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Po bezkolíznom prerokovaní vládneho návrhu zákona
Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) o katastri
nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v určených výboroch
NR SR, a to vo Výbore NR SR pre podohospodárstvo,
vo Výbore NR SR pre hospodárstvo,
privatizáciu
a podnikanie, v Ústavnoprávnom
výbore NR SR, vo
Výbore NR SR pre financie, rozpočet a menu a vo výbore NR SR pre životné prostredie (vo všetkých výboroch jednomysel'né odporúčanie ďalšieho legislatívneho pokračovania bez doplňujúcich a pozmeňujúcich
návrhov), bol v pléne NR SR dňa 27.6. 1995 katastrálny zákon [I] prijatý jednomysel'ne, počtom 100 hlasov.

Vládny návrh katastrálneho zákona bol vypracovaný na
základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok
1995.
Rýchly vývoj spoločenských a ekonomických zmien
a najma príprava niektorých koncepčných opatrení týkajúcich sa nehnutel'ností a právnych vzťahov k nehnutel'nostiam, si vyžiadali vypracovanie analýzy posobenia právnej úpravy katastra nehnutel'ností a zápisu
právnych vzťahov k nehnutel'nostiam
[5]. Z uvedenej
analýzy vyplynula potreba vypracovať nový katastrálny
zákon a súčasne zrušiť zákon Č. 265/1992 Zb. o zápise
vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam
a zákon SNR Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností
v SR (ďalej len "právna úprava katastra") [2] a [3].
Spracovanie návrhu katastrálneho zákona odovodnili
najma nasledujúce skutočnosti: potreba
- prisposobiť právnu úpravu katastra novému štátoprávnemu usporiadaniu,
- prisposobiť právnu úpravu katastra zmenám, ku ktorým medzičasom došlo v súvisiacich právnych predpisoch,
- odstrániť systémové nedostatky v právnej úprave katastra, ako aj potreba zohl'adniť poznatky a skúsenosti z doterajšieho posobenia zákonov upravujúcich zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam a kataster nehnutel'ností, ako aj procesnú stránku zápisu do katastra nehnutel'ností [5].
Rozdelenie posobností medzi bývalou česko-slovenskou federáciou a národnymi republikami si vyžiadalo
upraviť podmienky vzniku, zmeny a zániku vlastníckych a iných vecných práv federálnym zákonom a administratívno-technické
otázky zákonmi národných
rád. Bývalé Federálne zhromaždenie pri schval'ovaní
zákona Č. 265/1992 Zb. nie cel kom rešpektoval0 ustanovenia vtedy už platného zákona SNR Č. 266/1992
Zb., a tak platná právna úprava katastra obsahovala
niektoré ustanoveni a, ktoré sa v aplikačnej praxi riešili

výkladom a usmerneniami, avšak v záujme právnej istoty a budovania právneho štátu bol o potreba tieto nedostatky odstrániť [5].
Oproti platnej právnej úprave katastra, nový katastrálny zákon obsahuje niektoré procesné ustanoveni a,
ktoré s prihliadnutím na špecifika katastrálneho konania (oproti všeobecnej úprave správneho konania) osobitným v podrobnostiach odlišným sposobom upravujú
postup katastrálnych úradov (KÚ).
Doterajšia právna úprava katastra bola zakotvená
v dvoch zákonoch. Navyše bola ovplyvňovaná ďalšími
v súčasnosti prijímanými právnymi úpravami na úrovni
zákon ov, čo ešte vačšmi sťažovalo doterajšíu nie jednoduchú interpretáciu a aplikáciu zákonnej úpravy katastra. Ukázalo sa preto vhodným prijať novú zákonnú
úpravu. Na odstránenie nesystémových zásahov do katastra a na prijatie novej komplexnej zákonnej úpravy
nestačila čiastková (viac menej rozsiahla) novela, ale
vhodnejším riešením bol a úplne nová komplexná zákonná úprava. Z toho dovodu a ešte z dovodu doplnenia kompetencie
KÚ o prvostupňové
rozhodovanie
sporov o priebehu hraníc pozemkov a o prvostupňové
rozhodovanie o zmene obecných hraníc a hraníc katastrálnych území neštandardným postupom, bol prijatý
nový katastrálny zákon [5].
3. Hlavné rozdiely medzi doterajšou právnou úpravou
katastra a novým katastrálnym zákonom
V dosledku analýzy doterajšej právnej úpravy katastra
boli urobené početné a svojou kvalitou diferencované
zásahy do textu nového katastrálneho zákona. Tu uvedieme iba podstatnejšie zmeny, resp. doplnky zákona
[I] oproti zákonom [2] a [3]. I naďalej bude kataster slúžiť ako nástroj na evidovanie nehnutel'nosti a práv k nehnutel'nostiam,
ktorého integrálnou súčasťou, mimo
technických údajov, sú aj údaje o vlastníckych a iných
právach k nehnutel'nostiam, vrátane práv závazkových.
Prostredníctvom katastra bude štát uskutočňovať niektoré svoje funkcie, a to predovšetkým funkciu ochrany
práva slobod (ochranu práv k nehnutel'nostiam) a hospodársko-organizátorskú
funkciu (utváranie podmienok obchodu s nehnutel'nosťami, v podnikatel'skej činnosti, ochranu podneho fondu a ochranu životného
prostredia).
Kataster slúži aj ako informačný systém (IS) v časti
údajov na daňové a poplatkové účely, ďalej na účely
tvorby a ochrany životného prostredia, na ochranu kultúrnych pamiatok a na budovanie iných IS o nehnutel'nostiach. Po dobudovaní bázy údajov bude kataster poskytovať i kompletné údaje o bonitovaných podno-ekologických jednotkách (BPEJ) a údaje na ochranu nerastného bohatstva.
Systém zápisu práv k nehnutel'nostiam
do katastra
podl'a nového katastrálneho zákona bude aj naďalej za-
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ložený na troch princípoch, a to na konštitutívnom, evidenčnom a prenotačnom princípe [6]:
I. Konštitutívny
princip
spočívá v tom, že zmluvné
vlastnícke práva a íné práva k nehnutel'nostiam vznikajú, menia sa a zanikajú dňom vkladu do katastra,
pričom právne účinky vkladu vznikajú na základe
právoplatného rozhodnuti a KÚ o jeho povolení.
2. Evidenčný
princip
spočíva v tom, že vlastnícke
práva a iné práva k nehnutel'nostiam, ktoré vznikli,
zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepnutim
licitátora na verejnej
dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, ako aj
práva vyplývajúce zo správy majetku štátu alebo zo
správy majetku obce sa do katastra zapisujú záznamom, pričom tento záznam nemá vplyv na vznik,
zmenu a zánik uvedených práv.
3. Prenotačný
princip
spočíva v tom, že v prípade
tzv. nedoložených právnych vzťahov k nehnutel'nostiam sa v katastri vykoná poznámka v prospech toho,
kto tvrdí, že je oprávneným v právnom vzťahu, ale
svoje tvrdenie nem6že hodnoverne preukázať a na
základe výzvy KÚ podá na súde návrh na určenie
práva alebo požiada notára o vydanie osvedčenia,
pričom po právoplatnom rozhodnutí súdu alebo po
osvedčení notára o existenci i práva sa v katastri vykoná záznam podl'a evidenčného princípu a prenotačná poznámka sa zruší. Formou poznámky sa do
katastra zapisujú i ďalšie práva a oznámenia taxatívne stanovené v novom katastrálnom zákone.
3.1 Predmet
evidencie
V novom katastrálnom zákone je prehl'adnejšie zadefinovaný predmet evídencie v katastri, keď ako nehnutel'nosti sa evidujú stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré:
I. majú udelené súpisné číslo,
2. sú zoskupenými stavbami slúžiacimi na iné než obytné účely a súpisné číslo bolo udelené len jednej
z týchto stavieb,
3. nemajú udelené súpisné číslo,
4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,
5. sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch.
V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri, rozhoduje KÚ.
3.2 Katastrálny
operát
Zápis práv k častiam pozemkov, na ktorých sa nachádzajú líniové stavby (cesty, železnice, vodné toky) alebo
iné verejnoprospešné stavby, doteraz naráža na problémy spočívajúce v tom, že tieto stavby sú v mnohých prípadoch postavené na majetkovo nevysporíadaných pozemkoch. Až do majetkového vysporiadania je zápis
podl'a súčasnej právnej úpravy problematický. Nový
katastrálny zákon zakotvuje určitý dočasný evidenčný
režim, ktorý bude od prípadu k prípadu (po majetkovom vysporiadaní) nahrádzaný plnohodnotnym klasickým evidenčným režimom. Ako zvláštny komponent
katastrálneho operátu je zadefinovaná osobitná evídencia verejných listín alebo iných listín, ktoré potvrdzujú
alebo osvedčujú práva k časti pozemku vytvorenej geometrickým plánom (GP), na ktorej je postavená líniová
stavba alebo íná verejnoprospešná
stavba.

3.3 Vydania
časti katastrálneho
operátu
Katastrálny operát je súbor dokumentačných materiálov vyžadujúcich
mimoriadnu
ochranu.
Doterajšia
právna úprava katastra nejednoznačne upravovala vydanie originálu katastrálnej mapy a originálu mapy určeného operátu. Podl'a novej právnej úpravy katastra
orginál katastrálnej mapy alebo originál mapy určeného operátu [4, s. 83] možno vydať len osobe, ktorá vykonáva geodetické činnosti pre pozemkové úpravy (PÚ),
alebo geodetické činnosti pri obnove katastrálneho operátu, alebo znaleckú činnosť z odboru geodézie, kartografie a kastastra, alebo ktorá vyhotovuje GP alebo vytyčuje hranice pozemkov.
3.4 Katastrálna
inšpekcia
Zakotvenie inštitútu katastrálnej inšpekcie sleduje výkon štátnej inšpekcie a zdokonalenie kontroly štátu nad
úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra,
ako aj nad úrovňou zabezpečovania
úloh súvisiach
s katastrom.
Katastrálnu inšpekciu, ktorá bude súčasťou Úradu
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, budú vykonávať katastrálni inšpektori, ktorí majú zákonom
ustanovené práva a povinnosti vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom.
Objektom činnosti katastrálnej inšpekcie budú nielen
KÚ, ale aj všetky ostatné právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre kat aster nehnutel'nosti, a to z d6vodu zabezpečenia kvality výsledkov týchto činností. P6jde najma
o vyhotovovanie GP, vytyčovanie hraníc pozemkov
a zriaďovanie a aktualizáciu geodetických bodov.
3.5 P6sobnosť
KÚ
K doterajším kompetenciám KÚ pribudlo
a) overovanie kópií alebo rovnopisov verejných listin
alebo iných listin, na základe ktorých sa má vykonať
zápis v katastri, ako aj kópii GP pre potrebu spravovania katastra,
b) rozhodovanie v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri (pozri časť 3.1),
c) rozšírenie funkcií v rámci katastrálneho konania
pozri [7].
3.6 Geometrický
plán
Podl'a doterajšej právnej úpravy katastra bol i komerčné
geodetické subjekty vylúčené z možností vyhotovovať
GP na zmenu obecnej hranice a na zmenu hranice katastrálnych území, keď bolo ustanovené monopolné postavenie KÚ, ako vyhotovitel'ov GP v tejto oblasti. Nový katastrálny zákon túto asymetriu odstránil, keď určil, že GP na základe objednávok vlastníkov nehnutel'ností, iných oprávnených osob, štátných orgánov a ďalších subjektov vyhotovujú za poplatok fyzické osoby
alebo právnické osoby, ktoré majú živnosť podl'a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov. KÚ GP vyhotovujú len výnimočne, najma v prípadoch potreby kontrolných GP.
3.7 Verejnosť
katastrálneho
operátu
a poskytovanie
údajov z katastra
Jednou z hlavných zásad bývalého pozemkového katastra a pozemkových kníh, ako i doterajšej právnej úpravy katastra, bola verejnosť ich operátov. Je prirodzené,
že v demokratickej spoločnosti musí byť činnosť štát-
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nych orgánov pod verejnou kontrolou, a preto je správne zásadu verejnosti zachovať. I nový katastrálny zákon
deklaruje, že katastrálny operát je verejný. Každý má
právo robiť si z neho odpisy, výpisy alebo náčrty s tým,
že navyše obsahuje novo riešenú verejnosť katastrálneho operátu. Táto je obmedzená len v časti zbierky listín,
ktorá obsashuje najma zmluvy, dohody, verejné listiny
a iné listiny. Zbierka listín sa poskytne v nevyhnutnej
miere fyzickým a právnickým osobám vykonávajúcim
geodetické činnosti pre PÚ, osobám vykonávajúcim
znaleckú činnosť z odboru geodézie, kartografie a katastra, ako aj osobám, ktoré vyhotovujú GP alebo vytyčujú hranice pozemkov, ako potrebný zdroj informácií na
predmetnú činnosť na nahliadnutie. Takáto regulácia
spoločenskej praxi je výrazom v odbornej praxi opakovane diskutovaného konfliktu medzi lex generalis, ktorým je zákon Č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v IS a lex specialis, ktorým je katastrálny zákon [I].
Doterajšia právna úprava [8] nedostatočne zohI'adňovala ochranu osobných údajov v IS - katastri nehnuteI'nosti (napr. rozhodnutia súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manžel ov, rozhodnutia súdu
o riešení súsedských sporov o priebehu hranice s textáciou typu " ... pre neprekonateI'ný odpor vlastníka XY
voči vlastníkovi susednej nehnuteI'nosti YZ ... ", záložné zmluvy zaujímavé i z hl'adiska trh ov o konkurenčného s informáciou o výš ke póžičiek, príp. i so splátkovým režimom a i.).
Podmienky, za akých má každý právo robiť si z katastrálneho operátu odpisy, výpisy a náčrty a spósob
ochrany katastrálneho operátu pred poškodením, upraví vykonávací predpis.
V súlade s doterajšou aplikačnou praxou nový katastrálny zákon upravuje, že vybrané údaje katastra, ktoré
níe sú verejnými listinami a ktoré sú vedené na centrálnom počítači, poskytuje Geodetický a kartografický
ústav Bratislava. Tento postup v doterajšej právnej
úprave nebol dostatočne upravený.

3.8 Hodnovernosť
a závaznosť
údajov katastra
Hodnovernosť údajov katastra znamená, že každý móže
veriť, že údaje obsiahnuté v katastrí zodpovedajú právu
a skutočnosti a že každý sa na tieto údaje móže spoI'ahnúť s výnimkou toho, kto vie, že zápis údajov bol urobený v katastri nesprávne.
Kataster, ako IS, slúži širokému okruhu subjektov.
Bude najúplnejším zdrojom informácií o nehnuteI'nostiach a o právach k nehnuteI'nostiam. Nový katastrálny
zákon kompletnejšie, oproti doterajšej právnej úprave
katastra, taxatívne ustanovuje, ktoré údaje katastra sú
hodnoverné
a závazné. Okrem iného hodnoverným
a závazným údajom katastra je aj výmera parcely, ak je
určená v digitálnej forme obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním vykonaným po účinnosti nového
katastrálneho zákona. Nový katastrálny zákon taxatívne stanovuje, ktoré údaje katastra sú hodnoverné, ak
nie je preukázaný opak (túto množinu údajov doterajšia
právna úprava katastra nešpecifikovala).

3.9 Priestupky
a porušenie
poriadku
na úseku
katastra
Nový katastrálny zákon do množiny tých, ktorí sa dopustia priestupku, resp. porušenia poriadku, na úseku
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katastra zarad'uje i toho, kto neoznačí na výzvu KÚ 10mové body územných hraníc obcí, hoci podI'a zákona je
povinný tak urobiť, ako i toho, kto nezašle vyhotovené
verejné listiny alebo iné listiny o nehnuteI'nostiach alebo o právach k nehnuteI'nostiach, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteI'nosti KÚ na zápis.
Novým spósobom je regulovaný i postup proti fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku neoprávneného overenia GP alebo overenia GP, u ktorého neboli dodržané náležitosti. Takejto fyzickej osobe
móže ÚGKK SR odňať oprávnenie na overovanie GP.
Pokial' rozhodnutie o odňatí oprávnenia na overovanie
GP nenadobudne
právoplatnosť,
KÚ fyzickej osobe
d'alšie GP neoverL
3.10 Prechodné
ustanovenia
Zápis práv k nehnuteI'nostiam a evidovanie nehnuteI'ností sú natoI'ko zložité, že nie je možné okamžite,
dňom nadobudnutia
účinnosti novej právnej úpravy,
prejsť bez zvyšku na nový evidenčný režim. Z tohto dóvodu zákon obsahuje prechodné ustanoveni a, ktoré majú po právnej stránke zabezpečiť prechod na novú právnu úpravu. PodI'a nich zápisy práv k nehnutel'nostiam
vykonané podI'a zákona [2] sa považujú za zápisy práv
k nehnuteI'nostiam vykonané podI'a nového katastrálneho zákona [I]. PodI'a neho sa zapisujú aj práva k nehnutel'nostiam zo zmlúv uzavretých pred I. januárom
1993, ak nebol podaný návrh na zápis do katastra nehnutel'ností.
Obsahom katastra sú aj údaje o BPEJ a údaje o príslušnosti pozemkov k zastavenému územiu obce. VzhI'adom na to, že tieto údaje nie je možné okamžite prebrať
do katastra, ich postupné preberanie zverejni ÚGKK
SR v úradnom vestníku - Spravodajcovi ÚGKK SR.
3.11 Vyhláška
k novému katastrálnemu
zákonu
ÚGKK SR všeobecne závazným právnym predpisom
upraví podrobnosti o
a) spósobe evidencie katastrálnych území a nehnutel'ností,
b) katastrálnom konaní,
c) obsahu katastra, t.j. podrobné členenie katastrálneho
operátu alebo jeho častí, druhy pozemkov a charakteristiku ochrany a využívania nehnuteI'ností,
d) postupe pri zápise práv k nehnuteI'nostiam, vrátane
overenia spósobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,
e) správe katastra a aktualizácii katastrálneho operátu,
správe pozemkových kníh a železnične knihy, súčinnosti vlastníkov a iných oprávnených osób, obcí
a štátnych orgánov,
f) geodetických a kartografických prácach pre kataster,
t.j. geodetické činnosti pri vedeni katastra, vyhotovení a overovanie GP, presnosť meračských prác a určenie kvalifikačných predpokladov na vyhotovovanie a overovanie GP.
3.12 Účinnosť
zákona
Účinnosť zákona je rozdelená do dvoch etáp. V prvej
etape nadobudnú účinnosť dňom I. januára 1996 všetky
ustanovenia s výnimkou oddielu - konanie o určenie
priebehu hranice pozemkov. Odloženie účinnosti tohto
oddielu na I. január 1998 je žiadúce z dóvodu pripravy
KÚ na prevzatie novej kompetencie.
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Parlamentom prijatý katastrálny zákon [I] tvorí súčasne integrál nu súčasť vačšej množiny zákonov (zákon
o niektorých opatreniach na usporiadanie pozemkového vlastníctva, zákon o pozemkových spoločenstvách,
zákon, ktorým sa mení a dopíňa zákon Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a d'alšie),
ktorých vypracovanie vyplynulo z Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva schválenej vládou SR
(uznesenie vlády SR Č. 869 z 23. II. 1993). Tieto právne
normy vo svojej podstate sledujú spriehl'adnenie vlastníckych vzťahov k nehnutel'nostiam a najma dobudovanie bázy údajov o týchto vzťahoch. Spriehl'adnenie
vlastníckych vzťahov k pozemkom prispeje k akcelerácii trhu s nehnutel'nosťami v najširšom slova zmysle
a následne i k rozvoju SR.
Nový katastrálny zákon prispeje k plneniu nenahraditel'nej úlohy štátneho IS katastra nehnutel'ností, ktorá
spočíva vo zvyšovaní právnej istoty fyzických a právnickych osob, čo je nevyhnutne spaté s budovaním právneho štátu, ako aj vo využívaní evidenčno-informačných
úloh katastra pri rozvoji trhového mechanizmu v rámci
prevodu a prechodu vlastníctva k nehnutel'nostiam
a pri realizácii iných práv k nehnutel'nostiam.
Hlavným rozdielom medzi doterajšou právnou úpravou
katastra a novým katastrálnym zákonom z oblasti katastrálneho konania bude venovaný prispevok [7].

[I] Zákon Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise
vlastníckych a íných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny
zákon).
[2] Zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastnických a iných vecných práv k nehnutel'nostiam.
[3] Zákon Slovenskej národnej rady Č. 266/1992 Zb. o katastrí
nehnutel'ností v Slovenskej republike.
[4] HORŇANSKÝ, I.: Evidovanie póvodných kolektivizáciou
pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva do vel'kých blokov zlúčených parciel a ich vlastníckych práv v katastri nehnutel'ností. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83),
1995, Č. 4, s. 81-84.
[5] Správa o pósobení zákona Č. 265/1992 Zb. o zápise vlastnickych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam a zákona
SNR Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v Slovenskej
republike. [ÚGKK SR Č. P-2035/1993. Materiál na rokovanie vlády SR 2. 11. 1993.] Bratislava október 1993.
[6] HORŇANSKÝ, 1.: Príspevok k obnoveniu intabulačného
principu. Geodetický a kartografický obzor, 38 (80), 1992,
Č. II, s. 233-236.
[7] HORŇANSKÝ,
I.~MACKO,
J.: Katastrálne
konanie
a nový katastrálny zákon. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83), 1995, Č. 12.
[8] HORŇANSKÝ, 1.: Ochrana osobných údajov a báza údajov katastra nehnutel'ností. Geodetický a kartografický obzor, 40 (82),1994, Č. 7, s. 140-142.
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Fotogrametrické
určovanie deformácie
dolných vrát plavebnej komory
VD Gabčíkovo

1. Úvod
Plavebné komory (PK) na vodnom diele (VD) Gabčíkovo sú svojimi rozmermi unikátne nielen v Slovenskej republike ale i v Európe a možno povedať, že aj vo svete.
Je úplne prirodzené, že vybudovanie takéhoto diela si
žiada spoluprácu širokej skupiny špecialistov, a to platí
nielen o celej stavbe PK ale i o jej častiach ako sú dolné
vráta.
Po havárii l'avej vratne dolných vrát l'avej PK v marci
1994 bol o nutné pristúpiť k celkovej výmene konštrukcie l'avých dolných vrát. K havárii l'avých vrát došlo tesne pred dosiahnutím
hornej úrovne hladiny vody
v PK. Lavá vratňa sa "treskom" roztrhla, následne sa
vyvalila voda do dolnej rejdy a vznikla vel'ká spatná
vlna, ktorá poškodila aj dolné vráta pravej PK.
Montáž konštrukcie l'avých dolných vrát PK sa realizovala v tzv. "suchom doku", čo znamenalo postavenie
horného a dolného provizórneho hradenia. Po utesnení
hradidiel a vyčerpaní vody z doku sa montáž vrát vykonala v suchom prostredí.
Vysoká intenzita zaťaženia, ktorým sú dolné vráta namáhané, zarad'ujú túto konštrukciu medzi exponované

časti PK. Je prirodzené, že pred odovzdaním vrát do
prevádzky sa pristúpilo ku komplexnému prevereniu
kvality dodaných prác, ako i k prevereniu spol'ahlivej
funkčnosti vrát.
Vybudovaný suchý dok bol využitý aj pri zaťažkávacej skúške s jednostranným vodným tlakom po dem ontáži dolného hradenia. Ak by sa zaťažkávacia skúška
nerealizovala v suchom doku ale pri bežných prevádzkových podmienkách, nebolo by možné odskúšať vráta na maximálne projektované namáhanie.
Zaťažkávacia skúška l'avých dolných vrát sa vykonala
v dňoch 15. I. až 18. I. 1995 s ciel'om určenia deformácie vrát s použitím viacerých meracích metód. Merania
s elektrickými priehybomermi a tenzometrami vykonali
pracovníci Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave [I] a súčasne geodetické a fotogrametrické merania vykonali pracovníci katedry geodézie Stavebnej fakulty (Svf) Slovenskej technickej univerzity
(STU) Bratislava [3].
V článku sa autori venujú problematike fotogrametrického merania priestorových posunov určovaných
bodov na dolných vrátach počas zaťažkávacej skúšky.
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súradnicový

blokového vyrovnania sú vyrovnané prvky vonkajšej
orientácie všetkých snímok, ako aj vyrovnané priestorové súradnice pozorovaných bodov.
Projektívny vzťah snímkového priestoru a referenčného priestoru je daný rovnicami (I), resp. (2) (obr. I).

2. Použitá fotogrametrická

metóda

Analytická metóda zvazku lúčov je v podstate komplexná metóda blokového vyrovnania zvazku fotogrametrických lúčov daných snímok. Existuje už celý rad softwarov, ktoré riešia tento problém. V našom prípade bol
použitý software ORIENT [2].
ORIENT je univerzálny interaktívny analytický software na riešenie úloh jednosnímkovej, resp. n-snímkovej fotogrametrie (pozemnej, leteckej) s vyrovnaním.
Vyvinutý bol na Technickej univerzite vo Viedni na
Ústave fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Je
to programový systém skladajúci sa z jednotlivých výpočtových modul ov, z ktorých niektoré sú na sebe závislé, podľa stupňa riešenia danej úlohy a mnohé sú
použiteľné i samostatne. Hlavné z nich sú:
EDIT

Vytváranie príslušných súborov (snímkový, referenčný, atď.).
UPDATE
Prehliadanie a oprava údajov v existujúcich súboroch.
PCCORR
Transformácia meraných snímkových súradníc do snímkového súradnicového systému.
APROXIMATlONS
Aproximatívny
výpočet
orientačných
prvkov
snímkovej
dvojice (vzájomná
orientácia, absolútna orientácia).
ADJUST
Hlavný vyrovnávací modul (metóda najmenších štvorcov).
PLOT
Grafický výstup výsledkov na ploter, t1ačiareň, resp. display včítane zobrazenia
elíps chýb určovaných bodov.
CMD
Knižnica vykonávateľných súborov (shel1
program).
Hlavný vyrovnávací modul (ADJUST) rieši na báze
projektívnej
transformácie
výpočet
vyrovnaných
prvkov vonkajšej orientácie (súradnice projekčných
centier, rotácie osí záberu) jednotlivých snímok. Na základe týchto prvkov je vykonané blokové vyrovnanie
jednotlivých snímok metódou zvazku IÚčov. Výsledkom

(P -

Po) =

J:I R(p

- Po),

pričom
R je ortogonálna rotačná matica,
p sú snímkové a P referenčné určujúce vektory,
A je mierkový koeficient.
Rovnicu (I) poznáme sk6r v tvare:
x=

_ 1. [(X

Xo

- Xo) rll

[(X - Xo) r13

+ (Y - YD) r21 + (Z - Zo)
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pričom rll až r33sú prvky ortogonálnej
a.zo = -f

ZD) r321
ZD) rd

rotačnej matice R

Tab. 1 Priehyby ľavej a pravej vratne
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3. Fotogrametrické

meranie

Kontrolné fotogrametrické meranie priestorových posunov bol o vykonané súčasne s geodetickým meranim
dvoch sériách merani. Prvá séria meraní bola realizovaná v niekol'kých fázach v dňoch 15., 16. a 17. I. 1995.
Počas týchto merani bol a hladina vody "nad" vrátami,
tj. v plavebnej komore, zvyšovaná postupne z úrovne
0,0 m až na úroveň 24,5 m. Druhá séria meraní bol a realizovaná 18. I. 1995. Prvé meranie, resp. meranie bez zaťaženia bolo realizované na vyrovnaných hladinách
8,0 m "nad" i "pod" vrátami. Maximálne zaťaženie vrát
sa dosiahlo na hladine 29,5 m "nad" a 8,0 m "pod" vrátami. Po opatovnom vyrovnani oboch hladín bolo vykonané meranie bez zaťaženia. Zaťažkávacia skúška bola realizovaná za nepriaznivého počasia, pri teplotách
- 5 °C až + 15°C, pri ktorých dochádzalo k stálemu namfzaniu meradielok a prístrojov.
Na meranie posunov vratní sme zvolili analytickú
metódu blokového vyrovnania zvazku lúčkov, pomocou
software OR! ENT [2]. Analytické riešenie touto metódou vyžaduje poznať priestorovú polohu optimálne rozložených vlícovacích bodov v referenčnom súradnicovom systéme.
Vlícovacie body (I až 8, obr. 3 ~ body I a 8 sú pri druhej sérii meraní pod hladinou vody) boli rozmiestnené
na PK mimo vrát tak, aby ich poloha počas zaťažkáva-

cej skúšky bola stabilná. Signalizované boli kruhovými
terčami. Priestorové súradnice X. Y. Z vlícovacích bodov v miestnej referenčnej súradnicovej sústave boli určené geodeticky, priestorovým pretínaním napred zo
základnice, ktorej koncové body sú totožné s fotogrametrickými stanoviskami meračských kamier AR, BL
(obr. 2). Prístrojové vybavenie tvorili dva sekundové teodolity THEO 010 B firmy Car! Zeiss leDa a základnicová lata. Presnosť určenia priestorovej polohy vlícovacích bodov je daná strednou chybou súradníc v intervale 1,0 mm < mXYZ < 2,0 mm.
Pozorované body LI~L3,
L7~LI3,
L17-L19
a PI-P3,
P7-PI3,
P17~P19 boli rozmiestnené na
povrchu vrát, podl'a projektu zaťažkávacej skúšky. Signalizované bol i uhlopriečnymi terčami (obr. 4).
Fotogrametrické meračské snímky boli vyhotovené širokouhlými
univerzálnymi
meračskými
kamerami
UMK 10 A a nadširokouhlou
meračskou kamerou
UMK 6,5 firmy Zeiss lena. Ako snímkový materiál boli
použité fotografické dosky TOPO ORWO formátu
130/180 mm s citlivosťou 6 až 9 DIN. Fotokamery boli
rozmiestnené na l'avej a pravej manipulačnej plošine
plavebnej komory (obr. 2 - body AR, BL) a v strede
dolného hradenia (obr. 2 ~ bod C). Snímkovanie v jednotlivých etapách zaťažkávacej skúšky bol o vykonané
súčasne všetkými meračskými kamerami.
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Priestorové posuny pozorovaných bodov L1X. L1Y. L1Z
boli určené ako rozdiely priestorových súradníc X. Y.
Z pozorovaných bodov v jednotlivých etapách zaťažkávacej skúšky, vztiahnuté na nultú etapu (hladina vody
0,0 m/O,O mj. Tieto súradnice v referenčnom súradnicovom systéme boli vypočítané zo snímkových súradnic
analytickou metódou vyrovnania zvazku lúčov (software ORIENT). Snímkové súradnice boli merané na presnom stereokomparátore
DICOMETER
firmy Car!
Zeiss Jena so strednou chybou súradníc ml.
2 až
3 llm.
Presnosť určenia priestorovej polohy pozorovaných
bodov je daná strednou chybou súradníc v intervale
1,0 mm < m\y7 <
2,0 mm
pre
body
P7-PI2,
L 7- L 12 a pre ostatné v intervale 2,0 mm < mnz
< 3,0 mm.

THEO 010 B boli situované v blizkosti vrát (stanoviská A, B, obr. 2) tak, aby umožnili priame čítanie posunov. Na tento ciel' boli na vráta upevnená 0,6 m dlhé meradielka s mm delením. Referenčná rovina bola
definovaná ako zvislá rovina, prechádzajúca stanoviskam i prístrojov, čo sa docielilo vzájomnou orientáciou oboch teodolitov.
Diferencie v určených posunov L1 Y v porovnaní
s geodetickými meraniami (tab. I) sú v priemere 2 mm
na pozorovaných bodoch P7 - PI3 a L 7- L 13. Na
ostatných pozorovaných bodoch sú tieto diferencie vii.čšíe, čo je zapríčinené horšou meratel'nosťou snímkových súradníc na týchto bodoch (kontrastnosť signálov), ako aj čiastočnou nesynchronizáciou geodetických
a fotogrametrických
meraní. Doba merania geodetických meraní v jednej etape je cca 30 minút a fotogrametrických meraní I až 10 sekúnd (expozičná doba).

4. Dosiahnuté výsledky a zhodnotenie

5. Záver

Posuny L1Y pozorovaných
bodov na vratniach PK
v smere osi Yv jednotlivých etapách zaťažkávacej skúšky sú uvedené v tabul'ke I so zmenenými znamienkami
kv61i zrovnatel'nosti s geodetickými meraniami, ktoré
sú vykonané v inej referenčnej súradnicovej sústave ako
fotogrametrické meranie (obr. 2).
Geodetické meranie boli vykonané metódou zámernej priamky [3]. Stanoviská prístrojov Car! Zeiss

Analytická fotogrametrická metóda s využitím software
ORIENT je vhodnou metódou na meranie priestorových posunov pozorovaných bodov v krátkych časových intervaloch, ako je to aj v prípade zaťažkávacej
skúšky dolných vrát I'avej PK YD GabČíkovo.
Presnosť priestorových
súradníc charakterizovaná
strednou chybou mnz = I až 3 mm je postačujúca na
určenie projektom predpokládaných
posunov pozoro-

1=
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vaných bodov na vratniach l'avej plavebnej komory
(cca 45 mm) [5].
Uvedenú metódu je možné použiť za plnej prevádzky
PK, čím by sa umožnila pravidelná kontrola bezpečnostných parametrov PK.
LITERATURA:
[I] SLAŠŤAN, J.-KYŠKA,
R.- RAVINGER, J.: Pracovný
program zaťažovacej skúšky nových dolných vrát I'avej plavebnej komory SVD GabČíkovo. Bratislava 1994. 38 s.
[2] ORIENT, The Universal Photogrammetric
Adjustment
Package. [Manual]. Vienna 1991.
[3] BARTOŠ, P.-KOPÁČIK,
A.-GREGOR,
V.-VYBÍ-

Zaměřování
mapách

RAL, P.: Zaťažovacia skúška vrát I'avej plavebnej komory
VD GabČíkovo. [Záverečná správa geodetických a fotogrametrických meraní.] Bratislava 1995.41 s.
[4] BARTOŠ, P.-GREGOR,
V.: Photogrammetric
measurement of def ormations of the Gabčíkovo lock gate. ln: Proceedings of the 10th International conference on Experimental mechanics. Lisboa 1994, p. p. 401-404.
[5] STN 73 0405. Meranie posunov stavebných objektov. 1986
Do redakcie došlo: 15.3.1995
Lektoroval:
Ooc. Ing. Ladislav Bitterer, ~Sc.,
katedra geodézie SvF VŠOS v Ziline

změn v katastrálních

Ing. Adolf Vjačka,
Katastrální úřad v Opavě

Práci katastrálnich úřadů a zpracovatelů geometrických
plánů komplikují problémy spojené s posuzováním
a řešením případů překračování mezních odchylek měření změn, mezních odchylek doplňování (zákresu)
změn do katastrální mapy a mezních odchylek výpočtu
výměr. Příčinami jsou zejména:
a) mnoho typů katastrálních map z hlediska jejich geometrické kvality, která je v některých případech horší, než je deklarována v technických předpisech,
b) nedostatky a nedůslednosti technických předpisů,
c) nedostatky v použité technologii měření a zpracování
změn.
Pro zpracovatele změny i pro katastrální úřad je překročení mezních odchylek, způsobené zhoršenou geometrickou kvalitou katastrální mapy závažnou komplikací,
protože by mělo být v podstatě řešeno opravami chyb
v katastru nemovitostí. Snaží se jim proto, často za každou cenu, vyhnout, v krajních případech "úpravou"
přímo měřených měr.
Tento příspěvek si klade za cíl analyzovat stávající
stav a navrhnout přijatelná řešení.
2. Mezní odchylky pro jednotlivé typy katastrálních
v grafické podobě

map

K jednotlivým typům map je uvedena mezní odchylka
Dl mezi délkou
přímo měřenou (vypočtenou z přímo
měřených měr) a délkou odměřenou na mapě (podle
přílohy, bod 13 vyhlášky 126/93 Sb.), komentář k hodnotě této mezní odchylky a odhad její reálné hodnoty Oe.

2.1 Katastrální
mapa v souvislém
zobrazení
na plastové
fólii v měřítku
I : 2 880
01 = 1,26 m (pro délky do 50 m),
1,40 m (pro délky od 50 do 300 m),
d1200 m (pro délky d větší než 300 m).

Tyto katastrální mapy pokrývaji přibližně 70 % území
republiky. Jsou v průměru už třetí odvozeninou mapy
pozemkového katastru, vzniklé v polovině minulého
století mapováním metodou měřického stolu pro stabilní katastr. V padesátých letech byly z map pozemkového katastru pořízeny reprografické kopie na papír a používány jako mapy Jednotné evidence půdy (mapa
JEP). Tyto kopie byly málo kvalitní použitou reprografickou technikou i papírem. V šedesátých letech byly
mapy JEP přepracovány do tzv. souvislého zobrazení
kartografickým přepracováním na PVA podložku. Z ní
byly zhotoveny kopie na papír a ty používány jako mapy evidence nemovitostí (mapa EN). V sedmdesátých
letech byly originály souvislého zobrazení na PVA podložce doplněny o změny z map EN. Z takto doplněných
originálů byly zhotoveny kopie na plastové fólie PET
a byly jimi nahrazeny mapy EN na papíru. V řadě případů byly tyto mapy na PET fóliích v osmdesátých letech pro značné opotřebování reprograficky nebo kartograficky obnoveny. Mapy na PET fóliích se v současné době používají jako mapy katastru nemovitostí (katastrální mapy).
Několikanásobné
reprografické a kartografické přepracování, spojování mapových podkladů s různými
hodnotami délkových srážek do souvislého zobrazení,
doplňování o změny nastalé v posledních padesáti letech, kdy se zejména v padesátých a v první polovině
šedesátých let používaly zjednodušené
postupy, to
všechno současným katastrálním mapám, ve srovnání
s mapami pozemkového katastru, značně ubralo na
geometrické kvalitě. Zejména nezastavěná území byla
změnami vyvolanými kolektivizací zemědělství zcela
"přeorána". Přitom se stále pracuje s hodnotami mezních odchylek, které platí pro mapu pozemkového katastru. Používané mezní odchylky tak ve většině případů neodpovídají skutečné geometrické kvalitě katastrálních map. Reálné hodnoty mezních odchylek by měly
být podle zkušeností přibližně trojnásobné. Ani do trojnásobných odchylek se často nevejdou skutečné od-
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chylky v územích lesů, kde byly při mapování pro stabilní katastr používány zjednodušené postupy, např.
měření s použitím buzoly. V těchto územích nebyly
hodnoty mezních odchylek reálné ani pro mapy pozemkového katastru.
Problémem je i pojetí mezních odchylek stanovených
pro tehdy (prakticky jedině )používanýf'způsob
měření
změn metodou pravoúhlých souřadnic, kdy byla předmětem kontroly délka měřické přímky a délky ověřující
její koncové body. Dnes používané metody měření pracují s řadou jednoznačně identifikovatelných
podrobných bodů rozložených po celém území změny. Důkladněji prověřují geometrickou kvalitu mapy a zákonitě pak dochází k překračování mezních odchylek.
Velké komplikace dále způsobuje, zejména v nezastavěném území, nedostatek vhodných identických bodů.
Je nutné používat i tzv. čárové identické prvky, např.
úseky zachovaných vysokých mezí, úseky os polních
cest v úvozu apod., což vede k větším odchylkám.
Stávající hodnoty mezních odchylek by měly být
změněny. Reálné geometrické kvalitě katastrálních map
se blíží následující hodnoty:
~ = 2 + d/IOO (m) v zastavěném území, v ostatních
územích pak 5 + d/80 (m).
2.2 Katastrální
mapa v S-JTSK v měřítku
1 : 1000 na plastové
fólii, nepřepracovaná
z jiné zobrazovací
soustavy
Jde o katastrální mapy, které mají původ v mapě podle
Instrukce A a v mapách THM (Technicko-hospodářské
mapování) nebo ZMVM (Základní mapa velkého měřítka). Pokrývají asi 10 % území republiky.
01

=

243

Vyjadřování hodnoty mezní odchylky vzorcem (viz 01)
je zbytečné, protože mění její hodnotu pro různé velikosti délek jen nepodstatně.
2.3 Katastrální
mapa v S-JTSK v měřítku
1 : 2 000 na plastové
fólii nepřepracovaná
z jiné zobrazovací
soustavy
Původ mapy a důvody překračování mezních odchylek
jsou stejné jako v odst. 2.2.
= 0,55 [Cd + 12) : (d + 20)],
~ = 1,0m.

01

2.4 Katastrální
mapa v S-JTSK na plastové
fólii v měřítku
1 : 1 000 vzniklá
grafickou
transformací
původní
mapy zpracované
z číselného
měření
Jedná se o mapy zpracované v prvních třech desítiletích
tohoto století v zobrazovací soustavě stabilního katastru v sáhovém nebo dekadickém měřítku. Pokrývají
území některých velkých měst. Dále to jsou mapy ze třicátých a čtyřicátých let, vzniklých při pozemkových
úpravách a mapy THM zpracované původně v S-42.
Tyto mapy byly většinou v sedmdesátých a v osmdesátých letech přepracovány do S-JTSK grafickou transformací, např. montáží fotografických negativů. Kromě
vlivů na geometrickou kvalitu uvedených v odstavci 2.2
se zde výrazně uplatňuje nepříznivý vliv grafické transformace, kterou byly způsobeny místní posuny polohy
bodů v mapě až do 0,5 mm. Na styku transformačních
bloků (ker) mohou vzájemné posuny dosáhnout hodnot
kolem 0,8 mm.
01

0,50 [Cd + 12) : (d + 20)]

obzor

= 0,50 [Cd + 12) : (d + 20)],
1,0 m.

~ =

Tato mezní odchylka je často překračována z těchto důvodů:
a) Katastrální mapa na plastové fólii není originálem
mapy, ale jeho n-tá reprografická nebo i kartografická (u map podle Instrukce A) odvozenina.
b) Část těchto map je vytvořena fotogrammetrickými
metodami, kde je potřeba v některých územích počítat s tím, že přesnost podrobných bodů vzhledem
k základnímu polohovému bodovému poli je horší
než deklarovaná.
c) Geometrická kvalita map je zhoršena v místech doplňovaných změn, přímo úměrně jejich počtu, rozsahu
a překrývání. Typické je to zejména v okrajových
částech velkých měst s mapami podle Instrukce A,
kde došlo k rozsáhlým asanacím a nové výstavbě.
d) Při měření změn z nových bodů podrobného polohového pole, určených z bodů základního polohového
pole, protože metody měření polygonových pořadů
při tvorbě mapy (délky měřené pásmem nebo dvojobrazovými dálkoměry, úhly měřené bez použití trojpodstavcové soupravy) způsobovaly odchylky v poloze polygonových bodů vůči bodům základního polohového pole, běžně 0,3 m, v některých případech
až 0,5 m. Při měření změn není proto obecně vhodné
vycházet z nového podrobného polohového bodového pole (vybudovaného při měření změny), měření je
nutné připojovat na pevné body v prostoru změny.
Reálná hodnota mezní odchylky by tak měla být oproti
současné přibližně o 50 % větší:

2.5 Katastrální
mapa v S-JTSK na plastové
fólii v měřítku
1 : 2 000 vzniklá
grafickou
transformací
původní
mapy zpracované
z číselného
měření
Původ mapy a důvody překračování mezních odchylek
jsou stejné jako v odst. 2.4.
o) = 0,55 [Cd
~ =

+ 12) : (d + 20)],

1,8 m.

2.6 Katastrální
mapa v S-JTSK na plastové
fólii v měřítku
1 : 2 000 zpracovaná
metodou
fotogrammetrické
údržby
a obnovy (FÚO)
Tyto mapy vznikaly v sedmdesátých letech přepracováním map EN v měřítku I :2 880 grafickou transformací
po blocích (krách) na identické body a čárové prvky určené fotogrammetricky.
Zkušenosti s měřením změn
v těchto mapách ukazují, že se geometrická kvalita přepracovaných map proti původním mapám spíše zhoršila než zlepšila. Tyto mapy jsou většinou "zralé" na obnovu novým mapováním. Rozpor mezi současně platnými mezními odchylkami a realitou je u tohoto druhu
map největší.
= 0,55 [Cd + 12) : (d + 20)],
~ = 2 + d/IOO (m) v zastavěném
územích pak 5 + d/80 (m).
O]

území, v ostatních

Samostatným problémem jsou parcely zjednodušené
evidence (parcely v půdních celcích) v územích s katas-
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trální mapou THM nebo ZMVM, v níchž jsou parcely
zjednodušené evidence zobrazeny např. v mapě pozemkového katastru v měřítku I : 2 880. Doplnění (transformace) hranic těchto parcel do kartografického zobrazeni katastrální mapy v S-JTSK při zpracovávání geometrického plánu je často velkým problémem pro nedostatek vhodných identických bodů a pro nízkou geometrickou kvalitu map v měřítku I :2 880. Jako reálné se pro
tyto případy jeví mezní odchylky Oz podle odst. 2.1.
Ve výjimečných případech bude docházet z důvodu
zhoršené geometrické kvality katastrální mapy i k překračování mezních odchylek Oz. Ne vždy je však na
tomto základě vhodné přistupovat k opravě chyb v katastru nemovitostí, zejména bylo-Ii by přitom nezbytné
jednat s více vlastníky. Tyto případy bude vhodnější zaznamenávat v pomocné evidenci kat astru nemovitostí
tak, aby mohly být podkladem při rozhodování o obnově katastrálního operátu novým mapováním.
Úměrně změnám mezních odchylek délek je pak nutné upravit i mezní odchylky pro výpočet výměr.

3.3

-

3.31 3. Mezní odchylky v katastrální mapě s danými
souřadnicemi všech podrobných bodů v S-JTSK
Jedná se o mapy THM ze sedmdesátých let a o mapy
ZMVM. Dále v současné době začínají vznikat katastrální mapy ve formě grafických počítačových souborů,
tj. digitální katastrální mapy (DKM), jejichž podrobné
body splňují kritéria pro 3. a 4. třídu přesnosti a katastrální mapy v digitálním vyjádření (KM-D), jejichž podrobné body nesplňují kritéria pro 4. třídu přesnosti.
DKM vznikají zpracováním výsledků přímého měření,
případně karto metrickou digitalizací map v měřítku
I : I 000. KM-D vznikají kartometrickou
digitalizací
ostatních katastrálních map.
Pro měření změn v katastrální mapě platí, že podrobné body změn musí být určeny s přesností charakterizovanou
střední
souřadnicovou
chybou do
0,14 m. Z toho vyplývá, že při určování souřadnic
těchto bodů v S-JTSK lze jako výchozí body použít
jen ty, které mají charakteristiku kvality (třídu přesnosti) 3 nebo lepší. Jak se však chovat v případech, když
takové body v prostoru změny nejsou, respektive jak
geometricky skloubit rozdíly mezi souřadnicemi bodů
změn, určenými od polohového bodového pole a souřadnicemi určenými od nejbližších pevných bodů
v prostoru změny, zejména překračují-Ii stanovené
mezní odchylky?
Pro DKM s podrobnými body, jež vesměs splňují
charakteristiku
kvality 3 jsou použitelná následující
pravidla měření a zpracování změny:
3.1 - Měření změny se provede tak, aby bylo nezávislé na DKM, tzn., aby všechny souřadnice
bodů zaměřených v rámci změny (dané body,
nové body) bylo možno určit v jednom místním souřadnicovém
systému. Pokud jsou v
prostoru změny jednoznačně identifikovatelné
body DKM, vyberou a zaměří se některé z nich
v rovnoměrném rozložení na území změny.
3.2 - Souřadnice bodů změny v S-JTSK se určí:
a) přímým výpočtem z naměřených hodnot od
daných bodů s ověřením vypočtených souřadnic pomocí kontrolních a oměrných měr
a pomocí vícenásobného určení bodů,
b) výpočtem místnich souřadnic z naměřených

3.311 -

3.312 -

3.313 -

3.32 -
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hodnot a jejich overením pomocí kontrolních a oměrných měr a pomocí vícenásobného určení bodů, následnou transformací
místních souřadnic do S-JTSK na body polohového pole a na jednoznačně identifikovatelné body DKM.
Dále se souřadnice bodů v S-JTSK upraví
vyrovnáním do přímky (v případě, kdy nový
bod má ležet na přímce mezi stávajícími body
DKM). Pokud byly z měření změny určeny
souřadnice stávajících bodů DKM, ponechají
se původní souřadnice těchto bodů beze změny. Dopočítají se souřadnice bodů na průsečících linií.
Postup podle odst. b) se použije zejména ve
složitějších případech změn, ve kterých nové linie ve větším počtu navazují na linie DKM nebo je kříží.
Při výpočtu souřadnic v S-JTSK se mezní odchylky použijí takto:
Při výpočtu souřadnic bodů měřické sítě změny (pomocných bodů):
a) mezní odchylka mezi délkou měřické přímky měřenou a vypočtenou ze souřadnic nebo
mezní polohová odchylka uzávěru pomocného polygonového pořadu (0,2 + 0/)1/2 je
dána vztahem 0,012 SI/2 + 0,10 (m),
b) mezní úhlová odchylka uzávěru pomocného
polygonového
pořadu je dána vztahem
0,02 (n + 2)1/2 (g),
c) mezní odchylka na bodě polohového pole
v souřadnici (daná souřadnice - souřadnice vypočtená z naměřených údajů měření
změny) je 0,15 m,
d) mezní odchylka na pomocném bodě v souřadnici (rozdíl mezi dvojím určením) je
0,21 m,
e) mezní odchylka mezi přímo měřenou délkou mezi dvěma body a délkou vypočtenou
ze souřadnic
je dána
vztahem
0,42 (s + 12)/(s + 20) (m); pouzlJe se při
kontrole daných (výchozích) bodů měření
změny kontrolními mírami.
Je-Ii překročena mezní odchylka podle odst.
3.31 e), kontrolovaný bod nelze použít jako výchozí pro měření změny.
Je-Ii překročena některá z mezních odchylek
podle odst. 3.31 a) až c) a příčina není v chybě
měření změny, použije se postup výpočtu podle odst. 3.2 b), tj. výpočet místních souřadnic
z naměřených hodnot s jejich ověřením pomocí kontrolních a oměrných měr a pomocí vícenásobného určení bodů, s následnou transformací místních souřadnic do S-JTSK na body
polohového pole a na jednoznačně identifikovatelné body DKM a mezní odchylky se použijí podle odst. 3.4.
Je-Ii překročena mezní odchylka podle odst.
3.31 d), zopakuje se zaměření pomocného bodu.
Při výpočtu souřadnic podrobných bodů:
a) mezní odchylka v souřadnici (rozdíl mezi
dvojím určením) je 0,24 m; použije se i při
vyrovnání polohy bodu do přímky,
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3.321 -

3.322 -

3.4

-

3.41 -

3.42 -

b) mezní odchylka mezi pnmo merenou délkou a délkou vypočteno u ze souřadnic je dána vztahem 0,42 (s + 12)/(s + 20) (m).
Je-Ii překročena mezní odchylka podle odst.
3.32 a):
I. mezi opakovaným
určením nového bodu
změny, měření se zopakuje,
2. mezi souřadnicemi jednoznačně identifikovatelného podrobného bodu DKM a jeho
souřadnicemi určenými při měření změny,
změní se u příslušného podrobného bodu
DKM kód charakteristiky kvality na hodnotu 4, hodnoty souřadnic se v DKM nemění; předpokladem je ověření určení bodu při měření změny nejméně jednou
kontrolní mírou od jiného bodu zaměřeného v rámci změny. Lze-Ii z výrazného (několikanásobného)
překročení
mezní odchylky u skupiny bodů usuzovat na hrubou chybu (omyl) v DKM, navrhne zpracovatel změny opravu chyby v katastru
nemovitostí,
3. mezi souřadnicemi nového bodu změny a jejich změněnými hodnotami po vyrovnání do
přímky mezi dva body DKM, upraví se u vyrovnaného bodu kód charakteristiky kvality
na hodnotu 4.
Je-Ii překročena mezní odchylka podle odst.
3.32 b), zopakuje se měření změny. Je-Ii i po
opakovaném měření mezní odchylka překročena u délky mezi jednoznačně identifikovatelným podrobným bodem DKM a novým bodem změny, pak se z hodnot určených při měření změny vypočtou souřadnice těchto bodů
DKM a transformací se souřadnice nových bodů změny přizpůsobí poloze sousedních bodů
DKM; je-Ii souřadnice nového bodu změny
tímto upravována o více než 0,24 m, změní se
u něj kód charakteristiky kvality na hodnotu 4,
případně se obdobně upraví charakteristika
kvality u bodů DKM.
Mezní odchylky se při výpočtech místních souřadnic z naměřených hodnot s jejich ověřením
pomocí kontrolních a oměrných měr a pomocí
vícenásobného určení bodů, a následné transformaci místních souřadnic do S-JTSK na body polohového pole a na jednoznačně identifikovatelné body DKM podle odst. 3.2 b), použijí takto:
Při výpočtu místních souřadnic
a) mezní odchylka v souřadnici bodu (rozdíl
mezi dvojím určením) je 0,21 m,
b) mezní odchylka mezi přímo měřenou délkou mezi dvěma body a délkou vypočtenou
ze souřadnic je 0,30 m.
Je-Ii některá z odchylek překročena, měření se
zopakuje.
Při transformaci
místních
souřadnic
do
S-JTSK
a) mezní odchylka v souřadnicích v S-JTSK
identických
bodů
(původní
souřadnice
z DKM - transformovaná
souřadnice) je
0,24m,
e) mezní odchylka mezi přímo měřenou délkou a délkou vypočtenou ze souřadnic
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v
S-JTSK
je
dána
vztahem
0,42 (s + 12)/( s+ 20) (m).
3.421 - Je-Ii nutné z transformačního klíče některý bod
pro překročení odchylky podle odst. 3.42 a) vyloučit, upraví se u něj kód charakteristiky kvality na hodnotu 4; předpokladem je ověření určení bodu nejméně jednou kontrolní mírou od
jiného bodu zaměřeného v rámci změny.
3.422 - Je-Ii nezbytné pro nedostatek jiných vhodných bodů v transformačním
klíči ponechat
body s překročenou mezní odchylkou nebo
v něm použít bod nebo body s kódem charakteristiky kvality v hodnotě 4, upraví se
kód charakteristiky kvality u všech bodů změny na hodnotu 4.
3.423 - U podrobných bodů se postupuje přiměřeně
podle odst. 3.32, 3.321, 3.322.
3.5 - Při výpočtu výměr nových parcel, změněných
parcel a jejich dílů se navrhuje postupovat
takto:
3.51 - Má-Ii některý z lomových bodů nové parcely,
změněné parcely nebo dílu těchto parcel kód
charakteristiky kvality horší než 3, vypočte se
příslušná výměra, je-Ii to možné, z přímo měřených měr (ze souřadnic v místním souřadnicovém systému). V ostatních případech se výměra vypočte ze souřadnic v S-JTSK v hodnotách, které jsou (budou) v grafickém souboru
DKM.
3.52 - Výpočet výměr se kontroluje opakovaným výpočtem ze stejných vstupních údajů. Vypočtené výměry jsou konečné, nevyrovnávají se na
dosavadní výměry.
3.53 - Mezní odchylka mezi výměrou vypočtenou
z přímo měřených měr (z místních souřadnic)
a výměrou vypočtenou ze souřadnic DKM není stanovena.
3.54 - V případě, kdy jsou v rámci skupiny parcel
všechny výměry vypočteny stejným způsobem, tj. bud' z přímo měřených měr (z místních souřadnic) nebo ze souřadnic v S-JTSK,
použije se mezní odchylka mezi součtem výměr jednotlivých parcel a dílů a výměrou vypočtenou
pro celou skupinu
v hodnotě
0,5 n (m2), kde n je celkový počet parcel
a dílů ve skupině.
3.55 - Je-Ii změnou parcela dotčena jen tím, že je na
přímce mezi sousedními lomovými body parcely doplněn nový bod, její výměra se nepřepočitává.
3.56 - Je-Ii z parcely oddělována část menší než 5 %,
lze výměru zmenšené parcely určit odpočtem.
3.57 - Leží-Ii uvnitř parcely jiná parcela, lze výměru
vnější parcely vypočítat z lomových bodů vnějšího obvodu s odečtením výměry vnitřní parcely.
Pro DKM s většim počtem bodů nesplňujících charakteristiku kvality 3 a pro KM-D je nezbytné uvažovat
o tom, že u bodů změn budou vedeny dvojí souřadnice:
- souřadnice splňující kritérium přesnosti 0,14 m jako
výsledek měření změny,
- souřadnice pro doplnění do grafického počítačového souboru mapy (přizpůsobené souřadnicím identických bodů grafického
počítačového
souboru
v prostoru změny).
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Vzájemná vazba těchto párů bodů může být zajištěna
shodným číslem bodu. V územích bez plošného podrobného polohového bodového pole bude rozumné pro
menší změny připustit, aby výsledek měření změny
mohl být v místních souřadnicích.
V mapách THM a ZMVM se souřadnicemi podrobných bodů je potřeba postupovat obdobně (podle třídy přesnosti) jako při DKM či KM-D, což znamená,
že pro mapu ve 4. třídě přesnosti, kde nelze použít podrobné body mapy pro připojení měření změn (nesplňují kritérium přesnosti 0,14 m) budou výsledkem
zpracování změny dvojí souřadnice jednotlivých podrobných bodů. Pokud nebude toto pravidlo dodržováno, nebude soubor souřadnic z tvorby mapy homogenní se soubory bodů změn, tyto soubory budou vůči
sobě posunuty a natočeny a nebudou jako celek bez
úprav (transformací) použitelné pro tvorbu DKM či
KM-D.

Dosud uvedené úvahy a návrhy je potřeba ještě doplnit.
Stávající praxe měření a zpracování změn často dost
dobře od sebe neodděluje posuzování přesnosti měření
od posuzování přesnosti katastrální mapy a zákresu
změny do ní. Přispívá k tomu i uspořádání přílohy, bod
13 vyhlášky 126/93 Sb., kde nejsou tyto skupiny mezních odchylek od sebe zřetelně odděleny.
Typická je situace, kdy jsou jako připojovací body
použity podrobné body katastrální mapy s danými souřadnicemi v S-JTSK. Jednotlivé měřické úlohy jsou počítány tak, že pro dané body úloh jsou použity souřadnice těchto připojovacích bodů. Výsledek výpočtu je
pak zatížen jak chybami v měření změny, tak i chybami
souřadnic připojovacích bodů. Zejména v případech
překročení mezních odchylek pak není jednoznačné,
zda je chyba v měření nebo v daných bodech. Často je
používán i zcela špatný postup, kdy se tímto způsobem
použijí dané body nesplňující
kritérium přesnosti
0,14 m, tj. body 4. třídy přesnosti nebo dokonce body se
souřadnicemi určenými kartometricky. Uvedený postup
má řadu nevýhod, zejména:
- deklasuje přesnost měření dosažitelnou dnes už běžně používanými elektronickými tachymetry,
- vytváří zbytečné třecí plochy mezi zpracovateli změn
a katastrálními úřady,
- neumožňuje objektivně sledovat a posuzovat reálnou přesnost katastrální mapy.
Lze proto obecně doporučit tyto zásady měření
a zpracování změn:
a) změnu vždy měřit tak, aby souřadnice všech bodů
změny (připojovacích, pomocných i nových podrobných) bylo možno vypočítat v jediné místní souřadnicové soustavě s kontrolou každého bodu kontrolními
mírami od jiných bodů změny nebo vícenásobným
určením,
b) vypočítat místní pravoúhlé souřadnice všech bodů
změny a zkontrolovat dodržení mezních odchylek
měření; místní souřadnice dokumentovat jako výsledek měření změny, z nich vypočítat výměry nových
a změněných parcel a jejich dílů a nevyrovnávat je
na dosavadní výměry,
c) místní souřadnice transformovat pomocí daných souřadnic připojovacích bodů v S-JTSK a zkontrolovat

přitom dodržení mezních odchylek doplnění změny
do katastrální mapy; výsledek dokumentovat jako
podklad pro doplnění katastrální mapy.
I když je měření změny připojováno na body polohového pole, je většinou nutné výsledek (souřadnice
v S-JTSK) přizpůsobit okolním podrobným bodům mapy, pokud existují jejich souřadnice v S-JTSK. Takto se
např. vyrovnají body do přímek nebo se celý soubor
souřadnic bodů změny transformuje na identické podrobné body. Podstatné je, že jako výsledek měření
a zpracování změny by měly být dokumentovány jak
souřadnice vypočtené s připojením na body polohového pole, tak i souřadnice přizpůsobené blízkým identickým bodům.

Podle všech známek nazrává doba k objektivnějšímu
posuzování přesnosti katastrálních map a k úpravám
technologických postupů při měření a zpracování změn
a při jejich doplňování do katastrální mapy.
Důvodem je především rychlý nástup digitálních postupů, které nemilosrdně odhalují všechny nedůslednosti v této oblasti.
Důvodem je i nová organizace aktualizace katastrální
mapy, kdy změny jsou měřeny a zpracovávány podnikatelskými subjekty, kdežto katastrální mapa je vedena
orgány státní správy. Je žádoucí, aby vztahy obou sfér
byly korektní: aby na jedné straně bylo možné mj. dostatečně kontrolovat přesnost měření a aby na druhé
straně zpracovatelům zbytečně neznepříjemňovala život
případná horší geometrická kvalita katastrální mapy.
Navrhované zvětšení hodnot mezních odchylek však
v žádném případě neznamená, že bude možné k zákresu změn do katastrální mapy přistupovat s menší pečlivostí než doposud. Není ani důvodem ke skepsi o kvalitě katastrálních map. Je jen snahou o racionálnější přístup k celé problematice a o vytvoření předpokladů pro
méně konfliktní vztahy mezi zpracovateli geometrických plánů a katastrálními úřady.
I v odborné veřejnosti přežívají přehnané požadavky
na přesnost katastrálních map. Katastrální mapa není
určena k tomu, aby z hodnot z ní odměřených bylo
možné, s přesností stanovenou pro zaměřování změn,
vytyčovat lomové body hranic v terénu. Odměřování
vytyčovacích prvků z katastrální mapy je jen poslední
možností, nejsou-Ii k dispozici záznamy přímo měřených měr. Analogicky to platí pro určování výměr
parcel.
Katastrální mapa zobrazuje stanovené prvky jejího
obsahu s přesností danou měřítkem mapy a metodou
použitou při její tvorbě. Při zpracování změn a při jejich doplňování do katastrální mapy je potřeba postupovat tak, aby vyhláškou 126/93 Sb., předepsané výsledky měření změn (pravoúhlé souřadnice) nebyly deklasovány na úroveň přesnosti konkrétní katastrální
mapy, byť by měla digitální podobu.
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Článek upozorňuje poměrně rozsáhle na problematiku
zaměřováni změn v katastrálních mapách a na úskali,
která vyplývaji z poměrně strohého řešení těchto otázek
v současných právně závazných předpisech.
I když lektor se všemi závěry autora nesouhlasí, snahu
po důslednějším rozpracování technologie zaměřování
změn do závazného právního předpisu plně podporuje.

Workshop CERCO pracovní skupiny IX k aktualizaci topografických
databází
Jak jsme již naše čtenáře informovali. uskutečnil se ve dnech
11. až 12. května 1995 v nizozemské Topografické službě v Emmenu workshop CERCO pracovní skupiny IX, zabývající se problematikou aktualizace topografických databází. Jeho program
se zaměřil na současné aktivity této pracovní skupiny. na obsah
a strukturu topografických databází a na vlastní problematiku
jejich aktualizace.
1. Současné aktivity CERCO pracovní skupiny IX
J. van der Linde ve funkci předsedy CERCO pracovni skupiny
IX poukázal na zvláštní rysy této problematiky aktualizace topografických databází, která zatím nebyla vyčerpávajícím způsobem vyřešena v žádné členské zemi CERCO. Jeji složitost
nesouvisí jen s obtížností a nákladností vyhledávání a zmapování změn územní reality, ale také s náročností jejich promítnutí do příslušných databází a s netradičním uchováváním
a pořádáním aktualizací z databází vyloučených dat, zobrazujících minulý stav území. Upozornil na skutečnost, že snaha
zachovat v topografických databázích zobrazení minulých stavů reálného světa zavádí do trojrozměrných topografických
databází čtvrtou, časovou dimenzi.
Tato skutečnost na jedné straně významně posiluje informačni potenciál uvažovaných databází a rozšiřuje jejich aplikabilitu do oblasti poznávání a řizení dynamiky územní reality, na druhé straně však přináší množství nových problémů
technologické povahy. Uvedené problémy jsou přitom pro
praxi o to tiživější, že podstatná většina komerčně dostupných
softwarových nastrojů účinnou aktualizaci digitálních topografických databází a s tím souvisejicí integraci časového faktoru
do jejich obsahu zatim explicitně neřeší, a pokud zvládání
těchto problémů zásadně umožňuje, pak se tak děje krajně
neefektivně.
S přihlédnutím k uvedeným okolnostem se vedení CERCO
pracovni skupiny IX v závěru roku 1994 rozhodlo zorganizovat cestou dotazníkové akce průzkum skutečného stavu tvorby
a aktualizace digitálních topografických databází v členských
zemích CERCO a na základě jeho výsledků orientovat své další akční iniciativy. Předběžné statistické výsledky této ankety,
jíž se zúčastnil i Ceský úřad zeměměřický a katastrální, přinesly některé pozoruhodné poznatky, jež J. van der Linde přehledně prezentoval. Konstatoval, že vyplněný anketní dotazník vrátilo dvaadvacet obeslaných národních kartografických
služeb, v nichž ne všechny však uvedly odpovědi ke všem otázkám, v důsledku čehož se jejich celkové počty ne vždy uzavírají na počet zúčastněných.
Z ankety vyplynulo, že za hlavní měřítko budovaných topografických databází považují čtyři její účastníci měřítko
I : 5 000, deset účastníků měřítko I : 10 000, měřítko 1 : 20 000
anebo též I : 25 000, pět účastníků a zbylí toto měřitko nespecifikovali. Co do stavu rozpracovanosti charakterizovaly do ankety zapojené služby své topografické databáze jako ze čtvrtiny rozpracované v devíti případech, z poloviny naplněné ve
třech případech, ve tříčtvrtinové realizaci byly vykázány ve
dvou případech a zbylé služby buď prezentovaly ještě vyšší
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stupeň rozpracovanosti anebo se specifikaci této charakteristiky vyhnu ly.
Dokončení základní topografické databáze ohlašuje v roce
1995 jedna z dotázaných zemí, v roce 1996 rovněž jedna země,
v roce 1997 předpokládají ukončení těchto prací čtyři země,
v roce 2000 tři země, po roce 2000 pět zemí a zbylé buď nemají
pro finalizaci své topografické databáze stanoven termín, anebo se nevyjádřily. Pokud jde o základní strukturu topografických databází, pak zhruba polovina respondentů se přihlásila
ke koncepci jen stručného atributového popisu objektů přiřazeného přímo k prostorovým datům, zatímco druhá polovina
sleduje koncepci bohatějšího vybavení atributovými daty ukládanými do připojené tabelární databáze. V souvislosti s tím také jedenáct zúčastněných služeb vede svou bázi topografických dat v softwarovém prostředí typu CAD (I/Microstation,
AutoCad aj.), osm v prostředí typu GIS (I/MGE, ARC/INFO
ap.) a tři použité programové zázemí nespecifikovaly.
V pestrém sortimentu použivaných výměnných formátů se
DXF vyskytl čtrnáctkrát, DGN devětkrát, ARC/INFO osmkrát a národní formáty sedmkrát. Pokud jde o zamýšlený cyklus obnovy topografické databáze, počítá se v šesti případech
s délkou do jednoho roku, s délkou od tří do šesti let v sedmi
případech, mezi šesti a devíti lety ve dvou případech, v jednom
případě s délkou devět až patnáct let a zbylé případy nebyly
specifikovány. V odhadech nákladů na obnovu databáze se
jedna služba přiklonila k deseti procentům nákladů na její vytvoření, dvě služby ke dvaceti, tři ke třiceti, jedna ke čtyřiceti
a dvě k padesáti procentům nákladů vynaložených na prvotní
zformování databáze. Přitom se projevila zřetelná závislost,
která ukazuje, že náklady na obnovu databáze jsou tím nižší,
čím kratší je cyklus této obnovy.
Na závěr svého vystoupení J. van der Linde přislíbil, že úplné vyhodnocení proběhnuvší ankety bude v nejbližší době
dokončeno a jeho výsledky postoupeny členským zemím
CERCO k informaci a zároveň využity ke specifikaci akčního
plánu pracovní skupiny.
2. Obsah a struktura topografických databází
Jednání o obsahu a struktuře topografických databází předsedal Ch. Eidenbenz ze švýcarského Federálního topografického
úřadu. Ve svém úvodním slově stručně informovalo organizaci státni správy Švýcarské federace a o místě, které v ni zaujímá jeho úřad. Zmínil se o modernizaci geodetických základů
své země založené na komplexnim uplatnění GPS a o měřitkových řadách státních mapových děl. Upozornil na to, že ve
švýcarských podmínkách náleží mapa měřítka 1: 10000 do
okruhu katastrálních map a že topografické mapy začínají měřítkem 1 : 25 000.
Ústředním úkolem služby je pravidelná údržba topografické
mapy I :25 000, která se opírá o letecké měřické snímky pořizované v měřítku 1 :30 000. Identifikace a vyhodnocení změn
se děje na analytických vyhodnocovacích přístrojích a kamerálně neinterpretovatelné
změny se došetřují a domapovávají
v terénu. Uvedená mapa je doposud vedena v analogové formě s využitím rytiny a touto technologií jsou do ní také integrovány zjíštěné aktualizační změny. Existuje projekt DIKART, který specifikuje postup přechodu této mapy do digitální formy jak ve vektorové, tak v rastrové formě, a to s využitím švýcarského systému automatizované tvorby map Scitex.
Jako inspirační vzory se v procesu formování jmenovaného
projektu uplatňují německý geoinformační systém ATKIS,
francouzský kartografický informační systém DB-TOPO, švýcarský katastr, vyvíjené systémy autonomní navigace vozídel
na pozemních komunikacích a některé další projekty. Pro tvorbu vektorové databáze topografické mapy I : 25 000 se počítá
s vektorizací rastrového obrazu této mapy na displeji pracovní
stanice s přesností 2,5 až 7,5 m a s následnou komplexní edicí
jejích objektů. Aktivity jsou tu rozfázovány v systému C-M-U
(Capture -- Management - Using), který specifikuje sběr
prvotnich topografických dat, jejich správu v databázi a jejich
komplexní využití. Pro tuto databázi Federální topografický
úřad vydal katalog objektů.
V dalším vystoupení tohoto programového bloku informoval F. Marko ze slovenského Výzkumného ústavu geodézie
a kartografie o struktuře orgánů a organizací geodézie a kartografie ve státní správě Slovenské republiky. Zvláště podrobně
pojednal aktivity svého mateřského ústavu v oblasti geodézie
a geodynamiky, automatizace geodetických a kartografických
prací, kartografie, dálkového průzkumu Země a informačního.
zabezpečení rozvoje těchto disciplín. Přitom akcentoval zejmé-
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na zasazení těchto odborných národních činností do mezinárodniho kontextu.
V hlavni části svého příspěvku popsal systém Základnich
map Slovenské republiky zahrnujicí měřítkovou řadu od
I : 10000 do I: 200000. Osvětlil klíčové postavení Základní
mapy SR v měřítku I : 10 000 v tomto systému a stručně pojednal jeji obsahové a formální charakteristiky. Za hlavní rozvojový projekt současnosti označil v této souvislosti transformací
uvedené analogové mapy na digitální topografickou databázi,
která se má stát lokalizačnim základem geografických informačních systémů na Slovensku.
Dále pak F. Marko pojednal proces sběru dat pro tento projekt, který se zakládá jednak na digitalizaci platného mapového obrazu sledované mapy, a jednak na vyhodnoceni změnových dat opírajícím se o aktuální letecké měřické snímky.
Vlastní realizace projektu je komplexně zabezpečena technologií Intergraph a její další zdokonalení slibuje implementace
obrazové stanice téhož výrobce, kterou slovenská kartografická služba právě v současnosti ziskává v rámci programu
PHARE.
V následujicí diskuzi si účastníci workshopu vyměnili názory na několik aktuálních odborných otázek. V prvé řadě zaujala problematika objektově orientovaných topografických databází, za něž se často chybně považují prostě takové databáze,
v nichž uceleným jevům reálného světa korespondují ucelené
objekty. Ve skutečnosti však autentické objektově orientované
databáze k tomu, aby se jejich objekty daly snadno vytvářet,
využívat a spravovat, musí navíc vykazovat řadu vlastnosti, jako je zapouzdření, klasifikace, hierarchie tříd, dědičnost, rozšiřitelnost, polymorfismus, skladebnost a agregace. Přitom se
ukazuje, že právě přechod stávajících hierarchických, relačních a dalšich typů topografických databází na databáze objektově orientované je při slibem efektivního překonání problémů souvisejícich s jejich aktualizací.
V návaznosti pak byl z hlediska nároků údržby topografických databází kriticky hodnocen potenciál softwarového prostředi l/MGE, který systémově zvládá přibližně osmdesát procent případů prakticky vznikajících při aktualizaci, ale zbylé
sítuace neošetřuje a je třeba je překonávat nesystémově. Jako
takto obtížně řešítelné se ukazují kupř. některé případy aktualizací vyvolané segmentace liniových objektů a také jiné dílčí
situace, pro jejichž efektivní zvládnuti by bylo žádoucí doplněni l/MGE softwarem specificky zaměřeným na podporu aktualizace databází. Ve srovnání s tím se software ARC/INFO
jeví v praxi jako uživatelsky méně přátelský, ale je zároveň
schopen systémově řešit bezezbytku veškeré v aktualizační praxi se vyskytující situace.
Dále diskutovaná otázka výměnných formátů ukázala na
mnohá přetrvávající úskalí v jejich funkčnosti. Nejfrekventovaněji potřebné konverze mezi formáty Intergraphu a ARC/
INFO jsou sice ošetřeny existujícím firmware, ale praxe ukazuje, že funguje nekomplexně a s řadou omezení. Jako velmi
dokonalý byl oceněn výměnný formát DIGEST, ale zároveň
poukázáno na složitost jeho aplikace, což vede praxi výměny
topografických dat k tomu, že se jeho použití vyhýbá. Skeptické stanovisko bylo také zaujato k dosavadnim výsledkům aktivit komise pro výměnu dat zřízené v rámci ICA a jejich příspěvku k překonávání faktických problémů výměny topografických databází a s rezervou zminěny ze stejných aspektů aktivity technických komisi CEN a ISO, zabývajicích se technickou normalizací této věcné oblasti.
Výměna názorů se rovněž zaměřila na postavení atributových dat v topografické databázi. Byl potvrzen jejich význam
pro komplexni poznávací a rozhodovací aplikace s prostorovou orientací a přiznáno, že jejich absence v topografické databázi může omezovat její uživatelskou atraktivnost. Zároveň
však výrazně vyznělo přesvědčení, že atributová data nejsou
odbornou doménou kartografických služeb a že by tudíž v jejich topografických databázích neměla zaujímat významné postavení. Jako nosný argument se přitom uplatnila zásada, že
posláním služeb je především racionální tvorba map a že
v kontextu s tim detailní atributová data představují informační nadstavbu, jež přináleží do působnosti jiných disciplín.
Jako poslední diskuzní téma se pak uplatnily digitální databáze osových linií pozemních komunikací, které se dostaly do
popředí zájmu nejen kartografických služeb, ale i řady silných
soukromých firem v souvislosti s potřebou informační podpory nově vyvíj\;ných autonomních navigačních systémů silničních vozidel. Rada kartografických služeb sdružených v CERCO tyto databáze vyčleňuje z komplexních topografických databází, věnuje zvýšenou pozornost jejich informační kvalitě

a zabezpečuje jejích údržbu ve zkrácených cyklech. Tato data
se stávají organíckou součástí velice výnosných obchodních
případů a v souvislosti s tím se také množí výskyty porušení
autorských práv jejich zákonných správců.
3. Aktualizace topografických databází
Přednášky a diskuzi k problematice aktualizace topografických databází řídil G. Mitchell z Kartografické služby Severního Irska. V úvodu do vlastního programu shrnul hlavní, již
předtím vyslovená fakta o zvláštní povaze a náročnosti realizace tohoto procesu, pro jehož efektivní zvládnutí je zapotřebí
vyvinout ještě mnoho tvořivé práce. Konstatoval, že podle jeho názoru je nezbytné především rozvinout metodologii tvorby, správy a využití digitálních topografických databází nově
obohacovaných o časový rozměr a převést ji z několika málo
kvalifikovaných akademických prací do prostředí provozní
technologie.
Dále pak spatřuje významnou úlohu v překonání těžkopádnosti této technologie a v docílení její přiměřené uživatelské
přátelskosti. Za třetí rozvojový problém označil promyšlené
vytváření specifického hardwarového a softwarového zázemí
podporujícího racionální aktualizaci topografických databází.
A jako poslední klíčový problém pak G. Mitchell zmínil systematické úsilí, sledující úplnou kompatibilitu vytvářených aktualizačních topografických
dat s existujícími správcovskými
i uživatelskými topografickými databázemi.
V navazující části programu
přednesl svůj příspěvek
K. Birth ze Zeměměřického úřadu Severního Porýní- Vestfálska, který se zaměřil na údržbu německého geoinformačního
systému ATKIS ve své spolkové zemi. Stručně charakterizoval
tento systém a připomněl, že pracuje s digitálním topografickým modelem a digitálním kartografickým modelem území.
Přitom se opírá o existenci Základní mapy I : 5000, která je na
celém území země udržována ve velmi dobré kvalitě. Digitální
topografický model je v rámci ATKIS budován na úrovni podrobnosti
měřítek
I: 25 000 a dále
pak
I: 200000
a I : I 000000. V databázi I :25 000 se zobrazují téměř tři miliony objektů a její aktualizace byla letos provedena zatím jen
pro malou část území.
Při sběru dat o územních změnách se využívají aktuálnější
tematické mapy přiměřeného měřítka, dále pak aktuální ortofotosnímky a rovněž do šetření a doměření v územní realitě.
Zjištěné změny se promítají výhradně analogovou cestou do
Základní mapy I: 5 000 s přesnosti u vybraných bodů 3 m
a z ní se pak digitalizují s podporou ortofotosnímků pro svou
integraci do digitálního topografického
modelu I: 25000.
V tomto procesu sběru aktualizačních topografických dat se jako nejtíživější problém projevuje jejich ne homogenita, která
akcentuje potřebu dokonalého katalogu objektů jako normativní základny sjednocování aktualízačních dat a také nutnost
nasazení zkušených topografů, bez jejichž know-how je kompetentní zvládnutí aktualizace sledovaného topografického
modelu nemyslitelné.
Cyklus obnovy topografické mapy I : 25 000 je dnes pětiletý a předpokládá se, že se beze změny uplatní i ve vztahu
k digítálnímu topografickému
modelu téhož měřítka. Zároveň však pro vybrané třídy objektů (kupř. pozemni komunikace) se tento cyklus zkracuje na jeden rok. V souvíslosti
s uvedením délky cyklu se přitom zdůrazňuje, že se týká
vlastní aktualizace topografického
modelu a nikoliv sběru
aktualizačních dat, který by měl být dle možnosti soustavný.
Přitom se ukazuje, že pro průběžnou evidenci územních
změn je nezbytné mít informačně obhospodařované
území
rozděleno na přiměřeně velké zpravodajské jednotky, jejichž
sledování garantuje úředně jmenovaný odpovědný topograf.
Pro úspěšný výkon jeho funkce je třeba, aby měl navázány
trvalé kontakty se subjekty, které rozhoduji o realizaci územních změn nebo zajišťují pro jiné účely jejich registraci a na
základě takto získávané informace aby adresně orientoval
svou péči o svěřené území.
ATKIS zatím počítá jen s distribucí aktualizačních topografických dat s nezbytným vlícovacím okolím a identIfikací
s tím, že si je uživatelé do své kopie topografického modelu sami integrují. Ošetření aktualizací zrušených části topografického modelu a zavedení časového rozměru do tohoto modelu
zatím není metodicky a technologicky zabezpečeno. Kromě
výhledového řešení tohoto problému pokládá Zeměměřícký
úřad Severního Porýní-Vestfálska za významnou budoucí inovaci procesu údržby topografického model u I: 25 000 komplexní modernizací polního sběru dat o územnich změnách

1995/248

Geodetický a kartografický obzor
ročník 41/83, 1995, číslo 11
249

s výraznějším uplatněním GPS, mobilního ATKIS a dalších racionalizačních nástrojů.
Druhou přednášku v tomto programovém bloku prezentoval
L. J. Rackham z britské Kartografické služby. Poukázal na to,
že jeho služba má v mapování dvěstěletou tradici a že se její
aktivíty mohou opírat na celém státním území o existenci mapy velkého měřítka. Připomněl, že počátky uplatněni digitálni
technologie v jejích mapovacích aktivitách sahaji do roku 1971
a že její dalši rozšiření umožnilo následné výrazné uplatnění
automatizované kartografie a pozoruhodný rozvoj geografických informačních systémů v jeho zemi. Britská Kartografická
služba se také může v současnosti vykázat pokročilou náhradou grafické archivace dat archivací digitální a významnou
participací na velice živém anglickém trhu s digitálními prostorovými daty.
Digitální data spravovaná službou zahrnuji široký sortiment, do něhož spadají velkoměřítková data, adresní body staveb, osové linie pozemních komunikací, správní hranice, výšková data, středoměřítková data a data maloměřítková. Digitálni velkoměřítková data jsou odvozena z grafických map
I : I 250 resp. I :2 500 a vykazují jednoduchou bodovou a liniovou strukturu. Jsou uložena Aa dvěstědvaceti tisících mapových jednotkách a je pro ně zabezpečena soustavná údržba
fotogrammetrickými a polními měřickými technologiemi. Kromě exportu souborů dígitálních dat mohou být na objednávku
graficky z digitálních dat zobrazeny jednotlivé mapové listy
s aktuálním stavem a to přímo v obchodních střediscích, jež
zastupuji službu. Komerčně jsou také nabízena jen digitální
aktualizační data.
Významným produktem jsou souřadnicové adresy staveb,
které jsou založeny na poštovním adresním souboru a v celkovém objemu pětadvaceti milionů adres jsou soustavně udržovaným datovým souborem. Osové linie pozemních komunikací jako další produkt služby jsou pořádány v databázi OSCAR
(Ordnance Survey Centre Alignment of Roads) s topologickou
strukturou hran a uzlů a s registrací názvů a tříd komunikací.
Tato data jsou založena na mapě velkého měřítka, poskytují se
po základních územních jednotkách 5 x 5 km pro celé státní
území a to se šesti měsíční periodou obnovy. Významný digitální datový produkt reprezentuji hranice správních jednotek celého státního území a to na úrovni podrobností
mapy
I; 10000. Tento produkt vykazuje topologickou
strukturu
hran, uzlů a stěn a je organizován po územních jednotkách
25 x 25 km. Je aktualizován každý rok, přičemž jeho historická
data jsou uspořádaně archivována.
Ke standardním produktům britské Kartografické služby
přináležejí rovněž digitální výšková data, která jsou k dispozici
na úrovni podrobnosti měřítka I : 50000 buď ve formě digitálního modelu reliéfu ve čtvercové síti anebo ve formě vrstevnic
a to vesměs po územních jednotkách 20X20 km. Objednat si
lze též zakázkové pořízení digitálních výškových dat na úrovni
podrobnosti měřítka I : 10 000, která se poskytují po územních
jednotkách 5 x 5 km buď ve formě bodového digitálního modelu reliéfu ve čtvercové síti, nebo digitálního modelu relíéfu
v profilech, dále pak ve tvaru vrstevnic anebo konečně i výškového profilu reliéfu podél jakýchkoliv zákazníkem digitálně
zadaných linií (např. výškové profily pozemních komunikací
apod.).
Frekventovaně využívaným produktem britské Kartografické služby jsou středoměřítková digitální data reprezentovaná
digitální rastrovou bezešvou černobílou mapou I : 10 000 poskytovanou pro celé státní území po územních jednotkách
5 x 5 km a digitální rastrovou bezešvou barevnou mapou
I : 50000, která je k dispozici rovněž pro celé území státu po
územních jednotkách 20 x 20 km. A konečně maloměřítková
digitální data d'sou v nabídce služby zastoupena vektorovou
mapou I :250 00, která je pro celé státní území poskytována
po územních jednotkách 50 x 50 km v rozdělení do tří vrstev
(komunikace - sídla, správní jednotky a hranice využití pozemků - vodstvo). Podobně je k dispozicí digitální vektorová
mapa I: 625 000 distribuovaná
po jednotkách
100x 100 km
v rozdělení do pěti vrstev (komunikace - sídla - vodstvo správní jednotky - břehovka).
V celkovém
hodnocení
těchto
digitálních
produktů
L. J. Rackham uvedl, že jsou výsledkem pětadvacetiletého vývoje. Podtrhl, že je v jejich obsahu zobrazen kartografický pohled na územní realitu a že jsou spravovány v navzájem oddělených databázích s jen dílčím meziměřítkovým propojením.
Aktualizace uvedených digitálních dat se realizuje přejímkou
údajů z vlastních aktuálních databázi velkého měřítka, fotogrammetrickým sběrem a polním mapováním. Nezanedbává

se také možnost využivat kvalifikovaná data spravovaná dalšími subjekty. Nicméně přesto, že zavedený systém údržby sledovaných digitálních dat funguje, shledává se stále naléhavěji
potřeba jeho zdokonalení.
V souvislosti s tim se projevuje především nutnost docílit výraznější integrace a konsistence obhospodařovaných
digitálních dat jako celku. Přitom je třeba se opřít o jednotný konceptuální model zobrazované reality, oprostit se od její jednostranně kartografické interpretace, omezit multiplicity v obnově digitálních dat, postavit identifikaci objektů na jednotný
základ a přijmout další racionalizační opatření. Jako žádoucí
se pociťuje rovněž potřeba sjednoceni při stupů k pamatování
a správě datových souborů, vybudování jednotných rozhraní
a zlepšení dostupnosti těchto dat. Jako naléhavé se jeví zavedení časové proměnné do datových bází, explicitní manipulace času, zajištění konzistence dat různého vročení v databázích, vytváření jejich časových verzí, systematické údržby historických časových řad a optimalizace nabídky aktualizačních
dat.
Vážným aspektem je kvalita dat, přičemž je třeba brát
v úvahu, že každá historická vrstva digitální databáze bude
odrážet ve své kvalitě poplatnost v té době disponibilní technologii. Proto lze očekávat, že takto vzniklá nesourodost postupně aktualízovaných databází bude vyvolávat jistou periodickou potřebu jejich sjednocení novým mapováním. Neméně důležitým problémem je nezbytnost snižování nákladů na
údržbu digitálních dat, kterého lze docilovat zabezpečenim
externich informačních zdrojů pro adresnou lokalizaci výskytu změn územní reality, technickou normalizací technologie
obnovy dat, promyšlenějším využitím GPS, dálkového průzkumu a mobilních geografických informačních systémů, zaváděním systému péče o jakost dat a uplatněním dalších racionalizačních opatření.
V následující diskuzi k prosloveným příspěvkům o aktualizaci topografických databázi potom byla pojednána řada dílčích otázek. Učastníci si vyměnili názory na to, zda prosazovat
průběžnou nebo periodickou aktualizaci databází a dospěli
k závěru, že je zapotřebí hledat kompromisní řešení, které nezpůsobí nepřijatelné zatížení ekonomiky údržby její úzkostlivou permanentností a zároveň nepřipustí zastarávání databáze
v míře, která by poškozovala její aplíkační potencíál. Dále byla posuzována
formální stránka aktualizační
technologie
a konstatováno, že se při současné technologícké zabezpečenosti procesu nelze obejít bez grafické registrace aktualizovaných
dat a jejich následné digitalizace a že perspektívní přechod na
prvotní registraci změnových dat v dígitální formě je podmíněn zavedením uživatelsky přátelštějšího technologíckého zázemí.
Pozornosti neušel ani klíčový význam zavedení jednotného
systému identifikace objektů databází pro hladký průběh aktualizace topografických databází. Posuzovány byly rovněž dvě
varianty zprostředkování
aktualizovaných dat, z nichž jedna
počítá s exportem celé aktualizované databáze a druhá jen
s poskytováním aktualizačních dat, které si klient sám integruje do své databáze a byly vyhodnoceny klady a slabé stránky
obou řešení. Jako kardinální otázka bez jasné odpovědi zůstal
nadhozený problém racionálního promítnutí aktualizačních
změn z podrobné do méně podrobné digitální topografické databáze při přetrvávající absenci provozuschopného
instrumentária automatizované generalizace dat. A konečně se znovu
diskutovaly možnosti softwarové podpory temporálních topografických databází a uvažovaly alternativy sdruženého vývojového úsilí, tlaků na producenty softwaru a jiné varianty jejího urychleného získání.

Program workshopu souhrnně vyhodnotil a uzavřel J. van der
Linde, který jménem vedení CERCO pracovní skupiny IX
konstatoval, že sice v průběhu akce nebylo docíleno žádných
konečných řešení naléhavých problémů nakupených kolem aktualizace topografických databází, nicméně se podařilo tyto
problémy důkladně zmapovat a tím bylo vytvořeno nezbytné
předpolí pro jejich postupné zvládnutí. Zároveň vyslovil přesvědčení, že se shromážděná skupina expertů bude na tomto
procesu účinně podílet.
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Workshop CERCO pracovní skupiny I k autorskoprávní ochraně
a ekonomickým záležitostem
kolem kartografických dat

g.

Po květnovém workshopu CERCO pracovní skupiny IX se stala nizozemská Topografická služba v Emmenu ve dnech
12. a 13. června 1995 ději.štěm další akce
CER CO. Tentokráte se tu za účasti čtrnácti reprezentantů státních kartografických služeb z Belgie, České republiky,
Dánska, Finska, Islandu, Německa, Nizozemska, Norska, Severniho Irska, Slovinska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie konal workshop CERCO pracovní
skupiny I (CERCO/WG 1). Na jeho programu byla rekapitulace
současn:vch aktivit pracovní skupiny a projednání aktuálních problémů autorskoprávní ochrany a cenové politiky kolem kartografickf'ch dat.

~"Ij."''''

CERCO/WG I navázala ve své činnosti na závěry svého předchozího pracovního setkání, jež proběhlo v lístopadu 1994
v Bruselu (viz GaKO 1995, č. 3). O průběhu a výsledcích tohoto bruselského setkání předložil generální tajemník CERCO
J. Mousset členským zemím CERCO oficiální souhrnnou zprávu (CERCO zn. 11340/1994), jejíž součástí je i rozsáhlá informační dokumentace projektu ZABAGED a Pravidel užití státních mapových děl vydávaných v působnosti ČÚZK.
Jmenovaný činitel rovněž o dosavadní činnosti CERCO/
WG I zpravil v únoru 1995 poradní sbor CERCO stručnou písemnou informací. V tomtéž měsíci se pak v souvislosti s odchodem I. Wingarda ze švédské kartografické služby uvolnilo
místo předsedy pracovní skupiny a této funkce se v následujícím období ujala L. Aslesen z norské kartografické služby. Pod
jejím vedením se v rámci CERCO/WG I uskutečnila v I.
čtvrtletí 1995 rozsáhlá průzkumová anketa.
Tato dotazníková akce sledovala jednak autorskoprávní
ochranu kartografických produktů, a jednak kolem nich uplatňovanou cenovou politiku a její výsledky byly předány v souhrnné formě členům pracovní skupiny. Na její první, autorskoprávní části se zúčastnilo třináct členů CERCO a sice Česká
republika, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká
Británie.
Z vyhodnocení této části průzkumu je zřejmé, že převážná
většina participujících
zemí má ochranu autorských práv
k tvůrčím dílům zabezpečenu specífickým autorským zákonem, v některých případech pak navíc občanským zákoníkem
či jinými legíslativními nástroji. Jde přitom převážně o zákony
ze šedesátých a sedmdesátých let, vyskytují se však i případy
zcela nedávno vyhlášených právních norem (Velká Británie 1988, Švýcarsko - 1992, Polsko - 1994).
Většina uvedených zákonů přitom kvalifikuje kartografická
díla jako možný předmět autorskoprávní
ochrany, celkově
jsou však tyto národní právní normy navzájem v řadě menších
nebo větších detailů natolik odlišné, že je obtížné v nich identifikovat společné principy. Existující národní specifika v autorskoprávní ochraně tvůrčích děl lze přitom studovat v řadě publikovaných právních výkladů, které v anketě specifikovala většina národních respondentů.
Jako doklad toho, jak jsou národní kartografické služby
schopné prakticky využívat existující autorskoprávní ochranu
svých kartografických produktů a obhajovat nárok na svou autorskou odměnu za využití produktů vlastní provenience, vypovídá názorně skutečnost, že pouze tři účastníci ankety mohli
uvést alespoň jeden případ soudních rozhodnutí ve věci pirátského zneužití map. Jako důsledné v uplatnění svého práva se
přitom projevily zejména kartografické
služby Švýcarska
a Velké Británie.
Pokud jde o ošetření právnich zájmů producentů map jinými než autorskými zákony, ukázala anketa, že jen asi třetina

respondentů má identifikovánu možnost své ochrany proti nekalé soutěži, a to buď specifickým zákonem anebo v rámci občanského zákoníku. Existující národní zeměměřické zákony
pak sledované aspekty autorskoprávní či jiné ochrany kartografických děl neřeší a povětšinou se v této věci odkazují na
specifické právní normy.
Druhé částí ankety, realizované v rámci CERCO/WG I
a věnované cenové politice kolem kartografických produktů,
se potom zúčastnilo deset členských zemí, a to Ceská republika, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Rakousko, Severní Irsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Ukázalo se, že
vlastní topografické mapování je v zemích všech participujících respondentů s výjimkou Velké Británie zabezpečováno
v současné době převážně státním rozpočtem. Britská kartografická služba si však náklady na topografické mapování musí ze čtyř pětin krýt z vlastních finančních zdrojů, zatímco příspěvek na tyto aktivity pocházející ze státního rozpočtu repre~entuje jen jednu pětinu. Naopak v některých zemích (např.
Svédsko, Irsko) malým podílem participují na úhradě těchto
nákladů hlavní uživatelé topografických map.
Náklady na finalizaci kartografických výrobků, které zahrnují např. polygrafické zpracování tradičních map, pořízení
kopií jejich digitálních verzí apod., ale také marketingové náklady, jsou ve většině zúčastněných zemí plně hrazeny cenami
uvažovaných produktů. Přitom takto v cenách získané prostředky jsou v případě jedné třetiny respondujících služeb odváděny do státního rozpočtu, zbylé dvě třetiny zúčastněných
národních kartografických služeb je pak samy využívají zejména na úhradu materiálových nákladů, údržbu kartografických
dat a na podporu inovace své produkce směrem k jejím digitálním formám. V naposledy jmenovaných případech je samozřejmě důležitou složkou uplatněného cenového modelu zisk.
Jako příznačné pro příští vývoj své cenové politiky uvedla
polovina zúčastněných služeb úsili zabezpečit podstatné nebo
úplné
financování
odborných
činností
prostřednictvim
tržníc~ cen svých grafických i digitálních produktů, a tedy
nezáVisle nebo s redukovanou závislostí na státním rozpočtu.
Přitom bylo zdůrazněno, že naplňování tohoto záměru nemůže být docíleno pouhým cenovým diktátem národních kartografických agentur. Musí se stát výslednicí citlivého porovnávání vlastních cenových záměrů s cenami konkurenčních kartografických produktů a výrobků jim podobných, vyhodnocení mezní ceny, kterou potenciální klientela nemůže anebo není ochotna překročit a rovněž zakalkulování panujících inflačních trendů.
V intencích těchto vývojových perspektiv se pak jeví několik
málo národních případů uplatnění zásady bezplatného poskytováni kartografických produktů veřejné správě jako relikty
minulých časů, jejichž likvidace je věcí nejbližší budoucnostI.
Za vyhraněný příklad takové současné praxe a s ní kontrastujícího výhledu přitom možno označit zejména švýcarskou kartografickou službu.
Celkově lze v rámci CERCO/WG I realizovanou anketu
pokládat za vítaný příspěvek ke zmapováni současného stavu
panujícího v zúčastněných národních kartografických
službách v autorskoprávní ochraně a cenové politice kolem mapových produktů. Proto také bylo doporučeno jeji výsledky
ve finalizované
formě předložit nadcházejícímu
valnému
shromáždění CERCO. Současně je však třeba vyslovit politování nad tím, že mimo okruh účastníků ankety zůstaly takové
země, jako je Francie, Německo a Norsko(!), jež mají - ve·
dle Velké Británie - služby systematicky budující svou cenovou politiku jako podporu své stále rostoucí nezávislosti na
státním rozpočtu, kterou možno označit na perspektivní celoevropský trend.
2. Aktuální problémy autorskoprávní
dat

ochrany kartografických

V rámcí ínventury aktuálních problémů kolem autorskoprávní
ochrany kartografických dat dotýkající se působnosti národních kartografických služeb diskutovala CERCO/WG I několik závažných případů. Nejvíce kritické pozornosti si zasloužily aktivity americké Defence Mapping Agency (DM A), která
v souvislosti s vojenskou spoluprací Spojených států s evropskými zeměmi od nich získává pro vojenské účely kartografické produkty, které však následně uvolňuje pro běžné tržní využití v cívilní sféře. Tak se dostala na trh mapa světa na CD
ROM a v nejbližší době se podobně může na trhu objevit i topografická mapa I : 50 000 podstatné části Evropy.
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Tyto činy porušují evropské autorské právo, jehož vykonavatelem jsou evropské státní kartografické instituce, přičemž
však zároveň zřejmě jde o kroky, které nejsou v rozporu s americkým oficiálnim při stupem k autorskoprávni ochraně kartografických dat, s nimiž disponuje stát. Potiž je v tom, že evropšti právnici nejsou zběhlí v americké legislativě a jedním z důsledků tohoto nepříznivého stavu je nízký stupeň ošetření
právní ochrany kartografických dat jednotlivých evropských
států v příslušných smlouvách s DMA.
Proto se CERCO/WG I ujala úkolu předložit příštímu valnému shromáždění CERCO o kauze DMA ucelenou informaci. Zároveň by tomuto vrcholnému shromáždění mělo být navrženo řešení, které by sledovalo zachování evropské autorskoprávní ochrany kartografických produktů v prostředí amerického právního řádu a jež by při obhajobě takto motivovaných
ekonomíckých zájmů členských služeb využilo autority CERCO.
Zároveň však byly vyjádřeny jisté pochyby, zda se CERCO vůbec chce a Je ochotno v této oblasti rozhodně angažovat proti subjektům stojícím mimo jeho organizační strukturu. Tuto pochybnost vyvolala zejména skutečnost, že CERCO zatím neučinilo nic ani v dlouhodobém sporu mezi svými dvěma členskými zeměmi. Jedná se tu o přetrvávajicí případ porušení autorskoprávních
zájmů islandské kartografické
služby maďarskou soukromou firmou, který maďarská kartografická služba zatím - přes četné přísliby - nevyřešila
a poškozené straně dosud nezajistila žádoucí satisfakci. Také
k němu proto připraví CERCO/WG I pro nadcházející valné
shromáždění CERCO hodnotící zprávu s výzvou k vyvinutí
tlaku na maďarskou službu ve prospěch urychleného dořešení případu.
Dále pak byla připomenuta již dříve uplatněná stížnost švýcarské kartografické služby na porušování jejích autorských
práv, k němuž dochází neoprávněným komerčním využitím jejích mapových produktů předávaných do sousedních zemi pro
potřeby řešeni mezi národ nich projektů přihraniční spolupráce. Zároveň bylo upozorněno na potenciálni výskyt sporů národních kartografických služeb s firmami TeleAtlas a ET AK,
jež využívají na základě mnohdy nedokonalých smluv státni
kartografická dila pro tvorbu digitálních záznamů osových linii pozemních komunikací pro autonomní navigační systémy
silničních vozidel.
Ve světle těchto exemplárních případů spatřuje CERCO/
WG I své další poslání na úseku autorského práva k mapovým
produktům
v odborném servisu národním kartografickým
službám pří prevencí poškozování jejích autorskoprávních zájmů, ve vyvíjení snah o vzájemnou harmonizací národních zákonných norem kolem autorskoprávní
ochrany kartografických dat a v přípravě odborných stanovisek a iníciativních
návrhů pro CERCO. Pro své příští aktivíty na tomto poli přitom hodlá využívat nejen svých plenárních zasedání, ale i setkání úžeji personálně obsazených ad hoc skupin a také dálkové výměny názorů a formulování stanovisek.
V dalším programu tohoto bloku se pak pracovní skupina
zabývala některými teoretickými otázkamí kolem autorského
práva ve světle Bernské konvence a to v obecné rovině i ve
vztahu ke kartografickým datům jak v analogové, tak i v digitální formě. Zvláštní pozornost účastníků jednání se přitom zaměřila na potřebu cítlivého rozlišení toho, co představuje
v kartografických
datech fakta, která nelze autorskoprávní
ochranou jakkoliv monopolizovat, a co reprezentuje tvořivou
kartografickou interpretaci faktů, která se naopak předmětem
autorskoprávní ochrany může stát.
V souvislosti s tím bylo také demonstrováno, že i jednotlivé
kartografické dílo, chráněné jako celek autorským zákonem, je
ve svém obsahu směsí jednak autorskoprávně
chránitelných
tvůrčích interpretací územní reality, a jednak faktů, na něž takovou ochranu nelze vztahovat. Přítom se ukázalo, jak určující
význam má v tomto ohledu měřitko kartografické reprezentace
územní reality, neboť čím je větší, tím blíže má kartografický
produkt svým obsahem k faktům (jejíchž prototypem je samotná realita) a naopak čím je menši, tím větší podíl kartografické
ínterpretace těchto faktů obsahuje a tím větší nabízí prostor
pro uplatnění své autorskoprávní ochrany.
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přičemž bylo přesvědčivě dokumentováno, že se zde nejedná
o prosté stanovení ceny. Jde tu o široký komplex náročných
odborných aktivit zahrnujících především všestranný marketingový průzkum a teprve jeho závěry se mohou stát východiskem pro věcnou specifikaci jednotlivých položek cenového
modelu kartografických dat.
Národní kartografické služby, které - jako kupř. britská
- mají v této oblasti dlouholetou zkušenost, se přitom vyhýbají tomu, aby do svých ceníků předem stanovovaly přirážky
na různé způsoby a objemy využití poskytnutých dat. Jsou
totiž přesvědčeny o možnosti dojednat vždy právě na základě
ad hoc provedeného průzkumu trhu, studia existujících demografických statistik a jiných podkladů v každém jednotlivém komerčním případu maximální cenu optimálně profitující z poskytnutí práva užít předmět svého duševního vlastnictví.
Přitom bylo poukázáno na skutečnost, že kartografická data
jsou zvláštnim druhem zboží, které se s relativně malými náklady neomezeně rozmnožuje, svým prodejem klientovi u svého tvůrce nemizí a také jejich aplikace uživatelem nezpůsobuje
jejich spotřebování. V souvislosti s tím je rovněž patrné, že je
výstižnějši než o prodeji kartografických dat hovořit o poskytnutí práva k jejich využití. Proto je pak také na místě neužívat
v tomto kontextu pojem "cena", ale spíše termín "Iicenční poplatek" a připadné uplatnění pojmů "cena", "cenová politika", "cenový model" apod. uvažovat v tomto prostředí jen
v naznačeném přeneseném slova smyslu.
Bylo rovněž konstatováno, že ve většině členských zemí
CERCO je zaznamenáván rostoucí tlak privátního sektoru na
to, aby mu národní kartografické služby poskytovaly základní kartografická data v analogové i digitální formě, aby nad
nimi zainteresované firmy mohly vytvářet své produkty s přidanou hodnotou. Bylo zdůrazněno, že tento trend nelze
v žádném připadě chápat jako důvod rezignace dotčených
národních kartografických služeb na svá autorská práva, ale
spíše jako výzvu k pružnější komerční polítice, s jejímž využitím mohou i samy profitovat na netradiční podnikavosti soukromých subjektů.
V této souvislosti se nabízí řada forem partnerských vztahů
mezi službami a privátními firmami založených na mnoha
možnostech počínaje oboustranně
výhodnými obchodnimi
smlouvami na užití poskytnutých mapových dat a konče vytvořením joint-ventures. Zvláštní kapitolu v těchto vztazích pak
reprezentují snahy o využívání kartografických dat v prostředí
geografických informačních systémů, které nutí ty kartografické služby, jež svá digitálni data vytvářely jen pro kartografické
účely, k novým technologickým, komerčním a dalším opatřením.
Celkově přispělo projednání těchto obchodních aspektů kolem kartografických dat k novému uvědomění si veškeré jejich
složitosti a náročnosti, jejichž zvládnutí je nemyslítelné bez náležitě kompetentního personálního zabezpečení kvalifikovanými marketinkovými odborníky. Ukázalo se, že zejména menší
národní kartografické služby zatím tuto stránku věci nedocenily a přistupují k jejímu řešení z diletantských pozíc, což se
zvláště negativně projevuje v mezinárodních projektech řízených externími subjekty a řešených za účasti několika národnich kartografických agentur. V souvislosti s tim se CERCO/
WG I chce v budoucnu stát konzultační platformou pro překonávání naznačených nedostatků.

Účast na workshopu CERCO/WG I se stala vítanou příležitosti k doplnění poznatků o teoretickém zázemi a praktickém
uplatněni autorskoprávní ochrany kartografických dat a jejich
obchodním zhodnocení v širokém evropském kontextu. Získané znalosti motivují ke konfrontaci naší praxe s pokročilejšími
zkušenostmi vybraných zahraničních kartografických služeb
a stanou se v dané oblasti zdrojem impulsů pro iniciování žádoucích změn v našich přístupech. Naše státní kartografická
služba získala řadu podnětů ke zdokonalení marketinkového
zabezpečení úspěšnosti své produkce na trhu i k důraznějšimu
zajištění právní ochrany v ní obsaženého předmětu duševniho
vlastnictví.

3. Aktuální problémy cenové politiky kolem kartografických
dat
V oblasti cenové politiky, týkající se mapových produktů, se
CERCO/WG I zabývala v prvé řadě jejím celkovým pojetím,

1995/251

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

Geodetický a kartografický obzor
ročník 41183, 1995, číslo 11

252

10. Valné shromáždění Mezinárodní kartografické asociace
Ve dnech 3. a 9. září 1995 se uskutečnilo v Barceloně zasedání 10.
Valného shromáždění (General Assembly) Mezinárodní kartografic~é asociace (International Cartographic Association-ICA).
Uvodního zasedání konaného dne 3. září se zúčastnili zástupci kartografických
spol~čností 46 členských zemí ICA.
Kartografickou společnost Ceské republiky (CR) na jednání
zastupovali doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (předseda
společnosti) a doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (místopředseda). Kartografickou společnost Slovenské republiky (SR) zastupovala na jednání Ing. Tatjana Hubová.
Jednání Valného shromáždění zahájil president ICA D. R.
Fraser Taylor (Kanada). Po schválení programu jednání provedl generální sekretář ICA Jean-Philippe Grelot (Francíe)
kontrolu účasti na zasedání a volbu skrutátorů. V průběhu
čtyřletého funkčního období Výkonného výboru ICA (Executive Committee) došlo k řadě politických změn, které měly bezprostřední vliv na členství v asociaci. Přestalo existovat Ceskoslovensko a Německá demokratická republika, čímž došlo automaticky k ukončení jejich členství v ICA. Některé členské
země neuhradily po 3 roky členské příspěvky, čímž došlo podle statutu rovněž ke ztrátě jejich členství v asociaci. Šlo v minulém období o Dominikánskou
republiku, Syrii, Jugoslávii
a Zaire. Ukončení členství těchto zemí v ICA bylo schváleno
tajným hlasováníp1. Novýmí členy ICA se naopak staly od r.
1995 tyto státy: Azerbájdžán, Bělorusko, Kolumbie, Chorvatsko, Litva, Mongolsko, Katar, Slovensko, Slovinsko", Tanzanie,
Česká republika, Ukrajina, Venezuela a Vietnam. Clenství bývalé SSSR přešlo na Ruskou federaci.
O afilaci k ICA požádaly a byly přijaty tyto instituce: Barco
Graphics (Belgie), Hellenic Cartographic Society (Řecko), Heritage Manuscript and Documents (Kuvajt) a Geographical
Survey Institute (Japonsko). Naopak byla zrušena afilace firmy Maxwell Publication vzhledem k jejímu zániku.
Členské příspěvky pro další období zůstávají nezměněny, tj.
USD 250,- za jednotku. Státy jsou podle velikosti kategorizovány
do 8 skupin (např. USA platí 8 jednotek, tj. ročně USD 2000,-).
Afilované společnosti platí nejméně 2jednotky, tj. USD 500,-.
Dalším bodem jednání Valného shromáždění
ICA bylo
schválení zápisu z 9. zasedání, které se konalo v r. 1991 v Bournemouth (Velká Británie). Zápis, který vel mí podrobně vystihoval všechny body jednání, byl schválen bez připomínek.
Následujícím bodem byla zpráva presidenta ICA D. R. Frasera Taylora a generálního sekretáře a pokladníka Jean-Philippa Grelota o činnosti Výkonného výboru ICA a o rozpočtu
ajeho plnění v období 1991-95. Ve zprávách byl kladně hodnocen nárůst členských zemí v ICA, pořádání konferencí
a symposií a činnost většiny komisí a pracovních skupin ICA.
Nedostatky přetrvávají v kontaktu Výkonného výboru s některými kartografickými společnostmi nebo komitéty, které nepředkládají národní zprávy popř. ani nereagují na podněty a korespondenci, případně neplatí členské příspěvky. Pro zlepšení
situace bylo navrženo uspořádat v průběhu akce zvláštní setkání Výkonného výboru ICA s představiteli kartografických společností s cílem navázat bližší osobní kontakty a vyměnit si názory na další činnost a funkcí asociace. To se uskutečnilo dne
7. záři 19995 v hotelu Plaza. Za ČR se jednání zúčastnili předseda a místopředseda Kartografické společnosti ČR, za SR členka
výboru Kartografické společnosti SR Ing. T. Hubová.
Dalším bodem programu byla zpráva auditorů (Prof. E. Spiess, Švýcarsko a Prof. VI. Berk, Rusko) a návrh rozpočtu ICA
na období 1995-99, který byl Valným shromážděním bez
podstatnějších připomínek schválen. Následovala zpráva publikační komise ICA (Roger Anson), v níž byla podána podrobná informace o publikacích připravených komisemi a pracovními skupinami ICA v letech 1991-95 a vydaných nakladatelstvím Elsevier Science Publishers. Tyto publikace bylo možno
v průběhu konference zakoupit s 15% slevou. Zároveň informoval o požadavcích nakladatele na přípravu rukopisů pro
publikace, které mají být vydány v dalším období.
Dopolední jednání Valného shromáždění ICA pokračovalo
zprávou presidenta ICA D. R. Frasera Taylora o činnosti Mezinárodní unie pro zeměměřictví a mapováni (International

Union for Surveying and Mapping - IUSM), jejímž je ICA
členem. Ve zprávě byly podány informace o statutu, pracovních skupinách a strategických směrech činnosti unie.
Závěrečným bodem dopoledního jednání bylo projednání
změn statutu ICA podle došlých návrhů z členských zemí, které přednesl Dr. Christopher Board (V. Británie). Tyto změny
se týkaly úvodní kapitoly statutu (zdůraznění rovnosti mezi
členskými státy, odstranění diskriminace), dále článku 14, týkajicího se přípravy Valného shromáždění (organizace, připrava zpráv) a účasti na zasedání (možnost přizvání pozorovatelů)
a článků 28 resp. 29 (změny statutu a jeho příloh, které vstupují v platnost až po schválení Valným shromážděním).
Odpolední zasedání bylo zahájeno zprávami stálých komisí,
ad-hoc komísí a pracovních skupin, které byly ustaveny na 9. Valném shromáždění ICA v r. 1991. Dosaženy byly tyto výsledky:
- stálá komise pro výchovu a vzdělávání kartografů, předseda:
Prof. F. J. Ormeling (Holandsko), uspořádala ve spolupráci
s komisemi ICA řadu seminářů, např. o kartografických
aspektech vizualizace a GIS (Washington, 1992), o výrobě
map a digitální kartografii (Istanbul, 1994), o elektronických atlasech (Viségrad, 1994), o digitální kartografii a GlS
(Bangkok, 1994) a o oživených mapových obrazech (Madrid, 1995), dále se zaměřila na přípravu materiálů pro výchovu (publikace ICA Basic Cartography, svazek 1 a 2,
Exercise Manual apod.)
- stálá komise pro technologii výroby map, předseda: doc.
Ing. M. Mikšovský, CSc. (CR), uspořádala seminář o technologíi výroby map (K61n a. Rh., 1993, Praha, 1994) a spolupracovala na přípravě semináře o výrobě map a digitální
kartografií (Istanbul, 1994), zpracovala návrh standardizace
pro technologícká schemata a vydala publikaci "Technical
Reports 1991-95",
- stálá komise pro nové technologíe, předseda: Eric Anderson (USA), pracovala v sekcích na problematice generalizace, na GIS a dezénu map a na multimediích, členové se
aktivně zúčastnili řady mezinárodních akcí,
- stálá komise pro historii kartografie, předsedkyně: Monique Pelletier (Francie), uspořádala semináře o historických
mapách (Chicago, 1993, Wien, 1995) a vydala publikace
History of Cartography International News I a 2.
- komise pro tematické mapování ze satelitů, předseda: Betrand Galtier (Francie), zorganizovala symposium o družicových snímcích pro mapování a GIS (Tunis, 1993) a zpracovala publikace "La télédétection aux fins de la cartographie topographique et thématique" a "Guide Book for Thematic
Mapping from Satellite Imagery" (vyd. Elsevier Science
Publishers),
- komise pro mapy a užiti prostorových
dat, předseda:
Dr. James R. Carter (USA), místopředseda:
doc. RNDr.
Milan Konečný, CSc. (ČR), spoluorganizovala
semináře
o elektronických atlasech (Viségrad, 1994) a o oživených
mapových obrazech (Madrid, 1995), seminář o mapové
kresbě (Ottawa, 1994) a dále připravila bibliografii o využití
map pro počítačovou síť Internet,
- komise pro standardizaci a transfer prostorových dat, předseda: Prof. Harold Moellering (USA), připravila v r. 1991
publikaci "Spatial Database Transfer Standards: Current
International Status" a v r. 1994 technickou zprávu "Technical Characteristics for Assessing Standards for the Transfer of Spatial Data and Brief International Descriptions".
V tisku je publikace "Spatial Database Transfer Standards
2: Characteristics for Assessing Standards and Full Descriptions of the National and International Standards in the
World" (vyd. Elsevier Science Publishers),
- komise pro mapy pro slepé a slabozraké,
předseda:
Prof. J. W. Wiedel (USA), uspořádala seminář o automatizaci výroby tyf10map (Pereslavl-Zalessky, 1993) a workshop
a tyf10mapách (Sao Paulo, 1994).
Dalším bodem programu byly návrhy programů stávajících
a nově ustavovaných pracovních skupin pro období 1995-99,
představení nových kandidátů na funkce v ICA a presentace
Kanady a Jihoafrické republiky, které se ucházely o konání II.
Valného shromáždění a 19. mezinárodní kartografické konference ICA pro rok 1999.
Druhé zasedání 10. Valného shromáždění ICA se konalo
dne 9. 9. 1995 dopoledne v hotelu Plaza. Na úvod programu
jednání bylo uděleno čestného členství v Mezinárodní kartografické asociaci za dlouholetou aktivní činnost těmto významným kartografům:
Prof. R. Nunez de las Cuevas (Španělsko), býv. vice-prezident ICA,
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Prof. Ernst Spiess (Švýcarsko), býv. předseda stálé komise
ICA pro technologii výroby map,
Prof. J. Wiedel (USA), býv. předseda komise ICA pro mapy
pro slepé a slabozraké,
Dr. Arpád Papp- Váry (Maďarsko), býv. vice-prezident ICA a
Don Pierce (Austrálie), býv. generální sekretář a vice-prezident ICA.
Jednání dále pokračovalo volbou nového prezidenta ICA
pro období 1995-99. Do této funkce byl zvolen Dr. Michael
Wood, zástupce ředitele Centre of Remote Sensing and Mapping Science university v Aberdeenu (V. Británie). Ve funkci
generálního sekretáře a pokladnika byl volbou potvrzen JeanPhilippe Grelot (Francie). Do funkcí vice-presidentů ICA byli
zvoleni: Dr. Tosimoto Kanakubo (Japonsko), doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (ČR), J. Miranda i Canals (Španělsko),
J. M. Olsonová (USA), José G. Soli s (Filipíny), Regína Vasconcellosová (Brazílíe) a Dr. Bengt Rystedt (Švédsko).
Poté následovala volba audítorů, schválení komísí a pracovních skupín a jejich programů a volba předsedů stálých komisí, ad-hoc komisí a pracovních skupín. Rozhodnutím Valného
shromáždění byla zrušena stálá komise ICA pro nové technologíe, její funkci převzala stálá komíse pro technologíí výroby
map a některé nové pracovní skupiny.
V obdobi 1995-99 budou pokračovat v činnosti tyto stálé
komise ICA:
- komise pro výchovu a vzdělávání kartografů (předseda:
Prof. F. J. Ormeling, Holandsko),
- komise pro technologii výroby map (předseda: J. F. M. van
der Steen, Holandsko),
- komise pro historii kartografie (předseda: Matthew Edney, USA)
Potvrzena byla další činnost těchto dosavadních a nových adhoc komisí a pracovních skupin:
- komise pro standardizaci a transfer prostorových dat (předseda: Prof. Harold Moellering, USA),
- komise pro kvalitu prostorových dat (předseda: Dr. Joel
Morrison, USA),
- komise pro teoretické otázky kartografie (předseda: Dr. Tosímoto Kanakubo, Japonsko, vice-president ICA),
- komise pro vizualizaci (předseda:
Alan MacEachran,
USA),
- komise pro využití map (předseda: Dr. James Carter, USA),
- komise pro mapování z družicových snímků (předseda:
Marc Bernard, Francie),
- komise pro národní a regionální atlasy (předseda: Timothy
Trainor, USA),
- komise pro mapy pro slepé a slabozraké (předseda: Dr. Andrew Tatham, V. Británie),
- komise pro zapojení žen v kartografii (předsedkyně: Dr.
Eva Siekierska, Kanada),
- komise pro námořní kartografii (předseda: Ron Furness,
Austrálie),
- pracovní skupina pro kartografii map pro děti (předsedkyně: Jackeline Andersonová, Kanada) a
- pracovní skupina pro generalizaci map (předseda: Dr. Robert Weibel, Svýcarsko).
Schválené programy komisí a pracovních skupin budou v Geodetickém a kartografickém obzoru zveřejněny dodatečně.
18. mezinárodní kartografická konference ICA se bude konat ve Stockholmu v r. 1997. Prezentaci Stockholmu jako příštího místa zasedání nejvyšších orgánů ICA provedl předseda
přípravného výboru konference Sture Norberg, Švédsko.
Valné shromáždění v závěru rozhodlo tajným hlasováním
o místě konání svého II. zasedání, spojeného s 19. mezinárodní kartografickou konferencí ICA. Většinou hlasů bylo rozhodnuto konat tyto akce v Ottawě, Kanada.
doc. Ing. Miroslav Mikšovský. CSc ..
předseda Kartografické společnosti ČR

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ
1. slovenské právnické dni so zameraním na kataster nehnutel'ností
ú.rad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
(UGKK SR) usporíadal v dňoch 17. a 18. júla 1995 v Banskej
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Bystrici I. slovenské právnické dni so zameraním na kataster
nehnutel'ností (KN).
Na tomto odbornom podujatí sa zúčastnilo vyše 420 odborníkov z orgánov štátnej správy, súdov, advokátov, komerčných
právnikov, pracovníkov realitných kanceláríí a špecialistov
z komerčnej geodetickej sféry, aby si vymenilí skúsenosti
z aplikácie právnej úpravy KN. Punc vážnosti právníckým
dňom dodala prítomnosť predsedu Najvyššieho súdu SR prof.
JUDr. Karola Planka, DrSc., a predsedu Krajského súdu
v Banskej Bystricí JUDr. Jozefa Hrabovského.
Táto časovo aktuálna tematika bol a prezentovaná v píatich
odborných prednáškach, ktoré bolí zamerané na kompetenci u
katastrálnych úradov pri povol'ovaní vkladu údajov o právnych vzťahoch do KN, na opravu chýb v operáte KN, na zápis
práv k cudzím veciam a realizáciu dražieb, na závaznosť a hodnovernosť údajov KN, na otázky odstúpenia od zmluvy a na
automatizované spracovanie údajov KN ..
Ríaditel' legíslatívno-právneho
odboru UGKK SR JUDr. Juraj Macko v rozprave o novej právnej úprave KN, ktorá je daná príjatím zákona Národnej rady SR zo dňa 27. 6. 1995 o KN
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostíam (katastrálny zákon), uviedol rozdíely doterajšej právnej úpravy
a novej právnej úpravy, ktorá zákonom nadobudne účínnosť
I. januárom 1996.
Prednesené referáty podnietili širokú diskusiu, dali priestor
na podnetné námety, ako aj užitočnú výmenu skúsenosti a posU'1uli spoločné poznanie o značný krok dopredu.
Učastníci právnických dni sa zhodli v názore, že podujatie
splnilo svoj cíel' a pre odbornú verejnosť je i v budúcnosti žíadúce a prospešné vytvoriť priestor na vzájomnú konfrontáciu
postupov v d~nej problematike, a preto odporučili ich organizátorovi, t.j. UGKK SR, zorganizovať 2. slovenské právnické
dni so zameranim na KN v roku 1997. Budúce právnické dni
orientovať na aktuálne témy, ktoré vyplynú z aplikácie nového
katastrálneho zákona v praxi, a tieto pripraviť v úzkej spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Najvyšším súdom SR.
JUDr. Juraj Macko.
ÚGKK SR

BOHME, R.: Inventory or World Topographic Mapping (Soupis světového topografického mapování)
Díl I. Western Europe, North America and Australia (r. 1989,
197 s.),
Díl 2. South America, Central America and Africa (r. 1991,
520 s.),
Díl 3. Eastern Europe, Asie, Oceania and Antartica (r. 1993,
446 s.).
Z podnětu Mezinárodní kartografické asociace vydalo nakladatelství Elsevier Applied Science Publishers London and
New York. Velké množství ukázek map a obsáhlé odkazy na literaturu.

Jedná se o epochální dílo v této oblastí. Daná tématíka byla sice souhrnně zpracována i předtím, např. E. M. Pospelov, 1975,
R. B. Parry, 1987, ale práce R. Bohmeho je nesrovnatelně větší
rozsahem - tři svazky velkého formátu, a úplností - jsou
uváděny informace o všech, í o těch nejmenších zemích světa,
včetně např. států na tichomořských ostrovech. Konečně jsou
uváděny informace o donedávna (a v některých státech ještě
stále) neveřejných mapových dílech.
Ve třech svazcích je svět rozdělen podle světadílů a v nich
jsou jednotlivé státy uspořádány abecedně. Pro každou zemi je
zvlášť uvedeno: název organizace, která vydává státní topografické mapy, dále stručná hístorie topografického
mapováni
a topografických
map, geodetícké údaje, použitý elípsoíd,
druh kartografického zobrazení, nulová hladína pro výšky,
přehled veškerých užítých měřítek, klad lístů souborů map
a na závěr výběr z bíbliografie o topografických mapách.
U každého státu jsou ukázky topografických map ve všech
užitých měřítkách a je přípojena schematická mapa státu s kla-
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dem listů map malých a středních měřítek s vyznačením úplnosti mapování podle jednotlivých oblastí.
Škála uváděných měřítek je široká: od I : 500 až po I :3 mil.
To jsou ovšem extrémní případy, nejobvyklejší soubory map
mají měřítka od I : 10 000 do I : 250000.
Naše republika je prezentována ve třetím svazku, ještě však
pod názvem Czech and Slovak Federal Republic, s odkazem
na rozdělení státu na dvě samostatné republiky od l. ledna
1993.
Při výborném polygrafickém zpracování publíkace jsou veškeré ukázky map však pouze ve výřezu 6x6 cm a jsou výhradně černobílé. Malý rozměr výřezů a černobílé provedení nedává dostatečnou představu o kartografické úrovni a vypovídací
hodnotě uváděných mapových děl.
Dílo je přístupné v kníhovně Výzkumného ústavu geodetíckého, topografického a kartografického, 25066 Zdiby 98, pod
sígn. 47 542/1 až III.
Ing. Várlav Nejedlý.
VUGTK, Zdiby

Spomienka

na prof. K. A. Sališčeva

(20. 11. 1905-25. 8. 1988)

Jeho cesta ku kartografíi sa začala v roku 1922, kedy ako
17-ročný
začal
študovať
v Moskovskom
zememeračskom (meževom) inštitúte, ktorý bol predchodcom Moskovského inštitútu geodézie, fotogrametrie a kartografie (M 11GAiK) a dnešnej Moskovskej
štátnej
univerzity
geodézie
a kartografie. Bola to prvá vysoká škola na svete, ciel'om
/'
ktorej bola výchova profesio~
nálnych kartografov najvyššej
kvalífíkácie. Prednášal na nej
/
v tom čase aj prof. F. N. Krasovskij.
Hned' po absolvovaní inštitútu sa začala expedičná aktivita K. A. S a Ií č šev a. Zúčastnil
sa Indigirskej (1926), Kolymskej (1929 až 1930) a Čukotskej
(1934 až 1935) expedície. Mal to šťastíe, že spolupracoval s významným g.eografom S. V. Obručevom. Deli sa s ním o poctu
objavitel'a Cerského chrbta a účastníka póvodného mapovania
východnej Síbíri od Indigírky po Čukotku.
Začíatky atlasovej aktívity K. A. S a I i š č e v a sa vzťahujú na
rok 1936, kedy začal pracovať ako vedúci kartografického oddelenía, člen Redakčnej rady a autor víacerých máp Vel'kého sovietskeho atlasu sveta (BSAM 1938), ku ktorému v roku 1940 vyšla ním spracovaná textová časť. No skutočný rozmach tejto jeho aktivity sa začal až v 50. rokoch: najprv vyšiel Námorný atlas
(1950 až 1953), za ním nasledovali Atlas sveta (1954), Atlas dejín
geografických objavov (1959), Fyzickogeografický atlas sveta
(1964) a Atlas oceánov (1974, 1977, 1980), za ktorý dostal štátnu
cenu. Od roku 1962 pod jeho metodickým vedením začali vychádzať regionálne atlasy jednotlivých oblastí (krajov, resp. republik) vtedajšieho ZSSR. Organizoval aj vydanie séríí máp pre
vysoké školy, z ktorých prvá (s vyše 100 titul mi) sa viaže na roky
1950 až 1954 - obdobia výstavby Moskovskej štátnej univerzíty
(MGU), a posledná, ešte rozsiahlejšia, začala v polovici 70. rokov a realizuje sa prakticky doteraz.
Skúsenosti z vydávania vel'kých atlasových diel mu prinieslí
aj značné medzinárodné uznanie. Jeho medzinárodná aktivita
začína rokom 1956, odkedy (až do roku 1972) bol předsedom
Komisie národných a regionálnych atlasov IGU (Medzinárodnej geografickem úníe) a editorom dvoch metodických pomócok (Atlas nationaux a Regional atlasses), význam ktorých sa
potvrdil v aktívizácii medzinárodnej
atlasovej tvorby. V rokoch 1964 až 1968 bol víceprezidentom, v rokoch 1968 až 1972
prezidentom a v rokoch 1972 až 1976 postprezidentom
ICA
(M edzinárodnej kartografickej asociácie).

Pedagogickú aktivitu začal K. A. Sališčev
v roku 1927 externými prednáškami na Baumanovej vysokej škole techníckej.
Riadnu pedagogickú činnosť začal roku 1931 na Leningradskej univerzite. Od roku 1936 pósobil vo funkcii profesora
a neskór aj vedúceho katedry zostavovania a redigovania máp
v MIIGAiK-u. Od roku 1942 začal externe prednášať aj na
MGU, kam prestúpil v roku 1947 a kde v rokoch 1948 až 1950
bol vedúcim katedry dejín geografických vied. Od roku 1950
(vyše 30 rokov - až do odchodu do dóchodku) bol vedúcim
katedry kartografie Geografickej fakulty MGU. Pod jeho vedením sa v rámci katedry zriadilo postupne niekol'ko laboratórií: Problémové laboratórium komplexného mapovania a atlasov, Laboratórium aerokozmíckých metód a Laboratórium automatizácie v kartografii. Ich význam prerástol nielen rámec
fakulty, ale aj univerzity a stali sa celozvazovými metodíckými
centrami. V roku 1978 F. Y. Ormeling, vtedajší prezident ICA,
ktorý skúmal organizáciu a úroveň kartografickej výchovy vo
svete, napísal v časopise ITC Journal (1978, Č. 2, S. 299-304):
"Je všeobecne známe, že pod vedením K. A. Sališčeva katedra
kartografie MGU sa stala jedným z najvýznamnejších svetových stredísk kartografického vzdelávania a vedy."
Publikačná aktívita K. A. S a I i š č e v a začína rokom 1927
a vyjadrená počtom prác dosiahla okolo 350 p6vodných a asi
100 redigovaných títulov. Je autorom niekol'kých desiatok
učebníc a vedeckých knižných publikácií, ako napr. Osnovy
kartovedenija (1939, 1944, 1959, 1962), Sostavlenije i redaktirovanije kart (1947), Kartografija (1954, 1971), Kartovedenije
(1976, 1982, 1990) v ktorých zdóvodňoval a definoval kartografiu ako poznávaciu dísciplinu (vedu) a mapu ako model reality. Je iniciátorem koncepcie kartografickej metódy skúmania
a poznávania, a v nad vazností na ňu aj novej subdiscipliny využívania máp. V týchto a d'alších smeroch pokračujú teraz
jeho žiaci a nasledovníci.
K. A. Sališčev
publikoval niekol'ko článkov aj u nás
(Geod. a kartogr. obzor 11/1967,4/1982,
11/1985), navštívil
okrem Bratislavy, Brna, Prahy aj Janské Koupele - našu 6.
kartografickú konferencíu (1981). Súkromne sa níekol'ko ráz
liečil v Karlových Varoch, kde sa s ním dva razy konzultovalí
nátlačky Atlasu Slovenska. Osobnosť a vedecké práce prof. K.
A. Sališčeva ovplyvnili do značnej míery aj našu kartografiu.
Mnohí z nás sú radí, žemali možnosť poznať sa, korešpondovať a diskutovať s jedním z najvýznamnejších
kartografov
20. storočia.
Ing. lán Pravda, DrSc ..
Geogra}ický ústav SA V. Bratislava

Ooc. ing. Bohuslav Veverka, CSc.,
- doktorem technických věd
Vedoucí katedry mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze, doc. ing. Bohuslav Veverka, CSc., obhájil dne
II. října 1994, doktorskou dísertační práci ve vědnim oboru
13-04-9
Kartografie, nazvanou "vývoj geoinformačních systémů liniových objektů v prostředí sálové a osobní výpočetní
techniky". Vědecký titul doktor technických věd mu byl, na základě uspěšné obhajoby, udělen Vědeckou radou ČVUT v Praze dne 13. listopadu 1994.
Doc. B. Veverka je dlouholetým průkopníkem
zavádění
geoinformačních technologíí v České republíce se zaměřením
na aplikaci metod systémového a softwareového inženýrství
a dígitální kartografie při navrhování, realizaci a aplikacích
geografických informačních systémů resortní i celostátní povahy. Na dísertační práci došel počet ohlasů ze zahraníčí, jmenovitě např. z USA, Německa, Nízozemí, Polska a Slovenska,
svědčící, že vědecké aktivíty doc. B. Veverky výrazně překračují tuzemské prostředí.
Doc. B. Veverka stál v letech 1970-74.u kolébky Integrovaného informačního systému o území (ISU ČR + SR), kde řešil
základní otázky lokalizace a vízualizace prostorového dat. Od
roku 1986 spolupracuje s SPT TELECOM na řešení vybraných
otázek geoínformačních technologíí, které byly i obsahem jeho
doktorské disertace.
Srdečně blahopřejeme kartografovi a informatiku doc. B.
Veverkovi k dosaženi nejvyšší vědecké hodnosti a přejeme mu
pevné zdraví a tvůrčí potencí při implementaci progresivních
geoinformačních technologií v rámci České republiky i při výchově zeměměřické inteligence.
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Zemřel doc. ing. Jiří Pyšek, CSc.
(* 1937, t2. 6. 1995)

9. čeryna 1995 jsme se rozloučíli s doc. ing. J. Pyškem, CSc.,
vedoucím katedry geografie Západočeské univerzity v Plzni,
zaníceným a erudovaným odborníkem matematické kartografie, autorem řady článků uveřejněných v našem časopise.
Ooc. J. Pyšek opustil svou práci a své studenty neočekávaně,
plný pracovních a tvůrčích plánů, ve věku 58 let.
Už jako student Zeměměřické fakulty ČVUT, kterou absolvoval v r. 1960, se projevoval jako vynikající matematik. Po
ukončení studia působil krátce v Oblastním ústavu geodézie
a kartografie v Plzni, odkud přešel na katedru matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Začal se intenzivně zabývat matematickou kartografií a ve své kandidátské práci přinesl řadu nových netradičních obecných přístupů k řešení problematiky kartografických zobrazení. V r. 1987 se stal
vedoucím katedry geografie Pedagogické fakulty v Plzni, po
vzniku Západočeské univerzity působil v r. 1990-1991 jako
děkan Pedagogické fakulty. Ooc. J. Pyšek odvedl na katedře
geografie PF ZCU obrovský kus práce. Inicioval založení studia matematické a digitální kartografie na této vysoké škole,
které právě ukončili jeho první absolventi.
Přímý charakter, obětavost, čestnost a laskavost byly dalšími
vlastnostmi, pro které sí studenti a kolegové doc. J. Pyška nesmírně vážili a pro které na něj budou vždy s úctou vzpomínat.
35 let ode dne, kdy ukončil svá vysokoškolská studia, opustil
doc. J. Pyšek svou rodinu, přátele a studenty navždy.
Čest jeho památce!

Po dlouhé nemoci zemřel
v Brně dne 22. července
1995 ve věku 96 let jeden
z nejvýznamnějších
českých matematiků
všech
dob,
akademik
prof.
RNDr. Otakar
Borůvka,
DrSc.
Otakar Borůvka, rodák
z Uherského
Ostrohu
(* 10. 5. 1899), působil 50
let, od r. 1920 do r. 1970,
na brněnské univerzitě.
Vychoval za tu dobu generace žáků odborných matematiků i učitelů
matematiky.
Zabýval se
hlavně diferenciální geometrií,
diferenciálními
rovnicemi, algebrou a teo.
rií grafů, projevoval však
plné pochopení a podporu aplikacím matematiky v technických oborech. Napsal desítky vědeckých prací, jimiž výrazně
ovlivnil profil řady matematických disciplín ve světovém měřítku. Jako vynikající vědec a steině vynikající pedagog byl vysoce ceněn a uznáván v celém Ceskoslovensku i v zahraničí.
Akademík
O. Borůvka, matematík
světového významu,
Dr. h. c. Masarykovy uníverzíty, Univerzity Komenského, čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků, čestný
občan města Brna a Uherského Ostrohu, byl nositelem Eulerovy medaile, Zlaté plakety ČSAV za Zásluhy o vědu a lidstvo,
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Bolzanovy zlaté medaile, medailí univerzit v Bruselu, Lutychu,
Krakově a mnoha dalších uznání českých i zahraničních univerzit.
Již v r. 1934 byl jmenován profesorem na brněnské Masarykově univerzítě, po založení CSA V byl v r. 1953 jmenován jejím členem korespondentem
a v r. 1965 akademikem. Až do
svého vysokého věku aktivně působíl v Matematickém ústavu
ČSA V v Brně, kdy mnohem mladším kolegům i bývalým spolupracovníkům byl a dodnes je nepřekonatelným
vzorem ve
vědeckém bádání, v pedagogickém působení a prostém, obyčejném životě.

Za Ing. Karlem Peckou
(* 14. 11. 1910, t 6.9. 1995)

6. září 1995 zemřel ve věku nedožítých 85 let Ing. Karel Pecka,
významný kartograf, který byl odborné veřejností znám jako
bývalý hlavní redaktor Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze, ředitel Kartografického nakladatelství a vedoucí
Oborového střediska pro vzděláváni pracujících při Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém
v Praze.
Ing. Karel Pecka se narodil 14. listopadu 1910. Po studiích
pracoval v katastrální měřické službě, od roku 1950 ve funkci
vedoucího kartografického oddělení Praha. V roce 1954 se po
vzniku Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze stal
jeho hlavním redaktorem. Pod jeho vedením byla zpracována
a vydána řada významných kartografických děl, z nichž přední
místa patří Atlasu československých dějin a Národnimu Atlasu Československa. Oba atlasy patří k vrcholným, dosud nepřekonaným dílům naší poválečné kartografie, po stránce obsahové, technické i estetické. V době, kdy působil v Kartografickém a reprodukčním ústavu byla ve vzácné tvůrčí atmosféře,
kterou dokázal spolu se svými spolupracovníky vytvořit, vydána další pozoruhodná díla: základní tituly Souboru "Poznáváme svět", Kapesní atlas světa, který byl vydán celkem ve 14
jazykových mutacích, i základní řada Jednotné soustavy školních kartografických pomůcek. Všechny tyto tituly patřily ve
své době k významným kartografickým dílům v celoevropském
měřítku, Kapesní atlas světa patří dosud ke "zlatému fondu"
naší kartografické literatury.
V roce 1967 byl po vzniku Kartografického nakladatelství
jmenován jeho ředitelem a během poměrně krátké existence
(bylo zrušeno v r. 1969), osvědčil velké podnikatelské a manažerské schopnosti. Po zrušení Kartografického naklad'.ltelství
se stal vedoucím Oborového střediska vzdělávání při VUGTK,
kde působil s neúnavnou trpělivostí a nadšením jako iniciátor
a organizátor řady odborných kurzů. Současně byl externím
učitelem na Střední průmyslové škole zeměměřické. Řadu let
byl členem redakční rady našeho časopisu, inicioval vstup československé kartografické služby do Mezinárodní kartografické asociace a významně se podilel na činnosti tehdejší Ceskoslovenské vědeckotechnícké společností.
Byl spoluautorem řady odborných textů, učebnic i publikací, z nichž k nejvýznamnějším patří publikace Mapování a měřeni českých zemí - díly I. a III .. II. dil, který měl být vydán
jako poslední, se vydat nepodařilo. Ing. K. Pecka už jako důchodce v pokročilém věku stále usiloval o jeho dokončeni
a vydání autorsky připravoval.
I po odchodu na odpočinek Ing. K. Pecka stále udržoval úzký kontakt s odbornou kartografickou veřejností. Jako žívé
svědomí současným kartografům neustáJe připomínal potřebnost vydání nového Národního atlasu Ceské republiky, které
je podle jeho názoru povinností každé generace kartografů vůči generacím budoucím. Při vzpomínce na tohoto nadšeného
kartografa a skvělého člověka neuškodí připomenout si i tento
jeho sen a doufat, že se ho podaří v krátké době uskutečnit.
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vykonávala od I. I. 1979 do 31. 12. 1992 funkciu vedúcej tohoto SG. V terajšej funkcii působí od I. I. 1993.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)

Výročí 65 let:

Výročí 60 let:
15. dubna 1955 - Ing. Vladislav Průcha, ředitel Katastrálního
úřadu Plzeň-město. Narodil se v Plzni. Zde maturoval na reálném gymnáziu a ve studiu pokračoval na Zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze, kde v roce 1958 promoval jako zeměměřický
inženýr. Po skončení studia nastoupil do zaměstnání u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Plzni a s plzeňskými zeměměřiči resortních organizací spojil svůj produktivní věk. Začínal jako vedoucí čety, poté byl vedoucím oddílu
a dlouhá léta vedl provoz speciálních prací. Od roku 1986 zastával funkci výrobního naměstka ředitele v tehdejším n. p.
Geodézie Plzeň a v letech 1989-1992 byl zástupcem ředitele
státního podpiku Geodézie a Krajské geodetické a kartografické správy. Reditelem Katastrálního
úřadu Plzeň-město byl
jmenován v lednu 1993. Ing. V. Průcha patří k uznávaným odborníkům v mapování a fotogrammetrii. Byl také činný v odborných skupinách fotogrammetrie a kartografie při bývalé
Československé vědeckotechnické
společnosti. Dobrou práci
odváděl i jako externí učitel dálkového studia oboru geodézie
na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. Za vynikající
pracovní výsledky obdržel řadu ocenění.
10. května 1995 - Ing. Kamil Hauptmann, ředitel Katastrálního úřadu Praha-západ.
Je pražským rodákem. Vystudoval
Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze a ve studiu
pokračoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1959. Jako zeměměřický inženýr nastoupil do
zaměstnání v tehdejším Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Praze. Byl dlouholetým vedoucím oddílu nejprve
v provozu technické mapy města Prahy, později na Středisku
geodézie pro okres Praha-západ, jehož vedoucím byl jmenován dnem I. 7. 1990. Jako vedoucí střediska a posléze ředitel
katastrálního úřadu se s velkým elánem věnoval řešení aktuálních problémů tohoto územního orgánu, které vyplývaly zejména z rozsáhlé a majetkoprávně nevypořádané chatové zástavby v okrese, který je velkým rekreačním zázemím hlavního města Prahy.
Výročí 50 let:
28. srpna 1995 - Mgr. Eva Kobylková, pražská rodačka, absolventka Matematicko-fyzikální
fakulty University Karlovy
v Praze. Roku 1966 nastoupila na Střední průmyslovou školu
zeměměřickou v Praze, kde od roku 1990 zastává funkci zástupkyně ředitele.
Výročí 55 let:
12. září 1995 - Ing. Jan Vondrák, DrSc., rodák z Písku, významný český zeměměřič a astronom. Roku 1962 absolvoval
zeměměřické studium na ČVUT v Praze a poté nastoupil do
astronomického oddílu bývalého Geodetického a topografického ústavu. Roku 1965 přešel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického a působil na geodetické observatoři Pecný. Od r. 1971 je vědeckým pracovníkem
Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Kandidátskou práci obhájil roku 1973, doktorskou disertaci v roce
1985. Jeho vědecká a publikační činnost je velmi rozsáhlá, stal
se spoluzakladatelem vědního oboru kosmické geodézie. Je významným členem několika mezinárodních vědeckých společností a pracovních skupin, např. Mezinárodní astronomické
unie a Mezinárodní unie geodetické a geofyzíkální.
13. septembra 1995 - Ing. Katarína Zavacká, riaditel'ka Správy katastra Komárno Katastrálneho úradu v Bratislave. Narodila sa v Malcove (okres Bardejov). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vyso~ej školy technickej v Bratislave v roku 1964 nastúpila do
Ustav u geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav
geodézie) v Bratislave - Stredisko geodézie (SG) v Komárne,
kde pracovala v oblasti evidencie nehnutel'ností (EN) a I. 4.
1966 se stala vedúcou rajónu. I. 7. 1973 prešla do Správy geodézie a kartografie v Bratislave - SG v Komárne, kde pokračovala v prácach EN. Ako skúsená odborníčka v tejto oblastí

2. července 1995 - Ing. Václav Fučík, rodák z Lomnice nad
Popelkou. Již během studia oboru dopravních konstrukcí na
tehdejší Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, které
absolvoval roku 1953, se stal asistentem prof. Trnky na ústavu
geodézie, který se při reformách stal součástí katedry speciální
geodézie Stavební fakulty ČVUT. Pedagogicky se věnoval výuce geodézie pro stavební obory, je spoluautorem několika
učebních textů. Je významným odborníkem v oblasti zaměřování památkových objektů.
12. července 1995 - Ing. Martin lštvánek, rodák z Uherského
Hradiště, vedoucí odd. technické dokumentace u Geodézie,
s. p., Brno (1982-1990),
v předcházejících organizacích vedoucí oddílu v provozu speciálních geodetických prací. Na
všech výrobních pracovištích vždy vykazoval velmi dobré výsledky spojené s iniciativními návrhy. Společensky se angažoval zejména při akcích výstavních, přednáškových aj. Jeho činnost služebni i společenská byla vedením podniku několikrát
oceněna. Na odpočinku tráví většinu času v Mutěnicích.
20. července 1995 - Ing. Lubomír Rosík, odpovědný geodet
a specialista dřívější Geodézie, s. p., Opava. V průběhu své dřívější činnosti prošel řadou vedoucích funkcí: provozního inženýra THM, vedoucího VHS-mapování, VHS karto-repro a vedoucího útvaru řízení výroby. V r. 1977-1983 byl pověřen řízením tvorby zemědělských hospodářských map v Severomoravském kraji. Od r. 1983 je odpovědným geodetem investora
na vodním díle Slezská Harta. V letech 1963-66 byl expertem
pro mapovací práce na Kubě, kde vyškolil 13 topografů. Některé zkušenosti z mapování univerzální metodou publikoval
v Geodetickém a kartografickém obzoru (1962). Od září 1991
je
zaměstnancem
společnosti
GEOMETRA
OPAVA,
spol s r. o., a zastává funkci zástupce vedoucího skupiny geodetických prací a zpracování dat.
28. srpna 1995 - Ing. Miroslav Pazderský, bývalý vedoucí
Střediska geodézie v Havlíčkově Brodě, nositel resortního vyznamenání (1974).
30. srpna 1995 - Ing. Miroslav Pa lata, rodák z Prahy, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze. Od roku 1965
~dborný asistent katedry speciálni geodézie Stavební fakulty
ev UT v Praze, pověřený přednáškami z oblasti ekonomiky
a managementu geodetických a kartografických prací. Bohatou praxi získal zejména v nivelačním oddělení dřivějšího Geodetického ústavu, Praha. Je autorem a spoluautorem několika
skript i dalších publikací. Opominout nelze ani jeho záslužnou
činnost ve vysokoškolské tělovýchovné jednotě.
16. září 1995 - Ing. Jaroslav Špinka, rodák z Křešice (okr. Benešov), vedoucí pracovník provozu triangulace a mapování
Zeměměřického úřadu, Praha. Je erudovaným odborníkem;
podílel se na několika významných měřických akcích v zahraničí. Od r. 1992 v důchodu.
Výročie 70 rokov:
22. júla 1995 - Ing. Rudolf Šandrik. Rodák z Vrútok (okres
Martin). Po absolvování zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT) v roku 1948 nastúpil do štátnej zememeračskej služby. Působil vo viacerých pracoviskách: Inšpektorát
katastrálneho vymeriavania v M~rtne, zememeračské oddelenie technického referátu KNV v ?:iline, Oblastný ústav geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie)
y Žiline, Inžinierska geodézia, 1). p., (lG) Bratislava - závod
Zilina a Geodézia, n. p. a š. p., Zilina. Na týchto pracoviskách
prešiel róznymi funkciami. Od I. I. 1968 do 31. 12. 1987 bol
riaditel'om lG - závod Žilina a Geodézie, n. p., Žilina. 28.3.
1990 odišiel do dóchodku. Bol aktívnym z]epšovatel'om a spolupracoval s geodetickými katedrami Stavebnej fakulty (SvF)
SVŠT. V školských rokoch 1976/1977 až 1986/1987 bol členom Komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia
a kartografia SvF SVŠT. Bol oponentom viacerých výskumných správa členom oponentských rád. Prednášal na róznych
odborných podujatiach vedecko-technickej
spoločnosti. Ako
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d6chodca pracuje v Geodetickom a kartografickom ústave
Bratislava, a to v roku 1994 ako vedúci zmiešanej meračskej
skupiny na vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-českej
štátnej hranice a v roku 1995 ako vedúci čaty na rekognoskácii
slovensko-maďarskej štátnej hranice. Je nositel'om viacerých
vyznamenaní.
Výročí 75 let:
II. července 1995 - Ing. František Novotný, rodák z Veselí
n. Lužnicí. V resortu pracoval od roku 1954, naposledy ve
funkci technického náměstka bývalé Geodézie Liberec. Byl
znám svou dobrou technickou úrovni a organizačnimi schopnostmi. Aktivně působil i v tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti.
30. července 1995 - Doc. Ing. Antonín Malíř, CSc., vedoucí
katedry důlniho měřictvi Hornickogeologické fakulty Technické univerzity - Vysoké školy báňské v Ostravě. Narodil se
v Dolní Suché. Do praxe nastoupil jako pomocnik havíře, vypracoval se vlastní píli na důlního měřiče. Studia na Vysoké
škole báňské ukončil roku 1959 a přešel na katedru důlního
měřictvi, kte působil až do odchodu do důchodu v roce 1985.
Kandidátskou práci z oblasti důlní kartografie obhájil roku
1967, habilitační práci v roce 1970. Publikoval 46 původních
prací a aktivně se angažoval v I. komisi Mezinárodní společnosti důlních měřičů (ISM).
12. září 1995 - Ing. František Prokůpek. Narodil se v Praze
v rodině civilního geometra. Studia na zeměměřickém oboru
ČVUT v Praze dokončil roku 1945. Prošel bohatou praxí ve
státní službě a od roku 1953 působil jako profesor geodézie na
středních průmyslových školách - geologické, stavební a zeměměřické. Do důchodu odešel v roce 1980. Vyučoval především geodézii a geodetické počtářství; vychoval několik generací našich techniků. Je autorem nebo spoluautorem
(s Doc. Ing. B. Polákem) řady středoškolských učebních textů.
27. septembra 1995 - Ing. Anton Meluš, CSc. Narodil sa v Bošanoch (okres Topol'čany). Po skončení zememeračského inžiníerstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do štátnej zememeračskej služby, v ktorej okre!}l rokov 1952 až 1955, kedy
pracoval v odborných útvaroch Cs. armády ako vojenská osoba z povolania, pracoval do 31. 12. 1990. P6sobil v Katastrálnych meračských úradoch v Bratislave a v Zlatých Moravciach
a v zememeračskom oddelení technického referátu ONV v Partizánskom. V roku 1955 prišiel natrvalo do Bratislavy. Pracoval v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave a v Inžinierskej geodézii, n. p., kde vykonával a viedol práce topografického mapovania v mierkach
I : 25 000 a I : 10000 a práce technicko-hospodárskeho
mapovania. V roku 1970 bol na základe konkurzu vybraný do výskumného ústavu geodézie a kartografie, kde ako vedúci oddelenia riešil výskumné úlohy z oblasti mapovania a racionalizácie mapovacích prác. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. 1. 10. 1980 odišiel do d6chodku, ale naďalej pracoval (od januára 1981) na skrátený pracovný úvazok v Geodézii, n. p. a š. p., do 31. 12. 1990. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.
30. září 1995 - Ing. Jiří Karlas, rodák ze Starého Harcova
(okr. Liberec), bývalý vedoucí Střediska geodézie v JiČíně. Jeho odborná činnost byla oceněna několika resortními i čestnými veřejnými vyznamenáními.
Z dalších výročí připomínáme:
7. července 1900 - před 95 lety se narodil v Pošumaví doc.
Ing. Dr. František Mašek, bývalý vedoucí Ustředního archívu
pozemkového katastru a honorovaný docent Vysoké školy speciálních nauk ČVUT. Působil jako asistent prof. Čuříka na Vysoké škole báňské v Příbrami. Byl jedním z tehdejších předních pracovníků pozemkového katastru. Z bohaté publikační
činnosti uvádíme knihu "Pozemkqvý katastr. Soupis, popis
a geometrické zobrazení pozemků CSR", která má velkou dokumentární hodnotu. Zemřel 18. srpna 1953 ve své rodné obci
Čepice u Sušice.
17. července 1915 - před 80 lety se narodil ve Veverských
Knínicích (okres Brno-venkov) Ing. Alois Klecker, dřívější ve-

doucí geodet Geodézie Opava. Svou iniciativní odbornou prací se zasloužil o rozvoj podniku. Držitel několika resortních
vyznamenání. Zemřel 19. dubna 1989 v Přerově.
20. července 1915 - před 80 lety se narodil v Brně-Ušni
Ing. Stanislav Jaroš, významný příslušník zeměměřického stavu a dlouholetý vedoucí pracovník v hospodářských resortních organizacích geodézie a kartografie. Za okupace pracoval
v civilních kancelářích, po válce zastával vedoucí funkce
v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra působil jako hlavní inženýr. Tuto funkci měl také po soustředění geodetické služby
v r. 1954 u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Brno, V organizačním vývoji byl od r. 1960 náměstkem ředitele u UG K v Brně a od r. 1968 ředitelem Inženýrské geodézie, n. p., Brno (s působností pro 3 závody v Pardubicích, Brně
a Opavě). Ve stejné funkci zůstal i po r. 1971 u zřízeného n. p.
Geodézie Brno, v níž setrval až do odchodu do důchodu v r.
1979. Společensky byl činný hlavně v tehdejším Krajském výboru Česko~lovenské vědeckot_echnické společnosti (ČSVTS)
v Brně a v Ustředním výboru CSVTS V Praze, kde po 3 roky
byl předsedou odborné skupiny pro evidenci nemovitostí. Byl
nositelem dvou státních vyznamenání. Zemřel 4. ledna 1987
v Brně.
24. července 1915 - před 80 lety se narodil v Ivanovicích u Brna prof. Ing. Matěj Pokora, bývalý vedoucí katedry geodézie
na Fakultě stavební (F AST) Vysokého učení technického
(VUT) v Brně (od r. 1960), kam přešel z ČVUT v Praze, kde
(od r. 1957) působil jako docent na katedře mapování a hospodářskotechnických úprav. Před nástupem do pedagogické činnosti byl spoluzakladatelem
celostátního ústavu Agroprojekt
Praha, v jehož brněnské pobočce byl od r. 1954 prvním ředitelem. Má zásluhu na plném znovuotevře ní studia geodezie
a kartografie v r. 1969 na VUT v Brně. Byl členem vědecké rady a po tři období zastával akademickou funkci proděkana
FaST. Dále byl členem tehdejšího Krajského výboru Československé vědeckotechnické společnosti v Brně a členem redakční
rady v našem časopíse GaKO, kde také publikoval. Veřejností
je známa dobře zpracovaná celostátní učebníce "Geodezie"
pro posluchače stavebního inženýrství, jejímž je spoluautorem.
Jeho činnost pedagogická i ostatní byla oceněna titulem "Zasloužilý učitel" a státním vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu". Zemřel 13. května 1984 v Brně.
7. srpna 1910 - před 85 lety se narodil v Nemičevsi (okres Ji(ín) Ing. Bohuslav Adamec, bývalý technický náměstek ředitele
Ustav u geodézie a kartografie v Pardubicích (1962-1967)
a hlavní geodet pro Východočeský kraj při Oblastním ústavu
geodézie a kartografie v Brně (1968-1971). Jeho práce byla
ohodnocena udělením několika resortních vyznamenání. Zemřel 24. května 1989 v Pardubicích.
28. septembra 1905 - pred 90 rokmi se narodil v Leviciach
Ing. Vo.i!ech Molnár. Štúdium zememeračského inžinierstva začal na Ceskom vysokom učení technickom v Prahe a skončil
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pracoval
v Prahe (Triangulačná kancelária - TK) a od roku 1940 v Bratislave (TK; Slovenský zememeračský a kartografický ústav;
Geodetický, topografický a kartografický ústav; Gs:odetický
ústav - G U; Kartografický a geodetický fond a G U). S jeho
menom sa spája budovanie polohových geodetických základov na Slovensku. Prácam v triangulácii a geodetickým výpočtom zostal verný do posledného dňa svojho života. Zomrel
I. I. 1972 v Bratislave.
V roce 1960 - před 35 lety vyšlo první vydání "Kapesního
atlasu světa", který byl jednou z nejzdařilejších edicí tehdejšího n. p. Kartografie. Svědčí o tom vydání v řadě zahraničních
verzí a četná vydání u nás, která nikdy nezůstávají ležet na
knihkupeckých pultech.
V roce I?7.0 - před 25 lety byly zřízeny "Terminologické komise" při CUGK a SSGK, jejichž úkolem bylo dbát o správnou
a jednoznačnou odbornou terminologii v českém a slovenském
jazyce. Komise spolupracovaly na odborných slovnících geodetického názvosloví.
6. septembra 1905 - pred 90 rokmi vyhotovil prvú leteckú
snímku Bratislavy dr. Antal Schleiner z Viedne. Leteckú snímku vyhotovil z balóna vo výške 7 000 m pri teplote - 15°C
s použitím kyslikového prístroja.

Vchynický kanál. Plavebni kanál z let 1799-1800 postavený podle projektu lesniho inženýra Josefa Rosenauera (I 735-1804) umožňoval dopravu dřeva z vyššich šumavských poloh do Otavy okolo nesplavného úseku Vydry. Obnoven v roce 1925. Současná délka je
14.4km. Voda z kanálu slouži k pohonu vodni elektrárny na Ceňkově pile.

