniklé v r.1929 a trvale udržované, ve východní
části města pak mapy 1 : 10 000 vzniklé v 60. letech podle
instrukcí zpracovaných v býv. NDR. Sjednocen byl u tohoto mapového díla pouze klad mapových listů, zatímco
obsah a grafické ztvárnění map zůstaly nezměněny. V období 1990-94 byla jako podklad pro nový územní plán
zpracována přehledná mapa v měřítku 1: 50 000 (tzv.
předběžné vydání). Topografické mapy v měřítkách
1 : 25 000, 1: 50 000 a 1: 100 000 se pro obě části rozděleného města vyvíjely v minulosti zcela odděleně.
V r. 1993 bylo rozhodnuto o jejich novém zpracování

1996/195

Geodetický a kartografický obzor
196 ročník 42184, 1996, číslo 9

podle ~tandardů užívaných ve starých spolkových ze·
mích. Ukol je řešen s použitím výrobních kapacit VVL
Brandenburg.
VVL Brandenburg se sídlem v Postupimi stejně jako
VVL Sachsen se sídlem v Drážďanech jsou novými zem·
skými zeměměřickými správami, které vznikly v r.1991.
Jejich hlavním úkolem je převod topografických map
v měřítkách 1: 10 000 až 1 : 100 000 na standardy, použí·
vané ve starých spolkových zemích. Velká pozornost je
zde věnována digitálnímu zpracování map. Na cca 60 %
území zde byl vytvořen D LM 25/1, který bude využit pro
ATKIS. Digitalizace je prováděna na topografické mapě
1 : 10 000 nebo na fotoplánech stejného měřítka, do
konce r. 1994 se počítá s pokrytím celého území. Revize
topografických map 1 : 50 000 se provádí interaktivně na
pracovních stanicích se softwarem RASCON. Obdobný
postup má být využit i pro mapy v měřítku 1: 100 000.
VVL Hamburg se v uplynulém období zaměřil na digitální zpracování plánu města a přípravu GlS s detailními informacemi o stavbách a městské dopravě. Informace jsou připraveny na CD-ROM.
VVL Hessen se sídlem ve Wiesbadenu věnuje hlavní
pozornost zpracování nové základní mapy (Deutsche
Grundkarte) v měřítku 1: 5000 a revizi stávajících topografických map 1: 25000 až 1 : 100000. V r.1995 byla za·
hájena digitalizace fotoplánů v měřítku 1: 5000 s cílem
získat digitální model území v měřítku 1 : 25000 pro ATKIS.
,
VVL Mecklenburg- Vorpommern
se sídlem ve
Schwerirtu zpracovává v současné době topografické
mapy měřítek 1: 10 000 až 1: 100 000 jak v analogové
tak i v digitální podobě (především v rastrovém formátu). Připravovány jsou i vektorové soubory dat pro
federální projekt ATKIS. Digitalizace celého topografického díla země má být dokončena v r. 1997.
VVL Niedersachsen se sídlem v Hannoveru se zamě·
řuje na digitální zpracování topografických map již od
r. 1991. V r. 1995 byl dokončen DLM pro ATKIS a vyvíjí se technologie vizualizace DLM. Pro celou měřítkovou řadu topografických map 1: 25 000 až 1: 500 000 je
již k dispozici jak rastrová tak i vektorová databáze.
S použitím metod digitální kartografie je revidována asi
1/3 tradičních topografických map 1 : 25 000 a asi 20 %
map 1: 50 000. Podstatný nárůst uplatnění digitálních
metod při údržbě topografického díla se počítá po zapojení soukromých firem do těchto prací. k němuž dojde již v nejbližších letech. Používány jsou osvědčené interaktivní pracovní stanice se softwary ICAO, MAP
REVISOR a SICAD/open. které byly vyvinuty ve spolupráci s firmou Siemens, Nixdorf.
VVL Nordrhein-Westfalen
se sídlem v Bonnu věnoval hlavní pozornost přípravě DLM 25/1 pro federální
projekt ATK1S. V r. 1994 byly na společném symposiu
zpracovatelů a uživatel"O GlS ATKIS definovány požadavky na tvorbu a využívání geotopografických dat jak
v soukromém tak i ve státním sektoru. V současné době
se vyvíjejí procedury pro údržbu dat a pro doplňování
dalších objektů databáze (např. užití p-ody, názvy ulic
apod.). Zdrojem digitálních informací pro údržbu DLM
25/1 budou především ortofotomapy 1: 5000. Testován
byl tzv. Signum-System. který se však neprokázal pro
hromadné zpracování dat jako vhodný. vývoj automati-

zovaného odvozování map menších měřítek z D LM 25/1
bude asi podstatně obtížnější než se původně očekávalo
a lze předpokládat, že se v nejbližší budoucnosti zatím
neuplatní. Zahájeno bylo skenování topografických map
různých měřítek s cílem zajistit jejich digitální údržbu
a obnovu. Byl zpracován vektorově orientovaný program pro doplňování kartografických symbolů do stá·
vajících map. Vektorové prvky topografických změn jsou
zde v závěrečné fázi zpětně transformovány do rastrové
formy a včleněny do ostatních nezměněných prvků
mapy. Tento nový způsob údržby a obnovy rastrových
map je používán od 1995 pro mapy měř. 1: 25000. vý.
hledově se uvažuje o zpracování bezešvých rastrových
topografických map ve všech měřítkách a s vyhotovováním tiskových podklad"O topografických map z těchto
datových soubon\.
VVL Rheinland-Pfalz se sídlem v Koblenzi a VVL
Saarland se sídlem v Saarbrtickenu zahájily v r. 1990
a v r. 1995 dokončily práce na DLM 25/1 v rámci projektu ATKIS. Přesnost datových soubor"O je uváděna
3 m ve vodstvu a v dopravní síti a 10 m u sídel a vege·
tace. Podkladem zde byly mapy 1:5000. fotoplány 1 : 5000
a stereofotogrammetrické
vyhodnocení leteckých mě·
řických snímků v měř. 1: 34 000. Přestože topografické
mapy 1: 25 000, 1: 50000 a 1:100 000 zde již byly převedeny do rastrového formátu, je jejich údržba prováděna
i nadále klasicky.
VYL Schleswig-Holstein se sídlem v Kielu zpracovává
novou základní mapu v měřítku 1:5000. Do konce r.1994
bylo z celkového počtu 4300 mapových listů nově vyhotoveno 3900 mapových listů. zbytek je zatím zpracován
v tzv. předběžném vydání (bez výškopisu). Topografické
mapy 1: 25 000 až 1: 100 000 jsou zde pravidelně obnovovány v pětiletém cyklu. V r. 1992 byla zahájena digitaUzace map 1 : 25000 pro projekt ATKIS, která však dosud není dokončena.
Zkouší se zpracování
tzv.
"pixelových map" a automatizace jejich revize pomocí
obrazovky a leteckých snímků.
VYL Thtiringen se sídlem v Erfurtu řeší obdobně jako
jiné VYL nových spolkových zemí převod topografických map býv. NDR na standardy západních spolkových
zemí. Do r. 1995 byl dokončen převod topografických
map 1: 2S 000 (128 mapových list"O)a 1: 100000 (9 mapových listů). zpracovávají se mapy měřítek 1: 10 000
a 1: 50 000. Všechny mapy jsou zatím jen v analogové
formě, při jejich revizi a obnově se však již počítá s použitím metod digitální kartografie. DLM 25/1 pro ATKIS
zde byl již dokončen.
Řada úkolů spojených se získáváním. správou a údržbou digitálních topografických dat je řešena ve spolupráci s instituty vysokých škol, zejména s Univerzitou
v Bonnu. Technickou univerzitou v Drážďanech a Vysokou školou technickou v Darmstadtu.

WINTGES, T.: Report on the Cartographlc Actlvltles of the Fe,
deral Republlc oť Germany ln the Period 1991~95. Blele·
ťeld~Berlln~MUnchen, Deutsche Gesellschaft fUr Kartographle
1995.
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SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Zasedání pracovní skupiny
Map BSR Project

11. Kartografická konferencia
061.3:528.9(437.6)

Ve dnech 21. a 22. května 1996 se v Helsinkách konalo
zasedání pracovní skupiny tvořené zástupci států, jejichž
území patří k úmoří Baltského moře. Zúčastněné státy
participují na projektu MapBSR (Balt Sea Region), jehož cílem je vytvoření souboru dat z uvedeného území
na úrovni měřítka 1: 1 000 000. Databáze má sloužit
k podpoře různých forem mezinárodní spolupráce vedoucích k ochraně vod Baltského moře, zejména k řízení
aktivit spojených s využíváním přírodních zdrojů, odhadem dopadu těchto procesů na životní prostředí, plánováním na mezinárodní úrovni, výzkumem a konečně
tvorbou map.
Do databáze mohou být v budoucnu doplňována
různá tematická data, jako např. údaje o hustotě obyvatel nebo kvalitě vod. výstup z kartografické databáze
bude realizován buď na obrazovce počítače nebo ve
formě tištěné mapy. Po dokončení bude databáze základem pro tvorbu GIS.
Účastníky projektu jsou státní zeměměřické služby
kooperujících států, k nimž náleží Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko
a Rusko'. Koordinátorem projektuje National Land Survey of Finland. Během tvorby databáze se počítá se spoluprací mezi státními zeměměřickými službami i dalšími
organizacemi, které budují geografické databáze v daném území.
Na zasedání pracovní skupiny (bez účasti zástupců
Norska a Slovenska) byl vyhotoven následující seznam
objektů plánované databáze:
- hranice (státní, regionů, měst, teritoriálních vod),
- vodstvo (pobřežní břehová čára, jezera, řeky, kanály,
ledovce, hlavní a dílčí povodí),
- doprava (silnice, železnice, letiště, přístavy, letecké koridory, lodní linky, heliporty),
- sídla,
- geografická jména,
- výškopis (vrstevnice, kótované body, hloubnice, digitální model terénu),
- příroda (národní parky, chráněná území),
- využití půdy (lesy, bažiny atd.).
Zeměměřická služba každého zúčastněného státu zajistí příslušné obsahové prvky ze svého území, které pak
budou včleněny do jednotné kartografické databáze. Koordinátor projektu vypracuje do konce září 1996 úvodní
studii, která bude vycházet z informací o vstupních datech použitelných pro řešení projektu, dále o termínech,
kdy tato data mohou být k dispozici a o odhadu příslušných nákladů. Tyto informace poskytne každá ze zúčastněných stran do konce června 1996. Dle předpokladu se
naše republika bude yodílet na tvorbě databáze vektorovou formou Mapy CR 1:500 000 doplněné o vrstevnice.
Další setkání se bude konat opět ve Finsku počátkem
října 1996 za účasti předsedů geodetických a mapových
služeb zúčastněných států, kteří rozhodnou o způsobu
a podmínkách realizace projektu.
RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř,
Zeměměřický úřad,
Praha

V Bratislave-Petržalke
v dňoch 19. a 20. 10. 1995 "doplávala
kartografia" s Kartografickou spoločnos(ou Slovenskej reRubliky (SR) a s kartografickou společností Ceské republiky (CR)
k sviatočnému zastaveniu už 11. kartografickej konferencie
(KK) s mottom "Mapa - podklad k novým informáciam". Slávnostné, pracovné rokovanie bolo v kongresovej hale Technopolu (obr. 1) za účasti 10 nestorov kartografie,4 predsedov profesijne blízkych odborných organizácií: prof. RNDr. M. Zaťku,
CSc. - Slovenská geografická spoločnosť, prof. Ing. J. Abeloviča, CSc. - Slovenský zvaz geodetov, Ing. E. Matáka - Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, doc. Ing. P. B artoša,
CSc. - Spoločnosť pre fotogrametriu a diafkový prieskum Zeme
(DPZ) SR, ďalej predsedov najvyšších profesijných ústredl)ých
orgánov štátnej správy doc. Ing. I. HorňansJého,
CSc. - 9rad
geodézie, kartografie a katastra S.\3.~ Ing. 1. Símu, CSc. - Ceský
úřad zeměměřický a katastrální (CUZK), a ako i náčelníka Topografickej služby (TS) Armády §R - plk. Ing. P. Forgácha
a zástupcu náčelníka TS Armády CR - plk. Ing. 1. Tomana.
Otvorením rokovania konferencie sa dokumentovala
spoločná práca slovenských a českých kartografov a Eriaznivcov
kartografie, čím sa naplnili odporúčania z 10. KK (Brno 1993)
v pokračovaní dlhoročnej tradície. Milou událosťou bola informácia o vyhodnotení súťaže detskej kresby s tematikou máp
a mottom "MAPA SVETA" o cenu Barbary Petzenik, ktorú
usporiadala Medzinárodná kartografická asociácia (ICA). Kartografická spoločnosť SR zorganizovala celoslovenskú súťaž, do
ktorej sa prihlásilo ~5 detských prác. Patronát nad súťažou IIJala
Základná škola (ZS) v Zarnovici na ulici F. Kráfa (okres Ziar
nad Hronom). V rámci SR odborná porota vybrala 5 najlepších
prác a Kartografická spoločnosť SR ich poslala do Barcelony
(Spanielsko), kde bola vyhodnotená svetová súťaž v septeIIJbri
1995. S hrdosťou a radosťou bol a prijatá správa, že Jallka Duranková (15-ročná) z Gymnázia Nová Baňa (okres Ziar nad
Hronom) sa stala jednou z lO-tich víťaziek celosvetovej súťaže
bez určenia poradia s prácou nazvanou "Čarovný svet detských
snov"I). Radosť bol a o to vačšia, že 1. Duranková zopakovala
svoj triumf spred dvoch rokov. Za prítomnosti rodičov jej diplom lCN) odovzdal viceprezident lCA doc. RNDr. M. Konečný, CSc. a predseda Kartografickej spoločnosti SR doc. Ing.
M. Hájek, CSc., jej odovzdal vecný dar (obr. 2).
Odborný program 11. KK tvorilo 27 přednesených príspevkov v pJéne a to: Nové trendy v kartografii - M. Konečný; Zákon o Státnom informačnom systéme SR - A. Dubčák; Koncepcia tvorby máp, budovanie základnej bázy údajov pre GIS
a ich legislajívne prostredie - O. Vojtičko; Kartografické aktivity TS ACR v rámci mezinárodního programu "Partnerství
pro mír" - 1. Toman; Aktivity Zeměměřického úřadu v oblasti
naplňování ISZK a digitalizace kartografických děl- A. Kurz;
Geoinformatika
priestorovo orientované informačné systémy
- I. Mitášová; Tvorba katalogu objektů :Z;ABAGED/l - 1.
Uhlíř; Báza údajov pre GIS na Slovensku - S. Spaček; MicroGEOS - nástroj pro vedení digitální katastrální mapy - M. Kocáb; Technológia ORACLE a jej postavenie pri budovaní štát!!ych, rezortných a lokálnych informačných systémov - R.
Cechvala; Fotogrametria, DPZ a GlS - najvhodnejšie spojenie - P. Bartoš; výstup vojenského topografického informačního systému v topografické službě ACR - E. Martinec; Návrh vojevského informačného systému o území - J. Piroh;
Zámery Státistického úradu SR v oblasti využívania priestorových informacií - I. Duša; Nový systém průběžného hodnocení
kvality topografických map - F. Miklošík; Geologické mapy
a mapovanie Západných Karpát - A. N agy; Základné mapové
diela vrezorte dopravy SR-G. Krivosudská;GIS
povodiaDunaja - P. Minárik;Yyužití
nové techniky pro tvorbu a obnovu
map - O. Kafka; Skolní kartografie - E. Klímová; Geocentrický súradnicový systém a GlS - M. Mojzeš; Modelovanie
a kartografické zobrazenie vo.dnej erózie pody s využitím GlSu a údajov Landsat TM - M. Súri; Možnosti využitia bázy údajov CORlNE land coverv kartografii-J. Feranec; Výroba map
I) Víťaznú prácu a diplom od prezidenta ICA pozri 4. str. obálky
Geodetického a kartografického obzoru, 1996, Č. 4.
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a ekologie - M. Mikšovský;
Problematika
podnikání
v kargorafii - 1. Kučcra:
Aplikácia
autorského
práva pri tvorbe a vydávaní štátnych mapových
clicl- D. Fičor; Výkon autorského
práva u vydavatcl'a
kartografického
diela - P. Kontra.
Na zvýšcnie odbornej
úrovnc konferencie
prispelo
16 panelových vystúpení
prczentovaním
konkrétnych
výslcdkov
a to:
Expertní systémy a ll10derní kartografic
- T. Beránek:
O niektorých metódach
scgmcntácie
obrazu v DPZ - L. Balada:
Transformačný
prístup
ku kombinovanému
kódovaniu
aerokozmických
snímok -- J. Polce: Kartografické
spracovanic
výsledkov komplcxného
geoll1orfologického
výskumu v prostredí
CiIS-u -.I. Minár: SCOP
tvorba digitálncho
modelu reliéfuP. Ripka: Geometricko-lopologické
aspekty modelovania
krajiny - M. Vajsá blov,;: Tcchnológia
spracovania
topografických
máp - M. Bc rezný:Test
výškopisu topografickej
mapy 1:10 000
- M. Adamják:
Vojenský informačný
systém o území - J. Piroh;Aplik<ícia
multimcdiúlnych
technológií
GIS vo výučbe. výcviku a podnikaní
v environmentálnom
mapování
- F. Hofľmann: ARlikácia
kartografických
zobrazení
pre Slovensko
.I. VaIko: Skol ní kartografie
- E. Klímová;
Niektoré
aspekty
kartosigmatického
výskumu atlasov -A. Wolodtschenko;
Geologick~é mapy Geol()gického
ústavu D. Štúra - A. N agy: Nová
generace
turistických
map - B. Háj; Vybrané
aspekty tvorby
lokalizačného
zúkladu GIS na informačnej
úrovni základnej
mapy 1:10000 - F. Marko.
K rokovaniu
konfcrcncie
taktiež prispelo aj 27 autorov s príspevkami
iba publikovanými
(v Kartografických
listoch
a v Zborníku)
ale ncprcdnesenými.
ktoré tvoria bohatstvo
adresného potcnci,Hu
KK. Prípravný
výbor konfcrencie
venoval
veIkú pozornost
pokračovaniu
tradícic. že všetci účastníci pri
prczentácii
dostali písomné
materiály.
a to Geodetický
a kartografický
obzor. 1995. Č. 9. Zborník
z II. kartografiekj
konfercncic - 226 s. a Kartografické
listy. 1995. č. 3 - 128. s. Okrem
toho dostali materiály
od sponzorov.
Sprievodnou
akci ou konfcrencie
boli aj výstavy. a to:
I. Výstava dctských kresieb s tematikou
máp a mottom MAP(\.
SVETA. Tvorilo ju 95 kresicb 89 žiakov a žiačok z 13 ZS.
gymnázia. strcdného
odborného
učilišťa a matcrskcj
školy.
Dominantou
boli kópie 5 prác odoslaných
do Barcelony
na
svetovú sMaž. ktoré odborná
porota vyhodnotila
6. 6. 1995.
a tS1: 1. micsto M. Vavrek (IO-ročný - L) Bardejov. 2. miesto
.I. Dpranková
(15-L) Nová Baňa. 3. miesto 1. Duranka
(14L) Zarnovica.
4. miesto M. ~ngelovičov,)
(14-L) Sabinov.
5. micsto.l. Michňov,) (14-L) Zarnovica.
2. Výstava kartografických
produktov právnických a fyzických subjektov. kartografických
aplikácií. systémov. koncepcií a diplomových prác. Vystavovate1'mi boli: Kartografic. a. s.. Praha; Geodetický a kartografický
ústav Bratislava: MicroCAD Systems. spol.
s. r. o .. Košice: BANK Pro tcam. a.s .. Bratislava: Freytag + Berndt
Bratislava: lntcrgraph
SR spol. s L o .. Bratislava: Hclp Service
Slovakia.spol. s L o .. Bratislava;Stavebná
fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Prírodovedeckú
fakulta Univerzity
Komenského
Bratislava. Geografický ústav SAV Bratislava: Slovenská agcntúra životného prostredia Bratislava; Vojenský kartografický ústav. š. p .. Harmanec; Eurosense. spol. s L o .• Bratislava: Oraclc
Slovakia
Representative
Oťťice Bratislava:
Gcodcsie. a. s.. Brno; Ministerstvo
dopravy. póšt a telekomunikácií SR Mapa Slovakia. spol. s r. 9 .. Bratisl.ava: SHOCART
Zlín: A RCDATA Praha: Geodézie CS. a. s.. Ceská Lípa.

Obr. 21. Ďllranková preberá vecnJí dar od predsedll
Kartografickej spoločnosti SR doc. Ing. M. Hájeka, CSc.
- v pozadí viceprezident ICA
doc. RNDr. M. Kondný, CSc.

Odporúčania
1 I. KK.
Spoločná
konferencia
slovenských
a českých kartografov
dokumentovala
úzku spoluprácu
obidvoch spoločností.
ktorá nadviizuje na predchádzajúce
tradícic.
Obidve
spoločnosti
sa
zho,dli. že v tejto spolupráci
budú aj naďalej pokračovať.
Učastníci
konferencie
pre rozvoj slovenskcj
a čcskcj kartografie odporúčajú.
Kartografickej
spoločnosti
SR a Kartografické společnosti
CR:
I. Pokračovať
v zapájaní sa do národných
a medzinúrodných
kartografických
projektov. najmii so zamcraním
na digitálne
aspekty tvorby máp.
2. Ustanoviť
komisu. ktoní pripraví podklady
na legislatívne
rozhodnutie
o používaní
súradnicových
systémov a ich vzújomných
vzťahoch ns\ budovanic
Geografického
informačného systému SR a CR.
3. ZdokonaIovať
postgraduálnu
a vedeckú prípravu kartografov
na vysokých školách technického
a univerzitného
zamerania.
4. Aktívnc sa zapojiť do pripomienkového
konania návrhu zákona Narodnej
rady SR .. O autorskom
práve a jemu príbuzných
právach"
a prostredníctvom
Výkonného
výboru
Kartograťickej
spoločnosti
SR uplatnit pripomienky.
5. Pokračovať v spolupráci činností odborných
skupín obidvoch
kartografických
spoločností.
6. Budúcu
12. Kr> konat spoločne
pod patronátom
obidvoch
~poločností
v CR v roku 1997.
Učastníci
konfcrencie
ďakujú jej organizátorom
a všctkým
sponzorom
za vytvorenie
príjemného
pracovného
prostrcdia
na
rokovanie.

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.,
odborný garant konferencie,
Ing Pavol Kontra. CSc.,
predseda prípravného výboru

Námestník predsedu ÚGKK SR
Ing. Eduard Maták 55-ročný
Roky ubiehajú. čas plynic a nemožno
ho zastaviť. A tak zisťujemc. že dňa 15.7. 1996 oslávi! v dobrom zdraví, v plnom pracovnom nasadení a plný elánu a optimiz.mu 55. narodeniny
Ing.
Eduard
Maták. m\mestník
predsedu
Uradu geodézie.
kartografie a katastra (UGKK)
Slovenskej
republiky
(SR).
Jubilant sa narodil v Ružomberku.
okres Liptovský
Mikuláš.
Po skončení
Priemyselnej
školy stayebnej
a zememeračskej
v Košiciach v roku 1959 prichádza do Ziliny. kde pracqval v Oblastnom ústave geodézie a kartografic
(od roku 1960 Ustav gco-
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dézic a kartografie - 1959 až 1967), v závode Inžinicrskej geodézie, n. p., Bratislava (1968 až 1972) a v Geodézii, n. p, (1973
až 1981), Na týchto pracoviskách, ako technik, vykonával najma mapovacie práce (topografické
mapovanie v mierke
I: 10000, technicko-hospodárske
mapovanic a tematické mapovanie vo vc1"kých mierkach). V roku 1972 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnave
a v roku 1980 skončil popri zamestnaní štúdium odboru geodézia a kartografia (GaK) na Sta,::ebnej fakultc (SvF) Slovenskej vysokcj školy technickej (SVST) v Bratislave.
I. I. 1982 prešicl Ing, Maták do Krajskej správy geodézic
a kartografic (KSGK) v Banskej Bystrici, kde postupnc vykonával tieto funkcie: vedúci technickej dokumentácic, od 1. 7.
1983 vedúci oddelenia pre koordináciu geodetických a kartografických prác a od 1. 1. 1991 zástupca riaditeľg KSGK a vedúci dctašovaného pracoviska pre mapovanie v Ziline, Od 1, 1,
1993 vykonával funkciu zástupcu prednostu Katastrálneho
úradu v Banskej Bystrici.
Okrem vlastncj pracovnej činnosti sa Ing. Maták aj ďalej staral
o svoj odborný rast. V rokoch 1983 až)986 absolvoval postgraduálne štúdium odboru GaK na SvFSVST so zameraním na evidcnciu nchnutc1"noslí s prehíbením právnych vzťahov, Jeho záverečmí
práca na tému .,Stúdia stability plošných údajov úzcmných celkov
SSR" sa využila pri tvorbe technického predpisu. Na základe výsledkov jeho prác v oblasti technického rozvoj a mu rezortná atestačná komisia prizna1a dňa 7.12.1989 vedecko-technický kvalifikačný stupeň II - samostatný vedecko-technický pracovník.
Viacročná výkonná činnosť, úspešne zastávané vedúce funkcie a výborný organizačný talent boli dobrým predpokladom,
aby Ing. Maták bol v súlade s uznesením vlády SR č. 574 zo
14.6. 1994 vymenovaný
od 1.7.1994 do funkcie námestníka
prcdsedu
UGKK SR.
Ing. Maták je publikačne činný. Je autorom viacerých zlepšovacích návrhov a racionalizačných postupov, Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov, kde od septembra 1990 vykomíva funkciu
prcdscdu Výkonného výboru. V rokoch 1990 až 1994 bol poslancom Mestského zastupitel'stva v Ružomberku,
Blahoželáme Ing, Eduardovi Matákovi k životnému jubileu
a želáme mu na mnoho rokov veľa pevného zdravia, spokojnosť
v osobnom živote, aby ďalej úspcšne uplatňoval svoje odborné
vedomosti, organizačné a riadiace schopnosti pre rozvoj geodézie a kartografie v SR.

Na roz'účku s prof. Ing. Michalom
Danišom, CSc.
Zvesť o tom, že prof. Ing. Michal Daniš, CSc., už nie je
medzi nami znela neuveriteľne, Náhla a nečekaná smrť
prerušila dňa 14. 5. 1995 niť
jeho života, Posledná rozlúčka so zosnulým bola 17.5.
1995 na cintoríne v Zemianskych Kostoranoch. Na smútočnom obrade, za účasti
najbližších príbuzných, zástupcov vysokých škól, organizácií rezortu geodézie, kartografic a katastra, priateľov
a známych, sa so zosnulým
rozlúčil vedúci katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Erich Geissé, CSc.

Prof. Ing. M. Daniš, CSc., sa narodil 17. 9. 1927 vo Vaucouleurs v Lotrinsku (Lorraine - Francúzsko) v rodine slovenského
baníka - vysťahovalca. Na Slovensko - do Novák, okres Prievidza, prišiel s rodičmi v roku 1941. Stredoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1941 až 1949 na Gymnáziu v Prievidzi s vyznamcnaním
a zememcračské
iňžinierstvo
na Fakulte
stavebného a zememeračského~ inžinierstva (FSZI) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave v roku 1953,
V tomto roku (1.9.) nastúpil ako asistent, neskór odborný asistenl na katcdre geodetických základov FSZI (od roku 1960 SvF)
SVST, kde už od I. 1. 1953 pósobil ako asistent. Vedeckú hodnost kandidáta fvzikálno-matematických vied získal v roku 1963
na Fakulte sta~ební Českého vyso~kého učení technického
v Prahe. Za docenta pre odbor géodetická kartografia bol vymenovaný 1.8. 1964 na základe habilitačnej práce v roku 1963
a za profesora 1. 2. 1978. V roku 1969 prešiel na katedru mapovania a pozemkových úprav SvF SVST a od roku 1970 do
31.8. 1986 bol jej vedúcim.
Prof. Daniš popri rozsiahlej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti vynaložil vel'ké úsilie aj na získanie praktických odborných skúscností. V rokoch 1954 až 1955 pósobil ako expert
geodetických a kartografických prác v Oblastnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave a v rokoch 1959 až 1961 sa zúčastnil prác spojených s prevodom polohových geodetických základov do súradnicového systému 1942 v Geodetickom ústave
v Bratislave. Tiež sa zúčastňoval viacerých geodetických prác
v rámci vedrajšej pracovnej činnosti.
Prof. Daniš mal bohaté skúsenosti aj v práci v centrálnych orgánoch. V rokoch 1964 až 1966 pracoval ako odborný (pedagogicko-organizačný) referent oddelcnia vysokých škól Povereníctva Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru, kde
pásobil na úseku vedcckovýskuml1ej
činnosti vysokých škál
a výchovy vedeckých pracovníkovo Dalej v rokoch 1974 až 1977
pracoval na Ministerstve školstva SSR. Najskór vo funkcii vedúceho inšpekcie vysokých škól a od roku 1976 bol riaditc1"om
odboru školských stykov so zahraničím.
Prof. Daniš sa vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti orientoval na toereticky náročné disciplíny matematickej geodézie a kartografie a na ich hraničné oblasti.
Osobitnú pozornosť venoval teórii perspektívnych valcových
zobrazení, kde dosiahol pozoruhodné
výsledky a vyplnil
medzery v tvorbe nových kartografických
zobrazení. Bol považovaný za popredného odborníka v matematickej
kartografii.
Svoje bohaté pedagogické skúsenosti (prednášal od roku
19(0) vhodne využil pri písaní 18 dočasných vysokoškolských
učebníc, z toho 9 v spoluautorstve,
Bol autorom 15 vedeckých a odborných prác v časopisoch a v zborníkoch, spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej
učebnice .,Kartografie"
(Praha, GKP 1987) a 3 publikácií s problematikou
organizačno-riadiacou,
Bol !iež autorom projekcií pre Atlas SSR
(Bratislava, SAV a SUG K 1980), Jazykové znalosti uplatnil
okrem iného pri tvorbe a lektorovaní
odborných hesiel
v slovníkoch a pri prekladoch a lektorovaní odborných textov, Popri pedagogickej činnosti sa aktívne zapájal do riešenia výskumných úloh, Bol zodpovedným
riešitc1"om 7 výskumných úloh.
Rozsiahla bol a činnosť prof. Daniša v posudzovaní habilitačných a kandidátskych dizertačných prác, vedeckých a odborných prác a pod. Od roku 1967 bol školitelom vedeckých ašpirantov. Bol predsedom
a členom viacerých vedeckých
a odborných komisi}. V rokoch 1969 až 1974 vykonával funkciu
prodekana SvF SVST pre odbor geodézia a kartografia. 17.9.
1990 odišiel do dáchodku.
Prof. Ing, Michal Daniš, CSc., zasvatil celý život matematickej kartografii, snažil sa o jej zdokonarovanie a veľkú starostlivosť venoval výchove mladej generácie. Výrazom ocenenia jeho pedagogickej, organizačnej
a vedeckovýskumnej
činnosti bol celý rad ocenení a vyznamenaní.
Vážený pán profesor, navždy sa lúčime s Vami. Svojim celoživotným diclom ste sa stali nczabudnutel'ným a my na Vás nezabudneme. Cesť Vašej pamiatkc.
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ARCDATA PRAHAKOMPLEXNí SLUŽBY V OBORU G/S:
•

kompletní dodávka systému "na klíč"

•

software

•
•
•
•
•
•
•

hardware (DEC, HP, IBM, 8GI, 8UN, ...)
vývoj aplikací, projekty

w®

analýza požadavků a potřeb uživatele
analýza a návrh optimální struktury geografické databáze

DRUŽICOVÁ DATA PRO GIS

technická a konzultační podpora uživatelů, "hot-line", školení
zpracování dat (digitalizace, skenování, vektorizace, analýzy, kartografické výstupy)
poskytování a zpracování dat dálkového průzkumu Země

(interpretace, klasifikace, ortorektifikace)

Bližší informace podá autorizovaný distributor firem ESRI, Inc., ERDAS, Inc. a produktu SPOTView společnosti SPOT Image
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PRAHA,

s.r.o., Dittrichova 21, 12000

tel.: (02) 249 113 08, 249 113 10, fax.: (02) 249 113 09,

E-mail: office@arcdata.cz
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