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Využití tíhového systému 1995
v geodetické a užité gravimetrii

Zásady pro odvození vzájemného vztahu tíhových systémů plošnou metodou. Výpočet odlehlosti hladiny, rozměru a lokálních
deformací S-Gr64 porovnáním s S-Gr95. Zpřesnění S-Gr64 s využitím S-Gr95. Definice Bouguerovy anomálie při použití hodnot tíže S-Gr95 a parametrů normálního tíhového pole elipsoidu GRS80. Tvar tíhové anomálie pro určení kvazigeoidu vztaženého k elipsoidu GRS80 s ohledem na rezoluci IAG. Transformační vztahy pro převod Bouguerovy anomálie vypočtené
v S-Gr64 do nového systému.

Summary
Princip les of derivation of mutual relations between gravity systems by areal method. Calculation of level shift, scale and 10cal deformations of S-Gr64 as compared with S-Gr95. Accuracy upgrading of S-Gr64 using S-Gr95. Definition of Bouguer
anomaly by applied gravity values of S-Gr95 and parameters of normal gravity field of the GRS80 ellipsoid. Form of gravity
anomaly to determine a quasi-geoid related to the GRS80 ellipsoid regarding the IAG resolution. Transformation relations to
the new system of Bouguer anomaly reduction as calculated in S-Gr64.

1. Úvod

y =

V roce 1964 byla vybudována Československá státní gravimetrická síť (ČSGS) v tíhovém systému 1964 (S - Gr64),
který byl odvozen prostřednictvím mezinárodního rámce tíhových bodů připojeného relativním měřením k výchozímu
tíhovému bodu Postupim s hodnotou tíže g=981274mGal').
Bod rámce - č. 270 Praha-Ruzyně - byl přijat za hlavní tíhový bod S - Gr64 [1, 2]. V roce 1995 vznikla Česká gravimetrická síť (ČGS) v S - Gr95, jejíž hladina a rozměr byly
odvozeny z mezinárodního rámce absolutních tíhových bodů,
na nichž byly určeny hodnoty tíže absolutní metodou [3, 4,
5], kterými byla zjištěna chyba + 13,8 mGal pro tíže S - Gr64.
V pojednání se budeme zabývat stanovením hladiny a rozměru S - Gr64 porovnáním s S - Gr95 a aplikacemi odvozených vztahů jednak pro zpřesnění S - Gr64, jednak pro definici tíhových anomálií v GRS 1980 (Geodetic Reference
System) a transformaci anomálií S - Gr64 do GRS80.

Á - 1, při čemž Á je měřítko S - Gr64, čili koeficient pro
převod tíhového rozdílu v S -Gr64 do S - Gr95,
.:lg' = g' - g' ref' kde g' ref je tíže referenčního bodu.

Úlohu budeme řešit metodou nejmenších čtverců (MNČ).
Rovnice oprav bude mít následující tvar

A=( .~
2. Stanovení hladiny a rozměru S - Gr64 porovnáním
s S-GR95
Porovnáním obou sítí plošnou metodou [6, 7] určíme:
1. Odlehlost hladiny (dále posun) S - Gr64 ve vhodně zvoleném referenčním tíhovém bodě od S - Gr95.
2. Rozměr (měřítko) S - Gr64, čímž rozumíme poměr tíhové
jednotky S - Gr64 ku 1 mGal. Při tom budeme předpokládat, že tíže S - Gr95 jsou v absolutní soustavě.
Vyjdeme z následujícího vztahu

kde je:
g - tíže S - Gr95,
g'- tíže S - Gr64,
x - oprava z posunu S - Gr64,
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h) Nejsou-li všechna !lg'; stejná, váha Py vzrůstá, měníme-li
1
Px

=

Qxx

i !lg'2 '

=n-

;=1

Y

C~

i !lg'2 _

= _1
=
Qyy

P

;=1

1

i (!l g,'_

!lg'J n

I

rozdíly !lg'; o dg tak, že výraz ;~(!lg'; -

(;~ !lg'J

;=1

j~~g'Y,
(7)

kde je: Px - váha posunu,
Py - váha měřítka,
n - počet identických bodů,

ln

( n

l

!lg'2::::

)2

n

)2 ::::ln

!lg'

;=1

I

bod S-Gr64 měl přibližně střední hodnotu tíže v síti. Je-li
i

!lg'j

= o, oddělujeme

od sebe určení měřítka a posunu.

Váhy těchto veličin jsou pak takové, jako bychom je určovali nezávisle přímo.
3. Počet identických bodů má být co největší.

!lg'2

i=l

1

dg > O,

je nejlépe, aby ;~ !lg'; byla blízká nule, tj., aby referenční

1=1

i=1

!lg'/n)

Identické body mají proto vyhovovat následujícím podmínkám:
1. Mají být voleny na místech s extrémními hodnotami tíže
sítě S-Gr64.
2. Mají přítom být z jedné poloviny na místech s extrémně
velkou tíží, z jedné poloviny s extrémně malou tíží. Přitom

Abychom dosáhli co nejmenší střední chybu posunu mx je
nutné hledat takové vstupní veličiny, pro které je hodnota Px
co největší. Po vyšetření průběhu funkce (6) jsme došli k následujícím závěrům:

n

j~

a to tím více, čím je tento výraz větší.
i) Zvětšením n váhapy vzroste, volíme-li nové body S-Gr95
s ohledem na zásady e) až h).
j) Jsou-li všechna !lg'; = O,pakpy = O (nemůžeme tedy uvažovat měření pouze na referenčním bodě).
k) Body S-Gr95 musí být alespoň dva.

1

n

~ !lg'j = ~ !lg}

(

1=1

l
n

;=1

1=1
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Tedy:
a) Váha vypočteného posunu je v nejpříznivějším případě

±

rovna počtu bodů n, když
!lg'; = O, a to i tehdy, jsou-li
všechna !lg; = O.
1=1
b) Jsou-li všechna !lg; =i' O a stejná, je Px = O.
c) V případě, žei
!lg; =i' O a nejsou všechna !lg'j stejná,
1=1
vzrůstá Pn měníme-li rozdíly !lg'j tak, aby absolutní hod-

(±

nota výrazu ±(!lg'; 1=1

!lg?/

1=1

±

1=1

!lg';)) byla co největší,
n

n

a tedy body S-Gr95 pro něž je výraz I!lg> (~ !lg? /;~ !lg';))
kladný (záporný) přemístíme na místa s tíží větší (menší).
d) Zvětšením n váha Px vzroste, volíme-li další body S-Gr95
s ohledem na zásady a) až c).
Rozborem rovnice (7) lze zjistit:

n

l
n

i=1

!lg'2::::
I

(

l
n

i=1

)2 ::::O

!lg'
1

Pro co nejlepší posouzení dané problematiky byly nejdříve
vypočteny 3 varianty, které se lišily volbou identických bodů.
Jako referenční byl zvolen bod č. 270 Praha-Ruzyně, hlavní
tíhový bod S-Gr64 (tab. 1). Porovnáním varianty I až 3 lze
konstatovat, že výsledky jsou prakticky shodné. Numerické
hodnoty posunu x se liší v rámci středních chyb; hodnoty
y jsou zpravidla menší než jejich střední chyby, tj. měřítko
S-Gr64 se v rámci středních chyb shoduje s měřítkem
S-Gr95.
Povšimněme si zejména hodnoty měřítka A = 1 + y =
= 0,9999989 pro variantu č. 2, kde byly jako identické zvoleny body hlavní gravimetrické základny. Ukazuje se, že
rozměr základny v S-Gr64 byl určen na tehdejší dobu s neuvěřitelně vysokou přesností.

S ohledem na podmínky formulované v kap. 2, bod 1 až 3,
bylo rozhodnuto pro odvození posunu a měřítka S-Gr64 využít všechny identické body obou sítí (obr. 1), varianta č. 4.
Jako referenční byl zvolen bod 1730 Brno-Tuřany (g',e! =

=

n

<:
<: "" A ,2
~ 0 - Pv- - 1=1
.~"-Ig; ,

980949,470 mGal) s ohledem na požadavek i !lg'; ~O
t=l

- viz kap. 2, bod 2. Výsledky jsou stručně uvedeny níže:
y

Tedy:
e) Váha Pv = O, mají-li všechny body stejnou tíži.
f) Váha Py nabývá pro !lg'; v intervalu (!lg'mjn, !lg'max) maximální hodnoty, je-li stejný počet bodů S-Gr95 volen na
obou okrajích sítě S-Gr64.
g) Změní-li se všechna !lg'j o stejnou hodnotu, zůstává Py
stejná. Přesnost určení měřítka tedy nezávisí na hodnotě
tíže referenčního bodu.

10-3
Q _- (2,16.
3,59. 10-9
ma

= 0,040

= -6,0.

3,59. 10-9
3,89. 10-9

W-s,

(8)

)
,

mGal,

mx = 0,002 mGal,

Československá státní gravimetrická síť (S-Gr64) je posunuta v referenčním bodě 1730 Brno-Tuřany vůči České gra-

2000/178

Geodetický a kartografický
ročník 46/88, 2000, číslo 9

2000/179

obzor

179

Geodetický a kartografický obzor
180 ročník 46/88, 2000, číslo 9

Tab. 1
Císlo

Volba identických

Počet

varianty

bodů

identických

x

mx

[mGal]

[mGal]

13

-13,853

0,004

-3,1.10.5

5,0.10.5

18

-13,858

0,004

-1,1.10'6

3,9.10.5

26

-13,857

0,003

-7,3.10'6

3,6.10'5

y

my

bodů
Opěrné body
S - Grť>4 na území ČR
Hlavní gravimetrická
2

základna
Opěrné body

3

S - Grť>4 na území ČR +
hlavní gravimetrická
základna

2,5.10.5

vimetrické síti (S-Gr95) o +13,848 :!: 0,002 mGal. Tíhové
rozdíly v ČSGS jsou větší o 0,006 :!: 0,002 mGal na 100 mGal.
Posun v hlavním tíhovém bodě ČSGS č. 270 Praha-Ruzyně
je + 13,851 mGal.
Opravy vypočtené podle (2) byly podkladem pro sestrojení izanomál lokálních deformací sítě S-Gr64 vůči S-Gr95
(obr. 2). Jakje patmo, dosahují lokální deformace hodnot až
:!: 100 JLGal, a to v okrajových partiích sítě v oblasti severovýchodních respektive jižních Čech.

og -

fT

=(

aj'

<;; y),

aj ~ y))

= (1, L1g ').

Po dosazení do (12)

dostáváme

Pro extrémní tíhový rozdíl v ČSGS L1g' = 200 mGal je
chyba převodního členu m8g = 0,005 mGal. S uvážením
mg' = 0,030 mGal [2] a dosazením výrazů (13) respektive
(14) do rovnice (11) dostáváme

převodní člen,

lig __transformovaná

kde

tíže S-Gr64 do S-Gr95;

Vyjdeme ze vzorce (I) a naším úkolem bude vypočítat OPg',
to znamená zpřesněnou hodnotu tíže S-Gr64 s využitím
S-Gr95. Platí

kde je:

mg'

-

m,)g

-

střední chyba tíže v S-Gr64,
střední chyba převodního členu.

Podle [16] je váhový koeficient funkce
vzorce

og počítán

podle
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Soubor hodnot ZPg', z nichž jsou odstraněny i lokální deformace, definuje zpřesněný systém S-Gr64 [1]. Nově
vzniklý transformovaný tíhový systém je označen zkratkou
S-Gr64/98.
Pro střední chyby tíží S-Gr64/98 s využitím (11) platí

S ohledem na tradiční pojetí Bouguerovy anomálie aplikované v užité geofyzice [12] budeme pro výpočet anomálie používat veličinu g*. Hodnoty tíže g' (S-Gr64) vliv zmíněného účinku rovněž obsahují.
Platí tedy

kde mg je střední chyba tíže v S-Gr95 a mSg je střední chyba
převodu podle (13) a (14). Dosadíme-li za mg == 0,012 mGal
[19] a mSg = 0,005 mGal je

Výrazy pro "Yo, 8F a 88 jsou odvozeny níže:
a) Normální tíže "Yo
Normální tíže "Yo na rotačním hladinovém elipsoidu GRS 80
je počítána podle Pizzetiho vztahu [13, 14]
_

"Yo -"Ye

kde g' je měřená tíže v S-Gr64, -Ý!o normální tíže podle Helmertova vzorce (1901-1909), 8g6ftredukce ve volném vzduchu, 8g~ Bouguerova redukce, T redukce z reliéfu terénu,
B Bullardův člen.
Dále je podle [15] a po úpravě

ýó = 978 030 + 5158,1302 sin2 cp64 + 27,38484 sin4
[mGal]
8gl>}+8g~ = (0,3086 - 27TGa)H
= 0,196727 H,
[mGal]

'

kde
"Ye = 978 032, 677 15 mGal- normální tíže na rovníku,
k = ("Yp / "Ye)(I - e2)1/2 - 1 = 0,001 931 851 353,
e2 = (a2 - b2) / a2 = 0,006 694 380 022 90,
"Yp = 983218,63685
mGal- normální tíže na pólu,
a = 6 378 137 m - hlavní poloosa elipsoidu,
b = 6 356 752,3141 m - vedlejší poloosa elipsoidu,
cp - zeměpisná šířka.
Pro praktický výpočet je výhodné rozvinout vztah (21)
v řadu

cp64,

(17)

= (0,3086

- 0,0419a) H =
(18)

kde cp64je zeměpisná šířka tíhového bodu v S-52 nebo S-42
(Krasovského elipsoid), G gravitační konstanta, hustota
a = 2,67 gcm-3, H nadmořská výška tíhového bodu v metrech.

V [16] byly stanoveny pro území České republiky mj. geodetické referenční systémy WGS84 (World Geodetic System), ETRS (Evropský terestrický referenční systém) s elipsoidem GRS80, výškový systém baltský - po vyrovnání
(Bpv) a S-Gr95. Z toho vyplynula i nutnost nově definovat
Bouguerovu anomálii určovanou v S-Gr64, tj. používat pro
její výpočet hodnot tíží S-Gr95 a parametrů normálního pole
definovaného např. v GRS80 - viz [9, 10, 11, 12]. Veličiny
TaB uvedené v (16) se nemění.
Z hodnot tíže g (S-Gr95) [21] je vyloučen přímý stálý účinek Slunce a Měsíce ve shodě s rezoluCÍ Mezinárodní asociace geodetické (IAG) z roku 1983. Podle [17, 18]
g = g* + 2Vo = g* + d'go = g* + 0,030447 (I - 3 sin2l/1),
p

[mGal]

1 + k sin2 cp
(1 - e 2· sm 2 cp)1/2

(19)

kde je: g* - tíže v S-Gr95 (včetně přímého stálého účinku
Slunce a Měsíce),
Vo - konstantní část slapového potenciálu,
p - poloměr Země,
l/1 - geocentrická šířka tíhového bodu.

(I - e2 sin2 cp)-1/2 = 1 + (e2 sin2 cp)12 + (3e4 sin4 cp)/8 +
+ (5e6 sin6 cp)/16 + (35e8 sin8 cp)/128 + ...,
dostaneme pro koeficienty (22) výrazy
A = "Ye·'
B

=

"Ye(k

+ e212),

C = "Ye (k/2 + 3e2/8)e2,
D = "Ye (3k/8 + 5e2/16)e4,
E = "Ye (5k/16 + 35e2/128)e6,
a po dosazení numerických hodnot
A = 978 032, 67i15,
B =
5 163,07496,
C=
22, 760 58,
[mGal]
D =
0,12344,
E =
0,00071.

Pro určení 8F je třeba znát normální vertikální gradient, tj.
prvou a druhou parciální derivaci normální tíže "Yo podél normální tížnice h. S využitím Laplaceovy věty se odvozuje
Brunsova rovnice [13], podle které platí

kde M a N jsou meridiánový a příčný poloměr křivosti, které
jsou definovány vztahy:
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a(1- e2)

M=

(1 -

sin2

e2

kde je:
cp)3/2

anomálie ve volném vzduchu (smíšená anomálie),
G1 - Moloděnského člen 1. aproximace,
8A - korekce z vlivu atmosféry,
8IAG- korekce odstraňující přímý stálý účinek Slunce a Měsíce podle rezoluce IAG.
L1g -

'

a
(1 - e2 sin2 cp)1/2'

N=

Podle [13] a s využitím (24)

Dosazením za M a N do (25) a rozvojem v řadu podle sin2cp
dostaneme

2
ayo H
yo
-----ah
- 2la ah2

*

Á

I.1g = g - Yo -

TJ?

n-

*

= g - YH'

Člen G12) [23] má tvar
G1

aYt!ah

= -0,308779812

+ 0,000 438 982 sin2cp. [mGaVm]
(26)

Podle přesnějšího vzorce uvedeného v [10]

QF =

~

(0,308780-0,000439

7,2651.10-8• [mGal/m2].

(27)

sin2cp) H -7,2651.10-8Hl.

[mGal]
(28)

c) Bouguerova redukce 8B

)d

g - YH W,

,-30

kde značí p poloměr sférické Země, H, Ho nadmořské výšky
pohyblivého a počátečního bodu, ro = 2p sin l/J / 2, vzdálenost těchto bodů, l/J úhel mezi p a Po a dw element prostorového úhlu povrchu sféry.
Elipsoid GRS80, ke kterému se kvazigeoid vztahuje, zahrnuje i hmotnost zemské atmosféry [14]. Proto je nutno
v anomálii uvážit korekci 8A odvozenou empiricky ve tvaru

kde H je vyjádřeno v kilometrech.
Rezoluce IAG vyžaduje zavést do veličin g*, Ha YH korekce, které odstraňují přímý stálý účinek Slunce a Měsíce.
Podle (19) a [18] je

= g * + -p-'2Vo

Bouguerovu redukci vypočteme s uvážením hustoty a =
= 2,67 . 10-3 kgm3 a gravitační konstanty G = 6 672,59 . 10-14

glAG

m3s-2 kg-I přijaté IUGG (International Union of Geodesy and
Geophysics) v roce 1995. Tedy

nAG

=H

YHlAG

=

+ Vo8o-l,kde goje střední hodnota tíže na povrchu
Země,
(34)

YH

+

ayo v:
ar

-1

080

Protože 8lAG = L1gIAG váme podle (30) a (34)
a80

H - Ho (*

[25]

1

2' ~Yo / ah2

rJ I
= 27T

=

L1g,

2Vo

YH - -p-

kde

L1gIAG

.

= glAG

- YHlAG,

dostá-

= g* -

(978032,67715 + 5163,07496 sin2cp +
+ 22,76058 sin4cp + 0,12344 sin6cp + 0,00071 sin8cp) +
+ (0,308780 - 0,000439 sin2cp) H - 0,111940H-7,2651.10-8 Hl + T - B.
[mGal]
(20a)

Dosazením (31), (32), (33), (35) do (30) dostaneme
a

Podle (19) g* = g - 0,030 447 (1-3sin2l/J). Ke katalogovým hodnotám g [21] připočteme opravu, která je pro naši
síť vždy kladná a nabývá hodnot 0,021 až 0,025 mGal [18].
Srovnáním s [12]jsou číselné parametry pro Yototožné s parametry odvozenými pro WGS84 s přesností 1 . 10-5 mGal;
redukce 8F a 8B je shodná.
Zeměpisná šířka cp se vztahuje k elipsoidu GRS80; k dosud
odvozovaným veličinám cp64 - viz (17) - respektive A 64 je nutno
připočíst opravy L1cp ~ - 1,4" respektive L1A ~ -6,3" [20].
Zanedbání L1cp ~ -1,4" způsobí chybu v Yo= -0,035 mGal.

Při určování průběhu kvazigeoidu se používá anomálie ve
tvaru

= g*

- YH

+1
27T

f

H - Ho (g* - YH) dw
,-30

+ 4 Vo.
p

[mGal]

+ 0,87e-D,116(H""')
(36)

Aplikace (36) s ohledem na korekci 8lAG a veličin HIAG (34)
vede k určení průběhu nulového kvazigeoidu3).
V nivelaci se pro výčet geopotenciálních rozdílů a normálních výšek H (Bpv) využívá Bouguerova anomálie bez
uvážení redukce z reliéfu terénu Ta Bullardova členu B, tedy
podle (29), (31)

Střední hodnoty G1 pro elementy numerické integrace, aplikované
při určování kvazigeoidu, se mohou vypočítat prostřednictvím
středních hodnot redukcí z reliéfu terénu f [27,28].
3) V [22] je použíto slovního spojení: hodnoty kvazígeoídu se vztahují k "zero tíde system", tj. systému nulových slapů.

2)
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oprava z posunu

-0,000 143H

-7,2651.10·8H2

H (m)

Yo - Y:

oprava anomálie

-0,029

-0,003

-0,072

-0,018

1000

-0,143

-0,073

-18,0

1500

-0,214

-0,163

-18,2

500

-13,826

Bouguerova anomálie (37) se odečítá z map izanomál
a prostřednictvím tzv. nepřímé interpolace slouží k odvození
anomálie ;Llg = ;(g* - YH), která je součástí vzorců pro odvození normální korekce [24]. Předností uvedeného postupu
je, že interpolace v poli Bouguerových anomálií je přesnější,
než by tomu bylo v případě interpolace v poli anomálií
(g* - YH)' Korelace anomálie (37) s výškou je o 33 % menší
než u anomálie (g* -YH)' S uvážením rezoluce IAG pak platí
podle (34) a (35)
A" +

;1..Jg

UIAC

=;(g *)- YH + --,4 Vo
P

4.3.4 Transformace úplné Bougnereovy anomálie a64
(S-Gr64) do GRS80

a80

tr

-

a64= -13,826 - 0,00006 (g'- 980949,47) +
(-2,67715 - 4,94476 sin2ep + 4,62426 sin4ep- 0,123 44 sin6ep - 0,00071 sin8ep) +

+ 0,000113 H - 0,000439 sin2epH 1O-8H2.
[mGal]

(40)

-7,2651.

Vzorec dále zjednodušíme. Pro území České republiky zavedeme cp = 49°45' (ep pak bude kolísat v intervalu:±: 1°15 ')
a po úpravách dostaneme
_

a64 = -13,826 - 0,00006 (g

980949,47) - 4,013 + 0,000113 H - 0,000256H - 7,2561.10-8 H2. [mGal]
I -

(40a)

Chyba třetího členu (40a) dosáhne pro Llep = 1° 15 přibližně 0,007 mGal. Chyba v koeficientu pátého členu (40a)
dosáhne pro Llep = 1°15 velikosti = 1.10-5 mGal/m. Pro
H = 1000 m bude chyba v anomálii 0,010 mGal.
Doporučený tvar pro transformaci po jednoduché úpravě
je
I

I

a80

tr

= a64-13,826

- 0,00006 (g' - 980949,47) - 4,013- 0,000143 H -7,2651.10-8 H2. [mGal]
(41)

V případě, že budeme vycházet z map anomálií (S-Gr64),
zanedbáme třetí člen (41), který dosahuje maximálně
:±:0,012 mGal. Z tab. 2 je zřejmé, že anomálii tra80 dostaneme jednoduše přičtením opravy -18 mGal k anomálii a64•
5. Závěr

Anomálie a v S-Gr64 počítané podle vztahů (16), (17)
a (18) jsou archivovány a v S-Gr64 existují rovněž i mapy
Bouguerových izanomál v měřítkách 1:25 000 a 1:200 000.
Jeví se účelným odvodit jednoduché korekční vzorce pro jejich transformaci do nového systému. S uvážením (2), (9),
64

(19) je
Llg'y

-17,9

-4,013

a80

Zdůrazněme, že veličina g* (S-Gr95) vyskytující se ve
vzorcích kap. 4.3.2 a 4.3.3 má povahu absolutní tíže a její
skalár vyhovuje podmínce gradW = - dW / dn, kde W je skutečný tíhový potenciál tíhového bodu a n směr vnější normály.

+ x* +

-17,9

tr

Rovnice (36), (37a) indikují, že je výhodné počítat tíhové
anomálie s neredukovanými hodnotami g*, normálními výškami H (Bpv), normálním polem YH a příslušné korekce uvážit dodatečně [26]. Výhodou takového přístupu je i skutečnost, že lze pak pro geodetické účely využívat rovněž
a) detailní měření vykonávaná pracovišti užité geofyziky a
b) meziprodukty potřebné pro výpočet (20), které vycházejí
z neredukovaných hodnot g*, Ha YH'

g* = g'

a64

[mGal]

200

tr

oprava

+ opravy z lokálních deformací. (38)

S ohledem na (19) zavedeme v (38) pro referenční bod
1730 Brno-Tuřany x* = x - 2VrJp = -13,848 + 0,022 =
= -13,826 mGal a s využitím (10), (20), (38) dostaneme
tra80 = g'13,826 - 0,000 06 (g' - 980949,47) + opravy
z lokálních deformací - Yo + OF + OB + T - B. [mGal] (39)

S využitím (16), (17), (18), (20), (23), (28), (29), (39) a zanedbáním oprav z lokálních deformací

Podle kap. 3.2 jsou tíhové rozdíly S-Gr64 větší o 0,006 mGal
na 100 mGal a kromě toho jsou tíže S-Gr64 o 13,848 mGal
vyšší vzhledem k S-Gr95. Lokální deformace tíže S-Gr64
dosahují výjimečně až :±:0,10 mGal (obr. 2).
Zpřesněný S-Gr64/98 je definován souborem tíží (15) kap. 4.2 - z nichž jsou lokální deformace odstraněny a jejich
chybu charakterizuje hodnota 0,013 mGal.
V kapitole 4.3.2 je uveden tvar Bouguerovy anomálie
s použitím tíže g* (S-Gr95) podle (19) a normálním polem
odpovídajícím elipsoidu GRS80 (20a). Numerické hodnoty
příslušných koeficientů normálního pole se mohou použít
i pro elipsoid WGS84.
Veličiny g* (S-Gr95) a odpovídající parametry normálního
pole GRS80 se doporučují využívat i při výpočtech tíhové
anomálie pro geodetické účely (kap. 4.3.3).
V kapitole 4.3.4 je odvozen jednoduchý transformační
vztah pro převod anomálie a64 do nového systému (41) respektive korekce -18 mGal (tab. 2) pro anomálie a64 vyjádřené v mapách.
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V plnom rozmachu tvorivých síl, plný oduševnenia, optimizmu a vedeckých plánov oslávil dňa 16.4.2000 paťdesiat rokov doc. Ing. Ján
Hefty, PhD., pedag~gický pracovník Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebne] fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratlslave a člen redakčnej rady (RR) Geodetického
a kartografického obzoru (GaKO).
Narodil sa v ~ratis.l~ve, kde i študoval. Maturoval na strednej
vseobecnovzdelavace] skole v roku 1968 a začal študovať na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT
- 1968 až 1969). V roku 1970 prestúpil na SvF SVŠT, kde s vyznamenaním skončil odbor geodézie a kartografie (GaK) v roku
1975. V tomto roku nastúpil do Observatória SVŠT - samostatné
vedeckovýskumné pracovisko KGZ SvF SVŠT (od roku 1991
STU) ako asistent. Tu spolupracoval na riešení výskumných úloh
v o~lasti astronomické~? určovani.a zmien rotácie Zeme pod vedenIJ!I prof. Ing. J. Kra]clho a neskor prof. Ing. J. Melichera, PhD.
Ďale] sa zaoberal automatizáciou spracovania astronomických meraní, analýzou zmien v rotácii Zeme, spresňovaním katalógov hviezd,. využitím metód geodetickej astronómie na výskum geodynamlky a metódami kozmickej geodézie v oblasti sledovania
P?hybu pólu a. ro~ácie ~eme. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikalno-matematlckych vled získal v roku 1985. V rokoch 1987,
1989 a 1.990 až 1992 absolvoval stážové pobyty v parížskom obser~atónu ,v .centre Medzináro~ného úradu času a Medzinárodnej
sluzby rotacle Zeme, kde nadvlazal spoluprácu v oblasti astronomického určovania rotácie Zeme a využitia interferometrie s vel'mi dlhou základnicou (VLBI) na výskum rotačnej dynamiky
Zeme.
Jubilant v roku 1991 prešiel na pedagogické miesto KGZ SvF STU
ako odborný asistent. Za docenta pre odbor GaK bol vymenovaný
v roku 1995 na základe habilitačnej práce.
Doc. Hefty, PhD., od roku 1993 prednáša predmety družicová
geodézia a integrovaná geodézia a v rokoch 1993 až 1998 prednášal predmet referenčné systémy. Ďalej od roku 1995 prednáša geodetické technológie globálneho systému určovania polohy (GPS),
v rokoch 1996 a 1997 prednášal teóriu spracovania meraní a od roku
1996 prednáša matematické metódy spracovania meraní. Je školitel'om, doktorandov, členom Medzinárodnej astronomickej únie
(MAU)? člen~~ pracovných komisií MAÚ a Medzinárodnej geodetlc~eJ asoclacle,. podpredsedom Národného komitétu SR pre
~eodezlU a geofyziku, clenom RR GaKO (od septembra 1996),
clenom vedecke] rady Výzkumného ústavu geodetického, topo~~afického a kartografického, Zdiby.(do roku 1997) a zástupcom
sefredaktora Slovak Journal of CivIl Engineering (časopis SvF
STU).
Doc. !"iefty sa ': pedag?gickej a vedeckovýskumnej činnosti,
okrem uz spomenute] geodeucke] astronómie a štúdia rotácie Zeme,
zameral, naj~a v poslednom obdob!, na GPS (zriadenie prvej v SR
perm~nentne] st~n!ce G~S Modra-Plesok, spracovanie a analýzy národnych a medzmarodnych pro]ektov GPS v SR a v strednej Európe)
a geodynamiku (výskum regionálnej geodynamiky metódou GPS,
analýzy opakovaných meraní geodetických sietí). Je spoluautorom 2
dočasných vysokoškolských učebnic, autorom a spoluautorom 80 vedeckých a odborných prác v domácich a v zahraničných časopisoch,
a úspešne referoval na 40 domácich a medzinárodných konferenciách
a s~m~óziách. Prednášal na univerzitách a vedeckovýskumných pracovlskach v Česku, vo Francúzsku, v Grécku, v Pol'sku a vo Švajčiarsku.
Popri pedagogickej činnosti sa doc. Hefty aktivne zapája do rieše?ia výskumných úloh. Bol spoluriešitel'om a zodpovedným riešitelom 20. výskumných a grantových úloh. Má úspešnú spoluprácu
s geod~tlc~ou praxou. <?d roku 1996 aktívne spolupracuje s výskumn~m ust~vom geo~e.zle a kartografie v ~ratislave na riešení výskumnych prac v oblasti mtegrovane] geodetlckej slete a rozvoj a integrovaných geodetických základov Slovenska.
Do druhej paťdesiatky želá kolektív redaktorova RR GaKO doc.
Ing. Jánovi Heftymu, PhD., obetavému pedagogickému pracovníkovi a priatel'ovi, pevné zdravie, nové pedagogické a vedecké úspechy a aby mal dostatok času na svoje zál'uby.
v
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Přesnost výpočtu souřadnic
v metodě protínání vpřed

Mgr. Hana Dvořáková,
Doc. RNDr Milada Kočandrlová, CSc.,
katedra matematiky FSv ČVUT v Praze

Algoritmus pro iteraci metody protínání vpřed. Jsou zde odvozeny
bodu sítě a okolí pravděpodobnosti
jeho výskytu.

1. Algoritmus iteračního postupu pro metodu protínání
vpřed
Vycházejme z klasické úlohy protínání vpřed, kdy známe
body A = [ XA;YA], B = [XB; YB] a z úhlů CI', 13 jsme vypočítali směrníky
O"AC

=

O"BA

±

=

O"AB ::;:

13 =

(1)

CI'

O"AB -

180 ±
0

13·

Z bodů A, B měřený bod C nebudeme počítat sinovou větou, ale na polopřímce AC vytvoříme posloupnost bodů Cm
n = 1,2, ... , které se "blíží" k bodu C. Souřadnice bodů Cn
vypočítáme podle známých vzorců
Xc

=

XA

Yc

=

YA

Xc
Yc

+ dAC cos
+ dAC sin

O"AO

XB + dBC cos
= YB + dBC sin

O"BC'

=

O"AO
Wn

O"BO

vzdálenosti

> O, bod
S2

=

SI

CI

je vnitřním bodem úsečky AC ve

+ ~ SI od bodu A. Vypočteme úhel y' 2

a rozdíl W2, který otestujeme, tj. vrátíme se k 1. kroku iteračního procesu.
3. Jestliže WI < O,bod CI je vně úsečky AC. Další bod C2 posloupnosti bodů určíme na polopřímce AC ve vzdálenosti
S2

= SI -

i-Sl

=

Y-

O"AC -

7T

+ arctg

YCn -

YB

XB -

xCn

O"AC)

+ XA,

.

Body A, C, C jsou kolineární, proto

SI'
WI

errors oj a measu-

Předpokládejme, že souřadnice daných bodů A, B jsou přesné
a že chyba doprovázející měření úhlů CI', 13 je zanedbatelná.
Známe hodnotu Wn a hledejme odhad skutečných chyb
8xcn = xCn - Xc a 8YCn = YCn - Yc souřadnic xCn a YCn' kterých
se užitím uvedené iterační metody dopustíme. Z důvodů jednoznačnosti řešení předpokládejme, že body A, B, Cjsou v rovinné pravoúhlé soustavě souřadnic umístěny tak, aby byly
splněny podmínky Xc < XA, Xc < XB, YB < YC·
Dosazením y' = 7T - y, y' n = O"Bcn - O"AC + 7T do (4) dostáváme

y' 1 a rozdíl w,. Vypočtený rozdíl WI otestujeme:
1. Jestliže WI = O, hledaným bodem je bod C a jeho souřadnice vypočteme podle vzorců (2), respektive (3), kde

=

oj real coordinate

pracovního

2. Skutečná chyba souřadnic určovaného bodu

První bod CI posloupnosti bodů zvolíme na polopřímce
AC např. ve vzdálenosti SI = dAB od bodu A. Vypočítáme úhel

dAB

měřeného

který otestujeme, tj. vrátíme se k 1. kroku iteračního procesu.

Abychom zjistili, jak "blízko" jsme u bodu C, budeme určovat rozdíly Wn úhlu y' vedlejšího k úhlu y, a úhlů y' n vedlejších k úhlům Yno'obr.I, tj.

2. Jestliže

chyb souřadnic

intersection method is described. Estimation
vicinity oj its occurrence are derived.

Algorithm oj iteration applied to jorward
red station in the network and probability

O"BC

odhady skutečných

od bodu A. Vypočteme úhel y' 2 a rozdíl ~,
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xCn

YCn

=

=

(ycn

(xcn

-

-

YA)

XA)

tg ( ~

cotg (~

7T -

7T -

O"AC)

+ Y A-
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Jestliže
označíme

(6) dosadíme

do (5) a pro zjednodušení

zápisu
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Na (l0) již můžeme aplikovat zákon hromadění středních
chyb pro nekorelované
proměnné
a, {3 a hledat matici
S FMfT středních chyb mxc' myc pravoúhlých souřadnic náhodné veličiny C, kde M je diagonální matice středních chyb
veličin a, {3 a F je matice parciálních
derivací funkcí
xCn = JI (a, {3), YCn = Ji (a, {3), z (l0)

=

Wn

=

lB

UAC - 'Y - 1T + arctg ----XB - XA - c71C

F

=

dAB
(- cos (UAB + {3) sin f3 cos (UAB - a) sin a)
sin2 (a + {3) - sin (UAB + {3) sin {3 sin (UAB - a) sina .

Budeme-li uvažovat wn jako hodnotu funkce w(y) v bodě
YCn' potom podle zákona hromadění skutečných chyb platí
sw

=

w'(y)

Sy.

m} s21 + mf32 s22)
ma2 s31 + m/ s32

sI2

= cos2
= cos2

s21

= ~

sIl

Dosazením Wn a vypočtené
skutečnou chybu

hodnoty

(9) do (8) dostáváme

Matici

(UAB + {3)sin2 {3,

s22=

i

(UAB - a) sin2 a,

s31

= sin2

sin2(uAB-a)sin2a,
(UAB + {3)sin2 {3,

sin 2(UAB + {3)sin2 {3. s32 = sin2 (UAB - a) sin2 a.

S dále

m/

m/) a ma2,

zjednodušíme, položíme-li m/ = max (m},
v dalších úvahách nahradíme tímto maxi-

mem.
Tedy platí

Analogicky bychom určili skutečnou chybu x-ové souřadnice tohoto bodu. Do (5) dosadíme (7)
Wn

=

dl(YB
UAC - 'Y - 1T + arctg ------,

- YA)

+s

sIl + sI2
( s21 + s22

Z matice S je patrné, že pro přesnost pravoúhlých
řadnic bodu C ve směru souřadnicových
os platí

dl'])

m2
Xc

kde jsme označili']) = xCn - XB a s = xCn - XA. Potom odtud
skutečná chyba x-ové souřadnice bodu C je
dl2'])2 + (s + dl(YA

Wn

XB - XA + dl (YA - YB)

3. Největší pravděpodobnost

výskytu určovaného bodu

Nyní sledujme situaci, při které přesnost měření velikosti úhlů
a, {3charakterizují střední chyby ma' mf3' Souřadnice bodů A,
B jsou stále přesné. Proveďme dostatečně mnoho cyklů iteračního algoritmu (dále tedy Wn ~ O) a ptejme se, jaká je
přesnost mxc' myc získaných souřadnic xCn' YCn bodu C.
Hodnoty XCn' YCn můžeme považovat za realizace dvojrozměrné náhodné veličiny C

d

cos (UAB - a) sin {3
sin (a + {3),
.

AB
- x + ---------

Cn -

A

YCn = YA +

dAB sin (UAB - a) sin {3
sin (a + {3),

+sI2),

Okolí bodu [xcn, YCn], ve kterém se nachází bod C s přesnými souřadnicemi, omezuje Helmertova křivka náhodné veličiny C.
Charakteristická
rovnice det (S - AI) = O vlastních čísel
matice S má diskriminant

kladný pro všechna a, {3 (a"" 1T/4 1\ {3 "" 1T/4). Její kořeny
jsou reálná různá vlastní čísla A" A2,
A1 =
_

určené pomocí vzájemně závislých veličin dAcn, a. Další výpočet se zjednoduší, jestliže bude veličina C funkcí dvou navzájem nezávislých veličin. Velikosti úhlů a, {3jsou vzájemně
nezávislé, proto dAcn vyjádříme pomocí a, {3na tvar

sou-

dAi m/
. 4 (
{3) (s31 + s32).
sm a+

A2 -

x

dAi m/
=---(sIl
sin4 (a + {3)

- YB))2

dl

S22)

s21 +
s31 + s32 .

dAi m}
. 2
. 2
m
2 . 4 (
sm a+ {3)(sm a + sm {3 + 'ID),
dAi
2 . 4

sm

m/
(

a+

.

2

.

2

{3)(sm a + sm {3-

.jD).

Střed Helmertovy křivky je bod [xcn, YCn]' Její osy jsou
určeny vlastními vektory matice S,

aa = (2s21

+ 2s22; - (cos 2(UAB + {3) sin2{3 +
+ cos 2(UAB - a) sin2a - .jD)),

~ = (2s21 + 2s22; - (cos 2(UAB + {3) sin2{3 +
+ cos 2(UAB - a) sin2a + .jD)).
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Myšlenka řešení úlohy protínání vpřed iteračním postupem
byla uvedena v článku [1]. V předloženém příspěvku je tento
algoritmus upřesněn a je též uvedena skutečná chyba souřadnic určovaného bodu a nalezeno okolí s největší pravděpodobností výskytu určovaného bodu.

[I J BITTERER,

L.: lteračné metódy v geodetických výpočtoch. Geo-

det. a kart. obzor,37 (79), 1991,

Č. 4, s. 69-71.
J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. Praha, GKP Praha 1990.

[2J BŮHM,

Ing. Viliam Kemény,
Úrad geodézie kartografie a katastra SR

Postup prác na usporiadaní
pozemkového vlastníctva v SR

Formy usporiadania pozemkového vlastníctva (PV) v Slovenskej republike (SR) a výhl'ad realizácie tejto úlohy v rámci projektov pozemkových úprav. Zhodnotenie perspektívy usporiadania PV touto formou. Ďalšia operatívna forma zabezpečenia
tejto úlohy na základe Koncepcie usporiadania PV v SR na podklade legislatívnych predpisov, ako základných predpokladov
realizácie tohto zámeru a skoršieho plnenia úlohy. Stav a postup prác na usporiadaní PV v SR. Zhodnotenie štatistických údajov. Pasívna a aktívna činnosť na tomto úseku a kritický pohrad na zd{havé zabezpečovanie prác Z objektívnych ale aj Z iných
príčin. Spolupráca medzi Ministerstvom pódohospodárstva SR a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR vzhl'adom na
jestvujúci stav kapacitných možnosti v katastrálnych odboroch okresných úradov a hl'adanie možnosti plynulej a operatívnej
činnosti pri odovzdávaní, preberaní a zápise" registrov" do katastra nehnutel'ností.
Work on Setting Up the Land Ownership in the Slovak Republic
Summary
Forms of setting up the land ownership (LO) in the Slovak Republic (SR) and expected realisation of.this task in the frame of
land consolidation. Chances to peiform LO in this way. Another operative form of solving this task based on the concept of
peiforming the LO in the SR with the help of legal regulations as fundamental condition of realising this goal and its sooner
fulfilment. State and continuation of work of the LO in the SR. Evaluation of statistical data. Passive and active ro/es in this
field and a critical view on prolonged realising due to objective and other reasons. Cooperation between the Ministry of Agriculture of the SR and the Authority of Geodesy, Cartography and Cadastre of the SR in relation to existing state of capacities at hand in the Cadastral Sections of District Offices and searching of possibility of continuous and operational activities
during presentation, acceptance and registration of documents into the cadastre of rea/ estates.

Vysoká miera neusporiadanosti pozemkového vlastníctva
a chýbajúca evidenci a práv k nehnutel'nostiam, najma k pozemkom v informačnom systéme katastra nehnutel'ností
(ISKN), vel'mi často komplikuje v našej spoločnosti trhové
hospodárstvo a nakladanie s pozemkami. Dnes, už desať rokov po zmene politického a spoločenského systému, možeme
konštatovať, že príčiny tohto stavu evidovania práv k nehnutel'nostiam sú všeobecne známe, a preto ich nebudeme rozoberať a úvodom uvedieme len základné smerovanie k riešeniu tohto problému.
Jednou z možností usporiadania pozemkového vlastníctva
je forma projektu pozemkových úprav (PPÚ - v zásade komasácia). Podl'a doterajších skúseností v našich podmienkach
je to dlhotrvajúci a finančne vel'mi nákladný proces. Realizáciu tejto úlohy na celom území Slovenskej republiky (SR)
odhadujeme na 80 a viac rokov nepretržitého vykonávania
PPÚ. Po účinnosti zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov [1],je zapísaných do
katastra nehnutel'ností (KN) k 30. 9. 1999 desať PPÚ s roznym rozsahom (stanoveným obvodom) v predmetných katastrálnych územiach (k. ú.) a vo dvoch k. Ú. sú PPÚ v štádiu zapisovania [2]. Ak by sa mal0 dodržať, aby do roku 2080

boli vykonané PPÚ na celom území SR, od roku 2000 by sa
mala zabezpečiť ukončenie PPÚ roč ne v priemere cca
v 43 k. Ú., čo je z dnešného pohfadu financovania zo štátneho
rozpočtu a množstva odborných kapacít rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR ale aj odbornej komerčnej sféry v tejto oblasti nereálne.
Z uvedených dovodov usporiadanie pozemkového vlastníctva bolo vládou Slovenskej republiky (SR) stanovené
v roku 1993 podl'a "Koncepcie usporiadania pozemkového
vlastníctva v Slovenskej republike" [3], čo je prakticky
realizácia 1. etapy PPÚ, vrátane vyhotovených registrov
povodného stavu (RPS), registrov vlastníckych práv (RVP),
zjednodušených registrov povodného stavu (ZRPS) vyhotovovaných na základe zákona [I] a registrov obnovených evidencií pozemkov (ROEP) podl'a zákona Národnej rady (NR)
SR Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov [4]
(ďalej aj "registre"), pričom
• povodný zámer vtadajšej vlády SR bol dokončiť túto úlohu
do konca roku 1998, čo bolo podl'a predložených podkladov a materiálov nereálne,
• neskoršie lehota ukončeni a tejto úlohy bola nepriamo daná
zo zákona [4] do septembra roku 2000. Aj tento termín je
z pohl'adu reality na stave prác koncom roka 1999 ako aj
vzhl'adom na finančné zabezpečenie nesplnitel'ný.
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Návrh na riešenie tohto problému bol predložený v roku
1998 na rokovanie vlády SR formou "Výhfadového harmonogramu priebehu a ukončeni a prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva podfa krajov a súhmne za SR s návrhom
kapacitného a finančného zabezpečeni a prác v zmysle Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v SR" [5].
Uznesením vlády SR č. 452 zo dňa 7.7. 1998 [6] bolo uložené zabezpečiť práce na usporiadaní pozemkového vlastníctva v jednotlivých rokoch v nad vaznosti na zdrojové
možnosti štátneho rozpočtu s vedomím vysokej spoločenskej doležitosti tejto úlohy. Týmto uznesením vlády SR sa
v skutočnosti nepriamo novelizoval celkový termín usporiadania vlastníctva k pozemkom v SR. Okrem toho bolo uznesením vlády SR uložené prednostom krajských úradov (KÚ)
a čiastočne aj prednostom okresných úradov (OÚ) vytvoriť
niektoré podmienky na plnenie predmetnej úlohy. Stručne
treba povedať, že prevažne v okresoch neboli plnené najma
personálne, hardvérové a softwérové podmienky, ale ani
uplatnenie účelovo určených rozpočtových prostriedkov na
ROEP nebolo v niektorých krajoch postačujúce. Ministerstvo podohospodárstva (MP) SR taktiež neberie ohfad na uvedené uznesenie vlády SR a postupuje v zadávaní prác na tejto
úlohe z iného pohfadu, 1. j. v skorších termínoch než sú katastrálne odbory (KO) OÚ schopné zabezpečovať príslušné
práce na predmetných "registroch". Vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR [7], v ktorom sa vláda zaviazala
riešiť niektoré otázky súvisiace s usporiadaním pozemkového
vlastníctva a ktoré boli zaradené medzi rozvojové priority rezortu podohospodárstva.
Uvedené problémové otázky sú zapracované do správy
[II] o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, vrátane návrhu harmonogramu katastrálních území na konanie o obnove na rok 2000 a návrhu na
zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z niektorých
uznesení vlády SR. Tento materiál spracovaný spoločne MP
SR a ÚGKK SR, je predložený na rokovanie vlády SR, od
ktorej sa očakáva vecné a konštruktívne rozhodnutie v prospech možnosti kvalitného splnenia úlohy.

2. Stav prác na usporiadaní

pozemkového vlastníctva

Práce na obnove evidencie, respektíve (resp.) na usporiadaní
pozemkového vlastníctva zabezpečujú:
a) MP SR v spolupráci s odbormi pozemkovými, pofnohospodárstva a lesného hospodárstva OÚ a KÚ, v rozsahu
1195 k. ú. (resp. 1313 k. Ú. vrátane RPS a RVP),
b) ÚGKK SR a KOKÚ (po stránke zadávania) a KOOÚ (po
stránke celkovej realizácie a úloh správneho orgánu) v rozsahu 2308 k. Ú.
V obidvoch skupinách a) aj b) práce na úseku kontroly rozborovania chýb z protokolu, odstraňovania chýb sposobených bázou údajov KN, preberania a zápisu do KN zabezpečujú KOOÚ.
Postavenie týchto dvoch orgánov pri zabezpečovaní tejto
úlohy je rozdielne. MP SR prakticky zabezpečuje usporiadanie pozemkového vlastníctva zadávaním, organizovaním
prác, kontrolu a odovzdávaním na zápis do KN.
Široký rezort ÚGKK SR, 1. j. vrátane KOKÚ a KOOÚ, zabezpečuje okrem prác, ktoré zabezpečuje MP SR aj ďalšie
práce, a to najma:
• vydávanie podkladov, prevažne rozsiahlých súborov
(z ISKN, zbierky listín a pod.),
• inštruktáž pre zhotovitefov, ktorí často pri nahliadnutí do
katastrálneho operátu a do ostatného operátu pre nedostatok skúseností potrebujú vysvetlenie,
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• vykonávanie kontrol, rozborovanie chýb z protokolov a odstraňovanie chýb v operátoch KN,
• preberanie a zápis rozsiahlych registrov do KN,
• ručné vykonávanie zmien v listoch vlastníctva (LV) podfa
stanovenej metodiky, vytlačenie originálov vel'kého množstva LV,
• a iné súvisiace činnosti podfa platnej metodiky.
Požiadavky na činnosť KOOÚ sú v pomere k ich rozpočtovým možnostiam - kapacitám tak rozsiahle, že nemožu
v stanovených termínoch zabezpečiť, resp. vykonávať aj
úlohy na úseku usporiadania pozemkového vlastníctva v SR.
Ak nedojde k priemeranému zlepšeniu pracovných podmienok KOOÚ (najma v oblasti personálneho a materiálneho vybavenia), potom plnenie úloh v stanovených termínoch bude
len zbožným želaním a termíny ako také možu byť brané iba
ako orientačné.
Napriek týmto skutočnostiam práce na tejto úlohe pokračujú, aj keď pomalšie a stav k 30.9. 1999 je takýto [2]:
A) Prehl'ad všetkých k. ú. podl'a zabezpečenia a typu "registrov" je v tabul'ke 1, kde:
• MP SR zabezpečuje od roku 1993, resp. 1994 RPS, RVP
a ZRPS v rozsahu 759 k. Ú. Od roku 1996 zabezpečuje
ROEP v rozsahu 554 k. Ú. a v posledných rokoch zabezpečuje ROEP aj v k. ú., kde boli skončené "registre"
ako ZRPS. Počty k. Ú. sú zrejmé z tabuTky 1.
• ÚGKK SR s KOKÚ a OÚ zabezpečuje práce od roku
1996 po účinnosti zákona [4]. Z tabul'ky je vidieť, že
počet k. Ú. je tu skoro dvakrát vačší ako počet k. ú., kde
registre má zabezpečiť MP SR, pričom KOOÚ musia
vo všetkých 3503 k. Ú. poskytnúť podklady, vykonať
kontrolu, prevziať "register" a zapísať ho do KN (zbývajúcich 22 k. Ú. je vo vojenských obvodoch a tam vedenie KN zabezpečuje Ministerstvo obrany SR so svojím vojenským katastrálnym úradom).
B) Zadávanie prác na ROEP je v tabul'ke 2, z ktorej je
zrejmé:
• MP SR v tomto smere si plní predmetnú úlohu a v dosledku svojho doposiaf dostatočného rozpočtového zabezpečenia vykonáva a ríadi zadávanie spracovania "registrov" podfa vládou SR schválených harmonogramov,
čo v niektorých okresoch robí vel'ké starosti KOOÚ
z dovodu nahromadenia vefkého množstva "registrov"
na kontrolu a odstránenie chýb v KN, a potom aj pri
preberaní a zápise do KN. Aj z tohto dovodu nie sú vždy
plnené termíny na odstraňovaní zistených chýb po kontrole zapísatefnosti "registra" a aj samotný zápis do KN
se nevykoná v zákonej lehote.
• ÚGKK SR v zadávaní prác zaostáva súhmne, ako aj
v rámci schválených harmonogramov. K 30.6. 1999 nebolo zadané spracovanie 311 "registrov" a cca polovica
k. Ú. nie je zaradená do harmonogramov. Z 2308 "registrov", ktoré zabezpečuje ÚGKK SR, bolo nezadaných a nezaradených celkom 1481, čo predstavuje cca
64 %. Vlastné zadávanie prác vykonávajú KOKÚ.
Niektoré z nich majú tendenciu tieto práce skor utlmovať a vysoká spoločenská doležitosť tejto úlohy zostáva
v tieni ostatných úloh. ÚGKK SR podfa teraz platnej
organizačnej štruktúry a predpisov na túto skutočnosť
priamo vplývať nemože.
C) Prehl'ad stavu spracovania a preberania "registrov"
do KN je zrejmý z tabul'ky 3:
• Z "registrov" zabezpečovaných MP SR je potrebné si
všimnúť skupinu "registrov" v počte 38, ktoré nie sú
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Popis údaj ov

MP SR

ÚGKKSR

1313
37
81
641
554
641

2308

-

3503

-

-

Počet "registrov" zabezpečovaných na území SR
- z toho: RPS
RVP
ZRPS
ROEP
ROEPpoZRPS
Počet "registrov" na zápis do KN
Počet k. ú. vo vojenských obvodoch: 22

Popis údaj ov
(v počtoch k. ú.)

2308
-

ÚGKKSR

71
71

Odovzdané s rozhodnutím na zápis do KN
Ešte nevrátené po odstránení chýb na zápis
Ešte nezapísané
Boli v štádiu zapisovania
Zapísané do KN záznamom
Zabezpečované ÚGKK SR:
Počet vydaných rozhodnutí
Nezapísané rozhodnutia
V štádiu zapisovania
Zapísané do KN záznamom
Celkom zapísané do KN

2262
1951
311
1241
1552

RPS

RVP

ZRPS

ROEP

Spolu

23

64
3
4
1
56

531
27
34
20
450

240
8
48
15
169

858
38
90
40
690

450

252
30
27
195
364

252
30
27
195
885

4
4
15

15

RPS

Spolu

1138
827
311
1170
1481

1124
1124

Zabezpečované MP SR:
Popis úlohy (v počtoch k. ú.)

RVP

názov kraja
Bratislavský
Trnavský
Nitransky
Trenčiansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
SR

-

MP SR

Schválené v harmonogramoch 1996 až 1999
Zmluvne zabezpečené
Ešte nezadané podfa schválených harmonogramov
Ešte nezaradené do harmonogrmov
Nezadaných celkom (okrem vojenských obvodov)

KRAJ 1 TYP "REGlSTRA"

-

56

ZRPS

ROEP-MP SR!
ROEP-ÚGKK
SR

Spolu
"registre"

3/3
2/17
5/29
7/25
1913
65/26
42/27
26/65
169/195

12
34
75
83
92
228
219
142
885

počty k. ú.
1
1
2
2
1
5
3
15

1
8
11
5
5
13
8
5
56
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vrátené po odstránení chýb na KOOÚ a ďalšiu skupinu
ešte nezapísaných "registrov" do KN v počte 90. Hlavné
dovody nezapísania "registrov" do KN sú v predchá
dzajúcich častiach uvedené.
• Počet "registrov" zabezpečovaných rezortom ÚGKK
SR a ešte nezapísaných do KN je 30. Tento počet je primeraný k celkovému počtu "registrov" schválených rozhodnutím. Pomer zmluvne zadaných "registrov" ku
schváleným "registrom" rozhodnutím je nepriaznivý
a predstavuje len cca 30 % (ostatné sú rozpracované).
Jedným z hlavných dovodov tohto stavu je nedostatok
finančných prostriedkov a ich rozdelenie po jednotlivých KÚ. Prehlad zapísaných "registrov" do KN podla
krajov je v tabul'ke 4.
D) Záverom tejto časti je možné konštatovať, že:
• 1110 "registrov" je schváleným rozhodnutím, čo z 3503
k. ú. predstavuje 31,7 %, z toho
• 885 "registrov", 1. j. 25,3 % je zapísaných do KN,
·67 "registrov", 1. j. 1,9 % bolo v štádiu zapisovania,
·38 "registrov", 1. j. 1,1 % nebolo vrátených po odstraňovaní chýb,
• 120 "registrov", 1. j. 3,4 % je nezapísaných do KN,

3. Kvalita zapísaných "registrov"

do KN

Schválený "register" je verejná listina (§ 7 odsek 4 zákona
[4]), na základe ktorej KOOÚ zapíše údaje "registra" do KN;
súčasťou "registra" je aj rozhodnutie o jeho schválení. Teda
"register" je vo všeobecnosti ako každá iná záznamová listina, len formou a rozsahom sa značne líšia. Forma "registra"
je daná technickými aj právnymi údajmi. Údaje sú vždy rozsiahle a predstavujú tisíce, ba aj viac ako desaťtisíc údaj ov
v jednom k. ú.
Hodnotiť kvalitu "registrov" je obťažné, pretože nie sú
dané osobitné ukazovatele kvality. Chceme, aby každý údaj
v "registri" bol správny a tu nastávajú problémy v niektorých "registroch". Správny orgán nemože vecne prekontrolovať celý "register" v rozsahu 100 %, kontrolu može
vykonať len náhodne v určitom rozsahu údaj ov. Programové vybavenie robí kontrolu len niektorých, vačšinou
technických údaj ov "registra". To najd61ežitejšie, právnu
stránku "registra", teda správnosť vlastníckych vzťahov
v podstate kontrolovať nemože, pretože nové údaje o vlastníkovi ešte nie sú evidované v KN. Práve v tejto oblasti sa
ukazuje pomerne vel'a chybných údajov po zapísaní "registra" do KN.
Chyby sa zisťujú pri poskytovaní informácií z KN, pri následnom vykonávaní prác v rámci vybraných geodetických
a kartografických činností, najma pri geometrických plánoch,
ale aj vykonávaním aktualizácie operátu KN po zápise "registra". Najčastejšie sa vyskytujú tieto chyby:
• zapísaný nesprávný vlastník,
• duplicitné vlastníctvo (prevažne na LV bez majetkovej podstaty),
• nesprávne spoluvlastnícke podiely.
Vyskytujú sa aj technické chyby, tie sa však dajú bez vačších problémov opravovať v zmysle § 59 zákona [9].
Zásadným problémom zostávajú chyby právneho charakteru, ktoré sa opravujú obťažne, resp. nemožu sa opraviť iným
sposobom ako súdnou cestou, 1. j. rozhodnutím súdu o určení vlastníctva. Ukazuje sa, že nekvalitný "register" v právnej oblasti nám vydávanie podkladov na právne úkony nezjednodušuje, ale komplikuje a v niektorých prípadoch
doslova brzdí nakladanie s nehnutel'nosťami. Ak si uvedo-
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míme, že oprava zápisu v KN súdnou cestou sa spravidla realizuje za viac mesiacov, resp. aj rokov, potom vlastne sme
zastavili trh s týmito pozemkami.
Preto treba hl'adať možnosti nápravy tohoto stavu a navrhujeme:
• aby KOOÚ v rámci poskytovania informácií, pri vybavovaní reklamácií oprávnených osob a pri iných činnostiach
s operátmi, kde už boli zapísané "registre" do KN, neformálne prešetrili dovody nesprávnych údaj ov v KN a navrhli
opatrenia na zamedzenie ich výskytu, resp. sposob opravy,
• aby KOKÚ na podklade údaj ov z KOOÚ (konkrétne podl'a
k. ú.) zhodnotili doterajšie skúsenosti a podla zistených
chýb v "registroch" nahlásili ich povod a prípadne navrhli
opatrenia na ich zamedzenie, prípadne sposob opravy,
• aby sa počas spracovávania "registrov" častejšie vykonávali kontrolné dni so zameraním na právne aspekty "registrov", najma na zisťovanie vlastníctva k jednotlivým pozemkom,
• zabezpečiť informácie o kvalite "registrov", formou seminárov v tejto oblasti, a keď bude záujem od zhotovitelov aj
školenia alebo konzultácie s tým, že aktivita by mala vychádzať hlavne od odbornej verejnosti, resp. od tých, ktorí
vykonávajú tieto práce,
• vo verejných súťažiach na vykonanie týchto prác stanoviť
ako podstatnú podmienku určité znalosti a prax v prácach
v tejto oblasti a tých, ktorí ju spÍňajú uprednostniť,
• aby v zákone [4] bol špeciálny text umožňujúci administratívne menej náročnú opravu chýb v už zapísaných "registroch" (niečo podobné ako v zákone [9] je oprava chýb
v katastrálnom operáte),
.
• aby v novele zákona [9] bol § 37 riešený tak, že notárske
osvedčenia v k. ú., kde bol zapísaný "register" do KN, budú
mocť byť zapísané ako záznamové listiny bez obmedzovania, čím by sa vytvorila možnosť vyriešiť určitú časť nezrovnalostí (možno aj chýb), sposobených zápisom "registrov" do KN.
4. Záver
Záverom konštatujeme, že do KN k 30. 9. 1999 je zapísaných 25,3 % "registrov". V budúcom období treba urobiť
všetko preto, aby sme nezavalili súdy s problémami nesprávnych vlastníckych údajov z ďalších spracúvaných a zapísaných "registrov". Bolo by to nielen na hanbu rezortom
MP SR a ÚGKK SR a samozrejme celej odbornej verejnosti
v oblasti KN vrátane zhotovitelov "registrov", ale aj brzda
pre vlastníkov a ostatné osoby, ktoré chcú s nehnutel'nosťami
nakládať v roznej forme. Veríme, že nikto z nás si taký stav
neželá. Preto vyzývame celú zainterovanú odbomú verejnosť:
zabezpečujme a robme "registre" čo najkvalitnejšie tak, aby
každý údaj v nich bol správny a hodnovemý.

[I] Zákon Slovenskej národnej rady č. 33011991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 1211994Z. z.).
[2] Správa o plnení úloh na úseku geodézie, kartografie a katastra
v Slovenskej republike za 1. až 3. štvrťrok 1999. Bratislava,
ÚGKK SR 1999 [č. NP-329511999].
[3] Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej
republike schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č.
869 z 23. 11. 1993. Bratislava, ÚGKK SR 1993.
[4] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18011995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
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[5] Výhl'adový harmonogram priebehu a ukončenia prác na usponadaní pozemkového vlastníctva podIa kraj ov a súhmne za Slovenskú republiku s návrhom kapacitného a finančného zabezpečenia prác v zmysle Koncepcie usporiadania pozemkového
vlastníctva v Slovenskej republike. Bratislava, MP SR a ÚGKK
SR 1998.
[6] Uznesenie vlády Slovenskej republiky Č. 452 ZD dňa 7.7.1998.
[7] Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z 2. 12.
1998.
[8] Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozem.kov [úplné znenie s dodatkom Č. 1/97]. Bratislava, MP
SR a UGKK SR 1997.
[9] Zákon Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) Č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteIností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteInostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[10] PALCfK, J.: Prvé skúsenosti zo zakladania evidencie vlastníckeho práva k povodným nehnutel'nostiam. GaKO, 38(80), 1992,
Č. 8, s. 169-170.

[II] Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podIa zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 18011995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na
rok 2000 a návrh na zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády. Bratislava, MP SR a UGKK
SR 1999.

Lektoroval:
Ing. Juraj Palčík, PhD.,
katastrálnyodbor
Krajského úradu v Prešove

100 let od narození Ing. Dr. Františka Maška,
budovatele a bývalého přednosty
Ústředního archivu pozemkového katastru v Praze

Odvětvové informační středisko VÚGTK (Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický)
vydá i v letošním
roce CD-ROM s obsahem na téma zeměměřictví a katastr.
Jako CD-ROM vydané v roce 1999 bude i toto obsahovat
kromě současných dokumentů i část z minulosti katastru.
Byla vybrána kniha Pozemkový katastr od Ing. Dr. Františka
Maška. I přesto, že od jejího knižního vydání uplynulo již 50
let a náš katastr od té doby prošel zásadními změnami, zůstává tato práce jednou z dobrých a instruktivních pramenů
pro seznámení se základy tehdejšího katastru, z kterých vychází i náš současný český katastr nemovitostí.
Kniha je
vhodná i pro širší veřejnost. Celý obsah knihy ovšem nutno
chápat jako historii.
Současně využíváme této příležitosti k tomu, abychom
z dosud nepublikovaných
pramenů připomněli práci vynikajícího odborníka tehdejší katastrální služby, technika, jednoho z tvůrců koncepce československého
katastru, organizátora a pedagoga Ing. Dr. Františka Maška, budovatele
a přednosty
Ústředního
archivu pozemkového
katastru
v Praze.
Po dlouhém bezvýsledném pátrání po dědicích jeho autorských práv se nám podařilo setkat se s jeho synem Ing. Jiřím
Maškem, který nám ochotně poskytl doklady z pozůstalosti
svého otce, kterého ztratil v osmi letech.
František Mašek se narodil v rodině rolníka v Čepicích
u Sušice dne 7. července 1900. V roce 1920 maturoval na
Vyšší státní reálce v Sušici. Studium zeměměřictví
na

Ing. Václav Nejedlý,
VÚGTK, Zdiby

ČVUT v Praze absolvoval odbornou státní zkouškou r. 1922
a po rozšíření studia vykonal v roce 1928 druhou státní
zkoušku ze zeměměřického
inženýrství. Všechna studia absolvoval s vyznamenáním.
Po dalším studiu a rigorózních
zkouškách byl v r. 1931 prohlášen doktorem technických
věd a za dva roky nato vykonal u Zemského finančního ředitelství v Praze, kde byl zaměstnán, "povyšovací zkoušku
měřickou, při níž vyhověl s vyznamenáním
ze všech oborů
služby".
Již v době studia na ČVUT byl výpomocným asistentem
při Ústavu praktické geometrie, nauky o katastru a agrárních
operací. Od r. 1922 pak působil jako řádný asistent na Ústavu
matematiky, deskriptivní geometrie, vyrovnávacího počtu na
Vysoké škole báňské v Příbrami a poté jako asistent na
Ústavu nižší a vyšší geodezie a důlního měřictví téže školy.
Na ČVUT se vrátil v roce 1925 opět jako asistent při Ústavu
praktické geometrie a nauky o katastru.
V roce 1926, v době příprav nového katastrálního zákona,
přešel z ČVUT do státních služeb u Zemského finančního
ředitelství v Praze, aby se tam j ako všestranný teoretik i praktik podílel na jeho tvorbě. V té době byl pověřen pracemi
spojenými
s vedením pozemkového
katastru,
vedením
správy evidencí katastru daně pozemkové a později katastrálních měřických úřadů. Pracoval při triangulaci nového
měření, při vceňování a vtřiďování pozemků pro pozemkový
katastr a při vedení pozemkového
katastru v obvodu hl.
města Prahy.
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V roce 1931 byl povolán jako měřicko-katastrální odborník na ČVUT, aby zpracoval jako koncepční úředník státní
správy osnovy pro výuku a cvičení z nauky o pozemkovém
katastru podle tehdejší státní politiky vedení katastru, zejména podle nového katastrálního zákona z r. 1927, jehož byl
spoluautorem.
Tehdejší ústřední správa pozemkového katastru ho roku
1935 pověřila budováním Ústředního archivu pozemkového
katastru.
Již jako honorovaný docent ČVUT přednášel od r. 1931
"organizaci správní služby zeměměřické státní" a "geodetické počtářství". Pro zemědělské inženýry přednášel v kurzech pro taxaci a odhady pozemků a na téma "katastrální vceňování pozemků".
Uveřejnil desítky odborných prací. Jedna z prvých byla
v jazyku lotyšském: O volbě nejvhodnějšího kartografického
zobrazení pro Lotyšsko. Vyšla v Rize r. 1932. Z jiných prací
je to např.: Plošné deformace ze zobrazovací metody katastrální a korekce z nadmořské výšky, Hranice správní z hlediska pozemkového katastru, Československý pozemkový
katastr, aj. Publikoval v Zeměměřičském věstníku, ve Věstníku ministerstva tinancí, ve Zprávách veřejné služby technické, atd.
Z jeho prací byly některé publikovány v cizích jazycích.
Kromě zmíněné práce, uveřejněné v Rize vjazyku lotyšském,
publikoval např. ve Věstníku královského italského ministerstva financí v italštině, práci "Le cadastre foncier de la Tchécoslovaquie" ve francouzštině a "Kata str u Čechoslovačkoj",
Novi Sad, 1938, v srbochorvatštině, polsky v časopisu "Przeglad geodezyjny" aj.
Byl členem redakce Zeměměřického obzoru, časopisu
Technik a správa a členem redakce časopisu SIA (Svaz inženýrů a architektů), členem výboru Spolku československých inženýrů státní měřické služby, členem výboru Spolku
čs. zeměměřičů, předsedou pracovní komise zeměměřických
inženýrů, členem poradního sboru Ústředí starostů obcí
a měst atd.
Mezinárodní federace zeměměřičů na svém kongresu, konaném v roce 1938 v Římě, jej jmenovala členem svého výboru.
Nejznámější z jeho publikací je kniha "Pozemkový katastr" vydaná v roce 1948, která seznamuje širší veřejnost ve
stručnosti s naším pozemkovým katastrem, tak, jak vypadal
krátce před změnami, které jej v následujících letech velmi
neblaze poznamenaly a snížily jeho význam i právní a technickou úroveň. Ing. Dr. Mašek byl vzorem úředníka státní
správy, bohužel zemřel uprostřed plné práce ve věku 53 let
dne 19. září 1953.
Připomínáme sijej proto, že nyní, opět po desetiletích, pokračuje současný rozvoj katastru v tradici a v chápání katastrálního díla jako jednoho z pilířů státní a veřejné správy
a občanského života. Při budování a vedení našeho moderního katastru nemovitostí je a bude potřeba takových osobností a odborníků, kteří by dokázali s přísně ukázněnou a systematickou pílí vytvořit a rozvíjet toto dílo.
Přestože znal nedostatky našeho pozemkového katastru,
hodnotil jeho úroveň v mezinárodním srovnání jako nadprůměrnou, což bylo potvrzeno i zahraničními odborníky. Na
mezinárodním zeměměřickém kongresu v Římě 1938 a v Paříži v roce 1947 byly vysloveny myšlenky o budoucím jednotném světovém katastru. Ing. Mašek, který se těchto kongresů účastnil, myslel i na tuto budoucnost a věřil, že náš,
československý katastr, bude spolu se švýcarským, jedním
z pramenů a vzorů při realizaci těchto snah.

Výstava "Geodetické přístroje
v českých zemích" v NTM v Praze

Při příležitosti akce FlG Working Week Prague 2000, a jako součást
akce Praha - Evropské město kultury 2000, byla v Národním technickém muzeu (NTM) v neděli 21. května 2000 otevřena pod v titulu uvedeným názvem výstava historických geodetických přístrojů
vyrobených v českých zemích (obr. 1).

Autory scénáře výstavy byli Ing. Antonín Švejda, kurátor NTM
v Praze a doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. z ČVUT v Praze, národní delegát pro FlG (Mezinárodní federace zeměměřičů) v ad hoc komisi O
(dějiny zeměměřictví) - obr. 2. Podařilo se jim shromáždit a prezentovat nejvýznamnější dosažitelné exempláře geodetické techniky
české provenience od 16. století do 70. let 20. století. Výstava historických zeměměřických přístrojů tohoto rozsahu dosud u nás neměla obdoby.
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Obr. 2

Autoh výstavy s Doc. Ing. Josefem Weigelem. csc.
(zleva: Doc. Weigel, Ing. Švejda, Doc. Hánek)
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Základem výstavy byly exponáty ze sbírek NTM v Praze doplněné dalšími přístroji ze sbírek Technické univerzity - Vysoké školy
báňské v Ostravě, Technického muzea v Bmě, Fakulty stavební
ČVUT v Praze, VÚOTK (Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech) i ze soukromých sbírek.
Na přelomu 16. a 17. století, v době vlády císaře Rudolfa II., nastalo u nás první vrcholné období výroby přístojŮ. Na císařském pražském dvoře působili vynikající vědci Tadeáš Hájek, Tycho de Brahe
a Johannes Kepler. Neméně známí byli i význační konstruktéři geodetických, astronomických a matematických přístrojů Jost Blirgi,
Erasmus Habermel a Heinrich StoUe. Z tohoto období byly mezi vystavenými předměty unikátní StoUeho teodolit (obr. 3), kružítko Blirgiho typu, drobné zaměřovací a matematické pomůcky. K nejzajímavějším předmětům patřila univerzální měřicí pomůcka pro
zeměměřiče, astronomy a námořníky, tzv. Jakubova hůl, a kopie
plánu Isaaka Phendlera z tzv. Rudolfovy štoly z roku 1593. Tato štola
- technická památka UNESCO - byla ražena pod Letnou a sloužila
jako přivaděč vody z Vltavy pro nově založené rybníky v Královské
oboře, dnešni Stromovce.
Období 18. století bylo dokumentováno geodetickým astrolábem
z pražské Moserovy dílny, teodolitem se slunečními hodinami a měřickými důlními přístroji (závěsné a příložné buzoly, schinceug). Pozoruhodným exponátem byla oficiální měrovájednotka z doby vlády
Marie Terezie, etalon délky vídeňského sáhu (1,896 ml.
Po celé 19. století vyráběly přístroje a pomůcky (zejména kapalinové a libelové nivelační přístroje, geodetické astroláby, sklonoměry,
ale též heliotropy) převážně pražské dílny tří generací Spitrů, Josefa
Božka a jeho synů, dílna Haase & Wilhelm a další. Kromě výrobků
zmíněných firem byl vystaven hypsometr profesora pražské techniky
Karla Kořistky, pomocí něhož sám vyhotovil v roce 1858 první výškopisnou mapu Prahy, i logaritmický dálkoměr a přesný tachymetr
Antonína Tichého. Další vrchol ve výrobě rřístrojů reprezentují
firmy Josef & Jan Frič (založeno 1884) a Srb & Stys (založeno 1919).
Oba podniky vyráběly široký, úplný sortiment geodetických přístrojů
a pomůcek.
Již v roce 1884 vyrobila Fričova dílna malou sérii důlních teodolitů Duplex, kde byl poprvé použit skleněný kruh k měření úhlů. Na
počátku 20. století zkonstruovala podle návrhu prof. Nušla cirkumzenitál, světově unikátní přístroj, pro současné určování zeměpisné
šířky a délky metodou stejných výšek. Mezi reprezentativní stroje
patří i triangulační teodolity obou zmíněných firem. Dále byly na
výstavě představeny i ruční fotogrammetrické komory pro leteckou
fotogrammetrii firem Haager a Koula, atd. V době po druhé světové
válce vyráběla geodetické přístroje uznávané kvality, topografické
soupravy a drobné fotogrammetrické vybavení Meopta Praha, s níž
sériová produkce geodetických přístrojů u nás skončila.
Návštěvník výstavy měl možnost se seznámit s celým spektrem
přístrojů pro měření i pro kancelářské práce včetně těch, které jsou
mnohdy opomíjeny (např. nitkové a polární planimetry, tachymetrická pravítka, rýsovací a zobrazovací soupravy, invarová pásma,
měřické jehly, zrcátka, úhlové hlavice) a mohl se i dotknout nive-

lačního přístroje a tachymetru firmy Frič. Čelní stěna sálu byla vyhrazena celému otisku MUllerovy mapy Čech z roku 1720, rozměrů
2,88x2,46 m, jejíž jeden exemplář je umístěn také v prezidentských
přijímacích prostorách Pražského hradu a je často vidět i v televizi
jako pozadí v reportážích o důležitých návštěvách. Pro informaci laiků o historii výroby a účelu přístrojů slou;hly stručné popisné tabule
v češtině a angličtině.
Výstava měla i svou obrazovou část představující významné osobnosti oboru, vědce a konstruktéry Tychona de Brahe, Jana Kleina,
Karla Oangloffa, Karla Kořistku, Františka Novotného a Josefa Jana
Friče. Kromě zmíněné Phendlerovy a MliUerovy mapy bylo vystaveno šest rukopisných a tištěných map z oblasti katastrálního, důlního, lesnického a topografického mapování a mapa s projektem
úpravy Labe. Některé z nich mají návaznost k vyobrazeným osobnostem.
Vernisáž výstavy se konala v pondělí 22. května 2000. Slavnostní
projev k zahájení přednesl Ing. Ivo Janoušek, CSc., ředitel NTM
a Doc. Ing. JosefWeigel, CSc. (Vysoké učení technické Brno), předseda národního komitétu pro HO. Za akci Praha - Evropské město
kultury 2000 se otevření výstavy účastnil p. Pavel Starý a Ceský svaz
geodetů a kartografů zastupoval jeho předseda Ing. Petr. Polák.
Vemisáži předcházelo v neděli 21. května mezinárodní sympozium s více než 60 účastníky (obr. 4), za osobní účasti Jana de Oraeve z Belgie, předsedy komise historie zeměměřictví, a Jamese R.
Smitha z Velké Británie, vedoucího stálého institutu dějin zeměměřictví při HO. Volně navazovalo setkání a rozsáhlá diskuze o Struveho poledníkovém oblouku.
Na závěr ještě několik výstavních zajímavostí. Podařilo se shromáždit a instalovat 105 přístrojů a pomůcek. Z nejstarších byly k vidění například již zmíněný StoUeho teodolit z počátku 17. století.
nejmladší pak velká kartografická zobrazovací souprava VÚOTK JZD Jílové z 80. let 20. století. Vystavena byla unikátní řada šesti
publikací, mezi nimi rozšířený německý překlad latinského Vitruviova měřického spisu (Norimberk 1548), dále I. ročník Zeměměřičského věstníku (Brno 1913), první moderní učebnice Oeodésie nižší
(1894-1909) profesorů pražské polytechniky Františka MliUera
a Františka Novotného. Nejmladším exponátem byla diplomová
práce (jedna z ucelené řady) Fakulty stavební ČVUT z roku 1999
z oboru ověřování jakosti funkce historických přístrojů.
O expozici byl velký zájem i ze strany zahraničních účastníků konference HO. Historické měřické přístroje a mapy jsou součástí kulturní minulosti lidstva a dnes je oceňována i jejich výtvarná a estetická hodnota. V zahraničí dokonce vycházejí i specializované
časopisy, které se historii měřických přístrojů a map věnují. Je to například proslulý měsíčník Mercator's World, zabývající se historickými mapami (viz knihovna Odvětvového informačního střediska
VÚOTK ve Zdibech).
Výstava byla instalována na výstavní ploše 200 m' ve velkém sále
ve II. patře NTM vedle souvisejících trvalých expozic vývoje geodetických úhloměrných přístrojů a zejména vedle expozice astronomie se světově proslulou sbírkou astrometrických přístrojů.
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Výstava Geodetické přístroje v českých zemích byla významná
nejen pro zeměměřiče, kartografy a studenty všech technických
směrů pro poznání historie jejich oboru, ale sloužila i jako nejnázornější ukázka pro veřejnost, jak jsou využívány princípy geometrie pro měření a mapování povrchu Země. Současné přístroje svou
neprůhlednou konstrukcí ani zdaleka neumožňují tak snadné poznání
jejich funkčních principů, jako tomu bylo u přístrojů v minulých staletích.
Výstava důstojně reprezentovala úroveň našeho zeměměřictví na
nejšírším odborném fóru a velmi se zasloužila i o potřebnou propagaci zeměměřictví a kartografie. Za její uspořádání patří autorům,
všem jejich spolupracovníkům a NTM v Praze nesporný dík.

Ing. Václav Nejedlý,
VÚGTK, Zdiby
Snímky: Ing. Jiří Skřivánek.
VÚGTK, Zdiby

První konference na počest zakladatele Evropské Geofyzikální Společnosti (EGS) Stephana Muellera se konala 11.-16. 6. 2000 v Izraeli u Mrtvého moře v hotelu Grand Nirvana, poblíž místa nazývaného Ein Boqeq fen bokek]. Konference se zúčastnilo asi 50 osob
z různých zemí, domácí převládali. Hodně byla slyšet ruština (ale
nejen na konferenci). Zastoupené profese: geologové, geofyzici
a geodeti.
Název konference: ,,Prom Continental Breakup to Collision".
Místo konání bylo vybráno velmi případně, přímo "v jámě Ivové",
v bezprostřední blízkosti tektonického zlomu, který probíhá v jižní
části moře po východním a v severní části po západním pobřeží. Odděluje, od jihu na sever, od Akabského zálivu Rudého moře u Eílatu
přes Galilejské jezero v severním Izraeli až někam do Turecka, arabskou a euroasijskou desku. V oblasti Mrtvého moře je zlom složitě
strukturován a vytváří zde jakýsi protáhlý obdélník či lichoběžník,
v jehož vnitřku je vlastní Mrtvé moře. Litosférický pohyb probíhá
zhruba severojižním směrem tak, že se východní část posunuje na
sever a naopak. Rychlost vzájemného pohybu je z měření pomocí
GPS (Global Positioning System) odhadnuta na 6 mm za rok. výskyt zemětřesení a přidružené činnosti jsou značné.
Jakožto geodet jsem neměl šanci některým specializovaným přednáškám rozumět, ale "invited lecture" S. Cloetingha z Holandska,
"invited lecture" Z. Garfinkela z Izraele nebo "Professíonal Field
Trips Preparatoty lectures" a film o podmořském průzkumu dna Mrtvého moře s ponorkou mohl sledovat každý. Dozvěděl jsem se o geologické historii Mrtvého moře, viděl fantastícké záběry zlomové
zóny probíhající dnem Mrtvého moře a ocenil geologickou exkurzi
v terénu (i když vedro bylo příšerné, 41°C ve stínu).
Je téměř neuvěřitelné, že se Izraelci pustili (1999) do průzkumu
Mrtvého moře ponorkou, když běžná loď v místní zvláště slané vodě
vydrží jen několik dnů, než zkoroduje a zkolabuje (takové prorezlé
vraky lze vidět na vlastní oči v místech, kde se těží sůl ze dna pro
průmyslové a kosmetické účely). Ponorka se nejprve do husté vody
nechtěla ponořit a zástupy lidí na břehu to sledovali s neobyčejným
zájmem, ale pak si dala říci. Hlavním aktérem filmu (i celé konference) byl viceprezident izraelské Akademie věd Zvi Ben Avraham.
Michael Lazar a Z. B. Avraham byli patrně prvními lidmi na světě,
kteří viděli skrze průmr ponorky, co je na dně Mrtvého moře. Podle
hlasu bylo znát vzrušení z toho, co vidí: "Toto jsem ještě nikdy neviděl", konstatoval Zvi Ben, když sledoval bloky oddělené od sebe,
jak když řízne nožem. Někteří nadšenci chtěli vědět, zda pravidelné
struktury objevené na dně, občas "obrostlé" vrstvami soli, nemohou
být nepřírodního původu. Pochopitelně, hledá se Sodoma a Gomora.
Jejich objev by byl naprostou senzací! Dr. Avraham se k tomu vyjádřil negativně: "Vše je přírodního původu". Podle něj je to přímo
onen zlom. Sodomu a Gomoru je třeba hledat nadále a vůbec to nemusí být na mořském dně.
Odborně nejblíže mně byly referáty o sledování pohybu litosferických bloků v oblasti pomocí GPS. Síť GPS pokrývá rovnoměrně

celý Izrael, má 154 bodů v průměrné vzdálenosti 20 km a obsahuje
tři permanentní stanice. Používá se pro geodezii a geodynamiku.
Zpracování měření probíhá pomocí celosvětově používaného software Bernese, švýcarsko-českého původu. V této věci pouze používají, co je k dispozici a nevyvíjejí nic nového. Co se týče lokálních
pohybů, lze izraelským geodetům věřit, že dokáží posuny měřit
s přesností v horizontálním směru 2-3 mm a ve vertikálním
10-15 mm. Ovšem to je jen vnitřní přesnost, neboť je dobře známo,
že vnější přesnost polohy izolovaného nehybného bodu na zemském
povrchu zjištěná pomocí družicového systému GPS je ,jen" několik
decimetrů, v žádném případě nejde o milimetry. Vše totiž závisí na
znalosti dráhy družic NAVSAR GPS. Ty, ačkoli jsou ve výšce asi
20000 km a "nerušené" gravitačním polem Země, mají jejich dráhy
složitý tvar a není tudíž znám přesný model pro negravitační poruchy dráhy, jmenovitě pro tlak slunečního záření. To si izraelští kolegové asi neuvědomují, protože v diskusi v této věci jim bylo "vše
jasno" a ke slovu jsem se nedostal. Pravdu nemají: pokud chtějí propojit lokální síť GPS s okolím (regionem Středozemního moře a Evropou), jde o záležitost nutně řešenou v globálním, "právě geocentrickém" systému, který definuje dráhy družic, a který výsledky GPS
s milimetrovou přesností umí zajistit pouze s pomocí dalších technik kosmické geodezie. Místní síťje třeba navázat na kolokační body,
kde se kromě technologie GPS provozuje také laserový dálkoměr,
nebo na stanici VLBI (Very Long Baseline lnterferrometry) nebo
DORIS. To je splněno například v sousedním Egyptě (SLR - Satellite Laser Ranging v Helwanu u Káhiry), nikoli však v Izraeli (laserový dálkoměr v Bar Giora u Jeruzaléma byl uzavřen v r. 1994, patrně pro neschopnost konkurovat ostatním svou přesností).
V tomto bodě vidím možnost další spolupráce. Pro příští zasedání
Muellerovské konference (za rok v Maďarsku u Balatonu) bychom
mohli připravit referát na téma "Celosvětový geocentrický souřadnicový systém pro geofyziku a geologii". Geologové a geofyzici toho
o této problematice vědí tak málo, jako my geodeti a astronomové
o jejich profesních úkolech. Přitom se vzájemně potřebujeme. Naše
výsledky jsou jedněmi z prvních informací pro jejich práci a nás pochopitelně zajímá, k čemu jsou tyto výsledky používány v jiných
geovědních oborech. Nejde jen o souřadnicové systémy, ale např.
i o parametry gravitačního pole odvozované z poruch drah družic,
které jsou pro geofyzika okrajovými podmínkami při tvorbě modelu
vnitřní stavby Země.
Na konferenci jsme prezentovali poster týkající se problematiky
jednotného souřadnicového systému (dual-satellite crossovers z altimetrických měření). O naši práci projevil zájem Ital M. Menichetti
a M. Rybakov z izraelské Akademie věd.
Nejen vědou živ je člověk. Mrtvé moře je zvláštní přírodní jev:
desetkrát slanější než je pro moře zvykem, se spoustou minerálů.
Koupání v němje originálním zážitkem, ale i lekcí z fyziky. Člověk
se neponoří a neponoří, plave jako špunt na vodě. Ponoření by bylo
bolestivé, neboť slaná voda v očích je velmi nebezpečná. Místní dovedou plavat prsa, ostatní se spokojí se sezením, plaváním na zádech, šlapáním vody jak při jízdě na kole a čtením novin na vodě.
To jsem si pochopitelně nenechal ujít a přečetl si svou "MF Dnes".
Čím hlouběji si zašmátráte, tím teplejší a hustší je voda. Na našem
rybníce je voda nejteplejší na povrchu, protože je zahřátá sluncem.
Zde její teplota stoupá s hloubkou díky extrémní salinitě. S hloubkou také mizí přesné kontury vašich končetin; jako byste se v té tekutině rozpouštěli. Po týdenním rozpouštění, cca hodinu denně (nejlépe večer), máte pocit, že jste udělali něco nejen pro vědu, ale i pro
svoje zdraví.
Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
AsÚ AV ČR

Pořadatelé semináře "České předběžné technické normy pro geo·
grafickou informaci" oznamují, že seminář se odkládá z 12. října
na 31. října 2000. Seminář se bude konat v budově zeměměřických
a katastrálních úřadů v Praze S-Kobylisích. Pozvánky i přihlášky budou rozesílány. Kontaktní adresa pro přihlášení zájemců, kteří přihlášku neobdrží, je:
PhDr. Lenka Němečková, ČSN!, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha I, tel.: (02) 21 SO23 OS, e-mail: lenka.nemeckova@csni.cz
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HÁNEK, P.: 250 století zeměměřictví. (Data z dějin oboru.) Praha,
Klaudian Praha 2000.
(048)528(09)

Touto publikací je naší veřejnosti zpřístupněn zajímavou a graficky
vydařenou formou přehled vývoje zeměměřictví. Tento vývoj je podán z historického nadhledu, se zdůrazněním jeho významu a místa
v dějinách lidstva - se vztahy a vazbami na téměř všechny podstatné
oblasti lidské činnosti. Rozšíření lidského rodu z jeho kolébky na celou planetu Zemi, výstavba sídlišť a dopravní sítě, navigace námořní
a pozemní, spjatost s filozofií a bytím, se vzníkem a rozvojem katastru, s významem zeměměřictví v dějinných střetech - byly příčinami jeho vzniku a trvale podněcovaly jeho vývoj.
Hlavní význam publikace spatřuji v tom, že poskytuje i neprofesionálovi přehled o technice, lidech - zeměměřičích, podněcuje jeho
zájem o tuto oblast a také jistě vyvolá v čtenářovi úctu k země měřictví historickému a tím zároveň i k zeměměřictví současnému.
Oceňuji také skutečnost, že autor sleduje vývoj, přínosy zeměměřictví a zeměměřičů českých zemí; připomenutí vynikajících
osobností teorie a praxe (rejstříky jmenný a výrobců a rejstřík
osobní). Ilustrace v textu a doplňující ilustrace v závěru publikace
jsou názorné a vhodně vybrané; zvláště pak ilustrace historické s uvedením jejich pramenů.
Domnívám se, že publikace vyvolá zájem i mezi mládeží - je totiž odrazem nejenom historie zeměměřictví, ale také historie samotného lidstva. Publikace je také dokladem toho, že zasvěcený a zajímavý výklad je podmíněn jak znalostmi, tak i soustavnou
angažovaností v oboru v rámci daných společenských podmínek což je případ autora publikace, který kromě toho, že je v každodenním styku s mládeží, také soustavně informuje čtenáře časopisu Geodetický a kartografický obzor o osobnostech a významných událostech zeměměřického oboru.
Publikaci přeji, aby se stala součástí knihovny každého zeměměřiče a všech těch, kteří se o historii, techniku a metody zeměměřictví zajímají. Může se stát také inspirací nebo i vzorem pro zpracování odborných příruček o historickém vývoj dalších oborů lidské
činnosti; nebo např. i pro zpracování rozsáhlejší práce o současném
zeměměřictví, navazující na Šimákovu dosud populární "Pojďte
s námi měřit zeměkouli."
Poděkování si zaslouží také nakladatelství KLAUDlAN Praha,
s r. o., za pěknou grafickou úpravu a vzorný tisk publikace.

projevy refrakce při pozemních optických a optoelektronických měřeních a stanoví cíle práce. Další kapitoly práce mají téměř shodný
rozsah. Kapitola 2 je věnována závislostem v přízemních vrstvách
ovzduší. Jednotlivé odstavce definují termodynamické veličiny a popisují systém termodynamické rovnováhy, spektrální znázornění atmosférické turbulence, šíření vln v blízkosti terénu a modely quasistacionárních gradientů indexu lomu. Modelování a popis
refrakčních vlivů je náplní 3. kapitoly. Jsou uvedeny teplotní výškové profily a diferenční měření teploty, místní určení turbulentního
toku anemometry, scintilometrický integrální popis parametrů turbulence, zjištění refrakčních vlivů pomocí CCD kamer a sestavení
celkového modelu včetně softwareového zajištění. Kapitola 4 je věnována rozborům přesnosti a hodnocení měřických metod. Postupně
jsou diskutovány vnitřní přesnost senzorů pro měření změn teploty,
ultrazvukového anemometru USA-I a scintilometru SLS 20. Hodnocena je dále přesnost modelů turbulence a hranice empirických
souvislostí teorie M-O semilarity. Kapitola 5 zkoumá quasistacionární tvorbu gradientů z hlediska vlivů různých parametrů modelu,
dlouhodobých a krátkodobých změn stability a homogenity. Možnostmi určení refrakce v reálném čase, tj. v okamžiku měření, se
zabývá kap. 6. Jednotlivé odstavce jednají o modifikacích modelů,
ověřeních a kalibracích referenčních scintilometrických a ultrazvukových postupů měření. Práci uzavírají v krátké 7. kapitole shrnutí
a prognóza vývoje. Číslem kapitoly 8 je označen dodatek uvádějící
nejdůležitější zkratky a symboly, používané v textu, a seznam téměř
140 položek literárních pramenů v angličtině a němčině, včetně prací
ruských autorů.
Uvedená kniha je doktorskou dizertací obhájenou na Geodetickém institutu Univerzity v Bonnu. Svým provedením a zaměřením
je jistě výjimečná, školicí pracoviště patří v dané tématice k významným vědeckým střediskům. Přesto, nebo snad proto, poskytuje
zajímavý pohled na úroveň studia v zemi našich sousedů.

[I] WITTE, B.-DEUBEN, D.-CASOTT, N.: Současné metody pro
určení geodetické refrakce při pozemních přesných měřeních.
GaKO, 46 (88), 2000, č. I, s. 1-7.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodezie FSv CVUT v Praze

Ing. Drahomír Dušátko, CSc.•
Vojenský zeměpisný ústav.
Praha

DEUBEN, D.: Me8verfahren zur Erfassung der Vertikalrefraktion unter Nutzung der atmosphiirischen Thrbulenz. (Měřické
postupy pro určení vertikální refrakce s využitím atmosférické turbulence.) Aachen, Shaker Verlag 2000. 200 s., 94 obr., 23 tab. Cena
98 DM.

Nároky geodetické praxe na stále vyšší přesnost pozemních měření
zákonitě vedou ke studiu okolností vzniku a působení vertikální refrakce. Jednou z cest řešení tohoto problému je získání údajů o atmosférické turbulenci, způsobují změny indexu lomu a teplotního
gradientu v přízemních vrstvách ovzduší, přímo z měřického materiálu za podpory Monin-Obuchovovy semilární teorie. Tato cesta je
v současnosti stále výhodnější, protože mnohé moderní konstrukce
elektronických geodetických přístrojů obsahují potřebná čidla. Těžištěm tohoto výzkumu i knížky, na niž chci těmito řádky upozornit, je odvození rozhodujících informací o turbulenci a tím o okamžité refrakci z rozboru obrazových sekvencí CCD kamer. Uvedená
problematika byla před nedávnem popsána na stránkách tohoto časopisu [I], jehož spoluautorem byl i autor uvedené knihy. Omezím
se proto jen na základní informace o obsahu této, jistě velmi specializované, publikace.
Graficky dobře upravená kniha v krátkém úvodu (kap. I) popisuje

12. září 2000 se dožil 60 let Ing. Jan Vondrák, DrSc., vedoucí oddělení dynamické astronomie Astronomického ústavu Akademie věd
(AV) ČR. Narodil se v roce 1940 v Písku a mládí prožil v Prachaticích. Po studiích geodezie na Fakultě stavební ČVUT, která dokončil v roce 1962 diplomovou prací z geodetické astronomie nastoupil na Geodetickou observatoř (GO) Pecný, kde pracoval do roku
1977. V tom roce přešel do Astronomického ústavu tehdejší ČSAV,
kde pracuje v oddělení dynamické astronomie, od roku 1991 jako
jeho vedoucí.
Záhy po nástupu na GO Pecný se významně podílel na nové konstrukci cirkumzenitálu, modelu 1967, a především v té době vypracoval vysoce efektivní metodu vyhlazování empirických časových
řad s neekvidistantním rozdělením dat. Bezprostředně po publikování se stala v Mezinárodní časové službě základním nástrojem při
odvozování nepravidelností rotace Země a postupně našla jako
"Vondrak method" široké uplatnění v různých oblastech astronomie.
Vědeckou přípravu u prof. E. Buchara ukončil v roce 1973 obhajobou kandidátské práce "Určení efemeridového času a elementů
dráhy Měsíce metodou stejných výšek." Doktorskou práci "Zpřesnění teorie pohybu Měsíce a řešení soudobých problémů rotační dynamiky zemského tělesa" obhájil v roce 1985.
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Nejrůznější observační i teoretické aspekty rotační dynamiky
Země jsou hlavním tématem jeho vědecké práce. Této tematice bylo
věnováno i několik dlouhodobých vědeckých stáží na významných
pracovištích v zahraničí - tříměsíční stáže v Bureau lnternational de
I'Heure v Paříži (1983) a v US Naval Observatory ve Washingtonu
(1989), či půlroční stáž na Observatoire de Paris (1991/1992). Dosud publikoval více než 150 vědeckých prací, převážně v zahraničních časopisech.
Je členem Mezinárodní astronomické unie (IAU), v letech
1994-1997 byl prezidentem její 19. komise a v období 1992-1997
předsedou pracovní skupiny "Rotace Země v systému Hipparcos".
Dále je zakládajícím členem Evropské astronomické společnosti,
členem Americké geofyzikální unie, členem řídícího výboru Mezinárodní služby rotace Země (IERS), předsedou Zákrytové a astronomické sekce České astronomické společnosti, předsedou Českého
národního komitétu astronomického, členem komise přirodních věd
Grantové Agentury ČR a členem vědeckých rad Astronomického
ústavu AV,Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického a Fakulty stavební ČVUT.
V letech 1992-1997 byl hlavním řešitelem a vedoucím týmu pro
novou redukci astrometrických pozorování z období 1899-1992
v systému katalogu Hipparcos. Je hlavně jeho zásluhou, že za tuto
práci kolektiv řešitelů získal v roce 2000 Cenu Akademie věd ČR.
Jan Vondrák je jedním z nemnoha našich odborníků, kteří si získali zasloužené uznání světové vědecké veřejnosti.
Do dalších let přejeme Ing. Janu Vondrákovi, DrSc., mnoho zdraví,
pracovních úspěchů a osobní spokojenosti.

Prodejna map "Mapy u Vojtěcha"
otevřena

50 let Střední průmyslové školy
zeměměřické
Vážení přátelé,
dovolujeme si vám sdělit, že v r. 2001 oslaví naše škola 50. výročí
svého založení.
Rozhodli jsme se vydat k této příležitosti výroční almanach a připomenout tak sobě i vám historii naší školy, její zakladatele, profesory a studenty, tedy i mnohé z vás.
Věříme, že jsou mezi vámi absolventi naší zeměměřické průmyslovky, kteří si na svou bývalou školu a její učitele rádi a v dobrém
vzpomenou. Velmi bychom uvítali, kdyby někdo z vás své zážitky
a vzpomínky sepsal a poslal nám je. Rádi je v našem almanachu
otiskneme.
Vydání almanachu je pro školu záležitost poměrně nákladná,
a proto se k vám obracíme s prosbou o sponzorský příspěvek podle
vašich možností.
Děkujeme vám předem jak za zaslané příspěvky do almanachu,
tak i za případný sponzorský dar a těšíme se na shledání v roce výročí.

Ing. Jaroslav Růžek,
ředitel školy

Písemné příspěvky laskavě zašlete na adresu školy. Pod Táborem 300,
19078 Praha 9-Hrdlořezy.
Číslo konta Rady rodic"ůpři SPŠZ, na které je možno poukázat případný.finanbzí obnos - č. Ú. 1923366339/0800, 1ČD: 45246041.

PRAHA (23. 5. 2000): Ještě před deseti lety byste v Praze velmi obtížně hledali specializovanou prodejnu map. V současné době jichje
v hlavním městě České republiky již několik a další se otevírají jako
například nová pražská prodejna map Mapy u Vojtěcha, která byla
před zahájením turistické sezóny v metropoli ČR otevřena ve Vojtěšské ulici.
Vedoucí prodejny Ing. Eva Šalandová přiznala, že nabídnout
správnou mapu a správného turistického průvodce zákazníkům je
stále obtížnější. "Vždyť jejich výběr není jednoduchý ani pro znalce,
který je původní profesí kartograf nebo geograf. Na trhu je totiž stále
více novinek a orientovat se v nabídkách nakladatelství - to vyžaduje nejenom znalosti, ale v současné době i nadšení, zejména, když
nabídku chcete mít co nejširší," podotkla v otevírací řeči vedoucí
prodejny (obr. I).
Ing. Petr Skála,
Praha

Hraničnv bod Svinica (Západné Tatrv - Roháče) na .vtátnej
hranici Slovenskej republiky (SR) a Polskej republiky (PR)

Hranic<nv bod Svinica (7, pO!:I'kej strany S"vinica - Západné
Tatry - Roháče) na §tátnej hranici SR-PR

Priebeh .vtátnej hranice SR-PR
padné Tatry - Roháče)

Hraničný bod .vtátnej hranici SR-PR
ského (Západné Tatry - Rohác<e)
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