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normami.
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VJAČKA,A.

Rozdíly v pojetí a v přístupech k začínající digitalizaci souboru
geodetických informací katastru nemovitostí v ČR. Výchozí ma-
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digitalizace. Možné technologické varianty digitalizace. Po-
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Mesurage post-exécutif de la position réelle de l'ouvrage abri-
tant une nouvelle machine a papier a l'usine SCP a Ružombe-
rok. Résultats des travaux de mesurage et écarts observés dans
les coordonnées ďespace de l'ouvrage réalisé et leur compa-
raison avec les normes techniques relatives.
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Aper~u des réseaux altimétriques couvrant le territoire de la Ré-
publique Tchéque convenant a l'étude de la géodynamique. ln-
formations de base sur la fondation et la configuration du Ré-
seau géodynamique fondamental GEODYN. Apercu GPS
ďa présent. Information sur les activités géodésiques ultérieu-
res dans ce réseau.
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Priorités de digitalisation de I'ensemble ďinformations géodé-
siques du cadastre

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No 4, pages 75-82,
6 planches, 3 bibliographies

Différences de conception et ďabords dirigés vers la digitalisa-
tion débutante de l'ensemble d'informations géodésiques du ca-
dastre en République Tchéque. Les fonds initiaux de cartes et
leur influence sur la technologie, la dépense de travail et le ré-
sultat de digitalisation. Variantes technologiques de digitalisa-
tion possibles. Capacités nécessaires set déroulement chronolo-
gique de la digitalisation. Discussion visant les parties
problématiques de la technologie de digitalisation, c'est-8.-dire
a la détermination des coordonnées par calcul effectué 8.partir
des matériaux initiaux pour déterminer un nouveau canevas de
position détaillé, au mesurage des points de réfraction conser-
vés des terrains de construction, ďun enregistrement simplifié,
au mesurage ďautres soi-disant eléments planimétriques.
Accentuation du respect tenu des possibilités réelles de capa-
cité, de financement et technologiques.
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Vermessung des Bauwerkes fiir eine Papiermaschine nach sei-
ner Realisierung im SCP Ružomberok

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr. 4, Seite 67-71,
2 Abb., 1 Tab., Lit. 6

Vermessung des wirklichen Standes nach der Realisierung des
Bauwerkes einer neuen Papiermaschine im SCP Ružomberok.
Ergebnisse der Vermessungsarbeiten und Abweichungen in
raumlichen Koordinaten des realisierten Werkes und ihr Ver-
gleich mit entsprechenden technischen Normen.
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Das geodynamische Grundnetz der Tschechischen Republik

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr. 4, Seite 71-75,
2 Abb., 1 Tab., Lit. 10

Úbersicht der mr das Studium der Geodynamik auf dem Gebiet
der CR geeigneten Hiihennetze. Grundinformation uber die An-
lage und JS;onfiguration des geodynamischen Grundnetzes
GEODYN. Ubersicht der bisherigen GPS-Messungen. Informa-
tion uber weitere geodatische Aktivitaten in diesem Netz.
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VJAČKA,A.

Prioritaten der Digitalisierung des Komplexes der Vermessungs-
informationen des Liegenschaftskatasters

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, Nr. 4, Seite 75-82,
6 Tab., Lit. 3

Unterschiede in der Auffassung und Liisungsweise am Anfang
der Digitalisierung des Komplexes der Vermessungsinformatio-
nen des Liegenschaftskatasters in der ČR. Ausgangskartenun-
terlagen und ihr Einfluss auf die Technologie, den Arbeitsauf-
wand und das Ergebnis der Digitalisierung. Miigliche
technologische Varianten der Digitalisierung. Erforderliche Ka-
pazitaten und Zeitverlauf der Digitalisierung. Diskussion zu den
problematischen Teilen der Digitalisierungstechnologie, d. h. zur
Koordinatenbestimmung durch Berechnung aus ursprtinglichen
U nterlagen, zur Bestimmung des neuen Detaillagefestpunktfel-
des, zur Vermessung der erhaltenen Parzellenbrechpunkte in der
vereinfachten Evidenz, zur Vermessung der sog. weiteren
Grundrisselemente. Einhaltung der realen Kapazitats-, Finanz-
und Technologiemiiglichkeiten wird betont.
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XOBAH, 1I.-CE,!l,JIAK, B.-JIYKA q, M.

nOCJJepellJIH3auHOHHbleH3MepeHHJIcrOHTCJIbHoro 06'beKTa,
npellHa3Ha'leHHOrO IIJIJI6YMa}KHoroo6oPYlloBaHHJI B PY}KOM-
6epKe

reolle3H'lecKHií HKapTorpa<pHqeKHií0630P, 43, 1997, M 4, CTp.
67-71,2 pHC., 1 Ta6., J1HT.6

lIocJlepeaJlH3aI1HoHHble H3MepeHHlI lIeiícTBHTeJlbHOrO co-
CTOllHHlIcTpOHTeJlbHOrO06'beKTa 1IJ111HOBoro 6YMa~Horo -
060pYlloBaHHlI B Py~oM6epKe. Pe3YJlbTaTbl H3MepHTeJlbHblX
pa60T HOTKJlOHeHHlIBnpocTpaHcTBeHHblx KooplIHHaTax nOCT-
poeHHoro 06'beKTa a TaK~e HX cpaBHeHHe c cooTBeTcTBY-
IOII1HMHHopMaMH.

528.331 : 551.2 (437.11.2)

EEHEIII, <1>.

reOlle3HqeKHií HKapTOrpa<pHqeCKHií0630p, 43, 1997, NQ4, CTp.
71-75,2 pHC., 1 Ta6., J1HT.10

0630p BblCOTHblXceTeií HaTeppHTopHHqelllcKoií pecrry6J1HKH,
rrpHrollHblX 1IJ111l'I3yqeHHlI reoIlHHaMHKH.OCHoBHall HH<p0-
pMaI1HlI o rroCTpoeHHH H KOH<pHrypaI1HHOCHOBHOií reo-
IIHHaMHQeCKOiíceTH - rEO,!l,MH. 0630p oCYII1eCTBJleHHblX1\0
CHXrrop pa60T B rcK. MH<popMaI1HlIo l\aJlbHeXllIHXreol\e3-
HQeCKHXpa60Tax B3TOiíceTH.

347.235.11 : 681.3.05

B5IqKA, A.

npeHMYlUecrBa uH«JIPOBOŘo6pa6oTKH MaCCHBareOlle3H'IeCKoŘ
HH«JIOpMauHHK3I\acrpa HeIlBH}KHMOcTeŘ

reOl\e3HQeKHií H KapTorpa<pHQeKHií0630p, 43, 1997, NQ4, CTp.
75-82, 6 Ta6., J1HT.3

Pa3HHI1aB rrOHlITHHH B rrol\xol\e K HaCTyrralOII1eiíI1H<pPOBoií
06pa60TKe MaCCHBareOl\e3HQeCKOiíHH<popMaI1HHKal\aCTpa
HeI\BH~HMOcTeií B qP. MCXOI\Hall KapTorpa<pHQeCKall
OCHOBaHee BJlHlIHHeHa TeXHOJlOrHIO,CJI0~HOCTbHpe3YJlbTaT
I1H<PPOBOií06pa60TKH. IIpel\rroJlaraeMble TeXHOJlOrHQeCKHe
BapHaHTbl I\HrHTaJlH3aI1HH.IIpel\rroJlaraeMblií 06'beM pa60T
H rrOTPe6HOeBpeMlI1\J111I1H<ppOBOiío6pa6oTKH. Pa360p rrp06-
J1eMHbIX QacTeií TeXHOJlOrHHI1H<PPOBOií06pa60TKH, T.e.
orrpel\eJleHHe KOOpl\HHaT rrYTeM paCQeTa rro HCXOI\HblM
KapTMaTepHaJlaM, orrpel\eJleHHe HOBoro rrOl\p06HOro rrJla-
HOBoro 06ocHoBaHHJI, H3MepeHHe coxpaHHBllIHXCll TOQeK
rrOBOpOTaYQaCTKOBB yrrpOII1eHHOiíperHCTpaI1HH,H3MepeHHe
TaK Ha3blBaeMblXOCTaJlbHblX3J1eMeHTOBcHryaI1HH.IIpH3TOM
oc060e BHHMaHHe1\0Jl~HO 06paII1aTbCll Ha peaJIbHblH 06'beM
pa60T, <pHHaHcoBbleHTeXHOJlOrnQeCKHeB03MO)l(HOCTH.

KUBÁČEK, L. - KUBÁČKOV Á, L.: Spolehlivost
versus přesnost: statistický přístup

PRAVDA, 1.:Mapy krajinnej pokrývky a aspekty
ich využitia

VJAČKA, A: Proč katastrální mapa v digitální
formě
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Porealizačné meranie stavebného
objektu pre papierenský stroj
v SCP Ružomberok

Ing. Pavol Chovan,
Katastrálny ústav v Žiline, pracovisko Košice,

doc. Ing. Vladimír Sedlák, CSc.,
katedra geodézie a geofyziky Fakulty baníctva,

ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach,

Ing. Miroslav Lukáč,
Celprojekt Ružomberok

V roku 1990 si mesto Ružomberok pripomenulo IlO. výro-
čie založenia priemyselnej výroby papiera, čo poukazuje na
dlhodobú tradíciu tohto odvetvia v meste. Na druhej strane
čas zanechal svoju pečať na technickej a technologickej
úrovni výroby. Tento stav sa radikálne zmenil pred štmástimi
rokmi výstavbou novej výrobne sulfátovej celulózy a v sú-
časnej dobe sa mení aj pri výrobe papiera, uvedením do čin-
nosti nového papierenského stroja (č. 8), v Severosloven-
ských celulózkach a papierňach (SCP) Ružomberok.
Obdobie výstavby objektov papierenského stroja od decem-
bra 1988 do marca 1991 bolo pozoruhodné hlavne tým, že
sa v SCP Ružomberok na vtedajšie česko-slovenské pomery
podarilo pomeme rýchlo realizovať výstavbu rozhodujúcej
papierenskej kapacity.

Obsahom príspevku je porealizačné meranie skutočného
stavu stavebného objektu pre montáž papierenského stroja
a zistený skutočný stav porovnať s projektom.

Pri výbere stavebného dodavatefa určujúcou podmienkou
bola jeho schopnosť realizovať výstavbu hlavného objektu,
t.j. haly papierenského stroja tak, aby za dvanásť mesiacov
od začiatku výstavby bola hala pripravená na montáž tech-
nologického zariadenia. V našich podmienkach zvládnuť vý-
stavbu takéhoto objektu, prevažne monolitickej železobetó-
novej konštrukcie, založeného kombinovaným sposobom na
patkách, pásoch a pilótach 11 m hlbokých, situovaného
čiastočne v starom koryte rieky Váh, s mimoriadne vysokými
technickými nárokmi na tuhosť a dynamiku konštrukcie a pri
celkovom objeme hlavného objektu približne 240 000 m3,

bola úloha obzvlášť náročná. Dané kritériá sa zaviazala spl-
niť pofska organizácia zahraničného obchodu Budimex
CHZB, cestou svojho stavebného dodávatefa TPBP Tar-
nobrzeg.

Okrem spomínaného hlavného stavebného objektu, t.j.
haly papierenského stroja a prípravy chemikálií, Budimex
CHZB bol dodávatefom stavebných častí: objektu pre
úpravňu vody, odvodňovanie kalu, zahusťovacej nádrže, pre-
vádzkovej budovy, čističky odpadových vOd, klariflokulá-
tora, neutralizačnej nádrže, ako i staveniska so spevnenými
plochami. Vlečkový systém pre celú stavbu realizovalo Že-
lezničné stavitefstvo Bratislava.

Stavba hlavného stavebného objektu, t.j. haly papierenského
stroja, bola pripravená na montáž v novembri 1989. Podmi-
enkou na začatie montáže stroja bolo skončenie montážnych
prác žeriavov. Pofská firma Novimor namontovala a uviedla
do prevádzky dva 50 tonové (t) žeriavy. Hutné montáže Os-

trava, hlavný dodávatef technologického zariadenia, namon-
tovali základné kofajnice papierenského stroja. Dodávatelom
elektromontážnych prác bol i Elektromontážne závody -
Elektrosystém Bratislava. Zariadenia na meranie, reguláciu
a riadenie procesov montoval Podnik priemyselnej automa-
tizácie Bratislava. Na ostatných technologických zariadeni-
ach sa podiefali mnohé firmy z bývalého Česko-Slovenska
a zo zahraničia. Situácia celého stavebného objektu je na ob-
rázku 1.

Papierenský stroj, dodávka rakúskej firmy J. M. Voith v St.
Poltene, je koncipovaný podla najnovších technických krité-
rií. Skladá sa zo štyroch základných častí [1]:
- papierenský stroj: je srdce zariadenia, má dížku 120m a pri

šírke sita 7,2 m má pracovnú šírku 6,55 m; konštrukčná
rýchlosť je 1100 m.min -I, prevádzková rýchlosť dosahuje
1000 m.min -I; pri danom druhu papiera, v rozsahu od 40
do 120 g.m2, sa na tomto zariadení vyrobí okolo
100 000 t papiera ročne;

- účelová úpravňa: sú to zariadenia na spracovanie papiera
do kotúčov a formátov;

- sklad papiera a expedícia: priestory na manipuláciu
a uskladnenie vyrobeného papiera do stohov s výškou asi
8 m; celkove je sklad kotúčov papiera dimenzovaný na 9500
odkladacích miest;

- automatizácia: zahrňuje riadiace, ovládacie a regulačné
systémy predurčujúce riadenie chodu papierenského stroja,
nadvazujúcej úpravne a vedlajších zariadení.

Na základe objednávky investora SCP Ružomberok bolo vy-
konané geodetické zmeranie celého areálu závodu Supra
(časť SCP Ružomberok) na vyhotovenie základnej mapy zá-
vodu. Geodetické práce v teréne boli rozdelené do štyroch
etáp. V prvej etape sa založila polygónová sieť, jej zmeranie
a pripojenie na súradnicový systém Jednotnej trigonomet-
rickej siete katastrálnej (S-JTSK) a na Česko-slovenskú jed-
notnú nivelačnú sieť (ČSJNS), druhá etapa obsahovala polo-
hové a výškové zmeranie podrobných bodov závodu, v tretej
etape bola zmeraná kanalizácia (hlbky šachiet, profily)
a štvrtá etapa zahfňala zmeranie elektrických rozvodov vy-
týčených zástupcom investora.

Polygónovú sieť tvorí desať obojstranne pripojených
a orientovaných polygónových ťahov (PŤ), s označením PŤ
I až X, ktoré na seba navzájom nadvazujú. Hlavný pŤ tvorí
pripojený a orientovaný uzavretý ťah s orientáciou na trigo-
nometrický bod - kostol v Liskovej. Body PŤ II až X sú pri-
pojené na PŤ I.

Výpočet a vyrovnanie súradnic bodov všetkých pŤ bolo
vykonané na osobnom počítači HP 1000 lB, pričom krajné
polohové i uhlové odchýlky boli určené podfa kritérií [6].
Všetky prvky jednotlivých PŤ (dížky, uhly a prevýšenia) boli
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merané prístrojom Kem E1I502. Vykreslenie bodov bolo vy-
konané pomocou kresliaceho zariadenia CALCOMP 960.
Na projektovanie technologických zariadení a stavebných

objektov sa využila lokálna sieť,ktorá je odvodená zo S-JTSK
na základe transformačných vzťahov

Týmto sposobom volená lokálna sieť lepšie vyhovuje ope-
ratívnym požiadavkam výstavby závodu. V okolí budovy pa-
pierenského stroja sú situované meračské body, ktoré spadajú
do PŤ II. Avšak na potreby výstavby boli stabilizované ďalšie
štyri body (Pl, n,P3 a P4), z ktorých bola vytýčená hala pa-
pierenského stroja. I tieto body sú určené v spomínanej lokál-
nej sieti, a teda i celý projekt haly je vyhotovený pre túto 10-
kálnu sieť,čo ovplyvnilo i náš ďalšímerací a výpočtový postup.
Na základe bodov Pl až P4 boli vytýčené ďalšie štyri me-

račské body označené 1 až 4. Tie sa stali bodmi ďalšieho
uzavretého PŤ (obr. 2). PŤ vychádza z bodu Pl ajeho orien-
tačná priamka je strana SpIP4' Na zmeranie prvkov tohto PŤ
(uhly, dlžky, prevýšenia) bol a použitá geodetická univerzálna
elektronická stanica Topcon GTS-6A. Uhlové a polohové od-
chýlky PŤ boli v rámci krajných odchýlok na vefmi presné
meranie [6].

Na vyrovnanie PŤ bol použitý sposob vazbového vyrovna-
nia. Vychádzalo sa z toho, že body Pl až P4 sú považované
za stabilné (stabilizované betónovými piliermi) a na základe
týchto predpokladov boli vyrovnávané novostabilizované
body (1 až 4). Pri vazbovom vyrovnaní ide vlastne o objek-
tívne riešenie, umožňujúce jednoduché porovnávanie mera-
ných údaj ov projektu so skutočnosťou.

Prvky kofaktorovej matice vypočítame podfa vzťahov [2]
(J"z ",I (J"zdl

Q"'I = -z -, Qdl = -z -, (3)
(J"wa (J"dO

kde (J"",1 a (Tdl sú variancie meraných veličín (horizontálnych
uhlov WI a dlžok strán dl PŤ), (J"wa a (TdO sú aprióme varian-
cie.

~ yTy
(T",I = (n-l)(s-l)'

kde y je vektor opráv, n je počet meraní a s je počet nutných
meraní, (T značí transponované).

4 P4 P3 P2 P1 1:-~:
I I
~-- --~3 2

GJ PEVNÉ BODY
o NOVOSTABILlZOVANÉ BODY

~ STAVEBNÝ OBJEKT

Údaje (Twa a (J"dOudáva výrobca. V našom prípade sme po-
užili štatistické hodnoty pre prístroj GTS-6A. Ďalej je po-
trebné vypočítať konfiguračnú maticu A, ktorá obsahuje par-
ciálne derivácie modelových rovníc podfa jednotlivých
súradnic nových bodov

A = (~::) (~;J...(~;J

Ak vektor diferencií dl predstavuje rozdiel vektorov na-
meraných hodnot l a približných hodnot (odhadov) lO

potom po vypočítaní kofaktorovej matice Q, konfiguračnej
matice A a vektora dl možeme pristúpiť k výpočtu vektora
opráv súradníc bodov dC

N~' = (ATQ~IA-l) a n = (ATQ-1dl),

po úprave výsledný vzťah na jeho výpočet má tvar

dC = N-In.
Ak máme vypočítaný vektor opráv dC, možeme vypočí-

tať vyrovnané súradnice C jednotlivých bodov PŤ, ktoré po-
užíváme v ďalšom postupe pri meraní i výpočtoch

5. Polohové a výškové zmeranie skutočného stavu
objektu

Podfa STN na polohové a výškové zmeranie objektov papie-
renského stroja, dopravných komunikácií a inžinierskych
sietí [3, 4, 5], vzťahujúcich sa na daný objekt papierenského
stroja, sme s ciefom zistiť skutočný stav objektu aplikovali
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o SÚRAONICE OBJEKTU OOCHÝLKA/l STN
B projektované skutočné /l = (I) - (2) A spí~a
J x y x y N nesplňa

E [ml [ml [ml lm] [mm]

K (I) (2)
T

B 5993,200 5993,354 -154 N
B 5993,200 5993,325 -125 N
B 5993,850 5993,920 -70 N
B 5993,850 5993,900 -50 N
B 5993,500 5993,510 -10 A
B 5993,500 5993,496 4 A
B 5993,150 5993,152 -2 A
B 5993,500 5993,503 -3 A
B 5993,520 5993,523 -3 A
B 5996,500 5996,502 -2 A
B 8000,330 8000,325 5 A
B 7991,710 7991,705 5 A
B 7986,790 7986,790 O A
B 5945,520 5945,518 2 A
B 5945,520 5945,515 5 A
B 5902,830 5902,835 -5 A
B 5902,830 5902,980 -150 N
B 8421,370 8421,415 -45 N
B 5892,600 5892,600 O A
B 8442,450 8442,450 O A
B 8421,370 8421,455 - 85 N
C 6007,500 6007,480 20 A
C 8430,000 8430,010 -10 A
C 8430,000 8430,010 -10 A
V 5896,050 5 896,190 -140 N
V 5896,050 5896,055 -5 A
V 5896,050 5896,050 O A
V 5890,000 5890,050 - 50 N
V 5890,000 5890,000 O A
M 5999,500 5999,500 O A
M 7994,000 7994,050 -50 A
M 5937,480 5937,450 30 A

Poznámka: B - budova, C - cesta, V - vlečka, M - visutý most

metódu pravouhlých súradníc, polámu metódu a sposob
omerných mier. Na polohové meranie stavebných objektov,
akými sú hala papierenského stroja, prístupové komunikácie,
inžinierske siete a vlečky, sme zvolili metódu pravouhlých
súradníc, čiastočne doplnenú sposobom omerných mier. Tie-
to metódy sme zvolili z dovodu ich vysokej presnosti v po-
lohovom meraní, a tiež preto, že súradnicový systém lokál-
nej siete umožňuje priamo určiť súradnice haly, vlečiek
i prístupových komunikácií, a tiež ich porovnanie so súrad-
nicami v projekte, čím sa pomerne jednoduchým sposobom
dospeje k zhodnoteniu skutočného stavu objektu. Na polo-
hové zmeranie prístupových komunikácií zo západnej strany
haly papierenského stroja, ako aj panelovej plochy pred vstu-
pom do haly bol a aplikovaná poláma metóda. Táto metóda
je dostatočne presná na zobrazenie skutočného stavu menej
d61ežitých stavebných objektov.
S ciefom posúdenia prípadných výškových rozdielov jed-

notlivých stavebných a montážnych častí objektov papieren-
ského stroja sme uplatnili nivelačné meranie s presnosťou
technickej nivelácie. Výškový systém všetkých bodov lokál-
nej siete je pripojený na ČSJNS. Z presnosti výškového me-
rania, t.j. zo strednej kilometrovej chyby mo = 1,51 mm ply-
nie, že výškové meranie bolo v rámci krajných odchýlok na
technickú niveláciu (mo :::; 2 mm) [5].

Pri porovnávaní projektovej dokumentácie so skutočným sta-
vom sme vychádzali zo STN 73 0421 [4]. Táto norma sta-
novuje hodnoty krajných vytyčovacích odchýlok na vytýče-
nie stavebných objektov s priestorovou skladbou, zásady na
určenie ich hodnot, ako i hodnot krajných odchýlok rozme-
rania na osadenie stavebných dielcov montovaných kon-
štrukcií, pre ktoré bol spracovaný návrh geometrickej pres-
nosti podfa STN 73 0420 [3], alebo bola stanovená
predpísaná presnosť rozmerania v technologických pravi-
dlách.
Hala papierenského stroja a príslušné stavebné objekty,

ktoré tvoria s halou jeden celok, predstavuje montovanú be-
tónovú konštrukciu. Krajné odchýlky vytýčenia sústavy
vzťažných priamok podorysnej osnovy sú stanovené na ich
vzájomné vzdialenosti d v dvoch smeroch, ich rovnobežnosti
i kolmosti a ich priamosti. Krajné odchýlky v rovnobežnosti
a kolmosti platia v prípade, ak vzťažné priamky neprekračujú
hodnotu odchýlok vo vzdialenosti d, ako to stanovuje STN
73 0421 [4]. Krajné hodnoty odchýlok vytýčenia výškovej
úrovne základov objektov, t. j. prenesenia nadmorskej výšky
z výškového bodu ČSJNS, neboli prekročené ani pri objek-
toch triedy A a B (± 5 mm), ani pri objektoch triedy
C (± 10 mm).
Na posúdenie presnosti prístupových vlečiek, cestných ko-

munikácií a upravených ploch sme vychádzali taktiež zo STN
73 0422 [5]. Presnosť vytýčenia priestorovej plochy dráhy,
vlečiek a cestnej komunikácie sme posudzovali podfa krité-
rií na presnosť vytýčenia hlavných bodov ich trás. Presnosť
vytýčenia priestorovej plochy upraveného priestranstva sme
posudzovali podfa kritérií na presnosť vytýčenia charakteris-
tických bodov tohto priestranstva a určenia výšky týchto bo-
dov. Krajné odchýlky všetkých posudzovaných objektov boli
v rámci kritérií podfa daných STN [3, 4, 5].
Číselné vyhodnotenie realizovaného stavu stavebného ob-

jektu papierenského stroja uskotočnené na základe porovná-
vania súradníc x a y hlavných bodov objektov medzi projek-
tom a skutočnosťou je uvedené v tabul'ke 1.

Úlohou geodetických meraní bolo zhodnotenie skutočného
stavu objektu po skončení všetkých stavebných a montáž-
nych prác na papierenskom stroji. Na základe porovnania od-
chýlok Jl medzi súradnicarni hlavných bodov jednotlivých
objektov a montovaných častí podfa projektu a podfa sku-
točnosti s krajnými odchýlkami podfa citovaných STN
možme konštatovať:
Stavba budovy, v ktorej je umiestnený papierenský stroj,

sklady a automatizácia vličšinou nesplňa požiadavky STN
73 0421. Táto časť monolitického celku je oproti projektu
vychýlená a čiastočne stočená. Celý monolitický celok je
zlomený v miestach, kde sa prepája hala papierenského
stroja s ostatnými priestormi budovy. Aj keď takýto stav ne-
ovplyvňuje priamo prevádzku v budove a ani stabilitu bu-
dovy, je treba tento nedostatok brať do úvahy. Vlečky a prí-
stupové komunikácie sú v projekte odvodené od budovy,
preto aj presnosť stavebných a montážnych prác týchto častí
je splitá s presnosťou výstavby budovy. Odchýlky vlečiek
a prístupových komunikácií mimo budovy sú v rámci kraj-
ných odchýlok podfa uvádzaných STN. V časti budovy, ktorá
je oproti projektu stočená, museli sa aj vlečky a prístupové
komunikácie prisposobiť skutočnému stavu budovy, čím do-
šlo k ich deformáciám a následnému prekročeniu krajných
odchýlok.
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Uvedené nedostatky v časti objektu budovy papierenského
stroja vznikli po zapracovaní značného rozsahu nových tech-
nologických podkladov do stavebného projektu, vyplývajú-
cich z dlhého časového trvania stavebných prác ešte pred de-
finitivnymi objednávkami technologického zariadenia,
a tieto nedostatky sa čiastočne prejavili v nepresnosti niek-
torých stavebných riešení. V priebehu výstavby bolo po-
trebné tiež spracovať viaceré doplnky a zmeny nielen v pro-
jektovej dokumentácii, ale aj v samotných realizovaných
stavebných prácach.

Záverom možno konštatovať, že zistené odchýlky v realizá-
cií stavebných i montážnych prác objektov papierenského
stroja nenarušia jeho prevádzku a prípadně ďalšie geodetické
merania v súvislosti s kontrolnými meraniami geometrických
parametrov dóležitých nosných stavebných i technických
častí papierenského stroja počas jeho prevádzky, respektive
s meraním posunov vybraných častí objektu a technologic-
kých zariadení, napomóžu zabezpečiť potrebné zásahy
a opatrenia.

Je obdivuhodné, že i napriek čiastkovým zmenám v pro-
jekte počas realizácie stavebného objektu nového papieren-
ského stroja a následne i neplánovaným zásahom do reali-

zovaných stavebných prác, ale najma kritickému obdobiu
transformácie slovenského priemyslu od začiatku 90-tych ro-
kov, v SCP Ružomberok sa v stanovenom termíne už vyrába
kvalitný papier modemou technológiou na ekonomicky efek-
tívnom stroji so špičkovými technickými parametrami.

LlTERATÚRA:
[1] Technická správa k PBPP [Chempik Bratislava] Ružomberok,

archív SCP 1987. 32 s.
[2] CHOVAN, P.: Zameranie skutkového stavu stavebných a mon-

tážnych prác na papierenskom stroji č. 8 v SCP Ružomberok.
[Diplomová práca.] Košice 1992.36 s. - Technická univerzita.
Banícka fakulta.

[3] STN 73 0420 Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Zá-
kladné ustanovenia. 1986.

[4] STN 73 0421 Presnosť vytyčovania stavebných objektov s prie-
storovou skladbou. 1986.

[5] STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových plošných staveb-
ných objektov. 1986.

[6] Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach [984 121
II93]. Bratislava, ÚGKK SR 1994.

Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,

Katedra geodézie SvF STU, Bratislava
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Na území České republiky (ČR) existují zachované geode-
tické body a sítě i z konce 19. století. Jejich opakovaným mě-
řením mohou být, kromě jiného, určovány i změny jejich po-
lohy. V mnoha případech přitom lze získat velmi cenné
hodnoty.

Pro systematické a plošné sledování pohybů zemského po-
vrchu se však využívají až body výškových a polohových sítí
zřízených po r. 1920, kde je možné ověřit hlavně identitu
bodu a vyloučit excentrické postavení geodetického přístroje
při měření. V některých případech v minulosti byly totiž sta-
bilizovány geodetické body až po observaci.

S ohledem na očekávané velikosti pohybů budou pro stu-
dium geodynamiky z dosavadních geodetických bodů vyu-
žitelné zejména body nivelačních sítí.

V letech 1920 až 1938 byla zřízena výšková síťMinisterstva
veřejných prací (MVP). Byla to síť plošná, ale s nestejnou
hustotou pořadů. Zvláště na území Čech nedosahovala ani
hustoty dnešní sítě I. řádu.

Nivelační pořady současných geodetických základů byly
zaměřeny v období 1939 až 1960, kdy byla vybudována Čes-
koslovenská jednotná nivelační síť (ČSJNS).

Od roku 1961 do r. 1970 byla přeměřena téměř celá nive-
lační síťI. řádu. Přitom byly při stabilizaci použity nové druhy
hloubkových stabilizací nivelačních bodů a podstatně vzrostl
počet bodů osazených ve skalách. Celá tato síť byla již za-
kládána i s výhledem pro studium vertikálních pohybů zem-
ské kůry.

Mezinárodní opakované nivelace na území bývalých socia-
listických států střední a východní Evropy, jejichž součástí
bylo opakované přeměření sítě I. řádu ČSJNS a provedení
příslušných hraničních spojovacích měření, proběhly v le-
tech 1973 až 1978.

V následujícím období byla přeměřena celá nivelační síť
II. řádu (1977 až 1990). Od konce 80. let se měří opakovaně
nivelační síť III. řádu. Dosud bylo v této síti přeměřeno asi
60 % pořadů.

Od roku 1961 bylo také postupně zřízeno osm "Zvláštních
nivelačních sítí" (ZNS), které se měří opakovaně v pravidel-
ných 5 až 10letých intervalech. Hlavně ZNS v poddolova-
ných oblastech byly tak zaměřeny již mnohokrát. Nejčastěji
(12x) ZNS Ostrava, která byla založena již v r. 1951.

Všechny výpočty v nivelační síti se provádějí od r. 1992
jak v systému nivelačních převýšení, tak i geopotenciálních
diferencí. Výpočet v systému geopotenciálních diferencí byl
proto dodatečně proveden rovněž pro celou síť I. řádu (pro
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poslední a původní nivelaci) a zatím pro více než polovinu
II. řádů (ve stejném rozsahu). To umožnilo, po měřickém spo-
jení ČSNS (Česká státní nivelační síť, která obsahuje ZNB
a nivelační pořady I. až III. řádu původní ČSJNS na území
České republiky) s Rakouskem a Bavorskem, napojení ČSNS
do UELN-95 (United European Levelling Network),
např. [1].

Výsledky ze všech opakovaných nivelačních měření byly
průběžně využívány pro studium svislých pohybů zemského
povrchu a vznikly postupně některé základní práce [2, 3, 4,
5, 6]. Kromě toho byla v sedmdesátých letech provedena, na
přímou objednávku geologů, rozsáhlá měření pro studium
výškové i vodorovné složky pohybů zemského povrchu na
styku obou hlavních geologických soustav - Českého ma-
sivu a Karpat. Reálné výsledky a poznatky z této oblasti byly
dobrým podkladem i při tvorbě nových technických norem
a dokonce i zákonů z geodézie a katastru po r. 1990. Mezi
základní geodetické sítě ČR byla vyhláškou ČÚZK Č. 31195
Sb., zařazena vedle sítí polohových, výškových a tíhových
i síť geodynamická. Jejím správcem je Zeměměřický úřad.

Diskuze o její struktuře i konfiguraci se vedly již od roku
1991. Prvé konkrétní návrhy byly předloženy v [7,8]. Po pro-

jednání všech návrhů v relativně širokém okruhu specialistů
z této oblasti bylo v závěru roku 1993 dohodnuto, aby
- síť navazovala na celoevropskou geodynamickou síť

a umožnila i připojení regionálních geodynamických sítí,
- na všech bodech byla při centrickém postavení antény pou-

žitelná metoda GPS (Global Positioning System), která je
základní metodou pro další práce,

- síť pokrývala plošně celé území státu,
- body byly založeny v hlavních geologických strukturách

a v různých nadmořských výškách,
- počet bodů umožňoval současné zaměření dostupnými apa-

raturami GPS,
- byla využita již dříve prováděná přesná nivelační měření.

Proto se rámcem Základní geodynamické sítě ČR (GEO-
DYN) stala řada kvalitně stabilizovaných bodů ČSNS.

Po ověření dříve provedených studií z oblasti geodynamiky
a po rekognoskaci v terénu, která probíhala v roce 1994 (v te-
rénu bylo ověřeno více než 260 předem vytypovaných geo-
detických bodů a lokalit), bylo vybráno 32 bodů, viz obr. 1,2
a tab. 1.

Prostřednictvím bodů 1 (GOPE) a 2 (POLO) je síť napo-
jena na evropské programy z geodynamiky. Bod GOPE je
zároveň permanentní stanicí celosvětové geodynamické sítě
IGS (International GPS Geodynamics Service).

Propojení s regionálními sítěmi pro studium geodynamiky
je zajištěno prostřednictvím bodů
- 4 (CHEB) a 12 (CEHO) - lokalita západní ČechyNogt-

land,
- 9 (DUKO) a 19 (MIKU) -lokalita Český masiv/Karpaty,
- 16 (KRAL) - síť Sněžník,
- 18 (MEDS) - oblast Podkrušnohoří, Severočeské hnědou-

helné doly.
Pomocí bodů 18 (MEDS) a 30 (LOPE) je tato síťpropojena

i se sítí DOPNUL (doplněná síť nultého řádu, zaměřená meto-
dou GPS), která je základní kostrou moderní polohové sítě ČR.

Pro všechny body sítě byly vypracovány podrobné geolo-
gické i geomorfologické posudky a expertízy [9].

Všechny body jsou spojeny nivelací vysoké přesnosti.
Body převzaté ze sítě trigonometrické a speciálně osazené

geodynamické body budou ještě opakovaně zaměřeny velmi
přesnou nivelací do konce r. 1997.

V letech 1996 a 1997 budou všechny body propojeny
přímo měřenými tíhovými profily, které budou navázány na
stávající síť absolutních tíhových bodů.

Základní geodynamická síť byla dosud zaměřena pětkrát:
- 3. až 12. dubna 1995 - body 1 až 10,
- 9. října až 1. listopadu 1995 - body 1 až 32,
- 15. až 17. dubna 1996 - body 1 až 32 (kromě bodů

12 a 30, kde ležel sníh),
jednotně aparaturami
LEICA,

- 22. až 24. dubna 1996 - body 1-4,6-9,14, 32,jed-
notně aparaturami
Trimble,

- 30. září až 23. října 1996 - body 1 až 32.
Základem každé měřické kampaně jsou vždy simultánní

třídenní seance od 14 do 22 hodin světového času. Regist-
race dat se provádí v intervalech po 30 sekundách. Antény
přijímačů jsou stavěny na stativech, centricky nad označe-
ným středem značky. U bodu 16 (KRAL) je nucená centrace.

Pro měření se využívají dostupné aparatury GPS z různých
geodetických pracovišť a vysokých škol. Postup prací stanoví
a koordinuje Zeměměřický úřad.

Výpočetní zpracování se provádí souborem programů Ber-
nese GPS Software, ver. 3.5 ve Výzkumném ústavu geode-
tickém, topografickém a kartografickém.

Dosažené výsledky jsou uvedeny např. v [10].
Současně s měřením GEODYN byl zaměřován ještě další

bod, osazený na budově Vysokého učení technického, Brno,
a označený TUBO. Od druhé etapy jarní kampaně v r. 1996
je dále určován i nový bod, osazený na geologicky vhodnější
lokalitě v blízkosti bodu POLO, označený POLI.

S ohledem na skutečnost, že celý projekt GEODYN je zalo-
žen dlouhodobě, bylo třeba z dosavadních zkušeností a vý-
sledků vyhodnotit přednostně
- technickou proveditelnost měřických a výpočetních prací,
- přesnost zvolené metody pro získání referenčních (výcho-

zích) souřadnic,
- vhodnost výběru bodů.

Jen zcela okrajově bylo možné očekávat (v tak krátkém
časovém intervalu) identifikaci pohybů bodů. Z dosavadních
poznatků je proto důležité, že
- zvolený počet bodů je na horní hranici proveditelnosti

prací,
- denní postavení antén na stativu nad bodem nesnižuje přes-

nost centrace,
- zvolená délka seancí vyhovuje požadavkům na přesnost,

neměla by však již být zkracována ani přesouvána na jinou
denní dobu,

- některé odchylky je možné přičíst na vrub chybám v ur-
čení výškové složky fázového centra antény,

- u bodů 13 (CEBU) a 22 (OLOM) je rozptyl výsledků prav-
děpodobně nepříznivě ovlivněn zákryty i vysoko nad hori-
zontem,

- zajímavé výsledky o měřické přesnosti byly získány i z po-
rovnání dvou etap měření v dubnu 1996, kdy byly použity
aparatury LEICA respektive TRIMBLE,

- rozdíly v souřadnicích z opakovaných měření bodu 8
(SITA) nelze zatím jednoznačně vysvětlit.
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elllobodu

elslo Nllzev Druhboclu SkAla Rokstab. Hloubkazal.v m ~kavm
1 GOPE GDB 1993 0,0 545
2 POLO GDB 1880 1,0 746
3 CHRA HS 8no 1874 6,5 2116
4 CHEB TS 18n 4,8 468
5 PRHA HS 8no 11164 8,3 283
6 KOTO HS 8no 18n 7,3 501
7 DODO GRB 8no 11167 1,0 670
8 SITA HS 8no 1874 4,4 447
8 DUKO S,GDB 8no 1994 0,0 360
10 BYCE HS 8no ·1ll66 6,6 364
11 BRNO HS 8no 1876 18,2 212
12 CEHO GDB 8no 1994 0,0 1168
13 CEBU HS 8no 11165 10,1 388
14 CETE TS 1874 3,3 330
15 JIVA HS 8no 1887 7,1 537
16 KRAL S,GDB 8no 1993 0,0 993
17 KRNO TS 1874 6,4 2116
18 MEDS TB 8no 1992 0,0 1lO1
18 MIKU S,GDB 8no 1994 0,0 345
20 MOBU HS 11167 8,1 465
21 NESO HS 8no 11166 8,3 318
22 OLOM HS 11168 8,8 222
23 PLAN HS 8no 11165 6,0 412
24 PLZE TS 1878 4,2 346
25 PODE HS 8no 1870 6,0 187
26 PMDA HS 8no 11164 2,6 887
27 RUDI HS 8no 1871 6,2 485
28 TECE S 8no 11166 0,0 243
28 VAPO HS 8no 1873 4,5 388
30 LOPE TB 1852 0,8 811
31 VRKO S 8no 1835 0,0 378
32 RUDA HS 8no 11165 4,5 857

GDB - speciální geodynamický bod,
GRB - gravimetrický bod,

TB - trigonometrický bod (bod ČSTS),
HS - hloubková stabilizace,
TS - tyčová stabilizace,
S - skalní stabilizace.

Po vyhodnocení dosavadních poznatků a podle návrhu geo-
logů [8] se předpokládá, že dojde k drobným úpravám kon-
figurace sítě a bude rozhodnuto o periodicitě měření. S ohle-
dem na kolísání hladiny spodní vody by bylo žádoucí
provádět měření dvakrát ročně - v období s maximální a mi-
nimální výškou hladiny spodní vody, tj. v dubnu (květnu)
a v říjnu.

Z bodů této sítě byly body č. 3 (Chrastava), 6 (Kotouň)
a 31 (Vrbatův Kostelec) vybrány do sítě EUVN (European
Vertical GPS Reference Network), která bude zaměřena
v r. 1997 a má být podkladem pro sjednocení evropských
výškových základů.
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Priority digitalizace souboru
geodetických informací katastru nemovitostí

Ing. Adolf Vjačka,
Katastrální úřad v Opavě

Digitalizace souboru geodetických informací katastru ne-
movitostí (SGI) České republiky (ČR) bude ještě do roku
1998 ve stínu právě probíhající digitalizace souboru popis-
ných informací (SPI). Digitalizace SPI má být podle kon-
cepce [1] dokončena do konce roku 1998, a proto jsou na ni
soustředěny veškeré volné kapacity katastrálních úřadů a po-
zornost ČÚZK. Koncepce [1] předpokládá, že kapacity ka-
tastrálních úřadů uvolněné po dokončení digitalizace SPI bu-
dou soustředěny na digitalizaci SGI tak, aby tato byla
dokončena do roku 2006. Na každém katastrálním úřadě to
bude vyžadovat náročnou rekvalifikaci asi deseti zaměst-
nanců. Má-li být digitalizace SGI zvládnuta ve stanoveném
termínu, musí být využity i externí kapacity zeměměřických
firem. Pracnost a finanční náročnost digitalizace SGI velmi
záleží na přístupu k celému problému, zejména na stanove-
ných prioritách, na použitých technologiích a na koordinaci
všech využitelných kapacit.

Není sporu o tom, že nejvhodnější cestou k rychlé digita-
lizaci SGI je přepracování stávajících katastrálních map
a map, v nichž jsou zobrazeny parcely ve zjednodušené evi-
denci. Digitalizace novým mapováním by odsunula termín
dosažení plně digitálního katastru nejméně o čtyřicet let. Ani
digitalizace přepracováním však není bez kapacitních a eko-
nomických problémů. Mezi různými technologickými vari-
antami digitalizace SGI mohou být až několikanásobné roz-
díly ve spotřebě času. Nejméně pracnou technologií je
vektorizace rastrových souborů přepracovávaných map. Vek-
torizace s výpočtem souřadnic podobných bodů z přímo mě-
řených hodnot doplněná o nové podrobné polohové bodové
pole, o homogenizaci polohopisu k tomuto bodovému poli,
o měření zachovaných znaků na vlastnických hranicích v le-
sích a o měření tzv. dalších prvků polohopisu zpravidla spo-
třebuje více než trojnásobné množství času.

Digitalizace SGI přepracováním stávajících map byla za-
počata přibližně před rokem a to zejména omezenými kapa-
citami odborů mapování katastrálních úřadů I. typu. Získané

výsledky a zkušenosti již dovolují formulovat použitelné va-
rianty technologií a nasazení kapacit, které povedou k zvlád-
nutí celého úkolu, k plně digitalizovanému katastru nemovi-
tostí. V odborné veřejnosti jsou rozdílné názory na to, čemu
dát přednost, zda rychlému zvládnutí digitalizace při garan-
tování nezbytných minimálních parametrů přesnosti, úplnosti
a spolehlivosti nebo co nejvyšší přesnosti, úplnosti a spo-
lehlivosti za cenu oddálení konce digitalizace nebo kompro-
misnímu řešení.

2. Výchozí podklady a jejich vliv na technologii a výsle-
dek digitalizace SGI

Přepracovávané podklady a jejich technický a fyzický stav
jsou v ČR velmi rozmanité. V zásadě se podle [2] předpo-
kládá přepracování katastrálních map v S-JTSK na digitální
katastrální mapu (DKM) a úprava katastrálních map v jiných
souřadnicových systémech na katastrální mapu v digitálním
vyjádření (KM-D). Při přepracování na DKM se katastrální
operát zcela obnovuje, při úpravě na KM-D se jen nahradí
stávající katastrální mapa na plastové fólii grafickým počíta-
čovým souborem. V obou případech se parcely ve zjedno-
dušené evidenci převedou na parcely katastru nemovitostí
a zjednodušená evidence zanikne.

Lapidárně lze rozmanitost podkladů popsat takto:
a) Původ katastrální mapy a mapy zobrazující

parcely ve zjednodušené evidenci:
- Základní mapa velkého měřítka (ZMVM) měřením (geo-
deticky, fotogrammetricky)
ZMVM byla vyhotovována v osmdesátých letech v S-JTSK
většinou ve 4. třídě přesnosti, v menším rozsahu ve třídách
3 a 5. Výsledkem je vždy seznam souřadnic všech bodů
(RES), předpis kresby, originál na plastové fólii, výměry vy-
počtené ze souřadnic, částečně zachované podrobné polo-
hové bodové pole. Při přepracování na DKM se souřadnice
z RES převezmou a částečně se využije i předpis kresby.
U ZMVM měřených ve 4. třídě přesnosti geodeticky je
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možno rozborem metod a výsledků merem ZJIstIt, zda
výsledky splňují kritéria pro 3. třídu přesnosti. Týká se to po-
drobného měření i podrobného polohového bodového pole.
Pokud bylo měření provedeno fotogrammetricky, nelze zpra-
vidla o prokázání 3. třídy přesnosti pro malé měřítko snímků
uvažovat. Problémem je převod parcel ve zjednodušené evi-
denci na parcely katastru nemovitostí Z map dřívějších po-
zemkových evidencí, které jsou většinou v měřítku 1:2880
v souřadnicovém systému Sv. Štěpán nebo Gusterberg. Pře-
vod se zpravidla provede po ucelených blocích (honech)
transformací na identické body a identické liniové prvky. Ze-
jména na okrajích bloků bývají nemalé problémy se stano-
vením hranic převáděných parcel. V řadě případů je nutné
přihlédnout k dosud evidovaným výměrám parcel ve zjed-
nodušené evidenci. Pokud jsou v terénu zachovány lomové
body nebo úseky hranic těchto parcel (nerozorané vysoké
meze, mezníky v lesích apod.),je nutné buď tyto body a úseky
hranic vyšetřit a zaměřit nebo u nich v grafickém souboru
DKM vyznačit kód charakteristiky kvality 8. Převod parcel
ve zjednodušené evidenci je nejpracnější a odborně nejná-
ročnější částí přepracování na DKM, transformace po blo-
cích většinou nemá exaktně určené transformační rovnice.
- ZMVM přepracováním
Má stejné výsledky a podobné dopady na technologii jako
ZMVM měřením. Navíc zde bývají problémy s přesností sou-
řadnic podrobných bodů. Ta je často horší než deklarovaná.
Je zde proto vhodný nový rozbor přesnosti nebo i ověřovací
měření vybraných bodů. Podle výsledků se stanoví kódy cha-
rakteristiky kvality k podrobným bodům DKM.
- Technicko-hospodářská mapa (THM) měřením (geode-
ticky, fotogrammetricky)
THM byly vyhotovovány v šedesátých a sedmdesátých le-
tech. Postupně byly používány tři základní technologické va-
rianty. V období let 1961 až 1968 byla THM vyhotovována
převážně v měřítku 1:2000, v menším rozsahu i v měřítku
1:1000, v souřadnicové soustavě S 42, většinou univerzální
fotogrammetrickou metodou bez registrace modelových sou-
řadnic se zobrazováním budov obrysem střešních plášťů. vý-
měry byly počítány graficky (nitkovým planimetrem). Jen
některé místní tratě byly měřeny geodeticky. Originály ma-
pových listů na zajištěném papíru byly konstruovány a kar-
tograficky zpracovány ručně. Koncem šedesátých let byly
tyto mapy grafickou transformací (např. montáží fotografic-
kých negativů) převedeny do S-JTSK a původní originály
byly skartovány. Od konce šedesátých let do prvních sedm-
desátých let byly používány stejné postupy jako předtím,
avšak zobrazení bylo provedeno přímo v systému S-JTSK.
Originály map na zajištěném papíru jsou zachovány. V po-
lovině sedmdesátých let začaly do tvorby THM rychle pro-
nikat postupy číselného zpracování na počítačích a poloau-
tomatického zobrazování na automatických kreslících
stolech. Budovy začaly být i při fotogrammetrické metodě
zobrazovány průnikem zdiva s terénem. Kromě grafického
originálu mapy je výsledkem RES, později i předpis kresby.
Přesnost souřadnic v RES byla u fotogrammetické metody
závislá na měřítku měřických snímků. Většinou bylo použí-
váno měřítka I :8500, z něhož vyplývá přesnost souřadnic po-
drobných bodů v RES, odpovídající přibližně 4. třídě.

Při přepracování THM na DKM je, kromě problémů stej-
ných jako při přepracovávání ZMVM, ještě řada dalších, jako
většinou už úplně zničené podobné polohové bodové pole,
neexistence číselných výsledků, značně snížená přesnost map
původně mapovaných v S-42, citelné systematické chyby vli-
vem nedokonalé grafické technologie absolutní orientace při
fotogrammetrické metodě apod.

- THM přepracováním
Jde, co do přesnosti, o nejméně spolehlivou THM. Naštěstí
byla tato technologie používána jen v omezeném rozsahu.
- Fotogrammetrická údržba a obnova (FúO)
Tyto mapy vznikaly v sedmdesátých letech grafickou trans-
formací map 1:2880 do S-JTSK na identické body určené
fotogrammetricky. Jejich geometrická kvalita je většinou
ještě horší než u map 1:2880 a neměly by proto být pře-
pracovávány do digitální formy. Pokud by v daném území
bylo nezbytné katastrální mapu digitalizovat, je vhodnější
vyjít z mapy pozemkového katastru 1:2880, z ní vektorizo-
vat dosud platný stav a transformovat do S-JTSK pomocí
mílových tabulek. Polohopis, který není v mapě pozemko-
vého katastru, převzít z mapy evidence nemovitostí před
přepracováním metodou FÚO a transformovat na blízké
identické body. Z mapy FÚO převzít jen pozdější změny.
Většinou by však měly být tyto mapy obnoveny novým ma-
pováním.

- Mapy podle Instrukce A bez vyhlášení platnosti
Tyto mapy vznikaly v padesátých letech dokončováním dříve
rozpracovaného mapování podle Instrukce A. Výsledek ne-
byl převzat do pozemkového katastru, ale do tehdejší nezá-
vazné Jednotné evidence půdy. Část parcel v polní trati, tehdy
již sloučených do půdních celků při kolektivizaci zeměděl-
ství, není v těchto mapách zobrazena. Při přepracovávání na
DKM musí být převzaty z mapy pozemkového katastru
1:2880.
- Mapy podle Instrukce A
Tyto mapy vznikaly v třicátých a čtyřicátých letech novým
číselným geodetickým mapováním v S-JTSK v měřítkách
I: 1000 nebo 1:2000 v rámci celkové obnovy operátu po-
zemkového katastru v příslušném katastrálním území. Jsou
to, co do přesnosti, spolehlivosti a respektování právních
vztahů k nemovitostem, nejdokonalejší katastrální mapy.
Pokud nebyly v průběhu doby ztraceny, existují k nim úplné
podklady (náčrty, zápisníky) geodetického měření a také
originály mapových listů, většinou na zajištěném papíru.
Originály mapových listů byly zkonstruovány a kartogra-
ficky zpracovány ručně, výměry byly vypočteny graficky
(nitkovým planimetrem). Velkou výhodou je, že (jako je-
diné) plně nahrazují původní mapy pozemkového katastru
I :2880 i pro parcely ve zjednodušené evidenci. Mapy podle
Instrukce A byly vyhotoveny především v největších měs-
tech. Jejich přepracování na DKM nejvíce komplikuje velké
množství změn, typické zejména pro okrajové oblasti vel-
kých měst, dále necitlivé reambulace těchto map provedené
v šedesátých a sedmdesátých letech, nedochované části mě-
řické dokumentace a zničené podrobné polohové bodové
pole.

- Číselně měřené mapy v systému Gusterberg nebo Sv. Ště-
pán
Byly vyhotovovány v první čtvrtině tohoto století v největ-
ších městech číselným geodetickým mapováním v rámci
úplné obnovy operátu rakouského stabilního katastru. Pou-
žívána byla měřítka mapy 1:720, 1:1440, později 1:1250,
1:2500. Tyto mapy mají podobné parametry jako mapy podle
Instrukce A, avšak velký handicap v rakouské zobrazovací
soustavě. Tyto mapy byly později grafickou transformací pře-
pracovány do S-JTSK a reambulovány, čímž výrazně po-
klesla jejich geometrická kvalita. Při přepracování těchto
map na DKM je proto žádoucí vycházet z původních měřic-
kých podkladů a originálů. Často je to však obtížné nebo do-
konce nemožné, protože se část původních podkladů nedo-
chovala nebo pro velký počet změn.
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přibližné
Původ mapy pokrytí území

(%)

DKM I
ZMVM ve 3. třídě přesnosti 2
ZMVM ve 4. třídě přesnosti 7
THM I: 1000 I
THM I : 2000, původně v S-42, převedeno do S-JTSK 4
THM I : 2000, mapováno v S-JTSK 4
Fúo I: 2000 I
Instrukce A I : 1000 5
Instrukce A I : 2000 4
Číselně měřené mapy v systému Gusterberg a Sv. Štěpán převedené do S-JTSK I
Mapy měřené stolovou metodou v systému Gusterberg a Sv. Stěpán I : 2880 69
Jiné I

CELKEM 100

- Stolově měřená mapa v systému Gusterberg nebo Sv. Štěpán
Tyto mapy jsou téměř na 70 % území používány jako ka-
tastrální mapy a na 90 % území jako mapy zobrazující par-
cely ve zjednodušené evidenci. Jejich geometrická kvalita je
nízká. Relativní přesnost je charakterizována střední souřad-
nicovou chybou podrobných bodů kolem 2 m, způsobenou
metodou mapování a stopadesátiletou, často necitlivou údrž-
bou. Jejich přesnost vzhledem k S-JTSK je ještě mnohem
horší, což je dáno omezenými možnostmi jejich spolehlivé
transformace do S-JTSK. Současné katastrální mapy 1:2880
na plastových fóliích jsou čtvrtou až šestou kartografickou
odvozeninou původní mapy stabilního katastru. Při přepra-
cování je proto vhodné vycházet z nejstarší dochované od-
vozeniny (zpravidla z mapy pozemkového katastru). Jedinou
výhodou katastrálních map v měřítku 1:2880 je relativně
snadný převod parcel ve zjednodušené evidenci na parcely
katastru nemovitostí.

- Jiné mapy
Jako katastrální mapy jsou v některých katastrálních územích
využívány mapy vyhotovené jako měřická dokumentace sce-
lovacích prací. Vyskytují se v produkčních zemědělských ob-
lastech, většinou jen pro polní tratě. Část těchto map byla
přepracována při THM a ZMVM. Většinou jsou zachovány
jen mapy v grafické podobě v měřítkách 1:2000 nebo 1:2500.
Jejich přepracování na DKM je zpravidla velmi obtížné.
Přibližně ve třetině katastrálních území jsou parcely ve

zjednodušené evidenci zobrazeny z části v mapách v měřítku
1:2 880, z části v mapách přídělových, z části v mapách sce-
lovaných. Na Hlučínsku v mapách pruského katastru.
b) Různá měřítka mapy (1:1000,1:1250,1:2000,

1 :2500, 1:5000)
c) Rozsah a stav číselných podkladů podrobného

měření při tvorbě mapy
U nejmladších map (ZMVM a část THM) je k dispozici RES
s podrobnými body ve třídách přesnosti 3 nebo 4, výjimeč-
ně 5, u části těchto map i předpis kresby (neaktualizovaný).
U číselně měřených map jsou k dispozici náčrty a zápisníky.
Ostatní mapy jsou zpravidla bez číselných podkladů. Často
bývají tyto podkl~dy neúplné.
d) Stav podrobného polohového bodového pole
Kromě nejnovějších ZMVM je podrobné polohové bodové
pole zčásti zničeno nebo nedochováno vůbec. U ZMVM je

většina z nich určena analytickou aerotriangulací ve 4. třídě
přesnosti.
e) Existence originálu mapy
Současné katastrální mapy na plastových fóliích jsou vesměs
kartografickými a reprografickými odvozeninami originálů,
často několikanásobnými, navíc po grafické transformaci do
S-JTSK nebo do souvislého zobrazení. Při přepracování vek-
torizací rastrových souborů nebo kartometrickou digitalizací
je vhodné vycházet ze zachovalých originálů nebo z nejstar-
ších zachovaných odvozenin.
O Vztah k S-JTSK a reambulace mapy
Kromě map v S-JTSK a map v systému Gusterberg nebo Sv.
Štěpán jsou i mapy původně vyhotovené v různých systé-
mech a později, zpravidla graficky transformované do S-
JTSK (zejména THM v S-42) a často i reambulované. Gra-
fickými transformacemi a reambulacemi vždy utrpěla jejich
geometrická kvalita.
g) Vztah k mapě zobrazující parcely ve zjedno-

dušené evidenci (shodné mapy, rozdílné mapy)
h) Druh mapy zobrazující parcely ve zjednodu-

šené evidenci (mapy pozemkového katastru,
mapa scelovací, mapa přídělů a jejich kombi-
nace)

i) Počet parcel ve zjednodušené evidenci (velký,
malý)

j) Fyzický stav map zobrazujících parcely ve
zjednodušené evidenci (schopnost skenování)

k) Typ zastavěného území
1) Typ nezastavěného území
m) Rozsah změn (velký, malý)
n) Jiné faktory (např. poddolované území s hori-

zontálními posuny)
Skladba katastrálních map v ČR v roce 1996 je patrná

z tab. 1.
Pravděpodobná skladba katastrálních map po dokončení

digitalizace SGI v celé ČR je uvedena v tab. 2.
Rozmanitost přepracovávaných podkladů vyžaduje řadu

odlišných technologických variant přepracování (úpravy)
a jejich kombinací a rovněž předurčuje rozmanitost vý-
sledků přepracování (úpravy) zejména co do přesnosti a úpl-
nosti obsahu výsledné digitální mapy. Postaví-li se poža-
davky na přesnost a úplnost výše, než umožňují podklady,
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Odhad skladby katastrálních map po digitalizaci SGI v celé CR
metoda z výsledků přímého přepracováním (úpravou) grafické mapy
přepr. měření měřítkového čísla:

1000 1000l) 2000 2000l) 2880 celkem

char.
kvality 3 4 5 6 6 7 7 8
počet
bodů 4 10 I 3 2 7 3 70 100
%

mxy(m) 0,14 0,26 0,50 0,21 0,35 0,42 0,55 ?

výsle-
dek OKM OKM KM-O OKM OKM OKM KM-O KM-O

Cinnosti při digitalizaci SGI v průměrném katastrálním území spotřeba
(600 ha'), z toho 50 ha zastavěného územ~ 150 ha lesů, 400 ha času %
polní tratě, 1500 parcel, z toho 600 ve zjednodušené evidenci, (hod)

6000 podrobných bodů)

SKUTECNOST DOSAHOVANÁ V JIZ DOKONCENÝCH
KATASTRÁLNíCH ÚZEMíCH

projekt, příprava, revize, oprava chyb, námitkové řízení, zavedení 400 33
vektorizace z rastrových souborů 800 67
CELKEM minimální varianta 1200 100
V1CEPRÁCE:
vícepráce při vektorizaci, je-li katastrální mapa jiného původu než mapa +500 +42
s parcelami ve zjednodušené evidenci
vícepráce při vektorizaci převzetím souřadnic +200 +17
vícepráce při vektorizaci výpočtem z naměřených hodnot +900 +75
určování nového podrobného polohového bodového pole, dotransformace polohopisu +1400 +117
k tomuto bodovému poli pomocí identických bodů a kontrola
přesnosti přepracování
měření identických bodů v lesích a jejich využití při digitalizaci +400 +33
doměření a doplnění chybějících dalších prvků polohopisu +200 +17
CELKEM nejpracnější varianta 4600 383

PLÁNOVANÁ PRACNOST PODLE KONCEPCE Ul
Celkem digitalizace v území, kde katastrální mapa a mapa s parcelami 500 42
ve zjednodušené evidenci jsou stejné
Celkem digitalizace v území, kde katastrální mapa a mapa s parcelami 875 73
ve zjednodušené evidenci jsou různé

znamená to většinou provést navíc nákladné měřické práce
v terénu. Nejde pak už o čisté přepracování, ale o kombi-
naci přepracování a obnovy novým mapováním. Není sporu,
že tímto postupem se dají zlepšit parametry výsledku. Sta-
noví-li se však požadavky na přesnost a úplnost nad kapa-
citní možnosti, nepodaří se digitalizaci SGI v přijatelném
termínu vůbec dokončit. Pro nadsazené požadavky, které ne-
byly v souladu se skutečnými kapacitními, technickými a fi-
nančními možnostmi se v nedávné době nepodařilo realizo-
vat projekty THM a ZMVM. To by mělo být při koncipování
programu a technologií digitalizace SGI vážným varováním.

Pro resort ČÚZK a zejména pro uživatele informací z ka-
tastru nemovitostí by nebylo únosné výraznější prodlužo-
vání termínu dokončení digitalizace SGI. Je těžké si před-
stavit fungující moderní informační systém katastru
nemovitostí, který by ještě např. za 15 let pracoval s grafic-
kými katastrálními mapami na plastových fóliích v měřítku
1:2880. Digitalizace SGI je mimo jiné také nejvhodnější al-
ternativou pro převod parcel ve zjednodušené evidenci na
parcely katastru nemovitostí a pro dosažení a udržení plného
souladu dat SPI a SGI (u výměr parcel v rámci stanovených
mezních odchylek).
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počet
Odhad kapacitní náročnosti digitalizace SGI v celé katastrálních pracnost počet
Ceské republice území (tis. hod) zaměstnanců

(tis.)

Úprava sáhových katastrálních map na KM-D 9 10800 6000
vektorizací rastrových souborů
Přepracování výpočtem z výsledků měření na DKM I 2100 1167
(mapy podle Instrukce A)
Přepracování THM a ZMVM na DKM převzetím 1 1900 1056
souřadnic
Přepracování THM na DKM vektorizací rastrových 2 1700 944
souborů
Celkem základní kapacitní náročnost digitalizace 13 16500 9167
SGI

Nové podrobné polohové bodové pole, identické body 4 5600 3111
a dotransformace v DKM
Měření a využití identických bodů v lesích, jsou-li katastrální 3 1200 667
mapa a mapa zobrazující parcely zjednodušené evidence různé
Měření dalších prvků polohopisu v DKM 4 800 444
Celkem kapacitní náročnost dalších činností 7600 4222
při digitalizaci SGI
CELKOVÁ KAPACITNí NÁROCNOST 13 24100 13389
DlGITALIZACE SGI V CR
Celková kapacitní náročnost digita1izace SGI v CR 13 8000 4470
plánovaná v koncepci [1]

Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců
Rok Počet katastrálních území při technologické při technologické

variantě se základní variantě i s dalšími
náročností činnostmi

1998 300 212 309
1999 900 635 927
2000 1600 1128 1648
2001 2000 1410 2060
2002 2200 1552 2265
2003 2000 1410 2060
2004 1800 1269 1854
2005 1400 987 1442
2006 800 564 824

CELKEM 13000 9167 13389

V tab. 3 jsou uvedeny pravděpodobné hodnoty spotřeby času
zaměstnanců při digitalizaci SGI v průměrném katastrálním
území, a to podle dosavadních zkušeností a výsledků odboru
mapování Katastrálního úřadu v Opavě a porovnány s údaji
plánovanými v koncepci [1]. V tab. 4 jsou obdobně odhad-
nuty kapacitní nároky na digitalizaci SGI v celé ČR a po-
rovnány s hodnotami předpokládanými v koncepci [1].

Z tabulek je zřejmé, že dosavadní výsledky ukazují na
dvojnásobnou až trojnásobnou časovou náročnost digitali-
zace SGI proti původním předpokladům v koncepci [1]. Je
pravda, že prezentované výsledky z odboru mapování jsou
ovlivněny zapracováváním zpracovatelů, v průběhu dalších
let lze očekávat postupné snižování spotřeby času až o čtvr-

tinu. Avšak vzhledem k tomu, že velká většina digitalizace
SGI bude muset být provedena katastrálními úřady II. typu,
jejichž zaměstnanci většinou nemají zeměměřické vzdělání
a ani minimální zkušenosti, bude lepší předpokládat skuteč-
nou spotřebu času na úrovni současných výsledků odboru
mapování.

Z tabulek je také zřejmé, že časovou náročnost digitalizace
zvyšují činnosti, se kterými koncepce [1] nepočítala; jsou to:
- používání technologie určování souřadnic výpočtem z hod-

not zapsaných v původních náčrtech a zápisnících,
- určování nového plošného podrobného polohového bodo-

vého pole, měření identických bodů a homogenizace (do-
transformace) vektorizovaného polohopisu k tomuto no-
vému bodovému poli při přepracování na DKM, kontrola
přesnosti přepracování,
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Pravděpodobné kapacity resortu CÚZK pro digitalizaci SGI Počet
zaměstnanců

Kapacity už využívané pro digitalizaci SGI a pro obnovu katastrálního 200
operátu novým mapováním (odbory mapování KÚ I)
Kapacity využívané v současné době pro budování podrobných 300
polohových bodových polí - nutno rekvalifikovat (odbory mapování KÚ I)
Kapacity využívané v současné době pro digitalizaci SPI - nutno 600
rekvalifikovat (KÚ II)
Kapacity využívané v současné době pro poskytování informací z katastru 100
nemovitostí, které budou ušetřeny fungováním digitálního katastru - nutno rekvalifikovat (KÚ II)

CELKEM 1200

- rozšíření technologie převodu parcel ve zjednodušené evi-
denci na parcely katastru nemovitostí při přepracování na
DKM o měření zachovaných hraničních znaků v lesích
a o dotransformace polohopisu na ně,

- při přepracování na DKM měření tzv. dalších prvků polo-
hopisu, které dosud v katastrální mapě nejsou zobrazeny.
Tyto činnosti spotřebují celkem až 8,5 milionů hodin práce

respektive roční kapacitu 4 722 zaměstnanců. Pokud by se
nové podrobné polohové bodové pole a identické body pro
dotransformaci požadovaly i při úpravě na KM-D, vyžado-
valo by to dalších 12 milionů hodin práce, což je zcela mimo
reálné možnosti a v dalším se s nimi nepočítá.
V tab. 5 je uveden možný časový průběh digitalizace SGI

v celé ČR v letech 1998 až 2006, počítající s postupným za-
pojením kapacit z katastrálních úřadů II. typu v letech 1999
a 2000 a s postupným útlumem v letech 2005 a 2006 tak, aby
v souladu s koncepcí [1] mohli být zaměstnanci na začátku
období postupně rekvalifikováni na digitalizaci SGI a na
konci období znovu rekvalifikováni na práce při obnově ka-
tastrálního operátu novým mapováním a toto nové mapování
mohlo být postupně realizováno.
V porovnání s údaji tab. 6, kde jsou odhadnuty kapacity

resortu ČÚZK, vyplývá, že i při technologické variantě s nižší
časovou náročností bude nutné využít značné externí kapa-
city. Varianta s dalšími činnostmi není do roku 2006 realizo-
vatelná.
Rekvalifikace zaměstnanců využívaných v součas~é době

na digitalizaci SPI a na poskytování informací z katastru ne-
movitostí bude obtížná a časově náročná. Jde z převážné vět-
šiny o zaměstnance bez zeměměřického vzdělání. Kromě
vlastních počítačových technologií využívaných při digitali-
zaci tak musí být ve značném rozsahu předmětem školení
i geodézie, mapování a geodetické počtářství. Základní re-
kvalifikace zaměstnance může trvat až jeden rok.

4. Určování souřadnic podrobných bodů výpočtem
z původních náčrtů a zápisníků

Tato technologie přichází v úvahu zejména u map podle In-
strukce A, v menším rozsahu u map měřených číselně v systé-
mech Gusterberg, Sv. Štěpán a S-42. Mapy byly vyhotoveny
v průměru před šedesáti lety. Vysoká pracnost této techno-
logie je dána především velkým počtem změn od doby ma-
pování. V průměru více než polovina podrobných bodů po-
chází z těchto změn. Výpočet jejich souřadnic z měřických

náčrtů a zápisníků změn je zpravidla velmi obtížný, často ne-
možný bez doměřování. Při doměřování jsou problémy
s identifikací bodů. Doměřování často vede k rozdílům vůči
platnému stavu katastrální mapy, které je nutné řešit opra-
vami chyb v katastru nemovitostí. Vcelku se pak může prac-
nost takovéto technologie blížit pracnosti nového mapování.
Je zde nutné hledat vhodný kompromis a netrvat na využití
zápisníků a náčrtů za každou cenu. V územích s větším po-
čtem změn (je-li více než třetina bodů ze změn) používat vek-
torizaci rastrových souborů. Tuto mnohem méně pracnou me-
todu používat i v územích s menším počtem změn pro
digitalizaci změněného polohopisu, kromě největších a nej-
lépe dokumentovaných případů.

5. Určování nového podrobného polohového pole a ho-
mogenizace polohopisu k němu

Určování nového plošného podrobného polohového bodo-
vého pole při tvorbě DKM přepracováním je zdůvodňována
potřebami připojování měření změn, potřebami zlepšit (ho-
mogenizovat) přesnost přepracované mapy dotransformací
na rovnoměrně rozložené identické body určené od tohoto
nového podrobného polohového bodového pole a potřebami
kontroly přesnosti přepracování. Tyto argumenty nepovažuji
za správné.
Podle [2] lze menší změny do rozsahu vymezeného vy-

hláškou 190/96 Sb., připojovat na jednoznačně identifikova-
telné podrobné body s tím, že pokud mají podrobné body ka-
tastrální mapy, na něž je připojeno měření změny přesnost
menší než odpovídá 3. třídě, jsou výsledkem měření změny
pravoúhlé souřadnice v místním systému změny odpovída-
jící svou přesností 3. třídě a pro doplnění (zákres) do katast-
rální mapy se použijí kritéria přesnosti odpovídající typu této
mapy. U větších změn lze na zpracovateli požadovat připo-
jení na síť bodů základního polohového bodového pole
(i zhušťovacích bodů), jak to ostatně předpokládá koncepce
[1]. V současné době jsou prakticky všechny zeměměřické
firmy zpracovávající zakázky většího rozsahu pro takový
způsob připojování měření dostatečně vybaveny.
Zlepšit dotransformací (na nové podrobné polohové bo-

dové pole) přesnost přepracovávané mapy s podrobnými
body s kódem charakteristiky kvality horším než 3 tak, aby
bylo dosaženo 3. třídy přesnosti není možné. Naopak tako-
váto dotransfromace může změnit nahodilé chyby v poloze
identických bodů (u bodu ve 4. třídě přesnosti až 0,5 m) na

1997/80



Geodetický a kartografický obzor
ročník 43/85,1997, číslo 4 81

systematické posuny a tím vlastně zhoršit geometrickou kva-
litu výsledné mapy. Ještě riskantnější jsou pokusy o dotran-
formaci v případech, kdy přepracovávaná mapa byla v mi-
nulosti převedena do S-JTSK grafickou transformací, protože
se zpravidla nedochovaly informace o hranicích bloků gra-
fické transformace. Z tab. 2 vyplývá, že z celkového rozsahu
přepracování na DKM bude případů s podrobnými body ne-
splňujícími 3. třídu přesnosti přibližně 85 %.

Umožňují-li podklady přepracování na DKM s podrob-
nými body s kódem charakteristiky kvality 3, není dotrans-
formace na polohové pole nutná.

Jediným případem, kdy jsou nové podrobné polohové bo-
dové pole s dotransformace nezbytné, je přepracování pů-
vodních číselně měřených map v systému Gusterberg nebo
Sv. Štěpán. Tam nelze jiným způsobem provést spolehlivý
převod do systému S-JTSK. Těchto případů však jsou, z ce-
lého rozsahu přepracování na DKM, jen asi 3 %.

Přesnost DKM vzniklé přepracováním je dána stavem pře-
pracovávaných podkladů a použitou technologií přepraco-
vání. Je jistě žádoucí ověřit přesnost pro jednotlivé typy pod-
kladů a pro jednotlivé technologické varianty přepracování.
Ověření měřením rovnoměrně rozložené sítě jednoznačně
identifikovatelných podrobných bodů od polohového pole je
účelné provést na několika případech, nikoliv plošně, stále
dokola, ve všech přepracovávaných územích. Je to zcela zby-
tečné plýtvání prací a penězi. Dostatečné účinné a přitom ne-
srovnatelně levnější je vždy stanovit pro konkrétní přepra-
covávané území ověřený technologický postup projektem
a kontrolovat jeho dodržování.

Proti záměru určovat při přepracování nové plošné po-
drobné polohové bodové pole lze uvést i další závažné argu-
menty. Zkušenosti jednoznačně ukazují, že zejména v neza-
stavěných územích je jeho životnost velmi krátká. Na značné
části území nemá takovéto bodové pole "do zásoby" žádný
smysl, protože nebude v době jeho životnosti pro připojení
měření změn vůbec využito. Technické vybavení pro určo-
vání plošného podrobného polohového bodového pole je
velmi nákladné. V letech s největším rozsahem digitalizace
SGI by např. bylo potřeba, bylo-li by bodové pole budováno
ve všech případech přepracování na DKM, nasadit až 200 te-
rénních automobilů.

Část odborné veřejnosti zastává názor, že katastrální mapa
by měla splňovat požadavky na 3. třídu přesnosti. Bylo by
to samozřejmě ideální, avšak nad reálné kapacitní a finanční
možnosti. Nezbývá, než se ještě na dlouhou dobu spokojit
se současným stavem, kdy tento požadavek splňuje jen méně
než pětina katastrálních map (respektive jejich číselných
podkladů). V současné etapě je prvořadý požadavek na di-
gitální formu katastrální mapy. Po dokončení digitalizace
SGI bude možné se vrátit k rozsáhlejší obnově katastrálního
operátu novým mapováním. Přepracováním na DKM se
přesnost stávajících map nezlepší. Myšlenka dopracovat se
k "přesným" katastrálním mapám postupným měřením
změn od polohového bodového pole se objevila už v šede-
sátých letech, praxe však ukázala, že není uskutečnitelná.
Představa, že při měření změny se vždy změří i všechny 10-
mové body polohopisu např. v okruhu 150 m kolem územní
změny, není v našich poměrech reálná. Naráží na to, že vlast-
nické hranice většinou nejsou (na rozdíl od sousedních zá-
padních zemí) trvale a jednoznačně označeny hraničními
znaky. Zcela jiným řešením je tzv. hraniční katastr, ve kte-
rém by katastr nemovitostí garantoval přesnou lokalizaci 10-
mových bodů v něm doplněných vlastnických hranic. Hra-
niční katastr v tomto pojetí by vyžadoval měření všech
změn, které mají být do něj doplněny, od polohového bo-

dového pole. Hraniční katastr však součástí katastru nemo-
vitostí ČR není, a i kdyby byl, neznamenalo by to nutnost
budování plošných podrobných polohových polí "do zá-
soby".

6. Měření zachovaných lomových bodů parcel převádě-
ných ze zjednodušené evidence

Zejména v lesích bývá část lomových bodů hranic převádě-
ných ze zjednodušené evidence zachována. Pokud jsou tyto
lomové body při tvorbě DKM přepracováním přebírány např.
z mapy v sáhovém měřítku, lze celkem s jistotou očekávat
až několikametrový nesoulad mezi skutečnou polohou těchto
bodů v terénu a polohovým určením v DKM. Byla proto for-
mulována technologická zásada vyhledat v terénu tyto za-
chované body, zaměřit je od polohového bodového pole, do-
plnit do DKM a využít pro dotransformaci ostatních
(nezachovaných) lomových bodů převáděných parcel v pří-
slušném půdním bloku. Tato zásada se však ukázala jako
těžko použitelná:

- Vyhledání zachovaných bodů je v lesích i při úzké spo-
lupráci s majiteli lesních pozemků velmi nejisté a hrubě ne-
úplné. Dá se téměř s jistotou říci, že se později najdou další
a další zachované lomové body.

- Vyhledání a následné měření je velmi pracné a nákladné.
Na jeden zaměřený bod se v průměru spotřebuje 6 až 10 ho-
din práce.

- Výsledkem takového postupu zdaleka nemá kvalitu a ná-
ležitosti "zjišťování průběhu hranic" předepsaného při ob-
nově katastrálního operátu novým mapováním a lze tak jeho
platnost zpochybnit.

- Transformace ostatního převáděného polohopisu je
velmi nejistá vzhledem k velkým odchylkám na identických
bodech.

- Velké riziko, že při vytyčení hranic z DKM nebude vy-
tyčená hranice totožná s hranicí danou v terénu zachovanými
avšak při přepracování nenalezenými lomovými body.

Ukazuje se, že v těchto případech je jedinou vhodnou tech-
nologií převodu parcel ze zjednodušené evidence přepraco-
vání vektorizací rastrových souborů (bez měření zachova-
ných lomových bodů v terénu) s tím, že se u lomových bodů
hranic převedených parcel doplní kód charakteristiky kvali-
ty 8. Ten signalizuje, že při případném vytyčování je nezbytné
postupovat podle stejných pravidel, jako při vytyčování
v území s grafickou mapou v měřítku 1:2880 s tím, že vždy
budou vzaty v úvahu geometrické poměry v celém půdním
bloku, nejlépe že budou v tomto bloku najednou vytyčeny
všechny vlastnické hranice a provedeny potřebné opravy
v katastru nemovitostí.

Tyto další prvky polohopisu katastrální mapy (§ 5 vyhlášky
190/96 Sb.) nemají pro vedení katastru nemovitostí prakticky
žádný význam a není zabezpečen přísun informací o jejich
změnách. Dodatečné zjišťování a zaměřování těchto prvků je
velmi pracné a co do úplnosti nespolehlivé. Rozumným ře-
šením je zjišťovat a měřit tyto prvky jen při obnově kata-
strálního operátu novým mapováním. Katastr nemovitostí je
a v nejbližších letech bude doslova zavalen řadou mnohem
významnějších a důležitějších úkolů, než je doplňování dal-
ších prvků polohopisu do katastrální mapy při jejím přepra-
cování do digitální formy.
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Současné období je pro osud plně digitálního katastru ne-
movitostí, jako jednoho z nejdůležitějších subsystémů stát-
ního informačního systému, závažné. Chystá se a začíná di-
gitalizace SGI. Ta bude ve všech směrech mnohem náročnější
než digitalizace SPI. Považuji za velmi důležité zvolit takový
přístup k digitalizaci SGI, který bude v souladu s reálnými
kapacitními, finančními a technologickými možnostmi. Je-
dině tak lze v požadovaném čase dospět k digitálnímu ka-
tastru nemovitostí.

[l] Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katas-
trálních úřa~ů s dalšími správci nově tvořených informačních
systémů. ČUZK 1993.

[2] Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu. ČÚZK 1994.
[3] Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru

Qopisných informací katastru nemovitostí České republiky.
CUZK 1995.

Lektoroval:
Ing. Bohuslav Seh,!lal,

ČUZK

5. setkání CERCO pracovní skupiny I
o autorskoprávní ochraně a ekono-
mických záležitostech kolem
kartografických dat

Institut Geographique National v Saint-Mandé na okraji Paříže se
stal ve dnech 14. a 15. listopadu 1996 dějištěmjiž 5. setkání CERCO
pracovní skupiny I (CERCOIWG I), která se zabývá autorskoprávní
ochranou a ekonomickými záležitostmi kolem kartografických dat
vytvářených a spravovaných státními zeměměřickými úřady člen-
ských zemí CERCO. Na této odborné akci zúčastnění experti zastu-
povali zeměměřické úřady Belgie, České republiky, Dánska, Eston-
ska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Maďarska,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Rakouska, Severního Irska,
Slovenska, Slovinska, Svédska, Svýcarska a Velké Británie.

Program setkání byl přirozeným pokračováním náplně předcho-
zího setkání skupiny, k němuž došlo v lednu 1996 v Bonnu - Bad
Godesbergu (viz GaKO, 1996, č. 5) a byl pozitivně poznamenán zá-
věry XIX. plenárního zasedání CERCO. WG Ijím byla označena za
jednu z nejlépe pracujících skupin a řešení jejích úkolů za existenčně
podstatné pro národní zeměměřické služby sdružené v CERCO. Jako

odpověď na výzvu tohoto vrcholového orgánu CERCO se jednání
zaměřilo na pět stěžejních problémových okruhů, pro něž byly za-
loženy následující řešitelské týmy (ŘT):

ŘT 1: direktiva EU o právní ochraně databází a silniční
data

Úkolem je důkladně prostudovat shora uvedenou direktivu ze dne
II. března 1996 jako základní rámec právní ochrany bází kartogra-
fických dat, porovnat jej s autorským právem obsaženým v národ-
ních legislativách a připravit pro CERCO návrh zásadního postoje
k tomuto dokumentu. Direktiva chrání autora databáze před neo-
právněným vyjímáním a využitím jejích částí a rozšiřuje tak právní
ochranu i na data, mající povahu faktů. Pro plnění uvedené úlohy
předložila nizozemská zeměměřická služba jako dílčí podklad ná-
vrh právní ochrany geografické informace, který připravila nizo-
zemská střešní organizace geografické informace RAVI. V širším
kontextu se pak ukázalo, že pro státní zeměměřické služby má ře-
šená problematika dvě dimenze, z nichž jedna se týká vztahu za-
městnance - tvůrce kartografických dat a státní zeměměřické služby
jako jejich vydavatele a druhá pak vztahu mezi uživatelem těchto dat
a státní zeměměřickou službou.

V první z uvedených oblastí je důležité nazírání státních karto-
grafických dat, vykazujících autorskou povahu, jako "úředního ma-
teriálu", k němuž je přiznávání autorského práva v různých zemích
různé. Ve většině zemí je vlastnictvím autora jako fyzické osoby,
který jeho výkon postupuje smluvně na státní zeměměřický orgán.
Některé země, jako kupř. Belgie a Portugalsko, přiznávají autorské
právo k dílům, vytvořeným fyzickými osobami v zaměstnaneckém
poměru ke státní instituci, přímo zaměstnavateli. Irsko, Itálie a Velká
Británie pak disponují specifickým "úředním autorským právem",
které je ve sledovaných souvislostech přiznáno vládě nebo hlavě
státu.

Všeobecně je přitom zřejmé, že se zejména v Evropské unii in-
tenzivně hledají cesty, jak upravit všechny podmínky včetně autor-
skoprávních k tomu, aby se "státní informace" stala přístupnější než
doposud. Svědčí o tom konečně i specializovaná konference, kterou
k dané problematice uspořádal v listopadu 1996 Generální direkto-
rát X Evropské komise.

Neméně závažná je i shora zmíněná autorskoprávní relace stát-
ních zeměměřických služeb vůči uživatelům jejich informačních pro-
duktů. Její význam se v současnosti projevuje zejména na úseku sil-
ničních kartografických dat, která se tak dostala i do názvu ŘT.Týká
se aktivit soukromých podnikatelských subjektů, které na podkladě
analogových i digitálních kartografických dat státních zeměměřic-
kých služeb vytvářejí své komerční digitální produkty jako finální
datovou bázi autonomních automobilových navigačních systémů.
V západoevropských zemích, kde se uplatnění těchto systémů roz-
víjí nebývalým tempem, přitom zeměměřické služby získaly z pří-
slušných jednání se soukromými firmami velmi rozdílné zkušenosti.

Tak se kupř. švédské, švýcarské a nizozemské zeměměřické
službě podařílo uzavřít smlouvy, v nichž je uznáno využití státních
kartografických dat jako integrální součásti sledovaných specializo-
vaných produktů a z toho plynoucí právo na podíl ze zisku vznik-
lého z jejich prodeje. Naopak belgická zeměměřická služba se žalo-
bou soukromého podnikatelského subjektu pro pirátské využití jejích
kartografických dat a o náhradu takto vzniklé škody neuspěla ani
u soudu první instance, ani u odvolacího soudu a proto se hodlá ob-
rátit k Evropskému soudnímu dvoru. Ve Velké Británii i jinde pak
ještě pokračují úporná vyjednávání o přijatelném smluvním rámci,
který by státním zeměměřickým úřadům zabezpečoval při těchto
transakcích ochranu jejich právních a ekonomických zájmů.

Poslání tohoto týmu těsně souvisí s probíhajícím formováním kon-
cepce evropské informační společnosti, jejímž základním principem
je komplexní společenský rozvoj založený v podstatné míře na exi-
stenci, dostupnosti a využití informace pro kvalifikované poznávací
a rozhodovací akty. Tato společnost přitom nechce nikterak narušo-
vat právní ochranu duševního vlastnictví, nicméně uplatnění autor-
ského práva a jemu příbuzných práv v jejich tradičním pojetí je ne-
spornou překážkou nově požadované všeobecné dostupnosti
informace.

To se samozřejmě týká i kartografických dat, jejichž autorsko-
právní či jiná obdobná ochrana je jedním z nástrojů větší či menší
hospodářské nezávislosti zeměměřických služeb na státním rozpo-
čtu své země. Uvažované dílčí samofinancování je přitom vynuco-
váno ekonomikou toho kterého státu a představuje v některých pří-
padech krytí vlastních nákladů tržbami v rozsahu 20 až 30 % (kupř.

1997/82



Geodetický a kartografický obzor
ročník 43/85,1997, číslo 4 83

Nizozemsko, Norsko, Švédsko), jinde však již ve výši kolem 50 %
(Francie, Island) a někde dokonce i 80 % (Velká Británie). Požado-
vané uvolňování právní ochrany kartografických dat státních země-
měřických služeb v zájmu širší dostupnosti těchto dat proto repre-
zentuje krok, jehož důsledky je třeba důkladně prostudovat
a domyslet.

Jako hlavní rozborový materiál se přitom při práci ŘT na tomto
poli uplatní Zelená kniha Evropské komise ze dne 19. července 1995,
která se zabývá autorským právem a s ním souvisejícími právy v pod-
mínkách informační společnosti. Uvedený souborný dokument in-
ventarizuje a hodnotí současnou legislativu EU v dané oblasti, uvádí
ji do kontextu s principy informační společnosti a odtud vyvozuje
řadu naléhavých otázek, které musí být konstruktivně zodpovězeny
pro všechny produkty vykazující znaky duševního vlastnictví a tedy
i pro kartografická data.

Přitom je třeba vzít na vědomí, že ve sledované oblasti nejde pouze
o obecně proklamativní závěry, ale naopak o veskrze konkrétní
právní akty dalekosáhlého dopadu. Jedním z nich je i připravovaná
revize Bernské úmluvy, tedy dokumentu, který reprezentuje základ
autorských zákonů všech evropských zemí. Návrh této revize, uve-
řejněný již v září 1995, reaguje na vznik nových technologických
podmínek v uchovávání a šíření předmětů duševního vlastnictví a vy-
chází vstřic požadavkům informační společnosti. Jako takový je
a i v blízké budoucnosti bude podrobován všestrannému posouzení
a ŘT k němu bude muset připravit pro oblast kartografických dat
kompetentní návrh stanoviska CERCO.

ŘT 3: vztah CERCO k produktu Vmap

Úlohou uloženou týmuje monitorovat vývoj kolem produktu Vmap
(Vector Smart Map) a připravit dobře zargumentované doporučení
celkového postoje CERCO k jeho šíření a využití. Jde o již dříve
diskutovanou problematiku kolem uvedeného produktu, který
představuje digitální vektorové mapy, jež připravuje U. S. Natio-
nal Imagery and Mapping Agency (NIMA, dříve Defence Mapping
Agency - DMA) pro potřeby NATO. Tyto mapy jsou určeny k re-
prezentaci geografického pozadí a k prostorové analýze v per-
spektivním vojenském aplikačním poli označovaném zkratkou
C4I (Command, ControI, Communication and Computer Intelli-
gence).

Vytváří se na úrovních podrobnosti O až 3 v měřítkové řadě
I : 1 milionu, 1 :250 000, 1:50000 a 1: 12 500. V současné době je
aktuální tvorba produktu úrovně I korespondující s měřítkem
1:250 000, který pokryje do roku 2000 na 350 CD ROM celý zem-
ský povrch. Podkladem této tvorby jsou pro území Evropy národní
topografické mapy poskytnuté americké straně příslušnými národ-
ními vojenskými orgány, přičemž však svůj původ odvozují často od
kartografických děl civilních zeměměřických orgánů.

Tyto civilní úřady se pak oprávněně obávají, že se Vmap úrovně
I dostane - stejně jako se to již stalo v případě Vmap úrovně O - do
civilní aplikační sféry a bude tu poškozovat jejich vlastní ekono-
mické zájmy. Naznačené nebezpečí je tu přitom o to výraznější, že
půjde ve smyslu americké legislativy o nabídku kartografického da-
tového produktu zbaveného jakékoliv autorskoprávní ochrany. Do-
savadní pokusy jednotlivých evropských zeměměřických služeb
sjednat v této věci s DMA resp. NIMA racionální dohodu se neset-
kaly s očekávanou odezvou a proto je přirozené, že se hledá cesta
jejího kolektivního řešení s využitím autority CERCO.

Jedním z možných postojů CERCO k produktu Vmap je také ini-
ciativa MEGRIN Group, která přišla s projektem PETlT (Pathfinder
Towards the European Topographical Information Template), zalo-
ženým variantně též na využití upravené Vmap úrovně I jako pan-
evropské topografické databáze pro civilní účely. Byla zpracována
nadějná technickoekonomická studie tohoto záměru, které však za-
tím chybí uvážení další dimenze, sledující v širokém kontextu ne-
zbytnou ochranu autorskoprávních a ekonomických zájmů země-
měřických služeb sdružených v CERCO. Proto se i projekt PETlT
stal předmětem zájmu tohoto ŘT.

Jmenovanému týmu byla zadána příprava kvalifikovaného stano-
viska CERCO k šíření státních kartografických dat na Internetu. Uve-
dený požadavek byl přitom motivován poznatky o tom, že některé
zeměměřické služby již přistoupily k šíření svých datových produktů
v této síti a že rovněž došlo k prezentaci sledovaných státních kar-
tografických dat touto cestou soukromými subjekty.

CERCO vítá Internet jako nabídku vyspělých technologických
možností pro šíření reklamy kolem kartografických dat svých člen-
ských zeměměřických úřadů, zároveň je však k jejich praktickému

využití pro prezentaci konkrétních kartografických dat dosud nucen
zaujímat rezervovaný postoj. Souvisí to především se skutečností, že
státní zeměměřické služby pokládají za organickou součást svých
kartografických dat jejich komplexní jakost, za níž také nesou veš-
kerou zodpovědnost, zatímco na Internetu se šíří data bez záruky ja-
kosti.

Druhým motivem naznačeného zdrženlivého přístupu je pak ne-
dořešenost autorskoprávní nebo jiné právní ochrany takto prezen-
tovaných státních kartografických dat a v závislosti na tom i způ-
sobů zpoplatnění užití uvedených dat. Jde tu o postupné formování
autorského práva v oblasti elektronicky poskytovaných služeb
a multimediálních produktů, jehož souborný přehled a dokumen-
tace jeho nedokončenosti jsou patrné ze dvou svazků materiálu
o tomto názvu, které již byly v posledním období vydány péčí Ge-
nerálního direktorátu XIII Evropské komise a z řady dalších lite-
rárních pramenů.

Jak již uvedené vymezení záběru těchto aktivit naznačuje, nejde
přitom jen o prezentaci státních kartografických dat na Internetu, ale
v širším kontextu též o jejich šíření jinými multimediálními pro-
středky jako je CD ROM apod. Ve všech takto uvažovaných přípa-
dech se přitom jedná současně o technologické nástroje prokazováni
autorského práva k danému datovému produktu, o registraci výskytu
a rozsahu jeho užití apod. Ukazuje se, že jako prostředky takového
druhu je třeba sledovat např. stopovací systémy, vložené kódy, za-
sazení ochranného textu a "otisky prstů".

Stopovací systémy představují programový modul připojený k da-
tům, který funguje jako automobilový tachometr, přičemž monito-
ruje a zaznamenává životní historii dat. Techniky vložených kódů
vyvolávají změnu původní struktury dat a jejich označení digitální
značkou. Zasazení ochranného textu je metoda záměrného zavedení
pravopisných chyb do textových řetězců. "Otisky prstů" pak repre-
zentují výsledek uplatnění zkreslující funkce, která náhodně nahra-
zuje bity dat digitálním "otiskem prstů" autora těchto dat způsobem,
který nelze prostým zrakem identifikovat.

Celkově CERCO očekává, že mu práce tohoto ŘT poskytne pře-
devším úplnou evidenci současného využití Internetu jeho členskými
zeměměřickými službami a to včetně identifikace motivů, které je
k aplikaci tohoto komunikačního prostředku přivedly. Dále pak po-
čítá se soubornou prezentací nástrojů, které mohou být při sledova-
ném elektronickém poskytování informačních služeb v současnosti
reálně uplatněny pro ochranu právních a ekonomických zájmů ze-
měměřických orgánů. Jako vyústění naznačených rozborových ak-
tivit se pak předpokládá předložení objektivní srovnávací analýzy ri-
zik a přínosů doprovázejících využití uvažovaných nových
technologických možností uchovávání a přenosu digitálních karto-
grafických dat.

Od činnosti uvedeného ŘT si CERCO slibuje inventarizaci existují-
cích přístupů k cenové politice kolem státních kartografických dat
a vypracování návrhu směrnice, podle níž by se měly členské ze-
měměřické služby při řešení této problematiky v budoucnu společně
řídit. Zejména druhá část zadaného úkolu se však jeví jako velmi slo-
žitá a spíše dlouhodobá. Jako jednotné se v rámci CERCO totiž do-
sud stačily v této oblasti zformovat jen ty nejobecnější principy typu
zásady, že digitální kartografická data nejsou předmětem prodeje,
ale že se za úplatu uděluje pouze licence k jejich užití.

Na druhé straně tu však existuje přemíra národních specifik, je-
jichž okamžité převedení na společného jmenovatele je zcela vy-
loučené. Jde především o to, že v závislosti na míře krytí nákladů na
činnost zeměměřických služeb státním rozpočtem (viz komentář
k poslání ŘT 2) se vzájemně výrazně liší zainteresovanost těchto slu-
žeb na aktivní cenové politice. V jednotlivých zemích se rovněž na-
vzájem různí osudy tržeb za poskytnutá data. V některých případech
jsou dílčím zdrojem přímého krytí nákladů na činnost zeměměřic-
kých orgánů, zatímco v jiných představují jen příjmy státního roz-
počtu s anonymním určením uplatnění, což také přispívá k diferen-
ciaci míry zájmu těchto služeb o ofenzivní cenovou politiku.

Státní kartografická data pak dále vykazují v různých zemích
různý status (viz poznámky k úkolům ŘT I), od něhož se také může
odvozovat cenová diferencovanost nebo nediferencovanost jejich po-
skytování veřejnému a soukromému sektoru. Tato kartografická data
jsou pak při svém předání k externímu využití chráněna autorským
zákonem a v souvislosti s tím zahrnuje úplata za uvedený akt též au-
torskou odměnu. V jiných státech se ale tato ochrana odvíjí např.
pouze od obchodního zákoníku a úplata za jejich využití autorskou
odměnu tedy neobsahuje.

Tento jen letmo nastíněný výběr silně národně poznamenaných
podmínek tedy dokládá náročnost zamýšleného záměru sjednotit ce-
novou politiku členů CERCO. Jeho složitost je přitom o to větší, že
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se nejedná o předpoklady, které by určovaly samy zeměměřické
služby, ale o podmínky, jež jsou výrazem sociálního a ekonomic-
kého prostředí země, v němž ten který národní zeměměřický orgán
svou činnost vyvíjí. Proto lze konečné řešení zadané úlohy tohoto
ŘT zřejmě spojovat spíše s perspektivním komplexním sjednocením
zemí našeho kontinentu v Evropské unii.

Ďalší program rokovania CERCOIWG I bol venovaný tematic-
kým vystúpeniam vybraných účastníkov a exkurzii do prevádzok
hostitefskej organizácie.

Fínska geodetická služba začala poskytovať od 17.9. 1996 topogra-
fické mapy Fínska cez INTERNET v mierkach od 1 :8 000 000 po
mierku 1: 50 000. Používatef maže prezerať bezošvé mapy v raz-
nych mierkach, hfadať mapy podfa názvu miesta alebo podfa súrad-
níc, prezerať mapu na obrazovke ako dokument vo WWW. Tieto
možnosti získava po zaregistrovaní sa do servisu zadaním svojho
mena a kontaktnej domovskej adresy a po prijatí používatefského
mena a hesla e-mail. Následne má používatef mapy k dispozícii 24
hodín denne. Servis je bezplatný. Technicky maže byť servis použí-
vaný hocijakým prehliadacím vybavením podporovaným HTML 2.0.
Mapy sú vo formáte, ktorý dovofuje zobrazenie mapy s 1 sekundo-
vým oneskorením. Formát bol vyvinutý Fínskou národnou geode-
tickou službou (National Land Survey). Servis rozoznáva 28 000 ná-
zvov miest, podfa ktorých možno hfadať.

Použitie máp bolů testované od júna do augusta 1996. Bolo za-
registrovaných približne 700 používatefov, ktorí mali 95 000 požia-
daviek na súkromné a profesionálne účely. Výsledky testu ukázali
jasný záujem o servis. Funkčnosť bola akceptovaná a hfadanie po-
dfa názvu miesta sa pokladá za zvlášť zaujímavé. Prídavný servis
bude ponúkať vyhradávanie podfa adresy, podfa viacmiestnych ná-
zvov, podra súradníc GPS, podfa kladu analógových mapových lis-
tov, atď. Od januára 1997 budú popri uvedených mapách poskyto-
vané tiež topografické mapy v mierke I: 20 000. Za používanie
servisu týchto máp sa bude platiť ročný poplatok. Adresa servisu ne-
povofuje automatické prihlasovanie používatefov zo zahraničia.

Švédska geodetická služba informovala o začatí skúšobného po-
skytovania máp v rastrovej forme cez INTERNET, z ktorých je
možné vyhotovovať faxové kópie. Geodetická služba zároveň zhod-
notila tento servis ako výbomú publicitu.

Fínska geodetická služba pripravila a predložila materiál o pod-
mienkach a vplyvoch na ceny mapových produktov v digitálnej
forme, ktoré získala z vyhodnotenia dotazníka od členov CERCO.
Mapové produkty v digitálnej forme sú dodávané na razne účely, sú
aktualizované a poskytované raznou formou a ich tvorba je vačši-
nou platená z verejných prostriedkov. Účelom ceny je podporiť ši-
roké možnosti využitia údajov. PTi určovaní ceny je potrebné za-
bezpečiť, aby náklady na predaj, distribúcíu a ďalšie procesy boli
pokryté z príjmov z predaja údaj ov. V niektorých štátoch Európy je
ciefom pokryť aj časť nákladov na aktualizáciu, zaznamenávanie
a uchovávanie údajov.

Digitálne mapové údaje sa dodávajú s raznymi druhmi obmed-
zení použiti a v závislosti od účelu použitia a od krajiny. Je daležité,
aby sa pri predaji presne určilo, na aký účel mažu byť údaje pou-
žité a na aký druh použiti a sa vyžaduje dodatočný súhlas. Súhlas
údaje používať sa zvyčajne dáva na dobu určitú, napr. 5 alebo 10
rokov, ale niektoré sú aj na neobmedzenú dobu. Súhlas maže byť
predlžený po obnovení poplatku, napr. 10% zo základného poplatku
za použitie. V prípade aktualizovaných údajov je platnosť súhlasu
na použitie zvyčajne dlhšia. Ak sa poplatok za použitie presne ur-
čuje podfa počtu používatefov, počet používatefov možno rozdeliť
do kategórií menej ako 6 používatefov, od 6 do 20 používatefov
a nad 20 používatefov. Počet používatefov je vhodné brať do úvahy
pri poskytovaní zfavy. Často cena závisí od množstva kupovaných
údajov, t. j. pri vačšom objeme údaj ov je nižšia cena pomemej jed-
notky.

Poplatok za použitie vektorových údaj ov je zvyčajne zložený zo
základného poplatku a prídavného poplatku, určeného v percentách,
približne 10-20 % zo základného poplatku, alebo je určený ako jed-
notkový poplatok. V niektorých štátoch sú možné oba druhy po-
platkov. Základ na stanovenie poplatku tvorí mapový list alebo zo-
brazená plocha. Údaje sa poskytujú, nezávisle od kladu mapových
listov. Nezávisle od vyššie uvedeného sú oceňované napr. cestné
údaje v závislosti od dlžky ciest, údaje o katastri v závislosti od po-
čtu parciel a údaje o pobrežnej čiare v závislosti od dlžky pobrežnej
čiary. SÚstanovované ceny za špecifické prvky vektorových údajov.
Tie sa menia v závislosti od významu prvkov, od 5 do 50 % z cel-
kovej ceny údajov.

Údaje v raznych mierkach majú svoj vlastný základ ceny, ktorý
zohradňuje obsah a presnosť údajov, a to sa odráža v cenách. V niek-

torých štátoch sú ceny určované podfa množstva informácií na ma-
povom liste. Toto sa dosahuje rozdelením krajiny do troch stupňov
podfa hustoty osídlenia. Každý stupeň má svoju základnú cenu. Sú
to zvyčaine stupne s hustým osídlením, riedkym osídlením a horské
oblasti. Specificky významné rysy krajiny sú odzrkadfované v ce-
nách, napr. v niektorýchje zdorazňovaný výškopis, v niektorých po-
brežná čiara.

Pretože rastrové údaje sú používané oddelene od vektorových, po-
platok za ich použitie je zhmutý do jednotkového poplatku. Zákla-
dom poplatku je mapový list alebo zobrazená plocha. Rozlíšenie
a počet vrstiev má tiež vplyv na cenu. V niektorých krajinách je cena
vektorových údajov použitá ako základ pre cenu rastrových údajov.
Cena rastrových údajov je napríklad 20 % z ceny tomu zodpovedajú-
cích vektorových údajov.

Digitálne údaje sú chránené autorským právom. Kopírovanie úda-
jov alebo ich použitie v publikáciách vyžaduje povolenie, tzv. li-
cenciu na publikovanie alebo súhlas na rozmnožovanie od držitera
práva na rozmnožovanie. Kopírovanie a publikovanie sa povoruje
roznymi typmi. Systém práv na použitie a publikovanie si vyžaduje,
aby právo bolo kontrolovatefné. Kontrolovatefnosť maže byť zabez-
pečovaná uvedením čísla licencie na použitie alebo publikovanie,
povinnosťou používatefa oznámiť použitie, povinnosťou používatefa
poskytnúť údaje s kópiou produktu, kde boli údaje použité, povin-
nosťou vyznačiť autorské právo a text o autorskom práve v digitál-
nych údajoch a v spracovávaných údajoch a zabezpečením infor-
movanosti personálu a prenesením zodpovednosti za kontrolu až na
personál.

Dodávka aktualizovaných vektorových údajov ešte nie je bežná.
Pri vektorových údajoch aktualizované verzie sú často zhmuté v roč-
ných poplatkoch. Ak sú údaje platené jednotkovým poplatkom, po-
platok za ich aktualizáciu sa určuje percentuálne z poplatku za právo
použitia. Vektorové údaje sú v niektorých krajinách aktualizované
ročne alebo dvojročne, v niektorých krajinách dokonca častejšie.
Cena za aktualizované rastrové údaje je tiež určovaná percentom
z poplatku za právo použitia alebo aj fixnou cenou poplatku za ma-
pový list.

Zrážky z poplatku za použitie sú prípustné, ak kvantita použitých
údajov narastá. Základom pre zrážku je zvyčajne množstvo použití,
napr. počet mapových listov alebo podiel množstva. Celková ná-
kupná cena može tvoriť tiež základ pre zrážku. Altematívne, cena za
jednotkové množstvo sa znižuje, ak počet kupovaných častí vzrastá.
Casto býva fixná cena pre vefké oblasti, napr. za údaje pokrývajúce
jeden okres alebo celý kraj.

Takmer všetky krajiny majú zfavy na digitálne údaje, ak sú tieto
používané nepodnikaterskými subjektmi, napr. štátnymi orgánmi
(údaje mažu byť poskytované bezplatne), alebo na vzdelávacie, vý-
skumné a vedecké účely. Zfavy na poplatkoch za právo publikova-
nia sú tiež prípustné pre vzde1ávacie inštitúcie a na vedecké účely.
Tieto zfavy sú posudzované od prípadu na prípad, alebo možu byť
aj fixné zfavy, napr. 80 % zo základného poplatku za použitie.

Švédska geodetická služba predložila správu, ktorá nadvazovala
na problematiku poskytovania máp na CD-ROM, prerokovanú
v Bonne na 4. zasadnutí CERCOIWG I v januári 1996. Mapa, fi-
xovaná na akomkol'vek médiu, ak je splnená základná požiadavka
podstaty autorského práva, je chránená. Ale popri tom existuje pod-
statný rozdiel medzi analógovou a digitálnou formou. Analógová
mapa je len kópia mapy. Podfa "doktríny prvého predaja", ktoráje
pokutovatefná podfa zákona vo vačšine európskych štátov, prenos
kópie neovplyvňuje autorské právo vzťahujúce sa na prácu fixova-
nej v kópii. Autorské právo sa neprenáša na osobu, ktorá získa
kópiu.

Ak je mapa zaznamenaná na pamaťovom médiu, situácia je iná.
Médium samotné je kópia, napríklad CD-ROM je kópia. Ale osoba
nedostáva právo použiť ďalej digitálnu mapu, dielo, na počítači, skor
než o to plnoprávne nepožiada. Tu musí byť prevod práva použiť za-
znamenanú mapu, kopírovať ju, predvádzať, rozširovať, atď. Táto si-
tuácia však vo švédskom zákonodárstve nie je regulovaná a predpo-
kladá sa, že situácia je rovnaká vo vačšine európskych štátoch.

V mnohých národných zákonodárstvach existujú potvrdené li-
cencie, ktoré dávajú osobe, ktorá predáva kópie, právo použiť pro-
gram na nich zaznamenaný. Ale toto riešenie je platné len pre po-
čítačové programy. Takáto situácia je aj vo Švédsku. V niektorých
zákonoch o autorskom práve je právoplatný zákaz vyhotovovať kó-
pie z materiálov zaznamenaných v digitálnej forme. Takáto situá-
cia je v Dánsku. Jediná možnosť, ako si s týmto problémom pora-
diť, je použitie zmluvy. Zmluva može byť tichá, ústna, písomná.
Napr. ústnu zmluvu umožňuje Bainbridge, Beta Computers Ltd
v Adobe Systems Ltd). Písomná zmluvaje, podfa švédskeho záko-
nodárstva, dohodou medzi dvoma alebo viacerými stranami. Mo-
del je postavený na myšlienke, že želania strán po prerokovaní sa
zjednotia. Písomná zmluva je následne len svedectvom o zjedno-
tení ich vole.
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CD-ROM sú často distribuované hromadne na bežnom trhu, takže
nie je možné uzatvárať individuálne zmluvy. Používa sa jednoduchá
forma zmluvy, tzv. licenci a, ktoráje vefmi krehká. Ak sa materiál na
CD-ROM používa v sieti,je tým viac potrebné uzavrieť zmluvu. CD-
ROM by sa mali týmto spósobom predávať s písomným obmedze-
ním, ktoré umožňuje kontrolovať alebo zakázať použitie a zistiť zne-
užitie diela. Hoci forma licencie je žiadanejšia, podfa názoru
Švédskej geodetickej služby nie je rozumné rozširovať mapy na CD-
ROM alebo iných pamaťových médiách bez pokusu zmluvou regu-
lovať právo použitia materiálov.
Nemecká geodetická služba začala poskytovať z územia

Severného Porýnia Westfálska topografické mapy
I :50 000, prehfadnú mapu I :200 000, I :500 000, mapu Nemeckej
spolkovej republiky I : I 000000 a administratívne hranice spolu na
jednom CD nosiči v cene 98 DM.

Hostitefská organizácia Institut Geographique National (lgN) je mo-
hutná moderná komplexne pracujúca geodetická a kartografická in-
štitúcia, organizačne začlenená vo francúzskej štátnej správe do re-
zortu Ministerstva výstavby, stavebníctva, dopravy a cestovného
ruchu. IGN má ročný rozpočet 700 mil. francúzskych frankov, z kto-
rých 43 % kryjú vlastnými tržbami. Má 2 tisíc zamestnancov, ktorí
pósobia v centre v Saint-Mandé, v šiestich nadregionálnych výrob-
ných strediskách a v šestnástich regionálnych pracoviskách.
Do organizačnej štruktúry tejto inštitúcie patrí stredisko prijíma-

nia a spracovania kozmických snímok v Toulouse, vlastné letisko
s piatimi lietadlami v Creie, fotogrametrické pracovisko, geodetická
sekcia a polygrafické stredisko. Dalej do tejto inštitúcie patria štyri
výskumné laboratóriá (z nich COGlT je pravdepodobne najvý-
znamnejším európskym pracoviskom, špecializovaným na automa-
tizovanú kartografickú generalizáciu), medzinárodné dokumentačné
stredisko, obchodná sieť, vlastná reprezentácia pri Európskom spo-
10Čenstvev Bruseli a ďalšie organizačné zložky.
Účastníci zasadnutí sa mali možnosť zoznámiť na pracovisku di-

gitálnej fotogrametrie s tvorbou základnej topografickej bázy úda-
jov z územia Francúzska, ktorú predstavuje Base de Donée Topo-
graphique (BD TOPO). Je vytváraná novým fotogrametrickým
mapovaním a má charakter trojrozmerného topologickovektorového
modelu územia na úrovni podrobnosti mierky I :25 000, s presnos-
ťou postačujúcou aj pre mierku I : 10 000. S realizáciou BD TOPO
sa začalo v roku 1990 a predpokladá sa, že pred rokom 2005 nebude
dokončená. Vefký dojem na účastníkov urobila následná návšteva
polygrafického strediska, ktoré disponuje špičkovou počítačovo pod-
porovanou technológiou pripravy tlačových podkladov a vlastnej
tlače širokého sortimentu máp, ktorých celkový náklad dosahuje
ročne až 10 miliónov výtlačkov.

Akcia sa uskutočnila v období, ktoré je v sledovanej oblasti pre geo-
detické a kartografické služby, najma v zemiach Európskej únie, ve-
l'mi zložité. Na jednej strane sú vystavené tlaku usilujúcemu o ma-
ximálne sprístupnenie ich kartografických údajov používatel'om,
a tým k aktívnejšej participácii na budovaní európskej informačnej
spoločnosti. Na druhej strane sú však zároveň nútené k stále výraz-
nejšiemu samofinancovaniu svojich aktivít, ktoré sa neobíde bez ur-
čitých obmedzení vofného pohybu ich údajových produktov. Tieto
dve protikladné tendencie vedú ku hfadaniu kompromisov, ktorého
sprievodnýmjavomje aj postupná inovácia doteraz nemenných práv-
nych, ekonomických a ďalších princípov, ku ktorým v Európskej únii
postupne dochádza. Pretože ide o predobraz zmien, ktorými bude
v súvislosti s pokračujúcim zbližovaním Českej republiky a Sloven-
sktj republiky s týmto spoločenstvom ovplyvnená aj činnosť ČÚZK
a UGKK SR, je nutné dókladne sledovať ich motívy, priebeh a dó-
sledky, a tak sa na ne včas pripravovať. Účasť na zasadnutí
CERCO/WG I poskytla v tomto smere mnoho poznatkov, ktoré sú
pre obidva vysielatel'ské rezorty mimoriadne užitočné už dnes, pri
formulácii postoj ov k právnej ochrane svojich kartografických úda-
jov, k ich cenovému hodnoteniu, k zapájaniu sa do príslušných
medzinárodných štlJlktúr a nemenej aj k nastaveniu korektných ten-
dencií perspektívneho rozvoja svojich aktivít. Účasť na uvedenej ak-
cii je preto možné hodnotil ako účelnú a potrebnú.

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha,

Ing. Nadežda Nikšová.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Komenského mapa Moravy
912 (093) (437.2)

Od 14. listopadu 1996 do 26. ledna 1997 byl jeden ze sálů Národ-
ního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě naplněn ma-
pami. Konala se zde výstava Komenského mapa Moravy ze sbírek
Muzea J. A. Komenského v Přerově. Muzeum, které je v žerotín-
ském zámku, patří mezí nejstarší v Evropě. Bylo založeno roku 1888
Františkem Slaměníkem. Jsou v něm uloženy sbírky ze života a díla
J. A. Komenského, Jana Blahoslava a Českých bratří a sbírky ko-
menian, které kromě spísů obsahují i mapy.
Přerovské Muzeum Komenského vlastní 37 výtisků různých vy-

dání mapy Moravy a je v tomto směru největším jejich vlastníkem
na světě. Vystavených map jsme napočítali na 40 výtisků. Návštěv-
ník měl možnost prohlédnout si černobílé i ručně kolorované otisky.
Byly zde velké i malé rytiny jako samostatné listy, ponejvíce však
jako listy z atlasů nebo jako přílohy knih. Mapy byly restaurovány
díky projektu Ministerstva kultury České republiky (ČR) na ucho-
vání a využití movitého bohatství regionů ČR.
Úvodem kartografického připomenutí Moravy byla mapa Pavla

Fabricia (1519-1588), který byl osobním lékařem rakouského cí-
saře. Mapa byla jedním z listů v Mercatorově atlasu vydaného Hen-
rikem Hondiem v Amsterodamu roku 1627. Dále tu byla mapa Mo-
ravy Pavla Fabricia ze Sorteliova atlasu a mapa vydaná Coronelim
roku 1692. Pohled na tyto mapy návštěvníka přesvědčovalo zde-
formovaném vyobrazení moravské země.

Komenského mapa Moravy měla spatřit světlo světa u N. 1. Pi-
scatora (jinak C. J. Visschera) v Amsterodamu pravděpodobně roku
1624. Od těch dob měla být mapa tištěna nejméně z 12 různých mě-
dirytin ve 101 vydání. Však také jedna mapa připomínala, že její nej-
starší dochovaný výtisk je z roku 1627, ale z mědirytiny se tisklo
přitom až do roku 1713. Výtisky z této formy se našly v atlasech
N. Visschera a P. Schenka ml. Mezi velkými mapami se octla rytina
Johannese Janssonia - Petra Kaeria v atlase Mercator Hondiově
v roce 1671 a dále v atlasu Frederica de Witta.
Byla zde k vidění velká rytina Abrahama Goose s vedutami Polné,

Olomouce, Brna a Znojma. Nejstarší dochovaný výtisk je z roku
1627, ale z mědirytiny se tisklo nejméně do roku 1713. Výtisky jsou
v atlasech N. Visschera a P. Schenka ml. Jeden otisk se podařilo kou-
pit v roce 1912 v Berlíně Františku Slaměníkovi, zakladateli muzea,
od učitele Richarda Arona. Dále byly vystaveny rytiny Komenského
mapy z Blaeuvých zeměpisných atlasů z let 1630 až 1672. Byly tu
čtyři Komenského mapy zhotovené rytcem Henrikem Hondiem v at-
lasech 1. Janssonia i atlasech W. Nicolsona a dále v atlasech Gerarda
Valka a P. Schenka v Amsterodamu. Návštěvník mohl spatřit rytinu
A. Barbeyho - Giacoma Cantelli da Vignola. Je to jediná velmi
vzácná mapa a existuje v ČR ve veřejných sbírkách v jediném otisku.
Mezi rozměrově malými se ocitla rytina Komenského mapy Mo-

ravy z Janssoniova atlasu v Amsterodamu z roku 1628. Jinými byly
malé mapy v atlasech Sansona ďAbbeuile s daty 1654, 1679 a 1778.
Jako příloha knihy byla rytina Matthaea Meriana z r. 1650 ve spise
Martina Zeilera Topographia Bohemicae, Moraviae et Silesiae 1650.
Mapa, kterou ryl pražský rytec Samuel Dvořzak byla přílohou v knize
Mars Moravius od Tomáše J. Pešiny z Čechorodu, Praha roku 1677.
Bylo to vlastně první vydání Komenského mapy Moravy v českých
zemích. V mapě je názvosloví oproštěno od německých dublet ajsou
zakresleny krajské hranice.
V 18. století význam Komenského mapy jako kartografické po-

můcky upadá, neboť ji nahradila modernější mapa Jana Kryštofa
Mtillera, vydaná v Norimberku. Ke kuriozním mapám patří nejen
falza, ale i příruční cestovní výtisky vložené do dobových cestov-
ních pouzder. Mezi faksimile se zařadila mapa kreslená po několik
měsíců kojetínským učitelem Karlem Sté..grem(1874-1956), podle
originálu, který získal kojetínský cukrář Ctvrtníček na Slovensku.
Komenského mapa, na to, že byla zpracována ve vyhnanství, je

obdivuhodná co do správnosti; je na ní zakresleno 1006 objektů,
535 pojmenovaných míst a 256 nejmenovaných vesníc. Mapě je vě-
nována poměrně bohatá literatura. Např. starší pojednání napsal Jind-
řich Metelka, roku 1892. Mezi nejnovějšími znalci se připomíná Mi-
lan V.Drápela, ojehož vystoupeních na Sympoziích z dějin geodézie
a kartografie, jsme mohli čtenáře informovat na stránkách Geode-
tického a kartografického obzoru. Drápelovy příspěvky jsou publi-
kovány ve sbornících ze Sympozií z dějin geodézie a kartografie
č. 1 a 2. (Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 1981,
č. 83 a 1982, č. 90). Početný soupis literatury obsahuje publikace
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Ladislava Zapletala: Komenského mapa Moravy z roku 1627. Spis
byl vydán v roce 1979 péčí University Palackého v Olomouci a Mu-
zea 1. A. Komenského v Přerově.

Výstavní síň zdobily olejomalby. Před vstupem do sálu uvítala
návštěvníka reprodukce obrazu Václava Brožíka - Jan Amos Ko-
menský. Myslitel a učenec sedí u stolu obklopen knihami a globem.
V sále byl vystaven obraz od Vladimíra Stříbrného a zobrazoval Ko-
menského školu v Blatném Potoku. Druhf obraz od Františka Skle-
náře zachycoval setkání Karla staršího ze Zerotína s Janem Amosem
Komenským na přerovském zámku. Mezi mapami byla rytina ve-
duty Polné. Byla vyňata z Bruinova souboru vyobrazení předních
měst světa Theatrum praecipuarum civitatum mundi urbium z roku
1617.

Ještě nežjsme opustili pěknou výstavu, mohli jsme si přečíst český
překlad latinského dopisu, který píše Jan Amos Komenský Ladislavu
Velenovi ze Žerotína. Zmiňuje se v něm, proč mapu zhotovil, co zo-
brazil, připomíná Pavla Fabricia, poukazuje na řadu jeho chyb
v mapě, na zkomoleniny, nesouhlas poloh míst. Dále Komenský
uvádí, že mapu zhotovil podle vlastního putování a očima navštívil,
vyměřil, radil se s lidmi. Vypisuje, co vše zakreslil... města a měs-
tečka, zámky, tvrze, hory, řeky, rudné doly, vinohrady, správnější
vzdálenosti, atd. Poznamenává, že dopis píše ve vyhnanství a mapu
Velenovi připisuje a věnuje.

Kartografická bilance Komenského mapy Moravy je úžasná.
Mapa byla zařazována po dobu 150 let do nejrůznějších světových
atlasů. Z desek rytých Henrikem Hondiem bylo 35 vydání, z rytin
od Jodoka Hondia nejméně 31 vydání a z menší rytiny Johannese
Jassonia minimálně II vydání. Mapa byla zařazena do 96 atlasů
a 3 knih.

Přerovské muzeum J. A. Komenského zve k prohlídce nejbohatší
mapové sbírky vzešlé z Komenského kartografického díla. Jsou zváni
všichni, kteří se chtějí seznámit s životem a literárním odkazem
J. A. Komenského.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

18.-21. listopadu 1996 se v Praze (hotel Pyramida) uskutečnila 2.
mezinárodní konference Městské informační systémy a správa
městských datových zdrojů.

Hlavními organizátory konference byly Český svaz geodetů a kar-
tografů, Český úřad zeměměřický a katastrální, Institut městské in-
formatiky (lMIP) hl. m. Prahy a Urban Data Management Society.
Konferenci podpořily mimo jiné: evropská asociace European Umb-
rella Organization for Geographical Information (EUROGI), Geo-
graphical Information Systems International Group (GlSIG), Mi-
nisterstvo vnitra, Ministerstvo hospodářství, Magistrát hl. m. Prahy,
vysoké školy, Svaz měst a obcí.

Rozsáhlý program zahájilo 6 odborných seminářů (18. I!.):
- Municipal Informations Systems,
- Digital Maps and Digital Mapping,
- Informační systémy podpory administrativních činností úřadu,
- Digitální mapy jako základ městských informačních systémů,
- Informační systémy o životním prostředí pro potřeby veřejné

správy,
- Metropolitní počítačové a informační sítě.

Celkem bylo na seminářích presentováno 24 příspěvků.
Program vlastní konference (19. 11.-21. II.) zahrnul dvě spo-

lečná zasedání (8 vystoupení) a 87 přednášek (z toho 37 zahranič-
ních) v 10 sekcích:
- Informační systémy velkých měst (22),
- Digitální mapy a související aktivity (10),
- Informační systémy ústřední státní správy (6),
- Informační systémy okresních úřadů (13),
- Informační systémy měst a obcí (12),
- Informační systémy o životním prostředí (4),
- Digitální mapy a městské informační systémy (4),
- Problematika budování městských informačních systémů (4),
- Normalizace, atestace (4),
- Distributoři a výrobci (8).

Přednášející reprezentovali 18 států (Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Finsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Por-
tugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, SRN, Svýcar-
sko, USA a Velká Británie).

Významně se na odborné náplni konference podílely organizace
a úřady hl. města Prahy. Jejich zástupci přednesli 24 příspěvků
(II - IMIP, 5 - Magistrát hl. m. Prahy, 3 - Pragonet, I - URM,
I - Technická správa komunikací (TSK), I - Obvodní úřad Praha I,
I - Obvodní úřad Praha 4, I - Pražské vodárny).

Konference se účastnilo 461 odborníků (z toho 78 zahraničních)
z 21 států (vyjma výše uvedených ještě z Tunisu, Lotyšska a Řecka).

Z 383 českých účastníků representovalo:
54 - oblast státní správy (Úřad vlády, Ministerstvo financí, Minis-
terstvo hospodářství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,
Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Český
ekologický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad),
34 - oblast vysokých škol,
42 - oblast organizací města (z Prahy IMIP, ÚRM, TSK, Pražské
plynárny, Pražské vodárny, Pragonet),
157 - města: 20 ze 7 magistrátů: Magistrát hl. m. Prahy - 9, Brno,
Liberec, Pardubice, Opava, Plzeň, Ústí nIL.,
44 z 29 okresních úřadů,
84 z 51 městských úřadů,
9 z 6 obvodních úřadů Prahy (Praha I, Praha 4, Praha 6, Praha 8,
Praha II, Praha 12),
96 - soukromé firmy.

Doprovodné akce:
- Setkání informatiků okresních úřadů,
- Setkání informatiků měst a obcí,
- West-East Linked Laboratories GIS Workshops,
- UDM Society and SICC 4 of JEC-GlS '97 Meeting,
- GlSIG General Assembly and WELL-GlS Meeting.

Součástí konference byla výstava (18. 11.-21. II.) hardwarových
a softwarových produktů, které se zúčastnilo 38 vystavovatelů.

Pro vedoucí a přednášející odborných seminářů uspořádal před-
seda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního raut (18. I!.).
Pro zahraniční účastníky uspořádala Pražská informační služba pro-
hlídku Staroměstské radnice (19. 11.). Pro zahraniční účastníky
a představitele organizačního a programového výboru konference
uspořádalo vedení města 19. 11. koktejl v rezidenci primátora hl. m.
Prahy. Jménem městského zastupitelstva a primátora účastníky při-
vítal Ing. P. Holba, CSc. 20. II. byla pořádána konferenční večeře.

Ing. Jiří Cálek,
IMIP hl. m. Prahy

Slovensko - CORINE - krajinno-turis-
tická mapa 1:500 000
Vydavatelia Geodetický a kartografický ústav Bratislava a Geogra-
fický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 1996.

(048)912.43(084.3M500):551.4

Odborná kartografická verejnosť mala možnosť sa zoznámiť na se-
minári AKTIVITY V KARTOGRAFU '96 (september 1996) o spra-
covaní a vydaní p6vodného titulu Krajinno-turistickej mapy Slo-
venska v mierke 1:500 000. Autori uviedli titul po obsahovej stránke
výstižne ako vedecko-populárne kartografické dielo, zamerané tiež
na prezentáciu Slovenskej republiky (SR) ako krajiny so zaujíma-
vou prírodou, kultúrou a turistickými možnosťami. Mapa je origi-
nálna svojim obsahom. Je výsledkom experimentu možnosti využi-
tia a sprístupnenia časti digitálnej bázy údajov programu Európskeho
spoločenstva CORINE - projektu Land Cover formou mapy. Vyda-
nie titulu potvrdilo možnosti spojenia odborných informácií z ob-
lasti využívania krajiny s ďalšími prvkami a objektmi ochrany prí-
rody, kultúry a s tradičnými turistickými a topografickými
charakteristikami.

Titul vydali a spracovali Geodetický a kartografický ústav Brati-
slava (GKÚ) a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bra-
tislave. Tlač titulu vykonal Vojenský kartografický ústav, š. p., Har-
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manec. Obsah pósobí vcelku dobrým dojmom. Titul upúta pozor-
nosť výraznou farebnosťou a témou obálky, hlavne kozmickou sním-
kou Európy so zvýraznenou hranicou SR na prednej strane. Kon-
cepcia obálky už na prvý pohfad naznačuje tematiku a spatosť
projektu mapy s environmentálnymi projektmi Európskej únie. Za
topografický podklad autori vhodne zvolili Základnú mapu Sloven-
skej republiky 1:500 000, variant s tieňovaným terénom (ZM 500-T).

Tematický podklad mapy tvorí krajinná pokrývka klasifikovaná
v rámci programu CORINE Land Cover (CLC). Hranice jednotli-
vých tried CLC boli získané vizuálnou interpretáciou satelitných sní-
mok. Výsledné interpretačné schémy vyhotovené v mierke I: 100000
v Gaussovom-Kriigerovom zobrazení boli primerane generalizo-
vané, zmenšené do mierky 1:500 000 a transformované do topogra-
fického podkladu.

Krajinná pokrývka je vyjadrená kombináciou farebných bodo-
vých rastrov. Jednotlivé skupiny a triedy CLC sa zobrazujú asocia-
tívnymi farebnými odtieňmi. Na rozlíšenosť niektorých tried boli
použité tiež figurálne a štrukturálne rastre. Komplex 30 tried CLC
sa tak zobrazuje ako farebná mozaika vypiňajúca celé územie SR.
Areály dobre nadvazujú na topografický podklad, prekrývajú ho,
alebo dokonca nahradzujú. Príslušnými triedami CLC sú nahradené
značky sídiel, celá časť lesov a zvýraznené sú vodné plochy. Fareb-
nosť obsahu mapy je ladená podfa prevládajúcej zelenej škály les-
ných a poloprírodných areálov. Vyjadrenie sídiel tvarom, ktorý pre-
zentuje plošná značka, najma výrazný bodový raster červenej farby
pre nesúvislú mestskú zástavbu, má viaceré praktické stránky. Do-
kazuje možnosti svojho použitia už v tejto mierke, spresňuje obsah
mapy hoci bez popisu všetkých sídiel a podáva jednoznačný obsah
o osídlení. Tento spósob by mohol nájsť definitívne uplatnenie v pod-
kladovej ZM 500-T, ale aj v iných tituloch máp administratívnych,
alebo v mapách územných celkov.

Tematickú nadstavbu tvoria prevažne značky a popis. Zobrazujú
sa:
- všetky prírodné a kultúrno-historické rezervácie a areály,
- všetky múzeá v prírode a iné významné múzeá alebo expozície ná-

rodného alebo regionálneho významu,
- ďalšie významné prírodné, kultúrne a inak turisticky zaujímavé ob-

jekty a areály.
Výber týchto prvkov podáva prehfad o najvýznamnejších prírod-

ných a kultúrnych objektoch a areáloch SR a obsahovo dopiňa
a spresňuje tematický podklad.

Výrazná zelená farba škály rastrov pre ihličnaté a miešané lesy
však potláča markantnosť najvýznamnejších červených, modrých
a zelených značiek figurálnych a bodových, ale aj hraníc a popisu
chránených krajinných oblastí (CHKO) a národných parkov (NP).
Chudobnosťou obsahu pósobí mapa vinohradníckych oblastí. Táto
mohla zároveň obsahovať aj hranice jednotlivých NP a CHKO, s očí-
slovaním a úplným zoznamom podobne pre viničné oblasti, lebo tieto
hranice v interpretovanom CLC obsahu mapy prakticky zanikajú.
Líniové prvky sú výrazne tvarovo generalizované oproti hraniciam
areálov CLC. Doplnenie ciest výraznou červenou značkou prospi-
eva čitatefnosti obsahu mapy. Žité výplne ciest zanikajú v zelených
areáloch tematického podkladu a zhoršujú jeho čitatefnosť.

Podfa názoru autora chýba bohatší popis sídiel. Mapa pósobí zhlu-
kovým výberom popisu. Poskytuje používatefovi malú orientačnú
schopnosť a miestami chýba popis sídiel v okruhu až 50 km. Napr.
popis v blízkosti Senianskych rybníkov je nahustený, ale plocha
medzi nimi a Zemplínskou šíravou je prázdna.

Vyjadrenie priemyselných a obchodných areálov modrosivým od-
tieňom vyvoláva dojem, že ide o vodné plochy (plocha VSŽ a Slov-
naftu). Vyjadrenie areálu športu a zariadení vodného športu na Du-
naji medzi Bratislavou a Šarnorínom pósobí dezorientačne -
kartograficky nedokonale vyjadrené v kontexte v priebehu vodného
toku.

Obsah textovej časti na druhej strane mapy vjazyku anglickom,
nemeckom a slovenskom je dosť neprehfadný. Ziada sa rozdelenie
obsahu nie horizontálne, ale vertikálne. Zoznarn názvov sídiel neu-
pozorňuje, že je výberový. Chýba zoznam názvov ďalších sídiel a ob-
jektov popísaných v mape. Prázdny formát skladanej mapy v pra-
vom spodnom rohu pósobí akoby niečo chýbalo.

Distribúc.iu mapy na území SR zatiaT zabezpečujú len mapové
služby GKU. Vydanie vyšlo pre SR v 2000 exemplároch. Spraco-
vanie a vydanie mapy, financované Európskou komisiou v rámci pro-
gramu PHARE, určite nájde dobrý ohlas aj v zahraničí. Do Nemecka
je odporúčaná distribúcia 1500 exemplárov a do Holandska 1000
exemplárov.

Možno očakávať, že titul po úpravách a v nadvaznosti na pries-
kum používatefov nájde objednávatefov aj na druhé vydanie vo vač-
šom náklade.

Ing. Štefan Kondáš, CSC.,
ÚGKK SR

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁŘE

(leden, únor, březen)

26. ledna 1997 - Ing. František Dohnal, ředitel Katastrálního úřadu
v Českých Budějovicích. Pochází z Brna, kde v roce 1966 maturo-
val na Střední průmyslové škole stavební. Dále pokračoval ve stu-
diu na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce
1971 jako zeměměřický inženýr. První nástup do zaměstnání uza-
vřel s Geodézií, n. p., Brno. Po dvou letech přešel do Geodézie, n.
p., České Budějovice, kde zastával různé funkce - od vedoucího ge-
odeta přes zástupce vedoucího Střediska geodézie, vedoucího útvaru
řízení výroby až po funkci výrobního náměstka ředitele podniku.
V letech 1991-1992 byl ředitelem Krajské geodetické a kartogra-
fické správy v Českých Budějovicích a od ledna 1993 zastává funkci
ředitele Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích. Je uznávaným
odborníkem v oblasti katastru nemovitostí a geometrických plánů.
Dlouhodobě pracoval v odborné skupině evidence nemovitostí při
Československé vědeckotechnické společnosti. Dobrou práci odvá-
děl i jako externí učitel oboru geodézie na Střední průmyslové škole
stavební v Českých Budějovicích. Za příkladné výsledky v práci ob-
držel řadu ocenění.

27. března 1997 - Ing. Ladislav Hrabáček, ředitel Katastrálního
úřadu Plzeň-sever. Narodil se v Kalenicích na okrese Strakonice. Je
absolventem ČVÚT v Praze, oboru geodézie a kartografie. Po čtyř-
letém působení v provozu mapování u plzeňské Geodézie přešel
v roce 1974 na Středisko geodézie Plzeň-sever jako vedoucí oddílu.
V roce 1983 se stal výrobním náměstkem ředitele tehdejšího národ-
ního podniku Geodézie Plzeň a v roce 1986 byI jmenován jeho ře-
ditelem. Na SG Plzeň-sever se vrátil v roce 1990, kde je od roku
1993 ředitelem.

19. februára 1997 - Ing. Marta Jarábková. Narodila sa v Lučenci.
Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte Sloven.skej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964
nastúpila do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968
Oblastný ústav geodézie v Bratislave a od roku 1973 Krajská správa
geodézie a kartografie v Banskej Bystrici - KSGK), Stredisko geo-
dézie (SG) v Lučenci. Od 1. 5. 1969 do 31. 12. 1992 bola vedúcou
SG v Lučenci KSGK, od I. I. 1993 do 23.7. 1996 riaditefkou Správy
katastra Lučenec Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici a od
24.7.1996 do odchodu do dóchodku, t.j. do 31. 8. 1996 bola pove-
rená vedením katastrálného odboru Okresného úradu v Lučenci. Je
odborníčkou v oblasti katastra nehnutefností. Externe vyučovala na
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci geodetické pred-
mety.

12. marca 1997 - Ing. Juraj Palčík, CSc., vedůci oddelenia meto-
diky a riadenia katastra katastrálneho odboru Krajského úradu v Pre-
šove. Rodák z Bežoviec (okres Sobrance). Po skončení odboru ze-
memeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1963 nastúpil do Ústavu geo-
dézie a kartografie v Prešove (od roku 1968 Oblastný ústav geodé-
zie v Bratislave). Na týchto pracoviskách vykonával ako vedúci me-
račskej čaty a vedúci rajónu práce v oblasti evidencie nehnutefností
(EN). V rámci zmeny organizačnej štruktúry v rezorte geodézie a kar-
tografie v roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Prešov, kde vyko-
nával vedúceho oddielu EN vo Vranove nad TopToua v Humennom.
Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1985. Jeho organi-
začný talent, dobré teoretické vedomosti a praktické skúsenosti sa
plne prejavili vo funkcii námestníka riaditefa Geodézie, n. p., (od
I. 7. 1989 Š. p.) Prešov (I. 10. 1985 až 31. 12. 1990). V rámci rešt-
rukturalizácie rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie pre-
šiel I. I. 1991 do Krajskej správy geodézie a kartografie v Košici-
ach, ako vedúci technického odboru. Od I. I. 1993 do
23. 7. 1996 bol riaditeTomodboru katastra Katastrálneho úradu v Ko-
šiciach. V terajšej funkcii pósobí od 24. 7. 1996. Je uznávaným od-
borníkom v oblasti katastra nehnutefností. Externe prednášal na Fa-
kulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej
univerzity v Košiciach.
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12. února 1997 - Doc. Ing. Jan Schenk, CSc., rodák z Karviné, pe-
dagog Vysoké školy báňské - Technické Univerzity (VŠB - TU)
v Ostravě, Hornickou fakultu téže školy ukončil roku 1960jako horní
inženýr se specializací důlního měřictví a nastoupil na katedru důl-
ního měřictví jako asistent. Ve své odborné činnosti se kromě peda-
gogického působení v základních předmětech Geodézie a Důlní mě-
řictví věnoval geometrii ložisek a vyšší geodézii. Roku 1974
nastoupil na OKD, důl Hlubina do funkce vedoucího oddělení důl-
ního měřiče a geologa. Roku 1977 obhájil kandidátskou práci na
téma modelového ověření přesnosti objemu odtěžovaných hmot. Od
roku 1977 byl vědecko-výzkumným pracovníkem VVUÚ Radva-
nice, kde se zabýval problematikou vlivu dolování na povrch. Roku
1991 po návratu na VŠB - TU obhájil dizertační práci s obdobnou
tematikou a byljmenován docentem. V současnosti je zástupcem ve-
doucího Institutu geodézie a důlního měřictví, členem komise ISM
a Rady Společnosti důlních měřičů. Zabývá se především aplikacemi
výpočetní techniky a vlivy poddolování.

17. února 1997 - Doc. Ing. Eduard Kubečka, CSc., rodák z Os-
travy-Poruby. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojnické ab-
solvoval roku 1961Vysokou školu báňskou, specializaci důlního mě-
řictví. Po roční praxi na dole Žofie v OKR nastoupil na tehdejší
katedru důlního měřictví jako asistent. V roce 1974 obhájil kandi-
dátskou disertační práci a roku 1988 byl jmenován docentem pro
obor důlního měřictví. Pedagogickou činnost zaměřil zejména
k předmětům Důlní měřictví 1., II.; je autorem nebo spoluautorem
15 učebních textů. Ve výzkumné činnosti se jubilant zabývá přede-
vším problematikou délkových měření, přístrojovou technikou a te-
orií polygonů, podílel se na zpracování řady výzkumných prací z ob-
lasti mapování, vlivu poddolování a inženýrské geodézie.

II. března 1997 - Ing. Pavel Hrdlička, narozen v Praze. Po matu-
ritě na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze (SPŠZ) ab-
solvoval geodetický obor též na ČVUT v Praze v roce 1960. Praco-
val u tehdejšího Ústavu geodézie a kartografie, Praha, kde se
převážně věnoval kartografické reprodukci. Od roku 1988 je profe-
sorem odborných předmětů na SPSZ v Praze.

I. januára 1997 - Ing. Mikuláš Bajkay. Rodák z KoŠíc. Po absol-
vovaní odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Rudného projektu Košice. Do
rezortu geodézie a kartografie prišiel 20. I. 1958, a to do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Prešove (nesk6r Ústav geodézie a kar-
tografie, Oblastný ústav geodézie v Bratislave a Krajská správa ge-
odézie a kartografie v Košiciach - KSGK). Na týchto pracoviskách
vykonával a riadil práce najma v oblasti evidencie nehnute1"ností(EN)
v r6znych funkciách: vedúci oddielu, výrobný inžinier, hlavný geo-
det pre bývalý Východoslovenský raj a od I. 7.1973 do 31. 12. 1992
vedúci Strediska geodézie Košice-vidiek KSGK, kde sa zaslúžil
o rozvoj EN. Od I. I. 1993 do odchodu do d6chodku, t.j. do
28. 2. 1994 pracoval ako overovatel" geometrických plánov Správy
katastra Košice-vidiek Katastrálneho úradu v Košiciach. Tiež p6so-
bil ako súdny znalec a člen okresnej názvoslovnej komisie.

18. února 1997 - Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc., rodák z Prahy.
Již během studia na tehdejší Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze se
stal na katedře vyšší geodézie asistentem prof. Josefa Bbhma se za-
měřením na vyrovnávací počet. Po absolvování v roce 1956 pokra-
čoval na stejné katedře ve vědecké a pedagogické práci, v níž dosáhl
řady úspěchů. Kandidátskou práci "Užití ortogonálních polynomů
v geodézii" obhájil roku 1967, habilitační spis "Problém korelova-
ných měření v geodézii" předložil roku 1,971.Kjeho obhajobě ajme-
nování docentem došlo roku 1990, kdy byl též zvolen do Senátu Sta-
vební fakulty. Obecně uznávaná je jeho bohatá publikační činnost,
zahrnující i spoluautorství učebnic a skript "Teorie chyb a vyrovná-
vacího počtu" a činnost lektorská. Nelze opomenout i jeho zásluhy
o vysokoškolský sport.

Výročí 70 let:

18. ledna 1997 - prof. Ing. Antonín Číhal, CSc., profesor Lesnické
fakulty Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně. Po ukončení studií
na VŠZ v r. 1950 pracoval dva roky u Lesprojektu v Plzni. V r. 1952
přechází na katedru geodézie a fotogrammetrie VŠZ jako odborný
asistent. V r. 1959 obhájil kandidátskou práci a v r. 1967 docentskou

habilitační práci. V I. 1979-1982 byl poveren vedením katedry
a v r. 1982 jmenován profesorem. Zastával řadu akademických
funkcí. Jeho rozsáhlá publikační činnost, z větší části věnovaná fo-
togrammetrii, zahrnuje tvorbu skript a velký počet článků v odbor-
ných časopisech. Z uznání, kterých se jeho práci dostalo, jmenujme
alespoň Zlatou medaili VŠZ a bronzovou medaili ČSAZ.

30. ledna 1997 - Ing. František Doušek, CSc., odborný asistent ka-
tedry geodézie a fotogrammetrie VŠZ v Brně. Po absolvování oboru
lesního inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně pracoval až
do r. 1963 na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno.
Odtud přešel na vysokou školu, aby se věnoval pedagogické čin-
nosti. Zabýval se problematikou přesného busolního měření,
v r. 1977 obhájil kandidátskou disertační práci. Jeho publikační čin-
nost byla zaměřena zejména na učební texty, pro potřeby studentů
vydal skripta z geodézie. Je jedním z mála vysokoškolských pra-
covníků, který je nositelem titulu "Mistr sportu".

Výročí 85 let:

19. ledna 1997 - Ing. Dr. RNDr. Karel Svoboda, bývalý vedoucí
odboru ministerstva výstavby a techniky bývalé ČSR. Po studiích na
Vysoké škole technické v Brně byl v I. 1933-34 asistentem prof. Se-
meráda a v I. 1936-37 asistentem prof. Tichého na Vysoké škole ze-
mědělské v Brně. Po praxi u katastrální měřické služby získává
v r. 1938 oprávnění civilního geometra; kancelář vedl až do r. 1946.
Byl velkým propagátorem fotogrammetrie. V I. 1946/47 je pověřen
zastupováním onemocnělého prof. Semeráda a přednáší na brněn-
ské technice geodézii, fotogrammetrii a geodetické počtářství. Po-
zději působil v řadě projektových organizací. Při zaměstnání vystu-
doval obor geologie na brněnské universitě. Jeho činnost se vždy
vyznačovala vysokou odbornou úrovní. Rozsáhlá byla jeho činnost
publikační v našich i zahraničních časopisech; byl členem redakční
rady GaKO. Z nejvýznamnějších ocenění je třeba uvést Zlatou me-
daili císaře Haile Selasie I, kterou získal za studii rekultivace Da-
makilské nížiny a za nástin rozvoje etiopské kartografie, geologie
a geofyziky.

2. února 1997 - Ing. Vladimír Pícka, bývalý ředitel Geodézie, n. p.,
Opava. Po skončení studia zeměměřického inženýrství na České vy-
soké škole technické v Brně v r. 1937 nastoupil do katastrální mě-
řické služby a práci v resortu zůstal věrný po celou svou aktivní čin-
nost. V r. 1945 se zúčastnil osídlovacích prací na jižní Moravě,
v r. 1962 vedl měřický oddíl pověřený vyzkoušením fotogramme-
trické metody při technicko-hospodářském mapování na lokalitách
Vyškov a Milotice. V r. 1970 přešel na Oblastní ústav geodézie
v Opavě, kde byl později jmenován ředitelem závodu. Byl velmi ak-
tivním pracovníkem s dobrým rozhledem. Jeho práce byla vysoko
hodnocena.

6. února 1997 - Ing. Bedřich Bartík, rodák z Kostelan u Kromě-
říže. V roce 1931 maturoval na Reálném gymnáziu ve Strážnici,
v roce 1935 dokončil studia naVysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze. Od roku 1935 pracoval v katastrální měřické službě. V Ob-
lastním ústavu geodézie a kartografie v Praze (1954-1962) byl ve-
doucím provozu středisek geodézie, od roku 1962 působil v tech-
nicko-správním odboru ÚSGK, pak ČÚGK, v letech 1966-1971 jako
vedoucí odboru a poté jako samostatný výzkumný pracovník
VÚGTK Praha (1971-1976). Byl členem komise při závěrečných
zkouškách na ČVUT v letech 1960--1971. Zasloužil se o zavedení
mechanizace na střediscích geodézie při zpracování jednotné evi-
dence pozemků pomocí děrnoštítkové techniky. Později podporoval
metodiku číselného zaměřování změn s automatickým zpracováním
dat na počítačích a koordinátografech. Za jeho působení se technická
úroveň SG podstatně zvýšila. Novátorské snahy propagoval jednak
v akcích tehdejší ČSVTS, jednak publikováním článků ve sborní-
cích, jednak v GaKO. Spolupůsobil při tvorbě základních zákonů,
předpisů a návodů o EN. Je hlavním spoluautorem informativní pub-
likace "Evidence nemovitostí a souvisící předpisy" (NPL 1965).
Jeho následná výzkumná činnost ve VÚGTK se vztahovala na uplat-
nění mikrofilmové techniky v resortu, včetně operátů EN archivních
a "živých". Na zasloužený odpočinek odešel v roce 1976.

I. januára 1947 - pred 50 rokmi bol ~riadený Fotogrametrický ústav
pre Slovensko v Bratislave (FOTUS). Vznikol z fotogrametrického
vymeriavania Ministerstva financií, ktoré bolo zriadené už v roku
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1941. Hlavnou úlohou FOTÚS bolo zabezpečiť naliehavú potrebu
vyhotovenia náhradných katastrálnych máp na území Slovenska,
v priestoroch kde boli vojnovými udalosťami mapové podklady zni-
čené alebo znehodnotené. V roku 1950 bol spolu s ďalšími geode-
tickými inštitúciami zlúčený do Slovenského zememeračského a kar-
tografického ústavu.

I. januára 1957 - pred 40 rokmi bol zriadený Geodetický ústav
v Bratislave (GÚ) s pósobnosťou pre celé územie Slovenska v ob-
lasti budovania geodetických základov, dokumentácie a archivova-
nia bodov geodetických základov a štátnych mapových diel z úze-
mia Slovenska. I. 1. 1966 bol premenovaný na Kartografický
a geodetický fond v.Bratislave, 1. 1. 1969 opať na GÚ v Bratislave,
od 1. I. 1973 na GU, n. p., Bratislava, od I. 7.1989 na Geodetický
podnik, š. p., Bratislava a od 1. 1. 1991 na terajší Geodetický a kar-
tografický ústav Bratislava. Jeho náplň bola rozšírená o automati-
zované spracovanie informácií a o kartografiu.

1. januára 1957 - pred 40 rokmi bol zriadený Kartografický a re-
produkčný ústav v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave),
z ktorého bola I. 1. 1968 vytvorená Kartografia, n. p., Bratislava, od
I. 1. 1970 Slovenská kartografia, n. p. (SK - od I. 7. 1989 SK, š. p.)
Bratislava a od 1. 9.1992 SK, a. s., Bratislava, ktoráje od 1. 7.1996
v konkurznom konaní.

24. ledna 1912 - před 85 lety se narodil Ing. Alois Buršík, bývalý
profesor Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Po
studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval
u katastrální měřické služby na Slovensku a později v Čechách. Po
skončení války v r. 1945, jako jeden z prvních, odchází obnovovat
normální život v českém pohraničí. V r. 1953 přechází na grůmy-
slovou školu, kde plně využil své bohaté zkušenosti. Na SPSZ pů-
sobil až do r. 1982, kdy odešel do důchodu. Při své pedagogické čin-
nosti se podílel na mnoha pracích pro praxi - uveďme alespoň "Mapu
průhonického parku". Byl autorem učebnice "Geodetické počtář-
ství". Jako profesor byl velmi oblíben pro svůj svérázný a srdečný
přístup ke studentům. Zemřel v Praze dne 14. 12. 1990.

30. januára 1922 - pred 75 rokmi se narodil v Komjaticiach (okres
Nové Zámky) Ing. Albert Kelemen. Zememeračské inžinierstvo ab-
solvoval na odbore špeciálnych naúk Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1947. Potom v rokoch 1948 až 1950 pra-
coval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bratislave. Od
roku 1950 až do smrti sa v Bratislave venoval kartografii. Najskór
v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geode-
tickom, topografickom a kartografickom ústave, v Kartografickom
a reprodukčnom ústave a v Kartografickom nakladaterstve, kde pre-
šiel róznymi funkciami. V rokoch 1969 až 1973 pracoval v Sloven-
skej správe geodézie a kartografie ako ústredný odborný referent pre
kartografiu. V rokoch 1969 až 1977 vykonával najskór odborného
redaktora a od roku 1973 zástupcu vedúceho redaktora Geodetic-
kého a kartografického obzoru, pričom sa aktívne zúčastňoval na
skvalitňovaní štruktúry jeho obsahu. 1. 10. 1973 prešiel do Sloven-
skej kartografie, n. p., kde ako hlavný redaktor Atlasu SSR aktívne
prispel k vzniku, k stvárneniu a k vydaniu prvého komplexného kar-
tografického diela o Slovensku. Bol nositerom viacerých vyzname-
naní. Zomrel 1. 9. 1985 v Bratislave.

5. februára 1912 - pred 85 rokmi se narodil v Rajci (okres Žilina)
Ing. Jozef Blunár. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1933 nastúpil
do Katastrálného meračského úradu (KMÚ) v Komárne. Neskór pra-
coval v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine a v KMÚ
Čadca a Trnava. V roku 1946 prišiel do Bratislavy, kde pracoval v ze-
memeračskom odbore poverníctiev Slovenskej národnej rady
(financií, techniky, stavebníctva), v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, v Geodetickom topografickom a kartogra-
fickom ústave. v Oblastnom ústave geodézie a kartografie, v Ústave
geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p., v Slovenskej
správe geodézie a kartografie, v Slovenskom úrade geodézie a kar-
tografie a v Geodézii, n. p. Na týchto pracoviskách sa venoval na-
jma mapovaniu, evidencii nehnuterností, vyhotovovaniu geometric-
kých plánov a vykonával viaceré funkcie. V období od I. 9. 1955 do
30. 6. 1958 pósobil na katedre mapovania a pozemkových úprav Fa-
kulty inižinierskeho staviterstva Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave ako odborný asistent, kde prednášal predmet Topo-
grafické mapovanie. Do dóchodku odišiel 30. 4. 1977. Bol známy
tiež ako autor príspevkov. Zomrel 9. 5. 1987 v Bratislave.

3. marca 1927 - pred 70 rokmi sa narodil v Lesnom (okres Micha-
lovce) Ing. Michal Šalapa. Do štátnej zememeračskej služby na-
stúpil v roku 1948, a to do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania
v Košiciach (od roku 1949 zememeračské oddelenie technického re-
ferátu krajského národného výboru). V roku 1952 prichádza do Bra-
tislavy, kde pracoval v Slovenskom zamemeračskom a kartografic-
kom ústave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický
a kartografický ústava nesk6r na Geodetický ústava Kartografický
a geodetický fond (teraz Geodetický a kartografický ústav), kde vy-
konával najma práce mapovacie a triangulačné a prešiel r6znymi
funkciami. V roku 1960 skončil popri zamestnaní štúdium odboru
zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierského staviterstva
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a v roku 1964 p6so-
bil ako expert geofyzikálnej skupiny pri vyhľadávaní nerastných su-
rovín v Afganistane. V roku 1969 bol vymenovaný za vedúceho ko-
ordinačného odboru Slovenskej správy geodézie a kartografie (od
1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), od I. I. 1973 za
vedúceho technického odboru a od 1. 7. 1978 za riaditera technic-
kého odboru. Funkciu riaditera vykonával až do odchodku od
dóchodku, t.j. do 30.6. 1989. Zomrel 24. 4. 1991 v Bratislave.

3. marca 1927 - pred 70 rokmi sa narodil v Trakoviciach (okres Hlo-
hovec) JUDr. Ervín Žemla. Právnickú fakultu Univerzity Komen-
ského v Bratislave skončil v roku 1951. Do rezortu geodézie a kar-
tografie nastúpil 16. 3. 1954 do Správy geodézie a kartografie na
Slovensku, kde vykonával vedúceho oddelenia práce a mzdy (PaM)
a neskór vedúceho sekretariátu predsedu. Od 1. 5. 1958 do
31. 8. 1967 pracoval v Kartografickom a reprodukčnom ústave
v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave) ako redaktor máp,
vedúci kartografického oddielu a vedúci oddelenia PaM. Potom pra-
coval v Povereníctve financií a v Ministerstve práce a sociálnych
vecí. 1. 3. 1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie
(od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde vykoná-
val najskór vedúceho organizačno-právneho a personálneho odboru
a od 1. 9. 1971 až do smrti vedúceho organizačno-právneho odde-
lenia. Zomrel 24. 6. 1983 v Bratislave.



, Ze sbírky
Ustředního archivu zeměměřictví
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