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528.14: 528.022.6

CEBECAUER, D.-KŮRKA, J.

Geodetický a kartografický obzor, 41,1995, č. 12, str. 257-261,
2 obr., 5 tab., lit. 5

Využitie mediánu ako robustného odhadu, metódou najmenšej
sumy absolútnych hodnot opráv (MNAS), vyrovnanej hodnoty
pri priamych meraniach. Na simulovanom príklade je ukázaný
vplyv odfahlej hodnoty na vyrovnanú hodnotu i vefkosť chýb
pri aplikácii metódy najmenších štvorcov i MNAS. Ako vstup-
né údaje je správnejšie použiť hodnoty smerov odmerané v ra-
doch a nie skupinové priemery.

528.74: 72: 65.011.5

BARTOŠ, P.-GREGOR, V.

Geodetický a kartografický obzor, 41,1995, č. 12, str. 261-265,
8 obr., I tab., lit. 3

Aplikácia digitálnej fotogrametrie pri dokumentácii pamiatok
využitím digitálneho videoplottera firmy Leica. Prístroj pred-
stavuje v súčasnosti najjednoduchší digitálny systém na stereo-
fotogrametrické vyhodnotenie. Skúsenosti potvrdili vysoký stu-
peň spofahlivosti a kvality softwaru a vhodnosť na práce podob-
ného druhu.

347.235.11(09)

HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.

Dva druhy činností katastrálnych úradov na úseku katastra ne-
hnutefností a evidencie vlastníckych práv k nehnutefnostiam,
ktoré majú charakter správneho procesu. Správne konanie
v užšom konaní a správne konanie sui generis. Vzťah nového
katastrálneho zákona a doterajšej právnej úpravy katastra v ob-
lasti katastrálneho konania.

528.14: 528.022.6

CEBECAUER, D.-KŮRKA, J.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 12, pp.
257-261,2 fig., 5 tab., 5 ref.

Application of median as robust estimation, method of mini-
mum sum of absolute corrections (MSAC), adjusted value of di-
rect observations. A simulated example demonstrates the influ-
ence of exceeding value on the adjusted result and size of errors
during application of least square method and MSAC too. It is
better to use directions observed in individual half sets and not
average values of com plete sets as input value.

528.74: 72: 65.011.5

BARTOŠ, P.-GREGOR, V.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 12, pp.
261-265,8 fig., I tab., 3 ref.

Application of digital photogrammetry to documentation of
monuments of culture by digital videoplotter of the Leica enter-
prise. This instrument represents present most simple digital
system of the stereophotogrammetric evaluation. The high de-
gree of reliability and quality of software and its applicability to
similar jobs was acknowledged by experience.

347.235.11(09)

HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 12, pp.
265 - 268, 4 ref.

Two kinds of activities at the cadastral offices in the section of
the cadastre of real estates and the registration of proprietary
rights to real estates that possess the quality of administrative
proceedings. The administrative proceedings in their restricted
form and administrative proceedings sui generis. Relation of
the new cadastral law and existing legal reglementation of the
cadastre in cadastral proceedings.

528.14: 528.022.6

CEBECAUER, D.-KŮRKA, J.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 12, pages
257-261,2 illustrations, 5 planches, 5 bibliographies

Utilisation de la valeur équiprobable comme évaluation vigou-
reuse, par la méthode de la moindre somme des valeurs abso-
lues de correction (MNAS), par la valeur compensée pendant
les mesurages directs. Un exemple simulé démontre ľinfluence
de la valeur écartée sur une valeur compensée ainsi que ľéten-
due des erreurs survenant lors de ľapplication de la méthode
des moindres carrés ainsi que de la méthode MNAS. Comme
données ďentrée, il est préférable ďutiliser les valeurs du tour
ďhorizon mesurées par rangs et nullement les valeurs
moyennes mesurées en groupe.

528.74: 72: 65.011.5

BARTOŠ, P.-GREGOR, V.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 12, pages
261-265,8 illustrations, I planche, 3 bibliographies

Application de la photogrammétrie digitale dans la documenta-
tion des monuments classés par utilisation ďun videoplotter di-
gital mis au point par la firme Leica. L'appareil représente ac-
tuellement le plus simple systeme digital pour la restitution sté-
réophotogrammétrique. Les expériences obtenues ont certifié
un haut niveau de fidélité et une qualité supérieure du logiciel
convenant aux travaux de genre analogue.



347.235.11(09)

HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 12, pages
265-268,4 bibliographies

Deux sortes ďactivités manifestées par les bureaux cadastraux
dans le secteur du cadastre ďimmeubles et I'enregistrement des
droits de possession relatifs aux immeubles présentant un carac-
tere de processus administratif. Activités administratives plus
étroites et administration sui generis. Rapport entre la nouveHe
10i cadastrale et la modification juridique cadastrale, en vigueur
jusqu':i présent, dans le domaine des activités cadastrales.

528.14: 528.022.6

CEBECAUER, D.-KŮRKA, J.

Robuste Ausgleichung einer Reihe in Gruppen gemessener Rich-
tungen

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 12, Seite
257-261,2 Abb., 5 Tab., Lit. 5

Anwendung des Medians als einer robusten Bewertung mit der
Methode der kleinsten Summe absoluter Werte der Korrektio-
nen (MKAS) des ausgeglichenen Wertes bei direkten Messun-
gen. An einem simulierten Beispiel wird der Einfluss eines ent-
legenen Wertes auf den ausgeglichenen Wert und die Grosse
der Fehler bei der Anwendung der Methode der kleinsten Qua-
drate und der MKAS gezeigt. Als Eingangswerte ist es richtiger
die Werte der in Reihen gemessenen Richtungen und nicht die
Gruppenmittelwerte anzuwenden.

528.74: 72: 65.011.5

BARTOŠ, P.-GREGOR, V.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 12, Seite
261-265,8 Abb., I Tab., Lit. 3

Anwendung der digitalen Fotogrammetrie bei der Dokumenta-
tion der Denkmaler mit Hilfe des digitalen Videoplotters der
Firma Leica. Das Gerat steHt gegenwartig das einfachste digita-
le System fUr stereofotogrammetrische Auswertung vor. Die Er-
fahrungen haben einen hohen Grad der Softwareverlasslichkeit
und - qualitat und Zweckmassigkeit fUr Arbeiten ahnlicher
Art bestatigt.

347.235.11(09)

HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 12, Seite
265-268, Lit. 4

Zwei Arten der Aktivitaten der Katasteramter auf dem Gebiet
des Liegenschaftskatasters und der Evidenz der Eigentumsrech-
te zu Liegenschaften, die den Charakter des administrativen
Prozesses haben. Das administrative Verfahren im engeren Sin-
ne und das administrative Verfahren sui generis. Beziehung des
neuen Katastergesetzes und der bisherigen Katasterrechtsrege-
lung im Bereich des Katasterverfahrens.

06wee ypaBHHBaHHe OCHOBbI HanpaBJleHHH, HlMepHeMblx no
rpynnaM

reOLte3H'IeCKHi\ H KapTorpaqll1'1ecKHi\ 0630P, 41, 1995, NQ 12,
CTp. 257 -261, 2 pHC., 5 Ta6., JlHT. 5

I1cnOJlb30BaHHe MeLtHaHbl KaK 06wei\ Ol\eHKH MeTOLtO~1 Ha-
HMeHbweií CYMMbl a6COJllOTHblX 3Ha'leHHií nonpaBoK (MHAC),
ynpaBHeHHoro 3Ha'leHHll npH HenOCpeLtCTBeHHblx H3MepeHHllx.
Ha CHMYJlHpoBaHHo~1 npHMepe nOKa3aHO BJlHllHHe yLtaJleHHO-
ro 3HaQeHHSI Ha ypaBHeHHoe 3Hal.feHHe a TaK)Ke CTeneHb 3HaYH-

TeJlbHOCTH oWH60K npH npH~1eHeHHH ~leTOLta HaH~leHbwHX
KBaLtpaTOB H MHAC. B Ka'leCTBe BXOLtHblXLtaHHblX 60Jlee nOLt-
XO!l5l111Jl:'vl 51BJI5IeTC5IHcnOJlb30BaHHe 3HalfeHluI HanpaBJIeHHH,

H3~lepeHHblX no pllLta~l a He no rpynnaM.

reOLte3H'IeCKHi\ H KapTorpa<jlH'IeCKHi\ 0630p, 41, 1995, NQI2,
CTp. 261-265, 8 pHC., 1 Ta6., JlHT. 3

npHMeHeHHe l\H<jlPOBOi"I<jloTorpaM~leTpHH npH LtOKYMeHTHpo-
BaHHH naMllTHHKOB nOCpeLtCTBOM npHMeHeHHll l\H<jlpoBoro BH-
LteOnJlOTTepa, BbmycKaeMoro <jlHpMOií Leica. npH60p npeLtCTa-
BmleT c060ií B HaCTOllwee BpeMll HaH60Jlee npocTYIO l\H<jlpO-
BYlO CHCTe~lY, npeLtHa3Ha'leHHYIO LtJlll cTepeo<jloTorpa'lMeTpH-
'1eCKoi\ Ol\eHKH. npaKTH'IeCKHií OnbIT nOLtTBepLtHcl BblCOKYIO
CTeneHb HaLtelKHOCTH H Ka'leCTBa MaTeMaTH'IeCKoro 06ecne'le-
HHll, a TaKlKe npHroLtHOCTb Lt~lll pa60T nOLt06HOrO BHLta.

347.235.11 (09)

rOPH5IHCKI1 11., MAUKO 51.

06J1aCTb KaLtaCTpOBoií LteHTeJlbHOCTH H HOBb.H KaLtaCTpoBb.H
3aKO"

reOLte3H'IeCKHií H KapTorpa<jlH'IeCKHi\ 0630p, 41, 1995, NQI2,
CTp. 265--268,JlHT. 4

ABa BHila LtellTeJlbHOCTH KaLtaCTpOBblX Y'lpelKLteHHií B 06J1aCTH
KaLtaCTpa HeLtBHlKHMOcTeií H perHCTpal\HH c06cTBeHHH'IeCKHX
npaB no OTHoweHHIO K HeLtBHlKH~lOCTllM,HMelOwHX xapaKTep
npaBOBoro npol\ecca. OTHOWHHe HOBoro KaLtaCTpOBoro 3aKO-
Ha K LteiíCTBYIOWHM LtO HaCTOHwero BpeMeHH npaBoBbl'l no-
npaBKaM B 06J1aCTH KaLtaCTpOBoií LtellTeJlbHOCTH.

HOJOVEC, V.: K vývoji kritérií pro hodnocení
kartografického zobrazení z hlediska zkreslení

LANDSPERSKÝ, D.-JINDRA, D.: Využití me-
tod GPS k analýze pohybů v Mostecké pánvi

HÁNEK, P.: František Horský (1811-1866)
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Robustné vyrovnanie osnovy
smerov meraných v skupinách

Doc. Ing. Dušan Cebecauer. CSc. Jan KYrka.
katedra geodézie Stavebnej fakulty VSDS v Ziline

Presné meranie uhlov, napriek mohutnému rozmachu
elektronických dial'komerov univerzálnych staníc a glo-
bálnych systémov určovania polohy, nachádza stále
uplatnenie v geodetickej praxi. Trigonometrická metó-
da merania vodorovných posun ov, tvorba lokálnych
polohových sietí s vyžadovanou vysokou presnosťou,
i iné geodetické práce sú založené na presnom meraní
smerov (uhlov) v skupinách a následnom vyrovnaní os-
novy smerov na stanovisku.

Úlohou vyrovnania osnovy smerov meraných vo via-
cerých skupinách na stanovisku je odhad najpravdepo-
dobnejších hodnot jednotlivých smerov a charakteristík
presnosti - jednotkovej strednej chyby vyrovnaného
smeru meraného v skupine, alebo strednej chyby vyrov-
naného smeru meraného v s skupinách. Vyrovnané
hodnoty, pri aplikácii metódy najmenších štvorcov
(MNŠ), je to aritmetický priemer, sú východiskom na
ďalšie spracovanie. Stredné chyby, i keď neposkytujú
úplný obraz o presnosti merania (nezachytávajú napr.
nepresnosti z centrácie a signalizácie), sú často jedinou
informáciou o presnosti merania smerov (uhlov).

Vyrovnané hodnoty i stredné chyby počítame z mno-
žiny vstupných meraných údajov. Tie pri meraní sme-
rov v skupinách nie sú celkom prehl'adné. Naše skúse-
nosti ukazujú, že odl'ahlé údaje sa v takýchto súboroch
vyskytujú častejšie, ako by sa predpokladalo. Pri klasic-
kom výpočte MNŠ sú vstupnými údajmi "skupinové
priemery" vypočítané ako aritmetický priemer z dvoch
radov. Ten a priori zastiera prípadný výskyt odl'ahlej
hodnoty v jednom z dvoch radov. Prítomnosť odl'a-
hlých meraní bude zretel'nejšia, ak vstupnými údajmi
budú hodnoty smerov odmerané v radoch.

Ak teda pripúšťame výskyt odl'ahlých meraní, potom
je vhodné aplikovať niektorý z robustných odhadov [1].
V geodézii je najpoužívanejšia metóda najmenšej sumy
absolútnych hodnot opráv (MNAS) [2], v niektorej lite-
ratúre, najma nemeckej a anglickej, označovaná
Ll-Norm [1].

Za klasické riešenie považujeme vyrovnanie osnovy
smerov meraných v skupinách ako vyrovnanie spro-
stredkujúcich meraní tak, ako bolo publikované v [3].
Autor sa vysporiadal s niektorými, do tohoto času ne-
doriešenými čiastkovými problémami vyrovnania. Ide
okrem iného najma o sposob vysporiadania sa s opako-
vaným meraním na začiatočný bod. Jedno z možných
riešení je, prisúdiť mu len funkciu kontrolnú a dívať sa
na toto opakované meranie ako na všetky ostatné sme-
ry. Takúto funkciu budeme prisudzovať začiatočnému
smeru aj my v tomto článku. Je to taktiež zjednodušujú-
ce riešenie, ale z hl'adiska problematiky tohoto príspev-
ku nepodstatné. Okrem toho autor [3] dokázal, že stred-
ná chyba uhla medzi začiatočným a ostatnými bodmi
osnovy je rovnaká ako medzi dvoma inými l'ubovol'ný-
mi smermi. Tým autor prispel k exaktnejšiemu riešeniu
vyrovnania osnovy smerov meraných v skupinách.
V inej literatúre zaoberajúcej sa touto problematikou
napr. [4] bol i na tieto skutočnosti iné náhl'ady. Pripo-
meňme si stručne spomínaný postup vyrovnania.

Východiskom vyrovnania sú rovnice opráv (la). Ich
zostavenie je zrejmé z obr. 1 a obr. 2, ktoré spolu so zo-
stavením rovníc sú prevzaté z [3]. Na obr. 1 označujeme
lij (označenie ponechávame úmyselne, aby bola zacho-
vaná kontinuita, správne by malo byť ({Ji) hodnotu nere-
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dukovaného priemeru i-tého smeru (i = 1, ... , n, k)
z dvoch radov V j-tej skupine U = 1, ... , s), kde n je po-
čet smerov v skupine, k je opakovane meraný smer na
začiatočný bod 1 a s je počet skupín. Meraných veličín
bude ns. V tomto prípade má opakovane meraný smer
na bod 1 len kontrolnú funkciu, nevyrovnávame ho.
V prípade, že by sme chceli, a to je, zdá sa, správnejší
prístup, zaviedli by sme ďalšiu neznámu Xk (obr. 2)
v rovniciach opráv (la), alebo by sme ho jednoducho
považovali za ďalší smer (i = I, ... , n).
Na obr. 2 sú vyznačené neznáme parametre: s orien-

tačných posunov Zl> ••• , Zs a n-I uhlov X2, ••• , Xn, Xk med-
zi bodom I a bodmi 2, ... , n, I. Rovnice opráv potom
budú:

VII = Zl

V21 = Zl + X2

Vnl = Zl

VI2 = Z2

Vn = Z2

+ Xn - lnl

- 112

+ X2 - ln

Vis = Zs

V2s = Zs + X2

v=Ax-l, (lb)

kde v je vektor opráv, A je matica koeficientov, x je
vektor neznámych a Ije vektor meraných smerov. Ďalej
postupujeme štandardným sposobom [5] alebo sposo-
bom uvedeným v [3]. Vytvoríme normálne rovnice a ich
riešením určíme hl'adané neznáme

Dosadením neznámych do rovníc opráv (Ia,b) získame
opravy a z nich odhad jednotkovej strednej chyby vy-
rovnaného smeru meraného v jednej skupine

LVV

(n - I)(s - I) ,

kde n je počet smerov a s je počet skupín. Strednú chy-
bu vyrovnaného smeru meraného v s skupinách vypočí-
tame zo vzťahu

mos

m= r;'
Tol'ko teoreticky exaktný postup. Konkrétny výpočet

je upravený a podstatne jednoduchší. Výpočet rozčlení-
me do dvoch častí: výpočet predbežných opráv v* spolu
s výpočtom vyrovnaných hodnot a výpočet definitív-

Bod Rad 1.skupina Priemer 2.skupina Priemer 3.skupina Priemer Priemer

[91 Redukcia [91 Redukcia [91 Redukcia Z 3.skupín

rcI rcel [cl [cel [cl [ce] [91

1 I 0.00600 0066,0 66,05305 0535,4 133,08102 0813,5 0,00000

II 200,00720 0000,0 266,05402 0000,0 333,08168 0000,0

2 I 63,08062 0809,5 129,12751 1277,6 196,15516 1546,5 63,07396

II 263,08128 0743,5 329,12802 0742,2 396,15414 0733,0

3 I 127,18140 1818,1 193,22827 2288,6 260,25656 2568,5 127,17534

II 327,18222 17 52,1 393,22946 17 53,2 ·60,25714 17 55,0

4 I 278,90416 9048,2 344,95153 9518,4 11,97898 9792,7 278,89815

II 78,90548 8982,2 144,95216 8983,0 211.97956 8979,2

1 I 0,00641 0067,6 66,05349 0538,2 133,08082 0812,5 0,00011

II 200,00711 0001,6 266,05414 0002,8 333,08168 9999,0

Bod 1skuoina 2skuoina 3.skuI)ina

V* v v* v v* v

[ce]

1 0,0 +0,8 0,0 +1,1 0,0 -1,9

2 -3,9 -3,1 -2,6 -1,S +6,6 +4,7

3 +1,3 +2,1 +0,2 +1,3 -1,6 -3,S

4 -0,7 +0,1 -1,S -0,4 +2,3 +0,4

1 -OS +0,3 -1,7 -0,6 +2,1 +0,2

Lv -3,8 -3,0 -S,6 -0,2 +9,4 -0,1

z +0,8 +1,1 -1,9

Lvv 14,76 S,67 38,1S

nych opráv V a stredných chýb. Najskor vypočítame
predbežné opravy medzi priemerom z s skupín

_ I s

li=---:-Llij
} j~ I

a redukovaným skupinovým priemerom l~
V* - -I 1*tj - i - Uo

Hodnoty "4 sú už definitívne vyrovnanými hodnotami
smerov. Pre "riadkový súčet" platí podmienka MNŠ
s n

L v~ = O, ale neplatí pre "stÍpcový súčet" L v~ = O.
j~ I i~ I

Splnenie tejto podmienky dosiahneme pripojením
orientačných posunov Zl> ••• , Zj k predbežným opravám
(5), ktoré vypočítame zo vzťahu

n

LVu
j= 1z·= - ---

J n'

Pre tieto "definitívne" opravy je už splnená podmienka
MNŠ aj pre "riadkový súčet" aj pre "stÍpcový súčet"
s n

L Vij = O, L Vij = O a možeme ich použiť na výpočet
j~ I i~ I

stredných chýb (3a, b).
Výpočet si dokumentujme na príklade (pozri tabul'ku

I). Vo východiskovom simulovanom súbore meraných
smerov v troch skupinách (napr. teodolitom Wild T3) je
v smere na bod 2, v 3. skupine v 2. rade úmyselne poz-
menená hodnota, tak aby bola zretel'ne odl'ahlá, približ-
ne o 15cc• Na opakovane odmeraný východiskový bod I
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Vyrovnaná 1.sku ina I 2.skunina 3.sku ina

Bod hodnota \1*' v' \1*' v' \1*' ~~
median 19] [cel

1 0,00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~2,6

2 63,07422 ~1,3 -1,3 0,0 0,0 +9,2 +7,6

3 127,17532 +1,1 +1,1 0,0 0,0 -1,8 -4,4

4 27889822 0,0 0,0 -0,8 -0,8 +3,0 +0,4

1 0,00016 0.0 0,0 ~1,2 -1,2 +2,6 0,0

z 0,0 0,0 -2,6

zj v'l 2,4 2,0 15,0

Poznámka: Medián je hodnota, ktará leží v strede, ak predbežné opravy zoradíme podfa

verkosti. Napr v 3. skupine: -1,8: 0,0; +2,6; +3,0, +9,2je mediánom hodnota 2,6

l Vyrovnaná I 1.rad 2.rad 3 rad 4.rad S.rad 6 rad

I hodnota I

IBod I aritmetický v' v \1* V \1* V v' V v' v v' v I

I I
I priemer [g' [cc]f-
1 0,00000 0,0 +2,1 0,0 -0,5 0,0 +2,1, 0,0 +0,1 0,0 ~0,2 0,0 -3,5

2 63,07396 -6,6 -4,5 ~1,2 -1.7 -5,0 -2,9 +0,4 +0.5 -1,8 -2.0 1+15,0 +11,5

3 127,17534 ~0,6 +1,5 +3.2 +2,7 +1,2 +3,3 -1.0 -0,9 -2,0 -2,2 -1,2 -4,7

4 278,89815 -0,1 +2,0 -1,3 -1,8 -3,3 -1,2 +0.1 +0,2 +1,9 +1,7 +2,7 -0,8

1 0,00011 -3,0 -0,9 +2,0 +1,5 -3,3 -1,2 ~0,1 0,0 +3.1 +2,9 +1,1 -2,4

Lv -10,3 +0.2 +2,7 +0,2 -10,4 +0,1 -0,6 -0,1 +1,2 +0.2 +17.6 +0,1

z +2,1 -0,5 +2,1 +0,1 -0,2 -3,5

: I:vv 31,72 15,92 26,59 1,11 20,18 172,9~

sa budeme pozerať ako na každý iný smer (budeme hl'a-
dať jeho vyrovnanú hodnotu) a bude mať kontrolnu
funkciu.
Výpočet opráv (7) je v tabul'ke 2.
Stredná chyba vyrovnaného smeru meraného v jed-

nej skupine (3a) mos = 3,}Cea stredná chyba vyrovnané-
ho smeru meraného v 3 skupinách m = 1,8ee.

Robustnými odhadmi nazývame také odhady, ktoré sú
odolné voči odl'ahlým meraniam. Ich aplikácia má vý-
znam najma v takých hraničných pripadoch, keď apri-
órnym testom nevieme takéto meranie zo súboru vylú-
čiť. V geodézii najčastejšie používaná MNAS vychádza
z podmienky (účelovej funkcie) [1, 2], upravenej pre náš
problém

s n s "L L p(vij) = L LI Viji = min., (8)
j=li=! j=li=l

kde Vij = E(-OO,+OO) sú opravy, i= 1, ... , n,je počet
meraných smerov aj = 1, ... , s je počet skupín.
K robustnému vyrovnaniu osnovy smerov meraných

v skupine využijeme skutočnosť, že vyrovnanou hodno-
tou MNAS pri priamych meraniach je medián. Všimni-
me si, že pri praktickom postupe vyrovnania MNŠ pod-
stata metódy spočíva v dvojnásobnom výpočte aritme-
tického priemeru. Jedenkrát je to pri výpočte vyrovna-
nej hodnoty 7; (4) a druhýkrát pri výpočte orientačného
posunu z; (6). Robustnosť vyrovnania, t.j. splnenie pod-
mienky (8) zabezpečíme tak, že budeme postupovať
analogicky, vyrovnanú hodnotu i orientačný posun vy-
počítame ako medián. Pre takto vyrovnané smery bude

charat .•enstikou presnosti chyba podobná priemernej
(lineárnej) chybe. Pre vyrovnaný smer meraný v jednej
skupine to bude jednotková "priemerná" chyba

/ LI v/I
mos = (n - 1)(s-I)

I m~sm=-r;'
Výpočet opať dokumentujeme v tabul'ke 3 na príklade
so vstupnými údajmi z tabul'ky 1.
Jednotková "priemerná" chyba pre vyrovnaný smer

meraný v jednej skupine je m~s= 2,4ce a "priemerná"
chyba pre vyrovnaný smer meraný v 3. skupinách je
m' = 1,4ee.
Z porovnania výsledkov získaných klasicky - MNŠ,

tabul'ka 2 a robustne - MNAS, tabul'ka 3 je zrejmé, že
odl'ahlé meranie v smere na bod 2 nepriaznivo ovplyv-
nilo vyrovnanú hodnotu MNŠ (63,07396g) a vobec ne-
ovplyvnilo robustný odhad MNAS (63,07427g). Hodno-
ta mediánu by zostala rovnaká aj v prípade, ak by toto
meranie bol o zaťažené hrubou chybou, došlo by však
ku skresleniu odhadov chýb. Taktiež odhady chýb sú
menšie, sú menej ovplyvnené odl'ahlým meraním. To
znamená, že aj následné analýzy presnosti budú objek-
tívnejšie. lnou, otvorenou otázkou je rovnocennosť od-
hadov chýb - strednej a "priemernej".
Prednosti robustného vyrovnania osnovy smerov me-

raných v skupine síce dokumentujeme na jednom prí-
klade, ale overovali sme ich skoro na SO-ich simulova-
ných i reálnych situáciách. K analýzam sme využili naj-
ma merania smerov z trigonometrického určovania vo-
'dorovných posunov zemnej hrádze vodného diela (VD)
Liptovská Mara (Wild T3) a uhlové merania súvisiace
s overovaním stability vzťažných bodov na experimen-
tálnom bodovom poli katedry geodézie Stavebnej fa-
kulty Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) Žili na
v Bytčici (THEO 010 B).
Meranie v skupine je vlastne meranie v dvoch ra-

doch. Do vyrovnania by teoreticky správne mali vstu-
povať hodnoty odmerané v radoch a nie sprostredkova-
né veličiny - ich aritmetický priemer. Pri aplikácii
MNŠ takýto postup síce neovplyvní vyrovnanú hodno-
tu, ale odhad stredných chýb, i keď nie významne, ov-
plyvniť može. Pri aplikácii MNAS, t.j. mediánu, bude
vo všeobecnosti iná vyrovnaná hodnota a iné budú aj
odhady "priemerných" chýb. Dokumentujme si tieto
skutočnosti na konkrétnej situácii. Vstupnými údajmi
budú opať hodnoty smerov z tabul'ky 1. V tabul'ke 4 bu-
de vyrovnanie MNŠ a v tabul'ke S MNAS.
Jednotkovú strednú chybu pre smer meraný v jed-

nom rade vypočítame zo vzťahu

L vv
(n - l)(r - 1)

kde r je počet radov. Strednú chybu smeru meraného
v jednej skupine, t.j. v dvoch radoch, ktorý by mal byť
porovnatel'ný s jednotkovou strednou chybou vypočíta-
nou podl'a (3a) vypočítame zo vzťahu

morm = -- = 26ceos ..fi '
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a vyrovnaného smeru meraného v r radoch vypočítame
zo vzťahu

m= f; = 1,5<c.

"Priemernú" jednotkovú chybu pre smer meraný v jed-
nom rade vypočítame podobne ako (9) zo vzťahu

Liv'I
(n -l)(r-l) = 2,6

cc
•

"Priemernú" chybu vyrovnaného smerl1 meraného
v jednej skupine, t.j. v dvoch radoch zo vzťahu

m'
m' = i = l,lcc.

Výsledky vyrovnania v tabul'kách 4 a 5 predbežne po-
tvrdili naše predpoklady. Pri aplikácii MNŠ, keď boli
vstupnými údajmi hodnoty namerané v radoch, sme do-
siahli menšie odhady stredných chýb (12) a (13), ako
keď boli vstupnými údajmi "skupinové priemery"
(3a,b). Odhady stredných chýb z radov sú menej ov-
plyvnené odl'ahlým meraním. Rovnako aj pri aplikácii
MNAS, hodnoty "priemerných" chýb odhadnuté z ra-
dov (15) a (16) sú menšie ako odhadnuté zo skupín (9)
a (10). Samozrejme, že aj vyrovnané hodnoty - mediá-
ny, sú rozne.
Rovnaké poznatky, aké sme ilustrovali v tabul'kách 4

a 5, sme získali aj pri overovaní tohoto výpočtového
modelu v reálnych situáciách.
Zhodnotenie a porovnanie vyrovnania, ak sú vstup-

nými údajmi jedenkrát "skupinové priemery", a druhý-
krát hodnoty smerov merané v radoch, možno zhrnúť
takto: Vo všeobecnosti možno usudzovať, že medián
odhadnutý z vačšieho počtu radov bude objektívnejší,
bližší ku skutočnej hodnote, ako medián odhadnutý
z polovičného počtu skupín. Nemusí to však platiť úpl-
ne vo všetkých prípadoch. Odl'ahlá hodnota meraného
smeru v rade vždy ovplyvní svojho pendanta, s ktorým
tvorí hodnotu smeru v skupine. Ak sa takto upravená
hodnota "skupinový priemer" použije na výpočet vy-
rovnanej hodnoty MNŠ - aritmetického priemeru, nič
sa nestane, vyrovnaná hodnota sa nezmení. Pri vyrov-
naní MNAS dostaneme obyčajne dve odlišné hodnoty
mediánov. Stredné aj "priemerné" chyby odhadnuté
z vačšieho počtu meraní (radov) poskytujú objektívnej-
šie informácie o presnosti merania ako pri vyrovnaní
skupín. Preto považujeme vyrovnanie so vstupnými
hodnotami meraných smerov za správnejšie a vhodnej-
šie, ako v prípade keď vstupnými údaj mi sú "skupinové
priemery". Po takomto závere sme už na reálnych i si-
mulovaných meraniach porovnávali výsledky vyrovna-
nia MNŠ a MNAS. Vstupnými údajmi boli len hodnoty
smerov namerané v radoch.
Na lokalite VD Liptovská Mara - trigonometrické

meranie vodorovných posunov, sme v 20 % zistili roz-
diely vo vyrovnaných hodnotách (aritmetický priemer
- medián) vačšie ako ICC, maximálny rozdiel bol 2,5<c.

-
J~rovnana 1.rad 2.rad 3.rad 4.rad 5.rad

I
6.rad

hodnota

Bod I medián V" v' v·' v' v·' v' v·' v' v·' v' I V" v'I
19] [cel

1 0,00000 0,0 +0,1 0,0 -0,3 0,0 +3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6

2 63,07411 -5,1 -5,0 +0,3 0,0 -3,5 -0,2 +1.1 -+1,1 -0,3 -0,3 +16,5 +15.9

3 127,17535 +0,3 +0,4 +4,1 +3,8 +2,1 +5,4 -0,1 -0.1 -1.1 -1,1 ' -0.3 -0.9

4 278,89815 -0,1 0.0 -1,3 -1,6 -3,3 0,0 +0,1 +0.1 +1,9 +1,9 +2,7 +2,1

1 0,00006 -3,5 -3,4 +1,5 +1,2 -3,8 -0,5 -0,6 -0,6 +2,6 +2,6 +0.6 0,0

Zj +0,1 -0,3 +3,3 0,0 I -0,6 -3,5
--

LI v'l 8,9 6,9 9,4 1,9 5,9 19,5

Poznámka: Pri párnom počte meraní, napr.6. sú mediánom všetky hodnoty z otvoreného

intervalu medzi 3 a 4 hodnotou redukovaných meraných smerov zoradených podfa

vefkosti. Z praktického hfadiska le vhodné vypočítat' medián ako aritmetický pnemer 3 a 4
hodnoty.

Uhlové zmeny, na ktorých je založená trigonometrická
metóda merania vodorovných posunov, lcc, pri priemer-
nej vzdialenosti 300 m, predstavujú priečny posun
0,5 mm. To je významná hodnota, ak si uvedomíme, že
vyžadovaná presnosť vodorovných posun ov je I mm.
Na lokalite Bytčica - opakové merania lokálneho

vzťažného systému, je výskyt rozdielov aritmetického
priemeru a mediánu ešte vačší. Približne v 30 % je roz-
diel vačší ako Icc,vačšia je priemerná hodnota rozdie-
lov, maximálny rozdiel je 4cc.Pri priemernej vzdialenos-
ti dÍžok medzi vzťažnými bodmi približne 70 m sú do-
sledky na určenie novej polohy vzťažných bodov men-
šie, približne 0,2 mm, ale i tie je potrebné akceptovať.

V príspevku sme poukázali na ďalšiu oblasť využitia ro-
bustných odhadov - vyrovnanie osnovy smerov mera-
ných v skupinách. Podstata riešenia spočíva v dvojitom
použití mediánu, ako robustného odhadu vyrovnanej
hodnoty pri priamych meraniach, namiesto štandardné-
ho aritmetického priemeru (MNŠ). Jedenkrát pri odha-
de vyrovnaných hodnot smerov a druhýkrát pri odhade
orientačných posunov. Postup výpočtu je rovnaký ako
pri MNŠ.
Na simulovanom príklade je analyzovaný vplyv

odl'ahlej hodnoty meraného smeru v prípade použiti a
MNŠ i MNAS. Z ilustračného príkladu sú zrejmé pred-
nosti MNAS, odolnosť (robustnosť) voči odl'ahlým me-
raniam. Doležité je aj zistenie, že vstupnými údajmi do
vyrovnania majú byť hodnoty smerov odmerané v ra-
doch a nie sprostredkované veličiny - "skupinové
priemery". V prípadoch, keď medzi vstupnými hodno-
tami meraných smerov nie sú odl'ahlé hodnoty získali
sme oboma metódami rovnaké výsledky. Ak v súbore
vstupných meraných smerov sú odl'ahlé hodnoty sme-
rov, tak prostredníctvom MNAS získame lepší, neskre-
slený, objektívnejší odhad skutočných hodnot smerov
i presnosti merania. Pri overovaní robustných odhadov
v konkrétnych reálnych situáciach a v porovnaní s "kla-
sickou MNŠ" sme približne v 20 % zistili významné roz-
diely v odhadoch vyrovnaných hodnot i ich chýb, mier
ich presnosti.
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1.1 Digitálny obraz

Digitálny obraz predstavuje revolučný obrat v oblasti
zberu a spracovania údajov vo fotogrametrii. Z hl'adis-
ka historického vývoja začali využívať digitálny záznam
multispektrálne snímače družíc pre dial'kový prieskum
Zeme (DPZ) a vo fotogrametrii sa v súčasnosti uplatňu-
je tak v leteckej fotogrametrii pri mapovaní, ako aj
v pozemnej, najma v blízkej fotogrametrii. Na rozdiel
od klasickej technológie založenej na analógovom foto-
grafickom obraze (chemicky vytvorený obraz) nastupu-
je elektronická tvorba obrazu, pričom odpadajú časové
straty fotografického spracovania a identifikácia obra-
zu operátorom, ako aj meraním (digitálna korelácia).

Digitálny obraz možno vytvoriť v podstate dvoma
sp6sobami:
- primárna digitalizácia, keď senzor priamo vytvára di-

gitálny obraz, napr. videokamera so záznamom na
magnetickú pásku,

- sekundárna digitalizácia daného (analógového) obra-
zu (snímky, mapy) digitalizačným zariadením - ske-
nerom.

1.2 Digitálny vi deoplotter

Jedným z kÍúčových problém ov technologíckých postu-
pov je otázka ich presnosti a hospodárnosti. Zárukou
dosiahnutia najvyššej presnosti v modernej fotograme-
trii, z hl'adiska prístrojového vybavenia, sú analytické
vyhodnocovacie systémy, čo však na druhej strane
predpokladá pomerne vysoké investície. Jednou z mož-
ností využiti a digitálnej fotogrametrie pri prácach s niž-
šími nárokmi na presnosť a pri súčasnom zvýšení ich
hospodárnosti je použitie digitálneho systému Digitálny
videoplotter (DVP) firmy Leica [I] (obr. I), vyvinutý na
Lavalovej univerzite v Québecu, Kanada. DVP je ceno-
ve vel'mi prístupný stolový prístroj s pomerne jednodu-
chou obsluhou a softwarom, pre ktorý možno použiť
bežný osobný počítač kompatibilný s lBM-A T. Počítač
možno zapojiť do siete s vačšími systémami, čo ponúka
ideálnu možnosť vstupu DVP do digitálnej fotograme-
trie, ako aj efektívnu integráciu do fotogrametrických
pracovísk vybavených analytickými vyhodnocovacími
systémami.
Aplikačné oblasti využiti a DVP majú pomerne široký

záber od fotogrametrického mapovania (aktualizácia
obsahu máp stredných mierok) cez tematické mapova-
nie v pol'nohospodárstve, v lesníctve, v geológii, v regi-
onálnom a územnom plánovaní až po aplikácie pozem-
nej stereofotogrametrie (dokumentácia stavebných pa-
miatok apod.). DVP súčasne umožňuje tvorbu bánk
trojrozmerných údajov alebo údajov pre geografický in-
formačný systém / informačný systém o území
(GIS / US), potrebných na vačšinu uvedených apliká-
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Obr. 2a Snímka častí fasády Gastrocentra v Banskej
Bystrici

cií. Okrem základného štandardného modelu ponúka
výrobca rozšírenie softwaru o modely na digitálne jed-
nosnímkové prekresleníe, analytícké výpočty v súradni-
ciach z meraní na stereomodeli, aerotrianguláciu a vy-
hodnotenie stereodvojíc družic SPOT.

Digitálne obrazy stereodvojice na monitore počítača
sa pozorujú jednoduchým zrkadlovým stereoskopom
namontovanom na posuvnom ramene uchytenom
v podložke monitora (obr. I). Tvar a farba meracej
značky (biela, červená, čierna) je volitel'ná a jej pohyb
sa riadi bud' myšou na tablete alebo klávesnicou počíta-
ča. Orientácia snímkovej dvojice prebieha obdobne ako
na analytickom vyhodnocovacom prístroji: vnútorná,
vzájomná a absolútna orientácia, pričom pri meraní rá-
mových značiek, vertikálnych paraláx a modelových sú-
radníc možno využiť aj autokoreláciu a štvornásobný
zoom časti obrazu v okolí meraného bodu. Potrebné vý-
počty vrátane transformácie modelových súradníc do
referenčného systému s číselnými výsledkami v dolnej
časti monitoru prebiehajú v reálnom čase. Postup pri
vlastnom vyhodnotení je rozdelený na jednotlivé pra-
covné úkony a sp6soby vyjadrenia vyhodnocovaných
prvkov vo forme "menu" ich kódmi (body, úsečky, kriv-
ky, kruhy, uzavreté polygóny, pravouhlé objekty
a orientované pravouhlé obrazce). Registrované údaje
sú k dispozícii v interaktívnom grafickom editovacom
systéme a možno ich konvertovať do formátov známych
systém ov GIS a počítačom podporované navrhovanie
projektovania (CAD), príp. MicroStation alebo INFO-
CAM systém Leica.

1.3 Presnosť digitálneho vyhodnotenia

Rozlišovacia schopnosť digitálneho obrazu je daná roz-
merom obrazového prvku (pixel) a je jedným z hlav-
ných parametrov snímacieho senzora. Tak napr. CCD
kamery (Charged Coupled Device, video kamery) majú
detektory (fotodiódy) v závislosti od formátu obrazu
a výrobcu v rozpatí od 10/10 až 55/55 f.l.m.Rozlišovacia
schopnosť skenerov sa obyčajne vyjadruje počtom
obrazových prvkov na jeden inch (I in = 25,4 mm)

Obr. 3 Situovanie fotogrametrických základníc pre
snímkovanie kaplnky sv. Michala
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skratkou dpi (dots per inch). Tak napr. skener s rozlišo-
vacou schopnosťou 800 dpi má rozmer pixelu 32 /lm.
Tak ako v konvenčnej fotogrametrii, závisí presnosť

digitálnej fotogrametrie prevažne od snímkovej mierky
a v danom prípade aj od rozlišovacej schopnosti skene-
ra. Polohová presnosf DVP je približne 70 % rozmeru pi-
xelu, t. j. pre 800 dpi je to 22 /lm v mierke snímky. výš-
ková presnosf závisí od základnicového pomeru a roz-
meru pixelu. Nezávislé testy s leteckými snímkami digi-
talizovanými s hustotou 450 dpi potvrdili polohovú pre-
snosť 70 % rozmeru pixelu a výškovú 1/4200 výšky letu,
t. j. 0,24 %0 h. Očakávaná presnosť vyhodnotenia digita-
lizovaných pozemných snímok podl'a uvedených krité-
rií spolu s nárokmi na pamať počítača pre snímky for-
mátu 130/180 mm v megabytoch (Mb) je v tab. 1.

2. Aplikácie s využitím DVP

Z oblasti možnosti využiti a digitálnej fotogrametrie pri
dokumentácii pamiatok vyhodnotením na DVP na ka-
tedre geodézie Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU) v Bratislave uvedieme tri apli-
kácie:
- gastrocentrum v Banskej Bystrici - dve fasády ro-
hového objektu s vežičkou,

- kaplnka sv. Michala v Košiciach - šesť fasád,
- projekt Kar1splatz - časť čelnej fasády.

5.8

\3.0

23.2

Formát snlmky

\30/180 DUn

mx - mz - 0.7 pixelu Ms
m -0.24 %..

2.1 Objekt bývalého Gastrocentra

Požadovaným podkladom tak pre pamiatkový výskum
ako aj pre rekonštrukciu objektu bol nárys fasád v mier-
ke I :50. Objekt je situovaný na rohu Námestia SNP
a ulice Jána Bakossa.
Snímkovanie. Pretože s ohl'adom na sp6sob vyhodno-

tenia ide o normálny prípad stereofotogrametrie s vo-
dorovnými osami záberu bol o vhodné vzhl'adom na
rozmery fasád, ako aj odstup fotogrametrických základ-
níc, použiť širokouhlú kameru, v danom prípade UMK
10/1318 Zeiss. Vyhotoveni u snímok predchádzalo urče-
nie vlícovacích bodov v lokálnom súradnicovom systé-
me. V hornej, neprístupnej časti fasád sa využila priro-
dzená signalizácia a vlícovacie body sme určili pretina-
ním napred. V spodnej časti fasád sme body signalizo-
vali uhlopriečnymi terčami a vlícovacie body sme určili
polárnou metódou. (obr. 2a).
Jedným z predpokladov zjednodušeni a samotného

vyhodnotenia je rovnobežnosť fotogrametrickej základ-
nice s rovinou fasády, aby pri pohybe meracej značky
v rovine fasády nebolo treba výrazne meniť jej hÍbkové
nastavenie. Najjednoduchším sp6sobom je určenie jed-
ného stanoviska kamery, ako paty kolmice na rovinu fa-
sády a smer základnice (druhé stanovisko) sa vytýči
orientačným zariadením kamery.
Pre vyhodnotenie na DVP boli snímky digitalizované

na skeneri s hustotou 400 dpi, čo pri danej snímkovej
mierke zodpovedá požadovanej presnosti (tab. I,
Ms = 300). Pretože pri vyhodnotení na DVP ide o bodo-
vé vyhodnotenie v rovine fasády, tj. súradnice podrob-
ných bod ov sa tak registrujú, ako aj zobrazujú v refe-
renčnom súradnicovom systéme fasády, bol o vhodné
transformovať súradnice vlícovacích bodov určené v 10-
kálnom systéme XGYGZG do referenčného systému XFZFYF

s osou XF v rovine fasády pri ZF = ZG.
Na rozdiel od štandardného analógového vyhodno-

tenia napr. na stereoautografe 1318 alebo technokarte
Zeiss, kde možno krivkové prvky zobraziť priamo ply-
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nulou čiarou, ide v prípade DVP o bodové vyhodnote-
nie, avšak s možnosťou definície časti oblúka (krivky)
tromi bodmi a súčasnou superimpozíciou kresby vy-
hodnoteného detailu na monitore. Tým sa súčasne do-
kumentujú už vyhodnotené prvky kresby. D6sledkom
híbkového členenia fasády, a tým spojenej neistoty
v nastavení meracej značky pri vyhodnotení, sú malé
polohové diferencie v čiarovej kresbe medzi priamym
vyhodnotením z centrálnej projekcie a ortogonálnou
projekciou v prostredí MicroStation. S týmito diferenci-
ami treba rátať zvlášť pri členitejších prvkoch fasády
v kombinácii so širokouhlou kamerou, a potom ich
v prostredí MicroStation "vyčistiť". Požadovaným vý-
stupom zo strany odberatel'a popri jednej kópii výkresu
bola disketa pre automatizovanú kresbu. Ukážka kres-
by časti fasády je na obr. 2b.

2.2 Kaplnka sv. Michala

Jednou z požiadaviek na rekonštrukciu kaplnky sv. Mi-
chala boli plány fasád v mierke I :50. Ako účelné a sú-
časne progresívne riešenie sa ukázalo využitie pozem-
nej stereofotogrametrie v kombinácii s vyhodnotením
digitálneho obrazu na DVP tak z hl'adiska presnosti,
ako aj hospodárnosti. Na dokumentáciu vonkajších fa-
sád bolo potrebných 6 základníc rozložených podl'a
obr. 3. Tak ako v prípade Gastrocentra sme použili na
snímkovanie univerzálnu širokouhlú kameru UMK

J
I

10/1318 Zeiss so zabezpečením rovnobežnosti základ-
níc s fasádami.

Snímky sa skenovali s hustotou 400 dpi. Súradnice
vlícovacích bodov určené v lokálnom geodetickom sú-
radnicovom systéme sa pre vyhodnotenie na DVP
transformovali do roviny príslušnej fasády. Časť sním-
ky hlavného vchodu do kap Inky je na obr. 4a a prísluš-
ná kresba na obr. 4b [2]. V čase snímkovania mal sv. Mi-
chal nad hlavným vchodom, vážiaci spravodlivé a hrieš-
ne duše, zlomené to rameno váhy, kde čert ťahá hriešne
duše do pekla - v súčasnosti je to už opravené.

2.3 Karlsplazt - Viedeň

V rámci spolupráce katedry geodézie SvF STU s Ústa-
vom pre fotogrametriu a DPZ TU Viedeň získala kate-
dra univerzálny fotogrametrický software ORIENT [3],
ktorý sme okrem iného využili aj na medzinárodný pro-
jekt Karlsplatz, organizovaný v rámci CEl (Central Eu-
ropean Initiative). Jedným z ciel'ov projektu je využitie
semimetrických a nemetrických kamier na dokumentá-
ciu pamiatok. Z kombinácie viacerých kamier sa v da-
nom prípade na overenie vhodnosti DVP použili sním-
ky semimetrickej kamery Rolleiflex 6006 metric s for-
mátom 60/60 mm, skenované s hustotou 400 dpi. Sním-
ka fasády je na obr. 5 a príslušné vyhodnotenie strednej
časti čelnej fasády staničnej budovy Karlsplatz je na
obr. 5b.
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3. Záver

Uvedené aplikácie sa týkajú len úzkej oblasti z možnos-
ti využiti a digitálnej fotogrametrie prostredníctvom
DVP, ktorý možno charakterizovať ako najjednoduchší
a súčasne aj ceno ve najpristupnejší digitálny stereofoto-
grametrický systém s výborným a spol'ahlivým softwa-
rom. K riešeniu každej aplikácie, príp. zakázky, treba
v prvom rade pristupovať z hl'adiska požadovanej pre-
snosti ale súčasne aj hospodárnosti a v tomto smere
možno DVP považovať za optimálny systém vo svojej
kategórii.
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Katastrálne konanie
a nový katastrálny zákon

1. Úvod

Významným legislatívnym počinom Úradu geodézie,
kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky
(SR) bol o prijatie nového katastrálneho zákona [I] Ná-
rodnou radou SR 27.6. 1995. O viacerých aspektoch
vzťahu doterajšej zákonnei úpravy evidovania nehnu-
tel'ností a evidovanía vlastníckych práv k nehnutel'no-
stiam (ďalej iba katastra) reprezentovanej zákonmi [2]
a [3] a nového katastrálneho zákona, bolo hovorené
v [4]. V tomto príspevku bol o okrem iného avizované
zverejnenie monotematicky orientovanej úvahy na
vzťah katastrálneho konania a nového katastrálneho zá-
kona. V predkladanom článku sú analyzované hlavné
rozdiely medzi doterajšou zákonnou úpravou katastra a
novým katastrálnym zákonom z pohl'adu katastrálneho
konania.

2. KatastráJne konanie

Činnosť katastrálnych úradov (KÚ) na úseku katastra
má charakter správneho procesu v širšom chápaní. Nie-
ktoré činnosti (zápis práv k nehnutel'nostiam vkladom,
rozhodovanie o určení priebehu hranice pozemkov,
rozhodovanie o priebehu hraníc obci alebo katastrál-
nych území v neštandardnom postupe, oprava chýb
v katastrálnom operáte, obnova katastrálneho operátu)
majú charakter správneho konania v užšom chápaní
a vzťahuje sa na ne zákon o správnom konaní s výnim-
kami ustanovenými novým katastrálnym zákonom.
Jné činnosti KÚ (zápis práv k nehnutel'nostiam zázna-

mom a poznámkou, prešetrovanie a vykonávanie zmien
údajov katastra, revízia údajov katastra, štandardizácia
geografického názvoslovia, zmeny názvov katastrálnych
území a zmeny hraníc katastrálnych území v štandar-
dnom postupe) majú charakter správnych konaní sui ge-
neris, na ktoré sa všeobecná úprava správneho konania
nevzťahuje. V týchto konaniach sa nerozhoduje o prá-
vach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
oprávnených a povinných subjektov. Jde o neprávotvor-

Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
JUDr. Juraj Macko,

Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

né správne úkony materiálno-technickej povahy, kto-
rých výsledkom bude v súlade s právnym stavom a sku-
točným stavom aktualizovaný katastrálny operát.
S prihliadnutim na osobitný charakter katastrálneho

konania, ako správneho konania sui generis, je novým
katastrálnym zákonom stanovená osobitná úprava pre-
rušeni a konania, zastaveni a konania, ako aj osobitná
úprava opatrení proti nečinnosti prvostupňových správ-
nych orgánov (KÚ), ktoré sa v niektorých detailoch od-
lišujú od všeobecnej úpravy obsiahnutej v zákone č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.

2.1 Opatrenia proti nečinnosti

Podstata osobitnej úpravy opatrenia proti nečinnosti
spočíva v tom, že ak to dovol'uje povaha veci a nemož-
no nápravu dosiahnuť inak, ÚGKK SR sám vo veci roz-
hodne, pokial' KÚ príslušný na rozhodnutie nezačal ko-
nanie, aj napriek tomu, že bol povinný tak urobiť alebo
pokial' nerozhodol v stanovenej lehote.
D6vody na opatrenia proti nečinnosti sa oproti vše-

obecnej úprave správneho konania zakotvenej v § 50
zákona Č. 71/ 1967 Zb. odlišujú v tom, že pokial' vše-
obecná úprava zveruje uskutočnenie opatrení proti ne-
činnosti výslovne len orgánu, ktorý je kompetentný roz-
hodnúť o odvolaní, navrhovaná špeciálna úprava zveru-
je p6sobnosť výslovne ústrednému orgánu štátnej sprá-
vy - ÚGKK SR. D6vodom je skutočnosť, že v prípade
rozhodnuti a o zamietnutí návrhu na vklad, je orgánom
rozhodujúcim o odvolaní súd, ktorý však podl'a zákona
Č. 71/ 1967 Zb. nekoná. Špeciálna úprava teda sleduje,
aby opatrenia proti nečinnosti KÚ mohli byť v praxi
realizované.

2.2 Oso bi tná ú pra v a dňa vzniku prá vnych
účinkov vkladu

V súlade s konštitutívnym principom vkladu do kata-
stra práva k nehnutel'nostiam podliehajúce tomuto reži-
mu vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra.
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Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplat-
ného rozhodnutia KÚ o povolení vkladu. Osobitná
úprava v novom katastrálnom zákone sa vzťahuje na
vklad pri prevode majetku štátu podl'a zákona č.
92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, keď dňom
vzniku právnych účinkov vkladu je deň určený v návr-
hu na vklad, čím sa sleduje zrýchlenie privatizácie. Na
takýto vklad sa vzťahuje osobitná lehota na rozhodova-
nie o povolení vkladu, prípadne jeho zamietnutí, a to
patnásť dní. Pre zvyšné prípady návrhov na vklad ostá-
va tridsaťdňová lehota podl'a doterajšej právnej úpravy
katastra.

Nový katastrálny zákon ustanovil povinnosť pracov-
níkov KÚ, ktorí rozhodujú o návrhu na vklad, preuká-
zať osobitnú odbornú sposobilosť.

2.3 Osobitná úprava zápisu vlastníckeho
práva záznamom

Zákon zakotvuje postup KÚ v prípadoch, keď je na zá-
pis záznamom predložených viac verejných listín alebo
iných listín, vzťahujúcich sa k tej istej nehnutel'nosti
v prospech viacerých osob. Ak je na zápis predložená
ďalšia verejná listina potvrdzujúca vlastníctvo k tej istej
nehnutel'nosti v prospech ďalšej osoby, KÚ vobec ne-
vykoná zápis záznamom. Aj v tomto prípade platí zása-
da poradia zápisov. KÚ vždy vykoná záznam na zákla-
de právoplatného rozsudku súdu o určení, že tu právo
k nehnutel'nostiam je (§ 80 písmo c Občianskeho súdne-
ho poriadku). Pokial' KÚ nevykoná záznam, vyzve do-
tknuté osoby aby podali na súde návrh na určenie prá-
va k nehnutel'nosti a záznam vykoná až v súlade s prá-
voplatným rozhodnutím súdu.

2.4 Úprava prenotačného principu

V záujme motivácie osob, ktoré sú potenciálnymi
oprávnenými v právnych vzťahoch, ale svoje oprávne-
nie nemožu hodnoverne preukázať príslušnou právnou
listinou, zakotvuje zákon poznámku o právach k ne-
hnutel'nostiam v katastri (prenotačný princip). Práva
k nehnutel'nostiam, o ktorých bola urobená poznámka,
musí ten, kto tvrdí, že je oprávneným v právnom vzťa-
hu, preukázať právoplatným rozhodnutím súdu, alebo
notárskym osvedčením o vzniku práva k nehnutel'nosti
vydržaním.

Na preukázanie vlastníctva k nehnutel'nosti na vydanie
notárskeho osvedčenia možno použiť komasačné operá-
ty, ak bol a komasácia technicky skončená a osoby vstúpi-
li do držby, aj keď nedošlo k schváleniu komasačných
operátov súdom. Obdobne sa posudzujú aj novomerač-
ské katastrálne operáty (obnovené operáty pozemkového
katastra novým katastrálnym mapovaním, vyhotovené
podl'a zákona o pozemkovom katastri), ako aj mapové
operáty vyhotovené pred kolektivizáciou v tých katastrál-
nych územiach, kde predchádzajúce mapové operáty boli
vyhotovené na podklade konkretuálneho mapovania
a iné katastrálne mapovanie vykonané nebolo.

V prospech toho, kto podá návrh na súd na určenie
práva k nehnutel'nosti alebo požiada notára o vydanie
osvedčenia o vzniku práva k nehnutel'nosti vydržaním,
sa na jeho návrh v katastri zapíše poznámka, že právo
k nehnutel'nosti má byť určené súdom alebo osvedčené
notárom. Ak súd.v rozhodnutí určí alebo notár osvedčí,
že tu právo k nehnutel'nosti je, KÚ vykoná záznam
a súčasne zruší poznámku. Ak súd návrh na určenie

práva k nehnutel'nosti zamietne alebo ak notár osvedče-
nie nevydá, súd alebo notár oznámia túto skutočnosť
najneskor do 30 dní od dňa právoplatnosti rozhodnutia
alebo do 30 dní od odmietnutia vydať osvedčenie KÚ,
ktorý zruší poznámku.

Ak bude právo k nehnutel'nosti stanoveným sposo-
bom preukázané, vykoná KÚ záznam o práve k nehnu-
tel'nosti do katastra a súčasne zruší poznámku. Apliká-
ciou prenotačného principu sa dosiahne zníženie vel'ké-
ho počtu prípadov nedoložených práv k nehnutel'nos-
tiam.

2.5 Ďalšia úprava prenotačného princípu

Na základe oznámeni a súdu alebo iného štátneho orgá-
nu alebo návrhu veritel'a, prípadne dlžníka zapíše KÚ
poznámkou do katastra začatie konania o výkon roz-
hodnutia predajom nehnutel'nosti, vyhlásenie konkurzu
proti vlastníkovi nehnutel'nosti, začatie dohodovacieho
konania a začatie vyvlastňovacieho konania, ako aj za-
čatie konania o právach k nehnutel'nostiam, ktoré mu-
sia byť určené súdom alebo osvedčené notárom. Na zá-
klade právoplatného rozhodnutia alebo na základe
osvedčenia KÚ zruší zápis poznámky. Začatie konania
o výkon rozhodnutia predajom nehnutel'nosti, vyhláse-
nie konkurzu proti vlastníkovi nehnutel'nosti, začatie
vyvlastňovacieho konania, ako aj začatie konania o prá-
vach k nehnutel'nostiam, ktoré musia byť určené súdom
alebo osvedčené notárom, oznámi štátny orgán alebo
notár KÚ od právoplatnosti rozhodnutia alebo od vy-
dania osvedčenia do 15 dní. Začatie dohodovacieho ko-
nania oznámi dlžník KÚ od dňa začatia konania alebo
od právoplatnosti rozhodnutia do 15 dní. Tieto skutoč-
nosti súvisiace s právami k nehnutel'nostiam slúžia sú-
časne aj na zvýšenie vypovedacej (informačnej) funkcie
katastra.

Na zápis poznámky sa nevzťahuje zákon o správnom
konaní.

2.6 Sposobilosť verejných listín a iných li stín

Vel'a diskusií, aj konfliktných, medzi KÚ a autormi ve-
rejných listín a iných listín podl'a doterajšej právnej
úpravy katastra bol o na úseku hodnotenia sposobilosti
verejných listín. Nový katastrálny zákon redukuje do-
vody pretrvávania týchto diskusií, lebo taxatívne určuje
povinné náležitosti listiny, a tým zároveň taxatívne
ustanovuje i dovody na vrátenie listiny vyhotovitel'ovi,
alebo tomu, kto podal návrh na vklad alebo vlastníkovi
alebo inej oprávnenej osobe s určenou lehotou na opra-
vu, resp. doplnenie. Medzi takéto náležitosti patrí
okrem iného uvedenie rodných čísel, prípadne identifi-
kačných čísel organizácií účastníkov, označenie nehnu-
tel'ností podl'a parcelných čísel pozemkov evidovaných
v súbore popisných informácií, podl'a spoluvlastníc-
kych podielov vyjadrených zlomkom k celku, podl'a vý-
mer, podl'a druhov pozemkov a v prípade zápisu spolu-
vlastníckych podielov menších než celok i výmeru pri-
padajúcu na spoluvlastnícky podiel.

V záujme právnej istoty je potrebné, aby podpisy pre-
vodcov na zmluvách a na zakladatel'ských listinách ob-
chodných spoločností a osob, ktorým je poskytovaný
úver, ako aj osob, ktoré zaň ručia, boli úradne overené.
Zákon taxatívne upravil výnimky, v ktorých to nie je
potrebné. Pojde o štátne orgány, obce, Fond národného
majetku (FNM) SR a Slovenský pozemkový fond.
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2.7 Lehoty na vykonanie zápisu

Zákon ustanovil lehoty na vykonanie zápisu (vlastníc-
keho práva do katastra). Lehota na vykonanie vkladu
sa nemení až na lehotu vkladu, ak je navrhovatel'om
FNM SR, alebo s ním participujúci subjekt, v ktorom
sa lehota skracuje na 15 dní. Lehota na vykonanie zá-
znamu sa predlžuje z doterajších 30 dní na 60 dní. Pre-
díženie lehoty na vykonanie záznamu vyplýva z enorm-
nej zaťaženosti KÚ sposobenej stále narastajúcimi po-
žiadavkami na ich činnosť a na obmedzené možnosti
štátneho rozpočtu zvýšiť výkonnosť KÚ. S prihliadnu-
tím na skutočnosť, že záznam nemá konštitutívny vý-
znam, nie sú práva oprávnených osob predížením leho-
ty nijako dotknu té a navyše pri právnom vzťahu bude
vyznačená plomba. Následujúcí právny úkon možno
vykonať aj na základe listiny smerujúcej na záznam do
katastra, pretože v nej je právo dané.

2.8 Osobitné ustanovenia o zápise práv
k nehnutel'nostiam

Zákon zakotvil základnú úpravu postupu pri zápise
vlastníckeho práva k častiam pozemkov, na ktorých sú
postavené cesty, iné líniové stavby alebo verejnopros-
pešné stavby v prípadoch, že práva k nehnutel'nostiam
neboli usporiadané. Predpokladá sa osobitný zjednodu-
šený evidenčný režim, ktorému budú práva k nehnutel'-
nostiam v týchto prípadoch podliehať až do definitívne-
ho majetkového usporiadania. Po usporiadaní sa bude
aj na tieto prípady vzťahovať všeobecný režim vpisu do
listu vlastníctva. Vpis vlastníckeho práva štandardným
sposobom sa k takýmto dielom vykoná až vtedy, keď
dojde k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva ku
všetkým dielom, ktoré podl'a geometrického plánu vy-
tvoria novú parcelu. KÚ do prevodu alebo prechodu
vlastníckeho práva ku všetkým dielom nezaradí verejné
listiny alebo iné listiny do zbierky listín katastrálneho
operátu, ale ich spravuje v osobitnej evidencii katastrál-
neho operátu.

2.9 Konanie o určenie priebehu hranice
pozemkov

Podl'a doterajšej právnej úpravy patrí rozhodovanie
sporov o priebehu hranice pozemkov do posobnosti sú-
dov. Nový katastrálny zákon ustanovil, že obdobne ako
je to v Rakúsku a v Maďarsku, spory o priebehu hrani-
ce pozemkov budú rozhodovať KÚ, pričom o odvolaní
budú rozhodovať súdy. Predpokladá sa, že zverením
predmetnej agendy KÚ sa dosiahne zrýchlenie rozho-
dovania podstatnej časti tzv. susedských sporov a od-
bremení sa dnes mimoriadne zaťažené súdnictvo.

Konanie o určenie priebehu hraníc pozemkov je ka-
tastrálnym konaním, na ktoré sa vzťahuje zákon č.
7111967 Zb. o správnom konaní vrátane špeciálnej
úpravykatastrálneho konania. Konanie o určenie prie-
behu hranice sa začne vždy na návrh vlastníka pozem-
ku alebo stavby stojacej na pozemku. Zákon ustanovu-
je, kto je účastníkom konania a aké náležitosti musí
obsahovať návrh na začatie konania. Na konanie je
miestne príslušný KÚ, v ktorého územnom obvode sa
nachádza predmetný pozemok. KÚ použije ako tech-
nický podklad na rozhodovanie výsledky geodetických
meračských prác, ktoré zabezpečí vlastnými pracovník-
mi, alebo si vyžiada posudok znalca z odboru geodézie

a kartografie, náklady ktorého uhradia účastníci kona-
nia. Proti rozhodnutiu KÚ o určení priebehu hranice
pozemkov je prípustné odvolanie. Pokial' podanému
odvolaniu KÚ v celom rozsahu nevyhovie, rozhoduje
o podanom odvolaní súd.

2.10 Konanie o určení priebehu hranice obcí
alebo hranice katastrálnych území
neštandardným sposobom

Doterajšia právna úprava umožňovala riešiť zmenu
obecnej hranice, resp. katastrálnej hranice iba štandard-
ným sposobom, ktorý predpokladá súhlas obce s návr-
hom zmeny katastrálnej hranice, resp. súhlas dvoch su-
sediacich obcí s návrhom zmeny hranice obcí.

Nový katastrálny zákon ustanovil kompetenci u KÚ
v katastrálnom konaní rozhodovať o priebehu hranice
obce alebo hranice katastrálneho územia, a to v tých
prípadoch, keď došlo k zmenám hranice obce v rokoch
1948 až 1989. V tomto období dochádzalo k zmenám
hraníc obcí alebo hraníc katastrálnych území a v nie-
ktorých prípadoch aj bez súhlasu obce alebo bez súhla-
su občanovo V záujme odstránenia takéhoto stavu sa
navrhuje začať konanie o priebehu hranice obce na ná-
vrh obce alebo jej obyvatel'ov.

Vzhl'adom na skutočnosť, že v určitých prípadoch ne-
bude v záujme obce navrhnúť zmenu priebehu hranice
obce, navrhuje sa, aby iniciatívu vyvinuli obyvatelia do-
tknutej časti obce. Spolu s návrhom sa predkladá stano-
visko dotknutej obce, ako aj príslušných orgánov miest-
nej štátnej správy. Prílohou k návrhu musí byť aj geo-
metrický plán, ktorý vychádza z grafických podkladov,
ktoré znázorňujú stav pred vykonanou zmenou. V nie-
ktorých prípadoch však nebude možné do dosledkov
obnoviť povodnú hranicu, a to z dovodov napr. trvalej
stavby alebo inej podobnej prekážky. V takýchto prípa-
doch bude navrhovaný priebeh hranice musieť zohl'ad-
niť tieto skutočnosti a priebeh požadovanej povodnej
hranice vyznačiť v modifikovanej podobe po súčasných
prirodzených rozhraničovacích čiarach v teréne.

Z dovodu, že ustanoveniami zákona o konaní o urče-
ní priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho
územia sa navrhuje odstránenie spoločensky nežiaduce-
ho stavu, zákon ustanovuje lehoty, v ktorých možno po-
dať návrh na začatie konania o určení priebehu hranice
obce alebo katastrálneho územia. Nepodanie návrhu
v lehotách ustanovených v zákone (prekluzívne - pre-
padné lehoty) má za následok zánik práva.

Na konanie o určenie priebehu hranice sa vzťahuje
zákon o správnom konaní s tou výnimkou, že o odvola-
ní, ktoré je prípustné, bude rozhodovať súd.

2.11 Obnova katas trálneho operátu
v skrátenom katastrálnom konaní

Doterajšia právna úprava katastra nebola dosledná pri
regulácii konania o námietkach a pri vyhlásení obnove-
ného katastrálneho operátu v prípade obnovy katastrál-
neho operátu v skrátenom katastrálnom konaní. Nový
katastrálny zákon tento nedostatok odstránil, keď usta-
novil, že i v prípade obnovy operátu v skrátenom kata-
strálnom konaní je potrebné, aby v záujme súladu úda-
jov katastra s právnym stavom a skutočným stavom
vlastníci a iné oprávnené osoby mali možnosť podať ná-
mietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operá-
te. Tým budú tieto subjekty chránené pred negatívnymi
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následkami, ktoré by nesprávne údaje obnoveného ka-
tastrálneho operátu mohli sposobiť.

Proti rozhodnutiam KÚ sú oprávnené subjekty chrá-
nené možnosťou podať odvolanie.

2.12 Problematika skúmania záznamových
listín

Žíal' ani nový katastrálny zákon dosledne nedoriešil
permanentne diskutovanú otázku, či a do akej miery
v katastrálnom konaní o zápise práv k nehnutel'nosti-
am na základe záznamovej listiny má KÚ aj právomoc
(povinnosť?) skúmať, či listina označená notárom ale-
bo účastníkom ako záznamová (osvedčenie, priklepnu-
tie lícitátora, ... ) obsahuje zákonné predpoklady zá-
znamovej listiny podl'a § 34 zákona [I). V praxi sa vy-
skytujú prípady, že notár osvedčí podl'a zák. č.
323/1992 Zb. alebo podl'a zák. Č. 293/1992 Zb. právne
vzťahy napriek tomu, že bol i už usporiadané na zákla-
de právoplatného rozhodnuti a orgánu po I. I. 1993,
resp. že licitátor, ktorý ani nebol menovaný štátnym
orgánom, vo verejnej dražbe na súkromný majetok
dlžníka urobí priklepnutie a pod. Pri doterajšom po-
sudzovaní týchto listín, ako zápisu schopných zázna-
mových listín, dochádzalo k ostrým diskusiám o kom-
petencii KÚ a k nejednoznačnému výkladu právnych
predpisov. Nad'alej bude treba tejto problematike ho-
mogénne upraviť aplikačnú prax.

Dňa I. I. 1993 nadobudli účinnosť zákon Č. 265/1992
Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k ne-
hnutel'nostiam a zákon Slovenskej národnej rady
(SNR) Č. 266/1992 Zb o katastri nehnutel'ností v Slo-
venskej republike ([2[ a [3)). Tieto zákony založili kata-
ster nehnutel'ností ako evidenčný nástroj na uskutočňo-
vanie funkcií štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri
využívaní a ochrane nehnutel'ností a ako štátny infor-
mačný systém o nehnutel'nostiach. Bývalé Federálne
zhromaždenie pri schval'ovaní zákona Č. 265/1992 Zb.
nie cel kom rešpektovalo ustanovení a vtedy už platného
zákona SNR Č. 266/1992 Zb., a tak doterajšia právna
úprava katastra, vrátane úpravy zápisu vlastníckych
a iných vecných práv k nehnutel'nostiam, obsahuje
i niektoré ustanoveni a, ktoré sa doteraz riešia výkladom
a usmerneniami. V záujme právnej istoty a budovania
právneho štátu bolo potrebné tieto nedostatky odstrá-
niť, čo viedlo k prijatiu nového katastrálneho zákona
[I). Nový katastrálny zákon obsahuje niektoré procesné
ustanoveni a, ktoré s prihliadnutím na špecifiká kata-
strálneho konania oproti všeobecnej úprave správneho
konania osobitným, v podrobnostiach odlišným, sposo-
bom upravujú postup KÚ.

Na odstránenie nesystémových zásah ov do katastra
bola prijatá nová komplexná zákonná úprava [I). Z do-
vodu, že nestačila čiastková, i ked' rozsiahla, novela do-
terajšej právnej úpravy, a tiež z dovodu doplnenia kom-
petencie KÚ o prvostupňové rozhodovanie susedských
sporov o priebehu hraníc pozemkov a o prvostupňové
rozhodovanie o zmenách obecných hraníc a katastrál-
nych hraníc neštandardným sposobom, bol prijatý nový
katastrálny zákon.

Právna úprava katastra zverila rozhodovanie o spI ne-
ní zákonom ustanovených hmotnoprávnych podmienok

vzniku, zmeny alebo zániku vlastníckych a iných práv
k nehnutel'nostiam (rozhodovanie o povolení vkladu)
KÚ. Táto ich rozhodovacia činnosť je obdobná rozho-
dovacej činnosti súdov. V tejto súvislosti možno konšta-
tovať, že činnosť KÚ sa v niektorých oblastiach odlišuje
od typickej činnosti orgánov štátnej správy a nesie v se-
be prvky justičnej činnosti.

[I] Zákon Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise
vlastnickych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny
zákon).

[2] Zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vec-
ných práv k nehnutel'nostiam.

[3] Zákon Slovenskej národnej rady Č. 266/1992 Zb. o katastri
nehnutel'nosti v Slovenskej republike.

[4] HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.: Nový katastrálny zákon
prijatý. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83), 1995,
Č. II, s. 235-238.
Do redakcie došlo: 7.7. 1995

Lektoroval:
JUDr. Ján Krafský,

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

SPOLEČENSKO-ODBORNÁČiNNOST
Kartografické sympoziumOLOMOUC '95

Ve dnech 18.-20 září 1995 proběhlo v Olomouci třídenní kar-
tografické sympozium OLOMOUC '95 ..Zpracování digitálních
dat v GIS a digitální kartografU". Sympozium se konalo pod
záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci a předsedy
Kartografické společnosti České republiky. Konalo se v pro-
storách Univerzity Palackého v Olomoucí za sponzorství firem
CONDATA, s. r. o. Olomouc, AutoCont, s. r. o. Olomouc
a PEQ, s. r. o. Uherské Hradiště. Hlavnimi tématy byly stan-
dardizace a transformace digitálních dat, digitální databáze,
kartografická reprezentace digitálních dat a digitální data ve
výuce na vysokých školách.

Součástmi sympozia byly odborný program - jednání
v plenární sekci, ve které odeznělo celkem 34 referátů, panelo-
vá sekce s 8 příspěvky a technická výstava, na které se prezen-
tovalo 12 vystavovatelů: AUTOCONT Olomouc, CONDATA
Olomouc, PEQ Uherské Hradiště, INTERGRAPH ČR Praha,
FORESTA SG Halenkov, DIGIS Ostrava, LESPROJEKT
Brandýs nad Labem, AXIOM Zlín, HELP FOREST Olomouc,
GEPRO Praha, GEOMETRA Opava, T-MAPY Hradec Králo-
vé.

Oproti původním představám organizátorů předčil zájem
o sympozium jejich očekávání. Plánovaný počet 80-100
účastníků byl překročen a při závěrečném hodnocení bylo na-
počítáno přes 150 účastníků z České a Slovenské republiky
z oblasti státni správy a sal1)osprávy, vysokých škol, státních
institucí i privátnich firem. Učastníci sympozia měly možnost
poznat nejen řadu odborníků a vyslechnout referáty, ale i na-
vázat nové kontakty a seznámit se s činností vystavovatelů.
Kartografické sympozium bylo kladně hodnoceno a vytvořilo
dobré předpoklady pro zavedení tradice v konání pravidel-
ných setkání na odborné úrovni v Olomouci.

RNDr. Vít Voženílek. CSc ..
katedra geografie PřF Univerzity Palackého.

Olomouc

1995/268



Geodetický a kartografický obzor
ročník 41183, 1995, číslo 12 269

Školní kartografie, historie
i současnost v Kartografii Praha
528.9 (084.3/4):37 ,,311 +312"

RNDr. Eva Klímová,
Kartografie Praha, a. s.

Když jsem v roce 1979 nastoupila do státního podniku
Kartografie, měla jsem jen mlhavou představu o své bu-
doucí profesi. Skoro všechno bylo nové. Z fakulty jsem
si přinesla pouze teoretické znalosti z oboru geografie,
ale o tvorbě map, technologii zpracování a polygrafii se
tehdy učitelské kombinace neučily zhola nic. (Naštěstí
vím, že dnes je tomu jinak. Jednak každým rokem u nás
studenti provozují povinnou praxi, jednak někteří kole-
gové redaktoři na fakultě přednášejí).

Postupně jsem absolvovala tzv. "kolečko" u starších
a zkušených kolegů. A právě tady padl poprvé pojem
"školní kartografie", spolu s pojmy služební kartografie
a kartografie pro veřejnost.

Školní kartografií se tehdy v podniku zabýval úcty-
hodný počet redaktorů; zahrnovala v sobě tvorbu země-
pisných i dějepisných atlasů, nástěnných map, globů,
tabulí, vlastivědných souborů, ob rysových map atd.
Právě byla v plném proudu příprava řady dějepisných
atlasů pro základní školy a nástěnných map v rámci
jednotné školní soustavy, kterou redakčně vedla žena
nadmíru znalá a laskavá, dr. Medková. Právě ta mě las-
kavě a s úsměvem seznámila s úskalími a problemati-
kou školní kartografie. Škoda, že už není mezi námi.
Dodnes na ní s láskou vzpomínám, jak s velkorysostí
sobě vlastní mi zadala v chvatu, ve kterém neustále pra-
covala, můj první úkol: "Koloniální panství, Evičko, ná-
stěnná mapa, osm barev... a teď mě, prosím Tě,
omluv ... " Tak to byl můj první vstup do školní karto-
grafie, která se navždy stala mou parketou a favoritem
mezi ostatními kartografickými obory.

Tým sestavitelů i kresličů tehdy pracoval nejen na dě-
jepisných titulech dr. Medkové, ale také pro ostatní re-
daktory školních kartografických děl, která byla kon-
cem 70. let vydávána nebo právě vznikala. Byla to vý-
znamná díla, jako například Kapesní atlas světových
dějin (dlouho a pře pečlivě připravovaný dr. Cafour-
kem), Kapesní atlas světa dr. Novotného s mnoha jazy-
kovými mutacemi, Školní atlas světa prof. Vokálka (vy-
dávaný v letech 1970 až 1984), Školní atlas českosloven-
ských dějin (poslední vydání z roku 1988) a Školní atlas
světových dějin (poslední vydání v roce 1986) redakčně
vedené dr. Cafourkem, řada zeměpisných nástěnných
map prof. Vokálka, Svobodův Atlas ČSFR (poslední
vydání v roce 1990) a jeho neobyčejně obsažné a ná-
kladné soubory vlastivědných map (poslední vydání
v roce 1990). Mnohá z výše uvedených děl, oprášená
a vyšperkovaná, tvoří dodnes nehmotné jmění naší ak-
ciové společnosti.

Na údajích o posledních vydáních je vidět, že kon-
cem osmdesátých let a začátkem let devadesátých na-
stal jakýsi útlum školního programu. Alespoň v oboru
dějepisných atlasů a nástěnných map. Souviselo to nej-
spíše s přehodnocováním porevoluční historiografie,
změnami učebních osnova v neposlední řadě s odcho-
dem mnoha "školních redaktorů".

Na druhé straně však v roce 1989 vychází v té době
nový Školní atlas světa prof. Švestky, na kterém jsem ta-
ké měla čest spolupracovat. Koncepci atlasu tehdy ur-

čoval Výzkumný ústav pedagogický v čele s dr. Doubra-
vou, jehož vůli nebylo snadné se vzepřít. Dnes bychom
asi ledacos udělali jinak. Dr. Doubrava nežije, Výzkum-
ný pedagogický ústav se zredukoval na pár pracovníků,
kteří do naší práce nijak nezasahují, ani v kladném, ani
v záporném smyslu. Dnes se řídíme výhradně potřeba-
mi žáků a pedagogů, s všudepřítomnými a často ne-
úprosnými zákony ekonomiky.

Po krátkém pohledu do historie jsem se tedy dostala
do současnosti. Bez uzardění mohu říci, že Kartografie
Praha má ve školním segmentu trhu stále dominantní
postavení. Krátkodobé porevoluční zaváhání však do-
kázala využít zahraniční konkurence, která nabízí v čes-
kých školách nástěnné mapy.

Jiná významná konkurence se zatím nerýsuje. Naše
úsilí je tedy zaměřeno k cíli poskytnout všem typům
škol kvalitní, na pohled pěkné a cenově dostupné učeb-
ní pomůcky. Začali jsme dobře. Pro naše nejmenší ško-
láky jsme vydali veselou a barevnou Obrázkovou ency-
klopedii Země. Postupně se nám podařilo oddělit země-
pisné atlasy pro základní a střední školy. Od roku 1994
jsme vydali řadu sešitových zeměpisných atlasů pro zá-
kladní školy, ve kterých je zredukovaný počet informací
a přepracované mapy průmyslu a zemědělství. Zahájili
jsme tvorbu nové řady dějepisných atlasů pro základní
školy. První z nich již byl vydán. V souladu se součas-
ným trendem neobsahuje pouze mapy, ale je doplněn
mnoha ilustracemi i textem. Poslední díl plánujeme na
rok 1998.

Pečlivého zpracování Kapesního atlasu světových dě-
jin jsme využili ke zvětšenému a upravenému vydání
v Atlasu světových dějin ve dvou dílech pro potřeby
středních škol. Zde se poprvé vyskytnou mapově zpra-
cované nejnovější dějiny až do roku 1995.

České historiografii jsme dlužni nový Atlas českých
dějin, jehož zpracování ve dvou dílech na středoškolské
úrovni jsme letos zahájili.

V neposlední řadě obnovujeme vydávání nástěnných
dějepisných map, které se přestaly u nás tísknout v roce
1984 a na školním trhu je po nich evidentní hlad. V pří-
pravě a tisku nástěnných zeměpisných map jsme nikdy
neustali, ale i tady je nutné hledat nové cesty v obsaho-
vém zpracování a lištování.

V přípravě je také další, již šesté vydání Školního
atlasu světa, který, obohacený v mnoha směrech, bude
dále sloužit středním školám, stejně jako informačně
bohatý Kapesní atlas světa.

Nový soubor vlastívědných map i příprava nového sou-
boru obrysových map pak patří k menším projektům.

Závěrem bych chtěla poznamenat, že příprava no-
vých dějepisných atlasů je nesmírně nákladným a re-
dakčně náročným projektem. Jsme však vedeni a moti-
vováni touhou nejen komerčně uspět - to je podmín-
kou naší další existence, ale poskytnout českým dětem
pomůcky, na které budou hrdé další generace, stejně ja-
ko my čerpáme z umu našich předchůdců.
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Nový tiskový stroj ROLAND 700
v Kartografii Praha, a. s.
528.9:681.6 ROLAND

19. září 1995 byl v Kartografii Praha za přítomnosti řady vý-
znamných hostů - zástupců kanceláře prezidenta republiky,
státní správy, bankovních kruhů a investičních fondů - maji-
telů podniku, spolupracujících organizací a zástupců tisku

Obr. 1 Kartografie Praha, a. s., tiskne na špičkovém
tiskařském stroji ROLAND 700

slavnostně uveden do provozu nový čtyřbarvový archový ofse-
tový tis.kový stroj Roland 700 (obr. I). Přítomné hosty uvítal,
seznámil s historií a produkcí podniku generální ředitel ing. Ji-
ří Kučera. Zástupce dodavatelské firmy Briider Henn Wien
ing. Ra!ner Henn informovalo technických Rarametrech nové-
ho stroje, slavnostní křest provedl předseda Ceského úřadu ze-
měměřického a katastrálního ing. Jiří Šíma, CSc.

Byl tak učiněn potřebný krok k další modernizaci tiskárny
Kartografie Praha, která dnes může poskytovat tiskové služby
na nejvyšší evropské úrovni. Jedná se o první instalaci nejno-
vějšího typu stroje Roland řady 700 v Ceské republice. Stroj
západoněmeckého výrobce byl dodán prostřednictvím známé
rakouské firmy zabývající se prodejem a instalací zařízení pro
polygrafický průmysl Briider Henn.

Může potiskovat papír od formátu 340x480 mm do
720 x I 020 mm, tloušťka potiskovaného materiálu může dosa-
hovat až I mm, tiskne 4 barvy s možností souběžného lakování
plošného nebo parciálniho, s maximální rychlostí tisku 15 000
archů za hodinu. Stroj je řízen počítačem z řídícího pultu, kte-
rý zabezpečuje technickou přípravu zakázek, kontrolu zabez-
pečovacích zařízení stroje, řídí hlavní pohon včetně automatic-
kého nastavení parametrů tisku, zapínání a automatické řízení
provozu barevníků a vlhčicích jednotek, pneumatické přistavo-
vání a odstavování tlaku, je možné digitální dálkové nastavení
přesnosti soutisku v podélném, příčném i diagonálním směru
pro jednotlivé tiskové jednotky i pro všechny jednotky součas-
ně. Z řídícího pultu je ovládáno i hlídání teploty a proudu mo-
toru, automatické mazání, příprava vlhčícího roztoku, obsluha
automatických mycích zařízení. K přídavným zařízenim kromě
lak ovací jednotky náleží prodloužený vykladač s horkovzdu-
šným a infrasušením, skener tiskových desek, videolupa ke
kontrole kvality, poloautomatické upínací zařízení tiskových
desek, poprašovač, děrovačka tiskových desek, programovatel-
né mytí válců barevníků a zařízení pro stabilizovanou úpravu
vlhčícího roztoku.

Před vlastní instalací stroje bylo nutno provést celkovou re-
konstrukci tiskové haly včetně rozvodů elektřiny a vzducho-

techniky, bylo nutno zabezpečit nejen instruktáž a zaškolení
obsluhy stroje, ale připravit i celkovou změnu technologie of-
setové montáže, výroby tiskových desek i další podstatné tech-
nologické změny při přípravě tiskových podkladů.

Instalace nového stro~e znamená pro Kartografii Praha,
a. s., podstatné rozšiření tIskové kapacity, zvýšení kvality tisku
vlastní vydávané produkce i titulů zpracovávaných na zakáz-
ku. Ve svém důsledku je přínosem i pro rozvoj českého poly-
grafického průmyslu a jeho vyrovnání na úroveň vyspělých
zemí západní Evropy. Zákazníkům Kartografie Praha i koneč-
ným spotřebitelům vydávaných děl poskytuje záruku tisko-
vých služeb na nejvyšší úrovni.

Ing. Zdena Roulová,
Kartografie Praha, a. s.

Členské zasedání pracovní skupiny
6E FIG

Ve dnech 14.-15.9. 1995 se konalo čtvrté členské zasedání
pracovní skupiny 6E FIG "Laserová technika a její využití
v inženýrské geodézii". Na pozvání slovinských kolegů se za-
sedání uskutečnilo v areálu University v Lublani na Fakultě
stavebního a zeměměřického inženýrství.
Zasedání se konalo v zasedací místnosti FAGG na katedře

geodézie a zúčastnilo se jej 12 řádných členů a 4 hosté. Zase-
dání řídil předseda pracovní skupiny 6E FIG prof. Dr. Habil.
L. Cheschankov spolu se sekretářem 6E Ing. M. Kašparem,
CSc.
Sekretář pracovní skupiny Ing. M. Kašpar, CSc., podal in-

formaci o třetím zasedání, které se konalo v Miškolci, Maďar-
sko (viz GaKO, 1995, Č. I).
Informaci o 62. PC zasedání FIG v Berlíně konaném

22.-26.5. 1995 podal prof. Dr. G. Graczka.
Nejrozsáhlejším bodem programu byla diskuse zaměřená na

dokončení knihy FIG "Lasers in Engineering Surveys" s mezi-
národním autorským kolektivem tvořeným členy této pracovní
skupiny. Pověřený hlavní redaktor prof. B. Gorham podal
zprávu o stavu prací na rukopisu této knihy. Konstatoval, že
řada kapitol je již hotová, včetně kapitol zpracovaných český-
mi autory Ing. M. Kašparem, CSc. a Ing. J. Pospišilem, CSc.
Kapitolu "Elektronické laserové dálkoměry" připravil prof.
M. Kasser. Kapitolu zabývající se laserovým řízením staveb-
ních strojů zpracuje prof. Dr. G. Graczka. Kapitolu "Vytyčo-
vání laserem" (autor Dr. J. Uren) a kapitolu "Laserová nivela-
ce" (autoři Dr. W. Schauerte a prof. Dr. Ing. B. Witte) doplní
prof. Dr. L. Cheschankov. Závěrečnou kapitolu "Budoucí
trend v laserových aplikacích" zpracuje prof. M. Kasser podle
podkladů kolektivu autorů a na základě nových materiálů Dr.
D. C. Williamse z National Physical Laboratory (UK), bývalé-
ho člena 6E FIG. Celý rukopis knihy by měl být připraven pro
tisk počátkem roku 1996.
V současné době probíhá jednání na zajištění sponzorů pro

vydání této knihy. K hlavním patří firma LElCA.
V rámci dalšiho bodu jednání byli přijati tito noví členové

pracovní skupiny 6E FIG:
Dr. Habil. Dipl. Ing. Alojzy DZIERZEGA, LEICA, Švýcar-
sko,
Prof. Dr. Claudio MARCHESINI, Universita v Udine, Itálie,
Prof. Dr. Ing. Georgi MILEV, předseda Svazu bulharských
geodetů, Sofia, Bulharsko,
Prof. Dr. Ing. Michael MOSER, Technická universita, Dráž-
ďany, Německo,
Prof. Dr. Ing. Klaus SCHNÁDELBACH, Technická universi-
ta v Mnichově, Německo,
Prof. Dr. Ranko TODOROVlé, Universita v Lublani, Slovin-
sko,
Dr. Ing. Karel VACH, CSc., EuroGV Praha, Česká republika.
O účast v této pracovní skupině projevil zájem prof. Adam

Chrzanowski z University v New Brunswicku, Fredericton,
Kanada.
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Příští, tj. 5. zasedání pracovní skupiny 6E FIG se bude ko-
nat v listopadu 1996 v Sofii v rámci Mezinárodního symposia
o laserové technice a systému GPS v geodézii. Pořádání 6. za-
sedání bylo nabídnuto České republice a Slovensku.
V rámci zasedání pracovní skupiny 6E FIG se konalo prvé

mezinárodní symposium o využití laserové techniky v geodézii
a v důlním měřictvÍ. Symposium bylo doplněno exkurzí na lig-
nitový velkodůl Velenje a výstavou geodetických a laserových
přístrojů. Hlavním sponzorem byla švýcarská firma LEICA
a další výrobci.
V prvém přednáškovém bloku za předsednictví prof. Dr. C.

Marchesiniho vystoupili: .
W. MAURER-K. SCHNÁDELBACH (Technická Universi-
ta, Mnichov): Laserová interferometrie - 10 let zku-
šeností s kalibraci invarových nivelačních latí.
G. KIRCHNER-F. KOIDL (Akademie věd Rakouska,
Graz): Družicová laserová stanice ve Štýrském
Hradci (Graz).
B. J. GORHAM (Universita vých. Londýna): Nový projekt
teodolitu pro použití s laserem nebo LEDdiodami.
B. WITTE-W. SCHAUERTE (Universita, Bonn): Přístro-
jové chyby nivelačních laserů s rozmítaným svaz-
kem, předvedené na novém typu THEIS TAL S.
Druhý přednáškový blok probíhal pod předsednictvím Dr.

G. Kirchnera:
A. BEINAT (Universita v Udine): Meteorologický mo-
del pro opravy EDM a jejich aplikace v horské ob-
Ias tí.
Třetí přednáškový blok probíhal pod předsedníctvím prof.

Dr. K. Schnadelbacha:
N. SOLARlé-M. SOLARlé-M. JUNAŠEVlé-D. BAR-
KOVlé (Uníversita v Zagrebu): Automatické určení
příčných řezů v tunelech pomocí přenosného lase-
rového dálkoměru LEICA-DISTO.
D. KOGOJ (Universita v Lublani): Laser jako světelný
zdroj pro přesná elektronická měření vzdáleností.
Čtvrtý přednáškový blok probihal za předsedníctví prof. B.

Gorhama na lí8,.nitovém dole Velenje:
M. KAŠPAR (CVUT, Praha): Uplatnění moderní lase-
rové techniky pří výstavbě inženýrských sítí a při
řízení štítu protlačovacích souprav.
R. TODOROVlé*-B. ŠKARJA**-M. MAVEC** (* Uni-
versita v Lublani, ** Důllignita Velenje): Některé aspekty
využití laserového svazku pro geometrickou kon-
trolu v uhelné důlní technologii.
Po každé přednášce následovala bezprostřední a živá disku-

se, která doplnila přednesené referáty.
Po ukončení přednáškových cyklů byla na programu návště-

va důlně-měřického oddělení s prohlídkou přístrojového vyba-
vení včetně výpočetní techniky. Potom následovala exkurze do
rekultivačních oblastí tohoto velkodolu lignita ve Velenje.
Závěrečné zasedání všech účastníků symposia í pracovní

skupiny 6E FIG se konalo na pozvání prímátora města Velenje
v nově rekonstruovaných prostorách hradu Velenje.

Ing. Milan Kašpar, CSc ..
katedra speciální geodézie

FSv ČVUT v Praze

Prostřednictvím redakce časopisu Geodetický a kartografický
obzor chci touto cestou poděkovat panu ing. Karlovi Radějo-
vi, CSc., z Prahy, a jeho spolupracovníkům za pomoc pří pří-
pravě výzkumné práce, zabývající se rakouskou kartografií
v 19. století a tehdejší kartografickou činností na území jižního
Polska. Kopie výňatku z publikace vývoj mapového zobrazení
území Československé socialístické republiky, díl III., mapo-
vání a měření českých zemí od polovíny 18. století do začátku
20. století, Praha, USGK 1961, a informace"že rakouské tech-
nické instrukce z 19. toletí se nacházejí v Ustředním archivu
zeměměřictví a katastru v Praze, jsou pro mne cenným příno-
sem.

Mgr. inž. Jan Kasowicz.
Varšava

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

V 6. čísle ročníku 1994 našeho časopisu byl v této rubrice (na
s. 131-132) publíkován krátký text, věnovaný vývojí tvaru
a funkce hraničních mezníků. V následujících řádcích bych jej

rád doplnilo jistou kuriozitu, a to betonový, tzv. normální hra-
níční kámen (Normal-Grenzsteín). Jeho vznik byl podmíněn
zřejmě rozhodnutím pruského Ministerstva financí z r. 1880
o podzemních znacích hraničniků a souběžně vznikem a roz-
vojem podniků cementářského průmyslu. Tehdejší německý
odborný tisk roku 190I uvádí, že se jejich výrobou zabývalo na
20 firem, především v severních oblastech.
Normální hraniční kámen je dvoudílný. Svislý hranol dose-

dá kulovým kloubem do lůžka vodorovné podzemní desky,
v němž se může volně pohybovat (obr. I). Nejnižší bod lůžka
je měřickým bodem, jistě lépe chráněným než povrchový znak,
který je jen určitým signále~. Podle poněkud příliš optimistic-
ké informace ing. Franka (Osterreichische Zeitschrift fůr Ver-
messungswesen, 1905, č. 3, s. 298-301) stačilo v případě po-
škození hranol narovnat nebo vyměnit beze ztráty přesnosti,
čímž "ohraničení je zajištěno navždy", protože "poloha zákla-
dové desky nemůže být vůbec změněna vnějšími vlivy".
Na našem území byl zmíněný hraničnj znak (obr. I) chráněn

patentem č. 2406 z r. 1905 a vyráběn v Ustí n. L. Při délce hra-
nolu 0,5 m byl při vlastním odběru za 1 K rakouské měny,
s hrano lem délky 0,6 m za 1,20 K. Možná, že se s nimi ještě ně-
kdo z čtenářů setká - používala je C. k. soukromá ústecko-
teplická dráha, C; k. společnost rakousko-uherských železnic,
města Teplice a Ustí nad Labem a lovosické panství.

1995/271



Geodetický a kartografický obzor
272 ročník 41/83, 1995, číslo 12

INTERGEO. 79. německé
geodetické dny (Dortmund,
23.-25.8. 1995)

Matthias Schoffl.
HINTE Messe.

Karlsruhe

Návštěvníkům 79. Geodetického kongresu a specializovaného
veletrhu INTERGEO v Dortmundu (obr. I) se všechna jejich
očekávání splnila. Během tří dnů se na II 000 geodetů a ná-

vštěvniků z příbuzných oborů sešlo k diskusi na pozvání Deut-
scher Verein fiir Vermessungswesen - DVW (Německá asoci-
ace pro měřicí technologie) a shlédlo nejnovější pokroky ve
špičkové geodetické technice. Dobře známé softwarové firmy
předvedly nově rozvinuté a zlepšené výrobky v oboru geogra-
fických informačních systémů. Výrobci přístrojů ukázali, že
trend k prakticky plně automatizovaným přístrojům stále po-
kračuje. V oblasti globálních systémů (GPS) trend směřuje
k malým, příručnim a inteligentním přesným přístrojům. Vlád-
ní agentury ze Severního Porýní-Vestfálska navíc uvedly prak-
tické příklady své každodenní práce s geodetickými údaji.
Nová kongresová koncepce diskusí s experty po každé před-

nášce byla velmi dobře přijata. Je třeba se zmínit, že poslu-
chárny byly během přednášek prakticky vždy plné. Je to zvlášť
pozoruhodné, protože někteří přednášející byli bud' neznámí,
nebo přednášeli o dosud nepopulárních tématech. Přednášky
byly otištěny v DVW v řadě 20/95. Projevila se rovněž lepší
spolupráce pracovní skupiny DVW s Kongresem. Mnoho
účastníků 79. Geodetického kongresu shodně zmiňovalo nová
témata, profesionální moderování, kritiku stávajících podmí-
nek a institucí, ale také profesionální schopnosti a řešení v ši-
roké oblasti pokrývané geodézií.
"Potlesk návštěvníků byl odměnou za zapojení a poskytnutí

širokého fóra na Geodetickém kongresu lidem obvykle pracu-
jícím nenápadně, shrnul Dipl.-Ing. Peter Ross, manažer veřej-
ných vztahů lokálního výkonného výboru. 79. Geodetický kon-
gres byl fórem pro každodenní užití geodézie, jako je GPS na
vozidlech. Kongres byl také fórem pro prezentaci národních
a celoevropských urbanistických koncepcí a plánů rozvoje.
Přirozeně byly také diskutovány návrhy specializovaných sy-
stémů orientovaných do budoucnosti." Během Kongresu se
stalo zcela zřejmým, že se inženýři mění v pořizovatele, správ-
ce a obchodníky s daty.
Podle průzkumu veřejného mínění provedeného nezávislým

výzkumným ústavem splnil Kongres očekávání návštěvníků na
100 procent. Dvě třetiny dotázaných se chce zúčastnit příštího
INTERGEO, které se bude konat v Drážďanech 27.-29. září

1996. Návštěvníci a vystavQvatelé na INTERGEO 95 přijeli
z 15 zemí, převážně členů Evropské unie, dále z Polska, Ruska,
USA, asijských zemí a Austrálie.
Vystavovatelé byli rovněž spokojeni. Reprezentativní vzorek

ukázal, že na 71 % vystavovatelů již chce vystavovat své výrob-
ky na příštím INTERGEO v Drážd'anech. Zhruba 80 % vysta-
vovatelů reprezentovaných v Dortmundu na INTERGEO 95
ocenilo Kongres jako dobrý až výborný s ohledem na jejich
vlastní výstavní činnost. 37 % ze společností zde reprezentova-
ných ohodnotilo měřickou část jako vyhovující, 37 % jako dob-
rou a 4 % jako velmi dobrou.

Přeložil: Ing. Karel Diviš, CSc.,
Zeměměřický úřad. Praha

VRABEC, V.-ČEPEK. A.: INTERNET :-) CZ. Praha, Grada
1995.2105.,170 Kč.

Internet je největší počítačová síť, která propojuje milióny po-
čítačů na všech kontinentech a umožňuje vyhledávání a získá-
vání informací, používání volně přístupného programového
vybavení, hledání ve veřejných databázích, kníhovnách či
adresářích uživatelů, posílání dopísů a souborů, aktivní účast
v diskusních klubech a mnoho dalších služeb. Jednoduchost
přípojení, bezkonkurenčně rychlá a levná komunikace praktic-
ky s celým světem, téměř neomezená svoboda výměny infor-
mací - to jsou hlavní přednosti, které přispívají k stále rostou-
cí popularitě Internetu. Období, kdy bylo využívání Internetu
výsadou akademických pracovíšť, patří dnes jíž i u nás do mi-
nulosti. Neuvěřitelně rychle se rozvíjející celosvětová "síť sítí"
se stává nedílnou součástí nejrůznějších lidských aktivit a stále
významněji zasahuje i do komerční sféry.
První původní českou příručkou na našem trhu, zaměřenou

na české prostředí internetovského světa, je kniha INTERNET
:~) CZ,yrůvodce českého uživatele, autorů Vladimíra Vrabce
a Aleše Cepka, kterou vydalo nakladatelství Grada v září 1995.
Oba autoři se věnují výuce dané problematiky od nástupu In-
ternetu u nás (katedra počítačů FEL ČVUT, katadra mapování
a kartografie FSv ČVUT, Výukové sdružení Omicron). Jejich
praktické zkušenosti z přednášek a školení přispěly k tomu, že
kniha svým rozsahem, stylem i obsahovým uspořádáním uspo-
kojí uživatele mnoha profesí.
Příručka je určena začínajicím uživatelům, především z nepo-

čítačových oborů - nevyžaduje žádné předchozí znalosti Inter-
netu a nezatěžuje čtenáře technickými detaily, které jsou z uži-
vatelského hlediska nepodstatné. Základni "počítačová gra-
motnost" a pokud možno dobrá znalost angličtíny je však pod-
minkou nutnou (nikoli postačující) a citelně usnadní první sez-
namování s Internetem. 210 stran textu, rozděleného do 23 ka-
pitol, obsahuje mnoho cenných rad a zajímavých postřehů, kte-
ré bezesporu zpříjemní práci s Internetem í těm zkušenějším.
Úvodní kapitoly (I až 3) seznamují čtenáře s historií vzniku

celosvětové počítačové sítě, vysvětlují základní principy Inter-
netu i terminologii použitou v textu a informují o současných
možnostech připojení do Internetu v České republice. Kapito-
ly 4 až 13 jsou věnovány základním nástrojům Internetu,
k nimž patří elektronická pošta a konference, FTP, Telnet, Net
News, Gopher, WWW a další. Je dobře, že popis internetov-
ských nástrojů je doplněn četnými praktickými uJcázkami, a to
jak z prostředi Unixu, tak i např. MS Windows. Uplní začáteč-
níci by se možná mohli cítit poněkud zaskočeni velkým množ-
stvím jim dosud neznámých termínů - chce to však nepodleh-
nout panice, postupovat pěkně od začátku a hlavně vše prak-
ticky vyzkoušet.
V kapitolách 14 až 20 jsou popsány internetovské informač-

ní zdroje a příklady jejich vyhledávání. V této části najdou
bezprostřední inspiraci především pokročilejší čtenáři, kteří
základní internetovské nástroje již znají a zajímají se o mož-
nosti a způsoby efektivního vyhledávání informací. Další kapi-
tola pojednává o hrách a zábavě na Internetu - včetně popu-
lárních i zatracovaných MUD. Závěrečné kapitoly obsahují
seznam českých a slovenských internetovských zdrojů a pře-
hled v textu použitých URL.
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Sympatickým doplňkem knižního vydání příručky je zřízení
elektronické konference věnované problémům při praktickém
seznamování s Internetem, jakož i aktualizaci odkazů na zdro-
je a informacím o nových zajimavých dokumentech a služ-
bách. Kniha, jejíž cenu lze v oblasti počítačové literatury ozna-
čit za rozumnou, je na slušné grafické úrovni včetně zajímavé
obálky a má všechny předpoklady stát se užitečným průvod;
cem všem, kteří mají možnost a chuť vydat se na toulky za po-
znáním do internetovského světa.

Ing. Růžena Zimová,
katedra mapování a kartografie
Stavební fakulty ČVUT v Praze

K automatizaci obnovy map
katastru nemovitostí

V GaKO, 1995, č. 8, publikoval ing. Oldřich Kafka z Katastrál-
ního úřadu v Pardubicích článek nazvaný "Automatizace ob-
novy map katastru nemovitostí". V něm popisuje kartografic-
kou obnovu jednotlivých opotřebovaných mapových listů ka-
tastrální mapy s použitím počítačové grafiky. Popisovaný způ-
sob považuji v zásadě za nev~odný (n~systémový) a v dalším
uvedu argumenty pro toto mOJe tvrzenI.
Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce ka-

tastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených informač-
ních systémů (ČÚZK 1993) předpokládá nahrazení všech kata-
strálních map na plastových fóliích digitální formou (grafický-
mi počítačovými soubory) vyhotovenou nejčastěji kartometric-
kou digitalizací rastrových souborů. Mapy v S-JTSK budou
zpravidla přepracovány na digitální katastrální mapu (O KM),
mapy v jiných systémech pak zpravidla na katastrální map~
v digitálním vyjádření (KM-O). Při přepracování budou do dI-
gitální formy doplněny i parcely ve zjednodušené evidenci
(převedené na parcely katastru nemovitostí). Pro zlepšení geo-
metrické kvality současné katastrální mapy v měřítku I :2 880,
snížené několikanásobnou kartografickou obnovou a souvis-
lým zobrazením, budou pro digitalizaci využívány přednostně
mapy pozemkového katastru. Grafický soubor digitální formy
katastrální mapy bude vždy jeden pro celé katastrální území,
ten bude vždy automatizovaně porovnán se souborem popis-
ných informací a budou odstraněny vzájemné rozdíly. Výsled-
kem přepracování katastrální mapy tak bude moderní digitální
forma, úplný obsah, perfektní soulad se souborem popisných
informací a také zlepšená geometrická kvalita. S touto novou
formou mapy bude možné pracovat, tj. aktualizovat a poskyto-
vat informace, moderni počítačovou technologií a využívat ji
i pro geografické informační systémy. Přepracování katastrál-
ních map do digitální formy si vyžádá velké nasazení lidských
kapacit i technických prostředků, zejména grafických stanic.
Potřebné technologie již jsou k dispozici. Katastrální úřady
jsou postupně vybavovány potřebnou technikou. V prvních ka-
tastrálních územích již bylo přepracováni katastrálních map
do digitální formy dokončeno.
Technologie popisovaná v článku ing. O. Kafky nemá s po-

pisovanou koncepcí digitalizace katastru nemovitostí nic spo-
lečného. Používá sice počítačovou grafiku, ale výsledkem je
zase jen dosavadní grafická mapa na plastové fólii s neúplným
obsahem (bez parcel ve zjednodušené evidenci), s geometric-
kou kvalitou na úrovni dosavadní katastrální mapy, bez porov-
nání se souborem popisných informací. Grafický počítačový
soubor, který při této technologii vzniká není použitelný při
skutečné digitalizaci.
Jediným racionálním způsobem obnovy opotřebovaných ka-

tastrálních map je v současné době jejich přepracování na
DKM či KM-O. Dosavadní technologii obnovy PET fólií no-
vým kartografickým zpracováním, byť by využívala počítačo-
vou grafiku, je potřeba co nejdříve opustit jako neodvratně
zastaralou a neperspektivní, která jen zbytečně spotřebovává
peníze a čas lidí i techniky.

Ing. Adolf Vjačka,
Katastrální úřad v Opavě

Historický atlas měst České
republiky - Pardubice
(048)912 (084.42+093) Pardubice

První historickou zminku o Pardubicích je možno nalézt v bule
papeže Bonifáce VIII. z 15. prosince 1295, která dokládá exis-
tenci cyriackého kláštera "in Pordoby". To znamená, že v le-
tošním roce (1995) je tomu 700 let od první známé informace
o městě perníku a sportu. K této příležitosti byl mj. také vydán
"Historický atlas měst České republiky (ČR), svazek č. 2 -
Pardubice". Přestože tento soubor historických map ie ozna-
čen jako svazek č. 2, jsou Pardubice prvním městem v CR, kde
historický atlas měst vychází (v edičním plánu jsou dále Lito-
měřice, Ceské Budějovice, Děčín a Hradec Králové). Vydava-
telem je Historický ústav Akademie věd ČR, Praha a Východo-
české muzeum Pardubice.
Myšlenka kartografického zpracování dějin českých měst

pochází z konce 70. let. V té době již vycházely městské histo-
rické atlasy především v Německu, kde jsou v tomto směru
nejdále. "Historický atlas měst ČR" je součástí celoevrops~~-
ho projektu historických atlasů měst, které budou nebo JIŽ
slouží ke srovnávacímu studiu těchto měst.
První část atlasu obsahuje pět svazků, tj. pět vybraných čes-

kých měst (viz ediční plán). Každý svazek se skládá z části tex-
tové a části kartografické (obrazové).
"Historický atlas měst ČR, svazek č.2 - Pardubice", for-

mátu A3, je v polotuhém světle okrovém přebalu, na titulní
straně s černým písmem názvu publikace a vydavatelů a čer-
nou kresbou (Pohled na město a zámek Pardubice od západu;
Jan Willenberg, 1602). (Pozn.: Stejnou barvu obalu a kresbu
má [náhodou nebo záměrně?] kniha Dějiny Pardubic, 1. díl,
1990.) Je zde také vyobrazen znak města Pardubic, ale ne v ofi-
ciální podobě, v jaké byl schválen zastupitelstvem města v roce
1992, tj. "kráčející půlkůň".
Na vnitřní druhé straně přebalu je úvodní slovo k Historic-

kému atlasu měst ČR. Kromě české verze, kde je uveden ne-
správný název Holandsko místo Nizozemsko, je tu rovněž ver-
ze anglická a německá, v níž jsou nevhodně vedle českých
názvů českých měst (viz ediční plán) jejich německé překlady.
Základní bibliografie k dějinám měst České republiky a Zá-

kladní bibliografie k dějinám Pardubic zaplňuje celou třetí
(vnitřní) stranu přebalu. Tento podrobný seznam by si však za-
sluhoval přehlednější grafickou úpravu pro lepší orientaci
v textu.
V horní polovině zadní strany přebalu je umístěna mapa

č. 14: Návrh rozšíření opevnění zámku a města Pardubice
(okolo r. 1760). V dolní části strany jsou pak uvedeny osoby
a instituce, které se podílely na tvorbě a vydání tohoto atla-
su.
U zadní strany přebalu je chlopeň, na které jsou na vnitřní

straně obrázky' č.3 (Pozemkový majetek Jana z Pernštejna
r. 1540), Č. 4 (Uzemní rozsah panství Pardubic r. 1563) a č. 5
(vývoj katastru města Par~u~ic v I. 1940-1995). Je. škoda, že
číselné označení obrázků Je Jen v seznamu, ale u nIch samot-
ných (i dalších obrázků v textu) chybí. Na vnější straně
chlopně je mapka ČR s edičním plánem. Větší část strany za-
plňuje přehledný Seznam map a ilustrací svazku Č. 2 - Par-
dubice.
V přebalu je umístěn dvoulist s podrobnou informací o his-

torickém vývoji města Pardubic. V textu však není v několika
případech přihlíženo k novým Pravidlům českého pravopisu
z r. 1993, např. při psaní velkých písmen u názvů ulic (ul.
K trati - správně: ul. K Trati, Na drážce - správně: Na
Drážce), použití základní podoby slov se "z" (gymnasium -
gymnázium); dalším pravopisným nedostatkem je chybné ur-
čení mluvnického čísla názvu (u Ohrazenic - správně:
u Ohrazenice), rozdílné koncovky v 2. p. (města Pardubice -
města Pardubic) aj.
Na poslední straně dvoulistu je stručný obsah české verze

o historii města v angličtině a němčině. Do textu jsou začleně-
ny čtyři obrázky a dvě tabulky.
Nejobsáhlejší část atlasu tvoří II mapových listů, na kte-

rých je zobrazena jedna nebo více map, popř. obrázky. V ná-
sledujicím uvádím stručný přehled o jednotlivých mapových
listech.
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Mapový list č. 1:
- mapa č. I: Pardubice a okolí na Vischerově mapě pardubic-
kého panstvi z roku 1688 (černobilý výřez I : I). (Pozn.: O této
mapě p.odrobněji v článku Štěpán, P.-Hrubý, V.: Výroči
G. M. Vlschera a Jeho mapy pardubického panstvi; Geodetic-
ký a kartografický obzor č. 12 [1988];
- mapa č. 2: Pardubice a okolí na Miillerově mapě Čech z ro-
ku 1720 (černobilý zmenš. výřez);
- mapa č. 3: Pardubice a okolí na Kreibichově mapě Čech
z roku 1833 (černobilý výřez I : I).

Mapový list č. 2:
- mapa Č. 4: Pardubice a okolí na tzv. Prvnim vojenském ma-
pováni z let 1764-1767 (barevný zvětšený výřez).

Mapový list (dvou list) č. 3:
- mapa Č. 5: Opevnění zámku a města Pardubice v první třeti-
ně 18. století (kolorovaná kresba);
- mapa Č. 6: Opevnění zámku a města Pardubice v roce 1744
(kolorovaná kresba);
- mapa Č. 7: Opevnění zámku a města Pardubice okolo roku
1760 (kolorovaná kresba);
- obr. Č. 10: Pohled na město Pardubice od jihu, první třetina
18. století (výřez z obrazu, olej).

Mapový list č. 4:
- mapa Č. 8: Katastrální mapa Pardubic z doby okolo roku
1775 (barevný výřez I : I).

Mapový list č. 5:
- mapa Č. 9: Císařský povínný otisk stabilního katastru města
Pardubic z roku 1839 (barevný výřez I : I).

Mapový list (dvou list) č. 6:
- mapa Č. 10: Katastrální mapa Pardubic z roku 1910 (barev-
né, zmenš.).

Mapový list (dvoulist) č.7:
- obr. Č. II : Letecký snímek města Pardubic z roku 1937 (čer-
nobílé); (Pozn.: Snímek je mírně přeexponován a jeho čitel-
nost poněkud snížená).

Mapový list (dvou list) č. 8:
- obr. Č. 12: Letecký snímek města Pardubic z roku 1993 (ba-
revné);
- obr. Č. 13-15: Pardubice - zámek, Zelená brána, radnice;
(barevné).

Mapový list č. 9:
- mapa Č. II: Digitální technická mapa města Pardubic, 1995
(barevný výřez).

Mapový list (dvou list) č. 10:
- mapa Č. 12: Pardubice - plán města, 1995 (barevné).

Mapový list (dvou list) č. 11:
- mapa Č. 13: Schematická rekonstrukce územního vývoje
města Pardubic (barevné).

Ku prospěchu věci by bývalo bylo uvést pod české názvy
jednotlivých map a obrázků také tyto názvy menším, obyčej-
ným písmem v anglické a německé verzi.
Celkové grafické i polygrafické zpracování atlasu je možno

hodnotit jako zdařilé.
"Historický atlas měst ČR, svazek Č. 2 - Pardubice" je

i přes výše uvedené výhrady reprezentativním souborem map,
plánů a vedut s podrobným odborným průvodním komentá-
řem. Vydavatelé počítají i s tím, že bude možné si objednat
jednotlivé části dila jako samostatné grafické listy v paspar-
tách.
Účelem tohoto příspěvku je především přiblížit a upozornit

na význačný ediční počin realizací I. titulu projektu "Historic-
ký atlas měst České republiky", kterým poprvé v historiografii
dějin měst vzniklo dilo, které bylo zpracováno formou tematic-
kého historického atlasu.

Ing. Petr Štěpán,
Zeměměřický a katastrální

inspektorát v Pardubicích

Doc. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
- padesátiletý

Dne I. II. 1995 se dožívá padesáti let doc. Ing. Bohuslav Ve-
verka, DrSc., v_edoucí katedry mapování a kartografie na sta-
vební fakultě CVUT v Praze.
Doc. B. Veverka je absolventem Střední průmyslové školy

zeměměřické (1960-64). Obor geodézie a kartografie na Sta-
vební fakultě ČVUT v Praze, se specializací kartografie, vystu-
doval v letech 1964-69.
Do zaměstnání nastoupil v roce 1969 u n. p. Kartografie

Praha jako kartograf-sestavite!. V letech 1970-74 působil
v TERPLANu, souřadnicové větvi informačního systému
o ~~emí (ISÚ), který byl řešen jako dlouhodobý státní výzkum-
ny uko!. Doc. B. Veverka zde např. prvotně řešil problematiku
automatizované kartografické linky a lokalizace a vizualizace
prostorových dat.
V roce 1974 přešel doc. B. Veverka na katedru mapování

a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze, kde působí do-
sud, od roku 1991 ve funkci vedoucího katedry.
Do výuky zde zavedl řadu nových předmětů profi1ové i voli-

telné povahy. Zejména se jedná o Topografickou a tematickou
kartografii, Teorii systémů a kybernetiku, Počítačovou karto-
grafii a Kartografické metody výzkumu.
Mezníky vědecké a pedagogické dráhy doc. B. Veverky tvo-

ří obhajoba CSc. (1981, Výstavba a využití kartografických
bank dat v územních informačních systémech), habilitace do-
cen!em kartografie (1984), doktorská disertace (1994, vývoj
geomformačních systémů liníových objektů v prostředí sálo-
vé a osobní výpočetní techniky) a v současností probíhající
habilitační řízení na profesuru kartografie na ČVUT v Pra-
ze.
Doc. B. Veverka je zakládajícím členem Kartografické

společnosti ČR, kde působí ve funkci vedoucího sekce pro
GIS a automatizaci. Dále je předsedou komise pro státní zá-
věrečné zkoušky na oboru geodézie a kartografie staveb-
ní fakulty ČVUT a alternujícím předsedou komise pro obha-
joby kandidátských disertací ve vědním oboru kartogra-
fie.
V roce 1991 byl děkanem stavební fakulty jmenován ga-

rantem nově zaváděného doktorandského studia pro obor
geodézie a kartografie ČVUT; v této funkci spolupracuje ze-
jména s TU Delft (Nizozemí), Universitou Karlovou Praha
a Masarykovou univerzitou Brno. Byl tutorem prvního za-
hraničního doktoranda ČVUT R. Khalila (TU Alexandrie
Egypt).
Doc. B. Veverka je dále členem několika vědeckých rad;

jmenujme VR stavební fakulty ČVUT v Praze, VR VÚGTK,
Zdiby a VR Institutu pro strategická studia armády České re-
publiky. Dále je členem oborových rad Masarykovy univerzity
v Brně a Univerzity Karlovy v Praze pro kartografii a geoinfor-
matiku.
O mezinárodním věhlasu doc. B. Veverky svědčí jeho

časté pobyty v zahraničí. Na pozvání přednášel v Německu
(Drážďany), Polsku (Varšava, Krakov Karpač, Wroclav),
bývalé Jugoslávii (Bělehrad, Záhřeb), (:íně (Peking), Nizo-
zemí (Delft), Velké Británii (Londýn) a Egyptě (Alexan-
dria).
Za zmínku stojí i mezinárodní činnost doc. B. Veverky ja-

ko člena korespondenta komise pro automatizaci a vyspělé
technologie Mezinárodní kartografické asociace (ICA) a za-
kládajícího člena evropské komise projektu TEMPUS/EU-
ROUS pro vzdělávání v oblasti GIS/US (založeno Londýn
1994).
V současné době je doc. B. Veverka, spolu se svým dlouho-

letým spolupracovníkem doc. M. Konečným (MU Brno, vice-
prezident ICA), řešitelem grantu GA/ČR "Tvorba geografic-
kých informačních systémů v České republice - bariéry růstu
a podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním
kontextu".
Do další padesátky přejeme doc. B. Veverkovi mnoho tvůrčí

potence a životního optimismu.
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v Grónsku v roce 1951: "Radost ze vzniku mapy? Všichni topo-
grafové ji znaji. Když se na konci denní výpravy objeví uspořáda-
ně na pa'píře podstatné rysy krajiny, která ještě včera večer byla
neznáma a nepochopená - je to opravdové uspokojení. "

NEZAPOMNĚLI JSTE
uhradit předplatné časopisu
Geodetický a kartografický
obzor
NA ROK 1996?

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

V letošním roce 1995 uplyne již 100 let od založení významné
vydavatelské intituce "Ceské matice technické". Dne 15. pro-
since 1895 byla do Staroměstské radnice svolána, z iniciativy
některých vysokoškolských pedagogů a předních technických
pracovníků, ustavující valná hromada této instituce. Cílem
Matice měla být pomoc při vydáváni české technické litera-
tury, jejímuž rozvoji bránily tehdy překážky zejména hmotné-
ho rázu. Česká matice technická (CMT) získala vydavatelské
právo a tak se nadšení techničtí pracovníci, za předsednictví
prof. Šolína a agilní organizační práce Ing. J. Mareše, zaslouži-
li o vybudování nakladatelství "Iaciných technických spisů".
Již v r. 1896 vyšly první dva spisy a od r. 1901 začala pak vze-
stupná vydavatelská činnost CMT. Do dnešních dnů bylo vy-
dáno kolem 500 titulů s celkovým nákladem skoro I 600000
výtisků. Rozšíření vydavatelské činnosti v krátké době se po-
dařilo s pomoci jednatelů v různých městech Čech a Moravy,
ale i v cizině a svépomocnou, obětavou prací členů Matice,
kteří dobrovolně a nezištně vykonávali potřebné organizační
a administrativní práce.

V ČMT byly vydávány tři řady spisů. V prvé řadě vědecké
a odborné spisy, včetně vysokoškolských učebnic. Souběžně
s těmito spisy byla vydávána velmi známá a oblíbená knižnice
"Technických průvodců", svou myšlenkou a svým rozsahem
tehdy ve světě ojedinělá. Třetí řadou byla knižnice "Svět a prá-
ce", ve které vycházely publíkace menšího rozsahu, věnované
v té době současným technickým problémům. Byly zřízeny též
fondy a ceny, z nichž byly odměňovány tituly mimořádné kva-
lity.

Vlastní vydavatelská aktivita ČMT byla přerušena v r. 1953,
kdy její činnost převzalo Státní nakladatelství technické litera-
tury (SNTL), do kterého byla ČMT, po sloučení nakladatel-
ství, zařazena. Od té doby vycházely v SNTL některé publika-
ce pod hlavičkou ČMT. Po roce 1989 byla činnost Matice, za
ztížených podmínek, opět obnovena. Počet členů, který byl v r.
1955 asi 24 tisíc (včetně členů Klubu čtenářů), poklesl asi na
1500. Do vydávání knih vstoupily rozhodujícím způsobem trž-
ní mechanismy, které vydavatelskou činnost značně zkompli-
kovaly. Matice si vzala za úkol, stejně jako před 100 lety, starat
se o vydávání hodnotných a cenově dostupných technických
spisů, hledat vhodné autory, sponzory, vydavatele a nakladate-
le. Tyto aktivity vyžadují nemalé a nelehké úsilí. Kromě ČMT
neexistuje nyní žádná jiná instituce, která by pečovala o rozvoj
a popularizaci české technické literatury. Předpokladem tr-
valého, kvalitního vzdělání a růstu naší nastupující technické
inteligence je dobrá, česká technická literatura. Nelze se spolé-
hat pouze na formu studia cizojazyčné zahraniční literatury
a překladů, pokud si chceme zachovat svoji národní svébyt-
nost. Kromě toho má česká technická literatura svůj význam
i po stránce jazykové, poněvadž je významným stimulátorem
jednotné české technické terminologie.

Na práci ČMT se významným způsobem, jako funkcionáři,
ale i autoři, podíleli také pracovníci našeho oboru. Mezi zaklá-
dající členy a dlouholeté funkcionáře ČMT patřil nestor naše-
ho oboru prof. Ing. Dr. h.c. Josef Petřík, který byl od r. 1906
patnáct let pokladníkem a později zástupcem jednatele. Jako
autor vydal v ČMT učebnici "Základy nižší geodesie" a jeho
zásluhou vznikla v r. 1917 knižnice "Svět a práce". Předsedou
ČMT v I. 1909-1914 byl prof. Ing. Frantíšek Novotný, profe-
sor geodézie a rektor Ceské vysoké školy technické v Praze.
Byl s prof. MiiIlerem prvním z řady autorů geodetických spisů.
V r. 1897 až 1899 vydává II. díl "Geodesie nižší" (v sešitovém
vydání). Tato publikace byla součástí edice "Kompendium geo-
desie a sférické astronomie", která původně začala vycházet
v jiném nakladatelstvi, ale později byla vydána celá v ČMT.
Činnými členy Matice byli i prof. Potužák, prof. Fiala, prof.
Pantoflíček a akademik Ryšavý, který byl nejaktivnějším auto-
rem geodetických spisů. Většina pracovníků zná, mnozí i vlast-
ni jeho znamenitou učebnici "Geodézie nižší", která vyšla
v CMT v několika vydáních - poslední dvoudílné v r. 1953.
Byl též vedoucím kolektivu autorů "Geodetické příručky" vy-
dané v r. 1960, jako technický průvodce. K dalším autorům,
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kteří publíkovali v ČMT patří již jmenovaní prof. F. Fiala,
DrSc., prof. Potužák, DrSc., který v knižnici "Svět a práce" vy-
dává již v r. 1926 první českou tištěnou učebnici "Letecká foto-
grametrie". Mezi autory patří i prof. Čuřík, prof. Pantoflíček,
prof. Ing. Dr. J. Kovařík, CSc., Ing. K. Dvořák, Ing. Dr. F. Bo-
guszak, Ing. J. Šlitr, Ing. Dr. Císař a prof. Ing. Dr. M. Hauf,
CSc., s kolektivem autorů.

Zájem o práci v Matici projevilo a činně se ji zúčastnilo
mnoho zeměměřických inženýrů, jeden z nejstarších žijících
členů ČMT - Ing. Dr. Bedřich Kormunda, byl na valné hro-
madě v r. 1994 jmenován čestným členem. Kartografie Praha,
a. s., se v r. 1993 stala zakládajícím členem Matice.

U příležitosti významného výročí ČMT vzpomínáme s úctou
všech, kteří se nezištnou prací zasloužili o významnou vydava-
telskou činnost Matice, stejně však musíme vzpomenout všech,
kteří se s velkým úsilím, po roce 1989 zasloužili o obnovení její
činnosti. Byl to v prvé řadě prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba,
DrSc., do letošního roku předseda výboru a všichni členové
výboru, zastupující jednotlivé obory. Vyzýváme všechny vě-
decké, technické a technickohospodářské pracovníky, aby
svým členstvím přispěli k obnovení a rozvoji ušlechtilých tra-
dic České matice technické.

Ing. Ondřej Jeřábek. CSc.,
Praha

Pf 1996

VŠE NEJLEPší V NOVÉM ROCE 1996

SVÝM ČTENÁŘŮM PŘEJE

ROKU 1996

SVOJíM ČITATEI:OM ŽELÁ
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Švarcenberský kanál - významná technická památka na Šumavě
Plavební kanál spojující povodí Vitavy s povodím Dunaje (překračuje hlavní evropské rozvodí). Postaven v letech 1789-1822 po-
dle projektu švarcenberského lesního inžení'ťa Josefa Rosenauera (1735-1804). Délka kanálu je 44,4 km, s přidruženými smyky
57,8 km. Šířka kanálu je u koruny 270 cm'. Umož/íoval splavovat kmeny až 24m dlouhé. Tunei nad Jelením (na horním s.nímku)
byl postaven v letech 1821-1822 v délce 389 m. Na hlavní kanál byly napojeny potoky a smyky s plavebnímí nádržemí. Cást ka-
nálu sloužíla ještě v roce 1962. Dosud dobře patrné pozůstatky lze zhlédnout nad ohcí Nová Pec a u osady Jelení jíhozápadně
ajižně od údolní nádrže Lipno, s pokrac'ováním na rakouské straně hraníce. Pamětní deska J. Rosenaueroví - viz dolní snímek.

Z rozpoc'tu PHARE bylo uvolněno 2,5 mil. Kč na dokumentační a projektové práce pro rekor'-strukci této významné technické
památky.

Autor:
Zvonimír Dragoun,

Praha
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