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Astronomická měření v rámci GPS
projektu CS-NULRAD-92

V měsících květen a červen 1992 byla v rámci projektu
nazvaném CSc- NULRAD-92
zaměřena technologíí
NAVSTAR-GPS
(NAVigation Satellite Timing And
Ranging Global Positioning System) česká a slovenská
referenční prostorová síť O. řádu. Použito bylo 8 dvoufrekvenčních přijímačů, z toho 5 přijímačů Geotracer
100s CIA-kódem na první frekvenci (výrobek švédské firmy Geodimeter v licenci americké firmy Trimble
Navigation Ltd.) a tři aparatury Trimble 4000SST s CI
A-kódem
na první a s P-kódem
na druhé frekvenci
(výrobek firmy Trimble Navigation Ltd.).
Tím byla vybudována na celém bývalém československém území polohová síť obsahující dohromady 19 bodů, které jsou ve velké většíně případů identické s body
původní Československé astronomicko-geodetícké
sítě.
Rozmístění bodů je velmi dobře patrné na obr. I. Pro
navázání této kampaně byla použíta měření některých
zahraničních staníc: Wettzell a Potsdam v SRN, Borowa Gora a Borowiec v Polsku, Penc v Maďarsku, Hutbiegel a Graz v Rakousku. Některé stanice měřily
v rámci svých permanentních služeb, ostatní na požádání koordinátora akce, kterým byl doc. Ing. Jan Kostelecký, CSc. (VÚGTK). Zpracování kampaně probíhá na
Geodetické observatoři Pecný. Koncem roku 1992 byl
tímto pracovištěm vydán seznam předběžných geocentrických souřadnic všech 19 bodů, jež byly vypočteny
pomocí programového systému TRIMVEC/TRIMNET
firmy Trimble Navigation Ltd. V současné době probíhá definitivní zpracování s pomocí vysoce korektního,
tzv. univerzitního
software
Bernese
verze 3.40
(1992/93),
který byl vyvinut Astronomickým institutem
univerzity v Bernu [I].
Získané prostorové souřadnice jsou určeny v geocentrickém souřadnicovém
systému WGS-84
(World
Geodetic System 1984). GPS síť O. řádu lze považovat
za národní referenční síť, která ve srovnání s klasickou
geodetickou
sítí disponuje
nezkreslenou
geometrií
s centimetrovou přesností a která může být zasazována
do širších regionálních sítí (jako je například EUREFEUropean REference Frame). Současně je nutné míti
na zřeteli pořadavky geodetické praxe, jež vedou
k technologiím kombinujícím klasické měřické a moderní prostorové družicové metody. Vztahy mezi geocentrickým systémem a v geodetické praxi běžně užívaným souřadnicovým
respektive výškovým systémem
jsou obecně definovány pomocí sedmi parametrické
transformace, kterou lze formulovat při znalosti souřadnic identických bodů v příslušných systémech.
Přesnost elipsoidických výšek bodů O. řádu, určených
pomocí měření GPS řádově převyšuje přesnost jejích
normálních výšek, které byly u většiny bodů určeny
prostřednictvím jednoduchého úhlového měření s decímetrovou přesností. Protože body O. řádu jsou zpravídIa velmi těžko přístupné, nebylo možno použít pro no-

obzor
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Ing. Pavel Novák, Ing. Václav Skoupý,
VUGTK, Geodetická observatoř Pecný

vé určení jejích výškových poměrů metody přesné nívelace. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto použít technologie kombinující měření astronomické a GPS na bodě O.
řádu respektive na blízkém bodě nivelační sítě (vzdálenosti cca do 5 km).

Tížnicovou odchylku 9 profilu s azimutem a je možno
určit pomocí její meridiánové složky ~, respektive příčné složky 1] [2]

Pro složky tížnicové
vztahy

odchylky

0,000/71

~,

00

~ = l(J'

-

l(J ~

1] =

1]

platí následující

h (m) sin 2

(A' ~ A) cos

l(J

l(J

s geodeticky odvozenými souřadnicemi (l(J, A) [3] a námi astronomicky zaměřenými souřadnicemi ((P', A').
Pro normální výšku bodu h (i) je možno odvodit následující rovnici

kde hl je normální výška nivelačního bodu U) a t1H'1 je
rozdíl elipsoidických výšek bodů (i) a U). Pro praktické
aplikace je dráhový integrál nahrazován součtem dráhových elementů. Při námi uvažované vzdálenosti obou
bodů Sil (cca 5 kilometrů) je možno použít následujícího
vztahu

což je známý vzorec pro astronomicko-geodetickou
nivelaci.
Astronomická měření pro určení tížnicových odchylek ,9" byla uskutečněna
pomocí cirkumzenitálu
VÚGTK 50/500 s výrobním číslem 201. Cirkumzenitál
je klasický český zrcadlový astroláb s rtuťovým horizontem. S jeho pomocí jsou měřeny časy průchodů hvězd
almukantaratem
o dané zenitové vzdálenosti (zhruba
40°). Zpracování měřených hodnot metodou stejných
výšek umožňuje simultání určování astronomické šířky
a astronomické délky stanoviska přístroje.
Registrace času byla umožněna užitím astronomických hodin A3 se zabudovaným tiskacím chronografem. Časové srovnání bylo realizováno pomocí přijímače časových značek od firmy Patek Phílippe. Oba přístroje byly zapůjčeny laskavostí prof. O. Hirsche od
Technické univerzíty v Berlíně. K časovému navázání
pracovních hodín na UTC bylo použíto sígnálu časových značek OMA 50 (Poděbrady) resp. DCF 77 (Frank-
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±

±
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Tabulka 3

-

Vel. Deštná

±

0,127"

Obr. I Body české a slovenské referenční sítě
CS-NULRAD-92

Měřič
Délka (E)

Měřič

Etapa

Skoupý

I

14° 47' 20,632"

±

0,056"

Skoupý
Novák

2
2

14° 47' 20,807"
14° 47' 21,162"

±
±

0,074"
0,178"

Skoupý
Skoupý
Novák

Délkový rozdíl

Délka (E)
16° 19' 41,523"
16° 19' 40,332"
16° 19' 41,835"

±
±
±

0,162"
0,204"
0,188"

Průměr délkového rozdílu

furt am Main) se zmereným zpožděním přijímače
13,2 ms resp. 12,9 ms.
Elipsoidická převýšení !JHu mezi body O. řádu a nivelačními body byla zaměřena pomocí jednofrekvenčních
aparatur Geotracer 100 Zeměměřickým ústavem v Praze. Měřené hodnoty byly zpracovány pomocí firemního
software TRIMVEC/TRIMNET
revize E [4].
Pro minimalizaci působení osobně - přístrojových
chyb byly vykonány před začátkem a po ukončení polních měření navazovací observace na srovnávacím bodě v areálu Geodetické observatoře Pecný. Tyto navazovací observace ukázaly, že vliv tzv. osobní rovnice na
měřenou šířku může býti v tomto případě zanedbán.
Polní měřické práce proběhly ve dvou etapách.
V první byly určovány astronomické souřadnice nivelačních bodů v blízkosti bodů O. řádu Skapce (č. 23),
Kleť (č. 635) a Smrk (č. 4) - viz obr. I. V oblasti Smrku
bylo změřeno aparaturami GPS více bodů dvou různých nivelačních pořadů. Při srovnání výškových rozdílů mezi oběma pořady určenými nivelací a s pomocí
observací GPS byly zjíštěny nesrovnalosti v hodnotě
0,30 až 0,40 m. Protože nebylo jisté, zdali je možno přisoudit celou tuto hodnotu jen opravě z průběhu lokál-

1° 32' 20,716"
1° 32' 19,525"
1° 32' 20,673"

±
±
±

0,178"
0,211'
0,259"

1° 32' 20,308" ± 0,127"

ního kvazigeoidu, bylo rozhodnuto astronomicky zaměřit body obou nivelačních pořadů. V druhé etapě byly
určeny astronomické
souřadnice
nivelačního
bodu
v blízkosti bodu O. řádu Velká Deštná (č. 17). V rámci
této etapy bylo taktéž plánováno určení astronomických souřadnic bodu O, řádu Smrk. Tento úkol nebylo
možno pro zhoršené meteorologické podmínky vykonat. Proto bylo nutné převzít astronomické souřadnice
bodu Smrk z [3]. Na všech bodech v první etapě byly určovány astronomické souřadnice ze čtyř řad změřených
ve dvou nocích, ve druhé etapě ze tří řad zaměřených
během dvou nocí.
Naměřená data byla vyhodnocena redukčním programem běžně používaným na Geodetické observatoři
Pecný. Takto určené astronomické
souřadnice jsou
vztaženy k okamžité poloze pólu. Pro přechod na střední pól byly zavedeny opravy z pohybu pólu a změn rotace Země. Příslušné hodnoty pro výpočet těchto oprav
byly převzaty z Bulletinu B od Mezinárodní služby rotace Země IERS (International Earth Rotation Service,
Paříž). Dále byly zavedeny centrační opravy pro určení
astronomických souřadnic center všech bodů a srovnávací bod byl přecentrován na trigonometrický bod Pecný.
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Bod

Šířka (N)

36 Ha,
16 Mf;
27 Z4b4
61 Z4bJ
105.1 Z6ab

49°
48°
50°
50°
50°

38' 45,16"
55' 49,48"
50' 34,71"
53' 41,88"
19' 40,34"

aB

0,13"
0,09"
0,11"
0,09"
0,03"'

Délka (E)
12°
14°
15°
15°
16°

55' 32,68"
14' 31,76"
17' 48,99"
11' 23,85"
19'42,09"

aL

0,12"
0,11"
0,12"
0,10"
0,13"

pro určování tížnicových odchylek. Přesnost odvozených normálních výšek leží dle reálného odhadu v centimetrové oblasti. Podstatné zvýšení této přesnosti možno očekávat pouze při zavedení příslušných gravimetrických dat.
V první etapě projektu byly odvozeny normální výšky
bodů Skapce a Smrk, po určení elipsoidického převýšení budou následovat body Velká Deštná a Kleť. V delším výhledu se počítá s určením normálních výšek dalších bodů nultého řádu (např. Velký Lopeník).
LITERATURA:

Bod

Normální výška

Skapce
Smrk I
Smrk 2

539,164 m
1124,203 m
1124,257 m

[I] KARSKÝ, G. - NOVÁK, P.: Předběžné zpracováni
sítě O. řádu. GaKO, 40 (82), 1994, č. 1.

GPS

[2] NOVÁK, P.: Astronomícká nívelace. [Interní zpráva.] Berlín, Technická univerzita 1992. (Německy.)
[3] KOSTELECKÝ, J. - ŠIMEK, J.: Česká a Slovenská základní polohová síť v evropském referenčním systému
ED87. In: Sborník výzkumných prací. 3. Zdiby, Edice
VÚGTK 1992, s. 89-165.

Délkové rozdíly (tab. 2) jsou určeny jako rozdíly astronomických délek určovaných bodů minus astronomická
délka srovnávacího bodu situovaného v areálu Geodetické observatoře Pecný. V druhé etapě bylo nutno přihlédnout k tomu, že se na pozorování podíleli dva observátoři (tab. 3). Výsledná astronomická délka určovaného bodu je dána sumou příslušného délkového rozdílu a konvenční délky trigonometrického
bodu Pecný
o hodnotě 14° 47' 21,78" E. Výsledné měřené astronomické souřadnice opravené o centrační prvky a převedené na střední pól jsou uvedeny v tab. 4. Z ní je patrné, že střední chyba v šířce určovaných bodů je přibližně 0, I". Do střední chyby astronomické délky je nutno
započítat i střední chybu určení konvenční délky navazovacího bodu, která je též řádově 0, I".

[4] JlNDRA, D.: Určení elípsoidických výšek bodů O. řádu
Skapce a Smrk. [Technická zpráva.] Praha, Zeměměřícký
ústav 1992.

Lektoroval:
Ing. Jan Vondrák, DrSc.,
Astronomický
ústav AV ČR,
Praha

Váženi přátelé.

V tab. 5 jsou uvedeny normální výšky určené na základě měření GPS a astronomických měření pomocí vzorce (4), přičemž rozdíly geodetických souřadnic odvozených využitím technologie GPS byly určeny pomocí
předběžných geocentrických souřadnic bodů O. řádu
[I]. Na bodě Smrk vznikla možnost porovnání výškových údajů ze dvou nezávislých řešení. Rozdíl dvojího
určení normální výšky bodu Smrk je i při zanedbání
"zbytkových" vlivů z průběhu lokálního kvazigeoidu
v intervalu spolehlivosti střední chyby odvozené na základě vzorce (4). Z toho také vyplývá, že nesrovnalosti
o hodnotě 0,30 až 0,40 m, získané při srovnání výškových rozdílů nivelačních bodů dvou pořadů určených
nivelací a prostřednictvím
GPS (viz kapitola 2), jsou
způsobeny průběhem lokálního kvazigeoidu.

Cirkumzenitál VÚGTK 50/500 se projevil jako velice
vhodný přístroj pro relativně rychlé určení astronomických souřadnic stanoviska v polních podmínkách. 00sahovaná výsledná přesnost těchto souřadnic je vhodná

velmi si vážíme. že patříte k pravidelným
Geodetický a kartografický obzor.

čtenářům časopisu

Od r. 1994 dochází ke změně systému distribuce. Dosavadní
distributoři - První novinová společnost, a. s., v Praze pro
Českou republiku a Poštová novinová služba, Š. p., v Bratislavě pro Slovensko - budou časopis rozšiřovat prostředníctvím
okresních předplatítelských středísek. S přechodem na nový,
decentralizovaný systém dístríbuce se může stát, že někteří dosavadní odběratelé budou z odběru vyřazení vinou špatných
opatření PNS při soustřeďování objednávek v nákladových
odděleních PNS jak v Praze, tak i v Bratislavě. Předplatítelé
nechť se přesvědčí, zda jejich objednávka je u předplatítelského střediska vedena a zejména, zda byla u nákladových odděleni PNS uplatněna. Jak bylo zjištěno redakcí časopísu, v mnohých případech se tak nestalo.
Pro možností efektivní kontroly odběru časopísu a urychlené vyřizení nových objednávek (respektíve staršich objednávek, které z jakýchkoliv důvodů nejsou evídovány v nákladových odděleních) prosíme všechny dosavadni předplatitele
í nové zájemce, aby sdělili svá jména a adresy nakladatelí našeho časopísu: Vesmír, spol. s r. o., P. S. 423, III 21 Praha 1.
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Lokálne siete merané
Z prechodných stanovísk

katedra

Prof. Ing. Juraj Sutti, DrSc.,
meračstva a geofyziky Banickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach

vého pol'a maticu A tvoria tri submatice: (n x up) Ap,
x us) As a (n x uv) Av, z ktorých do vazbového vyrovnania sa nevezme As (súradnice B1, B2 sa vyrovnaním nemenia).
Ked' teda nebudeme mať pri spracovaní siete záujem
o súradnice bodov V;, Ví, možeme tento zámer realizovať dvoma sposobmi:
- použije sa len n x upčiastkova matica Ap, t.j. aj Arsa
pri spracovaní siete vypustí z A,
- do vyrovnania sa pojme n x (up + uv) blok [ApA,]
z matice A, ale pri numerickom riešení sa budú určovať len odhady súradníc bodov Pf, (súradnicové odhady pre V", sa eliminujú redukciou normálnych rovníc).
Naznačíme niektoré doležité vlastnosti oboch postupov.

(n

Pri budovaní lokálnych geodetických sietí (LGS) použitie univerzálnych staníc (US) a prechodných stanovísk
V,II' m E < I, s) znamená výhody nielen pri ich meraní
ale aj pri ich spracovaní a zvýšení ich kvality. Výhody
US sa v najvačšej miere prejavujú v možnosti vykonať
koncentrované merania v potrebnom rozsahu [8, 9], výhody bodov V,II najma v tom, že možeme ich zvoliť pre
merania ako dominantné body, l'ubovol'ne v danom
priestore. Takéto LGS s danými bodmi B;, jE < I, b),
určovanými bodmi Pk, kE < I, p) a prechodnými stanoviskami V,II (obr. I), ktorých súradnice spravidla neurčujeme (nepotrebujeme ich, ked'že sú pomocnými bodmi
používanými počas merania), v praxi možeme často použiť. Napr. pri deformačných meraniach ako deformačné siete, v ktorých nie je možné konať merania na objektových bodoch (Pd, resp. ani na referenčných bodoch (B,) (alebo ked' tieto sú značne vzdialené od objektu), ako vytyčovacie siete, v ktorých z bodov B, nie je
možné vykonať vytýčenie bodov a ked' sa použijú body
V,II a pod.
Práca sa zaoberá spracovaním takýchto LGS na báze
Gaussovho-Markovovho
modelu (GMM) zameraných
pomocou US "koncentrovaným sposobom" z niekol'ko
vhodne volených bodov V,II' Spracovania a ich vlastnosti sú uvedené ako pre vazbové, tak aj pre vol'né vyrovnania.

2.2 Vyrovnanie

s vynechaním

Model vyrovnávacieho
v

AJ

postupu v tomto prípade bude

= Ap(Ji;p ~I

= O(~

(JL,

I,

pričom Apmá vždy štruktúru A~ = [A~ /0/] s dím (A~) =
= n* x Up, dim (O) = (n - n*) x Up, kde n* je počet
nenulových riadkov v Ap. Vynechaním submatíc AR a
Av, z povodných n nenulových riadkov v A vždy určitý
počet n - n * riadkov v Ap zostáva s nulovými koeficientmi (v danom prípade n ~ n* = 21 - 12 = 9), teda v takomto prípade len n * meraní sa podiela na tvorbe konfigurácie a spracovania siete, a tým aj na určení odhadov súradníc bodov PK•

2.1 Všeobecne
Uvažujme polohovú LGS podl'a obr. I, pre štruktúru
a situáciu merania ktorej, za predpokladov, že z V,II bol o
možné realizovať najmenej po dve priestorové zámery
na každý z ostatných bodov a že uhlové merania sa vykonali od spojnice V; Ví, platí:
počet daných (dátumových) bodov Bf: b = 2,
počet určovaných bodov Pk: p = 3,
počet prechodných stanoví sk V,II: s = 2,
počet meraných veličín: n = 4 (p + b) + I = 211),
počet určovaných parametrov (odhadov súradníc bodov Pd: Up = 2p = 6,
redundancia (nadpočetnosť) siete: r = n - Up = 15.
Uvažujme tiež jednotkovú maticu kofaktorov QL = I
priradenú k n x I vektoru merania L (homogenizované
merania). Globálnu konfiguračnú n x U maticu A celej
siete (u = Up + Us + Uv, v danom prípade u = 6 + 4 + 4 =
= 14), zostavenú tak, aby riadky s koeficientmi zodpovedajúcimi meraniam na jednotlivé body Pb B" boli
zoradené spolu, ukazuje obr. 2. Podl'a štruktúry bodo-
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[Ap

Av

• •
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• •
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P3
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Celková redundancia
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• •

·

•
•
•
•

•
•

•
•
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• • • •
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• •
• • • •
• • • •
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·
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· ··

tr (R*) = tr (I - A"f,(A"f,T A"f,)-) A"f,T)
tr (diag (Rj" ... Rj,I» =

=

L tr (Rf,)

=

I'

n* -

=

Up,

)

kde n* x n* redundančná matica R* je symetrická, singulárna a idempotentná. Pre v x v(v = nlp) "bodové",
tiež symetrické, idempotentné redundančné matice Rp,
platí

·• •

• • • •
• • • • • •
• • • • • •
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v takom prípadě bude

=

=

obzor

tr (Rp,)

•
•
•
•

•
•
•
•

= ...

tr (Rp) r/ = ...

=

=

rl7

=

r* 1 p,

teda bodové redundancie rt budú aj v tomto pripade
pre všetky určované body rovnaké a pre priemernú redundanciu meraní siete bude

V danom pripade napr. r* = 12 - 6 = 6, bodová redundancia rt = r* 1p = 2 a priemerná redundancia merani siete r,* = 6/12 = 0,5.

Obr. 2

V takomto prípade model (I) sa z numerického
diska maže nahradiť mode lom
V*

=

Aj, cycp -

I:L,

=

hl'a-

cyL*,

0;~1,

kde V* je n * x I vektor opráv prislúchajúci n * x I meraniam L *, resp. redukovaným meraniam cyL* = L * - Ln,
cycp je Up x I vektor odhadov súradnicových doplnkov
podl'a vzťahu cycp = Cp - C~, I:[, je n* x n* kovariančná a 0/, = 1 kofaktorová matica toho istého typu prislúchajúca vektoru L * a o;~je variančný faktor.
Keďže Ap má diagonálne blokovú štruktúru, vyrovnávacie výpočty pre celú sieť je možné rozložiť až na p
navzájom nezávislých čiastkových výpočtov osobitne
pre každý bod Pk• Podrobne sú tieto riešenia, analýzy
presnosti a spol'ahlivosti týchto čiastkových ("bodových") sieti (aj vo vzťahu k celej sieti) opísané v [8].
Naznačený postup riešenia LGS uvedeného typu je
však nevýhodný, keďže je spojený vždy so značnou
stratou informácií pri spracovaní, tj. zmenšením n meraní na počet n* < n. Keby sme chceli vo výpočtoch
ponechať L a Ap aj s n - n * nulovými riadkami, viedlo
by to k opravám

lV*j lA"f,] CYCp-lCYL*jCYLo l_v*cyL j'
=

Vil

=

O

2.3 Vyrovnanie

s elimináciou

Ako je známe [2, 7], ak nechceme určiť všetky komponenty vektora odhadov parametrov vo funkcionálnom
modeli, t.j. v tomto prípade odhady súradnicových
opráv CYc) prechodných stanovisk, ale len odhady súradnic určovaných bodov cycp, riešenie mOže byť nasledujúce. Model (I) upravíme na tvar
V

=

lcy~p]

[A~v]

I:[
ktorému zodpovedajú

Il

t.j. pre n - n* v spracovaní nepoužitel'ných merani
1..,) = L - L * opravy budú Ví) = - cyL,). Pre vyrovnané
hodnoty týchto merani bude platiť ~) = 1..,) + I/í) =
= 1..,) - cyL,) = L,?, teda niektoré výsledky vyrovnania budú obsahove nehomogenné.
Z tejto skutočnosti potom vyplýva, že ak chceme pri
spracovaní siete použiť tento postup, nie je nutné vykonať meranie všetkých meratel'ných veličin z bodov J!,,, a
B1, ale len tol'kých, aby sa z bodov Bi mohli určiť približné súradnice bodov J!,,,.
Riešenie LGS podl'a (2), t.j. jej zmeranie s počtom n
veličin vedie aj k zníženiu redundancie siete r = n - Up
na r* = n * - Up, a tým aj k nižším hodnotám ostatných
kvantitatívnych ukazovatel'ov spol'ahlivosti siete [7].

=

-

cyL,

cye)
0;; I,

normálne rovnice (NR)

NpCYcp + Np)m:, - A~cyL
NvpCYcp+ NvCYcvAiaL
kde matice NI" Nn

Nlp, N,vyplývajú

=

N = [A~]
Av

=
=

0,
0,
zo vzťahu

[ApA,].

Redukciou CYc, spočívajúcou na substitučnej metóde pri
označení np= A~cyL, n, = AiCYLdostávamejedinú
NR
(NI' - NPlN~) N,P) cycp -

(3)

cycv

(nI' -

NPfN~1 n,) =

°

(6)

alebo s označením
NI'

=

NI' - NPlN~) N1P,

nI' = nI' -

Np1 N~) ni

(7)

Keďže matica [ApAd bude stÍpcove regulárna, bude aj
Np)N~) N ,P = A~A)N~) ArAp v (7) regulárna matica
i popri singulárnosti súčinu AvN~)Ar. a teda rk(Np) =
Up. Tým z (8) vyplýva
CYCp= N;;)
a dá sa tiež ukázať, že
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čiastkové matice NI" Npv, Nv a úpravou dostávame
A;(I1l - AvN~1 A~)Apačp

- A;(I"

- AvN~1 A~) aL

=

O
(II)

odkial' po označení
I" - AvN~IA~

= S

NR (6) bude mať tvar
A~S Apačp - A;S

aL

=

O.

Keďže n x n matica S je štvorcová, symetrická, singuláma a idempotentná, a teda platí S = S T S, potom (13)
je možné uviesť v tvare

= rl(p+ b),r,= rln,vdanomprípader=21-10=
II,
= 11/(3 + 2) = 2.2,
= 11/21 = 0,524.
Z porovnania oboch postupov 2.2 a 2.3 vyplývajú tieto hlavné závery:
- pri vynechaní Av sa z riešenia strácajú pre spracovanie užitočné meračské informácie (merania z bodov
v,,, na Bi), teda pri tomto zmenšení n zmenši sa aj r a
r" čo v priemere znižuje kontrolovatel'nosť použitých
meraní na výskyt hrubej chyby, t.j. spol'ahlivosť
siete,
~ pri redukcií ač,., keď zostáva všetkých n meraní
v spracovaní, budú r, rk aj vačšie, t.j. bude v priemere vyššia spol'ahlivosť siete.

r,

rk

r,

A; STSAp ačp - A~ STS aL = O,
resp. s označením
SAp

=

A~, S aL

=

aL'

3.1 Všeobecne
A~T A~ ačp - A~T aL' = O,
N~ ačp - A~T aL' = O.

Z riešenia modelu zodpovedajúceho
normálnej
(15) máme potom pre výsledky vyrovnania
ačp
Q(p

=
=

rovnici

(A~rA~)-1 A~T aL',
(Al A~)-I,

v

=

=

Ap ačp + Avačv - aL

A ač -

=

aL

[ApAv]

a po dosadení za ačv (z druhej rovnice v (5» ako i po
úprave

Uvažujem LGS ako v časti 2 s rovnakými sieťovými
a meranými charakteristikami,
z ktorých však teraz:
U = Up + Us + Uv, r = 11 - U + d, kde d = U - rk (A) je
defekt vol'nej LGS (v danom prípade d = 3, u = 12,
r = 12). Bude sa teraz skúmať, aké sú možnosti, prípadne zvláštnosti spracovania LGS v prípade, ak do vyrovnania pojmeme aj body Bi, keď teda pojde o určenie
(up+ us) x I vektora ač~s (v danom prípade 10 x I
vektor aČ~1J= [ačpl, ačpc, ačp, , ačSI, ačsc]) a keď o riešenie vektora ačv nemáme záujem. Riešenie je opať
možné tak, že vo vyrovnávacej procedúre sa A I jednoducho nebude uvažovať, i tak, že vezme sa síce AI do
vyrovnania ale v spracovaní sa budú počítať len odhady
súradnicových doplnkov ačPB•

v = S (Apačp - aL) = Ap ačp - aL',

55

vTv/r,

=

r=
=

~(p

n - (up+

uv),

3.2 Vyrovnanie

55Q

(p·

Kofaktorovú maticu Qi mažeme určiť použitím zákona o prenášaní kofaktorov pre vektor
L

[ =

+ v

=

L

+

a

ďalej,

«A~N~-I

keďže

AT) S

+

Aps

vzhl'adom
na
máme

111)aL + LO

vlastnosti

S

platí

A~N~I A~TS = A~N~-' Al,

[= (A~N~-IA~T - S + 111)aL + LO + U aL + LO.
Potom platí (5 QI = 111)
Qi

= UUT,

resp. vzhl'adom na idempotentnosť
Qi

=

U

=

matice U,

A~N~-I A~T - S

+

I".

(19)

Tým pre kofaktorovú maticu opráv Q, a redundančnú
maticu R aj vzhl'adom na QI = I" máme
Qr

=

111- Qi

=

S - A~N~-I A~r,

AI

Keď sa v globálnej konfiguračnej matici A (obr. 2) vynechá Av, zopovedajúca svojimi koeficientmi meraniam na bodoch v"" na vyrovnanie sa použije 11 x (up +
+ UIJ) matica (v danom prípade 21 x 10)

A'p ačp - aL',

ktorý po dosadeni za ačp zo vzťahu (16) a úprave, s prihliadnutím na (14), bude
[ =

s vynechaním

=

[ApAs],

ktorá bude mať diagonál ne blokovú štruktúru a bude
reguláma t.j. rk (Aps) = Up + UIJ. Potom aj v tomto pripade vol'ného vyrovnania siete vyrovnanie je možné vykonal' parciálnym riešením, t.j. bod po bode (resp. po
skupinách) tak, ako to bol o naznačené pre riešenie
v časti 2.2. Podrobný postup a vlastnosti tohoto riešenia
sú opísané napr. v [8].
Z uvedeného teda vyplýva, keďže Nps má diagonálnu
blokovú štruktúru, že vol'né vyrovnanie takejto siete sa
transformuje do jej vazbového vyrovnania.
Celková redundanci a takto spracovanej siete r =
= (n - ICI) - (up+ UIJ) + d= (n - I) - (up+ us) + O =
= tr (R) je rovnomeme (pri rovnakom počte meraní v
na body Pk a B,) rozložená na určované body, t.j. bodová redundancia bude
= r/ n. V danom prípade r =
= (21 - I) - (6 + 4) + O= 10, rk = r, = 1015 = 2, = 214 =
= 10/20 = 0,5, čo dáva dobrú priememú kontrolovatel'nosť prvkov siete.

r,

r,

R = Q,.
V tomto prípade riešenia ačp, pre redundančné charakteristiky siete platí r = n - (up + uv) = tr (R), rk =

') Použitím konfíguračnej matice Aps počet meraní n sa zníží
o 1 (o meranú dížku medzí VI a 1';, ktorú obsahuje matíca AI)'
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3.3 Vyrovnanie

s elimináciou

acv

Ak sa má použiť vol'né vyrovnanie s vynechaním acv v
celkovom vektore acT = [acp aCB aCvl, globálna matica
A (obr. 2) sa upraví na tvar
A

=

[ApAvABl

=

[ApABAvl

=

[APBAvl,

(21)

kde dim (ApB) = n x (up + UB) a dim (Av) = n x Uv.
Potom pre model vyrovnania máme
v

=

[APBAvl [ac:B]
aev
I;L = a~ I.

-

aL,
(22)

Riešenie modelu (22) so singulárnou A
[ApBAvl, t.j.
siete s defektom d je možné vykonať roznymi sposobmi,
ktoré spočívajú na známych principoch vyrovnania vol'ných sietí [3, 101 a ku ktorým sa pripojí v danom pripade požiadavka, aby sa určovali odhady súradníc len bodov Pk a Bi.
Niektoré z možných postupov uvedieme, resp. naznačíme.
1. spósob
Podstatu riešenia tvorí e1iminácia acv z dvoch NR odpovedajúcich modelu (22)
NpBacPB + NPB. vacv - A;B aL = O
NI'. PBaCpB + Nvacv - AraL = O,

v ktorých štvorcové symetrické matice NPB = A;RApB,
NI = ArAv sú regulárne (ApR, Av sú stÍpcove regulárne,
keďže ich najmenší rozmer bude vždy vačší ako defekt
siete d). Globálna matica A je však stÍpcove singulárna
(riadkové súčty koeficientov sú O), a tým aj N je singuJárna s rk (N) = u - d. Ak vektorovú neznámu acv zo
(17) eliminujeme substitučným postupom, označíme
npR = A~BaL, n, =
aL, vznikne jediná NR

Ar

(NPB - NpR vNI

I

Nv. pB) aCpR - (nPB - NPB INI
NpRacpR - npB

I

ni)

= O.

=

O,

(24)

V týchto prípadoch vyrovnania, keď rk (N) = u - d,
dá sa ukázať, že matica NpB bude singulárna s def(NpR) =
= def (N). Riešenie (24) je potom možné s použitim
(up + UB) x (up + UB) pseudoinverznej matice N~R[4,6],
pomocou ktorej dostávame odhady zo vzťahu

Ďalšie výsledky vyrovnania
bom sú:

vol'nej LGS týmto sposo-

=

A~BaCPB - ai'

=

O, = I" - Ot:,
-O, ai'; A~B
Q = vv,

Gr~

[

I

o

o.

I

o

1

o

SApR, ai'

6(~ = Q/(n - u + d),
I;(pR = 6(; O(pR'

=

o .

J

o

1

1

- Y~fJX;!" - li:

-- Y~IX;!1

I

x~
I

o

I

o

o

1

1

- Yj;;, xg;,

-

o

1

Yj!,1 X~I'I

..

o1

O]
1

o
fl
- Y,,,,X,,,,

(29)

a u x u matica C riadi výber vhodných bodov z matice
G, t.j. z množiny všetkých bodov siete za dátumové body (matica G vo všeobecnosti obsahuje vlastné vektory
matice N prislúchajúce jej vlastným číslam s nulovými
hodnotami, keď platí AG = 0, NG = O).
Funkcionálny model (22) sa priradením (27) zmeni
na regulárny
v

=

A ac -

aL,

0= BT ac,
ktorému zodpovedajú

NR

N ac + Bk - n = O
BT ac
O,
kde n = Ar aL a k je d x I vektor neznámych korelát.
V (31) zavedieme parciálne tvary matíc A, N, ac, a tiež
GT = [G~BGn tak, aby GpH prislúchala bodom PAo Bi a
G I bodom V,II. Teda body v,,, nevezmeme za dátumové
body na vyrovnanie a nebudeme určovať ani acv.
Potom

BT

=

G TeT

=

[G ~B 01

a rovnice (31) prejdú na tvar
NpBacpR + NpB. lacl
Nr. pRacpB + Nlacr
G;'H aCpR

+

GPRk - npR
- nv

=
=

O
O
O,

z ktorých sa eliminuje acv (vyjadrí se z 2. rovnice a dosadí do I.). Dostávame
(NpH- NpB IN I IN I pR)acpR+ GpHk- (npB- NpB. IN~Inr)
G~R aCpH = O

=

O

alebo
NpBacpR
G;BaCPB

=

51

pričom u x d dátumová matica G sa najčastejšie použije v tvare

O(pR = N~R'
Ot: = ApRNpBA~B'

v

obzor

+

GpB - npB

=

O
O,

S aL,

(26)

2. spósob
Riešenie singulárneho modelu (22) je možné vykonať aj
tak, že funkcionálny model z (22) sa doplní systémom d
podmienkových rovníc (ďalší sposob vyrovnania vol'ných sietí)

NpR=

NpR-

NmvNvl

NI:pR,npB=

npB-

NmvN~I

nv
(35)

a rk (NpR) = Up + UB - d, t.j. matica NpB v (33) je singulárna. Keďže matica M je regulárna, pre vektor parametrov riešením (34) máme
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Ap, Av po vyčíslení ich koeficientov sú
Ap=
-

Dá sa tiež ukázať, že v matici M -I bude
U
Oé''PB

= GPB(G~BGPB)-I,

W = O,
(38)
= (NpB + GPBG~B)-I - GPB(G;;~ GPBG;;~ GpB)-1 G~B

a že tiež platí

Pre opravy aj v tomto riešení máme podl'a (17)
Y = A~B aCPB -

aL';

A~B = SApB, aL' = S aL, (40)

0,8944
O
- 0;2865
0,1592
0,8944
O
-0,0318
0,1592
0,3162
0,1592

a tiež pre O[ podl'a (19)
O[ = U = A~BOcPBA~~ - S

takže ďalšie výsledky vyrovnania

+ I,,,

(41)

budú

R = Ov = I" - 0[,

s~ = yTYlr;

0,8944
0,4472
O
O
0,9701 - 0,2425
O
O
0,1273 - 0,2546
O
O
0,0374
0,1498
O
O
- 0,3162
0,9487
O
O
- 0,9487
0,3162
O
O
- 0,1910 - 0,0637
O
O
0,0637
0,1910
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

r = n - u + d,

I:.CPB= s~ OCPR'

(42)
(43)

(44)

Pri vol'nom vyrovnaní LGS celková redundancia siete je v prípade
- vynechania Av: r = (n - I) - (up + UB) + O,
- eliminácie acv: r = n - u + d,
priemerná bodová redundancia rk = r/(p + b) a priemerná redundancia merania ~ = rln. V danom prípade
r = (21 - I) - (6 + 4) = 21 - 14 + 3 = 10, rk =
= 10/(3 + 2) = 2, ~ = 10121 = 0,476.
Zo vzájomného porovnania oboch postupov riešenia
LGS ako vol'nej siete je evidentné, že ukazovatele spol'ahlivosti siete, resp. kontrolovatel'nosti jej prvkov sú
rovnaké, čo je možné aj všeobecne dokázať. Vzhl'adom
na to, že redukčný postup (časť 3.3.) nie je spojený s výraznými prednosťami v porovnaní s neredukčným (časť
3.3.), naopak, pri riešení podl'a časti 3.2 výsledky je
možné dosiahnúť parciálnym (bodovým) vyrovnaním,
bude účelné tento postup vyrovnania vol'ných LGS
uprednostiť.

V polohovej LGS (obr. 3) s danými (dátumovými) bodmi B1, B2, určovanými bodmi P1, P2 a prechodnými stanoviskami JI;, J.-í sa vykonali pomocou US koncentrované merania na bodoch JI;, J.-í, 17 x I vektor redukovaných meraní je aLT = (L - LO)7 = [-5,6 17,1 1,7 0,2
-19,2 -1,6 -2,12,4
-16,9 11,0 -2,71,824,6
- 22,2
11,5 -2,7 1,7] a 0/. = 1.8 x I vektor priblížnych hodnot
súradníc bodov JI;, J.-í, P1, P2: Cor = [400,0 300,0 600,0
500,0 200,0 400,0 300,0 600,0] bol určený z meraní a zo
súradníc daných bodov: B1 (200,0 200,0), B2 (500,0
800,0). Ciel'om je určiť odhady súradníc bodov P1, P2
vyrovnaním vazbovej siete, resp. P1, P2, B1, B2 vyrovnaním vol'nej siete. Uvedieme postupy riešení vyplývajúce
z eliminácie aCvl V2 vo výpočtoch.

-

-

0,4472
O
O
O
0,8000
0,6000
0,4138
0,1592 - 0,1592
0,1592 - 0,0828
0,0573
0,4472
O
O
O
0,9701
0,2425
0,4138
0,1592 -0,1592
0,1592 - 0,1217
0,0094
0,9487
O
O
0,1592 - 0,3501
0,0955

Použitím týchto matíc Ap, Av sa zo vzťahu (5a) určili
matice Np, Npv, Nv a podl'a (7) matice
Np=

Np-

NpvN~IN~v=

l

l,0057
-0,0193 -0,3748
0,3145j'
- 0,0193
0,2186 - 0,0134 - 0,1462
- 0,3748 - 0,0134
0,6059 - 0,3274
0,3145 - 0,1462 - 0,3274
0,6410

n/

aL = [11,9093 - 2,76670,3923
-9,5117], na základe ktorých podl'a (9) sme dostali
= (A~ - NpvN~1 Ai)
ac/=

Np1np=

[19,7 -35,9 -7,8 -36,7]

a

C/

=
=

C~T+ ac/=
[200,0197 399,9641 299,9922 599,9633],

,,-,

I

"

/
I
,

,\
\
I
I

/

I
I
I
\
\

,,_ •.. "

Určenie odhadov aCPIP2 pri vazbovom vyrovnaní
17 x 12 globálna konfiguračná matica siete A sa rozblokuje na 17 x 4 maticu Ap zodpovedajúcu bodom P1,
P2, 17 x 4 maticu Av korešpondujúcu
s bod mi JI;, J.-í
a 17 x 4 maticu AB prislúchajúcu bodom B1 , B2• Matice
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ako vyrovnané súradnice bodov PI, P2• PodJ'a (17) až
(20) sa určili ďalšie matice a veličiny, z ktorých sa mažu
počítať charakteristiky presnosti a spoJ'ahlivosti siete.
Z nich elipsy chýb (Helmertove) určovaných bodov PI,
P2 sú zobrazené na obr. 3. Z redundančnej matice R vyplýva , = tr (R) = n - u = 17 - 8 = 9 a pre redundancie meraní ť; = r/ n = 0,529, min = 0,205.

'i

Určenie odhadov (JcPI P2BI B2 pri vofnom vyrovnaní
Z blokovej matice A sa vytvoria dve čiastkove matice:
17 x 8 ApB = [ApAB] prislúchajúce k bodom PI, P2, SI,
S2 a 17 x 4 Av prislúchajúca k bodom ~, "2, v ktorých
ABje

AB=

°

°

- 0,8944 - 0,8000 0,1273
- 0,0764 -

°°
°
°°
°

0,4472
0,6000
0,1019
0,2546

°°°
°

O

0,1961 0,9806

°°°
°
°

O

°°
°°
°

- 0,3162 0,9487
- 0,1224 0,0245
0,1910 0,0637

Ak zvolime napr. 2. sp6sob riešenia (časť 3.3.), 3 x 12
matica G podJ'a (29) bude (s približnými súradnicami
v jednotkách 101 m)
GI
[

=

[G~HG/]
O
I

I
O
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VÚGK v Bratislave

0].
1

Použijeme len body Pí' Sk ako dátumové, potom podl'a
(28) bude G / = O. Použitim matíc ApB, AI určíme podl'a
(5) matice NpH• NpB],
NI, N]-' a zo vzťahu (35) matice
NpH, npB, pomocou ktorých a matice B T = [G~BO] vypočÍtame podl'a (6), resp. (37) alebo (38) maticu Q(PB a
vektor vyrovnaných súradnicových
doplnkov bodov
Pk, SI
(JCtB

=

[-0,4

53

ne vyrovnanie každého uvažovaného bodu osobitne,
čim je možný aj prípadný výpočet vyrovnania in situ
(napr. s použitím US: Leica V. I. P. Vermessungssystem
[5]). Postupy s elimináciou (Jcv nedávajú výrazne lepšie
ukazovatele kvality siete.

°
°
°
- 0,40,2 - 0,60,3 - 0,20,2 - 0,80,5 - 0,30,4 - 0,50,6
I
O

obzor

-7,0

-20,3

8,2 -5,0

-11,625,726,8]
(mm).

Matice a veličiny potrebné najma na posúdenie kvality
takto vyrovnanej siete sa počítajú podJ'a (40) až (44).
Z kovariančnej matice I:(PB určené elipsy chýb ukazuje obr. 3. Zo 17 x 17 redundančnej
matice R plynie
tr (R) = n - k + d = 8 a pre redundancie meraní
ť; = 0,471, 'imln = 0,168.

Z uvedených analýz a poznatkov spracovania LGS vyplýva, že ak ich chceme pomocou US zmerať a spracovať, je výhodné použiť konce'ntrovaný spasob merani
na vhodne zvolených prechodných stanoviskách. Takto
zmeranú sieť máme možnosť na základe GMM spracovať ako pripojenú alebo aj samostatnú sieť vazbovú alebo vol'nú a pri nepotrebnosti súradníc prechodných stanoví sk v každom vyrovnaní postupovať v zásade dvoma
sp6sobmi: s vynechaním Av a s elimináciou (Jcv. výsledky ukazujú, že z oboch vyrovnaní najvhodnejší postup je vynechanie Av, pretože je možné použiť parciál-

IX. Kongres důlních měřičů
v Praze
Ve dnech 18. až 22. dubna 1994 se koná v Paláci kultury v Praze IX. kongres ISM - Mezinárodní organizace důlních měřičů. Téma kongresu "Automatizace
činnosti
důlních
měřičů - stoupající
efektivnost důlnich
prací"
navazuje na hlavní témata
předchozich kongresů s hlavnim zaměřenim na rozvoj
výpočetni techniky a grafických systémů v důlním měřictví.
Součástí kongresu podobně jako v předchozích letech je i výstava. Tentokráte se skládá ze dvou samostatných částí: "H istorické důlní mapy a měřicí přístroje" a "Současný stav výpočetní techniky (hardware
a software) a dalších přístrojů a pomůcek v důlním měřictví".
Tématické okruhy jednání kongresu jsou zaměřeny do
těchto oblastí:
I - Historie, právo, kvalifikace a výchova v důlním
měřictví
2 - Geometrizace a využití ložisek užitkových surovin
3 - Důlněměřické přístroje, metody měření a mapování

4 - Vlivy poddolování a důlní škody
5 - Ekologie a feminizace v důlním měřictví
Veškeré informace o kongresu včetně pozvánek lze
získat na Zájmovém sdružení IX. kongresu ISM Praha
4, Petržílova 3309, 143 00 Praha 4, tel./fax 02 40 I 9350
nebo u firmy Guarant Ltd. - ISM kongres, Opletalova
15, 11000 Praha I, tel. 021242 10650, fax 260130.
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Prof. Ing. Vladislav Hojovec. DrSc ..
Ing. Petr Buchar. ~Sc .•
stavební fakulta CVUT
v Praze

Variavalentní zobrazení s obecným
průběhem plošného zkreslení

Věnováno kartografické konferenci Pedagogické fakulty Západočeské univerzity
(Plzeň. březen 1994)

V práci [4] byla vysvětlena problematika anamorfózy
mapy a uvedena některá dílčí matematická řešení tzv.
zobrazení variavalentnich, v nichž určitý jev je charakterizován dílčími plochami mapy, jinak řečeno z hlediska matematickokartografického
úloha spočívá v řešení
kartografického
zobrazení o předepsaném
průběhu
plošného zkreslení. Stanovením průběhu se zabývá práce [6], na niž tedy naše práce navazuje.
Základní diferenciální rovnice vyjadřuje plošné zkreslení P( U, V) jako funkci zeměpisných souřadnic U, V
na kouli o jedničkovém poloměru při obecných zobrazovacích rovnicích pro rovínné souřadníce x, y

ky jako přímky. Především to budou zobrazení nepravá
válcová (pseudocylindrická),
i když je zřejmé, že i pseudokónická zobrazení by mohla variavalenci vyhovovat;
těmi se zde však zabývat nebudeme.

Protože rov. (3) je jednou parciální diferenciální rovnicí
pro dvě hledané funkce f, g, je možno předpokládat, že
parciální derivace gl, g, je možno vhodně zvolit a tedy
pro řešení jsou funkcemi danými. Řešení podle lit. [II],
aplikované již dříve v práci [2] pro ekvivalentni zobrazení, vede k přiřazené soustavě
df
PcosU

v nichž f, g znači určované funkce. V práci [4] bylo též
mj. ukázáno jedno z možných řešení při zjednodušení
formulace úlohy požadavkem, aby
df
Pcos U
Tím se samozřejmě zjednoduší
ní rovníce

i základní

diferenciál-

Aby tato kombinace byla integrovatelná,
poklad - např.

učiníme před-

Pcos U
G(U)

kde indexy je označena vždy příslušná parciální derivace, tedy např. fu = éf / óU apod. Plošné zkreslení bylo
přítom uváženo jako funkce pouze zeměpisné šířky. Je
obecně známo, že takové zjednodušující podmínky, které nemusejí mít praktický význam (nebo alespoň význam pro daný problém podstatný) a jsou na úkor
obecného řešení, omezují vždy rozsah požadavků, které
na zobrazení můžeme klást. V našem případě můžeme
i rov. (2) a jednoduchý průběh plošného zkreslení za takovou omezující podmínku pokládat. Matematická kartografie zvláště posledních desetiletí je charakterizována snahou o co nejširší obecnost, o hledání nejširších
tříd zobrazení. Klasickým příkladem je tzv. obrácená
úloha matematické
kartografie,
kterou formuloval
a teoreticky řešil MEŠČERJAKOV [8], u nás práce [I),
[5], [9], [10] a další. V naší úloze variavalentního zobrazení to znamená řešit rov. (3) co možná nejobecněji za
předpokladu předem určeného plošného zkreslení jako
funkce obou zeměpísných souřadnic. V této práci se budeme zabývat několika třídami variavalentních zobrazení s obecným průběhem plošného zkreslení, které je tedy funkcí obou zeměpisných souřadnic. Určení takové
funkce obsahuje práce [6], na níž navazujeme. Bude
ukázáno, že takovému požadavku vyhovují zobrazení
s křivkovými obrazy poledniků i rovnoběžek, ale i zobrazení, která zobrazují buď poledníky nebo rovnoběž-

kde G je libovolná
podle (5)

,

funkce zeměpisné

šiřky. Pak bude

kde CJ značí libovolnou konstantu.
Obdobně uvážime podle (4) kombinaci

cos U

g = G (U)

J

P dV

+

H (U),

(10)

kde H je libovolná funkce zeměpisné šířky. Při variavalentním zobrazení pro anamorfózu neklademe na začátku požadavek na symetrii podle středního poledníku,
protože takový požadavek obecně nevyplývá z podstaty
úlohy a vyžadoval by jistě i omezení pro charakteristickou funkci plošného zkreslení. Tím je tedy obecně
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y v rov. (I) určena. Podle (9) pak

je

cos U
G(U)

f

P dV + H (U)

kde C:, značí libovolnou konstantu.
Spojenim obou nezávislých prvých
a (12) dostaneme integrál rovnice (3)
F[f-

G(U)

dU,

C;~~f

PdV+

4. Pseudocylindrická
zobrazení s obecným průběhem
plošného zkreslení specifikací obecného řešení

= C:"

integrálů

H(U)]

=

(8)

O, (13)

takže bez omezení obecnosti je možno psát s uvážením
(10)

f=

f G(U) dU+

F[ ~o~~

f PdV+

H(U)]

(14)

Přitom je zřejmé, že výraz ve funkci F je podle (10) roven funkci g, tedy souřadnici y.

Ve specielním připadě je možno v rov. (14) funkci Fpoložit rovnou nule, takže pro funkci y platí (10) a pro určení funkce x pak

Rovnice (10) a (17) je možno pokládat za obecný tvar
pro nepravé válcové zobrazení (variavalentní, s daným
průběhem plošného zkreslení), odpovídající jinému
způsobu vyvození v [4]; vyvození je možno též provést
tak, že vezmeme v úvahu pouze kombinaci (5).
V rov. (10) a (17) jsou funkce G, Hvolitelné. Specifikací při G (U) = I, H (U) = O a P = I dostáváme pseudocylindrické ekvivalentní zobrazení Mercator-Sansonovo.

Shrnutí:
Při daném průběhu plošného zkreslení podle požadavku na variavalentní zobrazení je rovnicí (10) dána funkce y = g (U, V) pro rov. (I). Funkci x = f( U, V) umožňuje určit rov. (14). V rov. (10) a (14) jsou volné funkce
F, G, H. Jimi zřejmě bude možno plnit další požadavky
- samozřejmě korektně sestavené - např. na minimalizaci extrémniho úhlového zkreslení atp. Zobrazení podle rov. (10) a (14) tvoří tedy dosti širokou třídu variavalentních zobrazení. Z hlediska matematickokartografického se jedná o třídu ob e c n o u, neboť obě souřadnice x, y jsou obecně funkcí obou zeměpisných souřadnic a tedy obrazy poledníků a rovnoběžek jsou obecnými křivkami, plošné zkreslení je obecně funkcí rovněž
obou zeměpisných souřadnic. V dalším provedeme ověřeni získaných výsledků a ukážeme některá zobrazení
specifikací obecného řešení spíše jako příklady, které
tedy samozřejmě nevyčerpávají možnosti obecného řešení. Přitom budeme předpokládat stanoveni charakteristické funkce variavalentního zobrazení podle [6].

Ověření správnosti obecného řešení je možno provést
zjištěním, zda rovnice (10) a (14) vyhovují rovnici (3).
Bude podle (14)

.ft

=

=

G(U)

f=

I

g,

f Pcos UdU + F(V)'

(19)

V rov. (18) a (19) jsou funkce g, Fvolitelné.
V dalším uvedeme konkrétni příklady dříve uvedených teoretických řešení.

Podle rovnic (10) a (14) je třeba provést volbu funkcí G
H (U). Omezíme obecné řešení v našem příkladě
pro zjednodušeni položením G (U) = I, H (U) = O. Taková volba vede k přímému a nezkreslenému obrazu
středního poledníka. Bude podle (10)

G (U) + F" g[,
fv = F"g,

(U),

cos U
gv

Za jistou analogii pseudocylindrických
zobrazení
s přímkovými rovnoběžkami můžeme pokládat zobrazení s obrazem zeměpisných poledniků do osnovy rovnoběžných přímek a křivkovým obrazem zeměpisných
rovnoběžek. Tuto třídu nelze vyvodit specifikací rovnic
(10) a (14). Jednoduše je možno ji získat přímo z rov.
(3), neboť musí platit

P,
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kde koeficienty a, b, ... jsou dosud neurčeny. Předchozí rovnice (20) a (21) tedy reprezentují příklad variavalentního zobrazení s požadovaným rozložením plošného zkreslení.
Pro výpočet obvyklých zkreslení je třeba stanovit parciální derivace};;,,h, gu, gv. Bude podle (I), (20) a (21)

fv=

(a+ 2by+
gu
gv

Yu

é

=

cos V éV
Yv

=

Yu,

=

Yh

... )Yv,

J

P dV -

=

Pcos V·

sin V

J

P dV,

(23)

Snadno je možno se pro ověření správnosti přesvědčit,
že rovnici (3) vyhovují parciální derivace z rov. (22).
Při daném plošném zkreslení P můžeme tedy počítat
další zkreslení podle vzorců

m,
I
tg 2,1w

=

co~ V ~fi; + g~ ,

=

2

I

fP

~;

ml;

+ m;, -

Zobrazení je tedy konkretizováno koeficienty a, b,
.... Možno je nalézt např. z požadavku minimalizace
globálního kritéria pro extrémní úhlové zkreslení, počítaného pro zobrazovanou oblast v dostatečně husté síti
uzlových bodů tak, jak bylo již dříve pro počítačovou
metodu ukázáno v některých pracích, např. [3].
Ukážeme pro zobrazovací rovnice (20) a (21) příklad
numerického řešení ve dvou variantách. V první z nich
položíme a = b = O (pseudocylindrické
variavalentní
zobrazení ortogonální ve středním, přímém, nezkresleném poledníku), ve druhé pak koeficienty určíme minimalizací globálního kritéria pro extrémní úhlové zkreslení. Výsledky jsou převzaty z diplomové práce M. Rekové: Numerické
řešení variavalentních
zobrazení
s obecným průběhem plošného zkreslení.

6.1 Pseudocylindrické
variavalentní
ní s obecným
průběhem
plošného
ní

V příkladu navážeme na práci [6] a vyjdeme z požadavku, aby každá z pěti oblastí Čech vykazovala dané průměrné plošné zkreslení. Výsledky podle [6], na něž v našem příkladu navážeme, jsou:
P

2P ,

=

kde

kde značí mp délkové zkreslení v poledníku, m, délkové
zkreslení v rovnoběžce a ,1w extrémní úhlové zkreslení.
Integrace plošného zkreslení pro rov. (20) a (23) při užití metody stanovení charakteristické funkce podle [6]
nebude zřejmě činit potíže.

zobrazezkresle-

(Poo

+

POO

=

PIO

=

POI

=

PIO V

+

POI V

-2314,2332
5247,4543
219,5351

+

Pco vc

+

Pco

= -

Pil

=

POc

=

3 038,9569
203,4410
-774,4211

Pil

VV

+

Poc

VC)C,
(25)

Vztáhneme-Ii s výhodou zeměpisné délky ke střednímu
poledníku VIJ = 15°00', budou výsledné koeficienty pro
(25)

1994/56

Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 3
57

PIIII

=

PIli =
POI =

-2309,8370
5300,7150
~ 185,9509

Pell = Pil

=

POe =

3 038,9569
203,4410
-774,4211

Zavedeme-Ii dále ještě ve (25) místo zeměpisné šiřky U
jeji doplněk LlUpodle U = Uo + LlU, kde Uo = 49°40',
pak konečné hodnoty koeficientů budou s postačující
přesností
POO =
PIO

=

POI =

1,528
32,1
-9,6

PeO =
Pil

=

Plic =

P~II

=

P;14

=

92,3 . lOs
5,997 . 10'

f PdV=

,
PilO

V +

+

LlUV'

-3039
203
-774

~

3

= (PilO

+

PIO

LlU +

POI

+

V + PeO LlUe
POe V')e,

+

Pil

LlUV +
(27)

3

V'-+

POI
2

V1 + P

POe

LlUV1 + ~
4

Ll'UV'
P

LlUV +

PIO

10

Ll1UV+

V4 +

fu
2

' Ll4UV+

P~

+ Pec LleUV1 +fu
3

'A'UV
Lj-

4

Pil
+-2~

Peo

LleUV'

fu
2

LlUV4 + ~

P

+ PIO LlU + POI V + Peo Lle U + Pil LlUV + p;)e
V' + p~OLl1U+ P~I LleUV+ PleLlUV'
+ P;l1 V1 +
p~OLl4U+ P~I Ll1UV+ p~eLleUV' + PI1LlUV1 +

= P;JO

P;)4 V4,

(28)

Pozn,: Při užití samočinného počitače je samozřejmě možné
provést íntegrací numericky podle rov, (26) a (27) bez užítí rov,
;-

=

Pil

=

P'12

=

P~2

=

2,334
5,3
-53,6.101
47,5. 105

P~I = -29,3

p~o = -195,1 . J01

98,9
P~2 = -2274
POJ = 14,9, J01
PI1 = -3,15.105
Pili

P dV

Shrnutí:
Řešením zobrazení jsou tedy zobrazovací rovnice (20)
a (21), kde jsme položili a = b = O a provedli integraci
podle (30) s číselnými koeficienty (29).
Výsledné zobrazení je v obr. I. Součtové globální kritérium pro extrémní úhlové zkreslení bylo užito v podobě v literatuře dosud nepopsané ~ s váhou plošného
zkreslení P
L-

=

p~O = -8254
P~I = 71,4,101

f

pro (23),

"

p~O

Vs,
(30)

5

(30), Rov, (30) dává však možnost snadného určení ;-v

kde Vje zeměpisná délka redukovaná ke střednímu poledníku Vo = 15°00'.
Pro provedení integrace do zobrazovacích rovnic (20)
rozvedeme plošné zkreslení:

+

' LlO)
Ptg--,
2

Bylo počítáno na základě vzorců (22), (23), (24) a dává
hodnotu 40,759 při užití uzlových bodů v obr. I. Všechny nákresy jsou přímým výsledkem grafického zařízení
počítače, Kontury vznikly přímkovým propojením zvolených charakteristických bodů,
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\
/

49040'

Střední poledník je v obraze přímý, nezkreslený a je
v něm ortogonalita, neboť zde platí lufv + gugv = O, jak
lze snadno dokázat.

6.2 Příklad
obrazy

obecnějšího
rovnoběžek

řešení

se zakřivenými

Řešení dávají opět rovnice (20) a (21), dále (22), (23),
(24), (29) a (30), tedy jako v odst. 6.1 s tím rozdílem, že
v rov. (21) jsou volné koeficienty a, b. Ty určíme minimalizací kritéria (31) metodou, popsanou např. v lit. [I],
[3], [7] atd. Hodnota kritéria (31) se oproti příkladu
v odst. 6.1 zmenšila na hodnotu 40,695. Výsledné zobrazení je v obr. 2.

I

("

i
'-

_.-'--

~

>

Aplikaci provedeme na území v příkladech předchozích. Užijeme průběhu plošného zkreslení Ppodle (28);
pro rov. (19) je pak vhodné rozvést cos V k místu (střední zeměpisné šířce) VII = 49°40' obdobně jako v příkladu z odst. 6.1, čimž po integraci f P cos V dV dostaneme vzorec, obdobný rov. (30).
Pro určení koeficientů gl, II do rovnic (32), (33) můžeme užít minimalizace globálního kritéria pro extrémní úhlové zkreslení analogicky jako v odst. 6.2. Zobrazovací rovnice jsou pak (32) a (19), kde platí (32) a (33).
Výsledné zobrazení je v obr. 3. Hodnota součtového
globálního kritéria (31) je 10,444.
Pozn.: Analogicky k odst. 6.1 je možno ukázat, že vhodnou
volbou koeficientů docílime, aby středni rovnoběžka Vn se zobrazila jako přimka a nezkresleně. V takovém připadě je třeba
zvolit R..V) = O, tj. /1 = O, dále pak gl = cos Vn· Výsledek je
v obr. 4. Hodnota globálniho kritéria (31) je 28,684.

Podle kap. 5 jsou volitelné funkce g( V) a F( V). Je možno volit např.

(absolutní člen znamená pouhý posun v souřadnici
a podobně

y)

Práci, která navazuje na [6], je možno pokládat za dosti
obecné řešení variavalentních zobrazení při obecném,
předem daném průběhu plošného zkreslení. Příklady je
třeba chápat pouze jako ukázky, zdaleka nevyčerpávající všechna možná řešení, plynoucí z uvedené teorie. Např. by bylo možno dále rozvinout zobrazení v rov. (10)
a (14) při G(V) '* I. Zvolenými podmínkami H(V) = O
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a G( U) = I a volbou koeficientů
bylo docileno,
aby
střední polední k byl v obraze přímý a nezkreslený
(geometrický,
matematicko-kartografický
význam
uvedených podmínek).
Bylo ukázáno, že obecná variavalence
(za jejíž specifikaci ostatně můžeme pokládat
ekvivalenci
v literatuře
více rozpracovanou)
je širokou třídou zobrazení.
Nevyhovují jí sice zobrazení jednoduchá,
zato je možno užít
specielních
zobrazení
nepravých,
např. pseudocylindrických, ať již v obvyklé podobě s přímými obrazy rovnoběžek nebo s přímýmí obrazy poledníků.
Jistě by bylo možno užít i specielních
zobrazení
pseudokónických,
zatím pro variavalenci
v našem pojetí tereticky nerozpracovaných.
Konečně je možno užít samozřejmě
zobrazení "obecných"
s křivými obrazy poledníků
i rovnoběžek.
Význam práce je též v tom, že při digitalizaci
kontur
zobrazovaných
dilčích
oblastí
(s danými
hodnotami
plošného
zkresleni)
je možno vytvořit algoritmus
pro
automatizaci
výpočtu a celé kresby (přes rovinné souřadnice podle zobrazovacích
rovnic) na rozdíl od "ručnich"
způsobů,
provádějících
anamorfózu
grafickou
transformací
nějakého jiného, zpravidla
ekvivalentního
zobrazení
(Vasilevskij).
Taková algoritmizace
automatické kresby - anamorfózy
v našem pojetí - by ovšem
byla již předmětem
jiné práce.
Naše obecné řešení rovnice (3) je jistě možno zúžit
volbou další podmínky,
např. obecné ortogonality,
což
je rozpracováno
u ekvivalentnich
zobrazení
(zobrazení
Eulerova).
Taková úloha je námi v současné době řeše-
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Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
JUDr. Milan Janičina, Urad geodézie,
kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Prvé skúsenosti z posobenia
zákona o zápisoch vlastníckych
práva zákona o katastri
nehnutel'ností v Slovenskej
republike

Dňa I. I. 1993 nadobudli účinnosť zákon Č. 265/1992
Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam a zákon SNR Č. 266/1992 Zb. o katastri
nehnutel'ností v Slovenskej republike (SR). Oba zákony
spolu so zák. Č. 264/1992 Zb., ktorým sa mení a dopíňa
Občiansky zákonník, ruší sa zákon o štátnom notárstve ... a so zák. Č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok, založili kataster nehnutel'ností
(KN), ako evidenčný nástroj na uskutočňovanie funkcií
štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri využívaní
a ochrane nehnutel'ností a ako štátny informačný systém o nehnutel'nostiach. Registrácia zmlúv štátnym notárstvom bola od I. I. 1993 nahradená rozhodovaním
o povolení vkladu do KN. K tomuto dátumu sa pozemkové a železničné knihy stali súčasťou katastrálneho
operátu a doterajšie pracoviská pozemkových kníh. sa
organizačne stali súčasťou katastrálnych úradov (KU).
Štátny informačný systém o nehnutel'nostíach je rozhodujúcou súčasťou Automatizovaného
informačného
systému geodézie, kartografie a katastra. Je postupne
budovaný v dvoch úrovniach:
- centrálnej (s výkonným sálovým počítačom v rozpočtovej organizácii Geodetický a kartografický ústav
Bratislava)
- regionálnej (s počítačmi typu PC v lokálnych sieťach
na KÚ v 38 sídlach okresov a v 13 sídlach obvodov).
Obidva zákony bezprostredne ovplyvnili a zrýchlili
budovanie najma regionálnej úrovne (inštaláciu techniky a rýchle vypracovanie potrebných programov) tak,
že dnes sa na vačšine pracovísk KN (na správach katastra KÚ) príjem a spracovanie listín, ako podkladov na
vykonávanie zmien v KN, ako aj premietanie zmien do
operátov s následným poskytovaním informácií realizuje v podmienkach lokálnych počítačových sietí. Dokončenie tejto etapy budovania systému sa predpokladá
najneskar v prvom polroku 1994. Pri stále narastujúcich
požiadavkách na množstvo vykonaných operácií, bez
celoplošného
dobudovania
systému, viazaného
na
uvol'nenie príslušných investičných prostriedkov na nákup výpočtovej techniky, nie je možné efektivne vedenie KN.

Systém zápisu práv k nehnutel'nostiam do KN je založený na troch principoch, a to na konštitutívnom principe, evidenčnom principe a prenotačnom principe.
Konštitutívny princip je zakotvený v § 2 ods. 2 a 3
a v § 14 ods. I zákona Č. 265/1992 Zb. a spočíva v tom,
že zmluvné vlastnícke a iné vecné práva k nehnutel'nostiam vznikajú, menia sa a zanikajú dňom vkladu do
KN, pričom právne účinky vkladu vznikajú na základe

právoplatného
rozhodnuti a o jeho povolení ku dňu,
keď návrh na vklad bol doručený príslušnému KÚ.
Evidenčný princip je zakotvený v § 7 ods. I, v § 8 ods.
2 a v § 14 ods. 2 zákona Č. 265/1992 Zb. a spočíva
v tom, že vlastnícke a iné práva k nehnutel'nostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, priklepnutím licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním sa do
KN zapisujú záznamom, pričom tento záznam nemá
vplyv na vznik, zmenu a zánik uvedených práv.
Prenotačný princip je zakotvený v § 10 ods. 2 a 3
a v § 14 ods. 3 zákona Č. 265/1992 Zb. a spočíva v tom,
že v pripade tzv. nedoložených právnych vzťahov sa
v K N vykoná poznámka v prospech toho, kto tvrdí, že
je oprávneným v právnom vzťahu, ale svoje tvrdeníe nemaže hodnoverne preukázať a na základe výzvy KÚ podá na súde návrh na určenie práva, pričom po právoplatnom rozhodnutí súdu o existencii práva sa v KN
vykoná záznam podl'a evidenčného principu a prenotačná poznámka sa zruší.
Za obdobie január až september 1993 bola zaznamenaná mimoriadne vel'ká spoločenská požiadavka na zápis vlastníckych vzťahov k nehnutel'nostíam
do KN,
ktorá v histórii Slovenska nemá obdobu:
a) Na úseku vkladov do KN (konštitutívny princip) bo10 podaných 59 150 návrhov (v územnej pasobnosti
KÚ v Bratislave - KÚ Ba 24 809, KÚ v Banskej Bystríci - KÚ BB 20311, a KÚ v Košiciach - KÚ Ke
14030), čo oprávňuje vysloviť predpoveď celoročného počtu návrhov na vklad 79 tisíc. Z podaných
59 150 návrhov na vklad bol o vybavených rozhodnutím o povolení vkladu 44 138 (74,6 %), rozhodnutím
o zamietnutí vkladu 390 (0,7 %), rozhodnutím o zastavení konania 880 (1,5 %) a zvyš ok 13742 (23,2 %)
tvorí kategóriu rozhodnutí o prerušení vkladu a návrhov na vklad v konaní. Ku koncu 3. štvrťroka bolo
z kategórie nevybavených návrhov na vklad do KN
4910 návrhov (35,7 %) už po uplynutej zákonnej lehote 30 dní. V hodnotenom období bol o zaznamenaných 103 opravných prostriedkov proti rozhodnutiu
o zamietnutí návrhu na vklad, 32 proti rozhodnuti u
o zastavení návrhu na vklad, 57 prípadov bolo vybavených autoremedúrou,
55 prípadov bolo odstúpených odvolaciemu súdu (z toho súd v 16 prípadoch
potvrdil rozhodnutie KÚ a v 12 prípadoch zrušíl rozhodnutie KÚ).
b) Na úseku podaní na záznam vlastníckych práv k nehnutel'nostiam
do KN (evidenčný princip) bolo
k I. I. 1993 nezapísaných listín z predchádzajúceho
obdobia 79501 (KÚ Ba 48002, KÚ BB 21 547, KÚ
Ke 9 952), v sledovanom období došlo 79 358 podaní
na záznam (KÚ Ba 32 121, KÚ BB 23 870, KÚ Ke
23 367), na základe čoho možno predpokladať ročný
rozsah podaní na zápis záznamom 106 tisíc. V obdo-
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bí januar až september 1993 bolo zapísaných do KN
91 328 listín, vrátených podaní na záznam bolo 9 523
a na konci 3. štvrťroka bolo nezapísaných podaní záznamom 58 008.
c) Na úseku poznámok (prenotačný princip) bolo podaných 169 žiadostí o vykonanie poznámky do KN;
celoročný predpoklad 224.

Katastrálny operát je podl'a zákona verejný a každý má
právo robiť si z neho odpisy, výpisy alebo náčrty. Na
požiadanie vyhotoví KÚ potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu z katastrálnej mapy, ako aj identifikáciu
parcely. Tieto úradne potvrdené výpisy, kópie a identifikácie parciel sú podl'a ustanoveni a § 39 zákona SNR
Č. 266/1992 Zb. verejnými listinami. KÚ vyhotovujú na
požiadanie aj odpisy a kópie (úradne nepotvrdené),
ktoré nie sú verejnými listinami.
Pre používanie údajov KN je dóležité to, že podl'a zákona sú údaje KN o právnych vzťahoch, parcelné číslo,
geometrické určenie nehnutel'nosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, výmera pol'nohospodárskej
alebo lesnej hospodárskej alebo
organizačnej jednotky závazné. Tieto údaje sa ex lege
majú používať na ochranu právnych vzťahov, na účely
správy daní a poplatkov, na ochranu pol'nohospodárskeho pódneho fondu a lesného pódneho fondu, na
tvorbu a ochranu životného prostredia, na hospodársku
činnosť a pre informačné systémy o nehnutel'enostiach.
Závazné údaje K N slúžia aj ako podklad pre právne
úkony, na vyhotovovanie verejných listín a iných listín,
ktoré podra zákona potvrdzujú právne vzťahy k nehnutel'nostiam.
Údaje KN slúžia širokému okruhu vzťahov a používajú sa najma:
- pri vzniku, zmene alebo zániku vlastníckych a iných
vecných práv k nehnutel'nostiam podl'a Občianskeho
zákonníka a podl'a zákona o vlastnictve k by tom
a nebytovým priestorom (kúpa-predaj, dedičstvo, záložné práva, vecné bremená, nájom),
- pri prevodoch a prechodoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnutel'nostiam
podl'a zákona č.
427 /1990 Zb. v znení noviel (tzv. malá privatizácia),
- pri vyrovnaní dedičského podielu podl'a § 13 zákona
SNR Č. 293/1992 Zb.,
- pri riešení reštitučných nárokov podl'a tzv. reštitučných zákonov,
- pri transformácii družstiev podl'a zákona Č. 42/1991
Zb.,
- pri pozemkových úpravách podl'a zákona SNR Č.
330/1991 Zb.,
- pre daňové účely,
- ako dókazný prostriedok v konaní pred súdmi,
- pre notárov poverených výkonom funkcií súdnych
komisárov v konaní o dedičstve,
- pri riešení majetkovoprávneho
usporiadania obecného majetku podl'a zákona SNR Č. 138/1991 Zb.,
- pre majetkovoprávne
usporiadanie
pozemkov pod
pozemnými komunikácíemi a inými líniovými stavbami,
- na účely vyčlenenia pornohospodárskych
a lesných
pozemkov podl'a zákona Č. 229/1991 Zb. a podl'a zákona SNR Č. 330/1991 Zb.,
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- na účely riešenia cirkevných nehnutel'ností podl'a zákona SNR Č. 282/1993 Z.z.,
- pri vyhotovovaní geometrických plánov a pri vytyčovaní hraníc pozemkov.
Rozsah poskytnutých informácií z KN je v porovnaní
s hodnotami z predchádzajúcich
rok ov rádovo vačší.
K Ú poskytli za január až september 1993 informácie
v hodnotovom vyjadrení podl'a položky 35 a, b, c prílohy zákona Č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch,
a to spoplatnené správnymi poplatkami (za 39,0 miliónov Sk) i oslobodené od správnych poplatkov (za 95,6
milióna Sk) dovedna za 134,6 milióna Sk (KÚ Ba 53,7
milióna Sk, KÚ BB 46,6 milióna Sk a KÚ Ke 34,3 milióna Sk), najviac v okrese Trnava za 8,4 milióna Sk. Na
ilustráciu vel'kého nárastu poskytnutých informácií sú
uvádzané hodnoty z uplynulých rokov v porovnatel'ných jednotkách: 1989 za 13,2 milióna Sk, 1990 za 22,3
milióna Sk, 1991 za 56,7 milióna Sk a 1992 za 144,0 milióna Sk. Aby bol splnený súčasný záujem všetkých žiadatel'ov, bolo by potrebné poskytnúť informácie za cca
500 miliónov Sk. Najdlhšie dodacie lehoty identifikácií
parciel sú v okresoch: Poprad, Trnava, Spišská Nová
Ves, Rimavská Sobota, Galanta a Banská Bystrica.
V osobitne sledovanej kategórii identifikácií pre súdnych komisárov (dedičstvá) najdlhšie dodacie lehoty sú
v okresoch Rimavská Sobota, Košice-vidiek, Čadca,
Poprad a Rožňava.
Dňom I. I. 1993 bolo s pracoviskami pozemkových
knih delimitovaných do KÚ i 50507 nevybavených žiado stí o výpisy z pozemkových kníh. Za obdobie január
až september 1993 bol o vybavených 151 948 požiadaviek na výpisy (KÚ Ba 48411, KÚ BB 50672, KÚ Ke
52865), najviac v okresoch Trebišov (II 926), Banská
Bystrica, Humenné, Bratislava-mesto a Bardejov.

V dósledku pokračujúceho nárastu požiadaviek na zápisy právnych vzťahov do KN a na poskytovanie údajov z KN je potrebné z kapacitných dóvodov počítať
s dlhodobým útlmom niektorých činností potrebných
na riadne fungovanie KN (revízia zhody údajov KN
s právnym a skutočným stavom, odstraňovanie chýb
v katastrálnom operáte, konanie o priestupkoch a konanie o porušení poriadku v KN, obnova katastrálneho
operátu novým mapovaním a i.).
Negatívne dósledky útlmu uvedených aktivit sa prejavujú, prípadne móžu sa v budúcnosti prejaviť, v tom,
že
- nebude v potrebnej miere zabezpečená súčinnosť
vlastníkov a iných oprávnených osób, ako aj obci pri
vedení KN a revízia súladu údajov KN s právnym
stavom a skutočným stavom zo strany KÚ, ktoré nemóžu v dostatočnej miere uplatňovať ustanovenia
zákona SNR Č. 266/1992 Zb. o priestupkoch a o porušení poriadku právnickými osobami na úseku KN,
- nebude v požadovanej miere možné zabezpečiť dodržiavanie zákonom stanovenej lehoty pri odstraň 0vaní chýb v katastrálnom operáte, čím sa v niektorých prípadoch predÍžia lehoty na poskytovanie údajov z KN,
- nebude možné zabezpečiť obnovu katastrálnych operátov, a to ani v pripadoch, keď je katastrálny operát
pre ďalšie používanie takmer nespósobilý,
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- nebude možný rýchly prechod vedeni a popisných
a grafických informácií KN na digitálny tvar (ktorý
zásadným sposobom zefektívňuje túto činnosť).
Odsúvanie týchto zdanlivo "menej naliehavých" činností z dovodov potreby uprednostniť práce na plnení
povinností bezprostredne
a menovíte zákonom ukladaných, vyústi následne do prácnejšieho a nákladnejšieho riešenia základných funkcií KN. Podobne odsúvanie revíznych prác a odstraňovanie
chýb v KN,
ako aj nedostatočná
kontrola údajov preberaných
z pozemkovej knihy v rámci zakladania
evidencie
právnych vzťahov k povodným nehnutel'nostiam može
zapríčiniť evidovanie vlastníckeho práva k nehnutel'nosti s technickou chybou (napr. vo výmere). Takáto chyba sa v katastrálnom operáte može preniesť do následných vzťahov s vopred ťažko odhadnutel'nými dosledkami.
Za obdobie troch štvrťrokov 1993 bola skončená revízia zhody údajov KN v 35 katastrálnych úze mi ach k.ú. (ročný plán 117 k.ú.). Na prvý pohl'ad je zrejmé, že
toto tempo prác je vzdialené predpokladanému
5-ročnému cyklu revízií (čomu by zodpovedalo 20 % z 3 519
k.ú., čiže 704 ročne). S tým súvisí aj zatial' nižšie využívanie zákonnej kompetencie KÚ vyzvať vlastníka alebo
iného oprávneného podl'a § 14 písmeno a) zákona č.
266/1992 Zb. na predloženie dokladov: 4605 prípadov
(KÚ Ba 1633, KÚ BB 2058 a KÚ Ke 914). Najiniciatívnějšie vo využívaní tohto nového inštrumentu, umožňujúceho skvalitniť KN, sú správy katastra Dunajská
Streda, Bratislava-vidiek, Banská Bystrica, Čadca, Liptovský Mikuláš, Považská Bystrica, Humenné, Košicemesto a Stará Lubovňa. Prejavom dočasného útlmu vybraných činností KÚ sú i počty výzev KÚ na trvalé
označenia lomových bodov hraníc podl'a § 14 písmene
c) zákona Č. 266/1992 Zb.: 27 prípadov (II + 13+3)
a počty výzev K Ú na trvalé označenie lomových bodov
územných hraníc a hraníc zastaveného územia obcí
podl'a § 15 písmeno d) zákona Č. 266/1992 Zb.: 15 prípad ov (4+ II +0).
Podobne vel'mi progresívny
prvok v zákone Č.
266/1992 Zb., akou je oprava chýb podl'a § 29, má za
obdobie 3 štvrťrokov 1993 iba nasledujúce počty prípadov: počet prípadov podl'a § 29 ods. I písmena a: 2037
prípadov (I 393 + 253 + 391), počet písomných požiadaviek podl'a ods. I písmena b, c: I 355 požiadaviek
(220+668+467), z toho I 073 opodstatnených požiadaviek (176 +477 + 420). Počet overených geometrických
plánov podl'a § 37 ods. 5 zák. Č. 266/1992 Zb.: 40943
plánov (14118+ 13867+ 12958), z toho overených po
termíne uvedenom v § 129 vyhlášky SÚGKK Č.
594/1992 Zb. 378 (251 + 121 +6). Ročný predpoklad
overených geometrických plánov: 54590. Najvačší počet overených geometrických plánov bol zaznamenaný
v okresoch Bratislava-mesto 2000, Prešov I 809, Trnava, Banská Bystrica, Senica, Prievidza a Spišská Nová
Ves. Svedectvom pretrvávajúceho rozporu medzi spoločenskými požiadavkami na činnosť K Ú a disponibilnými kapacitami KÚ je i skutočnosť, že za sledované obdobie nebol zaznamenaný ani I prípad náhrady trov za
neúčasť vlastníkov a iných oprávnených osob na katastrálnom konaní podl'a § 43 zákona Č. 266/1992 Zb.
a ani I prípad uloženej pokuty za priestupok podl'a § 44
zákona Č. 266/1992 Zb., ani za porušenie poriadku podl'a § 46 zákona Č. 266/1992 Zb.

Posobenie oboch zákonov Č. 265/1992 Zb. a Č.
266/1992 Zb. v činnosti K Ú za obdobie 1. polroka 1993
je poznačené nasledujúcimi špecifikami:
- vačšina ukazovatel'ov, na základe ktorých bol odhadovaný počet pracovníkov KÚ v období navrhovania kapitoly ÚGKK SR štátneho rozpočtu na rok
1993 (t. j. v auguste 1992), je výsledkami za 3/4 roka
1993 a očakávanými výsledkami za rok 1993 prekročená,
- regulácia štátneho rozpočtu v roku 1993 neumožňovala v priebehu roka prijať d'alších pracovníkov,
a tým naplniť ani len na rok 1993 plánovaný stav
pracovníkov KÚ,
- počet subjektov, ktoré sa domáhajú prednostného
vybavovania požiadaviek na KÚ, permanentne narastá, rozširujú sa požiadavky súdnych komisárov na
dedičské konanie, d'alej požiadavky obecných úradov na majetkovoprávne usporiadanie majetku obcí,
požiadavky privatizovaných podnikov a Fondu národného majetku SR v procese tzv. vel'kej privatizácie, požiadavky pozemkových úradov v súvislosti
s pozemkovými úpravami, atd'.,
- očakáva sa hromadný nárast požiadaviek (v rozsahu
niekol'ko 10 tisíc pripadov) na konanie o vklade
vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam od okamihu,
ked' stavebné bytové družstvá začnú hromad ne produkovať návrhy zmlúv o bezplatnom prevode bytov
a nebytových priestorov v zmysle zákona Č. 42/1992
Zb. (tzv. Transformačného zákona),
- napriek faktickému nárastu požiadaviek na výkony
pracovísk pozemkovej knihy oproti roku 1992, sú tieto aktivity zabezpečované menším počtom pracovníkov než v roku 1992,
- aktualizácia katastrálneho operátu na základe verejných listín a iných listín, ktoré podl'a zákona potvrdzujú právne vzťahy k nehnutel'nostiam, sa nemože
vykonávať v zákonom stanovených termínoch,
- poskytovanie údajov z KN sa realizuje v dlhších termínoch než je spoločensky žiadúce a v niektorých
prípadoch sú dodacie lehoty dlhšie ako jeden rok.
6. Nedostatky zákona č. 265/1992 Zb. v ínterakcií s ďalšímí právnými normami
V procese tvorby právnej úpravy KN sa stretli viaceré
a niekedy aj protichodné názory na riešenie danej problematiky. Navyše rozdelenie posobností medzi bývalou česko-slovenskou federáciou a národnými republikami si vyžiadalo upraviť podmienky vzniku, zmeny
a zániku vlastníckych a iných vecných práv federálnym
zákonom a administratívno-technické
otázky zákonmi
národných rád. Treba poukázať aj na to, že bývalé Federálne zhromaždenie (FZ) po čas schval'ovania zákona
Č. 265/1992
Zb. nie celkom rešpektovalo ustanovenia
vtedy už platného (aj ked' ešte nie účinného) zákona
SNR Č. 266/1992 Zb. Z uvedených dovodov platná
právna úprava KN obsahuje niektoré systémové nedostatky, ktoré sa v súčasnosti riešia výkladom a usmerneniami, avšak v záujme právnej istoty a budovania právneho štátu je potrebné tieto nedostatky odstrániť novelizáciou predmetných predpisov.
Ako príklad systémových nedostatkov zákona Č.
265/1992 Zb. možno uviesť ustanovenie § 16 ods. 3,
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podl'a ktorého nadobúdatelia majetku privatizovaného
do 31. 12. 1992 podl'a zákona Č. 92/1991 Zb. v znení noviel, sú povinní podať návrh na vklad do KN, a to aj
napriek tomu, že už sa raz stali vlastníkmi predmetného
majetku. Pretože vklad do KN má podl'a § 2 ods. 2 právotvorné účinky (neprávotvorný vklad do KN zákon
nepozná), možu vznikať pochybnosti o vlastníctve predmetného privatizovaného
majetku. Ustanovenie § 16
ods. 3 bolo do zákona inkorporované
až v priebehu
schval'ovania zákona vo FZ, a to napriek výhradám
tvorcov návrhu zákona (vo vládnom návrhu predmetné
ustanovenie navrhované nebol o).
Ďalšim príkladom systémových nedostatkov zákona
č. 265/1992 Zb. je platné znenie § 2 ods. 3 tohto zákona. Podl'a vládneho návrhu mali právne účinky vkladu
do KN nastať dňom právoplatnosti rozhodnuti a o povolení vkladu, čo korešpondovalo
s platným znením
§ 20 písmo a) zákona SNR Č. 266/1992 Zb. a vytváralo
predpoklady pre plné uplatnenie intabulačného princípu ako formy konštitutívneho princípu zápisu vlastníckych a iných vecných práv do KN. Podl'a citovaného
platného znenia však právne účinky vkladu do KN nastávajú ku dňu, keď návrh na vklad bol doručený príslušnému KÚ. Aj keď konštitutivny princíp zostal zachovaný, intabulačný princíp, ako jeho konkrétna forma, sa už nemože uplatniť v povodne predpokladanej,
čistej podobe.
Okrem uvedených systémových nedostatkov do KN
zasahujú niektoré právne úpravy, prijaté až po prijatí
zákonnej úpravy KN a ktoré napriek tomu v nedostatočnej miere rešpektujú systém KN, pripadne tento systém nerešpektujú.
Úplne protisystémovo do katastra zasahuje zákon
SNR č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych
vzťahov k nehnuteťnostiam. Podl'a § 3 tohto zákona na
základe osvedčenia vydaného notárom sa zapíše "za
vlastníka do evidencie nehnutel'ností" osoba, ktorá je
uvedená v osvedčení. Súčasne táto osoba má po dobu
10 rokov právne postavenie oprávneného držitel'a. Nesystematičnosť tejto právnej úpravy je aj v tom, že osoba zapísaná v evidencii nehnutel'nosti (KN) za vlastníka, má právne postavenie oprávneného držitel'a a móže
v osvedčení uvedené nehnutel'nosti previesť na iný subjekt. V týchto prípadoch by bolo vel'mi problematické
konanie KÚ vo veci povolenia vkladu údajov o právnych vzťahoch do KN, najma skúmanie dispozície nakladať s nehnutel'nosťou podl'a § 5 ods. I zákona č.
265/1992 Zb., pretože prevodca nie je vlastnikom prevádzanej nehnutel'nosti. Osoba uvedená v osvedčeni sa
stáva podl'a tohto zákona vlastníkom po uplynutí 10 rokov, t. j. lehoty na uplatnenie práva vydržania. Treba
povedať, že v KN sa evidujú vlastnícke práva k nehnutel'nostiam, nie právne postavenie oprávneného držiteI'a, pretože oprávnená držba je len medzistupeň na
uplatnenie práva vydržania podl'a § 134 Občianského
zákonníka. Navyše zákon SNR 293/1992 Zb. priamo
upravuje oblasť KN (zaevidovanie stavieb), čo je tiež
zásah do systému KN. Napriek tomu, že pri tvorbe tohto zákona už bolo jasné, že nebude v súlade so zákonom SNR č. 266/1992 Zb. (ktorý bol navyše v čase prijímania zákona SNR Č. 293/1992 Zb. už prijatý) a že od
I. I. 1993, keď nadobudne
účinnosť zákon SNR č.
266/1992 Zb. dojde automaticky k nepriamej novele zákona Č. 293/1992 Zb. zákonom SNR č. 266/1992 Zb.,
k predmetnému nesystémovému zásahu do KN došlo.
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Ako ďalší príklad možno uviesť zákon č. 87/1993
Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon Č. 318/1992 Zb.
Podl'a ustanovení § 19 a § 20 citovaného zákona KÚ daňovým úradom predkladajú všetky verejné listiny a iné
listiny, ktoré sa v KN evidujú formou záznamu (mimo
rozhodnutí súdov), vrátane súpisu a ocenenia majetku
v lehote do 30 dní od dátumu právoplatnosti. Tu treba
povedať, že všetky listiny, ktoré sú evidované v KN záznamom, sú na KÚ doručované v jednom vyhotovení
a navyše bez súpisu a ocenenia majetku. Na zabezpečenie tejto úlohy je nutné vykonať isté práce (nad rámec
ustanovený zákonnou úpravou KN).
V tejto súvislosti treba opakovane zdórazniť, že s nárastom nových úloh, ktoré majú plniť KÚ, radikálne rastú aj požiadavky na prednostné poskytovanie informácií z dokumentačných fondov KN. Ide hlavne o doklady preukazujúce majetok štátu na účely jeho privatizácíe pre privatizované doteraz štátne podniky. Ďalej ide
o doklady pre konštituujúce sa urbárske spoločnosti,
kde ide o majetok v desiatkach hektárov, o doklady pre
obce, ktoré sumarizujú majetok, ktorého sa stali vlastníkmi podl'a zákona Č. 138/1991 Zb. v znení noviel, ako
aj údaje na vykonávanie pozemkových úprav podl'a zákona SNR č. 330/1991 Zb. Treba povedať, že nie je
v kapacitných možnosti ach KÚ prednostné vybavovanie požiadaviek na informácie z dokumentačných fondov KN, a to ani pre súdnych komisárov v rámci konania o dedičstve.
Do systému KN zasiahne aj zákon č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide o zriadenie vecného bremena k pozemkom, ktoré nie sú majetkovoprávne usporiadané v prospech vlastníkov domov. Vecné bremeno sa má zriadiť k pozemkom, ktoré
nie sú v KN evidované a ku ktorým v KN na Iiste vlastníctva nie je evidované ani vlastnícke právo. Vlastnícke
práva k týmto pozemkom sú evidované v pozemkovej
knihe, ktoré už ale vo vačšine prípadov nie sú aktuálne.
Ďalej ide o vklad do KN zmluvy medzi stavebníkmi
domu, v ktorom budú byty vo vlastníctve fyzických
a právnických osob. V týchto prípadoch ide o zmluvu,
ktorou sa vymedzujú práva a povinnosti stavebníkov
po čas výstavby domu. Vkladu majú podliehať len jednotlivé zmluvy, ktorými sa budú vyčleňovať jednotlivé
byty stavební kom a ideálny podiel na spoločných častiach domu (strecha, schodište, základy a pod.).

Spoločenské zmeny prebiehajúce na Slovensku v posledných rokoch si vyžiadali zriadenie nového evidenčného nástroja na uskutočňovanie
funkcií štátu pri
ochrane právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane nehnutel'nosti, ktorý má slúžiť zároveň ako štátny informačný systém o nehnutel'nostiach.
Táto spoločenská
požiadavka bol a splnená prijatím zákona Č. 265/1992
Zb. a zákona SNR č. 266/1992 Zb.
Ďalší rýchly vývoj a najma príprava niektorých koncepčných opatrení týkajúcich sa nehnutel'ností a právnych vzťahov k nim sa viažúcich, si vyžiadalí analýzu
posobenia novej právnej úpravy evidovania nehnutel'ností a právnych vzťahov k nim sa viažucich. Analýza
ukázala, že optimálne posobenie zákona Č. 265/1992
Zb. a zákona SNR č. 266/1992 Zb. je závislé aj od primeraného kapacitného vybavenia KÚ. Navyše ukázala,
že je žiadúce odstrániť isté nedostatky oboch zákonov
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vo vzájomnej vazbe, i vo vazbe tejto dvojice zákon ov na
ďalšie právne normy. V tejto súvislosti vláda SR po
predchádzajúcom prerokovaní Správy o působení zákona Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam a zákona Č. 266/1992 Zb.
o katastri nehnutel'ností v SR uložila svojím uznesením
Č. 800 z 2. 1I. 1993 vypracovať
návrhy novelizácie
oboch zákonov a vyhlášky SÚGKK Č. 594/1992 Zb.
a predložiť ich na legislatívne konanie.
LITERATÚRA:
[I] Zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam.
[2] Zákon SNR Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v Slovenskti repubnke.
[3] HORNANSKY, 1.: Príspevok k obnoveníu intabulačného
princípu. GaKO, 38 (80), 1992, Č. II, s. 233-236.
Do redakcie došlo: 23. II. 1993

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Katedra geodézie a kartografie Vojenské akademie, Brno, spolu s Výzkumný-m ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VUGTK) - pracovištěm Geodetická observatoř
Pecný, uspořádaly dne 19. října 1993 v Brně jednodenní seminář uvedeného názvu. Jeho posláním bylo rámcově navrhnout
programy experimentálniho geodynamického výzkumu pomocí GPS (Global Positioning System) v regionu Ceské republiky
(ČR), stanovit zájmové oblasti pro měření, posoudit některé
otázky technologie a organizace prací, připadně vytvořit pracovní skupinu pro jejich koordinaci. Semináře se zúčastnilo
55-60 zájemců (někteří se neregistrovali), v tom 3 ze Slovenska a I z Polska. Poměr počtu geodetů ku geologům s geofyziky (podle pracovišť) byl asi 2: I. Bohužel se nezúčastnili slovenští kolegové ~ navrhovatelé slovenské geodynamické sítě
založené na měření aparaturami GPS.
Přednesená sdělení se týkala jednak teorie a metodiky měření GPS, jednak některých aplikací této technologie. P. Holota
podal "geodetický" pohled na geodynamiku a globálni změny
(matematická konfigurace jako "možnost" na rozdíl od reálného "tělesa"; nutnost zavedení fyziky a geologie do tvorby modelů, pouhé popisné modely mají pochybnou predíktabilitu);
J. Kostelecký vysvětlil povahu souřadnicových systémů vhodných pro geodynamiku (jsou časově závislé jak v důsledku pohybů, tak i pro neustálé zpřesňování a rozšiřování počtu definičních stanic); G. Karský vysvětlil negeodetům základy technologie GPS a na experimentálním výpočtu ilustroval dosažitelnost centimetrové až milimetrové přesnosti pro stakilometrové vzdálenosti;
L. Mervart informoval o zkušenostech
prvního roku (přesněji "prvni Chandlerovy periody") mezinárodni služby GPS pro geodynamiku (IGS), která je zdrojem
"přesných" drah družic pro špičkové práce s GPS a M. Talich
podal přehled hlavnich zásad využiti GPS pro geodynamický
výzkum (s tím, že klasické metody budou nadále užívány pro
sledování detailů).
Druhá skupina sděleni se týkala konkrétních projektů. J. Šimek informovalo některých evropských geodynamických projektech s využitím GPS, zejména v našem regionu. Jsou to
projekty SAGET-Extended SAGET a CERG (SAtellíte GEodynamical Traverse, Central Europe Regional Geodynamics).
Zmínil se též o dvou odlišných koncepcích pro ČR ~ P. Vyskočila, kterou můžeme charakterizovat jako "podle výsledků
klasických metod - měřit na bodech trigonometrické sítě"

a A. Zemana, pro níž zhruba platí "bez apriorních předpokladů - měřit zejména na bodech sítě nivelační" (charakteristika
koncepcí v úvozovkách patří autorům tohoto příspěvku). Další
tři sdělení se zabývala seísmoaktívní oblastí západních Čech
(která je i zájmovou oblastí spolupráce s TU Dresden). J. Horálek charakterizoval
zdejší seismickou aktivitu v letech
1986-93; O. Novotný podrobněji popsal strukturu geologických zlomů v této oblasti, nutnost geodetického sledování probíhajících jevů, naznačil jejich možné geologické výklady či
teorie a možný přínos geodetických měření v tomto regionu
pro obecné geodynamické poznání; A. Špičák a D. Jindra podrobně popsali letos (1993) zahajovaný program opakovaných
měření GPS jako součásti komplexního geovědného výzkumu
této seismoaktivní oblasti. Plánuje se měřeni GPS 2krát ročně
na 18 bodech s hloubkovými stabilizacemi (3 m). Oblasti česko-polského pohraničního území se týkala tři posledni sdělení: S. Cacon (Wroclaw) podal přehled geodynamických projektů v této oblasti (včetně speciálního systému hloubkově fixované stabilizace); B. Košťák ve zprávě o projektu sledování
pohybů ve Stolových horách (Kladsko) podal mj. informaci
o skutečných pohybech skalních bloků, zjištěných pomocí jeho patentovaného dilatometru (což může mit význam pro úvahyo stabilízacích bodů GPS); konečně J. Weigel popsal českopolskou geodynamickou síť "Sněžník".
Při celkovém hodnocení semináře musíme především konstatovat, že jednodenní setkání bylo příliš krátké. V časově tísni nedošlo k obsáhlejší dískuzi, která se omezila na dílči repliky k předneseným sdělením a na índividuální rozhovory o přestávkách. Přehnané bylo též naše očekávání, že ze semináře
mohou vyplynout návrhy konkrétních programů pro geodynamiku. Domníváme se však, že seminář byl užitečný tím, že seznámil především geofyziky a geology s možnostmí GPS v geodynamíce a přispěl i k vzájemné informovanosti geodetů o této
problematice. Přihlásíli se též zájemci o další spolupráci v počtu 33, počet geodetů ku geologům s geofyziky byl opět 2: I,
pokud však jde o pracoviště je poměr I: I. Je tedy nyní naším
úkolem hledat formy další spolupráce s konkrétními lidmi
a ústavy.
Prof Ing. Jan Fixel. CSc.
VA Brno,
Ing. Georgij Kprskv. CSc ..
VUGTK Zdihy

Sté výročí České geografické
společnosti

Od r. 1821 se začali geografové sdružovat do národních a regionálních geografických společností. Vzorem se stali geografové francouzšti, kteří svou společnost založili v r. 1821 a začali
současně vydávat geografický časopis. V r. 1828 se sdružili němečtí a v r. 1830 britští geografové. V letech 1831~ 1850 vznikly geografické společnosti v Rio de Janeiro (1838), Christianii
(Oslo) (1839), Mexiku (1839), Petrohradě (1945), Na území Rakouska-Uherska
vznikla geografická společnost ve Vidni
(1856), v Budapešti (1872) a konečně v Praze v roce 1894.
{:áměr založit geografickou společnost, která měla působit
v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, byl písemně vyjádřen
30. ledna 1894 dopisem vybraným geografům. Byly vypracovány stanovy a na I. května 1894 byla svolána ustavujicí valná
hromada,na níž 26 geografů založilo Českou společnost zeměvědnou. Ceská odborná veřejnost byla o této skutečnosti informována "Provoláním", které se setkalo s kladným ohlasem.
Na první podzimní zasedáni Společnosti přicestovalo 146 členů.

V průběhu jara a léta pokračovaly intenzívní práce na vydání Sborníku Ceské společnosti zeměvědné. (První číslo vyšlo
na jaře r. 1895). Od té doby vychází časopis pravídelně, v r.
1993 v 98. ročníku. Do současnosti tvoří publikovaný rozsah
zpráva informací 25000 stran. Ve Sborníku byly publikovány
desítky příspěvků z kartografie (o kartografických projekcích,
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zobrazování území ČSR, mapových měřítkách, atlasech, mnoha tematických mapách, školní kartografické tvorbě, historických mapách). ~ nejfrekvent9vanějšim
autorům yatřili: F.
HONL, B. HORAK, F. KOLAČEK, K. KUCHAR, F. MACHÁT, J. METELKA, F. ROUBÍK, M. SEMÍK, B. ŠALOMOUN.
Od r. 1930 organizuje Společnost sjezdy, které mají za cíl
analyzovat a hodnotit výsledky vědecké práce v geografii, naznačovat či určovat směry vědecké činnosti ve všech oblastech
geografie, posuzovat úroveň národní geografie v mezinárodním kontextu, oceňovat práci vynikajicích geografů. Sjezdy
sdružovaly specialisty do sekcí. Tradičně byly organizovány
sekce fyzické a ekonomické geografie, školské geografie a kartografie. V novější době ještě sekce krajiny, život niho prostředí. Celkem bylo zorganizováno 17 sjezdů, z nichž tři se uskutečnily na Slovensku.
Členové Společnosti i Společnost jako celek navazovali styky se zahraničnimi geografickými společnostmi - v první polovině století s francouzskými, belgickými, anglickými a italskými, po druhé světové válce s geografickými společnostmi
bývalých socialistických zemí.
Členskou základnu tvořili po celé století geografové pracujicí na katedrách geografie vysokých škol a v různých institucích a učitelé geografie středních a základních škol. V době
vzniku měla Společnost 153 členů, v 50. letech 650, v 80. letech
I 600. Po roce 1990 počet členů poklesl na I 000. Česká geografická společnost organizovala regionální pobočky a odborné sekce (včetně kartografické).
Sté výročí Společnosti prokazuje oprávněnost její existence,
dává podnět k hodnocení její činnosti a k vytyčení nových cílů
do druhého století jeji existence.
Doc. RNDr. Arno.5t Wahla. CSc ..
přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

tickému využitiu GPS (budovanie lokálnych sietí, analýza
vplyvu meteorologických
faktorov pri meraní aparatúrami
Ashtech).
Druhý blok prednášok venovaných gravimetrii a nivelácii
otvoril prof. Kazimimierz Czarnecki referátom: Niektoré problémy vol'by výškového systému v Pol'sku. Odporučil prejsť od
systému normálnych výšok na systém ortometrických výšok.
Prof. Marcin Barlik informovalo výsledkoch absolútnych ti ažových meraní ukrajínským balistickým gravimetrom v pol'skej
gravimetrickej sieti I. rádu. K najzaujímavejším referátom tohto bloku patrila nesporne prednáška prof. Zbigniew Zabeka
o pol'skom asbolútnom balistickom gravimetri, ktorého je konštruktérom. Po teoretickom objastnení princípu činnosti gravimetra, nasledovala praktická ukážka. Jednodenný cyklus merania urči tiaž s vysokou presnosťou (0,02 až 0,03 ,um. s - ').
Celková hmotnosť gravimetra je cca 120 kg.
V diskusii stručne informovala slovenská delegácia o kampani SLOVGERENET 93, t. j. geodynamickej sieti Slovenska.
Ing. Jozef Brziak.
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU
Sympozium "Z dějin geodézie
a kartografie" v Národním
technickém muzeu v Praze
-

Sympózium o súčasných
problémoch geodetických
vo Varšave

sietí

V dňoch 28. a 29. 10. 1993 sa v hlavnom meste Pol'ska Varšave
konalo V. sympózium o súčasných problémoch geodetických
sietí. Záštitu sympózia prevzali KOMITET GEODEZJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, SEKCIA SIECI GEODEZYJNYCH, INSTYTUT GEODEZJI I ASTRONOMII GEODEZYJNEJ POLlTECHNIKI
WARSZAWSKIEJ
A SEKCIA
GEODEZJI WYZSZEJ STOWARZYSZENIA
GEODETOW
POLSKICH.
Sympózium malo za ciel' oboznámiť geodetickú verejnosť
Pol'ska s najnovšími aktivitami v oblasti globálného systému
určovania polohy GPS (Global Positioning System), gravimetrie a ich začlenenia do úloh spojených s budovaním geodetických základov v Pol'sku, ale i zapojenie pol'ských geodetov do
európskych aktivít v tejto oblasti.
Vlastný priebeh sympózia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Varšavskej polytechniky, bol rozdelený do troch častí:
hlavné prednášky (19), panelové diskusie (13) a výstava pol'ských predajcov geodetických prístrojov.
Prvý blok prednášok venovaných problematike GPS otvoril
referátom prof. Janusz Sledzinski: Aktuálne problémy súvisiace s využívaním GPS. Viaceri prednášejúci sa venovali problematike zapojenia Pol'ska do medzinárodných kampaní: EUREF, EUREF-POL 92, EXTENDED SAGET 92. O problematíke využiti a siete EUREF-POL, ako pol'skej gedynamickej siete, hovoril v referáte prof. Stefan Cacon: Pol'ská sieť GPS-geodetická či interdisciplinárna?
Dr. Kujawa v príspevku Zlepšenie palubných efemerid GPS informovalo uvedení do činnosti
prvej pol'skej permanentnej stanice GPS v Józefoslawe v auguste 1993. Panelové referáty z tohoto bloku sa venovali prak-

8. pokračování

Opět po roce se konalo dne 9. prosince 1993 v Národním technickém muzeu v Praze XIV. sympozium "Z dějin geodézie
a kartografie". Členové Klubu přátel NTM spolu s přiznivci
historie geodézie, kartografie, astronomie i geografie si mohli
vyslechnout řadu pěkných přednášek:
Milan V. Drápela: Historicko-kartograflcké rozbory starí'ch
map.
Emanuel Procházka: Postavení a úkolr zeměměřičů v Čechách a na Moravě v době gotiky a renesance (z pozůstalosti).
Ivan Kupčík: Kartografická činnost Augustina Heřmana
v Americe.
Ludvík Mucha: Mikuláš Klaudyán a jeho dílo ve světle nové
literaturr.
.
Ota Pokorný: Kartografickí' obraz katastrofálních povodní na
dolním Povita vi v letech 1784-1785.
Alena Šolcová: Snahy M. A. Davída o určení zeměpisní'ch délek některých míst v českých zemích.
JaroslaÝ Soumar: Pří.5trojové vybavení hvězdárny v Klementínu v 1. pol. 19. století.
Emanuel Kolenatý: Základní nivela('ní bod Lišov.
Eva Semotanová: Mapová sbírka ve Státní berlinské knihovně.

Zdeněk Karas: 75 let činnosti vojenské zeměpisné služby.
Drahomír Dušj1tko: Současnost a perspektivy rozvoje geodetických základů Ceské republiky.
Jiří V. Horák: Změny zeměpisných názvů na mapě Evropy.
Přednáškou Ing. Zdeňka Karase, CSc. bylo vzpomenuto 75
let činnosti vojenské topografické služby. V této souvislosti
chceme upozornit na neprodejný soubor map, který mohli
účastníci sympozia získat. I když je přislíbeno vydání sborniku
přednášek v příštím roce, nebude tento soubor jeho přílohou.
Soubor map je významným příležitostným kartografickým
dílem a považujeme za nutné se o něm blíže zmínit. Obsahuje
následující tituly map:
1. Klaudyánova mapa Čech z r. 1518.
2 Helwigova mapa Slezska z r. 1561.
3.Aretinova mapa Čech z r. 1619.
4. Komenského mapa Moravy z r. 1627.
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5. Mii/lerova mapa Čech z r. 1720.
6. Výškopisný plán Prahy K. Kořistky z r. 1858.
7. Vrstevnicová mapa Krkonoš K. Kořistky z r. 1877.
8. Speciálni mapa Velké Prahy s okolím z r. 1921.
9. Generálni mapa Prahy z r. 1946.
/O. Topografická mapa Karlovy Vary z r. 1989.
II. Topografická mapa České republiky z r. 1993.
12. Fotoplán Prahy z r. 1991.
13. Obecně geografická mapa České republiky a Slovenské republiky z r. 1992.
Vše je vloženo spolu s úvodem do vkusné obálky o rozměru
31 x41 cm.
Třináct map je průřezem kartografického zobrazování Čech,
Moravy a Slezska, respektive částí území od r. 1518 do roku
1993. Zvláště se připomíná tvorba a údržba ucelených kartografických děl Československé republiky. Po roce 1918 je to
známá specíální mapa 1:75000, která byla i dobrým průvodcem československých turístů. Té se týkala především údržba.
První ucelené a jednotné kartografické dílo bylo nové mapování v letech 1953-1957 v měřítku I :25 000, jehož výsledkem
byly mapy stejného měřítka a později odvozeny a vydány mapy v měřítku I :50 000, I: I00000 a 1:200000. Mapy byly v průběhu dalších let obnovovány. Ukázkou je obnovená mapa
1:50000 z prostoru Karlových Varů. Jednou z posledních ukázek mapové tvorby vojenských topografů a kartografů je čtyřbarevný fotoplán Prahy v měřítku 1:4 500, doplněný seznamem ulic, důležitých orientačních objektů a speciálních mapových značek. Obecně geografickou mapou České republiky
a Slovenské republíky z roku 1992 v měřítku I: I 500 000 bylo
upozorněno na znamenitý Vojenský zeměpisný atlas z roku
1975. Tískové podklady tohoto díla posloužily k tvorbě uvedené mapy, kterou se celý soubor uzavírá.
Veškeré práce spojené se zpracováním a vytištěním provedl
v roce 1993 Vojenský zeměpisný ústav v Praze se vši pečlivosti
a v bezvadném provedení.
Doc. Ing. Vladimir Kraus. CSc ..
Praha

Jména států a jejich územních částí. 3. vydání. Praha, Český
úřad zeměměřícký a katastrální 1993. Vyšlo v edici Geografické názvoslovné seznamy OSN* ČR. Formát 17,5x25 cm,
116 s. a I oboustranná mapová příloha 102 x 64 cm. Doporučená cena 49 Kč.

Zájemcům o geografické názvosloví se v těchto měsících dostává do rukou publikace Jména států a jejich územních částí,
kterou v edici Geografické názvoslovné seznamy OSN ČR vydal. v roce 1993 Český úřad zeměměřický, a katastrálni
(ČUZK). Zpracovala ji Názvoslovná komise CUZK s kolektivem vice než 55 odborných jazykových poradců v souladu s rezolucemi I. a III. konference OSN o standardizaci geografického názvosloví (Ženeva 1967, Atény 1977). Její 3. vydání připravili k tisku pracovnici Zeměměřického ústavu (sekretariátu
Názvoslovné komise ČÚZK) dr. P. Boháč a Mgr. J. Kolář ve
spolupráci s ministerstvem zahraničnich věcí ČR.
Obsah publikace je obdobně jako v předchozích vydá nich
členěn na dva základni oddíly - Seznam jmen států a jejich
územních části a Abecední seznam českých běžně uživaných
jmen států a jejich územních částí. První oddíl řazený podle
světadílů obsahuje v tabulkovém uspořádání běžně užívaná
česká, anglická, francouzská, německá, ruská a španélská jména příslušného státu - převážně ve zkrácené podobě, dále
údaje o úředním jazyku užívaném na při slušném území, jméno
státu v úředním jazyku (u nelatinkových abeced v oficiálním
přepisu), jméno státu v českém nezkráceném zněni, údaje
o státním zřízení nebo druhu správy, jméno hlavního města
v úředním jazyku (jde-Ii o oběžně užívaný název i v českém jazyku) a pro orientaci i geografické souřadnice hlavního města.
Druhý oddíl tvoří abecední seznam českých běžně užívaných
jmen států a jejich územnich částí s odkazem na pořadové čís-

10 příslušného

světadílu, státu a případně i územní částí a číslo
stránky, na níž jsou výše uvedené údaje vyznačeny. Vhodným
doplňkem publikace je stručné vysvětlení některých použitých
termínů z oblasti územněsprávního členění a seznam zkratek
vyskytujících se v tabulkové části prvního oddílu publikace.
Součástí publikace je i jednobarevná mapa světa v měřítku
I :40 mil. s vyznačenými hranicemi a jmény států a jejích územnich částí. Zadní strana této vložené přílohové mapy obsahuje
15 dílčích mapek vybraných států se složitějším politickosprávním členěním. Pokud v mapě světa nebo v dílčích mapkách nebylo možno přímo uvést názvy jednotlivých států a jejich
územních částí, jsou neuvedená jména nahrazena čísly shodnými ,s pořadovými čísly v prvním oddílu publikace.
Uzemněsprávní členění světa a tím i jména států a jejich
územních částí podléhají stálému vývoji. Dokladem toho je
i již 3. vydání této publikace. Bezpochyby se veřejnost časem
dočká i dalšího vydání. V úvodu by proto bylo vhodné vždy
uvést, ke kterému datu byl obsah publíkace aktualizován, případně u nových jmen v seznamech uvést i datum, od kterého
je příslušné nové jméno oficiálně užíváno. Redakční uzávěrka
uváděná v tiráži není v těchto případech dostatečně průkazná
a pravděpodobně
unikne pozornosti většiny uživatelů. Pro
abeced ni seznam českých běžně uživaných jmen by mohla být
přínosem vhodnější grafická úprava umožňující rychlejší orientací v příslušných pořadových číslech a číslech stránek.
Publikace byla vytištěna v nákladu I 000 výtisků a její doporučená cena je 49 Kč. U většiny knihkupců nebude pravděpodobně na skladě, zájemci sí ji však mohou koupit nebo objednat v kterékoliv prodejně map katastrálních úřadů v Praze,
Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí n. Labem, Pardubicích, Brně nebo v Opavě.
Účel, který se zpracovatelé a vydavatel vytkli - poskytnout
široké veřejnosti odborně stanovená standardizovaná
jména
států a jejich územních části - byl vydáním této publikace
v plném rozsahu splněn. Standardizovaná jména v publikaci
uváděná respektují stanoviska jednotlivých států k pojmenováni vlastního státu a jeho územnich části a odpovídají i stanoviskům zahranični politiky České republiky, Pravidlům českého pravopisu i zásadám pro tvorbu geografických jmen vypracovaným Názvoslovnou komisí ČÚZK. Je proto vhodné, ahy
se uvedená publikace dostala do rukou co největšího počtu
uživatelů geografického názvosloví a přispěla tak k dalšímu
užívání správných standardizovaných jmen v odborné literatuře i v běžném životě.
Dr. Ondřej Roubík.
Praha

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE
4. st. př. n. I. - je pravděpodobnou dobou vzniku tzv. salaminské tabulky, nejstaršiho dochovaného a v Evropě až do renesance nejuživanějšího počítacího stroje (řecky abakus, čínsky
suan-pchan, japonsky sarob-jan; v I. st. př. n. I. je doložen
u Mayů).
4. st. př. n. I. - zavedl polyhistor Aristoteles (384-322), žák
Platónův, název geódeisia, tj. dělení země.
1444 - zlatník Johann Gutenberg (vlastnim jménem Gensfleisch, 1400-1468) vynalezl knihtisk; typy z kameniny však
používal už okolo roku 1040 Číňan Pi Šeng.
1534 - do tohoto roku je vkládán vznik důlní mapy z Poličan, první s českým popisem, jejímž autorem je Zikmund Prášek.
1574 - vyšla v Praze kniha Lazara Erckera, nejvyššího hormistra Českého království, pražského mincmístra a kutnohorského prubéře Beschreibung aller furnemisten mineralischen
Ertz und Berckwersarten, která obsahuje i pasáže důlního měřictví. (V překladech byla vydána 1683 a 1686 v Anglii a 1754
v Nizozemí.)
1614 - John Napier (lat. Neper), lord Merchiston vydal
první tabulky přirozených logaritmů, jeho přítel Henry Briggs
1618 vytvořil dekadické logaritmy, 1624 Gunther (všichni na
universitě v Oxfordu) položil základ konstrukce logaritmických
pravítek.
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1614 - Willebrord Snell van Roijen (Snellius), profesor
v Leydenu, objevitel zákonů lomu světla, poprvé použil principu triangulace pro meridiánové stupňové měření mezi městy Bergen op Zoom a Alkmar. Současně vyřešil tzv. problém 4 bodů,
tj. protínání zpět. (Úloha je někdy označována jako Pothenotova, který však 1692 podal pouze jeji grafické řešeni.)
1634 - bylo ve Francii pro kartografy a rytce map povinně
zavedeno užívání nultého poledníku procházejícího západním
okrajem ostrova Ferro v Kanárském souostrovi. (Ferrský polednik byl uživán i na našem územi.)
1674 - G. Montanori navrhl dálkoměr se soustavou 12-15
vláken: základ nitkových dálkoměrů v dnešni podobě položili
1813 bratří Liebherrové v Mnichově. (Další konstrukce 1771
1. Watt. 1778 Green.)
1734 - byla v Praze tištěna pro současniky i pro dějiny oboru významná kniha s obsáhlým, ale půvabným názvem "Gruntovní počátek mathematického Umění, geometra practica, trigonometria, plana stereometria, užívání tabellarum sinuum a logarithmorum, skrz což: wejšky, hlaubky, dýlky, šířky, pole, lesy,
rybníky, lauky, zahrady, města, kraje a corpora, vyměřit se mohau. S připojeným nivelirováním neb wodným měřenim, s některýma nowýma problematy rozmnožená a ponejprvw w Českém jazyku wydána od Wáclawa 10zefa Weselýho, přísežného
zemského mlináře a geometra"', která je považována za prvni
českou novodobou učebnici měřictví, odrážející současný stav
znalosti. (Autor žil v období 1683-1736.)
1784 - 22.7. se v Mindenu narodil Friedrich Wilhelm Bessel, astronom, matematik a fyzik, od 1810 profesor university
v Konigsbergu, autor zhruba 400 vědeckých praci. 1841 publikoval PIáci o elipsoidu, který nese jeho jméno a který je na
území CR a SR stále používán.
1814 - bavorský měřič Hermann navrhl známý lineární
(harfový) planimetr, který zdokonalil švýcarský inženýr Wetli.
1824 - bylo v Čechách a na Moravě zahájeno mapování stabilního
katastru
podle
patentu
císaře
Františka
I.
z 23. 12.1817. Po přerušení bylo na Moravě dokončeno roku
1836 (17 181 listů), v Čechách 1843 (32 786 listů).
1844 - Berlín konstruoval zrcadlový kříž pro vytyčování
pravých a přímých úhlů.
1854 - v Roztokách u Prahy založil lan Felkl podnik na výrobu glóbů, který se zařadil mezi největší světové producenty.
(Zanikl 1952.)
1854 - Amsler teoreticky navrhl polární planimetr. O realizaci se zasloužil Švýcar Coradi, který 1886 vyrobil i valivý planimetr. V 80. letech našeho století byly tyto typy elektronizovány.

1864 - se zahájením školního roku 1864/5 zavedl na podkladě tzv. generálního statutu, který na pražské technice umožňoval dvojjazyčnou výuku, prof. K. Kořistka přednášky geodézie v češtině.
1874 - Švéd W. T. Odhner, usazený v Petrohradě, sestrojil
(starší generaci velmi dobře známý) počítací stroj s ozubenými
lamelami. Autorem původni myšlenky byl matematik Poleni
z Padovy. Na stejném principu pracovaly další 3 konstrukce,
mezi nimi i známá Brunswiga, která byla dodávána též v tzv.
spřažené verzi pro výpočet polygonových pořadů.
_ 1884 - 6. ledna se narodil akademik Josef Ryšavi, profesor
CVUT, autor oblíbených učebnic, zakládajicí člen CSA V. Zemřel 4. I. 1967.
1884 - 12. řijna se narodil čs. geodet Ing. Josef Křovák, vedoucí triangulačni kanceláře, autor dosud užívaného zobrazeni ČSR, metody pro měřeni úhlů a metody pro vyrovnáni trigonometrických síti. tabulek atd. Zemřel 3.9. 1951.
1884 - firma 1. a 1. Frič v Praze vyrobila v malé sérii důlní
teodolit DUPLEX, kterému patří světová priorita použiti skleněných dělených kruhů.
1884 - optik Otto Schott založil v leně (na nepřímý popud
Ernsta Abbeho) podnik pro výrobu nových druhů optických skel,
které se významně zapsaly do historie optiky a tim i geodézie
a fotogrammetrie.
1914 - konstruktér Heinrich Wild použil u nivelačního přístroje Zeissových závodů poprvé optický mikrometr a klínový
tvar nitkového kříže pro zvýšení přesnosti čtení na lati.
1934 - firma Zeiss zavedla u svého tzv. katastrálniho teodolitu repetiční svoru.
1964 - Československo se stalo členem ICA (International
Cartographic Association).
1984 - po několika letech pokusů vyvinul H. Kahmen se
svými spolupracovníky
na TU Hannover první motorizovaný
(servo-) teodolit.

ISPRS Commission I Symposium
"Primary Data Acquisition and
Evaluation"

First Announcement
and Call for Papers
Dear friend, you are cordially invíted to attend the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Commission I Symposium on "'Primary Data Acquisition and Evaluation".
TC I TERMS OF REFERENCE
- Planning for aerial and space missions.
- Design, construction, testing, installation and calibration of
analogue and digital imaging sensors.
- Design and performance of data reception and preprocessing systems.
- Geometrie and radiometric properties of image data and
quality standards and factors (environmental and others)
affecting data quality.
- Technical systems for recording sensor data, film scanners
and auxiliary data (time, position, attitude. etc.) and media
(film, magnetic. optical, etc.).
- Preprocessing techniques to generate datasets suitable for
analysis and measurements (radar image synthesis, multisensor integration, radiometric and geometrie corrections.
etc).
WG III IMAGE DATA QUALlTY CONTROL
ASSESSMENT AND STANDARDIZATION
WG 1/2 SYSTEM ASPECTS OF PLATFORM
GUlDANCE,
NAVIGATION AND SENSOR
POSITIONING
WG 1/3 OPTICAL DIGITAL IMAGING SENSORS
WG 114 MICROWAVE IMAGING SENSORS AND
PREPROCESSING
WG 115 HARDCOPY SCANNING AND
PREPROCESSING
SYSTEMS
WG 116 PREPROCESSING
AND ARCHIVING OF
SATELLlTE DATA FOR REMOTE SENSING
The topics to be addressed are defined by the terms of reference of the ISPRS TC I and its WG's, that should be considered as suggestions and not as boundaries.
Call for papers
Deadline for abstracts:
Notification of acceptance:
Deadline ťor com plete manuscripts:

lanuary 31, 1994
March 31. 1994
May 31, 1994

Authors should contact TC I Secretary (see address be10w) to
receive the abstract formo Use of electronic mail is strongly recommended!
Technical
SessionsTuesday, September 13 to Friday
September 16, 1994
Tu to ri a Is: the ťollowing Tutorials are oťťered on Monday
September 12. 1994:
- (A) Full-day Tutorial "'Microwave Sensors. Calíbration
and Data Processing"
- (B) Halť-day Tutorial "Quality Control and Restoration of
Grid Data"
Registration
and Accomodation
Inťormation concerning reistration should be required to the
Symposium Secretariat at Centro Volta (see address below).

E-mail:

isprs@ipmtf2.topo.polimi.it

Symposium
Secretariat
Centro Volta- Villa Olmo
22100 Como (Italy)
Phone: +39-31-572213
Fax
+ 39-31-573395
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NABízí VÝROBKY FIRMY

Germany
NIVELAČNí STROJE, TEOOOLlTY, TOTÁLNí STANICE, DÁLKOMĚRY

GEODETICKÉ POMŮCKY tuzemské

výroby a z dovozu

trasírky, olovnice, jehly, terče, pentagony,
ultrazvukové

dálkoměry,

pásma všech typů

VYKUPUJEME A PRODÁVÁME VEŠKERÉ PŘíSTROJE A POMŮCKY
provádíme zakázkové práce, opravy a rektifikace

Na požádání zašleme katalog s přehledem

výrobků, služeb í cen.

Objednané zboží zasíláme poštou.

PRODEJNA Po-Pá: 10-18 h
telefon:

38 11 64, fax: 374557

Geodetický a kartografický obzor nabízí všem podnikům, akciovým
společnostem, družstvům a soukromým podnikatelům tiskovou plochu pro

Inzerce a reklama Vám napomůže řešit
-

orientaci na nový výrobní program
modernizaci přístrojového a výpočetního parku
získání nových atraktivních zakázek
odprodej již přebytečných strojů, přístrojů, zařízení a pomůcek
problémy s odbytem a nepřiměřeným stavem zásob

Geodetický a kartografický obzor je distribuován do všech částí ČR a SR i do
zahraničí. Využijte proto stránky našeho časopisu k Vašemu prospěchu.
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