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Výpočet

morfometrických

parametrov

Geodetický a kartografický
I obr., lit. 3

pre rastrové modely reliéfu

obzor, 40, 1994,

Č.

4, str. 67-70,

Prevod nespojitého rastrového modelu reliéfu na lokálne spojitý. Odvodenie vzťahov pre prvé a druhé parciálne derivácie
a na výpočet morfometrických
parametrov zodpovedajúcich
bunke rastra. Nájdené vzťahy umožňujú efektívny priamy výpočet najma pre vnútorné bunky rastrového modelu.

Possible

GPS Application

in Railway

Geodetický a kartografický
4 fig., 7 tab., 5 ref.

Survey

obzor, 40, 1994, No. 4, pp. 71-74,

Analysis of the influence of electromagnetic field near traction
current conductor to results of observation during the establishing the survey control on the railway by the GPS method. First
testing the GPS continual kinematic method to survey of rail
axis.

352/353: 347.235.11
528.344: 629.783: 625 GPS
JINDRA.

D.

Možnosti

využiti G PS v železniční

Geodetický a kartografický
4 obr., 7 tab., lit. 5

geodézii

obzor, 40, 1994, č. 4, str. 71-74.

Analýza vlivu elektromagnetického
pole v okolí
dičů na výsledky měření při budování bodových
nici metodou GPS. První experimentální ověření
užití kontinuální kinematické metody GPS pro
koleje.

trakčních vopolí na železmožnosti vyzaměření osy

JANIČINA.

M.

Application
ceedings

of

Geodetický

a kartografický

Administrative

Regulations

in Cadastral

Pro-

obzor, 40, 1994, No. 4. pp. 75-76

The law No. 71/176 Coll., about administrative
proceeding
(Administrative
Regulations) can be applied in cadastral proceeding when proceeding on record IOtO the cadastre takes
place. or if an error should be corrected in cadastral documents,
during searching the changes of cadastral data and updating the
cadastral documents. Administrative Regulations cannot be applied to notation of record.

528.932: 681.3.05
KOREŇ, M.

352/353: 347.235.11
JANIČlNA,
Použitie

Calcul des paramétres morphométriques
modéles de canevas mis au relief

M.

Správne ho poriadku v katastrálnom

Geodetický

a kartografický

konaní

obzor, 40. 1994. č. 4. str. 75-76

V katastrálnom konaní je zákon č. 71/167 Zb .. o správnom konaní (Správny poriadok) použitelný v konaní o vklade do katastra, pri oprave chýb v katastrálnom operáte, pri prešetrovaní
zmien údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu. Na
zápis záznamom sa Správny poriadok nevzťahuje.

pour I'établissement

de

Geodetický a kartografický obzor, 40.1994. No 4. pages 67-70.
I illustration, 3 bibliographies
Transmission ďun modéle de canevas mis au relief discontinu
á celuí á continuité locale. Déductíon des relations pour la premiére et seconde dérivation partielle et pour le calcul de paramétres morphométriques correspondant á la cellule de canevas.
Les relations obtenue permeltent un calcul effectif direct surtout pour les cellules internes du modéle de canevas.

528.344: 629.783: 625 GPS (SGP)
528.932: 681.3.05

J1NDRA, D.

KOREŇ. M.
Calculation
Models.

of

Morphometric

Parameters

of

Raster

Relief

Possibilités
ďexploitation
(SGP) dans les opérations

du Systéme Global de Positionnements
géodésiques
pour chemins de fer

obzor, 40, 1994, No. 4, pp. 67 - 70.

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No 4. pages 71- 74.
4 illustrations, 7 planches. 5 bibliographies

Transformation of discontinous raster model of relief to the 10cally continous one. Derivation of first and second partial derivations and calculation of morfometric parameters that correspond to the pixel. Derived relations give direct and effective
calculation especially in case of interior pixels of raster model.

Analyse de I'influence du champ électromagnétique dans le voisinage des conducteurs de traction sur les résultats du mesurage
effectué pendant l'élaboration du canevas de chemin de fer par
méthode SGP. Premiére vérification expérimentale des possibilités ďexploitation de la méthode continue cinématique GPS
(SG P) pour l'arpentage de l'axe de la voie.

Geodetický a kartografický
1 fig., 3 ref.

352/353:

528.932:

347.235.11

JANIČINA,
Application

de I'Ordre

Geodetický

a kartografický

Administratif
obzor,

pour activités
40,1994,

No 4, pages 75-76

napaMel'poB

reOlle3HqeCKHíí
H KapTorpacPHqeCKHíí
CTp. 67 - 70, 1 pHC., nHT. 3

):\JlH pacTpoBblX
0630P,

40,

"o):\e-

1994,

NQ 4,

npe06pa30BaHHe
pa3pblBHOíí
paCTpoBoíí
MOllenH penbecPa
B MecTHYIO HeopepblBHYIO. BblBOIl OTHoweHHíí Ilnll oepBblX
H BTOpblX OapUHaJlbHblX OpOH3BOllHblX a TaKlKe 1l,1l1 paCqeTa
\lOPcP0\leTpHQeCKHX
Oapa\leTpOB,
cooTBeTcTBYIOWHX lIqeííKe
paCTpa.
nOJlyqeHHble
OTHoweHHlI o6eCOeQHBalOT 3cPcPeKTHBHblíí npll\lOíí paCQeT, oco6eHHo IlJlll BHYTpeHHeíí lIQeííKH pacTpOBOíí MOlleJlH.

681.3.05

KOREŇ,

M.

528.344:

Berechnung
delle

morphometrischer

Geodetický
a kartografický
I Abb., Lil. 3

Parameter
obzor,

fiir

Rasterreliefmo-

629.783:

JINDRA,

40, 1994, Nr. 4, Seite 67-70,
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Nutzung
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40,

1994,

reoNQ 4,
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TaKTHblX ceTeíí Ha pe3YJlbTaTbl
H3\lepeHHíí
OpH C031laHHH
OOOpHblX 0YHKTOB Ha lKe,le3Hoíí Ilopore
\leTOIlOM G PS. nepBaR 3KCnepH\leHTaJlbHaSl

HHlI KOHTHHyaJlbHoro
Cbe\IKH OCH pe.'bcoBoro
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\leTo.la

HCn0J1b30Ba-

G PS
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51HH4HHA,
"pU.\leHeHUe

obzor,

40, 1994, Nr. 4, Seite 71-

74,

Analyse
des Einflusses
des elektromagnetischen
Feldes in der
Umgebung
der Traktionsleiter
auf die Ergebnisse
der Messungen bei der Bildung der Festpunktfelder
auf der Eisenbahn
mit
dem GPS-Verfahren.
Die erste Experimentaltestung
der M6glichkeit
der Nutzung
des stetigen
kinematischen
GPS-Verfahrens fur die Vermessung
der Gleisachse.

M.
Ail\lUHUCTpnuBHoro

reOlle3HQeCKHíí
CTp. 75-76

YCT3Ba B KailaCTpOBO\l ileJle

H KapTorpacPHQeCKHíí

0630P,

40,

1994,

NQ 4,

B KallaCTpOBO\1 ileJle H\leeTCll 3aKOH NQ 71/167 C6., 06 aJMHHHcTpaTHBHO\1 Ilene (Ail\1HHHCTpaTHBHblíí
YCTaB), KOTOpblíí
\IOlKeT 6blTb HCnOo1b30BaH OpH BBOlle B KallaCTp, OpH HcopaB.,eHHH OWH60K B KallacTpoBoíí
1l0KY\leHTaUHH, OpH HaXOlK.leHI1H H3\leHeHlH1

B llaHHblX

KanaCTpa

Ka.'laCTpOBOlj 1l0KY\leHTaUHH.
\IHHHCTpaTHBHbB1

352/353:

GPS

reOlle3HQeCKHíí H KapTOrpacPHQeCKHíí
CTp. 71- 74, 4 pHC., 7 Ta6., JlHT. 5

352/353:
der

Geodetický
a kartografický
4 Abb., 7 Tab., Lil. 5

JANIČINA,

625 rCK

A.

625 GPS

D.

Miiglichkeiten
bahngeodasie

629.783:

MHHAPA,

Uberfuhrung
eines unstetigen
Rasterreliefmodells
auf ein 10kalstetiges
Modell.
Ableitung
der Beziehungen
fur die ersten
und zweiten Partialderivationen
und zur Berechnung
morphometrischer
der Rasterzelle
entsprechender
Parameter.
Die ermillelten
Beziehungen
erm6glichen
eine effektive
direkte
Berechnung
besonders
fUr interne Zellen des Rastermodells.

528.344:

M.

PaC'leT MopcjloMeTpU'IecKux
JleH peJlbecjla

cadastrales

Dans la pratique
cadastrale
la loi sur I'Ordre Administratif
No
71/167 Rec. est imposée pour le service ďintroduction
de données cadastrales,
pour la correction
ďerreurs
dans les documents cadastraux,
pour la vérification
de changements
de données cadastrales
et pour le reconstitution
de documents
cadastraux. L'Ordre
Administratif
ne concerne
pas les inscriptions
par notation.

528.932:

681.3.05

KOPEHb,

M.

YCTaB

npH

H npu

06HoBJleHJ111

perHCTpaUHH

He npI1HH\laeTCSI

3e\IJle-

3aOHCblO AJ-

BO BHH\laHHe.

347.235.11

Pro příští GaKO připravujeme:

M.

Anwendung

der Verwaltungsordnung

Geodetický

a kartografický

obzor,

im Katasterverfahren
40, 1994, Nr. 4, Seite 75-76

lm Katasterverfahren
ist das Gesetz Nr. 71/167 der S. uber das
Verwaltungsverfahren
(die Verwaltungsordnung)
im Verfahren
der Katastereinverleibung,
der Fehlerverbesserung
im Katasteroperat,
der Erhebung
der Veriinderungen
der Katasterdaten
und der Erneuerung
des Katasteroperats
verwendbar.
Auf die
Eintragung
durch
Vermerk
bezieht
sich die Verwaltungsordnung nicht.

KOSTELECKÝ, J.-ŠIMON, Z.: Slapové opravy
při měřeních aparaturami GPS
PRAVDA, J.: Morfémy, morfy a grafémy v mapovom znaku
KOSTELECKÝ, J.: Souřadnicové systémy pro
geodynamiku
HÁNEK, P.: Prof. Jan Marek (1834-1900)
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Výpočet morfometrických
parametrov pre rastrové modely
reliéfu
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Úloha nájsť bikvadratický polynóm (2.1) spľňajúci podmienku (2.2) je ekvivalentná s polynomickou regresiou
druhého stupňa v dvoch premenných, ktorá vedie k sústave lineárnych rovníc
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Vychádzajúc zo všobecného odvodenia morfometrických parametrov pre reliéf opísaný hladkými funkciami
druhého rádu v [I], prevedieme nespojitý ("schodovitý,
kockatý") rastrový model na lokálne spojitý a odvodíme vzťahy na výpočet parciálnych derivácií na lokálnom okolí vnútornej bunky (s, r).

67

Mgr. Milan Koreň.
kartografie.
geoinformatiky
a dial'kového
prieskumu Zeme PrírF UK V Bratislave

Hl'adáme funkciu (polynóm
premenných)
Nech je daná matica reálnych čísiel Z, ktorá má m-riadkov a n-stÍpcov (m > 2, n > 2), reprezentujúca pravidelný obdl'žnikový raster. Riadky budeme indexovať zdola
nahor O .. (m-I), stÍpce zl'ava doprava O .. (n-I). Nech
a E R, a >0 je vel'kosť bunky rastra v smere x-ovej osic,
bER, b > Ovel'kosť bunky v smere osi y. Pre dané s, O :S
S < n ar, O :S r < m označme Xs x -ovú a y, y-ovú
súradnicu bunky (s, r). Hodnotu bunky (s, r) (prvok matice
Z budeme označovať Zw Hunku so súradnicami O < s <
n-I, O < r < m -I budeme nazývať vnútornou bunkou
rastra, inak ju budeme nazývať hraničnou bunkou.
Hodnoty matice Z nech opisujú (geo )reliéf viažúci sa
na daný raster. Našou úlohou je z tohto opisu (modelu)
vypočítať morfometrické parametre reliéfu.

obzor
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Pre prvé a druhé parciálne derivácie funkcie
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parametre
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podl'a vzťahov uvedených
v [Ij.
Budeme rozlišovať výpočet pre vnútorné a pre okrajové
bunky.
Pre okrajové bunky rastra najskór na ich najbližšom
okolí vypočÍtame
potrebné
parciálne
derivácie
podl'a
(2.12), a potom morfometrické
parametre
podl'a vzťahov (3.1), (3.3), (3.5), (3.7) a (3.9).
Ďalej sa budeme zaoberať len výpočtami
pre vnútornú bunku (s, r) a použivať nasledujúce
označenie:
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Cn = 4ab[2b4(zs+
1 r + Zs-I r - 2zs r )(Zs+ Ir Zs- 1 r)2 +
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Odvodené vzťahy boli použité pri výpočte morfometrických parametrov reliéfu oblasti Západných a Vysokých Tatier. Z mapy I: 100000 boli odčítané vrstevnice
v intervale 200 m a interpoláciou váženou vzdi alenosťou vytvorený rastrový model reliéfu. Na obr. I vidíme
orientáciu reliéfu voči svetovým stranám. V strede
obrázka je zretel'ný oblúk Tichej doliny oddel'ujúci
hlavné hrebene Západných a Vysokých Tatier. V l'avom
dolnom rohu je rozpoznatel'ná časť vedl'ajších hrebeňov
Nízkych Tatier.
Presnosť výpočtov morfometrických parametrov pre
rastrové modely je závislá od viacerých faktorov (vel'kosť bunky rastra je jedným z hlavných). Analýza chýb
je pomerne rozsiahly a zložitý problém, ktorému sa budeme venovať neskar samostatne.
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Přehledná mapa zobrazuje územ i České republiky s příhraničními oblastmi všech sousednich států. Poskytuje přehled o sídlech, administrativním
členění státu, zobrazuje vodstvo, silniční, dálniční a železniční síť a lesy.

-

I r+ I) •

1

Y],

Mapu je možno používat jako nástěnnou (formát
105 x 68,5 cm) nebo složit podle návodu uvedeného na zadní straně na formát 21 x 30 cm.

Z,r-' )2]312.

Priestorová diferenciácia prirodných a socio-ekonomických procesov je silne ovplyvnená reliéfom. Na druhej
strane, reliéf odráža všetky vplyvy na neho pasobiacich
procesov [2]. Tieto vplyvy a závislosti zo svojho hl'adiska sledujú mnohé prírodovedné
i soci o-ekonomické
vedné disciplíny. Pri riešeni praktických úloh reliéf nie
je vždy opísaný hladkými funkciami druhého rádu.
Často sú používané funkcie, ktoré nemajú parciálne derivácie, alebo ktorých parciálne derivácie sa počitajú
ťažko. Príkladom maže byť model reliéfu vytvorený štatisticky založenou (napr. kriging), alebo výpočtovo náročnou (napr. metóda váženej vzdialenosti) interpoláciou. Po transformácií týchto modelov na vhodný rastrový model je možné ich morfometrické parametre vypočítať efektívne použitím odvodených vzťahov. Potenciálnou oblasťou aplikácie je i výpočet morfometrických parametrov pre automaticky generované digitálne
modely reliéfu [3].
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Ing. David Jindra, CSc.,
Geoinvest, s. r. O.,
Praha

Možnosti využití GPS v železniční
geodézii

K oborům, kde se již v blízké budoucnosti uplatní velmi dobře přednosti metod GPS (Global Positíoníng System), patří líníové stavitelství.
V srpnu 1993 zpracovávala společnost Geoinvest ve
spolupráci s GŘ Českých drah experimentální studii,
jejímž cílem bylo analyzovat možnosti využítí GPS v železniční geodézii. Experíment se soustředil na dvě hlavní otázky:
- ověření vlívu prostředí, především elektromagnetíckého pole v okolí trakce, na případnou degradaci kvalíty výsledků měření GPS,
-- ověření možností využití kontínuální kinematické
metody pro zaměření osy koleje.
Veškerá měření byla prováděna na malém zkušebním
okruhu v Cerhenících.
Měření proběhlo 2.-5.8.
1993, zpracování v srpnu
1993. Bylo použito tří vlastních aparatur TRIMBLE
4000 SSE Geodetic Surveyor.

Pro analýzu vlivu elektromagnetického
pole na kvalitu
výsledků byla zřízena speciální síť, jejíž schéma je znázorněno na obr. I.
Body 0210, 0280 a 0330 jsou body Československé
trigonometrické sítě (ČSTS), body 0033 a 0054 byly stabilizovány kolíky na železničním tělese pod trakcí. Bod
0210 byl použit pouze pro určení lokálního transformačního klíče do souřadnicového systému S-JTSK.
Způsob zaměření (viz tab. 1) byl volen tak, aby bylo
možno ověřit vliv trakce na výsledky při různé konfiguraci družic a stanovisek a při střídání různých režimů
měření a zpracování.
Základní čtyřúhelník 0280, 0330, 0033, 0054 byl
zaměřen zcela odděleně při vypnuté, stejnosměrné
(3 000 V) a střídavé (25 000 V) trakci. Bylo měřeno na
obou frekvencích LI, L2, při zapnutém příjmu P-kódu,
a to ve statickém a rychlém statickém režimu (fast static). Délka nejkratšího vektoru byla 945 m, nejdelšího
5513 m.
Zpracování probíhalo v těchto krocích:
- výpočet jednotlivých vektorů, setřídění podle použitého napětí, analýza výsledků,

session

trojúhelník

režim

1
2
3
4
5
6

0280-0033-0054
0330-0033-0054
0280-0033-0054
0330-0033 -0054
0280-0033-0330
0280-0054-0330

static
static
fast static
fast static
fast static
fast static

Pro vypnutou trakci je schéma obdobné, byla vypuštěna pouze
měření ve statickém režimu.

- vyrovnání sítí vektorů podle použitého napětí a porovnání vyrovnaných souřadnic,
- celkové vyrovnání zaměřené sítě a určení transformačního klíče,
- prostorová transformace jednotlivých souborů vyrovnaných souřadnic a vzájemné porovnání souřadnic transformovaných do S-JTSK.
2.1 Výpočet
vektorů

a porovnání
.

jednotlivých

Jednotlivé vektory byly počítány firemním softwarem
GPSurvey, a to vždy až do úrovně "fixed solution"
(s vyřešenými ambiguitami). K definitivnímu výpočtu
vektoru bylo užito řešení LI, u základen delších než 5
km lineární kombinace iono-free. Kontrolní variantou
byl výpočet všech vektorů iono-free. Zpřesněné přibližné souřadnice
bodů základen v systému WGS-84
(World Geodetic System) byly vkládány ručně před výpočtem.
Potvrzuje se, že řešení LI je pro kratší vektory vhodnější
než řešení Ll/L2 iono-free, kritéria přesnosti byla vesměs
příznivější, jak plyne rovněž z tab. 2. Střední chyby vyrovnaných souřadnic byly v našem případě v průměru o 34 %
nižší než pro vyrovnané souřadnice z řešení iono-free.
Vektory byly sestaveny podle použité trakce i podle
režimů měření a rozdíly porovnány po složkách (míní
se složky dX. dY, dZ v geocentrickém kartézském systému souřadnic). Jejich milimetrové hodnoty, zřídka přesahující 1 cm, svědčí o tom, že výsledky odpovídají
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Tab. 2

Porovnání maximálních středních chyb vyrovnaných
souřadnic pro řešení LI a L1/L2 a různé trakce [mm)
LI

L1/L2 iono-free

vypnutá

mB
mL
mH

1.8
1.7
2.7

2.4
2.1
4.2

3000V

mB
mL
mH

2.0
1.8
3.3

2.1
1.9
4.3

25000 V

mB
mL
mH

2.4
2.1
4.6

3.0
2.5
6.1

Tab. 3

Maximální hodnoty odchylek mezi průměrnými hodnotami složek vektorů při zapnuté a vypnuté trakci
(mm)

dX

dY

dZ

12
8

5
6

II

3000V
25000 V

II

Souřadnicové
Bod

Vypnutá

0033

OLAT
OLON
DELL HT

n
n
(m)

0,00005
0,00004
-0,002

0054

OLAT
OLON
DELL HT

C

(m)

n

0,00007
0,00001
-0,004

OLAT
OLON
DEEL HT

n
n
(m)

0,00001
0,00016
-0,006

0280

rozdíly
Střídavá

Stejnosměrná

-0,00004 -0,00005
0,00005 -0,00002
0,000
0,007
0,00002
0,00003
0,002
-0,00011
-0,00012
0,009

0,00015
0,00003
0,007
0,00002
0,00008
0,004

Souřadnicové rozdíly jsou počítány ve smyslu "vyrovnané souřadnice (jednotlivé etapy) - vyrovnané souřadnice (všechno
měřené)"

Tab. 5

Souřadnicové rozdíly po prostorové
transformaci [m)

ČíSLO BODU

STEJNOMĚRNÁ
TRAKCE

apriorním středním chybám, udávaným výrobci aparatur
(pro relativní přesnost v poloze je střední chyba 5 + I .
10-6 s [mm], kde s je délka základny). Statistické analýzy neukázaly žádné extrémní hodnoty rozdílů, jediná
odlehlá hodnota byla způsobena chybou v určení výšky
antény. Vliv trakce na výsledky nebyl prokázán, a to ani
v případě jediného bodu základny pod trakcí, ani v případě obou koncových bodů základny pod trakcí. Rovněž v případě setřídění výsledků podle použitých režimů měření dosáhly vzájemné rozdíly zanedbatelných
milimetrových hodnot. O maximálních hodnotách souřadnicových rozdílů dává představu tab. 3.

podobnostní

2.2 Vyrovnání
vyrovnaných

STŘÍDAVÁ
TRAKCE

0033

dY
dX
dH

0,001
0,003
-0,005

0,002
0,002
0,005

0054

dY
dX
dH

0,000
0,001
-0,002

0,000
0,006
0,006

0280

dY
dX
dH

0,006
0,003
0,007

0,001
-0,001
0,005

0330

dY
dX
dH

0,000
0,000
-0,008

0,000
0,000
-0,005

Rozdíly dY,dX,dH jsou počítány ve smyslu "zapnutá trakcevypnutá trakce".

sítí vektorů,
souřadnic

porovnání

Všechny sítě byly vyrovnány jako lokální s jedním pevným bodem (0330) v systému, blízkém WGS-84. K vyrovnání bylo užito firemního softwaru TRIMNET Plus
for GPSurvey. Byl zvolen standardní postup vyrovnání
v 3D, navíc byly uvažovány apriorní střední chyby
z centrace antény 0,002 m a určení výšky antény
0,002 m.
Vyrovnáním byly získány tři soubory souřadnic (vypnutá trakce, 3 000 V, 25 000 V). Střední chyby vyrovnaných souřadnic nepřesáhly 2,5 mm a u výšek 5 mm.
Relativní přesnost se pohybuje v intervalu I : 590 000
až I : 3 150 000. Porovnání těchto souborů souřadnic
s definitivním souborem souřadnic (vyrovnání všech
měření) je provedeno v tab. 4. Rozdíly vyrovnaných
souřadnic nepřesahují v zeměpisné šířce a délce 4 mm
v metrické míře a 9 mm v elipsoidické výšce H.
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3. Ověření možnosti využití kontinuální kinematické
metody pro zaměření osy koleje
Soubory vyrovnaných souřadnic byly kontrolně transformovány do S-JTSK sedmiprvkovou prostorovou podobnostní transformací pomocí transformačního
klíče
ze tří identických trigonometrických
bodů (vliv kvazigeoidu byl v tomto případě zanedbán, neuplatnila se
ani Jungova transformace, která byla v tomto případě
vzhledem k účelu analýzy a množství identických bodů
nedůležitá). V tab. 5 jsou sestaveny soubory souřadnicových rozdílů vzhledem k souřadnicím pro vypnutou
trakci. Maximální souřadnicové rozdíly dosahují hodnot 6 mm pro Y. X a 8 mm pro H.
Vzájemné porovnání souborů Helmertovou transformací na všechny identické body bylo provedeno takto:
a) střídavá > vypnutá,
b) stejnosměrná>
vypnutá.
Algoritmem podle [JJ (výběr neidentických bodů podle maximálního poklesu součtu čtverců oprav bez nutnosti výpočtu nového transformačního klíče) a následným jednoduchým testováním identit (viz také [2J) nebyl žádný bod
zjištěn jako neidentický. Ani kontrolní testování středních
chyb transformačních klíčů pomocí F - rozdělení pro
a = 0,1 neprokázalo neidentitu.
Střední chyby transformačních klíčů jsou v obou případech nepatrné (2-3 mm) a maximální souřadnicové
opravy dosahují rovněž zanedbatelných hodnot. Vzhledem
k velmi nízkému počtu bodů je však toto testování třeba
považovat pouze za orientační.
Kontrolní výpočty pouze potvrdily skutečnost, že vliv
elektromagnetického
pole v okolí trakčních vodičů na
výsledky měření nebyl prokázán.

Měření kontinuální kinematickou metodou bylo provedeno pro ověření možnosti použiti této specifické metody v podmínkách Českých drah (ČD). Jde o první měření tohoto druhu u nás. Snahou bylo prakticky vyzkoušet její použitelnost na dráze, posoudít produktivitu, citlivost k vnějším vlivům (zejména přirozeným
a umělým překážkám družícových signálů) a podle
možností jak časových, tak i daných místem testování
provést i přibližný odhad přesnosti.
Konfigurace aparatur a' schéma zaměření okruhu je
patrno z obr. 2. Dvojitou čarou jsou vyznačeny úseky,
které se podařilo zaměřít, jednoduchou úseky, které nebylo možno touto metodou zaměřit vzhledem ke značným zákrytům, způsobených vegetací. Šrafovaně jsou
vyznačeny zalesněné úseky.
Dvě aparatury byly umístěny na pevných bodech
o známých souřadnicích (0033, 0054), třetí aparatura
(rover) byla umístěna na plošině drezíny vose koleje
s přesností I cm v zajištěném postavení na stativu (viz
obr. 3). Použití dvou základních bodů umožnilo dvojí
výpočet osy koleje a určité ověření přesnosti metody.
Nejde však o dvojí nezávislé určení, neboť měření jsou
korelována. Osa koleje na malém zkušebním okruhu
však není známa v souřadnicích, a proto nebylo možno
výsledky konfrontovat s klasickým zaměřením.
Drezína se pohybovala rychlostí do 30 km/h a interval záznamu byl zvolen 5 s. Vzdálenost jednotlivých
určovaných bodů na ose se tak pohybovala okolo
30-40 m.
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0054-KI

dx
(m)
-672,492
-672,495
-672,495
-672,594
-680,821
-701,269
-729,809
-750,594
-763,658
-769,728
-769,211
-761,518
-745,197
-721,609
-690,535
-655,777
střední
hodnoty
rozdílů

rozdíl
(mm)

dy
(m)
-182,993
-182,996
-182,999
-182,811
-164,880
-115,630
-30,720
54,473
137,723
218,895
297,493
375,313
450,213
517,643
579,812
630,943

I
O
2
-I
-I
O
O
I
O
O
7
-2
8
3,1

rozdíl
(mm)

(m)

rozdíl
(mm)

2
2
O
-3
-I
-3
-2
-I
O
O
-2
5
2

583,458
583,453
583,454
583,474
586,220
592,006
596,577
594,766
587,205
574,449
557,027
534,007
504,635
471,074
432,581
393,605

-3
-9
-10
-10
-II
-14
-12
-7
-6
-8
-I
2
7

dz

2,2

8,6

4. Shrnutí

Rozdíly jsou počítány ve smyslu 3354 - (33KI + KI54), kde
3354 značí složky přímo měřeného vektoru 3354 (průměrné
hodnoty z inicializace),
33KI a KI54 jsou složky vektorů určených kinematickým měřením

0054-K5

dx
(m)
-685,897
-689,838
-720,371
-746,505
-763,651
-770,194
-766,304
-750,182
-721,520
-684,879
-639,015
střední
hodnoty
rozdílů

jsou trakční stožáry, na přerušení signálu. V rámci omezených možností odhadu přesnosti nebyla zaznamenána korelace mezi rychlostí drezíny a přesností zaměření. V úzkém koridoru v lesním úseku nebylo měření
úspěšné, v poněkud širším koridoru na protilehlém úseku okruhu (souběh komunikací železnice a silnice) bylo
již měření podstatně úspěšnější (viz obr. 2).
V grafu na obr. 4 je zachycen vývoj souřadnicových
rozdílů mezi oběma zaměřeními pro jednotlivé body
osy Ude o složky dX. dY, dZ 3D geocentrického systému kartézských souřadnic). Rozdíly ve většině případů
dosahují subcentimetrových
hodnot, u složek dX, dZ.
které jsou nejvíce ovlivněny výškovými složkami vektorů, je místy překračují. Střední hodnoty rozdílů činí pro
dX7,7 mm, pro dY 3,0 mm, pro dZ 9,7 mm.
Porovnání středních hodnot rozdílů u dvakrát kinematicky zaměřeného úseku, a to při vypnuté trakci
(tab. 6) a kontrolně při zapnuté trakci 25 000 V (tab. 7),
opět potvrzuje předchozí závěr o nulovém vlivu trakce
na výsledky měření GPS.

rozdíl
(mm)
-I
-3
-I
I
O
O
I
4
I
O
4

2,0

dz

(m)

rozdíl
(mm)

(m)

rozdíl
(mm)

-153,299
-144,057
-61,555
35,037
137,584
239,026
337,452
431,585
517,880
589,184
651,123

2
2
2
O
O
-2
-I
-2
-2
-3
-4

587,805
588,978
595,651
595,712
587,214
570,459
546,056
512,681
470,927
425,983
375,754

-16
-15
-10
-7
-8
-6
O
3
I
2
13

dy

2,1

9,1

Rozdíly jsou počítány ve smyslu 3354 - (33K5 + K554), kde
3354 značí složky přímo měřeného vektoru 3354 (průměrné
hodnoty z inicializace),
33K5 a K554 jsou složky vektorů určených kinematickým měřením.

Měření byla provedena při vypnuté trakci za příznivých hodnot PDOP (faktor geometrického snížení přesnosti, závislý na konfiguraci družic - vesměs menší
než 7), kontrolní měření při zapnuté trakci 25 000 V.
Celková délka zaměřené trasy dosáhla necelých 5 km.
Celý okruh byl proměřen s použitím 4 inicializačních
měření (nutných pro vyřešení ambiguit), která byla prováděna v režimu fast static (5 inicializací včetně kontrolní se zapnutou trakcí).
Z celkové délky okruhu cca 3,9 km se podařilo zaměřit asi 60 %, a to přesto, že je zhruba 60 % zalesněno.
Nebyl zaznamenán vliv technologických překážek, jako

Experimentální studie byla časově i finančně omezená.
Výsledky, které přinesla, jsou však přesto pro praktickou využitelnost GPS na železnici přesvědčivé.
Zevrubná analýza neprokázala degradující vliv elektromagnetického pole v okolí trakčních vodičů na výsledky měření aparaturami GPS. Naskýtá se proto neomezená možnost využití GPS pro budování bodových
polí na železnici.
Značná úspěšnost, produktivita, rychlost a přesnost
kontinuální kinematické metody umožní její široké nasazení (v kombinaci s jinými metodami) při zaměřování
osy koleje pro účely mapování (Jednotná železniční mapa) a informačních systémů. Jinou vhodnou oblastí pro
nasazení této metody je např. výzkum deformací železničního svršku. Bude přitom nutno vyřešit některé technické problémy (směrový a výškový odklon antény od
osy koleje v obloucích). Autoři experímentu jsou přesvědčeni, že pří dodržení technologie měření se tato
metoda přesností minimálně vyrovná klasickým metodám určování osy koleje, zatímco rychlostí je mnohonásobně předčí. Jsou si však vědomi, že definitivní posouzení přesnosti bude třeba provést konfrontací s klasíckým geodetickým zaměřením (např. totálními stanicemi). Při zavádění metody do praxe bude nutná úzká
spolupráce mezi geodety a výzkumnými pracoviští ČD.
LITERATURA:
[I] CHARAMZA, F.: K identifikaci chybného bodu při výpočtu klíče podobnostní nebo afinní transformace v rovině.
GaKO, 21 (63). 1975, č. 10, s. 277-282.
[2] JINDRA, D.: K problematice analýzy identit v polohových
sítích. GaKO, 36 (78).1990, č. 10, s. 251-256.
[3] JINDRA, D.: Použití GPS pro potřeby liniových staveb.
ln: VI. konference geodézie a kartografie v dopravě. Sborník, Plzeň. 1993.
[4] lJNDRA, D.: Využití GPS v žel~zniční geodézii [Studie,
Ukol RYT č. Z 0013030.] Praha, GR ČD, Geoinvest, s. r. o.,
1993
[5] Trimble Navigation Ltd.: GPSurvey. Software User's
Guide.
Do redakce došlo: 7. 10. 1993
Lektoroval:
Ing. Leoš Mervart,
katedra vyšší geodézie FSv tVUT v Praze
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JUDr. Milan Janičina,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

Použitie Správneho poriadku
V katastrálnom konaní

Dňa 1. 1. 1993 nadobudli účinnosť zákon č. 265/1992
Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam
a zákon Slovenskej národnej
rady
(SNR) č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v SR.
Oba tieto zákony spolu so zákonom č.264/1992 Zb.,
ktorým sa mení a doplň a Občiansky zákonník, zrušuje
sa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym
notárstvom (notársky poriadok), menia a dopÍňajú sa
niektoré ďalšie zákony a so zákonom č. 263/1992 Zb.,
ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok, založili kataster nehnutel'ností (ďalej len "kataster") ako evidenčný nástroj na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane
právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane nehnutel'ností a ako štátny informačný systém o nehnutel'nostiach. Registrácia zmlúv štátnym notárstvom bol a od
I. I. 1993 nahradená rozhodovaním o povolení vkladu
do katastra. K tomuto dátumu sa pozemkové a železničné knihy stali súčasťou katastrálneho operátu a doterajšie pracoviská pozemkových kníh sa organizačne stali
súčasťou katastrálnych úradov (KÚ).
KÚ uskutočňujú svoje úkony spravidla v katastrálnom konaní, ktoré je osobitným druhom správneho konania. V praxi sa vyskytujú protichodné názory na to,
v akom rozsahu sa na katastrálne konanie vzťahuje zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Zodpovedanie otázky použiti a Správneho poriadku v katastrálnom konaní má vel'ký význam, najma
z hl'adiska právnej istoty vlastníkov nehnutel'ností
a iných oprávnených osob, ale aj z hl'adiska plnenia
funkcií štátu.
Pri skúmaní použiti a Správneho poriadku v katastrálnom konaní je potrebné v prvom rade vychádzať
z troch principov, na ktorých je kataster založený, a to
z konštitutívneho principu, evidenčného principu a prenotačného principu.
Konštitutívny princíp je zakotvený v § 2 odst. 2 a 3
a v § 14 odst. I zákona č. 265/1992 Zb. a spočíva v tom,
že zmluvné vlastnícke a iné vecné práva k nehnuternostiam vznikajú, menia sa a zanikajú dňom vkladu do katastra, pričom právne účinky vkladu vznikajú na základe
právoplatného
rozhodnuti a o jeho povolení ku dňu,
keď návrh na vklad bol doručený príslušnému KÚ.
Evidenčný princip je zakotvený v § 7 odst. I, v § 8 ods.
2 a v § 14 ods. 2 zákona Č. 265/1992 Zb. a spočíva
v tom, že vlastnícke a iné práva k nehnutel'nostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, priklepnutím licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním sa do
katastra zapisujú záznamom, pričom záznam nemá vplyv
na vznik, zmenu a zánik uvedených práv.
Prenotačný princip je zakotvený v § 10 ods. 2 a 3 a v §
14 ods. 3 zákona Č. 265/1992 Zb. a spočíva v tom, že
v prípade tzv. nedoložených právnych vzťahov sa v katastri vykoná poznámka v prospech toho, kto tvrdí, že je
oprávneným v právnom vzťahu, ale svoje tvrdenie nemože

hodnoverne preukázať a na základe výzvy KÚ podá na súde návrh na určenie práva, pričom po právoplatnom rozhodnutí súdu o existenci i práva sa v katastri vykoná záznam podra evidenčného principu a prenotačná poznámka sa zruší.
2. Normatívny rozpor v právnej úprave použitia
Správneho poriadku
Vysvetlenie problematiky použitia Správneho poriadku
v katastrálnom konaní sa však neobíde bez vysvetlenia
normatívneho rozporu v zákone SNR Č. 266/1992 Zb.
a normatívneho rozporu uvedeného zákona so zákonom č. 265/1992 Zb.
2.1 Normatívny rozpor v zákone SNR Č. 266/1992 Zb.
vyplýva z dikcie § 24 podl'a ktorej sa právne vzťahy
k nehnutel'nostiam zaznamenávajú v katastrálnom konaní (§ 24 ods. I), pričom na katastrálne konanie sa
vzťahuje Správny poriadok,
ak tento zákon (č.
266/1992 Zb.) neustanovuje inak (§ 24 ods. 2).
Podl'a ustanovenia § 20 písmo b) zákona č. 266/1992
Zb. je však KÚ ex lege povinný vykonať záznam právnych vzťahov do 30 dní od doručenia verejnej listiny. Zákon tu expresis verbis KÚ ukladá lehotu na vykonanie
záznamu bez toho, aby počítal s nejakou rozhodovacou
činnosťou KÚ a s tým súvisiacim prípadným predÍžením lehoty na záznam (napr. z dovodu odvolania proti
rozhodnutiu KÚ, ktorým sa zamieta záznam právnych
vzťahov vzniknutých právoplatným rozhodnutím súdu).
Podstata vnútorného normatívneho rozporu zákona
SNR Č. 266/1992 Zb. teda spočíva v tom, že buď KÚ
dodrží lehotu 30 dní na záznam ustanovenú v § 20 písmo
b), alebo začne o zázname konať podl'a Správneho poriadku a dodrží § 24 zákona SNR Č. 266/1992 Zb. V žiadnom prípade sa však nevyhne nedodržaniu jedného
z uvedených ustanovení zákona SNR č. 266/1992 Zb.
Z dikcie § 20 písmo b) zákona SNR Č. 266/1992 Zb.,
podl'a ktorého vklad povolí KÚ "dňom právo platnosti
rozhodnutia o povolení vkladu" jednoznačne vyplýva, že
o povolení vkladu KÚ rozhoduje a zákon s použitím
Správneho poriadku v katastrálnom konaní o povolení
vkladu jednoznačne ráta.
Dovodová správa k § 24 vládneho návrhu zákona
SNR Č. 266/1992 Zb. hovorí, že niektoré činností KÚ
"majú charakter správnych konaní sui generis, na ktoré
sa všeobecná úprava správneho konania nevzťahuje"
a že "v týchto konaniach sa nerozhoduje o právach
a právom chránených záujmoch a povinnosti ach oprávnených a povinných subjektov". Pojde o neprávotvorné
správne úkony materiálno-technickej
povahy". Navyše
dikci a § 24 ods. 2 vládneho návrhu citovaného zákona
je oproti platnému zneniu takpovediac otočená o stoosemdesíat stupňov. Z doslovného znenia "Ak to zákon
výslovne ustanovuje, vzťahuje sa na katastrálne konanie zákon o správnom konaní." vyplýva, že pri tvorbe
zákona SNR Č. 266/1992 Zb. sa počítalo s tým, že tento
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zákon expresis verbis ustanoví, kedy sa na katastrálne
konanie Správny poriadok vzťahuje a ak tak neustanoví, pojde o katastrálne konanie sui generis, na ktoré sa
všeobecná úprava správneho konania nevzťahuje.
V schval'ovacom procese v orgánoch SNR sa však
prijalo v praxi obvyklejšie a na prvý pohl'ad právnicky
čistejšie znenie. Nezvážili sa však všetky dasledky, ktoré by mohli nastať, ak by KÚ začali v praxi rozhodovať
o zázname vlastníckych a iných vecných práv, ktoré
vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepnutím licitátora na verejnej
dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním. Stačí
poukázať na predstavu, že napríklad o právoplatnom
rozsudku súdu by ešte rozhodoval úrad štátnej správy,
ktorý by mohol tento rozsudok ignorovať a nepovoliť
záznam vlastníckeho práva, ktoré vzniklo, zmenilo sa
alebo zaniklo právoplatným rozhodnutím súdu.
Vo vzťahu k nezávislej súdnej moci je vnútorný normatívny rozpor zákona SNR č. 266/1992 Zb. potrebné
vykladať v súlade s ČI. 152 ods. 4 Ústavy SR, podl'a ktorého "Výklad a uplatňovanie ústavných zákon ov, zákonov a ostatných všeobecne závazných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou." Ak teda ústava
garantuje nezávislosť súdnej moci, nemaže ju žiadny zákon obmedzovať. Predstava, aby o meritórnom rozhodnutí súdu mohol rozhodovať orgán štátnej správy, je
v demokratickej spoločnosti vonkoncom neprijatel'ná.
2.2 Zákon SNR Č. 266/1992 Zb. upravuje administratívno-technickú stránku správy a vedenie katastra. Zápis
vlastníckych a iných vecných práv však upravuje zákon
Č. 265/1992 Zb. Z tohto dovodu je podstatnejší
normatívny rozpor § 24 zákona SNR Č. 266/1992 Zb. so zákonom Č. 265/1992 Zb., ktorý vyplýva z už uvedenej skutočnosti, že podl'a platnej dikcie by sa o zázname do
katastra malo rozhodovať v správnom konaní.
Podl'a § I ods. 4 zákona Č. 265/1992 Zb. zápisy (právnych vzťahov) majú právne a evidenčné účinky pod Pa
tohto zákona. Ako už bol o vyššie uvedené zákon Č.
265/1992 Zb., v rámci zápisu vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam,
rozoznáva vklad a záznam právnych vzťahov.
Zákon Č. 265/1992 Zb. ustanovuje, že vkladom sa zapisujú do katastra vlastnícke a iné vecné práva k nehnutel'nostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zmluvou (§ 2, 3, 4, 5 a 14 ods. I). Na konanie o vklade sa
podl'a § 3 ods. 2 citovaného zákona vzťahuje zákon
o správnom konaní, pokial' tento zákon neustanovuje
inak.
Vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnutel'nostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli za zákona,
rozhodnutím štátneho orgánu, priklepnutím licitátora
na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním niektorým zo sposobov uvedených, sa podl'a zákona Č. 265/1992 Zb. zapisujú záznamom (§ 7 ods. I),
ktorý podl'a § I ods. 4 citovaného zákona má (len) evidenčné účinky a podl'a § 14 ods. 2 citovaného zákona
nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva. Zápis
uvedených práv k nehnutel'nostiam sa (v súlade s evidenčným princípom) realizuje podl'a § 7 a § 8 zákona Č.
265/1992 Zb. záznamom do katastra. V tomto prípade
je KÚ iba evidenčným orgánom, ktorý podl'a § 8 ods. I
zákona Č. 265/1992 Zb. len zistí, či písomné vyhotovenie rozsudku je bez chýb v písaní alebo počítaní a bez
iných zrejmých nesprávností a ak žiadne chyby a iné

zrejmé nesprávnosti nezistí, tak podl'a § 8 ods. 2 zákona
Č. 265/1992 Zb. vykoná zápis (záznam) do katastra.
Zákon SNR Č. 266/1992 Zb. bol schválený 25. marca
1992 a zákon Č. 265/1992 Zb. 28. apríla 1992. Z tohto
dovodu možno považovať zákon Č. 265/1992 Zb. za nepriamu novelu zákona SNR Č. 266/1992 Zb. a v súlade
so zásadou "Iex posterior derogat priori" možno prijať
záver, že KÚ o záznamoch vlastníckych práv nerozhodujú
v správnom konaní.

Úvahy o použití Správneho poriadku v katastrálnom
konaní možno teda stručne zhrnúť takto:
Normatívny rozpor medzi § 24 a § 20 písmo b) zákona
SNR č. 266/1992 Zb. treba vysvetlovať v prospech § 20
písmo b) tohto zákona a KÚ je povinný dodržať 30 dňovú
lehotu na záznam do katastra, pričom túto lehotu nemožno prerušiť a jej beh sa počíta od doručenia vkladuschopnej listiny.
Normatívny rozpor medzi § 24 zákona SNR č.
266/1992 Zb. a medzi zákonom č. 265/1993 Zb. treba vysvetPovať v prospech zákona č. 265/1992 Zb. teda tak, že
KÚ o zázname vlastníckych a iných vecných práv do katastra v správnom konaní nerozhodujú.
Správny poriadok sa na katastrálne konanie použije
len pri rozhodovaní o vklade vlastníckych a iných vecných
práv k nehnutePnostiam, pri rozhodovaní o opravách chýb
v katastrálnom operáte, pri prešetrovaní zmien údajov katastra, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu.
Správny poriadok sa nepoužije pri zázname vlastníckych a iných vecných práv k nehnutePnostiam, pri zápise
poznámky podPa § 9 a 10 zákona č. 265/1992 Zb., ani pri
zápise poznámky pod Pa § 22 zákona SNR č. 266/1992
Zb.
Nezrovnalosti v zákonnej úprave zápisov vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam, ako aj
v zákonnej úprave o katastri nehnutel'ností by mala odstrániť pripravovaná novelizácia týchto predpisov, pričom v jej rámci by mali byť odstránené aj ďalšie nedostatky. Zrozumitel'ná a harmonická právna úprava danej oblasti spoločenských vzťahov je v záujme právnej
istoty občanova podnikatel'ských subjektov a v záujme
riadneho plnenia funkcií štátu za strany štátnych orgánov.
Do redakcie došlo: 13.9.1993
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Ooc. Ing. Vladimír

V průběhu staletí se v lidské mysli vypěstovala a zafixovala určitá představa o tom, jak vypadá mapa a atlas. Je
to ponejvíce představa o mapě jako větším listu papíru
s určitým reálným vyobrazením. V připadě atlasu je to
představa o knize o více mapových listech. Každé vybočení z těchto utkvělých představ signalizuje něco neobvyklého. Jistě se musel podívit Ferdinand III., když byl
ještě českým králem, nad darem od německého kronikáře Stengelia. Ten věnoval králi podobu Čech vyrytou
na vejci. Ne tedy papír, ale vaječná skořápka se stala
nositelkou kartografického
obrazu. Ale i papír může
mít jinou podobu. Za druhé světové války byly mapy
k snědku. Dostávali je letci v Anglii při letu nad nepřátelské území. Za vietnamské války měli naopak američtí
vojáci mapy na syntetickém papíru, aby vzdorovaly nepříznivým vlhkostním poměrům v pralese.
Stykem s mapou od školních let se v nás také vypěstují a zafixují představy o samotném mapovém obrazu,
jeho zarámování, průběhu čar geografické sítě, vlastní
nevyumělkované kresbě, konfiguraci. Udiví nás proto,
že mapa Čech může dostat podobu růže, jak se o to postaral Bohuslav Balbín pro své rozsáhlé dílo Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie
Království českého). Nakreslil ji roku 1668 Kristián
Vetter - obr. I. Originál je v Národnim technickém
muzeu v Praze.
Nejen materiál a vyobrazení na mapě může být nějak
zvláštní, ale i proces jejího zhotovení. Uvedeme příklad
neobvyklých proměn map v nesmírně cenná umělecká
díla. Nástěnné mapy nizozemských kartografů z počátku 17. století byly mistrovskými díly, ale ne zase tak
unikátní, aby se nedostaly do obydlí toho, kdo je měl
k výzdobě bytu i k potřebě. Vynikající malíř té doby Jan
Vermeer van Delft (1632-1675) zakomponovával uvedené mapy do svých obrazů interiérů. Mapy připisované na obrazech N. Visscherovi a W. J. Bleauvovi se
staly součástmi nejcennějších exponátů muzeí a sbírek
na světě. Obdobnou proměnu např. prodělala i mapa
Francie, jak ji vypodobnil roku 1861 Paul Baudry
(1828-1886)
ve svém nejproslulejším díle Zavraždění
Maratovo Charlotou Cordayovou. V roce 1982 zapůjčila obraz Francie na výstavu do Československa.
Máme vypěstovány představy i o provedení školních
glóbů nebo jejich větších sourozenců tak, jak jsme je
spatřili v některé zámecké knihovně nebo muzeu. Rozhodně by se s naší představou nesrovnávala zeměkoule
ve výcvikovém středisku cizinecké legie v Sídí Bel Abbas. Monumentální glóbus na onyxovém podstavci nechal vybudovat plukovník Roller při oslavě stoletého
výročí založení cizinecké legie. (Pozn.: Cizinecká legie
byla založena 10.3. 1831).
Mnoho mapek se vyskytuje v kreslených vtipech,
v předvánoční době na novoročenkách, na odznacích.
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Obr. 1 Kristián Vetter: Bohemiae Rosa. 1668. (Národni
technické muzeum v Praze)
Sporadicky i na papírových bankovkách. V roce 1921
byl vydán krajem Monschau papírový nouzový padesátifenik, na němž bylo znázorněno německé pohraničí
v okolí Cách, zejména území, na něž si Belgie činila nárok. Vyskytuje se politická karikatura a v současné době je jich na účet států i zeměkoule víc než dost. Z minulosti uvedeme maďarský výtvor publikovaný v roce
ln I, který zobrazuje ČSR do podoby mořské obludy.
Čechy tvoří její hlavu, na níž oba severní výběžky znamenají uši a výběžky západně od Tachova a Aše rozevřená ústa. Morava představuje trup a Slovensko s Podkarpatskou Rusí ocas. Terčem bývá i Itálie jako bota.
Mnoho politických karikatur je na účet zeměkoule. Ani
tu však není nic objevného, jak svědčí obraz Fran90ise
Pascala Simona Gérarda (1770-1837)
s podobiznou
Napoleonova syna "Římského krále", jak hraje biliár
a tágem postrkuje zeměkouli.
Nejrozmanitější mapky najdeme v novinách, plakátech, odznacích, nálepkách atd. Mapu si vypůjčila i paní Móda a najdeme ji proto i na potištěných šatovkách,
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jejichž nositelky oživuji pestrost ulice. Našli bychom
mnohé dalši kartografické výtvory, pro něž se ustálil název "kartografické kuriozity".
U nás se kartografickými
kuriozitami
zabýval
dr. Ivan Hon\. V roce 1929 v článku Kartografické kuriosum uvedl jeho definici slovy - cit. "Kartografické
kuriosum znamená uróté vybočeni mapy z jejich přirozených mezi, je však vybočenim tak zajímavým, že není
zbytečno blíže se jim zabývati". V článku pak uvedl příklady těchto kuriozit. Potom se literatura na toto téma
odmlčela. Mezitim však filatelisté sbírali známky s tématikou map a sledovali jejich celosvětovou emisi.
Však také první známku s mapkou vydala roku 1887 Panama a roku 1888 Nový Jižní Wales. Po nich následovaly četné, hlavně americké státy. Známek přibývalo
a tak již v roce 1946 a 1947 mohl dr. Jaromír Janka připravit pro Kartografický přehled zasvěcené pojednání
o mapách na známkách. O tom, že této tématice je věnována širší pozornost svědčí to, že na XIV. mezinárodní kartografické konferenci ICA (Mezinárodní kartografická asociace) byla ve dnech 17. až 24. 8. 1989 v Budapešti uspořádána jejich výstava.

Pozoruhodnou kategorií v kuriozitách vytvořily pohlednice a tím i pohlednice s mapou. Dr. Honl pokládá takové spojení za velmi užitečné, neboť podle jeho slov se
jedná ,,0 velmi šťastnou (byť neúmyslnou) propagaci
mapy na veřejnosti".
Počátek pohlednicové tvorby se klade do roku 1870
a to na den 16. července. V tento den poslal oldenburský knihkupec a tiskař August Schwartz své tchýni
a tchánovi korespondenční lístek - pohlednici. Právě
se odehrávala
prusko-francouzská
válka a pan
Schwartz přizdobil korespondenční lístek obrázkem vojáka u kanónu, a to tak, že jej přitiskl na adresní stranu
korespondenčního
lístku. Tímto krokem započala éru
jedna z dalších forem vizuální komunikace. Pohlednice
se však své dnešní podoby musely dopracovat.
Prvním krokem bylo zavedení korespondenčního
lístku v rámci Rakouska- Uherska dnem I. 10. 1869. Ke cti
monarchie je třeba poznamenat, že v tomto směru byla
první na světě, kde se tak stalo. Úprava korespondenčního lístku, jak byla tehdy zavedena, prakticky existuje
dodnes. Pohlednice, jako vyšší forma korespondenčního lístku vznikala složitě po dobu 15 let od roku 1870

do r. 1885. Nejprve to byly zmíněné přítisky na korespondenční lístky a teprve později jako osobité otisky.
V té době různá nařízení dovolovala udělat na lístcích
reklamní přítisky až do té míry, že byl po celé ploše vytištěn obrázek. Kdo byl u zrození takové pohlednice,
není dodnes známo. Zlatý věk pohlednic nastal kolem
roku 1896 a to nejrozmanitějším a nejroztodivnějším
způsobem - např. pohlednice zdobené peřím. S masovým rozvojem pohlednic se jejich obrázky zaměřily na
pohlednice měst, obcí, továren, kostelů atd. V roce 1900
můžeme zaznamenat kartografickou pohlednici Borohrádku s malou mapkou okolí. Byla vydána E. Velímem, který byl fotografem a vydavatelem pohlednic
v Praze- Vinohradech. Ruku v ruce s vydáváním pohlednic nastalo i jejich sbirání. To vše nutilo nakladatele
a tiskárny, aby se věnovali nejen nápaditosti, ale i technickému provedení. Další historie pohlednic má vlny
vzestupu i úpadku jejich vydávání.
K vydávání pohlednic se musí spojit tři činitelé: autor, tiskař a nakladatel. V Československu, v každé této
kategorii jich byla zastoupena hezká řádka. Do roku
1948 mohl vydávat pohlednice každý, kdo měl povolení
a peníze. Poté došlo k redukci nakladatelství, ale ne
k vydávanému množství. V roce 1968 vydalo nakladatelství Orbis pohlednici, kde je uvedeno, že v období
1950-1968 vydalo miliardu pohlednic z celého Československa. O tom, kde se všude pohlednice tiskly a jakou technikou přesahuje rámec tohoto příspěvku. Literatura na toto téma není právě bohatá. Za účelem evidence a tématického zaměření kartografických pohlednic je třeba projít regionální musejní sbírky a archívy,
kde pohlednice opatrují a evidují. Je však také třeba
prohlédnout
deseti tisíce a statisíce pohlednic, které
jsou ve sbírkách jednotlivců. Pravděpodobně z období
před 2. světovou válkou jich enormní množství nebude,
neboť autorem kartografické pohlednice musí být specialista, pokud nakladatel nepřevezme do pohlednice
některou část mapy ze stávajících mapových děl.
U nás v poválečné době a s velkým nástupem barevných pohlednic se prosadily dvě výrazné osobnosti
s potřebnou kartografickou, geografickou a uměleckou
erudicí.
Na prvním místě je třeba jmenovat Karla Slavíka.
Narodil se 25. května 1902 v Novém Městě nad Metují.
V roce 1920 se vyučil ve svém rodišti merkantilním litografem u firmy Theodor B6hm. Uvedená firma byla založena v roce 1851. Byl to velký závod, kde pracovalo
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na 200 lidí. Před koncem století se zde začaly tisknout
kvalitní místopisné litografické pohlednice, zejména
pro oblast východních Čech. Do konce roku 1899 jich
bylo vydáno téměř 1000 druhů. Pan Slavík zůstal u zaměstnavatele ještě rok a v září roku ln I odešel na zkušenou do Jugoslávie-Slovinska,
kde byl zaměstnán
v Lublani u firmy Plasnik a spol. Zde současně navštěvoval grafickou školu. Po návratu z Jugoslávie byl povolán do vojenské služby a odtud převelen do Vojenského zeměpisného ústavu. Od roku 1937 pracoval jako
kartograf a vedoucí litografie u firmy V. Neubert a synové v Praze-Smíchově a to nepřetržitě do roku 1955.
Firma Neubert měla své kartografické oddělení, kde se
vydávaly nejen mapy, ale i atlasy. Jejich autorem nebo
spoluautorem byl prof. Karel Kuchař. Karel Slavík se
stýkal služebně s prof. Kuchařem. Měl na starosti např.
výrobu středoškolského zeměpisného atlasu Brunclíkova-Machátova-Šalamonova-Kuchařova,
který vycházel až do roku 1958.
V letech 1954 až 1955 došlo k reorganizaci v polygrafii a kartografické službě - kartografické odd. u Neubertů zaniká a výrobu přebírá dnešní a. s. Kartografie
Praha. Karel Slavík tehdy využil nabídky prof. Kuchaře
a přešel dnem I. I. 1956 do kabinetu pro kartografii při
ČSA V (později součást pracoviště Geografického ústavu ČSAV). Pod vedením prof. Kuchaře se ujal rekonstrukce některých starých map, zejména Hiittlovy perspektivní mapy Krkonoš z 2. poloviny 16. století (1959).
Z životopisu vidíme, že jmenovaný měl bohaté zkušenosti, ovládal techniku a k tomu se přidával i malířský
talent. Již při zaměstnání se ve volných chvílích zabýval
tvorbou map na pohlednicích a to jak celoplošných, tak
ve spojení s fotografií - obr. 2. Z jeho tvůrčí dílny vyšly netradiční pohlednice, kde spojil a obohatil topografii krajiny o výtvarně upravené obrazy kulturních
památek - hradů, zámků a jiných pozoruhodných objektů. Ojedinělým způsobem je zpracovám soubor pohlednicových map "Poznej svou vlast", ve kterém pokryl více než stem pohlednic v měřítku I: 200000 až
I : 400 000 celé Československo.
Kolorované drobnomalby příslušných objektů jsou vsazeny jako perspektivní obrazy do mapové kresby. Jeho pohlednice se tak
staly účelnou a dobrou propagací krás naší vlasti.
Kromě těchto pohlednic vyhotovil celou řadu dalších. Tvorbě se věnoval po celou dobu důchodu, do kterého odešel v roce 1962. Celkem navrhl a zpracoval
přes 300 druhů. Zemřel 7. 6. 1990 ve věku 88 let.
Druhým tvůrčím nestorem pohlednic je RNDr. Stanislav Vorel. Jeho specialitou se staly pohledové mapy,
a to jak velkoplošné (plakátového formátu), tak na pohlednicích. Dr. S. Vorel se narodil 23. 5. 1915, absolvoval Karlovu universitu, získal doktorát a od roku 1938
byl asistentem prof. Kuchaře. Podněcován jím pracoval
na reliéfních modelech s cílem, aby tyto modely byly
převedeny pomocí fotografie do plochy a ty následně
pomocí map i s přihlédnutím ke skutečnosti vykolorovány. Potom však přišlo uzavření vysokých škol. Dr. S.
Vorel si další poznatky odnášel z kreseb a fotografií
z Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy, kde během
války pracoval u geofyzikálniho průzkumu. Po válce
přišel opět na Geografický ústav, odd. regionální geografie k prof. Královi. Universitní pracoviště musel
krátce nato opustit a pracoval jako pomocný dělník
ve stavebnictví a po roce 1968 jako středoškolský profesor.
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Přes nepřízeň osudu se dr. S. Vorel začal prosazovat
panoramatickými obrazy Prahy, jak s nimi začínal v roce 1938 u prof. Kuchaře. Dnes je těchto prací požehnaně a tvoří celé soubory nebo slouží jako doprovodné
ilustrace různých publikací. Pohledové mapy si našly
cestu i na pohlednice, a to jak v zimním, tak letním koloritu - obr. 3. Bylo jich vyhotoveno kolem 100 až 120
druhů.
Dr. S. Vorel má svou vlastní techniku, metodu, osobitý přístup. Inspiroval se pracemi zahraničních topografů a výtvarníků. Vzorem mu byl zejména Imhof, Davis,
Berann, Bieder, Torgar a další. Zdůrazňuje však, že člověk musí mít kartografickou erudici, být dobrým kresličem a pozorovatelem přírody.
Kartografické pohlednice tvoří dnes významnou kategorii ve filokartii a je zapotřebí ze jejich tvorbu poděkovat oběma zmíněným autorům, kteří jim upravili ces"
tu. Pohlednice s kartografickou tematikou velmi přispívají k propagací kartografie a četnost titulů svědčí o jejich oblibě. Lze si jen přát, aby se našli další dobří autoři.
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[4] JANKA, J.: Mapy na poštovních známkách. Kartografický
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Dodatkem k příspěvku "Kartografické kuriozity a pohlednice" uveřejňujeme pohlednici vydanou a. s. Kartografie Praha
v prosinci 1993. Je výřezem panoramatického plánu historického centra Prahy, jehož autorem je Karel Vávra. S potěšením
konstatujeme, že další dobrý autor netradičních mapových
obrazů se již našel.
Ing. Zdenka Roulová,
Kartografie Praha, a. s.
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Hraniční katastr ČR realita či fikce?

blízká

Nezbytným krokem ve vytváření nových právních institutů
ochrany vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
byla legislativní a organizační reforma působností bývalého resortu Ceského úřadu geodetíckého a kartografického. Nejzákladnější úkoly této reformy byly převážně splněny.
Působnost Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního
a jím řízeI!Ých územních orgánů státní správy byla vymezena
zákonem CNR č. 359/1993 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Zřízení nových územních orgánů bude ukončeno transformací Zeměměřického ústavu na Zeměměřický úřad
v Praze, který bude orgánem státní správy zeměměřictví s celostátní působností. Tato organizační změna schválená usnesením vlády ČR ze dne 16. června 1993 č. 312 byla ve formě dílčí
novely zákona ČNR Č. 359/1993 Sb. již předložena k projednání zákonodárnému sboru. Prozatím ztroskotaly všechny návrhy na právní úpravu výkonu zeměměřických činností a profesních zájmů podnikatelské sféry. Příčin je několik a ta hlavní
spočívá v nejednotnosti názorů, jak konstituovat podnikatelské subjekty a které pravomoci dosud vykonávané Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním svěřit profesní komoře.
Lze jen věřit, že v nejbližší době bude tříleté útrpné období přípravy zeměměřického zákona s konečnou platností uzavřeno.
S účinností celého komplexu nových právních předpisů došlo k zásadním právním a organizačním změnám při projednáváni právních vztahů k nemovitým věcem před státními orgány. Na straně jedné novelou občanského zákoníku Č. 264/1992
Sb. a občanského soudního řádu Č. 263/1992 Sb. zanikla státní
notářství, jejichž působnost se opírala o velmi bohatou historickou tradici pozemkových knih. Spolu s těmíto zákony a zákonem Č. 265/1992 Sb., o zápisu vlastnických a jiných věcných
práv k nemovitostem, a zákonem ČNR Č. 344/1993 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, bylo dále uzavřeno období,
které vneslo značný chaos do vlastnických práv k nemovitostem, s právně nedokonalou evidencí nemovitostí deklaratorního charakteru. Na straně druhé vznikla nová forma ochrany
právní jistoty smluvních převodů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, svěřená katastrálním úřadům. Je to
poprvé v dlouhodobé historii, kdy řízení o této právní ochraně
a odbornětechnická stránka její evidence jsou v působnosti jediného státního orgánu. Zákonná úprava právních a evidenčních účinků katastru nemovitostí je v tomto směru velkým přínosem.
Právní úprava ochrany vlastnických a jiných věcných práv
v katastru nemovitostí má některé otevřené problémy, které by
mělo vyřešit budoucí období. Jde zejména o nehomogennost
státních orgánů kompetentních rozhodovat o nabytí vlastnických práv k nemovitostem, která se projevuje v odlišnostech
jejich zápisu formou vkladu, záznamu nebo poznámky. Proto
teoretická právní obec přisuzuje rozhodování o vlastnických
právech u orgánů státní správy časově ohraničený horizont;
přitom se precedentem stává odvolací řízení u soudů.
Při širšim pohledu na danou problematiku se domnívám, že
ochrana práv k nemovitostem nespočívá jenom v nezávislém
a nezaujatém posouzení právních náležitostí smluvnho převodu podle zákonů a ve vydání příslušného rozhodnutí státního
orgánu. S ní je bytostně spojena forma vedení a publicity vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, včetně doposud právně opomíjené nedotknutelnosti práva k pozemku jako
takovému. Pravděpodobně budou stejného názoru ti kolegové,
kteří měli možnost studovat tzv. "hraniční kata str" Rakouské
republiky. O jeho možné aplikaci v ČR se vedou spory, které
odeznívaji v připravované koncepci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o digitalizaci katastru nemovitostí. Jelikož některé zásadní výhrady proti hraničnímu katastru nesdílím, je cílem tohoto článku veřejně posoudit jeho možné aplikace v katastru nemovitostí a na toto téma dát pravděpodobné
diskusi oficiálnější ráz.

Ochrana vlastnického práva k pozemku má dvě dimenze. Tou
první je ochrana vlastnického vztahu k nemovitosti, tj. vztahu
mezi vlastníkem a pozemkem na zemském povrchu nebo stav'.bou na pozemku. Druhou dimenzí je ochrana vlastnických
hranic pozemku, které daný pozemek oddělují od sousední
části zemského povrchu.
Právní ochrana vlastníckého vztahu k nemovitosti byla založena v 70. letech minulého století institutem veřejných knih.
Právní povaha zápisu v pozemkových, železničních a horních
knihách byla pravděpodobně
ojedinělým jevem v evropském
či světovém měřítku, neboť byla nejen průkazním prostředkem
a dokladem o vzniku, změně nebo zániku práv, ale některá
práva mohla vzniknout jen knihovním zápisem. Podpůrným
el/lborátem veřejných knih byl pozemkový katastr, který zejména pomocí údajů o katastrálním území a o parcelním čísle
pozemku zobrazeného v katastrální mapě zprostředkovával lokalizační informaci, o který pozemek na zemském povrchu
jde. Z tohoto technického pohledu je prvá dimenze ochrany
vlastnického vztahu daného subjektu vůči pozemku precizní.
Pozemkový katastr ve svém zrodu plnil jiné potřeby a nejvěrohodněji jej vystihuje název "katastr pozemkové daně". K tomu byl vytvořen i jeho základní nosný obsah, včetně údajů
o výměře, bonitě a katastrálním výtěžku. Konstituování pozemkových knih na podkladě technického operátu katastru
pozemkové daně byl adekvátní daným potřebám. Pro ochranu
vlastnických práv vedených v pozemkové knize byly v podstatě dostačující průběžně udržované kopie katastrálních map
uložené v pozemkových knihách. Kvalita polohového a geometrického zobrazení pozemku v bývalých katastrálních mapách je však nedostatečná pro jednání o vlastnických hranicích pozemku, neboť pouhé zobrazení pozemku na mapě nemůže poskytnout dostatečný právní důkaz o jejích průběhu na
zemském povrchu. Při soudních sporech jsou údaje katastru
nemovitostí používány pouze jako technické podklady, které
mohou být vyvráceny jiným důkazem, např. skutečným stavem
v terénu, stářím porostů v bezprostřední blízkosti hranice, konstrukcí stavby apod. Je běžné, že i v případě číselných map,
soud posuzuje stav podle předcházejících katastrálních map.
Obecně katastr nemovitostí nemůže věrohodně dokládat projednání a vyjádření souhlasu s průběhem hranice sousedními
vlastníky. S výjimkou pozemků sloučených do větších půdních
celků jsou proto vlastnické vztahy k pozemku určeny nesporným stavem hranice v terénu a jejím trvalým označením. Z tohoto pohledu je druhá dimenze ochrany pozemku zcela nedostatečná a v minulém období k ní nebyl položen právní základ.
Uvedené právní a technické problémy využití dřívějších pozemkových evídencí pro ochranu práv k pozemku analyzoval
Spolkový úřad pro cejchování a vyměřování ve Vídni. Rešení
bylo nalezeno v právní úpravě "hraničního katastru", která navazuje na tradice vzniklé koncem minulého století a která je
dalším krokem k zajištění ucelené ochrany vlastnických vztahů
k pozemku.
Hraniční katastr Rakouské republiky
Podle zeměměřického zákona je hraniční katastr určen k podání závazného důkazu o průběhu vlastnických hranic pozemku
(dále jen "hranice pozemku"). Dále slouží k pouhé evidenci
druhů pozemků, plošného rozměru a jiných údajů pro rozpoznání pozemku. Zákon obsahuje civilně-právní, správní a technické podmínky jeho zakládání.
I. Civilně-právní ustanovení vymezuje nárok vlastníka na vedení pozemku v hraničním katastru. Ten nelze odepřit tomu,
kdo má důvěru v hraniční katastr. Je vyloučeno vydržet část
pozemku.
2. Hraniční katastr lze zakládat jedině tehdy, je-Ii, s přihlédnutím k postupu obnovy geodetických základů, v daném katastrálním území dostatečně hustá síť podrobného polohového
bodového pole. V tom případě je formou nařízení vyhlášeno
zakládání hraničního katastru v úředním listu Spolkového úřadu. Nařízení vstupuje v platnost dnem uveřejnění a oznamuje
se obci, inženýrské a notářské komoře a komoře právních zástupců. Zakládání hraníčního katastru se uskutečňuje postupným převodem jednotlivých pozemků z katastru pozemkové
daně do hraničního katastru nebo novým založením celého
hraničního katastru (analogie nového mapování). Zásadní
podmínkou je, že u pozemku jednoho vlastníka musí být polohově a geometricky určen jeho celý obvod. V písemném operátu hraničního katastru jsou parcelní čísla pozemků převede-
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ných do hraničního katastru označena pismenem "G". Lomové body jejich hranice jsou v souřadnicové databance označeny též indexem "G".
Převod pozemků do hraničního katastru vychází buď z návrhu
vlastníka, z hraničního měření prováděného za tímto účelem
nebo z rozhodnutí soudu po jiném měření, je-Ii přiloženo souhlasné prohlášení k průběhu hranic od vlastníků hraničních
pozemků, nebo po jednání zemědělských úřadů ve věci pozemkových úprav. Podkladem pro uvedení pozemku do hraničního katastru je geometrický plán, který v porovnání s náležitostmi vymezenými vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb. navíc obsahuje:
a) měřickotechnické údaje měřených hranic pozemku,
b) prohlášení, že určený průběh hranic souhlasí se stavem v terénu, je-li geometrický plán starší dvou let,
c) popis hranice celého obvodu pozemku a souhlasné prohlášení vlastníků sousedních pozemků k průběhu hranice: pokud se takové prohlášení nezíská, musí plán obsahovat prohlášení oprávněného zeměměřiče o této skutečnosti s udáním jmen a adres příslušných vlastníků,
d) potvrzení oprávněného zeměměřiče, že v případě návrhu na
opravu zákresu hranice pozemku v katastru pozemkové daně je shoda v otázce nezměněného průběhu hranice mezi zúčastněnými vlastníky pozemků.
Při zaměření rozdělovaného pozemku obsaženého v hraničním katastru musí být respektována zásada určení všech hranic pozemku.
Vlastníci přilehlých pozemků, pro které nebylo předloženo
žádné prohlášení o souhlasu, musí být vyrozuměni o zamýšleném převedení pozemku do hraničního katastru a poučeni
o právních důsledcích tohoto převedení. Nejsou-li během čtyř
týdnů vzneseny žádné námitky, pak platí hranice určené v geometrickém plánu a pozemek lze převést do hraničního katastru. V opačném případě se návrh vlastníka pozemku stáhne
a jedná-li se o rozhodnutí soudu po jiném měření, vyznačí se
nové hranice pozemku pouze v katastru pozemkové daně. Obsahuje-li hraniční katastr již všechny pozemky hraničící s daným pozemkem, lze tento pozemek do hraničního katastru
převést z úřední moci.
Nové zakládání celého hraničního katastru má oproti ustanovením našeho zákona také některá specifika, která budou
připomenuta v další části tohoto článku.
3. Hraniční katastr je veřejný a skládá se z technického operátu a seznamu pozemků vedených pomocí automatizovaného
zpracování dat. Všechny pozemky obsažené v hraničním katastru se dále vedou v katastru pozemkové daně. Dva nebo více
pozemků lze sloučit, jsou-Ii v jednom katastrálním území, jejich vlastnické poměry a zatížení je stejné a sloučení je v zájmu
zjednodušení správy hraničního katastru. Opravu chybných
údajů je možné provést z popudu měřického úřadu nebo na
návrh vlastníka formou rozhodnutí o opravě. Na požádání
vlastníka může měřický úřad vykonat hraniční měření pro
všechny účely, nemá-Ii v jeho územním obvodu sídlo žádný
úředně oprávněný zeměměřický inženýr, a to do dvou let od
předložení objednávky.
Hraniční katastr Rakouské republiky zdokonaluje ochranu
vlastnických práv u pozemku a je rovnocenný významu pozemkových knih, z kterých vychází a účelně je doplňuje. Z našeho pohledu je ku škodě hraničního katastru pouze to, že oba
uvedené veřejné instituty nejsou spravovány jedním státním
orgánem.
Možnost aplikace v České republice
Základní podmínkou je novela zákona ČNR č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí, a pravděpodobně i občanského zákoniku. Novely by měly obsahovat obdobná občansko-právní ustanovení o právu a o ochraně práv zaručených hraničním katastrem. Návrh zákona o katastru nemovitostí, který byl v roce
1990 předán do připomínkového
řízení ústředním orgánům
státní správy, obsahoval obecné ustanoveni o podáváni právniho důkazu. Tento návrh byl odmítnut Ministerstvem spravedlnosti, mimo jiné snad i proto, že se jednalo v té době o nepříliš
známou právní ochranu, která zasahuje do právních předpisů
upravující občanské a soudní záležitosti.
Za předpokladu legislativní úpravy hraničního katastru by
se přiměřeně rozšířila působnost katastrálních úřadů a podnikatelských subjektů.
V případě katastrálních
úřadů by povinnost vyplývající
z ustanovení § 72, odst. 2, vyhlášky č. 126/1993 Sb. měla i občansko-právní význam, a nikoli jak je tomu doposud, význam

pouze pro technické řešení vedení souboru geodetických informací a pro jeho využití v jiných informačních systémech. Postupné zakládání lze aplikovat zejména v katastrálních územích s rozsáhlou investiční výstavbou nebo s komplexními pozemkovými úpravami. Obdobně by bylo možné podle potřeby
využít výsledky podrobného měření obnovy katastrálního operátu novým měřením v bývalé třetí třídě přesnosti. V těchto
případech by bylo např. možné, aby podnikatelský subjekt,
podle žádosti jednotlivých vlastníků, určil na podkladě dostupných výsledků dřívější obnovy katastrálního operátu souřadnice lomových bodů hraníc tvořících obvod pozemku
v souřadnicovém systému S-JTSK, dále projednal s příslušnými sousedními vlastníky průběh hraníce a jejich souhlas zaprotokolovat. Pro potřeby hraničního katastru by bylo třeba
rozšířit věcné náležitosti geometrických plánů. Je jen ku škodě
věci, že ve vyhlášce Č. 126/1993 Sb. byly prosazeny některé
osobní zájmy zástupců komory. K některým těmto náležitostem se budeme vracet, jako např. k prokazování přesnosti měřeni pomocí oměrných a kontrolních měr.
Jedním z mála nepříznivých vlivů na působnost katastrálních úřadů by zavedení hraničního katastru mohlo znamenat
převzetí principu správního řízení v případech, kdy není předložen souhlas vlastniků přilehlých pozemků. Proto zákonná
úprava hraničního katastru by mohla pamatovat na to, aby
vlastník pozemku byl zavázán předem projednat s vlastníky
sousedních pozemků svůj návrh na převedení pozemku do
hraničního katastru.
Pro podnikatelskou sféru by zavedeni hraničniho katastru
přineslo nejen rozšíření činností, ale i větší míru odpovědností
za výsledky hraničního jednání a měření. K výkonu těchto činností by bylo třeba konstituovat novou zvláštní odbornou způsobilost.
Specifickým problémem je zvládnutí hraničního katastru při
obnově katastrálního operátu novým mapováním a při přepracování souboru geodetíckých informací do číselného vyjádření.

Při současném stavu vlastníckých práv k pozemkům sloučených do větších půdnich celků a jejich neznatelných hranic, se
vytrácí vhodnost založení hraníčního katastru na celém katastrálním území. Výjimkou mohou být případy dokončovaných
komplexních pozemkových úprav, u kterých se předpokládá,
že zanikne dosavadní stav pozemků sloučených do větších
půdních celků a uspořádá je do nového geometrického a polohového určení. Zde se jevi účelné postupovat podle zásad hraníčniho katastru a spojit hraníční šetření a měření pro obnovu
katastrálního
operátu se zaměřením uskutečněné realízace
komplexních pozemkových úprav. Naše odborná praxe, s výjimkou dokládáni souhlasů vlastníků pozemků a zvláštnosti
při jednání o sporných hranicích, nemá oproti předpisům pro
hraniční katastr Rakouské republiky zásadní odlišnosti. Vyžadovaný popis průběhu vlastnických hranic v podstatě plní náčrt a soupis nemovitostí a jejich povýšeni na takový doklad je
otázkou formálních úprav. Závažnějším momentem z hlediska
právní úpravy hraničního katastru by bylo potřeba zákonem
vymezit postup při jednání o sporných hranicích.
Při vhodné právní úpravě hraniční katastr by mohl být založen i na podkladě homogenního polohopisného obsahu map
vyhotovených v S-JTSK bez číselného vyjádření, pokud jsou
dokumentovány výsledky podrobného měření. Toto řešení ve
spojitosti s přiravovanou koncepcí digitalizace katastru nemovitostí není považováno za příliš šťastné, ale je jen otázkou jednoznačného vymezení, čeho chceme dosáhnout hraničním katastrem a digitalizací. Odpověď by snad měla znít, že hraniční
katastr je dlouhodobou
záležitostí u vytvářeni nové právní
ochrany práv k pozemku a digitalízace katastru nemovitostí
okamžitou potřebou efektivního vedení a využití údajů katastru v procesu hospodářských přeměn našeho státu. Kartometricky digitalizovaná katastrální mapa nemůže být podkladem
hraníčniho katastru, a proto kritéria pro přesnost digítalizované mapy by měla odpovídat jejímu technickému zaměření.

Hraniční katastr je určen pro ochranu právni jistoty o průběhu
hranice pozemku a mu si být vytvářen na demokratických principech daných zájmem vlastnika. Hranični katastr v Rakouské
republice je bezesporu významným krokem v dosažení tohoto
cíle a projevem stále zdokonalované právní ochrany. Je jen
otázkou, podle názvu tohoto článku, zda uvedený příklad budeme následovat.
_
Ing. Mi/oslav Miiller,
Ceský úřad zeměměřický a katastrálni
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Dotazník Pracovnej skupiny ICA
na definovanie hlavných
teoretických problémov
v kartografii
Pracovná skupina (PS) na definovanie hlavných teoretických
problémov v kartografii prezentovala Správu o svojej činnosti
za prvé dva roky svojej existencie (1991 až 1992) na 16. konferencii Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA), ktorá sa
kOl}ala 3. až 9. mája 1993 v Kolíne nad Rýnom.
Učastníkom konferencie sa rozdalo 200 vydačených Správ
PS. Kompletné znenie správy sa má uverejniť v kanadskom
kartografickom časopise CARTOGRAPHICA
- v špeciálnom čísle. U nás je dostupné skrátené znenie tejto správy pozri Geodetický a kartografický obzor, 39/81, 1993, Č. 10,
s.216-218.
Výkonný výbor ICA súhlasil s návrhom PS zorganizovať dotazníkovú akci u, aby bola možnosť dozvedieť sa mienku kartografov celého sveta o tom, ktorým teoretickým problémom by
bolo potrebné venovať zvýšenú (osobitnú) pozornosť v rámci
PS ICA. Dúfame, že dostaneme ohlas od čitatel'ov, ktorých táto oblasť kartografie zaujíma. Budeme povďační, ak odpoviete
na položené otázky. Výsledky oznámime na konferencii ICA
v Barcelone v roku 1995 v rámci Správy PS.
Otázka 1.
Aké sú Vaše pripomienky k doterajším témam?
a) Mapové funkcie
b) Priestorové procesy
c) Sociálny kontext kartografie
d) Spracovanie digitálnych údajov
e) Mapový jazyk
Otázka 2.
SÚ nejaké iné vážne problémy, ktorým by bol o treba venovať
pozornosť?
a) Nazvite problém(y)
b) Popište krátko jeho (ich) obsah
Otázka 3.
Aké sú Vaše predstavy o základnej schéme hlavných teoretických problémov v kartografii?
a) Uveďte zoznam alebo schému (diagram) problémov
b) Ak mažete prispieť do konečnej Správy PS pre barcelonskú
konferenciu, ktoré témy by ste vybrali a aký rozsah (kol'ko
strán) by im bolo treba venovať?
Vaše námety posielajte buď predsedovi PS (dr. Tositomo
KANAKUBO, Japan Map Center, Aobadai 4-9-6, Meguroku,
TOKYO, 153 Japan), ktorý ich rozošle jednotlivým členom PS
podl'a témy, alebo na adresu člena PS - autora tejto informácie (Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava).

OLIVOVÁ, K.-KUBA,
B.: Katastr nemovitostí. Jihlava, nakladatelství Vilímek 1993. 170 s.

Jak je uvedeno ve stosedmdesátistránkové
publikaci Katastr
nemovitosti, která vyšla v jihlavském nakladatelství Vilímek, je
v České republice 6 156 obcí, 13 059 katastrálních území,
12095 101 parcel, 1943992 domů s čísly popisnými a 255 488

staveb s čísly evidenčními. Na šestasedmdesáti katastrálních
úřadech
a dalších
detašovaných
pracovištích
pracují
s 2 652 652 evidenčními listy a s 3 476 054 listy vlastnictví.
Autoři knížky Katastr nemovitostí Ing. Květa Olivová a Ing.
Bohumil Kuba to musí vědět, neboť oba dva jsou dlouholetými pracovníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
v Praze, což může být prvním doporučením pro knihu, která
názornými ukázkami, tabulkami a textem přibližuje občanovi
i odborníkovi katastr nemovitostí. Nové katastrální právní
předpisy přinesly pro pracovníky katastrálních úřadů a i pro
podnikatele řadu souvisejících nevyjasněných otázek, na které
odpovídali z úřadu ústně i písemně právě autoři knihy. Ing. B.
Kuba je navíc dlouholetým členem zkušební komise, která
prověřuje znalosti uchazečů o zvláštní odbornou způsobilost
pro ověřování geometrických plánů. Autorská dvojice tedy věděla dobře, kde majitelé nemovitostí i odborníci z řad zeměměřičů mají mezery ve znalostech. Po vydání publikace se jim
alespoň trochu usnadnila práce, když při osvětové činnosti
mohou nyní odkazovat na knížku, která svým zaměřením našla
pořádnou díru na knižním trhu. Nutno ocenit, že během několika měsíců a za neustálého aktualizování a doplňování kapitol
o změny, které nastaly ještě krátce před vydánim knihy, se autorskému tandemu základni informačni text o katastru nemovitosti sestavit podařil.
Publikaci ilustruji zajimavé obrázky, které se z knižky snaží
udělat populárni magazin. Z příručky, která bohužel v prvním
vydání neobsahuje seznam příloh a seznam literatury, se dovite, nejenom kdy a jakým způsobem a podle jakých podkladů
se zapisují do katastru nemovitostí vlastnická práva k nemovitostem (s řadou příkladů), ale i o tom, co je obsahem katastru
a další informace.
Knižka o katastru nemovitostí je každopádně prvním modernim textem, který se katastrem nemovitostí zabývá. Mnohé
čtenáře možná samotná knížka překvapí i formou, jakou jsou
některé informace podávány. Např. některé úkony katastrálních úřadů jsou v knize pro přehlednost znázorněny pomocí
tabulek; dále můžete být překvapeni i méně známými informacemi obsaženými v textu nebo přílohách. Věřím, že tato kniha
o katastru nemovitostí nebude dlouho jediná a že se najdou
další autoři, kteří jinou formou budou moci oslovit čtenáře.
Zeměměřiči jsou známí jako přísní a často i velmi nelítostni
kritici všeho, co se jich nějak týká a s čím se potýkají. Skutečnost, že knížka o katastru nemovitostí se u většiny odborníků
objevila na jejich pracovních stolech jako nezbytná pomůcka,
je pro autory určitě větším oceněním, než autorský honorář.
Ing. Petr Skála,
ČÚZK

BURŠA, M.-KARSKÝ,
G.-KOSTELECKÝ,
J.: Dynamika
umělých družic v tíhovém poli Země. Praha, Academia 1993.
263 S. Cena 336 Kč.

Vydat dnes knihu závažného vědeckého obsahu vyžaduje nejen potřebné znalosti, ale i nesmírnou houževnatost a v neposlední řadě též odvahu, protože speciální a nelehká problematika nevyvolá a priori masový zájem o koupi knihy. Přesto
bych se rád pokusil několika slovy přiblížit alespoň zčásti obsah publikace, ve které autoři shromáždili to nejlepší, co bylo
v době psaní rukopisu známo. K tomu sluší poznamenat, že
u většiny nových věcí vycházeli ze svých vlastních výzkumů.
Kniha je prvním pokusem v české literatuře souhrnně vyložit základy dynamiky umělých družic Země (UDZ) a základy
teorie řešeni inverzních úloh.
První kapitola se zabývá definicí gravitačniho potenciálu ve
vnějšim prostoru a jeho aproximací pomocí kulových funkcí.
Ve druhé kapitole se popisuje pohyb družice v gravitačním
poli Země. Pro ucelenost a názornost výkladu bylo k popisu
pohybu družic zásadně použito Keplerových elementů. výsledkem je odvození pohybových rovnic platných pro konzervativní síly - Lagrangeových planetárních rovnic, jež jsou
pouze jednou z možností popisu tohoto pohybu.
Třetí kapitola se zabývá dalšími gravitačními poruchami.
Negravitační poruchy, např. tlak slunečního záření, odpor atmosféry atd., by vyžadovaly samostatnou publikaci a nebyly
proto pojaty do této knihy.
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Čtvrtá kapitola představuje pouze krátkou exkurzi do problematiky řešení inverzních úloh nebeské mechaniky, tj. určení
parametrů zdrojů poruch, s omezením pouze na ilustraci určení individuálních Stokesových parametrů z analýzy sekulárních, dlouhoperiodických
a pseudodlouhoperiodických
rezonančních poruch.
V páté kapitole jsou vysvětleny hlavní myšlenky experimentálního určování drah umělých družic a základy pozorovací
techniky a metod, s důrazem na obecné jednotící principy společné různým metodám, aniž by se zacházelo do přílišných podrobnosti. Těžištěm kapitoly je výklad metod a principů technických prostředků pro sledováni pohybu umělých družic.
Předmětná oblast se velice rychle vyvíjí, se zvyšováním přesnosti pozorování stoupají požadavky na přesnost jejich fyzikálních redukcí, a tedy i na dokonalost matematických modelů
přístrojů a okolního prostře di. Způsob výkladu, šťastně volený, způsobil, že tato kapitola, kde je nebezpečí zastarání vzhledem k dlouhým lhůtám při vydávání knih nejvyšší, obstojí i při
dnešním pohledu.
Využití metod kosmické geodézie a především využití umělých družic Země je dnes tak všestranné, že jen těžko např. najdeme geovědni disciplinu, která se bez UDZ obejde. A nechceme-Ii ustrnout v pozici pouhého pozorovatele - řemeslníka a chceme-Ii zpracovat výsledky našeho pozorování a navíc
tato pozorováni zhodnotit a správně interpretovat, musíme toho o dynamice umělých družic vědět více než běžný pozorovatel.
Často se v posledních desetiletích diskutuje o nutném či postačujícím stupni znalostí vysokoškolsky vzdělaného geodeta.
Přitom se často bagatelizuje nutnost teoretického vzdělání, neboť "toho není v praxi zapotřebí". Tento názor můžeme připustit nanejvýš u absolventa průmyslovky, ale už v žádném
případě u inženýra po pětiletém studiu na vysoké škole.
A i když připustíme, že ne všechny specializace potřebují komplexní znalosti kosmické geodézie, vždy musíme alespoň
u skupiny, která se ne tak dávno nazývala "astronomicko-geodetická specializace", vyžadovat podstatně více než obsluhu
přístrojů a ovládání firemních softwarů.
Při příležitosti vydání této ojedinělé knihy ji proto doporučuji ke studiu všem, kteří chtějí být absolventy "technické univerzity" a dále těm - i "negeodetům"
- kteří se umělými
družicemi zabývaji.
Kniha byla vydána s významnou finanční podporou Správy
radiokomunikací Praha, s. p., a za to jí patří velký dík celé geodetické obce. Přesto však cena knihy mnohého překvapi.
Avšak vzpomeňme si, za co jsme za poslední období dali
i mnohem větší obnosy a znovu si položme otázku: Je cena
knihy vzhledem k jedinečnému obsahu skutečně vysoká?
Prof Ing. Miloš Cimbá/ník, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

KOLEKTIV: Historie topografické služby Československé armády 1918-1992. Praha, Topografické oddělení hlavní operační správy generálního štábu (HOS GŠ) Armády České republiky 1993. 173 s., 119 obr., 9 příl., literatura 100. Neprodejné.

Kolektivu Výzkumného střediska 090 se podařilo s velkým
úspěchem shromáždit dokumentaci a sepsat dosažené výsledky, které souvisely s úsilím Československé armády zmapovat
a zobrazit zájmová území vně i mimo hranice Československé
republiky v obdobi 1918-1992. Do přečtení a studia knihy by
se měl pustit každý, kdo se chce dovědět, jak se během 75 let,
rok od roku, postupovalo a jaká díla byla vytvořena. Na 133
stranách textu, který doprovází četné ilustrace přístrojů, map
i osobnosti, se toho dozví hodně. Publikace přináší mnoho
konkrétních údajů. Kniha je rozdělena do tří částí:
Část I. - Vojenská zeměpisná služba 1918-1945. Látka je
rozložena do čtyř kapitol. Seznamuje se založením Československého vojenského zeměpisného ústavu a jeho činností v období 1918-1925 a Vojenským zeměpisným ústavem v období
1926- 1932. Dvě kapitoly jsou věnovány vojenské zeměpisné
službě v době ohrožení státu v létech 1933-1938 a zeměpisné
službě v období od října 1938 do osvobození v roce 1945.
Část II. je věnována Vojenské topografické službě. Celkem
čtyři kapitoly zahrnují období od roku 1945 do roku 1989. Po-
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pisuje se tu období 1945-1950, kdy se přechází od vojenské
zeměpisné k vojenské topografické službě. Navazuje období
1950-1960 o výstavbě vojenské topografické služby Československé armády a její koncepci a následně období 1961- 1969
o rozvoji působností a organizační struktury polních útvarů
pro zabezpečení operací Československé armády. Poslední kapitola pojednává o činnosti topografické služby Československé armády v podmínkách
podřízenosti sovětské politické
a vojenské doktríně (období 1970- 1989).
Část III. je věnována topografické službě v nových vojenskopolitických podmínkách, jak se odráži nové vojenskopolitické postavení a vojenská doktrína České a Slovenské republiky v činnosti topografické služby Československé armády
(1989-1992).
Nelze uvádět významné etapy mapování Československé republiky a vzniklá kartografická díla různých měřitkových řad
včetně obou atlasů (1935, 1975). Z textu je možno se dovědět
o použitých měřických metodách, přístrojích a kam až postoupila realizace předsevzatých záměrů topografické služby včetně informace o současném stavu v nivelaci, triangulaci, fotogrammetrii, astronomii, gravimetrii atd.
Text doprovázi na 155 poznámek, vysvětlivek, údajů. Čtenář
si neodpustí, aby se při odkazu na poznámku neodpoutal od
hlavního textu a nepřečetl si další podrobnosti. Mnohé z těchto poznámek by si zasluhovaly, aby se pro svou důležitost dostaly mezi hlavní text. Je uvedeno i sto odkazů na literaturu
k pojednávané tématice. Velmi cenné informace poskytují přílohy. V příloze 2 je chronologický přehled významných opatřeni a událostí k historii topografické služby. Je uveden přehled
konferencí geodetických služeb bývalých socialistických států
(GSSS) a její výsledky (příloha 5). Příloha 7 obsahuje na třech
stránkách souhrnný přehled významných etap a opatření vědeckotechnického rozvoje topografické služby.
Kniha "Historie topografické služby Československé armády 1918-1992" je svědectvim o práci českých a slovenských
geodetů, topografů, geografů, kartografů, polygrafů a dalšich
odborníků, kteři ve vojenském útvaru přispěli významnou měrou k autoritě československé geodézie, geografie a kartografie.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty STU v Bratislave
v roku 1993
1. Absolventi 5-ročného štúdia
Katedra geodézie
GAŠPAR, M.: Metodika a návrh učebnej pomócky na praktickú výučbu v anglickom jazyku.
GLUT, J.: Analýza dlhodobých merani mostného objektu cez
vodnú nádrž Král'ová.
KUBANKA, M.: Určovanie posunov stavebných objektov
modernými metódami.
MAL Ý, J.: Analytické fotogrametrické vyhodnotenie profilov
múro,: Spišské~o hradu.
MINARIKOVA,
A.: Fotogrametrické
meranie deformácie
shedovej strechy.
PASTIERIK, R.: Využitie softwarov MicroStation v aplikáciách inverznej fotogrametrie.
PETRÁŠ, P.: Projekt merania posunov geodetickými metódami.
PITTNER, P.: Určenie deformácií výškového objektu pomocou akcelerometrických meraní.
RIPKA, P.: Využitie nemetrických komor v inžinierskych aplikáciách pozemn~j fotogrametrie.
SOMOROVSKY, L.: Vzťažná sústava pri meraní zvislých posunov jadrových elektrárni.
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Katedra geodetických základov
BARTKO, 8.: Určenie polohy terestrického bodu GPS.
IVANKO, J.: Budovanie bodových poli metódou GPS.
NEUSTADT, G.: Priestorové bázy údajov LlS a ich realizácia
prostriedkami CAD a relačných systém ov riadenia bázy údajov. .
NOVAK, B.: Digitálny model reliéfu vytvorený z geodetického merania pomocou CAD systémov.
PAUČOVÁ, A.: Presné lokálne polohové siete.
SUCHÁNOV Á, R.: Využitel'nosť digitálnych priestorových
údajov pre potreby územnej bázy údajov.

K!ltedra mapovania a pozemkových úprav
BIZEK, R.: Model tvorby nových topografických máp.
GEJDOŠOV Á, M.: Komylexný projekt pozemkových úprav.
KUCHARÍKOVÁ, M.: Stúdia tvorby základnej mapy intravilánu v nadvaznosti na realizované pozemkové úpravy.
LAUKO, M.: Funkčné usporiadanie územia v obvode pozemkových úprav. ,
RICHTEROVA, V.: Digitálny model územia v systéme MicroStation Pc.
SCHWARZ, V.: Možnosti počítačového spracovania pri projektovaní náhragných pozem~ov použitím BPEJ.
SCHWARZOVA-KRIZMOVA,
A.: Registre povodného stavu
s prepojením na kataster nehnutel'ností.
TRNOVEC, R.: Analýza presnosti priestorových údajov získaných z máp.

2. Absolventi 4-ročného štúdia
Katedra geodézie
AUGUSTINIČ, L.: Využitie softwaru ORIENT v aplikáciách
blizkej fotogrametrie.
BALAZOVA, L.: Fotogrametrické meranie deformácie vodnej
hladiny, v pla~ebných komorách.
BLANAROVA, A.: Vyhodnotenie opakovaných meraní zvislých posuI1ov stayebných objektov.
BRUNCLlKOVA, 1.: Fotogrametrické meranie zvislých železobetónových stien.
ČIŽMÁRIK, J.: Určenie charakteristík presnosti integrovaného meracieho prístroja TOPCON CTS-GA.
FIALA, A.: Segmentácia a objektivizácia informácií v areáloch (povrch ov) v prostredí GIS s využitím údajov a metód
DPZ.
FIALOVÁ-PEŠKOVIČOVÁ,
L.: Rozbor presnosti určenia dÍžok meraním zvislých uhl ov.
CHUDÝ, R.: Využitie programu SURFER na výpočet objemov liniových stavieb.
JABLON~KÁ, M.: Fotogrametrické meranie členitej fasády.
JANCOVA, 1.: Porovnanie presnosti plochomerných prístrojov.
KMEC, M.: Posúdenie presnosti geometrických parametrov liniových, staviep.
KOSNAČOVA, M.: Analýza výsledkov dlhodobých meraní
posun ov mosta SNP po čas jeho prevádzky.
KRATOCHVÍLOVÁ-KRIVOVÁ,
B.: Analýza geodetických
metód n,a vytY90vanie cestných stavieb.
KREJČIROVA, E.: Testovanie parametrov integrovaných meracích pri§trojov.
KUNDRAT, M.: Analytická časová základnica na sypaných
priehradách.
LÁZÁROV Á, 1.: Geodetické merania pri zaťážkavacej skúške
mostného objektu v Seredi.
LUDROVAN, L.: Určenie geometrického tvaru objektov metódou pri,estorového pretínania napred.
MATUŠAK, M.: Niektoré metódy vytyčovania mostov budovaných sú<;asnými technológiami.
NEJEDLY, A.: Digitálna mapa mesta a jej aktualizácia prostredníctvom geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb.
PETRUŠKOVÁ, V.: Určovanie geometrických parametrov žeriavových dráho
RAJNIAK, M.: Analýza metód určovania priestorovej polohy
bodov.
SIMONYIOVÁ, K.: Určenie typov povrchu interpretáciou
údajov DPZ.
SLOV ÁKOV Á, M.: Vytyčovanie a geodetická kontrola smerov
a rovín.

ŠIŠOVIČ, R.: Využitie nemetrických komor v inžinierskych
'!Plikáciách leteckej fotogrametrie.
ZIŠKO, M.: Určovanie geometrických parametrov výškových
objektov.

Katedra geodetických základov
AL-KARAGHOLl,
L.: Určenie relatívnych zvislicových odchýlok.
BALÁŽI, R.: Určenie lokálneho kvázigeoidu metódou GPS
a gravimetrie.
BODOR, G.: Lokálne polohové siete v záujmových územiach.
BOLYÓSOVÁ-KALlNOVÁ,
V.: Orientácia geodetickej siete
metódami geodetickej astronómie.
ČE~YCH, J.: Využitie výsledkov GPS pre geodetické siete
s dlžkami nad 100 km.
DUGAS, P.: Vplyv atmosférických korekcií na diferenciálne
meranie GPS.
GONDÁŠ, M.: Automatizovaný zber údajov pri nivelačných
meraniach a spracovanie systémom VLS.
qROFIK,
P.: Metodika laserinterferometrickej
komparácie
dlžko'd~h meradiel.
HORt'lAK, ~.: Vyrovnanie.polohovej
siete.
KOVACSOVA-BAREKOVA,
K.: Referenčné systémy v geodézii.
KRATOCHVÍLA, R.: Vyhodnotenie sadania budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave z opakovaných nivelácií.
KURILLA, M.: Testovanie lokálneho kvázigeoidu metódou
GPS a nivelácie.
MOČ KOV Á-KRAVECOV Á, I.: Transformácie súradnicových
systémov.v geodézii ..
MRVOVA-GALBA VA, A.: Vyrovnanie priestorovej lokálnej
siete - RYSY.
PIVARČIOV Á, M.: Testovanie geodetických programových
systémov.
SULEJOVÁ, M.: Recentné pohyby zemského povrchu na východoslovenskej nížine.
ŠVEC OVÁ, l.: Tvorba aplikačného programového vybavenia
PC v ~eodetickej astronómii.
TALCÍKOVÁ, L.: Transformácia astronomických orbitálnych
a terestric~ých systém ov pomocou rotačných matíc.
VAlDOVA, L.: Efektívnosť využitia kódového predpisu kresby v grafickoll) systéme MicroStation Pc.
ZACHAROVA, D.: Meranie a vyhodnotenie sadania stavby
"Papierne lCP Štúrovo".

Katedra maPl!vania a pozemkových úprav
BEBlAKOVA,
E.: Standardizácia
obsahu topografických
máp.
BRENKUS, L.: Vyhotovenie meračského podkladu pre výkupný elaborát.
ČAMBÁLOVÁ, Z.: Projekt pozemkových úprava jeho vazba
na urbanistické riešenie krajiny a ochranu životného prostredia.
ČER\;ENIAK, M.: Digitálny model dokumentácie máp.
DO LAK, P.: Využitie interakčných grafických systémov pri
kresbe geografických sietí.
DOMITREKOVA,
D.: Cestná sieť v rámci pozemkových
úprav.
.
GAJDOŠOVA, A.: Tvorba a spracovanie lesných máp.
HRICKOV Á, V.: Kartografické zjednodušovanie
mapového
obsahu sídla.
CHRENKOVÁ, A.: Vol'ba hustoty zemepisnej siete malomierkových máp. .
lANOVICOVA,
Z.: Štúdia kritérií na posúdenie presnosti
máp vel'kých mierok.
KIRILOV Á, J.: Kartografické zobrazenia pre prijem ínformácií zo satelitov SPOT a LANDSAT.
KIRSCHNEROVÁ,
A.: Matematické definovanie hranice katastrálnej a jej yzťah k hran.ici administratívnej.
KRIZSANOVA-VARGOVA,
A.: Tvorba máp pre pol'nohospodárstvo.
.
NEMČEKOVA, Z.: Projekt pozemkových úprav.
SROSLÍKOVÁ, Z.: Priemet obrazových záznamov zo satelitov
SPOT do S-42.
STUDENÁ, l.: Umiestnenie náhradných pozemkov vytvorených v rámci pozemkových úprav.
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STUCHLÁ-RENDEKOVÁ,
K.: Vyhotovenie geometrického
plánu a vyvlastňovacieho operátu areálu energetických závodov.
ŠEBOV Á, V.: Štúdia riešenia technických a ekologických opatrení v obvode .pozemkových úprav.
ŠEPE~AKOVA, A.: Transformácia stereografického zobrazenia do Křovákovho zobrazenia cez zemepisné súradnice.
ŠIMONČÍK,
M.: Vyhotovenie geometrického plánu areálu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
TONKOVIČ, R.: Model a štruktúra bázy údajov sídla.

Výročí 60 let:
6. ledna 1994 - Ing. Jan Petráň, vedoucí provozu mapování
v katastrálním úřadě v Liberci, dlouholetý vedoucí pracovník
fotogrammetrického
provozu. Zasloužil se o rozvoj a použití
fotogrammetrie při mapování ve velkých měřítkách, kde liberecký podnik dosáhl významných úspěchů. Veřejně byl aktivně činný v ČSVTS, zejména v 7. komisi fotogrammetrie Společnosti pro geodézii a kartografii. Za jeho svědomitou práci
se mu dostalo četných uznání.

Ing. Július Bartaloš, CSc.,
katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

9. února 1994 - Ing. Pavel Vyskočil, CSc., vedoucí vědecký
pracovník Výzkumné)lO ústavu geodetického, topografického
a kartografického (VUGTK) v oboru geodynamiky. Jeho předním zájmem je výzkum recentních pohybů zemské kůry. Zastává vedoucí funkci v Mezinárodním centru pro recentní pohyby
zemské kůry (ICRCM) a je dlouholetým funkcionářem Mezinárodní geodetícké asociace (IAG). Stejně tak je členem význačných vědeckých organizací v naší republice. Bohatá je jeho činnost publikační, zahrnující kolem 60 titulů. Z nich uveďme alespoň monografii "Results on Recent Crustal Movements Studies". Velmi se zasloužilo dobré jméno čs. geodézie
na mezinárodním poli. Za svou záslužnou celoživotní práci obdržel řadu významných domácích i mezinárodních ocenění.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(január, február, marec)
Výročie 55 rokov:
5. marca 1994 - Ing. Zdeněk Přibyl, vedúci prevádzky geodetickÝC;h základov Geodetického
a kartografického
ústavu
(GKU) Bratislava. Narodil sa v Olomouci. Po absolvovani zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) y roku 1964
nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave (GU - neskór
Kartografický a geodetický .fond, GÚ, GÚ, n. p., a Geodetický
podnik, š. p. - teraz GKU). Najskór sa venoval budovaniu
pevných bodov podrobného polohového bodového pol'a rádiovými dial'komermi. Od roku 1968 vykonával práce triangulačné (údržba, doplnenie V. rádu Česko-slovenskej trigonometrickej siete a práce na budovani základ ne kozmickej triangulácie). I. I. 1970 prešiel na útvar technicko-ekonomickej
kontroly a v roku 1971 sa stal jeho vedúcim. Od novembra 1974 do
mája 1975 pósobil ako expert Polytechny na vypracovani geodetických podkladov pre projekt transsaharskej
magistrály
(Alžír-Niger-Mali). V rokoch 1976 až 1978 absolvoval postgraduál ne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVST.
Od roku 1984 je v terajšej funkcii. Je publikačne činný. Je nositel'om vyznamenaní.
28. března 1994 - Ing. Jiří Hrouda, hlavní inženýr Zeměměřického ústavu v Praze. Po absolvování studia zeměměřického
inženýrství na ČVUT v Praze (specializace fotogrammetrie)
nastoupil do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích. V r. 1963 přešel pak do Prahy
do Geodetického a topografického ústavu. Zúčastnil se mapování v měř. I: IO000. V r. 1968 odešel do Inženýrské geodézie,
Praha a v r. 1972 byl jmenován vedoucím provozu fotogrammetrie v Geodézii, n. p., Praha. Bohaté organizační i odborné
zkušenosti získal při četných zahraničních akcích, kterých se
zúčastnil jako expert a poradce. Ty byly dobrým předpokladem pro jeho jmenování do funkce vedoucího Střediska dálkového průzkumu Země a poté hlavního inženýra Zeměměřického ústavu. Byl aktivním členem Československé vědeckotechnické společnosti v odborné skupině fotogrammetrie, členem výboru a dále členem Čs. fotogrammetrického
komitétu.
30. března 1994 - Doc. Ing. František Švehla, CSc., pracovník
katedry geodézie a pozemkových úprav ČVUT v Praze. Vystudoval zeměměřické inženýrství na stavební fakultě ČVUT. Po
studiích nastoupil k Agroprojektu v Karlových Varech jako
projektant, v r. 1965 pak jako odborný asistent na katedře geodézie ČVUT. Obhájil kandidátskou práci a v r. 1980 byl jmenován docentem. Hlavním oborem jeho zájmu jsou otázky pozemkových úprav, jak po stránce praktické, tak i teoretické.
Zasloužil se o aktualizaci přednášek a zvýšení jejich úrovně.
Jeho publikační činnost je věnována zejména zpracování učebních textů a učebnic. Svědomitou prací, klidným a rozvážným
přístupem ke studentům získává velmi dobré pedagogické výsledky, které jsou kladně hodnoceny.

Výročie 65 rokov:
13. januára 1994 - Ing. Pavol Kmeťko. Rodák z Poluvsia
(okres Prievidza). Od skončenia zememeračského inžinierstva
na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952
pracoval v štátnej zememeračskej službe na róznych pracoviskách v Bratislave: Slovenský zememeračský a kartografický
ústav, Geodetický, topografický a kartografický ústav, G<;odetický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Ustav
geodézie a kartografie (vedúci Strediska geodézie pre okres
Bratislava-vidiek - 1960 až 1967), Oblastný ústav geodézie
s celoslovenskou pósobnosťou (riaditel' - 1968 až 1972), Slovenská kartografia, n. p. (SK - riaditel' od I. 5. 1972 do
23. 10. 1989) a Slovenský úrad geodézie a kartografie (vedúci
odborný referent - špecialista pre kartografiu a kartografickú
polygrafiu technického odboru - I. 12. 1989 až 31. 12. 1990, t.
j. do odchodu do dóchodku). Náročné úlohy vedúceho pracovníka zvládol vždy úspešne, najma zásluhou stáleho štúdia
a samovzdelávania. Absolvoval trojsemestrálny kurz základov
vedeckého riadenia na Inštitúte riadenia v Prahe (1966 až
1967), prvý beh postrgraduálneho
štúdia odboru geodézia
a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) SVŠT (1972 až
1975) a kurz cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov (1975 až
1977). Vel'kú pozornosť venoval zavádzaniu novej techniky
a technológií do výroby, ako aj zvyšovaniu kvalifikačnej úrovne pracovníkovo Pod jeho vedením dosiahol kolektív pracovníkov SK viaceré úspechy v rozvoji kartografickej tvorby a štátne vyznamenanie Rad práce (1982) za osobitné tvorivé a interpretačné úsilie na spracovaní Atlasu SSR. Aktívne pracoval
v róznych rezortných i mimorezortných komisiách. V rokoch
1975 až 1978 externe prednášal ekonomiku a riadenie geodetických a kartografických prác na odbore GaK SvF SVST. Je
publikačne činný. Vel'mi významná bola jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositel'om mnohých vyznamenaní.
30. ledna 1994 - Ing. Zdeněk TytI, dlouholet)' technický náměstek ředitele bývalé Geodézie, n. p., Plzeň. Po studiích na
ČVUT v Praze prošel praxí v různých podnicích a v r. 1956 nastoupil k resortu, kde zastával různé vedoucí funkce až po
technického náměstka. Jeho práce vynikala smyslem pro dobrou organizaci a rozhodným vedením. Bohatá byla jeho činnost v Československé
vědeckotechnické
společnosti, jak
v krajské organizaci, tak i v Ústředním výboru společnosti pro
geodézii a kartografii. Za svoji odbornou a veřejnou práci obdržel četná uznání a vyznamenání.
31. ledna 1994 - Ing. Monika Mikšovská, vedoucí pracovnice
kontrolního útvaru bývalé Geodézie, n. p., Praha. Po studiích
na ČVUT v Praze pracovala delší dobu jako asistentka prof.
Fialy na Ústavu geodetického počtářství. Po odchodu ze školy
nastoupila v r. 1952 k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie
a kartografie v Praze. Prošla řadou vedoucích funkcí, od oddílu až po provoz. Její práce se vždy vyznačovala velkou zodpovědností, cílevědomostí a přesností. Pro tyto vlastnosti byla
vždy vysoce hodnocena.
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16. februára 1994 - Ing. Jozef Horemuž. Narodil sa vo Vel'kom Bysterci (dnes časť okresného mesta Dolný Kubín). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1948 až 1952). V rokoch 1952 až 1953 pracoval ako geodet Banských projektov Teplice v Čechách. Po
dvojročnej prestávke, keď nastúpil základnú vojenskú službu,
prichádza I. 10. 1955 d9 Oblastného ústavu geodézie a ~artografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie) v Ziline,
kde do 31. 12. 1967 postupne vykonával vedúceho meračskej
čaty, vedúceho oddielu a vedúceho oddelenia technickej kontroly. V rokoch 1968 až 1972, ako pracovnik Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, vykonával prevádzkového inžini~ra.
V roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p., (od I. 7.1989 š. p.) Zilina, kde vykonával vedúceho prevádzky, od I. I. 1974 technicko-výrobného námestníka, neskór námestníka a od I. I. 1989
výrobného námestníka riaditel'a (VNR). Funkciu VNR vykonával do 31. 12. 1989, t. j. do odchodu do dóchodku. Ako dóchodca pracoval do 16.2. 1990 v útvare riadenia výroby. Aktivna bola jeho činosť vo vedecko-technickej
spoločnosti. Je
nositel'om rezortných vyznamenaní.
19. února 1994 - prof. Ing. Jan Fixel, CSc., profesor na Vojenské akademii v Brně. Po studiich na Vysoké škole technické
v Brně pracoval jako odborný asistent na Vysokém učení technickém v Brně a odtud přešel na nově zřizovanou Vojenskou
akademii. V r. 1968 ziskal hodnost kandidáta věd, v r. 1970 byl
jmenován docentem a v r. 1974 profesorem. Přednáší geodetickou astronomii a geofyziku. Jeho publikačni činnost je bohatá,
kromě řady odborných pojednání vydal několik vysokoškolských skript a v r. 1983 učebnici "Geodetická astronomie I".
Jeho práce byla ohodnocena několika armádnimi a státními
vyznamenánimi.
4. marca 1994 - Ing. Ján Hurník. Rodák z Pezinka (okres Bratislava-vidiek). Po absolvovani zememeračského
inžinierstva
na Fakulte stavebného a zememeračského inžiníerstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpil
do pol'nohospodárskeho
odboru KNV v Bratislave, kde vykonával hospodársko-technické
úpravy pozemkov. Potom vykonal základnú vojenskú službu. Po jej skončení v roku 1955
prichádz~ do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodé~ie a kartografie a od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie - OUG) v Bratislave, kde najskór pracoval na
prevádzke špeciálnych prác. V roku 1959 bol poverený vedením detašovaného pracoviska Okresného meračského strediska (od roku 1960 Stredisko geodézie - SG) pre okres Bratislava-vidiek v Pezinku. V rokoch 1968 až 1971 vykonával vedúceho SG pre okres Bratislava-vidiek. V dobe od I. 4. 1971 do
30. 4. 1972 pósobil ako expert geofyzikálnej expedície v Alžírsku. Po návrate do ~onca roka 1972 vykonával funkciu námestníka riaditel'a OUG. I. I. 1973 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie) do funkcie vedúceho oddelenia evidencie
nehnutel'ností (EN), od roku 1984 vedúceho oddelenia geodézie a EN. Túto funkciu vykonával do 30.6. 1989, t. j. do odchodu do dóchodku. Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku. Je
absolventom Univerzity 17. listopadu v Prahe. V rokoch 1974
až 1975 bol členom Redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. Bol dlhoročným česko-slovenským delegátom
v 7. vedecko-technickej komisii "Kataster a pozemkové úpravy" Medzinárodnej federácie geodetov. Je nositel'om vyznamenaní.
4. marca 1994 - Ing. Ignác Lovíšek. Narodil sa v Sučanoch
(okres Martin). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jeho skončeni v roku 1952
nastúpil ako banský merač Výstavby ostravsko-karvinských
dolů v Ostrave. V rezorte geodézie a kartografie pracuje od roku 1954, kedy nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline.
V priebehu pósobnosti na tomto ústave vykonával funkcie: vedúci oddielu a prevádzky a neskór vedúci oddelenia technickej
kontroly. Od roku 1965 do 31. 12. 1990, t. j. do odchodu do dóchodku, bol vedúcim Strediska geodézie v Martine, kde svojou
odbornosťou a pracovitosťou si získal autoritu a spoločenské
uznanie. Je nositel'om vyznamenaní.
5. března 1994 - Ing. Zdeněk Šimon, DrSc., vědecký pracovnik Výzkumného ústavu geodetického, topografického a karto-

grafického, Zdiby (VÚGTK). Po studiích na ČVUT v Praze
nastoupil v r. 1952 do gravimetrického oddělení tehdejšího
Geodetického a topografického ústavu a v r. 1965 přešel do
Výzkumného ústavu. Jeho oborem je geodetická gravimetrie
a instrumentální
gravimetrický výzkum. Při této příležitosti
vyzdvihněme alespoň jeho dlouholetý výzkum vnějších teplotních vlivů na měření gravimetry a výzkum slapových změn tíže
a jeho lvi podíl na vybudování j\ravimetrické laboratoře na
Geodetické observatoři Pecný VUGTK, která má statut laboratoře mezinárodní. V posledni době se věnuje intenzivně problematice absolutních měřeni tiže. V oboru zemských slapů je
mezinárodně uznávaným specialistou. Jeho publikačni práce
zahrnují na 70 vědeckých titulů. Z dalšich aktivit připomeňme
jeho působení v Mezinárodní geodetícké asociaci (člen komise
pro zemské slapy), kolegíu astronomíe a geofyziky ČSA V, redakčni radě časopisu Studia gephysica et geodaetíca a komísich pro státní zkoušky z oboru geodézie na stavební fakultě
ČVUT a pro obhajobu doktorských disertací z oboru geodézie.
II. března 1994 - Ing. Miroslav Jarolím, ředitel bývalé Krajské geodetické a kartografické správy v Plzni. Po skončení studií zeměměřického inženýrstvi na ČVUT v Praze nastoupil v r.
1954 do resortní služby k Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Plzni. Prošel mnoha vedoucími funkcemi a získal velké zkušenosti v řídící práci. V r. 1969-72 byl vyslán jako expert do Alžíru, kde působil při zakládání katastru vinic a při
výuce alžírských geodetických techniků. Své bohaté zkušenosti
uplatňoval též při výuce na dálkovém studiu střední průmyslové školy zeměměřické. V r. 1972 nastoupil na Krajskou geodetickou a kartografickou správu v Plzni a v r. 1978 byl jmenován jejím ředitelem. Jeho práce byla oceněna řadou čestných
uznání.

24. února 1994 - Ing. Jan Jungman, vedoucí oboru geodézie
na střední průmyslové škole stavebni (SPŠS) v Brně. Studoval
matematiku na přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, přestoupil na Vysokou školu technickou v Brně, kde v r. 1950 absolvoval studium zeměměřického inženÝrství. Po studiích byl delší dobu asistentem u prof. Štvána a po
praxi u n. p. Průmstav přichází v r. 1957 jako profesor na
SPŠS. Zde uplatňuje plně své pedagogické schopnosti. Působí
na ministerstvu školství v odborné komisi pro studijní obor
geodézie. Je spoluautorem celostátní učebnice "Geodézie" pro
střední průmyslové školy. Jeho zásluha na zvyšování úrovně
našich středně technických pracovníků byla po zásluze oceněna.
29. února 1994 - Ing. Jan Dvořá~ dřívější ředitel středn} průmyslové školy zeměměřické (SP:-'Z). Po studiích na CVUT
v Praze nastoupil do resortní služby a pracoval zejména v oboru nového měření. Zasloužil se o vědeckotechnický rozvoj měřických prací a využití fotogrammetrie pro mapování ve velkých měřítkách. Jeho iniciativa, svědomitá a odpovědná práce
byly velkým přínosem pro jeho pedagogickou činnost. V r.
1963 přichází na SPŠZ a po odchodu Ing. Procházky do důchodu je jmenován ředitelem. Předpoklad úspěšné pedagogické práce spatřoval v tvorbě učebnic a byl jejich iniciátorem
a také spoluautorem. Za své dlouholeté pedagogické práce vychoval řadu výborných středně technických kádrů. Jeho práce
byla vždy vysoce oceněna.

I. januára 1954 - pred 40 rokmí bola vládnym naríadením č.
1/1954 Zb. zriadená Správa geodézit; a kartografie na Slovensku (SGKS), a~o oblastný orgán Ustřední správy geodézie
a kartografie (USGK) pre riadenie slovenskej časti odvetvia
geodézie a kartografie. Riadil ju predseda, vymenovaný Zborom povereníkov. SGKS bola podriadená povereníkovi miestneho hospodárstva, od roku 1958 povereníkovi vnútra. Pri reorganizácii štátnej správy bola v roku 1960 zrušená. Organizácie geod~zie a kartografie na Slovensku bol i potom riadené
priamo USG K až do 31. 12. 1968, t. j. do vzniku Slovenskej
správy geodézie a kartografie (I. I. 1969).
I. ledna 1954 - před 40 lety byla Vládním nařizením č.
II 1954 Sb., zřízena Ústřední správa geodézie a kartografie ÚGSK, jako ústřední orgán státní správy pověřený řízením
geodetických a kartografických prací v tehdejší Českosloven-
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ské republice. PoZ;ději v souvislosti s federalizací byla provedena reorganizace Ustřední správy a její funkce převzaly Český
úřad geodetický a kartograf}cký - CUGK a Slovenský úrad
geodézie a kartografie - SUGK.
I. januára 1954 - pred 40 rokmi bol zriadený Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave s pósobnosťou pre
celé územie Slovenska v oblasti budovania geodetických základov, mapovacích, vytyčovacích a kartografických prác a geodetickej a mapovej dokumentácie, I. I. 1957 bol rozčlenený na
Geodetický ústav v Bratislave (GU - v roku 1966 premenovaný ,na Kartografický a geodetický fond, v roku 1969 opať na
GU, v roku 1973 na GU, n. p., a od I. 7.1989 na Geodetický
podnik, š. p.) - terajší Geodetický a kartografický ústav Bratislava (od I. I. 1991) a Kartografický a reprodukčný ústav
v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), z ktorého bol a
I. I. 1968 vytvorená Kartografia, n. p., Bratislava, od I. I. 1970
Slovenská kartografia, n. p., (SK - od I. 7. 1989 SK, š. p.)
Bratislava - terajšia SK, a. s., so sídlom Bratislava (od
I. 9.1992).
7. ledna 1904 - před 90 lety se narodil v Praze Ing. Bedřich
Kruis, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumnéh.o ústavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK)
v Praze. Zájem o vědeckou prácí projevil již v době studií,
když pracoval jako pomocný asistent na Ústavu praktické geometríe u prof. Petříka. Po studiích nastoupil v r. 1925 u soukromé firmy Ing. Duchoslav do fotogrammetrického
oddělení.
V r. 1931 přešel na ministerstvo veřejných prací, kde se zakládalo fotogrammetrické
oddělení. Zde se zabýval též přesnou
nivelací, které se pak od r. 1937 věnoval výlučně. (O rozvoj fotogrammetrie se však stále zajímal, byl jednatelem Čs. fotogrammetrické společnosti.) V r. 1954 přichází do nově budovaného VÚGTK. Své odborné příspěvky zveřejňoval v našem
časopise a ve Zprávách veřejné služby technické. Zemřel 21.
ledna 1991 v Praze.
14. ledna 1904 - před 90 lety se naro,díl v Bavorově Ing. František Štefek, dlouholetý pracovník Ustavu geodézie v Praze.
Po studiích působil v r. 1926-29 jako asístent u prof. Ryšavého. Z vysoké školy odešel ke katastrální měřické službě a prošel několíka katastrálnímí úřady. Po válce se zasloužilo vybudování zeměměřického oddělení u tehdejšiho Krajského národního výboru v Karlových Varech. V r. 1950 pomáhal zakládat zeměměřícké družstvo "Geoplán"; v nástupnickém podníku "Geometra" zastával jednu z vedoucích funkcí. Po reorganízací zeměměřické služby přešel k resortu do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze. Oborem jeho
zájmu byla konstrukce měřických pomůcek. O svých pracích
referoval vždy v našem odborném časopíse.
18. januára 1909 ~ pred 85 rokmí sa narodil v Bytči (okres Žilina) Pavol Zhorela. Ako absolvent vojenskej akadémie pracoval vo Vojenskom zemepísnom ústave v Prahe na úseku topografie. V roku 1949 prešiel do štátnej z~memeračskej služby.
Pósobil najskór v Bratislave a potom v Zíline (Oblastný ústav
geodézíe a kartografie, Ustav geodézie a kartografie, Inžínierska geodézia, n. p.) na víacerých úsekoch, najma však na topografických prácach a na zakladaní štátnej mapy hospodárskej
a odvodenej. Bol autorom publíkácií "Náuka o mapách v teréne" (Trnava 1942) a "Busola" (Trnava 1947). V roku 1969 odišiel do dóchodku. Bol nositel'om rezortného vyznamenania.
Zomrel 15. 4. 1972 v Bytči.
13.2.1719 - pred 275 rokmi sa narodil v Štajerskom Hradci
(Graz, Rakúsko) Jozef Liesganig, geodet a matematik. Filozofiu a teológiu študoval vo Viedni. Od roku 1751 bol profesorom matematiky v Košiciach a od roku 1752 vo Viedni, kde
bol i riaditel'om hvezdárne. Od roku 1773 bol guberniálnym
radcom vo Lvove. Robil stupňové merania na viedenskom poludníku (1759 až 1768) a na róznych miestach Uhorska. Bol
členom cisárskej expedície, ktorá skúmala minerály a drahokami Tatier. Bol autorom viacerých prác. Zomrel 4. 3. 1799 vo
Lvove (Ukrajina).
I. března 1909 - před 85 lety se narodil doc. Ing. Dr. Bedřich
Polák, docent geodézie na ČVUT v Praze. Po studiích na Vysoké škole stavebního inženýrství na ČVUT se již od počátku své
praktické činnosti věnoval geodézii a astronomii. Nastoupil jako civilní zaměstnanec do Vojenského zeměpisného ústavu v
Praze. Odtud přešel za války do Zeměměřického úřadu Čechy
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a Morava k tzv. základní sítí. Po válce pracoval jako odborný
redaktor ve Státním nakladatelství technické literatury v Praze.
Od r. 1957 působil jako profesor na střední průmyslové škole
stavební v Praze a v r. 1964 přešel jako docent na ČVUT. Bohatá byla jeho publikační činnost zahrnující mnoho článků,
statí a učebnic. Aktivně se zúčastnil činnosti ve Spolku přátel
Národního technického muzea, kde přednesl řadu přednášek,
zejména z oboru konstrukce slunečních hodin. Zemřel 17. října 1988 v Praze.
19. marca 1929 - pred 65 rokmi sa narodil v Levoči (okres
Spišská Nová Ves) Ing. Eugen Adler, CSc .. Po skončení zememeračského inžiníerstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 pracoval v Banských projektoch, n.
p., Bratislava. V~deckovýskumnou činnosťou sa začal zaoberať
od roku 1954 v Ustave stavebníctva a architektúry SAV, odkial'
prešiel v roku 1957 do Vedeckého laboratória fotogrametrie
pri katedre geodézie Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT. Vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1963. Bol
priekopníkom rozvoja inžinierskej fotogrametrie a jej využitia
v inžinierskej geológii a v pamiatkovej starostlivosti. Pósobil
tiež ako pedagóg na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT.
Bol publikačne činný a aktívne pracoval vo vedecko-technickej spoločnosti a v Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti. Zomrel 2.6. 1982 v Bratislave.
31. března 1919 - před 75 lety se narodil doc. Ing. Dr. Josef
Zeman, CSc., docent Vysoké školy technické (VŠT) v Brně. Vystudoval zeměměřické inženýrství na VŠT v Brně. Po skončení
studia nastoupil v r. 1945 jako asistent u prof. Semeráda a pedagogické práci zůstal věrný po celou svoji životní dráhu. V r.
1949 byl promován na doktora technických věd, v r. 1960 se
habilitoval a dva roky poté byl ustanoven docentem na katedře geodézie na Vysokém učení technickém v Brně. V r. 1963
obhájíl kandidátskou disertační práci. Bohatá byla jeho přednášková a publikační činnost, čítající více než 40 titulů. Velmí
dobrá byla jeho úzká spolupráce s praxí. Veřejně pracoval
v mnoha vedoucích funkcích Československé vědeckotechnické společnosti. Jeho pedagogická i vědecko-odborná
činnost
byla značným přínosem pro náš obor. Zemřel 22. února 1986
v Brně.
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Vychází podle potřehy, zpravidla čtyřikrát ročně, Cena jednooo
výtisku je 12 Kč, roční předplatné včetně poštovného je 50 Kč.
Objednávky od fyziclcých a právnických O'Sob přijímá a vyřizuje
Prodejna lllap, Bryksova 1061, 198 00 Praha 9.

Nový jednofrekvenční GPS
přijímač WILD SR261
a SKI - LI software

SR261 je malý, lehký (1,0 kg), 6-ti kanálový
senzor pro CIA kódová a LI fázová měření.
Má velmi malou vnější anténu (0,6 kg)
WILD AT201.
Nový senzor SR261 je plně integrovatelný do
svstému WILD GPS 200.

počet kanálů
počet sledovaných družic
doba od zapnutí k prvnímu
fázovému měření
interval sběru dat
pracovní teplota
hmotnost
přesnost měření základny
příkon (senzor, anténa, kontrolér)
napájecí napětí

6
až 6 najednou
méně než 60 s
od I do 60 s
-20°C až +50°C
1,0 kg
10 mm + 2 ppm
max. 6,5 W
12 V

Senzor SR261 se připojuje ke známým kontrolérum WILD
CR233 a CR244 a využívá všech příslušenství systému 200.
Vlastnosti, funkce, obsluha a manipulace je stejná jako
u jiného vybavení systému WILD GPS 200.
Nový software SKI - LI zpracovává CIA kódová a fázová
měření z přijímačů SR26l. Má všechny vlastnosti, možnosti
a stejné uživatelské prostředí jako standardní SKI software.
Senzor SR261, kontrolér a software SKI - LI efektivně
a cenově velmi zajímavě řeší všechny zeměměřické práce,
přesnou nayigaci, GIS mapování apod. ve WGS84 i místním
souřadnicovém systému pomocí běžných GPS metod (Static,
Reoccupation, Stop & Go a Kinematic). SR26l je téměř 4x
levnější než dvoufrekvenční WILD SR299,
Přesnost měření základny při fázových měřeních statické
metody je 10 mm + 2 ppm.
Kompletní sada (senzor, anténa, kontrolér, baterie, trojnožka,
držák, svinovací metr na měření výšky antény a kabely) se
složí do malého kufříku uzpůsobeného pro přepravu v
náročných polních podmínkách.
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