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C o j e F I G Wo r k i n g We e k P r a g u e 2 0 0 0
Mezinárodní federace zemûmûfiiãÛ (FIG) – organizace
sdruÏující více neÏ 70 národních nevládních zemûmûfiick˘ch asociací ze v‰ech kontinentÛ svûta – povûfiila na svém berlínském 63. zasedání v roce
1995 âesk˘ svaz geodetÛ a kartografÛ
(âSGK) uspofiádáním 67. zasedání
FIG v roce 2000 v Praze (FIG
Working Week Prague 2000).
Souãástí tohoto v˘znamného
mezinárodního setkání zemûmûfiiãÛ z celého svûta, které se
uskuteãní v Praze ve dnech 22.
aÏ 27. kvûtna 2000, budou
zasedání tématick˘ch komisí
FIG, konference "QUO vadis
geodézie 21. století", komerãní
a nekomerãní tématická v˘stava, VI.
mezinárodní âesko-slovensko-polské
geodetické dny, polodenní nebo celodenní
odborné exkurze na vysok˘ch a stfiedních ‰kolách, státních orgánech zemûmûfiictví a katastru a v zemûmûfiick˘ch firmách, spoleãenské akce, program pro doprovázející osoby a v neposlední fiadû turistické zájezdy.
Zasedání FIG se konají kaÏdoroãnû s tím, Ïe ãtvrt˘
rok pravidelnû následuje kongres FIG (naposledy XXI.
kongres v ãervenci 1998 v Brightonu v Anglii). Za dobu existence FIG je to jiÏ podruhé, co se na‰im geodetÛm dostalo cti pofiádat zasedání FIG. Naposledy tomu
bylo v Brnû v roce 1979, tehdy ov‰em za zcela jin˘ch
spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch podmínek. Pamûtníci
v‰ak vûdí, Ïe tenkrát dokázali organizátofii pfiesvûdãit
své zahraniãní kolegy o schopnostech reprezentovat
tehdej‰í ãeskoslovenskou geodézii a kartografii na nejvy‰‰í úrovni. O to vût‰í je souãasn˘ závazek âSGK.
Pfiíprava FWW Prague 2000 zapoãala jiÏ v roce
1995, kdy ãestn˘ ãlen FIG a místopfiedseda Komitétu
pro FIG pfii âSGK Ing. Milan Klime‰ spolu s Ing. Jaroslavem Hlubuãkem pfiipravili první verzi projektu pfiípravy a organizace celé akce. Projektu, jehoÏ jednotlivé
ãásti byly a je‰tû budou nûkolikrát aktualizovány. Finanãní rozpoãet v˘dajÛ a pfiíjmÛ akce je fiádovû nûkolikamilionov˘, proto z podnûtu âSGK vzniklo sdruÏení

24 pfieváÏnû zemûmûfiick˘ch firem, jehoÏ úãelem
podle spoleãné smlouvy je financování pfiípravy a organizace akce, národní propagace oboru zemûmûfiictví a katastru a propagace ãlenÛ sdruÏení. V období let 1996 aÏ 1998 plnil
jednotlivé projektované etapy
âSGK samostatnû, dal‰í pfiípravu
a organizaci FWW Prague 2000
v‰ak zajistí pfiedev‰ím prostfiednictvím profesionálních agentur. ¤ízením projektu je na základû mandátní smlouvy
povûfien generální sponzor
akce – spoleãnost Bentley
Systems âR – kter˘ mimo mnohé dal‰í smluvní závazky smûfiující
k propagaci a zdárnému uskuteãnûní
akce, pfiislíbil získat dal‰í sponzory tak,
jak tomu bylo obvyklé na v‰ech pfiedcházejících zasedáních FIG (naposledy v Berlínû, Buenos Aires,
SingapÛru a Brightonu).
âSGK ustavil fiídící ‰táb a pracovní komise, které
budou upfiesÀovat vûcnou náplÀ projektu a spolu s generálním sponzorem kontrolovat prÛbûh v‰ech etap pfiípravy a organizace FWW Prague 2000. Mnohé povinnosti spojené s koneãn˘m rozhodováním o náplni akce
v‰ak nadále zÛstávají z titulu stanov na Radû âSGK
a z titulu platného statutu také na Komitétu pro FIG,
kter˘ sdruÏuje národní delegáty a jejich asistenty v osmi
z existujících devíti odborn˘ch komisí FIG. Na leto‰ní
zasedání FIG, které se bude konat od 30. 5. do 3. 6.
v Sun City v Jihoafrické republice, poveze ãeská delegace oficiální pozvánky obsahující místa konání FWW Prague 2000, podmínky pfiihlá‰ek, v˘‰i vloÏného na jednotlivé souãásti akce a ostatní nutné obsahové náleÏitosti.
Organizátofii akce poãítají i s pfiislíbenou podporou
vedení âÚZK a pfiedstavenstva KGK a samozfiejmû i spoluúãastí vybran˘ch státních orgánÛ zemûmûfiictví a katastru, odborn˘ch ‰kol a zemûmûfiick˘ch firem.
âSGK roze‰le pozvánku a o v˘sledcích pfiípravy bude odbornou vefiejnost vãas informovat prostfiednictvím
svého Zemûmûfiického vûstníku a mediálního partnera,
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kterého k národní i mezinárodní propagaci získá v dohodû s generálním sponzorem. Vûfiím, Ïe informace nebudou provázeny takov˘mi finanãními a souvisejícími organizaãními obavami, jaké se vefiejnû roz‰ifiují v souvislosti
s pfiípravou setkání ãlenÛ Mezinárodního mûnového fondu a ãlenÛ Svûtové banky v roce 2000 v Praze nebo
s pfiípravou akce "Praha mûsto kultury roku 2000". Povûfiení funkcionáfii âSGK budou muset v nadcházejícím
období udûlat maximum proto, aby nov˘ prezident FIG
(pro období 1999 aÏ 2003) pan Robert W. Foster z USA
a pfiedstavitelé byra FIG konstatovali na plánované podzimní kontrolní náv‰tûvû organizátorÛ uspokojení s pfiípravou FWW Prague 2000.
Ing. Petr Polák, pfiedseda âSGK

DIÁ¤

I.Mezinárodní vûdecká konference pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení âeské vysoké ‰koly
technické v Brnû
18. – 20. 10. 1999, Brno
Pofiadatel: VUT v Brnû
Katastr nemovitostí rok po novele vyhlá‰ky
190/96 Sb.
21. 10. 1999, Tfiebíã
Pofiadatel: Spolek zemûmûfiiãÛ Brno
Souãasnost a budoucnost zemûmûfiictví
konference
26. – 27. 10. 1999, Praha
Pofiadatel: âSGK spolu s KGK a âÚZK

36. MGID Brno ‘99
8. – 9. 11. 1999, Brno
Plánované odborné akce v roce 1999 pfiipra- Pofiadatel: âSGK
vované âSGK a dal‰ími pfiíbuzn˘mi subjekty
Aktuální problémy KN
semináfi
Pozn.:
16. – 17. 11. 1999, Karlovy Vary
1. akce uvádíme aÏ od II. Q. 1999
Pofiadatel: âSGK
2. akce u kter˘ch jiÏ probíhá pfiíprava
3. bliÏ‰í informace je moÏno získat v sekretariátu
âSGK
P¤EâTùTE SI
4. pfiedpokládá se je‰tû, Ïe budou akce doplnûny Informace o pfiipravované knize "Automatizace
vãas budou oznámeny
v fiízení stavebních strojÛ"
Aktuální problémy IG
U pfiíleÏitosti konání ãtvrtého Mezinárodního
Doprovodn˘ program 4. Stavebního veletrhu
stavebního veletrhu ( Brno, 20. - 24. 4. 1999 ) vy21. 4. 1999, Brno
chází ve vydavatelství Saturn LT spol. s r.o. v rámci
Pofiadatel: âSGK
ãasopisu Stavební STROJNÍK kniha s názvem: "Automatizace v fiízení stavebních strojÛ" autorÛ Doc.
Právní vztahy v KN
Ing. Milana Ka‰para, CSc. a Doc. Ing. Vûry Vo‰toDiskusní semináfi
vé, CSc. z âVUT Praha ( ze Stavební fakulty a ze
21. 5. 1999, Praha
Strojní fakulty).
1. 6. 1999, Brno
Kniha pojednává o fiízení hlavních funkcí stavebních
Pofiadatel: âSGK
strojÛ tzn. fiízení smûru a polohy pracovního nástroje, zeV. Mezinárodní Polsko – âesko – Slovenské jména pfii uplatÀování moderní laserové a ultrazvukové
techniky. Znaãná pozornost je vûnována zdrojÛm laserogeodetické dny
vého záfiení a jejich snímaãÛm - detektorÛm. Podobnû
11. – 13. 6. 1999, UstroÀ (Cieszyn)
jsou popsány vytyãovací pfiístroje a pfiístroje pro pokládku
Pofiadatel: SGP (Polsko)
potrubí, vãetnû laserov˘ch teodolitÛ vhodn˘ch pro fiízení
tunelovacích strojÛ, víceúãelové laserové pfiístroje a deGeodézia a kartografia v doprave
tektory, urãené pro fiízení stavebních strojÛ.
VII. medzinárodná konferencia
Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci s lasero1. – 2. 7. 1999, Banská ·tiavnica
vou technikou je zaji‰tûna podle ãesk˘ch a mezináPofiadatel: SZG (Slovensko)
rodních norem. Vypl˘vají z nich jak povinnosti pro
v˘robce, resp. dodavatele, tak i pro uÏivatele.
Integrace prostorov˘ch dat konference
V ãásti nazvané "Nové smûry v fiízení stavebních
7. – 9. 9. 1999, Olomouc
strojÛ" je upozornûno zejména na trojrozmûrn˘ prostoPofiadatel: âGS, KS âR, CAGI, SFDP
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rov˘ 3D systém. Jedná se o dÛleÏité smûry pfii vyuÏití
mûfiick˘ch dat v reálném ãase a pro pfiímé urãování
polohy a pro fiízení a kontrolu strojÛ. Tento nov˘ zpÛsob vyuÏívá novou generaci mûfiick˘ch systémÛ, s cílem automatizovat a robotizovat tuto ãinnost s fiadou
aplikací. Vedle moderní laserové a ultrazvukové techniky sem patfií inklinometry, navigace s vyuÏitím GPS
(Global Positioning System) a motorizované a automatizované totální stanice. Pfiedev‰ím poslednû uvedené
systémy doplnûné moderní v˘poãetní a vyhodnocovací
technikou umoÏÀují kinematick˘m zpÛsobem urãovat
prÛbûÏnou polohu fiízen˘ch strojÛ popfi. robotizovan˘ch systémÛ v reálném ãase a porovnávat ji s parametry projektu s vysokou pfiesností.
Kniha je bohatû ilustrována 132 obrázky
a schematy a doplnûna fiadou tabulek v textu a 16ti
tabulkov˘mi pfiehledy s hlavními technick˘mi údaji
laserov˘ch pfiístrojÛ na konci knihy. Obsahuje vedle ãeského i anglické a nûmecké resumé.
Kniha je urãena provozovatelÛm stavební, tûÏební
a manipulaãní techniky, pracovníkÛm stavebních a zemûmûfiick˘ch firem, v˘robcÛm a prodejcÛm strojÛ
a jejich komponent, automatizaãních systémÛ pro stavebnictví, zemûdûlství, tûÏbu surovin a rekultivaci. Stane se vítanou pomÛckou pro pedagogy a studenty odborn˘ch ‰kol v‰ech stupÀÛ v uveden˘ch oborech.
Knihu v cenû 245,- Kã ( + po‰tovné a balné) si
lze jiÏ nyní objednat na dobírku na adrese redakce:
Stavební STROJNÍK
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4 - Podolí
Jifií Pospí‰il

S TA L O S E
Tematick˘ zájezd na XXI. kongres FIG 1998
uskuteãnûn˘ ve dnech 17. 7. – 25. 7. 1998
Zkrácené znûní cestovního deníku organizátora
a prÛvodce zájezdu Ing.Jaroslava Kolmana
Zájezd organizovan˘ spolkem zemûmûfiiãÛ Brno
z povûfiení Národního komitétu pro FIG se podafiilo
uskuteãnit zejména podporou kolegÛ z Geodézie
Krkono‰e, ktefií pfiihlásili 11 úãastníkÛ a 11 pfiihlá‰en˘ch kolegÛ ze Slovenska. V‰ichni úãastníci vytvofiili kolektiv, kter˘ nejen dobfie reprezentoval
ãeskou a slovenskou geodézii, pfiispûl k poznání nejen dûní na kongresu, ale i k dal‰ímu vzájemnému
poznání úãastníkÛ a zafiazen˘m turistick˘m programem umoÏnil poznat nejen místo kongresu Brighton, ale i nejv˘znamnûj‰í památky JiÏní Anglie a zejména Lond˘na.

ČÍSLO 3-4/99

Struãnû o cestû a poznání:
Pátek, sobota – 17. a 18. 7. ‘98
Odjezd z Tfiebíãe pfies Brno, Prahu, hraniãní
pfiechod Rozvadov, Ostende, Calais (prohlídka mûsta), trajekt Calais - Dover, Cantenbury (prohlídka
mûsta – nejvût‰í památka gotická katedrála
z 15.stol. s kryptou z 12. stol.).
Nedûle – 19. 7.
Pfiíjezd do Brightonu, individuální úãast na zased.
Stálého v˘boru FIG, prohlídka Brightonu, dále pak
Portsmouth (historické doky, pfiístav – vojenské
a letadlové lodi, muzeum ponorky i lodi H.M.S.
Victory, s níÏ lord Nelson v r. 1805 bojoval u Trafalgaru. Dal‰í zastávka Chichester (stfiedovûké trÏi‰tû
a katedrála z r.1091 s oknem od M. Chagalla, druh˘ nejvût‰í anglick˘ hrad ARUNDEL).
Pondûlí – 20. 7.
Slavnostní zahájení kongresu FIG, poté odjezd do
WINSDORU (Winsdorsk˘ zámek - rezidence královské rodiny – znovu jsou pfiístupná královská
apartmá, sbírky zbraní a obrazy od Rubense, van
Dycka, Durera a Canaletta, dÛm hraãek a dal‰í).
Zastávka ve Stonehenge na místû, kde v letech
2800 – 1100 pfi. Kr. dávní obyvatelé vytvofiili tajuplné kruhy z mohutn˘ch kamenÛ. Pískovcové bloky aÏ 50 tun tûÏké jsou uspofiádány do dvou soustfiedn˘ch prstencÛ kolem kamenného oltáfie a jsou
spojeny metr siln˘mi kamenn˘mi deskami. S pomocí této hvûzdárny z doby kamenné bylo moÏno
vypoãítat v˘chod a západ Slunce a Mûsíce.
Dal‰í zastávka v Salisbury s v˘znaãnou katedrálou z r. 1265 v raném slohu Early English. Uvnitfi
katedrály je i nejstar‰í orloj v Evropû z r. 1386.
Úter˘ – 21. 7.
Lond˘n – Hyde Park, Buckingham Palace, Victoria
Station, Westminsterské opatství, budova parlamentu, jízdní stráÏ pfied budovami Horse Guards,
Trafalgarské námûstí s Národní galerií (vstup zdarma), námûstí s 50 m vysok˘m sloupem admirála
lorda Nelsona, ãínská ãtvrÈ Soho a Picadilly.
Stfieda – 22. 7.
Brighton - prohlídka geodetick˘ch v˘stav. Dále Hastings – pfiekrásné pfiímofiské láznû (v r. 1066 se zde
vylodil Vilém Dobyvatel), zfiícenina normandského
hradu, zábavní molo, krásné uliãky starého mûsta.
âtvrtek – 23.7.
Opût Lond˘n - muzeum Madame Tussaud°s (populární kabinet voskov˘ch figur), individuální prohlídka centra Lond˘na.
Pátek – 24.7.
Lond˘n-Greenwich - osm˘ div svûta Thames Barrier na TemÏi, centrum Greenwiche (pfiedstavuje
"v˘chodní vstupní bránu" do Lond˘na po sou‰i i po
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vodû – v˘letní centrum Lond˘ÀanÛ). Prohlídka majestátní plachetnice Cutty Sark, která kdysi vozila
ãaj z kolonií, jachty Gipsy Moth, na níÏ sir Francis
Chichester podnikl v letech 1966-67 sám cestu kolem svûta, královské námofiní ‰koly a Královského
námofiního muzea (Royal Maritime Museum). Dále
Observatofi (Old Royal Observatory) místo, jehoÏ
nádvofiím prochází patfiiãnû zv˘raznûn˘ nult˘ poledník, hodiny, jeÏ urãují svûtov˘ ãas. Tower – individuální prohlídka, památky, 268 m dlouh˘ zvedací
most s vûÏemi Tower Bridge (v jeho útrobách je v˘stava vûnovaná v˘stavbû mostu, pûkn˘ v˘hled z vyhlídkové chodby spojující vûÏe), váleãn˘ kfiiÏník
H.M.S.Belfast, z druhé svûtové války – kter˘ je
zpfiístupnûn jako muzeum, mûstské ãásti City s katedrálou St.Paul’s - nejvût‰ího kostela Lond˘na
s dominantní kopulí z portlandského mramoru.
Sobota, nedûle - 25. a 26.7.
Brighton - náv‰tûva jednání FIG, ale i prohlídka
mûsta - mezinárodních pfiímofisk˘ch lázní. Nejatraktivnûj‰í památkou je Královsk˘ pavilon vybudovan˘ v letech 1811–23 v indickoorientálním slohu i akvárium s podmofisk˘m tunelem i ru‰né molo
Pier na pfiímofiské promenádû s restauracemi, hernami a zábavním parkem.
Úãast na závûreãné recepci a zakonãení kongresu FIG, likvidace v˘stavní expozice.
Zpût pfies Dover – prohlídka pfiístavního mûsta
se starobyl˘mi domy v úzk˘ch uliãkách, mohutného hradu nad mûstem postaveného na místû fiímského majáku. Dále trajektem do Calais a zpût jen
s technick˘mi pfiestávkami.
Pfii zájezdu bylo ujeto celkem 4 679 km. (jv)

sobí na katedfie geodezie a pozemkov˘ch úprav jako docent. Aktivní práce v teoretické oblasti pozemkov˘ch
úprav a aplikace dosaÏen˘ch poznatkÛ vytvofiily z doc.
F. ·vehly odborníka se ‰irok˘mi vûdomostmi.
Prostfiednictvím Poboãky âSGK pfii stavební fakultû (ãlenem je od jejího zaloÏení) napomáhá dal‰ímu ‰ífiení vûdomostí o tak aktuálním tématu jako jsou PÚ.
Doc. ·vehla patfií ke skromn˘m pracovit˘m
pedagogÛm.
Redakãní rada Zemûmûfiiãského vûstníku se
pfiipojuje k fiadû gratulantÛ a pfieje hodnû zdraví
a Ïivotního optimismu.
(jp)
Doc. Ing. Jifií STREIBL, CSc. – 70 let

Doc. J. Streibl se 17. dubna doÏívá 70 let.
Jako vysoko‰kolsk˘ pedagog pÛsobí od roku 1952. Nejprve pracoval na Ústavu praktické geometrie, pozdûji
na Ústavu geodezie niÏ‰í a vy‰‰í a posléze na katedfie
geodezie a pozemkov˘ch úprav FSv âVUT v Praze.
V rámci vûdecké pfiípravy absolvoval praxi v Ústavu optiky a jemné mechaniky v Pfierovû, v n.p. Meopta. Kromû toho úspû‰nû absolvoval kurz opraváfiÛ
geodetick˘ch pfiístrojÛ v závodû VEB Carl Zeiss Jena.
Po obhájení kandidátské práce mu byl v roce
1963 udûlen titul kandidáta vûd. Na základû obhájené habilitaãní práce byl v roce 1979 jmenován
docentem pro obor geodezie.
Od téhoÏ roku byl po 11 let vedoucím katedry geodezie a pozemkov˘ch úprav na FSv âVUT v Praze.
Bohatá publikaãní ãinnost je zaloÏena na jeho
vysok˘ch znalostech problematiky pfiístrojové techniky, zkou‰ek pfiístrojÛ a pÛsobení fyzikálních vlivÛ
Informace o dal‰ích pfiipravovan˘ch zájezdech naleznete ta- na v˘sledky mûfiení.
Aktivnû pracuje v âSGK jako ãlen Poboãky pfii
ké v nejbliÏ‰í dobû na stránkách Spolku zemûmûfiiãÛ Brno
FSv jiÏ od jejího zaloÏení.
na adrese www.zememeric.cz (pozn. ãasopis Zemûmûfiiã)
Redakãní rada Zemûmûfiiãského vûstníku blahopfieje doc. Streiblovi k jeho jubileu a pfieje mu
V˘znamná Ïivotní v˘roãí
ÎIVOTNÍ V¯ROâÍ
pevné zdraví a Ïivotní pohodu.
(jp)
Doc. Ing. Franti‰ek ·VEHLA, CSc. – 60 let
nekrolog
SMUTNÁ ZPRÁVA
Doc. F. ·vehla se 30. bfiezna doÏívá 60 let.
Po absolvování stavební fakulty v Praze, obor zemû- Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc. zemfiel
mûfiick˘, pracoval po ãtyfii roky jako projektant v Agro- 15. února 1999.
projektu Karlovy Vary. V roce 1965 byl pfiijat jako odborn˘ asistent na katedru geodezie. Po krátké dobû Nekrolog naleznete na www.zememeric.cz a byl
obhájil kandidátskou disertaãní práci a od roku 1983 pÛ- zvefiejnûn v ãasopise Zemûmûfiiã 3/99.
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