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Je ma charakteristikou přesnosti?
Váhy a vyrovnání různorodých veličin

obzor

165

Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv eV UT v Praze

m

Zavedení a funkce o v geodetických výpočtech. Rozměry vah a jejich promítnutí do vyrovnání různorodých veličin. Vliv volby
jednotek na finální výsledky. Rozbory používaných vzorců.

lntroduction and functioning oj mo in geodetic calculations. Weight proportions and their impact on adjustment oj heterogeneous quantities. lnfluence oj unit choice to final results. Analyses oj applied Jormulas.

Váhy byly definovány jako poměrná čísla charakterizující důvěryhodnost provedených měření. Mají tudíž vztah k přesnosti a jejich použití je nutné při zpracovávání nehomogenních měření, ať již z důvodu různé přesnosti, či různých
fyzikálních rozměrů. Nebývá jasno v rozměrech vah a středních chyb a ve funkci střední chyby jednotkové
Někdy
se říká, že mají rozměr, jindy zase, že rozměr nemají.
Stavbu vzorce pro volbu váhy lze osvětlit následovně:
Nehomogenní měření (lépe jejich domnělé chyby - opravy
v, patřící k různým souborům normálního rozdělení o různých charakteristikách rozptylu, ale stejné charakteristice polohy) homogenizujeme či normujeme, tedy vyjádříme je poměrně v jednotkách jejich přesnosti, tj. základní (apriorní)
střední chyby (V/mi)' Tím jsou vyjádřeny bez rozměru ve
srovnatelných hodnotách. Uměle je tak převedeme do jednoho fiktivního homogenního souboru normálního rozdělení
o fiktivní, bezrozměrné charakteristice rozptylu Z = 1. Tento
soubor by mohl výjimečně mít tuto charakteristiku i jiné velikosti a jiného rozměru. Volbu jiné hodnoty z praktických
důvodů také někdy zavádíme. Pak jsme provedli tranformaci
Vi = ~i k. Známá podmínka pro vyrovnání L VV = min se tak

mo.

m

mi

z

změní na L .!.z vv = min. Ze vztahu je vidět, že volba konm
stanty k nemá na určení minima žádný vliv. Zavedeme-li substituci (pojmenování) Ff mZi = Pi f h, dostáváme definovaný
vztah Pi mT = p,j(z = konst. Z něho po zavedení základní jednotkové střední chyby
vztahující se k fiktivnímu měření
o jednotkové váze, dostaneme Po m6 = p,j(z a z toho vzorec
pro definici váhy

mo,

nus druhou. Tato skutečnost se u stejnorodých veličin opomíjí, protože, jsou-li váhy poměrná čísla, je možné i s rozměrem pracovat volněji. Jinak je tomu ovšem u různorodých
veličin.
U hromadného zpracování dat jsou při maticovém řešení
matice vah buď sestaveny z předešlých definic (při nekorelovaných datech - jsou pak diagonální), nebo získány z kovariančních matic S (či matic váhových koeficientů Q - platí
vztah S =
Q), které ovšem vznikly z dřívějšího zpracování. Je-li zadána kovarianční matice, dostaneme matici vah
P ze zvoleného
jako P = m6 S-I. Při zadané matici Q jednodušeji P = Q-I, ale v tomto případě nevíme, jaké mo bylo
zavedeno.
Z předešlého je patrno, že
jako volený normující faktor je sice charakteristika přesnosti, ale fiktivního pomocného
souboru homogenizovaných veličin, která s přesností měřených či vyrovnaných veličin nemá nic společného. Tato volba
nikterak neovlivní výsledky vyrovnání, tj. vyrovnané veličiny a jejich střední chyby. Netřeba připomínat, že do používaných vzorců je vhodné, pokud je to možné, dosazovat
volenou apriorní hodnotu
(je-li známa) a ne její vypočítaný odhad mo, který se může podstatně lišit (malý soubor
hodnot apod.) a tím zkreslit výsledek.
Vliv volby
(nebo lépe "nevliv") ukážeme podrobněji.
Vyrovnávané hodnoty se získávají u vyrovnání měření zprostředkujících z normálních rovnic, kde řešení je možné zapsat maticově v používané symbolice (x vektor přírůstků neznámých, A matice plánu, P váhová matice, I vektor redukovaných měření) X = -(ATpA)-1 (ATpI). U vyrovnání měření podmínkových jsou neznámými veličinami opravy, které
získáme vyčíslením maticového zápisu -P-1A(ATp-1 A)-1 U
(zde U je vektor uzávěrů). Je vidět, že u obou vztahů je možno
z matic P vždy vytknout mZo a tímto krátit. Proto výsledky
vyrovnaných hodnot jsou na volbě
nezávislé.
Pro výpočet středních chyb mF funkcí F vyrovnaných neznámých či měření rozebereme používané vzorce v upřesněném zápise:
mF = mo ,JPo ,jQ;, mo = -V 1:p~v (Po zde má formální výpon

m~

mo

mo

mo

mo

mo

Ve vztahu se Po obyčejně nepíše, neb je rovno 1, ale může
mít svůj rozměr, a proto není na škodu si to uvědomit.
V ztah pro volbu váhy také ukazuje, že váha p má vždy rozměr, a to rozměr střední chyby jí příslušejícího měření na mí-
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znam pro ujasnění rozměru, n' je počet nadbytečných měření).
Bezproblémový výpočet mo dá výsledek v rozměru zavedeného
ale hodnotu více či méně odlišnou podle velikosti
a náhodnosti výběru.
Výpočet QF (neurčitý váhový koeficient pro výpočet
střední chyby funkce vyrovnaných veličin) se provádí ze
vzorců podle použité metody, a to buď:

mo.

a) QF = --

lx

"Lpaa

QF

1)2

(fy.

+ ---

"L(pbb.l)

."

.

+ ..., v matIcovem zaplse

= f~ (ATPA)-1 fx u vyrovnání měření zprostředkujících

(fx je vektor parciálních derivací fx,
F podle jednotlivých neznámých),

či speciálně QF =

~

h, ... funkčního

~o

f:f-

Diskutovaný vztah se pak zapíše:

pomo

mo,

mo

né při vyjadřování oprava přírůstků neznámých ve stupňové
-V) , p ak p IatI:
' ~a sin x =~. cos x 'T'~ento vzt ah se d'a o d vomlre
dit z definice derivace [3], nebo si jej představit jako derivaci
složené funkce:
::l'

[Q;: kdeQF je původní výraz QF po navržené
mo ,/Po
úpravě. V případě, že použijeme pro~ýpoče~riorní
výraz před odmocninou se zkrátí, tj. mF = './ QF, rozměr výsledku bude určen rozměrem QF, které je funkcí jen konfigurace vyrovnávané situace a středních chyb měřených
veličin a na voleném
je nezávislé. Rozbor ukazuje, že bez
zavedení
bychom se po předefinování některých vztahů
obešli. V praxi ovšem je zavedené označení vžité a pro některé teoretické rozbory může mít i svůj význam.
V případě zavedení odhadnutého mo do výpočtu bude výsledek zkreslen poměrem ~m?který by se měl pohybovat komo
lem 1. Zvláštní situace může nastat pro poměr ~o > 1, kdy
=

v

xO

osmo

- ... ,

----!z-.

Ch ceme- I'1d envovat
.
napr. po dl ex o G e nut-

vztahu

maticově QF = fTIP-Ifl - fTIP-1A(ATP-I) ATp-Ifl u vyrovnání měření podmínkových (kde f 1 je vektor parciálních derivacíj; funkčního vztahu F podle vyrovnaných měření li; ai,
bi, ••• jsou prvky matice plánu - derivace podmínek podle
vyrovnaných měření, q = lip).
U obou výrazů lze vytknout (eventuelně krátit) bezrozměr-

mF

a x

d·envace: ~. sin

aJ

u vyrovnání měření přímých, nebo

(I.qafp
b) QF = I.qff - (I.qaa)

nou konstantou

Pro tyto operace je proto nutné vyjít z matematické definice úhlů a derivací jejich goniometrických funkcí. Je třeba
si uvědomit, že používané vzorce, např. (sin x)' = cos x, platí
pro x vyjádřené v obloukové míře, tedy pro přesnější zápis

Obdobně při zápisu Taylorova rozvoje (či totálního diferenciálu).
Všechny možné případy ukážeme na jednoduchém cvičném příkladě vyrovnání měření podmínkových.
V rovinném trojúhelníku jsou měřeny strany sa = 206,26 m,
Sb = 206,26 m, úhly a=f3=45°a úhel y. Vyrovnané hodnoty
budeme označovat pruhy nad symbolem veličiny. Přesnost
zaměření úhlů je dána
1" a přesnost měřených délek s
= 1 mm (zde pruhy vyjadřují apriorní hodnoty). Vypočtěte
střední chybu vyrovnané strany c.
Různá řešení:
Dvě nadbytečná měření indikují 2 podmínkové rovnice.
Jejich tvar a přetvoření např.:

mor

mo

mo

střední chyby vyrovnaných veličin vyjdou, oproti logice,
větší než střední chyby týchž měřených veličin.
Podstatný závěr této části tedy je, že lllo není charakteristikou přesnosti vyrovnání a volba její apriorní hodnoty
nemá na výsledky vyrovnání vliv.
2. Použití vah při vyrovnání různorodých

veličin

Hlavní myšlenka, že pro získání jednoznačného výsledku
zpracování měření je nutno vždy vyrovnávat se zavedením
vah, je známa a není třeba ji obšírněji vysvětlovat. Správně
zavedené váhy homogenizují soustavu (viz dříve), sjednotí
se rozměry a vyrovnání by mělo probíhat bez problémů (rozměry příslušných veličin budou uváděny v hranatých závorkách).
Pří volbě vah je výhodné zavést
bez rozměru a co do
velikosti třeba rovno střední chybě měřených úhlů. Pak např.
Pro = 1 ["-2], Ps = m2ro / m2s [mm-2], protože zde mro reprezentuje bezrozměrné Tno.
Problémy mohou vzniknout okolo rozměrů měřených úhlů
a výpočtu středních chyb, vstupují-li do vyrovnání úhly
a délky. Nezřídka ve vztazích vystupují i goniometrické
funkce a vztahy bývají nelineární. Je proto třeba provádět linearizaci, zpravidla pomocí Taylorova rozvoje, s uvážením
jen lineárních členů.

xO 1
= cos po po'

~a
Sb

s~n~

sma

=

1,

m

-Va - -Vb + cotg /3-Vp- cotgav"- + Ul'1= O.
Sa

Sb

Ve druhé přetvořené podmínkové rovnici zavedeme opravy
úhlů ve vteřinách, opravy délek a tudíž i délky v milimetrech, roznásobíme p" a obdržíme pro naše zadání (protože
zde pro zavedené rozměry číselně platí Sa=Sb=P) tvar:

kde některé koeficienty (zde skryté jedničky) mají své rozměry, které kvůli zjednodušení nebudeme dále uvádět.
Ukážeme, že při práci bez vah a zavedení oprav jednou ve
vteřinách a milimetrech a po druhé ve vteřinách a centimetrech obdržíme různé přetvořené podmínkové rovníce i normální rovnice a tím i různé hodnoty oprav. Přetvořené podmínkové rovnice a normální rovnice budou mít pro tyto dva
případy tvar:
Ve: + vi + v;+ Ur= o,
Va - Vb + V';;- v~ + U; = O,

mo

3 KI + U{'= O,
4K2 +U;=O.

V~ + V';;+V;+ U{'= O,
10 Va - 10 Vb + V';;- v;+
+ U; = O,
3 KI
202 K2

+ U{'= O,
+ Ur= O. (3)

Pří zavedení vah (v odpovídajících rozměrech) rozpor odpadne a řešení obdržíme vždy stejné, např. prvý systém (3)
(odvisí od volby vah). V tomto případě při volbě Tno = 1 ~ pro
prvou soustavu qro = 1, qs = 1 a pro druhou soustavu qro = 1,
ale qs = 0,01, protože je nutno zavést s = 0,1 [cm].

m
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Nyní se soustředíme na zadání úlohy při různých volbách
a jednotek. Vypočítat máme střední chybu vy,
sa sin y
rovnane strany c, tj.. fun k ce: f == C = -. -_-o

mo, rozměrů

a

sma

f3

Pro volbu vah a výpočet středních chyb budeme zásadně
používat upravené vztahy:

r
Sa

=

Pi

P~ ~~,
mj

mf = 1iio ../Po iit (Po je rozměrová jednička).

Sb

(4)

a
1
1
1
O
O

b
-1
1

I

167

q

O

O
O

1Ip2
1Ip2
1Ip2

1Isa
-1Isb

~2
O

1
1

-SaJ

obzor

2

#0

Při jakékoliv volbě mo budou vztahy Po m5 a mo
bezrozměrné konstanty a váhy budou mít rozměr příslušné veličiny
v uvažovaných jednotkách na minus druhou. Proto není třeba
se rozměrem střední chyby jednotkové
zabývat a nejlepší
je volit ji bezrozměrnou.
Další možnosti (koeficienty přetvořených podmínkových
rovnic a, b, derivace funkce f a reciproké váhy q) uvedeme
v tab. 1 (vždy bez uvedení rozměru).
a) Volba oprav v milimetrech a vteřinách,
= 1.

mo

mo

a povedou ke stejným opravám. Jen orientačně na ukázku vypíšeme, včetně rozměrů každého koeficientu, opravy Va a v
u tohoto i předcházejícího řešení:
Sa

Tab. 1

a

f3

r
Sa
Sb

a
1

b b'
-1 -1

1 1 1
1 O O
O 1 10
O -1 -10

Při derivaci

f'

I

-!.::.fi

_ 0,1
P

P
O
O

Sa

fi

O
O

~2
O

J2

O

q

q'

1

1

1
1
1
1

1
1
0,01
0,01

!/x" je třeba uplatnit vztah (2). Normální rovnice

budou ve tvaru prvé části (3).
Potom:

Qf = I,qff - (I.qaJF I.qaa

(I,(qbf 1))2
I,(qbb.l)

(Sa

2/pZ

2s;
(~f2+f2-0)Z
- -3-pZ- - ---4---0--

4

= - jmm

mc = 1. ~

2

~ [mm

]

=

1,2 mm.

0,04[cm 2] , -mc --, O12cm.
Qf -- -3-

=
m~2

pomo

1"

=~, tj. bezrozměrná konstanta l/pZ.
p

Tab. 1 se změní na tab. 2. Všimněme si změny derivace

mc = 1. V j

[mm2] = 1,2 mm.

Všechny rozměry si opět čtenář laskavě představí.
Stejné výsledky jako v předchozích případech dostaneme,
zavedeme-li rozměry délek v centimetrech či jiných jednotkách.
Závěrem lze tedy konstatovat, že při správném zavedení
vah, dodržení stejných jednotek ve všech vztazích a troše pozornosti při manipulaci s p, obdržíme vždy stejné výsledky.
Vhodnost volby může ovšem výpočty značně zpřehlednit
a zjednodušit.
LITERATURA:

b) Volba oprav délek v milimetrech a úhlů v obloukové míře,
o = 1; v našem případě a = b = s = p (hodnotově, ne roz-

měrově). Pakqiii=

-

].

Poznámka: Změníme-li rozměry oprav délek i délek samotných na centimetry, změní se koeficienty na b',!" q' (tab. 1)
a výsledné vztahy vyjdou stejně (opticky vzhledem k rozměrům řádově jinak):

m

+2/s2

2

Každá část vztahu má svůj rozměr, který zde není pro složitost zápisu uveden, a čtenář si jej laskavě sám představí.
Výsledek dle (4):

{2/ P + {2/ sa - 0)2 _

%x!

Přetvořené podmínkové rovnice a normální rovnice po
úpravě budou ve tvaru:

[1] BOHM, J.-RADOUCH, Y.-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. Praha, Geodetický a kartografický podnik
1990.
[2] HAMPACHER, M.-RADOUCH, Y.: Teorie chyb a vyrovnávací
počet. [10,20 skriptum.] Praha, Vydavatelství ČVUT v Praze
2000.
[3] VOJTĚCH, J.: Základy mathematiky I. Praha 1928.
Do redakce došlo: 23. 10.2001
Lektoroval:
Ooc. Ing. Josef Weigel, CSc.,
Ústav geodezie FAST VUT v Brně
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Modelovanie národných katastrálnych
geoinformácií na potreby životného
prostredia a pol'nohospodárstva

Koncepcia katastra nehnutel'ností smeruje k modelovaniu jednoznačnej identifikácie geoobjektov, k ich jednoznačnému prepojeniu do vyšších priestorových jednotiek a do štátneho informačného systému.

Conception of the cadastre of real estates is oriented to unambiguous identification of geographical objects, to their unambiguous interconnection to higher spatial units and to the state information system.

Naplnenie priestorovej bázy v Slovenskej republike (SR) vychádza z katastra nehnutefností (KN) [Informačný systém
(IS) KN] a z topografických máp (Základná báza geografického informačného systému - ZB GlS). KN je základom pre
existujúce IS budované štátom, ktoré sú teritoriálne orientované a pracujú s mierkou podrobnosti máp vefkých mierok
a slúži na ich vzájomné prepojenie. Koncepcia KN nadvlidzuje na štátny informačný systém (SIS) s ciefom vytvoriť
tzv. "európsku geografickú informáciu" - GI (Dokument GI
2000) [8]. Standardizácia "kfučových položiek" do jednotlivých informačných súborov zainteresovaných rezortov vychádza predovšetkým z jednoznačnej a podrobnej klasifikácie objektov. Len takto možno definovať informačné toky
a stanoviť typy rozhraní medzi "štátom" a "verejnosťou" a následne mezi "štátom" a "zahraničím".
Ciefom príspevku je na konkrétnych príkladoch predstaviť stav naplnenia priestorovej bázy geoobjektov a zhodnotiť možnosť modelovať informačné objekty v KN na potreby
životného prostredia a pofnohospodárstva.

V geoinformatike sa nezaoberáme reálnymi objektmi ako takými, ale ich zjednodušenou reprezentáciou - modelom reality. Geoinformácie vznikajú geometrickým, topologickým,
tematickým a dynamickým popisom geoobjektov na podklade geoúdajov.
Geoobjekty sú priestorové objekty skutočného sveta
a zjednodušene ich vyjadrujeme modelom. Ak si predstavujeme model ako komplex geoúdajov, mažeme definovať
mapu ako množinu bodov "P" priestoru. Táto množina generuje "informačné objekty" s určeným výberom vlastností,
s otvoreným grafickým kódom, s údajovým vstupným a výstupným súborom objektov v informačnom modeli a s účelovou údajovou štruktúrou [4].

Ak si tieto skutočnosti premietneme do polohy IS, samozrejme takých, kde sú údaje a informácie vztiahnuté k priestoru Zeme (geoinformačné systémy), očakáváme, že konkrétny priestorový informačný objekt, ktorý sa nachádza
v raznych IS, bude z pohfadu geografickej polohy "rovnaký".
Ďalšie charakteristiky priestorových informačných objektov
- priestorové vzťahy a atribútové vlastnosti sa mažu i výrazne
odlišoval. Je teda zrejmá potreba budovať stabilné, legislatívne odsúhlasené pravidlá, štandardy a procedúry na vytváranie, zhromažďovanie, výmenu a využívanie geoinformácií
či v celoštátnom, celoeurópskom alebo celosvetovom meradle.
vývoj budovania priestorovej infraštruktúry v SR je odrazom zdokonafujúcej sa legislatívy. V roku 1995 bol prijatý
zákon Národnej rady (NR) SR Č. 261/1995 Z. z. o štátnom
informačnom systéme a zákon NR SR č. 162/1995 o katastri
nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon). Bol príjatý aj zákon NR SR
Č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
SIS je sústava informácií a informačných činností, ktoré
slúžia na plnenie úloh štátu. Informácie a informačné činnosti tvoria súčasť SIS, ak sa na ne použijú prostriedky zo
štátneho rozpočtu SR. Zákon najmli upravuje podmienky na
utváranie a prevádzkovanie SIS, ako aj práva a povinnosti orgánov pasobiacich v oblasti SIS. SIS sa člení na časti. Jednou je i automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra, (AIS GKK), ktorý je v pasobnosti
ústredného orgánu štátnej správy - Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
Pri utváraní a prevádzkovaní sú prevádzkovatelia povinní
zabezpečovať uplatňovanie štandardov. Aj pre prevádzkovatefov AIS GKK sa štandardy stanovujú a vypracúvajú na základe medzinárodných technických noriem a metodík a slovenských technických noriem. Smemice vymedzujú ich
úlohy, definujú výmenný formát údajov v súlade s katastrálnym zákonom a Národným programom informatizácie

SR.
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V KN sú evidované:
a) katastrálne územia;
b) pozemky, ktoré sú vymedzené
- vlastníckou hranicou,
- vlastníckou hranicou a sú zlúčené do vačších celkov,
- hranicou držby,
- hranicou druhu pozemku,
- rozhraním sposobu využívania;
c) stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
- sú označené súpisným číslom,
- sú zoskupenými stavbami slúžiacimi na iné než obytné účely a súpisným číslom je označená len jedna z týchto stavieb,
- nie sú označené súpisným číslom,
- sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,
- sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu
na zemský povrch;
d) byty a nebytové priestory;
e) chránené časti prírody;
f) práva k nehnutefnostiam.

v zákone o ŠIS sa "stanovuje" komplex informácií definovaný množinou lomových bodov, ktorých pravouhlé rovinné
súradnice x, y sú vztiahnuté k štátnemu geoštandardu - súradnicovému systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Spojnice lomových bodov tvoria hranice geoobjektov.
V modeli informačných objektov KN sú to hranice predmetov evidovania v KN - hranic a územno-správnej jednotky,
hranica katastrálneho územia, hranica zastavaného územia
obce, hranic a vymedzená právom k nehnutel'nosti, hranica
držby, hranica druhu chránenej nehnutel'nosti, hranica druhu
pozemku aleo sposobu využívania pozemku (tab. 1).
Každá parcela v KN nesie rad potenciálnych informácií.
Z tých všetkých sledujeme len tie, ktoré sa priamo vzťahujú
k využívaniu pozemkov. Tab. 2 ukazuje konkrétne kódovanie "tried" informačných objektov podl'a druhu pozemkov
a charakteristiky ich využívania, tak ako sú vedené v ISKN
v súbore popisných informácií.
Konkrétnym príkladom možných výstupov z ISKN je
"Štatistická ročenka". Tento sumarizačný výkaz o rozčlenení
podneho fondu v SR podl'a dohodnutých ukazatel'ov sa vyhotovuje na potreby národného hospodárstva vždy k 1. januáru každého roku. Jej časti - "Sektorové prehl'ady o plochách druhov pozemkov" a "Rozbor zmien v podnom fonde"
poskytujú prehl'ad o vývoji pol'nohospodárskeho podneho
fondu (PPF) a lesného podneho fondu (LPF) za sledované
obdobie - 1 rok.
Keďže komplex informácií KN v ISKN je definovaný
i množinou lomových bodov, priestorové údaje možno reprezentovať nielen vo forme tabul'ky ale i vo forme mapy
(analógovej a čiastočne digitálnej). Je teda zrejmé, že obdobným postupom ako v Štatistickej ročenke možno podl'a
požiadaviek zabezpečiť i ďalšie "výstupy" podl'a l'ubovol'ných
tried objektov KN.
V SR prístup k mnohým územne vztiahnutým geoúdajom
poskytuje on line [1], [7]. Poskytované druhy geoúdajov
umožňujú:
- definovanie vlastníctva pOdy, podporu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, investovanie, záložné právo,
- manažovanie pody v pol'nohospodárstve, lesníctve, vazbu
na plánovanie a správu aktivít s vodou, kanalizáciou, telekomunikáciou, káblovou televíziou,

- podporu pozemkového trhu, nájmov a cien pozemkov vo
vzťahu na ich lokalizáciu,
- analýzu využívania pody, odhadov vplyvu na životné prostredie.
Geoúdaje ISKN možeme posúdiť z dvoch hl'adísk. Ich kvality - napr. presnosti a aktuálnosti a z pohl'adu geoinformatiky, či sú informačné objekty pre používatel'ov tejto priestorovej bázy geoobjektov vyhovujúce.
Presnosť geoúdajov ISKN sa odvodzuje z analógových katastrálnych máp. Výmera pozemkov je viazaná na katastrálny
operát s právnym počiatkom v 19. storočí. vývoj digitálnej
technológie merania hraníc susedných pozemkov umožňuje
primeranú synchronizáciu geoúdajov v roznych časových horizontoch a digitálne namerané geoúdaje z máp sú spravidla
v krajnej odchýlke. Keďže katastrálne mapy boli vytvárané
roznymi technikami a po katastroch, v digitálnej technológii
je pri najstarších mapách problémom napr. spájanie hraníc
katastrálnych území. Čo sa týká aktuálnosti geoúdajov, ISKN
pracuje s priebežne aktualizovanými údajmi, čím spÍňa i tie
najprísnejšie kritéria.
Rozvoj územno-informačného manažmentu závisí aj u nás
viac od inštitučných ako od technických či personálnych podmienok. Geoinformačné techniky a doterajšie štandardy na
podporu integrácie a telekomunikácie napomáhajú riešiť
značnú časť problémov. Postupne sa rozvíjajú geoinformačné
systémy a asociované technológie. Integrácia geoúdajov dozrieva len pomaly.

Ako sme už skor uviedli, v ŠIS je zákonným predpokladom,
že rovnaké informačné objekty vo viacerých IS sú "rovnaké".
To umožňuje prepojenie ISKN aj s informačným systémom
životného prostredia. Napr. zákon o ochrane prírody a krajiny rozdel'uje chránené územia do piatich kategórií:
- národné parky,
- chránené krajinné oblasti,
- chránené areály,
- prírodné rezervácie,
- prírodné pamiatky.
Podl'a katastrálneho zákona sa aj v KN evidujú chránené
územia a prírodné výtvory (tab. 3). V súbore popisných informácií KN sa vyznačujú trojmiestnym kódom a v súbore
geodetických informácií KN mapovou značkou hranice chrá-
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Druh pozemku
2 až 7
(2 - orná póda,
3 - chmeInica,
4 - vinica,

Kód
10
11
12
13

5 - záhrada,
6 - ovocný sad,
7 - trvalý trávny porast)
10
(10 - lesný pozemok)

14
15
16
20
21
22
23

11
(11 - vodní plocha)

13
(13 - zastavaná plocha
a nádvoria)

14
(14 - ostatná plocha)

24
25
26
110
111
120
121
130
131
135
10
20
30
31
32
33
34
36
40
50
51
61
62
63
64
65
68
70
71
72
27
28
35
37
40
41
50
51
52
53
54
60
70
71
72

Spósob využívania nehnuteIností
Pozemky podmáčané, zaplavované
Pozemky zavlažované
Skleníky, pareniská a japany
Škólky ovocných alebo okrasných stromov, viničné škólky anebo škólky pre chmelové
sadivo, topolové plantáže
Pozemky v záhradkárskych osadách
Pozemky obmedzené vo využívaní
Účelová intenzifikačná zeleň, vetro1amy
Ochranný les
Lesy osobitného určenia
Lesné škólky
Pozemky nezalesnené slúžiace lesnému hospodárstvu a na plnenie úloh (prieseky, lesné sklady,
lesné komunikácie)
Pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie
Pozemky obmedzené vo využívaní
Chata na 1esnom pozemku
Potoky s chovom rýb
Rybník s chovom rýb
Tok prírodný, resp. upravený (rieky, potoky)
Tok ume1ý (prieplav, kanál, náhon, odpadový kanál a pod.)
Vodná nádrž prírodná (jazero, slepé riečne rameno)
Vodná nádrž ume1á
Močiar
Priemyselný objekt (závod, továreň, sklady)
PoInohospodársky objekt (kravín, ošipáreň, hydináreň, iné poInohospodárske prevádzkové stavby
železnice (pozemky železníc)
DiaInice
Hlavné a vedIajšie komunikácie
Miestne a účelové komunikácie (aj parkovacie plochy, verejné priestranstvá, chodníky, ulice)
PoInohospodárske komunikácie (poIné cesty spevnené)
Ostatné dopravné plochy (plochy letísk, prístavov)
Objekty lesného hospodárstva (horáreň, hájovňa, technické prevádzkové stavby)
Objekt na bývanie (okrem rodinných domov, napr. bytový dom)
Dom (rodinný)
Objekty školské a výchovné, kultúrne a osvetové, historické
Objekty zdravotnícke a sociálnej starostlivosti
Objekty obchodné, ubytovacie a stravovacie
Objekty služieb
Objekty verejnej správy a administratívy
Objekty technickej vybavenosti sídla (trafostanice, výmenníkové stanice, stavby na rozvod energie)
Ostatní objekty
Vodohospodárske objekty (vodojem, čerpacia stanica a iné)
Rekreačné objekty, telovýchovné a športové objekty (chata, záhradkárske chaty)
Manipulačné, skladové a dielenské plochy
Plochy ťažby nerastov (rudné a nerudné bane) a surovín (rašeliniská, pieskoviská, štrkoviská,
hliniská a lomy)
Plochy na ukladanie vedIajších produktov pri ťažbe nerastov a iných surovín (haldy, silážne jamy,
tvrdé výbehy, mrchoviská a pod.)
Pozemky telekomunikácií
Zeleň v bytovej zástavbe
Ostatná verejná zeleň (parky sady, plochy funkčnej a rekreačnej zelene)
Ihrisko, štadión
Kúpaliská (bazény a kúpaliská pri vodných plochách)
Ostatné športoviská (jazdiame, strelnice, lyžiarske a sánkarské dráhy, rekreačné plochy pri
chatách a hoteloch a pod.)
Plochy na Iahké ubytovanie a rekreačné zariadenia (autokempingy a chatové osady cestovných alebc
ubytovacích zariadení)
Plochy chatových osád (súkromná rekreácia)
Cintorín, urnový háj
Iné plochy
Iné plochy na PPF (rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením, ochranné hrádze,
bermy slatiny a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok - krovie, štrk, kamenie)
Iné plochy na LPF (skaly, plochy, ktoré sa nedajú zalesniť a pod.)
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.A
..5
..6
.1.
.2.
.3.
A.
.5.
.6.
1..
2..
3..
4 ..
5..
6 ..
7..

obzor

171

Druh chránenej nehnutefnosti
Maloplošné chránené územie (národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, chránený areál, národná prirodná pamiatka, prírodná pamiatka) a jeho ochranné pásmo
Vefkoplošné chránené územie (národný park, chránená krajinná oblasť) a jeho ochranné pásmo
Maloplošné chránené územie ajeho ochranné pásmo (.. 1) + vefkoplošné chránené územie a jeho ochranné pásmo (..2)
Cbtánené ložiskové územie
Maloplošné chránené územie a jeho ochranné pásmo (..1) + chránené ložiskové územie (.A)
Vefkoplošné chránené územie a jeho ochranné pásmo (..2) + chránené ložiskové územie (..4)
Vnútomé kúpefné územie, ložisko
nych, termálnych, preplynovaných
Chránená vodohospodárska oblasť
Ochranné pásmo vodných zdrojov
Vnútomé kúpefné územie, ložisko
oblasť (.2.)
Vnútomé kúpefné územie, ložisko
zdroj ov (.3.)
Chránená vodohospodárska oblasť

slatín a rašelín, ochranné pásmo 1. stupňa liečivých zdroj ov (prírodné liečivé zdroje minerálvOd alebo plynov, prírodných stolových minerálnych vOd a loží sk slatín a rašelín)

slatín a rašelín, ochranné pásmo 1. stupňa liečivých zdroj ov (.1.) + chránená vodohospodárska
slatín a rašelín, ochranné pásmo I. stupňa liečivých zdroj ov (.1.) + ochranné pásmo vodných
(.2.) + ochranné pásmo vodných zdroj ov (.3.)

Nehnutefná
Pamiatkovo
pamiatkovej
Nehnutefná

kultúma pamiatka (národná kultúma pamiatka)
chránené územie (pamiatková rezervácia, pamiatková zóna, ochranné pásmo nehnutefnej kultúmej pamiatky,
rezervácie a pamiatkovej zóny)
kultúma pamiatka (I..) v pamiatkovo chránenom území (2..)

Geodetický
Geodetický
Geodetický
Geodetický

bod
bod
bod
bod

a jeho ochranné územie
(4..) + nehnutefná kultúma pamiatka (1..)
(4..) + pamiatkovo chránené územie (2..)
(4..) + nehnutefná kultúma pamiatka v pamiatkovo chránenom území (3..)

Poznámka: Druh chránenej nehnutefnosti sa vyznačuje zápisom troch kódov, ich slovná interpretácia je napr.: 001 - Maloplošné chránené
územie, 060 - Chránená vodohospodárska oblasť s ochranným pásmom vodných zdroj ov, 100 - Nehnutefná kultúma pamiatka, 022 - Chránená vodohospodárska oblasť vo vefkoplošnom chránenom území, 421 - Geodetický bod v chránenej vodohospodárskej oblasti a v maloplošnom chránenom území, 702 - Geodetický bod na nehnutefnej kultúmej pamiatke v pamiatkovo chránenom území a vo vefkoplošnom
chránenom území.

neného územia. Našli sme priestorový infonnačný objekt
spoločný pre oba IS. V zmysle platnej legislatívy je tu predpoklad štandardizovať túto kIúčovú položku, a tým definovať vzájomné prepojenie ISKN a infonnačného systému
chránenej krajinnej oblasti.
V čase zapájania sa do európskych štruktúr sa výrazne do
popredia dostávajú krajinotvomé prvky, ktoré majú zásadný
význam z pohfadu zachovania rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi a na dosiahnutie a udržanie ekologickej
stability. Sú to biocentrá, biokoridory, interakčné prvky a solitéry [3]. Predstavujú základ územných systémov miestneho,
regionálneho i nadregionálneho významu. Systematické
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie miestnych
územných systémov ekologickej stability (ÚSES) legislatívne nie je dopracované. Zohfadniť existujúce krajinotvomé
prvky vybudované samostatne hospodáriacimi družstvami
alebo navrhované miestne ÚSES spracovatefmi pozemkových úprav (podfa zákona NR SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách) sa očakáva v blízkej budúcnosti. Možeme
tiež očakávať potrebu definovať tieto priestorové infonnačné
objekty v ISKN, napr. na získanie dotácií Európskej únie
(EÚ) na budovanie krajinotvomých prvkov.
V oblasti životného prostredia v SR sledujeme projekt

nadnárodnej "geografickej infonnácie" využitím snímok
Landsat TM. Báza údaj ov o krajinnej pokrývke SR v rámci
Eúropy sa vytvára v projekte EÚ "CORINE Land Cover".
Z interpretačných schém sa zostavuje pokrývka a aplikáciou
digitálnych obrazových záznamov sa tvorí mapa v mierke
I: 100000 [2]. Triedy krajinnej pokrývky sú na základe jednotnej metodiky v rámci projektu "CORINE Land Cover"
štandardizované (definované) a klasifikované pre mierku snímok a máp 1:50 000 až do 4. úrovne, kde sa rozlišuje 88 tried
krajinnej pokrývky. V súčasnostije v štádiu schvafovania vypracovaný návrh legendy s viac ako 100 triedami.
Porovnaním tried infonnačných objektov KN a tried infonnačných objektov projektu CORINE vidno, že v oblasti
KN triedy objektov nekorešponduje s katalógom krajinnej
pokrývky využívaným v nadnárodnom rámci v oblasti životného prostredia. Tu sa predpokladá vazba na pristorovú
bázu geoobjektov budovanú z topografických máp (ZB GlS).
5. Pofnohospodárske
vSRa vEÚ

kódovanie a evidovanie pozemkov

Model infonnačných objektov pofnohospodárstva má štruktúru objektov orientovanú na pofnohospodárske účely a zvyšovanie ekologickej stability. Zák1adné rozdelenie zložiek
krajiny v SR možeme prisposobiť zákonom EÚ dotýkajúcim
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sa pol'nohospodárstva, a to v zmysle zákona EÚ č. 350811992
(Council regulation) a č. 388/1992 (Commission regulation).
Tu sa okrem pol'nohospodárskych parciel rozlišujú i parcely
identifikačné. Identifikačné parcely možno na porovnanie so
situáciou v našej krajine zrovnať s parcelami evidovanými
v KN. Takáto parcela je v KN charakterizovaná druhom pozemku, sposobom využívania, výmerou, ... Samozrejme je
identifikovatel'ná v teréne. Pol'nohospodárske parcely definujú usporiadanie pol'nohospodárskeho celku - farmy a možu
slúžiť napr. na výpočet dotácií pre farmárov. Pol'nohospodárske parcely v našich podmienkach nemajú ekvivalent.
Blízkymi ekvivalentmi sú snáď len do sektorov združené pozemky, tak ako ich nájdeme v Štatistickej ročenke.
Bližšie sme sa venovali projektu "Model sústavy hospodárenia v podmienkach Tmavskej pahorkatiny Pol'nohospodárskeho výrobného a obchodného družstva (PVOD) Kočín"
[6]. Nový sposob hospodárenia tzv. cielené hospodárenie
smeruje k spájaniu priestorových vzťahov s riadiacimi a rozhodovacími činnosťami. Projekt Kočín bol vypracovaný na
mape v mierke 1:10 000. Ide o jedno z najlepších hospodáriacich pol'nohospodárskych družstiev v SR. V tomto projekte
je navrhnuté usporiadanie celkov pol'nohospodárskej pody
v rozsahu 1 200 hektárov v 3 katastrálnych územiach. Projektované celky v existujúcich základných mapách mierky
1:10000 pokrývajú územie viacerých katastrálnych území
a úplne nerešpektujú (resp. nesledujú) hranice informačných
objektov KN. Obecný sektorový prehfad družstva Kočín podl'a Štatistickej ročenky poskytuje prehl'ad výmer jednotlivých druhov pozemkov, avšak na potreby výpočtu výnosov
podl'a druhu pozemkov pre jednotlivých vlastníkov je nepostačujúci.
Na projekte družstva Kočín vidno, že ISKN neobsahuje
priestorový informačný objekt pol'nohospodárska parcela.
Nedovofuje zabezpečiť výpočet výnosov pre vlastníkov pody
evidovaných v KN, ktorí svoje pozemky prenajímajú PVOD
a nemože slúžiť ani na potreby pridefovania pol'nohospodárskych subvencií farmárom z EÚ.

Budovanie nových IS vyžaduje dostatok digitálnych geoúdajov, pričom sa menia nároky na kvalitu, obsah, či spol'ahlivosť.Jedným z najdaležitejších faktorov hodnotenia geoinformácií sa stáva ich aktuálnosť a súlad s realitou. ISKN
z pohfadu aktuálnosti splňa aj tie najprísnejšie kritéria. Koncepcia KN smeruje k viacnásobnému využitiu geoinformácií, najma do
- jednotnej sústavy priestorových jednotiek, ktorá slúži na
jednoznačnú identifikáciu polohy sledovaných objektov
ajavov:
- jednotnej skladobnosti priestorových jednotiek (administratívno-správnych, štatistických);
- vazby na prvky priestorovej identifikácie vyššej rozlišovacej úrovne (medzi mapami vefkých a stredných mierok).
Možno konštatovať, že geoinformácie v SR majú vefkú
tradíciu tvorby a využívania. Po digitálnom dobudovaní možu
slúžiť na podporu európskych priestorových úloh. Cesta
k zlepšeniu informatizácie v spoločnosti vedie nielen dopracovaním zjednocujúcej legislatívy, ale i komplexným digitálnym zmapovaním geoobjektov a následnou analýzou kvalifikácie a kvantifikácie štandardizovaných údajov.
Smerujeme ku KN, ktorý má byť modemou bázou údajov
integrujúcou funkciu evidencie právnych vzťahov k nehnutefnostiam, základného zdroja údaj ov pre geoinformačné
systémy, daňový systém a nositefa ďalších územne orientovaných informácií tvoriacich súčasť ŠIS.

Absencia doslednej priestorovej analýzy geoobjektov
maže sposobiť, že i správne navrhnu té, zhromaždené, selektované a prezentované údaje v priestorovej báze geoobjektov
nenájdu svoje uplatnenie a nepokryjú celý rozsah požiadaviek praxe. Priestorová lokalizácia a identifikácia objektov
a ich analýza zohráva teda úlohu multidimenzionálneho integrujúceho kl'úča na všetky druhy IS.
Aj zákony EÚ nám celkom jednoznačne našepkávajú potrebu "zamyslieť" sa nad možnosťami využiti a a modelovania komplexu informácií ISKN.
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ČVUT v Praze slaví 295 let vzniku
polytechnické školy

proděkan

Prof. Ing. Bohuslav Ve
Fakulty stavební pro zahl
a vnější vztahy Č

Počátky, rozvoj a současnost Českého vysokého účení technického v Praze. Vliv a přínos významných geodetů
rozvoji školy i oboru. ProJesor Kořistka, první rektor pražské techniky, životopisné údaje, Kořistkovy výškopism

Beginning, evolution and presence oj the ČVUT. lnfluence and contribution oj significant geodets and cartogro
university and branch evolution. ProJessor Kořistka, first President oj the Prague Polytechnic, bibliographical
ka's altimetric maps.

Počátky techniky, a s ní spojených technologií, jsou velmi
starého data a lze je klást do samých počátků lidstva. Již v nejstarších civilizacích se oddělila práce fyzická a duševní.
V každé kultuře se rozvíjelo vojenské umění, budovala cestní
síť, stavěly se monumentální paláce a sakrální stavby. Nejstarší "technické" školy starých civilizací byly vojenské.
Zvláštního významu nabyla především řecká škola v egyptské Alexandrii, kde se narodily základy evropské civilizace
spojené se jmény Pythagoras, Archimedes, Platon, Euklides,
Eratosthenes aj. Středověk technický rozvoj příliš neovlivnil,
university, které vznikaly zhruba od 12. století pěstovaly humanitní vědy, zejména filozofii a byly pod silným vlivem teologie.
Značný stavební rozkvět zažily české země v době Karla
IV, kdy se Praha stala v osobě panovníka centrem Římské
říše. Roku 1348 byla založena universita, postaven nový kamenný most, budován Svatovítský chrám, Nové město pražské, hrad Karlštejn a mnohé další stavby. Technické dovednosti byly sdělovány v rámci stavebních hutí spojených se
jmény slavných stavitelů - Matyáše z Arrasu, Petra Parléře
a Benedikta Rejta z Pístova. Tyto stavební hutě, kde se mistři
a tovaryši vyučovali umění měřickému i stavitelskému, je
možno považovat za první neveřejné školy a základ cechovních bratrstev. Ve svém znaku měly "hutní kořen", geometrický obrazec, jehož vytesáním do dokončené stavby označovaly hutě své dílo.
Období renesance, navazující na myšlenky starořeckých
filosofů a matematiků, spojené též s rozvojem obchodu, objevnými plavbami na přelomu 15. a 16. století a zkoumáním
přírodních zákonů, posílilo rozumové poznání. Základem pokroku již nebyla pouhá empirie, ale stal se jím experiment
potvrzený matematickou teorií. Jmenujme práce Kopemíkovy, Galileovy, Newtonovy aj. Prvními významnými inženýrskými díly byly především stavby fortifikační sloužící
opevnění měst a hradů. Zde je vhodné uvést i slovní výklad
slova inženýr. Není odvozeno od anglického engine (stroj).
Naopak se jedná o označení osoby vynikající svým "ingeniem", tj. schopností řešit technické problémy pomocí svého
nadání, znalostí a technických zkušeností.

Otázka vymezení období vzniku prvních inžen
je obtížná. Technický dorost získával své znalos
chů a vznikající manufaktury neměly přílišnou
chovy inženýrů. Ti však byli naprosto nezbytní
účely. Prvé školy tohoto typu začaly vznikat v r
narchii až z podnětu významného vojevůdce E
ského. V letech 1715-1717 se ve Vídni začalo
vilní a vojenské stavitelství, roku 1718 následov
zmínku stojí též první státní dělostřelecká škola
založená roku 1744 v Rudolfově u Českých E
Vídeňské školy měly složitý vývoj a procházely
Učilo se na nich čtyři dny v týdnu po dvou hod
Často se stěhovaly, jejich existence byla odvi~
nášů, s jejich úmrtím se školy dostávaly do obtí
zanikaly.
Tím více je nutno ocenit skutečnost, že právi
roku 1707 dán podnět k výuce pouze inženýrsk)
Přes zákonité počáteční těžkosti, ale za přispěr
tak došlo ke vzniku jedné z nejstarších střed,
technických universit, která s výjimkou němel
v letech 1939-45, slaví v tomto roce výročí 295
přetržitého trvání. U jejího zrodu stál Christian
lenberg. O jeho životě toho příliš nevíme. Narod
ské Lehnici. Jako dvacetiletý mladík se dal
francouzské armády, kde se zdokonaloval v o
pracích. Po svém návratu do Prahy se rozhodl
gickou dráhu a svoji myšlenku vtělil do česky p
adresované císaři Josefu 1., který nechal Willer
zkoušku před Válečnou radou a udělil mu titul cí
ženýra. 18.1. 1707 vydává císař Josef I. reskri
jazyce, obsahující slova "ljsouce vůbec ajedno
povědomo, kterak v nadepsaném království naš(;
Českém veliký nedostatek na ingeniřích jest, ...
vým jeho prohlášením milostivě dobře spokoj
číme. "
1. Willenberg zahájil výuku počátkem roku 1
povinnost vyučovati inženýrskému umění 12 ose
ského, rytířského i městského, a to v prvním roce
hodinu od 10 do 11 a ve druhém roce však již
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Obr. 1 Historická budova CVUT v Praze, působiště
prof Gerstnera, prof Kořistky, později sídlo oboru
zeměměřického studia

od 10 do 12. Výuka probíhala v jeho bytě poblíže Karlovu
mostu. Vyučovala se matematika, geometrie, trigonometrie,
opevňovací práce a základy zeměměřictví. Stručně jen připomeňme, že Stavovská inženýrský škola v Praze vznikla
40 let před založením věhlasné Mostní a silniční školy v Paříži (Ecole des Ponts et Chaussées, Paris 1747). Z dalších pedagogů jmenujme Františka Antonína Linharta Hergeta
(1741-1800), který se specializoval zejména na výuku zeměměřictví. Výuka probíhala v Klementinu, počet žáků již
přesáhl stovku, mnozí z nich byli kadeti a poddůstojníci. Herget byl nejen významným pedagogem, ale zastával i řadu vysokých funkcí. Byl hlavním zkušebním komisařem pro připravovaná měření při budování josefínského katastru
a ředitelem zemského stavebního úřadu a rozhodovalo veřejných stavbách nejen v Praze, ale i po celých Čechách. Silně
se angažoval v české vlastenecké společnosti a byl i úspěšným podnikatelem ve stavebnictví. Známým pojmem je např.
Hergetova cihelna. Méně známou informací je fakt, že původní budovu Betlémské kaple, kde kázal Jan Hus, nechal
zbourat právě profesor zeměměřictví Herget a na jejím místě
si zřídil skladiště stavebního materiálu. Frágnerova rekonstrukce Betlémské kaple, těsně sousedící s budovou bývalé
Zeměměřické fakulty v Husově ulici, je dnes majetkem
ČVUT a probíhají v ní pro~oce, slavnostní zasedání Vědecké
rady a volby rektora.

3. Česká polytechnika (Královský český polytechnický
ústav 1806-1869)
U vzniku České polytechniky stál František Josef Gerstner
(1756-1832). Narodil se v Chomutově, studoval matematiku a astronomii, byl žákem prof. Hergeta. Po skončení
studia se zabýval mapováním a vyměřováním pozemků, jistou dobu působil i jako astronom na pražské hvězdárně.
Byl všestranně zaměřený, mezi jeho hlavní práce patří oblast mechaniky a zavádění parních strojů. Gerstner byl
vůdčí osobností českého vědeckého života na přelomu
18. a 19. století. Dokázal spojit svoji mimořádnou matematickou erudici s požadavky praktického inženýrství.
Jeho zřejmě nejznámějším technickým dílem je projekt
a vybudování koněspřežné železnice, první na evropském
kontinentu, spojující České Budějovice a rakouský Linec,
která zahájila provoz roku 1828. Známým Gerstnerovým
spolupracovníkem byl Josef Božek (1782-1835), tvůrce
prvého českého vozu poháněného parním válcem, prvního
parníku a konstruktéra řady zeměměřických přístrojů, které
lze vidět v expozicích Národního technického muzea
v Praze.
Věnujme se krátce přínosu Gerstnera pro vznik polytechniky. Ta byla od roku 1806 součástí pražské Filozofické fakulty. Z ní byla vydělena 15. 9.1815 a stala se tak první tech-
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nickou školou nejen v Čechách, ale i v celé habsburské monarchii. Na počátku tohoto historického aktu stálo rozhodnutí císaře Františka 1., že udělí titul císařského rady, s nímž
byly mimochodem spojeny četné materiální výhody, nejstaršímu profesoru Filozofické fakulty na pražské universitě.
A tím byl právě Gerstner, který byl především technikem, ale
asi již nikoli příliš filozofem. Na fakultním shromáždění dne
15. 2. 1814 dali filozofové najevo, že vznešená filozofie se
nemůže snížit ke spolupráci s jakousi technikou a Gerstnerovi tento titul proto nepřísluší. Gerstner oponoval tvrzením,
že mechanika, architektura a zeměměřictví k filozofii nejen
patří, ale jsou dokonce tak významné, že bez znalosti jejich
základů by neměl být udělován doktorát filozofie. Císař rozhodl rychle a nekompromisně svým dvorským dekretem
o osamostatnění technické větve Filozofické fakulty a jmenoval Gerstnera nejen prvním ředitelem nově vzniklé školy,
ale udělil mu dokonce i výše zmíněný a filozofy napadnutý
titul dvorního rady. A tak se odehrála další významná kapitola života českého vysokého technického školství, které tím
vykročilo na cestu samostatné školy.
Uveďme několik známých jmen spojených s pražskou polytechnikou. Zmínku si zaslouží profesor Dr. Jan Krejčí
(1825-1887) označovaný za zakladatele české geologie a mineralogie, zakladatel Sokola doc. Dr. Miroslav Tyrš
(1832-1884) přednášející estetiku a dějiny architektury
a dále básník, překladatel a na škole učitel angličtiny Josef
Václav Sládek (1845-1912).
V závěru historie pražské polytechniky dochází ke dvěma
významným statutárním aktům. Roku 1863 je zavedena čeština jako rovnoprávný úřední vyučovací jazyk spolu s němčinou, roku 1869 se polytechnika rozděluje na dva samostatné ústavy - český a německý. Roku 1865 byla zrušena
funkce doživotně jmenovaného ředitele školy a nahrazena
volenou a časově omezenou funkcí rektora. Je potěšující, že
historicky prvním rektorem techniky byl zvolen zeměměřič
Karel Kořistka. S ohledem na jeho mimořádný význam, jak
pro školství tak i pro náš obor, je mu věnována závěrečná
část tohoto článku.
4. Česká vysoká škola technická (1869-1920)
Je pochopitelné, že v nacionálně vypjatém období konce 19.
století, docházelo mezi českou a německou polytechnikou
k rivalitě a občasným sporům. Na druhé straně existence dvou
nezávislých škol vedla díky soutěžení ke zvýšení úrovně
vzdělání. V případě, kdy se jednalo např. o požadavky na navýšení státních příspěvků plynoucích do rozpočtu školy, postupovaly obě školy vůči Vídni ve vzácné shodě. Sídlem
české techniky se stala roku 1874 nově postavená budova na
Karlově náměstí (dnešní Strojní fakulta ČVUT). Německá
škola sídlila dále na adrese velmi dobře známé všem geodetům středního a staršího věku, byla jí Husova 5 na Starém
Městě (obr. 1). Zajímavým faktem je i skutečnost, že i německá technika měla přes polovinu posluchačů s českou národností. Nedivme se tomu příliš, německá odborná terminologie byla v té době vyzrálá, česká se povětšinou tvořila.
A pracovním trhem pro absolventy bylo celé RakouskoUhersko, kde jednotícím jazykem byla němčina. Ostatně na
německou techniku přešli v roce 1869 i dva velikáni české
techniky, a sice prof. Josef Zítek, architekt a stavitel Národního divadla a již zmíněný prof. Kořistka. Jeho obchod byl
způsoben zamítnutím jeho požadavku na vytvoření katedry
vyšší geodézie a sférické astronomie na českém ústavu. Na
německém to kupodivu problém nebyl.
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Vznik samostatné české vysoké školy spadá do období průmyslové revoluce a nastupující tovární velkovýroby. Rozvíjel se těžký a chemický průmysl, elektrotechnika a cukrovamictvL Roku 1875 byly obě pražské techniky postátněny,
tj. byly řízeny vládou nikoli zemským sněmem. Byl zaveden
systém státních závěrečných zkoušek, povinné i volitelné
předměty, stipendia, kolejné a školné. Mezi státnicové předměty byla zařazena i geodézie (dle dobového zápisu geodaesie, tj. měření polí, nivellace a měření krajin), která byla zařazena mezi tzv. předměty první třídy, tj. povinné.
Po organizační stránce byly vytvořeny rektoráty, ústavy,
katedry, dílny, knihovny, laboratoře, technická správa. Jinými
slovy, vše co mají vysoké školy dodnes. Pro zajímavost
uveďme, že prvním kvestorem byl v letech 1877-1892 básník Jaroslav Vrchlický. Měl na starosti veškerou administrativní agendu školy a tuto funkci vykonával od svých 24 let.
Koncem století byla česká technika nejrychleji se rozvíjející
školou v monarchii. Počet studentů rychle stoupal a na počátku 1. světové války dosáhl počtu 3 000 posluchačů.

I po vzniku samostatné republiky roku 1918 zůstaly dvě vysoké technické školy v Praze a v Brně, obě rozdělené na českou a německou. Usnesením vlády z 20. 8. 1920 byla vytvořena jedna velká škola - ČVUT, tvořena Fakultami
stavebního inženýrství, architektury a pozemního stavitelství
a dále inženýrství chemicko-technologického, zemědělského
a lesního, strojního, elektrotechnického a Fakultou speciálních nauk. V následujících letech až do současnosti se z rámce
ČVUT osamostatnily některé fakulty (chemická, zemědělská, ekonomická) a vznikly tak samostatné školy. Je zajímavé, že titul inženýra pro své absolventy zachovaly.
Obor zeměměřictví se vyučoval na Fakultě speciálních
nauk. Jednalo se o nejmenší školu v rámci ČVUT, výuka byla
zpočátku pouze dvouletá. Kromě zeměměřictví zde též probíhaly kurzy pro pojistné techniky a středoškolské učitele
matematiky a deskriptivy. Absolventi zeměměřické větve
měli výhodu, že nacházeli uplatnění jako autorizovaní civilní
inženýři a uplatňovali se ve státní správě při budování
a údržbě katastru. Je zajímavostí, že v letech 1921-23 se na
zeměměřičinu zapisovali ruští a ukrajinští emigranti ze Sovětského svazu v množství, které dokonce přesáhlo počet studentů české národnosti. Počet cizinců na ČVUT se tehdy pohyboval v rozmezí 1400 až 1800 posluchačů a tvořili až
38 % všech studentů. Mezi významné osobnosti na oboru zeměměřictví patřili profesoři Josef Petřík (1866-1944, rektor
ČVUT 1926-27), František Fiala (1883-1974 ), Josef Ryšavý
(1884-1967,
rektor ČVUT 1947-48), Emil Buchar
(1901-1979), Josef Bohm (1907-1993).
Není v možnostech tohoto příspěvku popisovat veškeré
a četné reorganizace, kterými ČVUT procházelo do současnosti. Uveďme proto pouze přehledně, že současné ČVUT se
dělí na šest Fakult - stavební, strojní, elektrotechnickou, architektury, dopravní a jadernou a fyzikálně inženýrskou. Počet posluchačů inženýrského studia se pohybuje kolem 450,
doktorandů je několik desítek. Doba studia je 5,5 roku na inženýrském studiu a tři roky na doktorském. V rámci oboru
geodézie a kartografie působí katedry geodézie a pozemkových úprav, vyšší geodézie, mapování a kartografie a speciální geodézie.
Čtenáře může zajímat i historie některých titulů udělovaných školou. Říšským zákonem č. 38 z roku 1901 bylo všem
vysokým technickým školám přiznáno právo udělovat na zá-
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kladě vykonání státní zkoušky titul doktora technických věd
(Dr. Techn.). Od roku 1905 byly udělovány čestné doktoráty
technických věd (Dr. Techn. honoris causa). Zlatý rektorský
řetěz spojený s titulem Magnificence je používán od roku
1906. A konečně, na základě císařského nařízení č. 130
z roku 1917, je všem úspěšným absolventům vysoké školy
technícké udělován stavovský inženýrský titul (Ing.).
6. Prof. Dr. Karel Kořistka - průkopník hypsografické
metody v kartografii
Osobnost profesora Kořistky, byla několikrát zmíněna v předchozím textu. S ohledem na jeho přínos rozvoji školy i našeho oboru, považujeme za vhodné uvést některé jeho odborné aktivity, které nejsou zeměměřické veřejnosti
všeobecně známé.
Rod Kořistků pochází ze starého slezského fojtského rodu
z Holasovic u Opavy. Karel Kořistka se narodil 7. 2. 1825 na
Moravě, v Březové u Svitav. Po studiích v Jihlavě, Brně
a Vídni, kde se věnuje studiu matematiky, fyziky a astronomie, působí krátce v Banské Štiavnici, kde byl asistentem
proslulého fyzika Dopplera, který se též později významně
zapsal do dějin naší školy. Roku 1849 odchází do Brna, kde
je ve svých 24 letech jmenován profesorem geodézie a lesnictví a spolupracuje s Geologickým ústavem ve Vídni. Již
tehdy provádí svá první výšková měření krajiny, věnuje se
tak činnosti, která jej bude provázet celou jeho profesní
dráhu.
Již roku 1851, ve svých 26 letech, odchází mladý Kořistka
na pražskou polytechniku, kde působí až do roku 1892, tj.
dlouhých 42 let. Na pražské škole je profesorem praktické
geometrie a matematiky. Je považován za výborného organizátora a řečníka a tak roku 1865, ve svých 40 letech, je zvolen historicky prvním rektorem pražské polytechniky. Z odborného hlediska je prof. Kořistka (obr. 2) znám jako autor
mnoha prací z oblasti fyziky, statistiky, geodézie a geologie.
Podívejme se nyní blíže na Kořistkův podíl při rozvoji kartografie, kde je autorem řady unikátních map z našeho území,
zaměřených především na moderní metody zobrazování výškopisu, tj. terénního reliéfu.
První ze slavných Kořistkových map je výškopisný plán
Prahy z roku 1858 nesoucí titul Niveaue Karte der Stadt Prag
nach neuen Nivellements entworfen von Car! Kořistka, měřítka cca I: 14 400 a formátu 291 na 272 mm. Zde je na místě
si stručně připomenout, v čem spočívá Kořistkovo novátorství. Na historických mapách se výškopis vyjadřoval po
dlouhá staletí tzv. kopečkovou manýrou spočívající v opakované schematické kresbě řetězce vrcholků. Později, zejména v období tří historických vojenských mapování, která
probíhala na území habsburské monarchie postupně v letech
1763-1787,1807-1869 a 1870-1883 a která řídil Vojenský
zeměpisný ústav ve Vídni, se pro zobrazení reliéfu používala
metoda šrafování. Šrafy jsou krátké čárky kreslené ve směru
spádu, kde s přibývajícím spádem se zvyšuje hustota sousedních šraf. Čili strmá úbočí jsou pokryta šrafurou hustěji,
plochy s menším sklonem jsou světlejší, vodorovné plochy
zůstávají bílé. Tato metoda má sice geometrický základ,
z praktického hlediska mapu značně graficky zatěžuje a tím
nepříznivě ovlivňuje její čitelnost. Je neocenitelnou zásluhou
prof. Kořistky, že byl naším prvním a velmi úspěšným průkopníkem dnes na mapách a v soudobé technické projekční
praxi používaných vrstevnic a barevné hypsometrie, tj. metody výškových vrstev.

Praha měla v té době pouze jediný geometricky polohově
přesný plán, zkonstruovaný na základě bodů trigonometrické
sítě. Byl jím proslulý plán Prahy vyhotovený pozdějším generálem dělostřelectva Josefem Jlittnerem v letech
1811-1815. Tento plán měl dvě verze a sice vojenskou,
s přesným zákresem městských hradeb a zejména půdorysu
vojenské pevnosti Vyšehrad, a civilní, kde výše zmíněné objekty byly vyznačeny pouze schematicky. Tento plán byl
např. použit i jako polohopisná osnova pro neméně proslulý
architektonický model Prahy Antonína Langweila, dokončený roku 1837. I na tomto Jlittnerově plánu jsou ještě použity pro znázornění reliéfu šrafy. Významným mezníkem nových směrů v kartografii se stává až výše zmíněný výškopisný
plán Kořistkův.
Již za dob Kořistkova předchůdce prof. Dopplera byla prováděna jeho žáky četná nivelační měření na území Prahy.
Prof. Kořistka však měl s použitelností studentských měření,
zatížených četnými chybami, své zkušenosti, a proto se rozhodl pro vlastní přístup. Sokl sochy sv. Václava na tehdejším
Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí) použil jako základní výškový bod s výškou 103,38 vídeňských sáhů (jeden
sáh = 1,896484 m, tj. cca 196 m n. m.). Podrobná měření
byla prováděna na území Starého i Nového Města, Malé
Straně a Hradčanech. Měřili pouze Kořistkovi asistenti a vybraní výborní studenti. Výsledky měly sloužit nejen pro
tvorbu moderního výškopisného plánu Prahy, ale i pro účely
projektování vodovodů, kanalizací aj.
Kořistkův výškopisný plán Prahy má vrstevnice po jednom vídeňském sáhu. Barevná hypsometrie je vymezena vrstevnicemi 100, 105, 115, 130, 150 a 170 sáhů, které vyme-
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zují typické výškové vrstvy a jsou vykryty barevnou stupnicí
od bílé přes žlutou, růžovou až po jasně červenou. Půdorysná
kresba zástavby i vrstevnice jsou kresleny černě. Dále plán
obsahuje úplné názvy ulic a očíslování významných veřejných budov. Celkový dojem z této první moderní mapy
Prahy, vytištěné r. 1858 v německé Gothě nakladatelství Justu s Perthes, je velmi zdařilý. Další tištěné verze, česká
i německá, následovaly v těsném sledu. Lze konstatovat, že
tehdy pouze 331etý Kořistka osvědčil svůj mimořádný talent
pro geodézii a kartografii a je oprávněně považován za otce
moderní české kartografie.
Rozsah časopisu bohužel neumožňuje zabývat se stejně
podrobně i dalšími Kořistkovými významnými kartografickými aktivitami. Přesto je nezbytné zmínit dva další milníky
české kartografie, kterými jsou Kořistkovy výškopisné mapy
Vysokých Tater a Krkonoš.
Mapa Vysokých Tater, měřítka 1:100 000, je datována rokem 1863. Kořistka je ve věku 38 let na vrcholu svých životních sil a je schopen podrobného geografického průzkumu
vysokohorského prostředí. Kořistka měřil výšky tatranských
velikánů barometricky i trigonometricky. Na své mapě uvádí
120 vrcholů, 40 horských ples, přibližně stejný počet vodních toků a dolin, obce a samoty, seníky, salaše, minerální
prameny, vodopády, silnice a stezky a politické hranice. Hranice výškových stupňů vymezuje vegetačně - jedná se o zóny
žitnou (do 2000 stop), ovesnou (2500), spodní lesní pásmo
(3300), svrchní (4300), kosodřevinu (5300), traviny a mechy
(7000) a výše holé skály. Jedna stopa = 0,316081 m. Kořistkova studie o Tatrách je doplněna orografickými a geologickými údaji a množstvím velmi zdařilých malířských skic.
I tuto mapu, nazvanou Hohen Tatra in den Centra I Karpaten, vydalo nakladatelství v Gothě.
Ve stejném měřítku, tj. 1:100000, mapuje již 521etý Kořistka nejvyšší české pohoří Krkonoše. Jedná se o součást
velkoryse pojatého souboru geografických prací přírodovědeckého výzkumu Čech, který měl obsáhnout celou zemi. Za
první mapu Krkonoš se považuje mapa trutnovského malíře
a měřiče, a velkého znalce Krkonoš, Šimona HUtella z konce
16. století. Krkonoše byly pochopitelně lákavou výzvou i pro
řadu dalších měřičů a kartografů. I zde je však Kořistkův přínos zobrazení horského reliéfu originální a nezastupitelný.
Spočívá především v používání moderních měřických metod
spojených s Kořistkovým talentem pro topografické vystižení a znázornění krajiny. Před vlastním mapováním krajinu
předem dlouhodobě studoval, zkoumal její geologické složení i orografické charakteristiky. Výsledná mapa je potom
syntézou získaných primárních i dedukovaných poznatků,
vyjádřenou polohopisnou situační kresbou, výškopisem
a názvoslovím. Kořistka prováděl svá měření v letech
1867-1874. Mapa nese český název Krkonoše a podtitul
mapa výšek, podle vlastních měření navrhl a nakreslil profesor dr. K. Kořistka. Mapa nemá geografickou síť a její rám
je vůči severu stočen cca o 12 zeměpisných stupňů. Důvodem je snaha, aby se nejdelší krkonošský hřeben dostal do
delší osy obrazu. Mapa uvádí převážně české názvy. Výškové
stupně jsou uvedeny po 100 metrech s barevným odlišením
od nahnědlých tónů přes olivově zelenou, fialovou až ocelově modrou. Soudobé mapy používají poněkud jinou barevnou koloraci výškových vrstev. Sněžka je uvedena výškovou
kótou 1601 metrů. Mapa jako celek působí barevně velmi
svěžím dojmem. Vyšla roku 1877 ve vídeňském nakladatelství F. Koke.
Pro zajímavost lze ještě uvést, že prof. Kořistka své vědecké práce, včetně map, publikoval nejen v německém ale
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i českém jazyce a i když své křesní jméno psával Carl, u svého
příjmení důsledně dbal, aby bylo vždy uváděno Kořistka.
Vraťme se v závěru tohoto příspěvku k dalšímu životnímu
běhu profesora Kořistky. Byl členem Královské české společnosti nauk, vykonával funkci poslance Českého sněmu,
byl zvolen poslancem Říšské rady. Obdržel četné řády a vyznamenání. Roku 1878, ve svých 53 letech, byl povýšen do
rytířského stavu a stal se dvorním radou. V jeho rytířském
erbu (obr. 3) je měřická pyramida stojící na třech terénních
vrcholcích a nad ní pět zlatých hvězd. Pod štítem je Kořistkovo krédo Omnis perseverantia mons vinctitur- Každá hora
vytrvalostí se zdolá. Do penze odešel roku 1893 ve svých 68
letech. I nadále zůstal činný a aktivně se věnoval rozvoji českého technického vysokého školství. Profesor Kořistka zemřel v Praze 18. 1. 1906.
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DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA
Zeměměřická díla a katastr
nemovitostí v územním plánování
a stavebním řádu

Setkávám se často s názorem, že po změnách právních předpisů zeměměřictví a katastru a změnách stavebního zákona v období let
1990 až 1995, jsou dostatečně vymezena práva a povinnosti účastníků výstavby na straně jedné a geodetů na straně druhé. Cílem tohoto příspěvku je srozumitelně prokázat - stavebním úřadům, účastníkům územně plánovací, projektové a stavební činnosti, zeměměřičům a orgánům zeměměřictví a katastru - přímou souvislost
mezi zákonnými povinnostmi podle stavebního zákona a zeměměřickými a informačními činnostmi podle zeměměřického a katastrálního zákona. Činnostmi, které na trhu představují převažující
objem výkonů soukromých zeměměřických firem a katastrálních
úřadů.
Jednotlivá zeměměřická díla a informace katastru nemovitostíjsou
postupně přiřazována povinnostem upraveným jednotlivými oddíly
a částmi stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Tato zeměměřická díla jsou skutečně ze zákona povinná, není-li v textu uvedeno, že jde o nadstandardní dílo.
V příspěvku nejsou popsány veškeré produkty požadované ve výstavbě. Neuvádějí se například specializovaná geodetická měření
a určování kubatur projektovaných terénních úprav nebo vyhotovení
3D modelů terénních úprav nebo inženýrských objektů, úzce specializovaná kontrolní měření nebo vytyčení technologických objektů,
kontrolní měření stavebních montovaných díků apod. Naopak jsou
uvedeny produkty stanovené prováděcí vyhláškou zeměměřického
zákona, které jsou nezbytné k bezpečnému provedení stavby v závazně stanovené (územním rozhodnutím a stavebním povolením)
prostorové poloze a tvaru.
Díla ověřovaná ve veřejném zájmu podle zeměměřického zákona
úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry jsou označena
(VOZI).
1. Územně plánovací podklady (část první, oddíl 2 stavebního
zákona - urbanistické studie, územní generel, územní prognóza, územně technícké podklady),
• státní mapa měřítka 1:5000, 1:10 000, 1:25 000 nebo 1:50 000
- podklad grafické části územně plánovacích podkladů,
• tematická polohopisná a výškopisná mapa středního nebo velkého
měřítka (VOZI) - podklad grafické části územně plánovacích podkladů zhotovený obvykle převzetím části obsahu státní mapy.
2. Územně plánovací dokumentace (část první, oddíl 3 a následující stavebního zákona - územní plán velkého územního
celku, územní plán obce, regulační plán obce),
• státní mapa měřítka 1:5000,1:10000,1:25000 nebo 1:50 OOO-podklad grafické části územně plánovacích dokumentace,
• tematická polohopisná a výškopisná mapa středního nebo velkého
měřítka (VOZI) - podklad grafické části územně plánovací dokumentace zhotovený obvykle převzetím části obsahu státní mapy,
• katastrální mapa a vybrané popisné údaje katastru nemovitostí podklad grafické části územně plánovací dokumentace,
• digitální forma územně plánovací dokumentace - nadstandardní
výsledek zeměměřické činnosti,
• digitální forma katastrální mapy a digitální technická mapa území
(VOZI) - nadstandardní výsledek zeměměřické činnosti,
• GlS (Geografický informační systém) území (VOZI) - nadstandardní výsledek zeměměřické činnosti.
3. Územní řízení (část první, oddíl 7 stavebního zákona - rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o chráněném území
nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků),
• katastrální mapa a vybrané popisné údaje katastru nemovitostí podklad k vypracování návrhu na vydání územního rozhodnutí,
• geometrický plán pro dělení nebo scelení pozemků (VOZI) - doklad k vyznačení nových hranic pozemků, které jsou předmětem
územního řízení (obvykle rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, o změně druhu a způsobu využití pozemků),
• grafická dokumentace průzkumu o poloze tras a objektů podzemních inženýrských sítí - podklad k zobrazení sítí v tematické mapě,

• tematická polohopisná a výškopisná mapa velkého měřítka se zobrazením sítí geodetických polohových a výškových bodů, se zobrazením hranic a popisu katastrální mapy a podle potřeby také
se zakreslením tras a objektů podzemních inženýrských sítí
(VOZI) - podklad k vyhotovení povinné přílohy návrhu na vydání územního rozhodnutí, a to situačního výkresu stavu území
pro vyznačení předmětu územního rozhodnutí (obvykle rozhodnutí o umístění stavby),
• podélný profil trasou projektované liniové stavby případně i příčné
řezy - podklad pro vyznačení předmětu územního rozhodnutí (obvykle rozhodnutí o umístění liniové stavby).
4. Zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě (část
druhá, oddíl 2 stavebmllo zákona - pro projektovou činnost
a pro vedení realizace staveb s poznámkou pod čarou - odkazem na zeměměřický zákon),
• činnost ověřování (úředně oprávněných zeměměřických inženýrů)
vybraných výsledků zeměměřických činností podle zeměměřického zákona,
• kontrolní měření (vytyčování) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů pro účely ověření.
5. Povolování staveb a terénních úprav (část druhá, oddíl 4 a 5
stavebního zákona - ohlášení drobných staveb, stavební povolení, povolení terénních úprav),
• síť geodetických polohových a výškových bodů a vytyčovací síť
(VOZI) - geometrický základ projektovaného vytyčování a kontrolní měření prostorové polohy a tvaru nebo měření posunů a přetvoření objektů stavby (případně i dotčeného území) nebo terénní
úpravy,
• vytyčení hranic pozemku určeného k oplocení nebo zastavovaného pozemku podle údajů souboru geodetických informací katastru nemovitostí (VOZI) - povinný doklad k oznámení drobné
stavby,
• katastrální mapa a údaje souboru popisných informací katastru nemovitostí o stavbou dotčených pozemcích a stavbách - podklad
k vypracování žádosti o stavební povolení nebo povolení terénní
úpravy,
• geometrický plán pro dělení nebo scelení pozemků (VOZI) - podklad k vypracování žádosti o stavební povolení, tj. k vyznačení
nových hranic pozemků, které byly předmětem územního rozhodnutí (obvykle rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků,
o změně druhu a způsobu využití pozemků) a současně jsou předmětem stavebního povolení nebo povolení terénní úpravy a předmětem změny vlastnických nebo jiných věcných práv evidovaných v katastru nemovitostí (prodej a koupě pozemků určených
k zastavění s cílem stavby na vlastním pozemku nebo na cizím
pozemku se souhlasem vlastníka),
• grafická dokumentace průzkumu o poloze tras a objektů podzemních inženýrských sítí - podklad k mapování tras a objektů
inženýrských sítí,
• tematická polohopisná a výškopisná mapa velkého měřítka se zobrazením hranic a popisu katastrální mapy a se zakreslením tras
a objektů podzemních inženýrských sítí (VOZI) - podklad pro vyhotovení povinné součásti projektové dokumentace, a to výkresu
celkové situace stavby v měřítku zpravidla 1:200 nebo 1:500 (zastavovací plán),
• podélný profil trasou projektované liniové stavby případně i příčné
řezy - podklad pro vyznačení stavebního povolení liniové stavby,
• vytyčovací výkresy nebo geodetické určení geometrických parametrů projektované prostorové polohy a tvaru objektů stavby nebo
terénní úpravy (VOZI) - povinná součást obsahu projektové dokumentace, nezbytná k budoucímu vytyčení,
• projekt určení posunů a přetvoření objektů stavby nebo stavbou
dotčeného území - podklad pro měření a určení posunů a přetvoření,
• geodetická (polohová, výšková a tvarová) dokumentace skutečného provedení stavby ve formě půdorysů, řezů a pohledů podlaží
staveb určených k stavební úpravě - podklad vyhotovení stavebních výkresů, které jsou součástí projektové dokumentace přestavby.
6. Vytyčování staveb (část druhá, oddíl 6 stavebního zákona)
a geodetická kontrola stavebních činností,
• vytyčovací protokoly (VOZI) - doklad o vytyčení (v souladu
s územním rozhodnutím a stavebním povolením), stabilizaci a předání vytyčených bodů stavbyvedoucímu nebo technickému dozoru investora,
• protokoly o kontrolním měření skutečného provedení prostorové
polohy a tvaru objektů stavby (u podzemních inženýrských sítí nezakrytých objektů a tras - OVZI) - doklad o geodetické kontrole
postupu stavby v souladu s platným projektovaným umístěním ob-
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jektů, podklad pro činnost technického dozoru investora stavby
a autorského dozoru projektanta stavby,
• etapová měření posunů a přetvoření objektů stavby a stavbou dotčeného území (VoZI) - doklad o bezpečném postupu zatěžování
základů stavby a dopadu zemních prací a stavební činnosti na stavbou dotčené území.
7. Kolaudace, údržba a užívání staveb (část druhá, oddíl 7 a 8
stavebního zákona),
• síť geodetických polohových a výškových bodů (VoZI) - geometrický základ geodetické dokumentace skutečného provedení
stavby a podklad mapování,
• katastrální mapa a údaje katastru nemovitostí - podklad geometrického plánu a podklad katastrálního obsahu technické polohopisné a výškopisné mapy dokončené stavby,
• geometrický plán (VoZI) pro vyznačení budova změn hranic pozemků v souladu s majetkoprávním vypořádáním dokončené
stavby a v souladu se všemi územními rozhodnutími - povinný
doklad,
• geodetická souborná dokumentace skutečného provedení stavby
(VoZI) - povinný doklad a podklad vyhotovení technické mapy
velkého měřítka,
• technická polohopisná a výškopisná mapa velkého měřítka s vyznačením hranic a popisu katastrální mapy a s vyznačením tras
a objektů podzemních inženýrských sítí (VoZI) - nadstandard určený obvykle pro účely správy území nebo nemovitého majetku
vlastníka stavby,
• geodetická (polohová, výšková a tvarová) dokumentace skutečného provedení stavby ve formě půdorysů, řezů a pohledů podlaží
staveb obvykle v měřítkách I: 1()()nebo 1:50 - povinný doklad,
• digitální forma aktualizace územního plánu - nadstandard určený
pro účely správy území,
• digitální forma aktualizace katastrální mapy (VoZI),
• GlS území (VoZI) - nadstandard určený pro účely správy území.
8. Státní stavební dohled (část druhá, oddíl 2 stavebního zákona)
• zápisy úředně oprávněného zeměměřického inženýra do stavebního deníku - nadstandard sjednaný ve smlouvě o dílo se stavebníkem (investorem stavby),
• geodetická (polohová, výšková a tvarová) dokumentace skutečného provedení stavby ve formě půdorysů, řezů a pohledů podlaží
budovy, u níž tato povinná dokumentace stavby schází (obvykle
měřítka 1:1()()nebo 1:50),
• geometrický plán (VoZI) pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí,
• technická pomoc při legalizaci nepovolené stavby pro účely zápisu budovy a vlastnického a jiného věcného práva do katastru nemovitostí.
9. Vyvlastnění (část čtvrtá stavebního zákona)
• údaje katastru nemovitostí,
• geometrický plán (VoZI) dělení nebo scelení pozemků, které jsou
předmětem vyvlastnění.
Poznámky k současné praxi
Resort zeměměřictví a katastru vybudoval moderní informační
systémy - Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a Základní bázi geografických dat (ZABAGED) vycházející z digitální
formy Základní mapy České republiky 1:10 000. Tyto informační
systémy umožňují tvorbu územních plánů a měst a obcí případně
i územních plánů velkých územních celků, ale za podmínek projektantům a architektům známých nedostatků těchto informačních
systémů. Například nedostatečná aktuálnost a přesnost některých
map, malá přesnost a nevyhovující gusterberský a svatoštěpánský
systém sáhových katastrálních map měřítka 1:2880, absence potřebných standardů digitální formy a výměnných formátů grafických
dat, atd.
Ze všech výše uvedených souvislostí stavebního zákona s činnostmi podle zeměměřického a katastrálního zákona je zřejmé, že
náš právní řád dostatečným způsobem upravuje práva a povinnosti
osob soukromého sektoru (stavebníků, ostatních účastníků výstavby
a zeměměřičů) a působnost státních a územních orgánů pro naplnění
soukromých a veřejných zájmů ve výstavbě. V zeměměřických činností ve výstavbě vznikl po roce 1993 problém v podstatě nulového
dohledu nad plněním zákonných povinností stavebníků a ostatních
účastníků výstavby (projektantů a zhotovitelů staveb). Dohled nevykonávají ani orgány resortu zeměměřictví a katastru, protože jim
to podle kompetenčního zákona nepřísluší, ani stavební úřady, protože problematiku naplňování příslušných ustanovení zeměměřického zákona, vztahujících se k výstavbě buď málo znají nebo časově
a odborně v příslušných správních řízeních zvládat nemohou. Nej-
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častějším nebezpečím pro zdárné projektování a provedení stavby je
to, že není vyhotovena obsahově úplná a dostatečně přesná mapa pro
projekt stavby (mapa skutečného a právního stavu projektem dotčeného území) a k stavebnímu řízení nejsou předloženy povinné části
projektové dokumentace jednoznačně určujicí projektovanou prostorovou polohu a tvar staveb a terénních úprav, a to vytyčovací výkresy a dokumentace o vytyčovací síti (nebo dokumentace geometrických parametrů jednoznačně určujících polohu stavby nebo
terénní úpravy). Nejobvyklejším, avšak hrubě nesprávným, způsobem definice prostorové polohy v projektové dokumentaci staveb
jsou pouze půdorysné kóty vztažené k majetkoprávním nebo jiným
hranicím různých existujících (nebo i neexistujících!!) objektů. Tyto
hranice však nebývají v terénu jednoznačné a vlastnicky nesporné,
nebo jejich hraniční značky před nebo postupem stavby zanikly. Kóty
bývají kresleny do výkresů celkové situace stavby (zastavovacích
plánů) nebo obdobných situačních výkresů. Vzniká tím nebezpečí
možných sporů především o dodržení povinných odstupů od vlastnických hranic zastavovaných pozemků, a to zejména v katastrálních územích, kde katastrální úřady vedou - pro účely výstavby zcela
nedostatečně přesnou - sáhovou katastrální mapu obvykle měřítka
1:2880 (tyto mapy se vedou na přibližně 70 % rozlohy území státu).
Nebezpečí vzrůstá hlavně (ale nejen) v individuální výstavbě rodinných domů na pozemcích, které vznikly parcelací velkých pozemků
a prodejem jednotlivým stavebníkům. Dochází jednak k případům,
že hranice pozemků nejsou před započetím výstavby jednoznačně
stabilizovány a vzájemně uznány sousedy (k prodeji a koupi došlo
podstatně dříve než k zahájení výstavby jednotlivých domů) a bohužel i k případům, že geometrické plány na dělení pozemků určených k zastavění nelze s dostatečnou přesností sjednotit s historicky
nepřesným obrazem pozemků v katastrálních mapách. Tyto mapy
bývají však v "dobré víře" použity k projektování závazné prostorové polohy staveb a povinných odstupů od vlastnických hranic pozemků jako "správné a dostatečně přesné". A to přesto, že katastrálním zákonem a prováděcí vyhláškou se deklaruje polohová
přesnost řádově metrová, ponecháme-Ii stranou, že i skutečné výměry pozemků, kterým vlastníci přikládají nemalou váhu vzhledem
ke kupním, od výměry odvozeným, cenám pozemků, neodpovídají
dostatečně přesně výměrám evidovaným v katastrálním operátu nebo
uváděným v kupních smlouvách.
Není třeba rozvádět to, že nebezpečí nepřesného a tedy nesprávného projektování určení polohy stavby vzrůstá u pozemků s vlastnickými hranicemi, které jsou současně totožné s hranicemi budoucích staveb různě tvarovaných řadových domů s různě tvarově
řešenými příčnými odstupy nebo i nezbytnými dilatačními spárami.
Geodeti jsou pak postaveni před neřešitelný úkol, a to vytyčovat
v souladu se schválenou projektovou dokumentací, bohužel ale kótami určené stavby s rozměry hrubě neodpovídajícími rozměrům zastavovaných pozemků. Lidově řečeno: rozměry a tvary domů přesahují nebo naopak nedosahují svou velikostí rozměry zastavovaných
pozemků a problém bývá v daném čase technicky a majetkoprávně
neřešitelný. Kde hledat v takovém případě viníka v možných sporech o náhradách škody, vzniklé již před začátkem stavebního procesu, je velmi problematické, protože každý z účastníků procesu
územního a stavebního řízení obstará dostatek důkazů o tom, že
chyba nevznikla najeho straně. Přitom předejít škodě lze skoro vždy.
A to tak, že stavebník respektive projektant a zhotovitel stavby včas
- a v plném souladu s povinnostmi podle stavebního zákona - přizve k přípravě projektové dokumentace geodeta s úředním oprávněním podle zeměměřického zákona. Na tomto geodetovi pak leží odpovědnost odborně, prokazatelně (písemnou formou se všemi
potřebnými technickými doklady) a včas, tj. ještě před zahájením
územního řízení o umístění stavby, upozornit stavebnika (investora),
jeho projektanta a zhotovitele stavby na všechna možná úskalí pořízení tzv. "geodetické části" projektové dokumentace a jejich vztazích k majetkoprávní problematice a katastru nemovitostí.
Značný pokrok zaznamenaly rozsah, obsah a forma (až na výjimky plně digitální) geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb. Tuto dokumentaci, jako základ svých prostorově orientovaných informačních systémů, v celostátně závazném souřadnicovém systému JTSK pořizuje a aktualizuje většina vlastníků
a správců objektů územní infrastruktury. Bohužel bez oboustranně
převoditelných a využitelných grafických dat s daty digitalizovaných
katastrálních map na územích se sáhovou katastrální mapou (na ploše
přibližně 70 % území státu). I do blízkého budoucna není v dohledu
praktická možnost vzájemné integrace těchto individuálních informačních systémů s ISKN.
Závěr
Orgány resortu zeměměřictví a katastru a soukromé zeměměřické
firmy poskytují všem účastníkům územně plánovací a investiční činnost dlouhodobě ustálené spektrum služeb. Jakost těchto služeb se
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vlivem technického pokroku a systémových změn určitě podstatně
zvýšila, ale rozhodně ještě nedosahuje ideální úrovně. Tato úroveň
je závislá na objektivních i subjektivních podmínkách činnosti orgánů resortu zeměměřictví a katastru a činnosti zeměměřických firem. Objektivní podmínky - historicky daný původ, vývoj a způsob
údržby státního mapového díla a katastrálního operátu a dlouhodobá
nedostupnost finančních zdrojů obnovy - samozřejmě převažují.
Subjektivní podmínky, zejména možnost zdokonalovat právní prostředí a racionalizovat vlastní činnost a vzájemnou součinnost státního a soukromého sektoru však nelze považovat za marginální.
Tvář naší krajiny a životní prostředí jejich obyvatel se mění především vlivem hospodářské a stavební činnosti. A to je pro odborníky
oboru zeměměřictví neustálou příležitostí a výzvou k stále lepší spolupráci se všemi, kteří se na územní správě a výstavbě podílejí.
předseda
Poznámka redakce: Text určen autorem pro časopisy
a Geodetický a kartografický obzor.

Ing. Petr Polák,
CSGK, Praha
Zeměměřič

M.: Základy geodezie planet.
Praha, Ministerstvo obrany, geografická
služba armády Ceské republiky 2001.
88 s., 27 obr., 48 tab.
BURŠA,

(048) 528.2 : 523.4

Jak praví v úvodu autor, prof. Ing. Milan Burša, DrSc., jde v této
knize v měřítku celosvětovém o první pokus podat základy geodezie planet, tedy tzv. extraterestrické geodezie" aneb geodezie planet
a satelitů, zvané též planetodezie, dle autora gramaticky důsledněji
planeodezie. Kniha navazuje na autorovu publikaci Země ve sluneční sous.tavě (viz [1]), a také vznikla v rámci výzkumných prací
ve VTOPU (Vojenský topografický ústav v Dobrušce). Zabývá se
hlavně gravitačními a tíhovými poli planet sluneční soustavy, tedy
řešením základní geodetické úlohy planet, podstatné pro popis jejich tvaru a povrchu. Nevěnuje se řadě dalších souvisejících otázek,
jako je fyzika planet, planetologie (zkoumání povrchů planet a satelitů, jejich geologických vlastností či fyzikálních polí), ani problematice, kterou řeší astrodynamika, kosmogonie atd. Toto vymezení umožňuje autorovi soustředit se na aplikace specificky
geodetických metod a s využitím nejnovějších měřených dat získat
řadu konkrétních výsledků, které mohou být zajímavé i pro jiné odborníky, zkoumající planety sluneční soustavy. Je autorovým dobrým zvykem, že teoretické úvahy jsou dovedeny do numerických
výsledků a vyjádřeny v podobě četných tabulek a názorných obrázků.
Nechybí ani poznámky k historii předmětu, nejen v první kapitole,
ale příležitostně i dále v textu.
Povšimneme si nyní některých zvláště zajímavých pasáží knihy,
vědomí si toho, že dílo obsahující 237 číslovaných vzorců a množství tabulek, v nichž jsou aplikovány, nelze v krátkém přehledu detailně diskutovat. Věnujeme se proto hlavně základním myšlenkám
a interpretacím, které mnohdy zasahují daleko mimo oblast geodezie.
Kapitola I se na necelých třech stránkách zabývá definicí a historií předmětu. O definici jsme se již zmínili. Přehled misí kosmíckých sond, které konaly měření pro planeodezii (ale nejen pro ni),
začíná lety sond Ranger k Měsíci (1962-1965), zmiňuje se o prvních pilotovaných letech kolem Měsíce (1968) a na Měsíc (1969)
a pokračuje výčtem letů k planetám, počínaje rokem 1963. Jsou podány charakteristiky jednotlivých projektů a získaných výsledků
a přehled prakticky končí v letech 1997 (Lunar Prospector)
a 1989-1995 (Galileo - Venuše a Jupiter). Detailní popis soudobého
stavu autor úmyslně nepodává, neboť by velmi brzo ztratil aktuálnost.
Kapitola 2 shrnuje základní parametry planet, potřebné pro řešení
daného problému. Jde především o Stokesovy parametry v rozvoji
gravitačniho potenciálu, určované z dynamiky umělých družic, kosmických sond a někdy i přirozených satelitů planet, a o planetocentrické gravitační konstanty (GM - definované jako součiny hmotností planet a "obyčejné" gravitační konstanty G = 6,67259 X 10-11
kg-1 m3 S-2), určované ze stejných měření (tedy bez nutnosti znát
"odjinud" hmotnosti planet). Jsou tu i rotační periody a úhlové rych-

losti rotace a pro některá tělesa rozvoje topografických povrchů do
řad sférických funkcí. S těmíto údaji pracuje autor v dalším textu.
(V tabulce 4. na str. 8 má být ve sloupci GM [109 m3/s2] hodnota pro
Slunce ještě vynásobena 1()4 - jde jistě jen o chybu tisku, záměnu
"úsporného" exponentu +4 za výraz ± 4.)
Následující kapitola 3 se zabývá problémem základní referenční
hladinové plochy planet. Připomíná, že jen na Zemi máme vodu v tekutém stavu, což umožňuje myšlené prodloužení hladiny moří a oceánů i pod pevniny, jako referenční hladinovou plochu; připomínají
se jména Gausse, Bessela a Listinga, tvůrců koncepce a pojmu geoidu. Pro jiné planety se jako možné řešení diskutuje (zhruba řečeno)
vyhledání takové vnější hladinové plochy tíhového potenciálu, která
by splňovala podmínku f (Pw - pt)2 dS = min, kde pw je průvodič
hladinové plochy S a Pt průvodič vnější topografické plochy. Obě
plochy se vyjadřují řadamí harmonických koeficientů (pro hladinovou známých jako Stokesovy); není-Ii pro topografickou plochu některého tělesa příslušný rozvoj znám, použije se střední hodnota topografického průvodiče. Nejednoduché řešení závisí mj. na stupni
podržených harmonických členů a tato závislost je ilustrována na
konkrétním případu Marsu.
V kapitole 4 je řešen problém náhradních, a to trojosých elipsoidů pro planety, neboť trojosost je ve sluneční soustavě, hlavně u satelitů, téměř pravidlem. Pojednává o tom zvláštní kapitola 6, zatímco
v kapitole 5 je zpracován rozvoj průvodiče základních hladinových
ploch planet do řady sférických funkcí, konkrétně pro Měsíc, Venuši
a Mars. Pro tato tělesa jsou v kapitole 7 vypočteny rovníkové nesymetrie (zde je uvedena i Země - připomeňme, že objev její ,,hruškovitosti" kolem roku 1959 byl svého druhu vědeckou senzací)
a v kapitole 8 odvozeny tížnicové odchylky na základní hladinové
ploše. V kapitole 5 je podrobněji pojednáno o obrovské anomálii gravitačního pole Marsu v oblasti Tharsis, kde je hladinová plocha vzedmutá nad trojosým elipsoidem nejméně o 700 m. Kapitola 9 se zabývá rozvojem tíže na základní hladinové ploše planet a Měsíce do
řady sférických funkcí. To je možné proto, že soubory Stokesových
parametrů, centrická gravitační konstanta (GM) a úhlová rychlost rotace popisují vnější tíhové pole tělesa. Je zde též diskutován problém
anomálních hmot a ilustrován opět na příkladu oblasti Tharsis planety Mars. Pro planety Merkur, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun
(o Plutu se ani nemluví), u kterých nejsou známy soubory Stokesových parametrů do vyšších stupňů, ale jen první zonální členy, jsou
uvedeny přímo rozvoje tíže na základní hladinové ploše. Jsou uvedeny s konkrétními numerickými hodmotamí jako funkce tvaru
max

g

= ao + :L anPn(O)(sin

IP), kde ao je tíže na rovníku, an jsou koefi-

n=2

cienty a Pn(O)přidružené Legendrovy funkce (nalezneme v matematických příručkách), přičemž stupen n je pouze sudý (2, 4 a maximálně 6 pro Jupiter a Saturn); IP je planetocentrická šířka.
Kapitoly 5 až 9 jsou doprovázeny obrázky (řezy, profily, vrstevnicovými vyjádřeními ploch), které známe z řady dřívějších Buršových prací, a které jsou u něho standardním způsobem názorného
vyjádření výsledků (přičemž dodržuje stálou grafickou symboliku).
V kapitolách 10 a 11 M. Burša ještě pokračuje ve zkoumání tíhových polí planet: první z nich se věnuje modelům "normálních planet", čímž se míní těleso vymezené hladinovým, zde obecně trojosým, elipsoidem. Tato aproximace se může lišit od skutečného tělesa
(je naznačen způsob posouzení rozdílů), ale hodí se pro některé aplikace. Kapitola 11 pojednává o plochách stejné tíže planet, tj. její určité konstantní hodnoty. Plochy jsou v obecném řešení vyjádřeny
délkou průvodiče ve funkci šířky (obé planetocentrické) a jsou odvozeny i vztahy k základní hladinové ploše. Na začátku kapitoly je
optimistický příslib, že možnost přibližného určení planetocentrického průvodiče ze změřené tíže na povrchu planety nebo satelitu
může být užitečná v začáteční etapě geodetické a geofyzikální aktivity na tomto tělese.
Následující kapitoly se věnují dynamickým problémům: kapitola
12 momentům setrvačnosti a sekulárním Loveovým číslům planet
a Měsíce (včetně úvah o míře hydrostatické rovnováhy a vnitřní homogenitě), v následující, 13 kapitole je odvozena gravitační potenciální energie planet. Výsledky těchto kapitol mají mj. význam pro
kosmogonické úvahy. Kapitola 14 odvozuje pro planety poloměry
dvou "sfér": sféry aktivity, kde je vhodnější popisovat pohyb satelitu v planetocentrickém než v heliocentrickém systému, a sféry gravitačního vlivu, kde gravitace, buzená planetou převyšuje gravitaci
od Slunce. Výsledky jsou v tabulce (kde kupodivu chybí Země) a někoho může překvapit, že sféra aktivity je větší, než sféra gravitace.
Je to jedna z půvabných skutečností astrodynamiky. Je tu také odvození a tabulka únikových (někdy tzv. "kosmických") rychlostí.
Poslední dvě kapitoly se týkají některých pohledů na sluneční soustavu jako celkový systém planet a na některé otázky jejího vývoje.
V kapitole 15 je provedeno dělení planet podle základních dynamických parametrů. Jejich tradíční dělení na skupiny terestrických
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a velkých planet (přičemž "dvojplaneta" Pluto+Charon stojí jaksi
mimo) je doplněno o zpřesněné dělení podle úhlového momentu hybnosti, které potvrzuje, že alespoň planety terestrické vznikly ze stejného nebulárního oblaku jako Slunce. Jsou uvedeny důvody, proč se
někdy systém Slunce - Jupiter považuje za dvojhvězdu, což je velmi
běžný jev ve vesmíru. Uvádí se dělení planet ještě podle dalších hledisek - jako je stupeň blízkosti k stavu hydrostatické rovnováhy, potenciální gravitační a rotační kinetická energie planety. Jsou naznačeny některé cesty interpretace zjištěných rozdílů. V pos~ední,
16. kapitole jsou odvozeny slapové poruchy působené Sluncem
a vnitřní částí ("naší") Galaxie na jednotlivé planety; ty druhé jsou
pro planety podstatně menší. Jsou ale počítány i slapové poruchy působené z obou zdrojů na "periferii" sluneční soustavy, v tzv. Oortově kometárním oblaku, který je považován za jakýsi "zásobník"
komet; podle odhadu je jich tam 1012 až 10'4• Burša pracuje s průměrnou vzdáleností oblaku kolem 6xl515 m aneb 40 000 astronomických jednotek (tj. středních vzdáleností Země od Slunce). výsledky této kapitoly mají, podobně jako mnohé z kapitol dřívějších,
význam spíše pro astronomy - nám hlavně ukazují, že aplikace
geodetické metodiky může zasahovat i do oblastí od tradiční geodezie velmi vzdálených, a to jak v přímém, tak i v obrazném smyslu.
Studium této publikace není snadné, ale může být velmi zajímavé
i přínosné pro rozšíření našich obzorů. Poznamenejme na závěr, že
nedávné diskuse o tom, jak psát název našeho oboru vedly k tomu,
že v první knize, pocházející z prací VTOPÚ (zmíněné v úvodu) se
mluví o "geodézii", v této je to "geodezie". Což respektuji i v této
recenzi.

[I] KARSKÝ, G.: Rec.: BURŠA, M.: Země ve sluneční soustavě.
GaKO, 47(89), 2001, č. 11, s. 300.
Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

J.: Velká encyklopedie vesmíru. Praha, Academia Praha 2002.
582 s., 197 barevných obrázků na křídové
přnoze a mnoho černobílých, mapy jižní
a severní oblohy na přední a Měsíce na
zadní předsádce, tabulky, grafy, schemata.
KLECZEK,

Po mnoha letech vychází kniha, která se snaží, snad s úspěchem, obsáhnout "celou" současnou astronomii, s četnými přesahy do příbuzných a souvisejících oborů. Je zpracována v podobě více než 5000
abecedně řazených hesel různého rozsahu, ale s dobře promyšleným
systémem. Jde o knihu populární, byť zaměřenou na vážnější
zájemce; proto bylo někdy nutné poněkud ustoupit od přesnosti v zájmu srozumitelnosti. Přesto tu najdeme kromě názorných grafů, obrázků a přehledných tabulek i menší množství matematických vzorců,
zejména tam, kde slovní výklad by byl příliš těžkopádný nebo nemožný. Jako příklady matematicky (byť v nejjednodušší podobě) podaných hesel uveďme náhodně vybraná: Boltzmannova rovnice, Coulombův zákon, Fourierova transformace, hmotný střed, koeficient
korelace, konvoluce, moment setrvačnosti, relativistická hybnost,
rudý posuv nebo Stefanův zákon. Existence takových hesel ukazuje,
že se autor nevyhýbal výkladu složitějších pojmů pro ty, kdo na úrovni
alespoň středoškolského vzdělání jim budou schopni porozumět.
Kromě vlastní astronomie zasahuje encyklopedie do řady oborů
styčných, jako je fyzika s optikou, geodézie a geofyzika, fyzika atmosféry a meteorologie, chronologie - a zahrnuje též vybrané vědecké organizace, projekty a zkratky. Již samotný výběr hesel,
a zvlášť nalezení jej ich přiměřeného rozsahu vzhledem k celému dílu,
byl při takové tematické šíři úkolem velmi obtížným. Proto každá
kritika v tomto směru od jednotlivých odborníků může být velmi
snadno nespravedlivá - bude lépe, zdržíme-Ii se jí.
Encyklopedie je velmi pěkně vypravena, využívá různých typů
písma k odlišení různých typů informací, grafy i fotografie jsou výrazné, a zejména barevné obrázky na křídové příloze jsou vynikající

kvality. Má pevnou, lesklou vazbu, na přední straně je montáž snímku
oblohy, komety a kresby Země viděné z vesmíru, vše v umělých barvách, na zadní straně charakteristika Encyklopedie jako zdroje informací o vesmíru a několik slovo autorovi. Bohužel, patrně při konečné přípravě tiskových podkladů, došlo k nemilé, včas neodhalené
chybě: na celé straně 260 jsou v základním textu (nikoliv v tučném
nebo kurzivním) systematicky vzájemně zaměněna písmena "ž"
a "ě", a některá "ů" je třeba číst jako "ý". Patrně nezbývá, než to vzít
na vědomí - zvlášť pečlivý čtenář s vhodnou psací pomůckou sí může
stránku za nějakou půlhodinku opravit. Postřehl jsem ještě jeden
drobný nedostatek: u mapy severní oblohy Gen té) na přední předsádce je na obvodu zeslabený tisk souřadnicových údajů.
Nelze jistě očekávat, že by geodet našel v této encyklopedii pro
sebe hlubší informace o svém oboru. Ale může mu být užitečná pro
získání počátečních informací z příbuzných oborů, třeba i o měrových jednotkách, jiných než jsou naše úhly a délky, o řadě termínů
a akronymů, na které narazí při svém čtení či surfování po internetu.
Neboť ani tam není vše. Velká encyklopedie vesmíru je velká nejen
v přeneseném, ale i v doslovném smyslu: její rozměry jsou 27 x 22
x 4,5 cm a hmotnost 2 kg. Je to reprezentační tisk a může zaujmout
důstojné místo v našich knihovnách.
Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ
Seminár "Geografická informácia terminológia v normách IS01) a CEN2)"
Geografický ústav (GÚ) Slovenskej akademie vied (SAV) zorganizoval dňa 24. 4. 2002 seminár k problematike prekladu geoinformaticky relevantných termínov používaných v európskych a medzinárodnych normách do slovenčiny. Seminár bol mimoriadne kvalitne
zorganizovaný. Predchádzala mu elektronická diskusia k pracovnému návrhu prekladu viac ako 500 terminov, dotýkajúcich sa oblasti práce s geografickými informáciarni, ktorý vypracoval a diskusiu viedol Ing. Ján Pravda, DrSc., z GÚ SAV v Bratislave. Na základe
tejto diskusie bol vypracovaný Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník termínov použitých v návrhoch medzinárodných noriem a v predbežných európskych normách. Ďalej bolo vymedzených jedenásť problematických okruhov prekladu uvedených
termínov. Oba tieto materiály boli podkladom na vypracovanie desiatich póspevkov do zborníka referátov z uvedeného seminára, ako
aj pre diskusiu na samotnom seminári.
Účasť na seminári z úradov, výskumných ústavov, univerzít, vedeckých ustanovizní aj zo Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN), Bratislava dokazuje aktuálnosť problematiky, a to, že
geoinformatika sa dynamicky rozvíja a preniká do čoraz viac praktických aplikácií.
Aktuálne problémy tvorby národnýych termínov možno zhrnúť do
týchto bodov:
1. Preklady termínov do slovenských technických noriem sú dóležitým podkladom aj pre vedeckú a odbornú prax.
2. Mnohé pojmy sú vo vývoji, alebo ich naša prax ešte nepoužíva,
a tak je ich obsah neurčÍto vymedzený, čo prináša problém s hfadaním správneho prekladu.
3. Často prax preberá poslovenčený anglický termín. Ide o provizórne riešenie, pretože takto tvorené terminy nezapadajú do jazykového systému slovenčiny.
4. Preklad termínov do noriem je obmedzený na hfadanie čo najadekvátnejšieho výrazu v slovenčine, pretože obsah výkladu
v angličtine, čo aj chybného, nemožno meniť. Možno ho iba pripomienkovať.
5. Geoinformatikaje interdisciplína veda, a tak musí reagovať aj na
to, ako pomenúvajú obsahovo zhodné pojmy informatici, matematici, geografi atď.
') International Standard Organization - Medzinárodná organizácia
pre štandardizáciu.
2) Comité Européen de Normalisation - Európska komisia pre normalizáciu.
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Prínos seminára vidíme vo viacerých smeroch. Diskusia odborníkov róznych oblastí pred tým, ako sa preklady noriem stanú legislatívnym faktom umožňuje znížiť chybovosť, ktorej sa pri preklade tak
rozsiahleho materiálu, dotýkajúceho sa mladej rozvíjajúcej sa vednej discipliny, nemožno vyhnúť. Seminár položil základ modernej
práce s vedeckými a odbornými termínmi používanými v geoinformatike na Slovensku. Pre pracovníkov katedier univerzít je impulzom k aktualizácii učebného plánu a orientácie vedeckého výskumu
podra najnovších poznatkov. Ale aj kontakt pracovníkov vedeckej
a odbornej praxe s predstavitermi SÚTN je kreatívnym podnetom na
ďalšu spoluprácu. Cenným je aj adresár prihlásených s elektronickými adresami, ktorý bol súčasťou materiál ov seminára.
RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.,
Katedra geografie Fakulty prírodných vied
Univerzity Mate}a Bela v Bam'ke} Bystrici

Medzinárodná konferencia
"Geodézia, fotogrametria a inžinierska
geodézia v informačnej spoločnosti"

V dňoch II. a 12. 10.2001 sa uskutočnila v priestoroch Stavebnej
fakulty (SvF) medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50.
výročia založenia Katedry geodézie (KG) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Záštitu nad konferenciou, ktorá vo svojej úvodnej časti bilancovala 50-ročnú činnosť KG (obr. I), prevzal
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
V BRATISLAVE

dekan SvF STU prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Odborným garantom
konferencie bol doc. Ing. Štefan Sokol, PhD. - vedúci KG SvF STU.
Konferencia predstavila v piatich tematických blokoch nasledujúcu
problematiku, obsiahnutú v 44 referátoch 112):
Prvý tematický blok bol zameraný na vznik, vývoj a perspektívy KG. V tomto bloku odznelí nasledujúce referáty:
SOKOL, Š.: 50 rokov vývoja Katedry geodézie na Stavebnej fakulte
STU v Bratislave.
JEŽKO, J.: Pedagogická činnosť Katedry geodézie v súčasnosti.
BARTOŠ, P: Vedeckovýskumná činnosť a kvalifikačný rast pracovníkov Katedry geodézie za obdobie rokov 1991 až 200 I.
STANĚK, V-KYRINOVIČ, P: Expertízna činnosť Katedry geodéZle.

ŽÁK, M.: Prezentácia multimediálneho CD Katedry geodézie.
MICHALČÁK, S.-PETRÁŠ, J.-JEŽKO, J.: Spomienky na našich
prvých profesorov*)
') Príspevky označené *) neboli prednesené. SÚ len publikované
v zborníku referátov.
2) Príspevky označené **) sú uverejnené v časopise Slovak Journal
01' Civil Engineering, Vol. IX. 200 I, Č. I a 2 v anglickém jazyku.

Druhý tematický blok bol zameraný na výchovu, legislatívu
a štandardizáciu v odbore geodézia a kartografia (GaK). V tomto
bloku boli prednesené referáty:
KOPÁČIK, A.: Aktuálne otázky univerzitného vzdelávania v odbore
geodézia a kartografia.
WITTE, B.: Changes and perspectives in academic surveying education in Germany.
BRlMICOMBRE, A.: The evolving of land surveying education in
the United Kingdom.
CZOCHANSKI, M.: Doskonalenie jakošci ksztalcenia przedmiotów
geodezyjno-kartograťicznych na vydzialach niegeodezyjnych.
PAWLOVSKI, W.-PRZEWLOCKI, S.: Standardyzacja w geodezji
w aspekcie norm mi<:dzynarodowych na etapie przygotowaiJ Polski
do integracji z Uni'l Europejsk'l.
NOVÁK, J.: Příspěvek k problematice studia v oboru "inženýrská
geodézie" v podmínkách VŠB - TU Ostrava.*)
LUKÁČ, Š'.: Aktuálne právne a technické predpisy v odbore geodézia a kartograťia na Slovensku. *)
Tretí tematický blok bol zameraný na vývoj, tvorbu a využívanie geoúdajov v geoinformačných technológiách. V tomto
bloku odzneli tieto referáty:
BARTOŠ, P-GREGOR, V: Príspevok Katedry geodézie k vývoju
blízkej pozemnej fotogrametrie na Slovensku. **)
BALlAK, F.-MALGOT, J.: Použitie fotogrametrických údajov v inžinierskej geológii.
HÁJEK, M.-BARICOVÁ, K.: Kartografický výskum na mapách z 3.
vojenského mapovania.**)
CZOCHANSKI, M.: Realia rynku nieruchomošci na mapach wielkoskalowych.
ŽÍHLAVNÍK, Š.: Nové trendy v lesníckej geodézii a fotogrametrii.
FENCÍK, R.: Zber údajov pomocou DGPS pre geografické informačné systémy**)
PRZEWLOCKA, R.: Od mapy Viebiego (1823) do mapy structury
funkcjonalnej glownej ulici Lódzi (2000)*)
HOLZER, R.-WAGNER, P.-LETKO, V: Pozemná fotogrametria
v inžinierskej geológii a stabilizácia ako súčasť rekultivácie stien kameňolomu.*)
Štvrtý tematický blok bol zameraný na modelovanie geodetických štruktúr a monitoring stavebných objektov. V tomto
bloku bol i prednesené nasledujúce referáty:
SOKOL, Š.-BAJTALA, M.: Využitie zmešaného lineárneho modelu
na odhad parametrov geodetickej siete. **)
STANĚK, V: Geodetický monitoring Nového mosta cez Dunaj
v Bratislave.
KYRINOVIČ, P.: Nové trendy určovania geometrických parametrov
žeriavových dráho
LUKÁČ, Š.-ROJKOVIČOVÁ, M.: Určenie geometrických parametro v atypickej žeriavovej dráhy.
JUZWA, K.-JURCZYK, Z.-PLENS, S.: Wspomaganie komputerowe procesu rektyfikacji jezdni suwnicowych.
ŽÁK, M.-LUKÁC, Š.: Kontrola geometrických parametrov vybraných objektov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
HODAS, S.: Dlhodobé geodetické sledovanie deformácií p070rovaných bodov.
SOKOL, Š.-VILLlM, A.: Zníženie vplyvu vertikálnej refrakcie pri
trigonometrickom určovaní 'prevýšení**).
.
KUBANKA, P.-ČERYOVA, I.-HOSTINOVA, G.-STANEK, V:
Regresný model pretvorenía geometrických parametrov plavebnej
komory vodného diela Gabčíkovo**)
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ČERYOVÁ, I.-KUBANKA, P: Gedo-on-line systém na veI'mi
presnú, úpravu a dokumentáciu koI'ají.
PITON, L.: Auxiliary devices in measurements of geometrical features of buildings.
SOKOL, Š.-VILLlM, A.: Určenie vertikálnej refrakcie z meraní
v lokálnej geodetickej sieti.
HOSTlNOVÁ, G.-VYBíRAL, P.: Geodetická kontrola malých
mostných objektov v Bratislave.
Posledný, piaty blok bol zameraný na trendy, prístrojovú
techniku a technológie budúcnosti v geodézii. V tomto bloku odzneli tieto referáty:
ONDRIŠ, L-RUSINA, Y.-BUZÁSI, J.-KRUŠINSKÝ, D.-KEPPERT, M.: vývoj inštrumentácie hydrostatických a pendametrických meracích metód prevýšenia a náklonu.
VYBíRAL, P.-KOPÁCIK, A.: Poznatky z vývoj a a testovania optoelektronického detektora.
MELlCHER, J.: Od niekoI'kometrovej k milimetrovej presnosti.
HEFTY, J.: Permanentná stanica GPS Modra-Piesok a jej dlhodobá
a krátkodobá stabilita. **)
ŠVÁBENSKÝ, O.: Uplatnění technológie globálního polohového
systému při měření posunů.
PRZEWLOCKI, S.: Geometryczne modele przemieszczeri i deformacji budowli.
PITOIÍ/, L.: Problems ofusing isolines to illustrate the results of deformation measurements.
HEFTY, J.-GERHÁTOVÁ, L- KÁRTlKOVÁ, H.-PLÁNOVSKÝ,
1.: Presnosť určenia geocentrických súradníc s využitím permanentných staníc GPS.
KOPÁČIK, A.-KYRINOVIČ, P.: Trendy v meraní dialničných tunelov v SR. **)
HRICKO, B.-ŽíHLAVNíK, Š.: Určovanie polohy bodov pomocou
GPS v lesných porastoch.
Medzinárodná konferencia za účasti viac ako 80 účastníkov z Anglicka, z Česka, z Maďarska, z Nemecka, z Polska, z Rakúska a Slovenska (obr. 2) pokračovala slávnostnou recepciou vo večerných hodinách v Učebno-výcvikovom zariadení (UVZ) SvF STU
v Kočovciach, okres Nové Mesto nad Váhom (obr. 3). Na recepcii dekan SvF STU prof. Ing. D. Petráš, PhD., odovzdal prof. Ing. Ladislavovi Bittererovi, PhD., z KG SvF Žilinskej univerzity v Žiline a prof.
dr. hab. inz. Stefanovi Przewlockemu z Katedry GaK Polytechniky
v Lodži (Polsko) "Medailu SvF" za dlhoročnú plodnú spoluprácu. Pri
príležitosti konania konferencie boli vydané dva zborníky. Zborník
prednesených i neprednesených referátov a zborník bibliografie pedagogických pracovníkov KG od jej vzniku. Okrem zborníkov bolo
vydané aj multimediálne CD, ktoré obsahuje históriu, osobnosti a webovskú stránku KG, ďalej absolventov odboru GaK od roku 1941 do
roku 2001, bibliografiu členov KG, referáty z konferencie a fotodokumentáciu.
Medzinárodná konferencia dokumentovala 50-ročnú históriu
vzníku KG, ako prvej katedry odboru GaK na SvF, ako aj pedagogické, vedeckovýskumné ale aj expertízné aktivity členov KG SvF aj
spolupracujúcich subjektov z partnerských vysokých škol v zahraničí
i domácich spolupracujúcich organizacií.
Ing. Štefan Lukáč,
organizačný garant konferencie

Dne I. září 2002 se prof. Dr. Ing. Josef Vykutil, plk. v. v., přední
představitel české klasické vyšší geodézie, praktik, pedagog, vědec
a voják, čestný občan Nového Města na Moravě vyznamenaný pamětními medailemi k 350. výročí města, medailemi k 25. výročí Českého úřadu geodetického a kartografického a Československé vědeckotechnické společnosti, pamětními medailemi Vojenské akademie v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě i Vysoké školy technické v Bratislavě a více jak dvaceti čestnými uznáními, dožívá devadesáti let.
Narodil se v Olešné jako prvorozený syn Františka Vykutila. *) Již
na místní dvojtřídce obecné školy se projevoval jako vyhraněný, nadaný studijní typ. Jeho otec, krejčovský mistr si však přál, aby jako
nejstarší ze čtyř synů převzal po něm živnost a mohl tak brzy přispívat k výživě rodiny. Díky cílevědomému úsilí mladého Josefa
a jeho nezdolné touze po vzdělání se nakonec podařilo, že v roce
1924 bez jakékoliv přípravy udělal zkoušky do 2. třídy měšťanské
školy v Novém Městě, kterou absolvoval s výborným prospěchem.
Do čtvrté třídy však musel chodit v Bystřici nad Perštejnem. Denní
dojíždění, k tomu brzy ráno, zvláště v zimě mnohdy za velmi svízelných podmínek, bylo velmi náročné. Když jeho otec viděl tu nezměrnou touhu svého syna po vzdělání, změnil svůj záměr a souhlasil se studiem. Patnáctiletému Josefu Vykutilovi se splnil jeho
životní sen. V roce 1927, po úspěšných doplňovacích zkouškách, byl
přijat do kvarty novoměstské reálky. Všechny ročníky včetně maturity absolvoval v roce 1931 s vyznamenáním. V roce 1934 ukončil
vysokoškolské studium na brněnské technice. Jak jinak - s vyznamenáním. Již na novoměstské reálce na sebe upozorňoval nevšedními znalostmi v matematice, fyzice a deskriptivní geometrii.
Po skončení vojenské základní služby nastoupil do Vojenského
zeměpisného ústavu v Praze, kde působil až do roku 1940. Sem se
vrátil ještě jednou, a to v roce 1945, když po dobu 2. světové války
pracoval v Zeměměřickém úřadě pro Cechy a Moravu. Zde získal
především odborné praktické znalosti geodeta, počínaje triangulací,
nivelací až po geodetickou astronomii a základy tehdejší gravimetrie. Jeho osobní studium vyvrcholilo v roce 1946, kdy získal na
ČVUT v Praze hodnost doktora technických věd. Poprvé v roce 1948
na Vysoké škole technické v Brně, podruhé v roce 1949 na ČVUT
v Praze se zúčastnil konkurzu na místo profesora geodézie. Přestože
z dvanácti uchazečů byl navržen "primo loco", jmenován nebyl. Důvod byl prostý - byl nestraník. Teprve při zřízení Vojenské technické
akademie v Brně v roce 1951, která vyhledávala odborníky, byl Ing.
Dr. Vykutil I. 10. 1951 jmenován profesorem pro obor vyšší a nižší
geodézie, kde byl pověřen vedením a výukou na katedře geodézie
a kartografie s odůvodněním, že dvěma konkurzy již prošel. V roce
1953 byl jmenován do hodnosti plukovníka a zároveň ustanoven i náčelníkem katedry, aby byl v roce 1958 jako nestraník z velitelské
funkce odvolán. Přednášel zde však až do roku 1973, kdy přešel na
Vysoké učení technické v Brně, kde působil až do roku 1988. Zde,
jako význačný a zkušený odborník, přednášel geodézii a matematickou kartografii. Po řadu let také externě učil geodézii na katedře
důlního měřictví Vysoké školy báňské v Ostravě.
Již od roku 1945 zastával prof. Vykutil funkci tajemníka Geodetické a kartografické sekce Národní rady badatelské a později působil jako člen vědeckých rad v oboru geodézie prakticky na všech našich vysokých školách. Byl i členem vědeckých rad výzkumných
ústavů, členem oborové rady pro rozvoj geodézie a kartografie a Národního komitétu geodetického a geofyzikálního při Československé akademii věd. Jako vysokoškolský profesor byl ustanoven předsedou dvou komisí pro obhajoby kandidátských disertací a členem
čtyř takových komisí. Byl také členem celostátní komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru geodézie a předsedou komisí pro
státní závěrečné zkoušky v Praze a v Bratislavě, členem komisí byl
pak v Brně a v Ostravě.
Zkušenosti všech, kteří s panem profesorem spolupracovali nebo
byli jeho žáky, si jsou velmi podobné, až totožné - pan profesor byl
velkým pedagogem a ušlechtilým člověkem, zcela zaujatým světem
vyšší geodézie.
Období padesátých až sedmdesátých let, po které působil na Vojenské akademii bylo prakticky završením éry klasické geodézie, jejích metod - úhlových a délkových měření, triangulace, stupňových

*) V urbáři novoměstského panství z roku 1587 je uveden Pavel Vykutil jako

majitel selské usedlosti v Líšném ajeho potomek Matěj Vykuti I se v roce 1774
trvale usídlil v Olešné.
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měření a zpracování výsledků geodetických měření postupy vyrovnávacího počtu.
Avšak je třeba zdůraznit, že ve svých přednáškách na Vojenské
akad~mii, svých skriptech a učebnicích vyšší geodézie také podal
velmi obsáhlý a srozumitelný výklad základů fyzikální geodézie teorie potenciálu, tíhového pole a definování jeho veličin, teorie Moloděnského, určování a využívání kvazigeoidu až po složité problémy
systémů výšek. Tím dosáhl mj. také toho, že se tyto základy staly
v r~ci tehdejší armádní topografické služby výchozími pro další
studIUm uvedené problematiky v nastupující éře družicové a dynami~ké ge?~~zie. Tato skutečnost měla význam jak pro příslušníky
sluzby a Jejich profilování, tak i pro jejich následující spolupráci
s představiteli moderní, vojensky orientované geodézie, s profesory
Plckem a Buršou.
V tomto kontextu přípomeňme rozsah a šíří odborného záběru
a bohatou praxi prof. Vykutila v oblasti vojensky orientované geodézie. K získání těchto zkušeností měl od roku 1937 jako příslušník
astronomicko-geodetického odboru Vojenského zeměpisného ústavu
a člen vědecké rady služby dostatek příležitostí; jejich základem byla
dlouhodobá praxe na polních měříckých pracích. Nebyly to jen práce
geodetické; podílel se také na celostátním deklinačním mapování,
které proběhlo v poválečném Československu před jeho odchodem
do Brna na Vojenskou akademii.
Přednášky prof. Vykuti1a byly nezapomenutelné; byly logické,
poutavé a plné představivosti. Jeho grafický projev - tehdy ještě s křídou - na tabuli byl dokonalý, až umělecký a přesně vyjadřoval smysl
přednášené látky. Jeho zjev - vysoký, štíhlý, prošedivělý a ušlechtilý
p~ ~ u!lifoITI;1ě
plukovníka vzbuzoval úctu a zároveň sympatie. Byl
nar?Cny, al~ Jako'ped~g.og d?kázal vyvolávat u posluchačů zájem
o predmět, Jeho hlstom I detaily. Mnoho posluchačů pociťovalo povinnost být řádně přípraven jako osobní závazek vůči panu profesorovi. Sám k tomu přispíval měrou tehdy nebývalou - doplňujícími,
n~p?vinnými přednáškami o novinkách geodetických technologií,
o Jejich vstupech do praxe a možnostech aplikací, kterých v období
šedesátých let neustále přibývalo. V souhrnu to vše znamenalo, že
naše vojenská geodézie měla v poválečném období k dispozici několik generací geodetů, kteří se při plnění úkolů služby velmi dobře
uplatňovali - zvláště v období převratných technologických a systémových změn.
Žáci prof. Vykutila současně oceňovali přístup vedení topografické služby, které se řídilo tradicí, zkušenostmi a odkazem zeměpisácké" školy - podporovat rozvoj vzdělání, dbát o vysoko~'profesionální a teoretickou úroveň učitelů, pedagogů. Na škole, kvalitě
jejich učitelů spočívala a spočívá profesionální perspektiva služby
i jejích příslušníků. Tradici a zkušenosti i v současném hektickém
období změn se vedení služby snaží podporovat a využívat ve prospěch úrovně a tím i budoucnosti geografické služby Armády České
republiky.
Prof. Vykutil zpracoval samostatně 13 publikací, studií a skript,
z nichž je nejznámější jeho kniha "Vyšší geodézie". Jeho publikační
či~nost, d?mácí i zahraniční, dále zahrnuje celkem 60 článků, vesmes reagujících na aktuální požadavky z oblasti vyšší geodézie, geodetických měření a jejich výpočetního zpracování s příslušným vyrovnáním. Dále to byly překlady (ovládal ruštinu a němčinu a pasivně angličtinu) a řada recensí knih a učebnic, drobné články
a zprávy v odborných časopisech i v denním tisku. Zúčastňoval se
také domácích i zahraničních odborných akcí a symposií.
Vřelý byl jeho přístup k rodnému kraji - kraji jeho předků. Jeho
schopnost výstižných charakteristik a zároveň postižení toho podstatného - toho, co by mělo utkvět v paměti čtenáře, ta je nepřekonatelná. Nikdy, ať kdekoli působil, nezapomínal a nezapomíná na
Novoměstsko. S vědomím svých, zde hluboko zapuštěných rodových kořenů se po odchodu do penze v roce 1985 věnuje historii
Horňácka, zvláště pak Nového Města a své rodné Olešné. Dokládají
to mj. Vykutilovy příspěvky v Novoměstském zpravodaji, jako např.
"Ceský humanista Mikuláš Konáč Z Hodíškova ", "Nové Město na
Moravě a okolí na starých mapách ", "V Olešné býval panský zámek" a řada dalších. Ukazují, jak mu jeho rozsáhlé znalosti sídelního zeměpisu dodávají četné podněty a současně jak lze sledovat
poznáním historické geografie dějinné události v jejich zeměpisné
podmíněnosti. Čtenáři se sami přesvědčí, až dostanou do ruky sborník, věnovaný jeho jubileu.
Česká geodetická veřejnost a jeho vděční žáci a spolupracovníci
přejí do dalších let prof. Vykutilovi stálé zdraví, spokojené stáři a radost ze života.

Zemřel prof. Ing. Ludvík Hradilek,
DrSc.
Dne 29. dubna 2002 zemřel v Praze ve věku 81 let prof. Ing. dr. Ludvík Hradilek, DrSc., v aktivní službě profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Pr"FUK). Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 7. května v Ořechu u Prahy.
Narodil se 6. ledna 1921 v Radvanicích u Přerova. Maturoval na
střední škole v Lipníku nad Bečvou v r. 1939 a byl přijat na studium
na Elektronickou fakultu Vysoké školy technické v Brně. Po zavření
vysokých škol pracoval jako dělník a technik v cihelně.
Po r. 1945 začal studovat matematiku a deskriptivní geometrii na
UK (druhou státní zkoušku absolvoval v r. 1947). Poté pokračoval
ve studiích zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze, která
ukončil v r. 1949. Několik let byl asistentem akademika J. Ryšavého.
V r. 1953 nastoupil na katedru užité geofyziky PřF UK, kde vyučoval matematiku a geodezii. V r. 1957 mu byl udělen titul CSc., a byl
jmenován mimořádným profesorem. V r. 1961 dosáhl titulu DrSc.,
a v r. 1965 byl jmenován řádným profesorem. V období 1969-1971
působil jako hostující profesor na univerzitě New Brunswick v Kanadě.
Pracovní aktivity prof. L. Hradi1ka jsou spojeny s určováním trigonometrických výšek ve vysokohorském terénu, výzkumem refrakce a určováním tížnicových odchylek. Navrhl rovněž několik
modelů třírozměrné triangulace a použil je pro určování pohybů zemské kůry v Západních Tatrách. Poznatky a výsledky publikoval asi
v 70 pracech, většinou v mezinárodních vědeckých časopisech.
Z velmi rozsáhlé publikační činnosti jmenujme alespoň známou
knihu Vysokohorská geodézie.
Prof. L. Hradilek byl členem našich i zahraničních významných
vědeckých institucí, 15 let pracoval ve Speciální pracovní skupině
IAG (International Association of Geodesy) a v rámci KAPG po
dobu 7 let vedl pracovní skupinu Refrakce.
Za jeho vynikající pedagogickou a vědeckou činnost byla prof.
L. Hradilkovi udělena Zlatá medaile Pr"FUK a Univerzitní cena za
vědeckou činnost.
Pr?f. L.. Hradilek zůstane v našich myslích jako vynikající odbornlk, UČitel,kolega a dobrý člověk. Čest jehb památce.

Dne 28. března 2002 zemřel v Praze v nedožitých 72 letech Ing. Zdeněk Wiedner. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém
rodinném kruhu.
Narodil se dne 10. května 1930 v Bratislavě. Zeměměřícké inženýrství vystudoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze v r. 1956.
Specializoval se na budování a měření trigonometrických sítí celostátního významu.
Ing. Z. Wiedner uplatnil své bohaté odborné zkušenosti jako expert OSN při budování trignonometrické sítě v Nepálu a rovněž při
založení Geodetického úřadu v Káthmandú, jehož ředitelem byl v letech 1970-1977. Po návratu do vlasti působil ve funkci náměstka ředitele Geodetického ústavu v Praze v období 1977-1984 a od r. 1985
ve funkci vedoucího oddělení technického rozvoje a zahraničních
prací. V období .1986-1988 vykonával opět z pověření OSN expertizní činnost u Uřadu v Káthmandú. Do důchodu odešel v červnu
1990.
Čest jeho památce.

Ohr. J Meranie
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Ohr. 2 Bod vytyc'ovacej siete prieskumnej
Vi.\'iíové v podzemí
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Obr. 3 Portálovv bod vytyčovacej siete prieskumnej
tunela Viš/íové (pri západnom portáli)
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Snímky: Doc. Ing. A. Kopáčik, PhD., Katedra geodézie
Stavebnej jákulty STU v Bratislave

