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Jednoduchý a rychlý postup
pro apriorní odhad charakteristik
přesnosti 3-D protínání
ve strojírenství

Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 7 133

Doc. RNDr. František Bubeník. CSc.•
katedra matematiky FSv eVUT v Praze.

Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc.•
katedra speciální geodézie FSv eVUT v Praze

Tento článek navazuje na publikace [I], [2], které se za-
bývaly problematikou prostorového protínání vpřed
blízkých bodů z jedné základny pro účely strojírel1-
~kých a průmyslových měření. Cílem, který je převzat
I pr~ následující odstavce, je poskytnutí apriorní mož-
nosti rychlého, ale dostatečně spolehlivého posouzení
přes.nosti polohy určeného bodu nebo přesnosti délky
meZi dvěma měřenými body a to bez nutnosti výpočtů
exaktních vzorců středních chyb, plynoucích z rozborů
přesnosti. Tyto dva případy považují autoři (při výrobě
nebo při měření deformací) za nejčastější. Navržený po-
stup je určen především pro ty jednodušší případy pra-
xe, které svým rozsahem, požadavky přesnosti nebo
z organizačních či ekonomických důvodů dovolují vý-
hodné použití klasického geodetického instrumentária.
(Jedná se zejména o vteřinové teodolity, k nimž dnes
můžeme řadit už i elektronické přístroje, latě atd.).
S podporou vlastních jednoduchých jednoúčelových
výpočetních programů pro PC se srovnatelnou přesno-
stí nahradí dokonalé, ale výrazně dražší a v určitých
podmínkách i náročnější systémy průmyslových měře-
ní, vybavených úplným software (např. Leica Kern
ECDS, Wild TMS).
Další text postup rozšiřuje na měření až ze 4 zákla-

den, tvořících strany čtverce. Uváděné závěry byly na
podkladě odvozených vzorců středních chyb získány
z výsledků počítačového modelování 2 sítí, jejichž para-
metry považujeme za typické pro danou problematiku.
Programy pro PCI AT byly sestaveny v jazyce FOR-
TRAN, podpůrné programy v jazyce PASCAL.
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Obě modelové čtvercové bodové sítě mají shodné syme-
trické uspořádání podle obr. I. V odvozeních byly uva-
žovány 2 případy:

Délky stran, tj. základen protínání, se odvozují někte-
rým ze způsobů, uvedených v [I]. Nejčastější je úprava
Hansenovy úlohy, vycházející pro Si ~ 6 m ze známé
délky základnové nebo invarové nivelační latě, pro větší
délky např. z referenčního rozměru na měřeném objek-
tu (tím se vyloučí i vliv teplotních změn objektu). Roz-
měr delších základen lze určit též paralaktickým měře-
ním podle Ing. Adámka. Ve všech případech je možno
bez problémů dosáhnout empiricky ověřené relativní
přesnosti

Pro Si = 5 m bylo počítáno s m, = 0,10; 0,15 a 0,20 mm,
pro Si = 15 m s m, = 0,40 mm.

Poznámka: V rámci diplomové práce [3] byla základna
S = 3, I m opakovaně odvozena z délky nivelační latě se
střední chybou IS, = 0,09 mm, odpovidajicí (2). Pro po-
souzeni vnější přesnosti byla znovu určena z dvojic po-
loh jednoznačného bodu pinoly (měřicí hlavy) třísou-
řadnicového měřicího stroje LK TOOL MAXI-
CHECK 4872, které považujeme za bezchybné. Skuteč-
ná chyba délky základny byla 2s, = 0,04 mm.

Pro kontrolu stability postaveni přistrojů je nezbytné
délku strany určit nezávisle na začátku a na konci měře-
ní. Střední chyba této dvojice má odpovidat vztahu (2).
Pro přesnost převýšeni Vi stran pořadu předpokládá-

me

bez ohledu na metodu určeni (nivelací, trigonometric-
ky, výpočtem).
Práce [2] uvádí (pro přístroje Kern E2 a Zeiss Theo

oIOB, které byly později rozšířeny o Wild T1600) při
observaci s dvojím cílením a čtením pro vodorovné
úhly empirickou střední chybu S," = 0,60 mgon, pro ze-
nitové úhly Se = 0,55 mgon. Tyto hodnoty, určené z po-
měrně rozsáhlých souborů (n = 300), jsou platné pro
uvažovaný rozsah délek záměr. V dalším předpokládá-
me náhradu společnou střední chybou úhlových měření
ve 2 polohách:

Pro numerický výpočet byly postupně uvažovány hod-
noty

1994/133



Geodetický a kartografický obzor
134 ročník 40/82, 1994, číslo 7

V rámci [4] byla studována přesnost cílení v závislosti
na způsobu signalizace bodu. Byl dán buď tužkovým 4-X t
křížkem na čtvrtce a matném kovu nebo fokusovou sto-
pou heliumneonového laseru 0 0,3 mm, promítanou la-
serokulárem teodolitu na stejné materiály. Střední chy-
by jsou v podstatě totožné a odpovídají rozpětí (5).
výpočty proběhly v úplném rozsahu i s hodnotou

mli = 2,0 mgon. Při kvalitní signalizaci bodů a přijatel-
ném osvětlení je tato hodnota příliš velká a odporuje
zjednodušujícímu předpokladu, že rozhodující vliv
na přesnosti polohy měřeného bodu a vypoč-
tené délky má jen přesnost určení základny
protínání. Výsledky nejsou do závěrů řešení zahrnu-
ty.
Modelová síť se skládá z 9 bodů, uspořádaných po-

dle obr. I symetricky tak, že odsazení a spojnice krajní
trojice bodů a s ní rovnoběžně základny je přibližně:

(Konkrétně bylo voleno a = I m pro Si = 5 m, a = 2 m
pro S, = 15 m.) Souřadnice jsou počítány v pravotočivé
prostorové soustavě [Y,X, H] s počátkem v průsečíku
svislé osy a záměrné přímky teodolitu centrovaného na
stativu na bodě A. Osa + X je vložena do strany Si' Sou-
řadnice H byly uvažovány v rozsahu

Pro body 1-9 byly počítány z rozborů přesnosti úpl-
ných výpočetních vzorců střední chyby v poloze, re-
spektive střední chyby jejich spojnic v dále uvedeném
rozsahu.
I pokud by byly v pořadu měřeny všechny strany

a úhly, nepředpokládáme (zejména z důvodů viditelno-
sti) měření úhlopříček. Potom je vyrovnání pořadu
prakticky bezvýznamné a v souladu se zjednodušující-
mi předpoklady není uvažováno. Samozřejmě je v tom-
to případě vhodné kvalitu měření ověřit výpočtem uzá-
věru w vodorovných úhlů a převýšení:

kde t je součinitel konfidence (t = 2,5) a m střední chy-
ba m,. nebo mli podle (3), příp. (5).

V souladu s [5] definujeme polohovou chybu bodu P
v prostoru (tj. 3-D) z-ápisem:

Analogicky je definována rovinná (2-D) polohová chy-
ba 2mp.
Pokud považujeme přesnost základny za rozhodující,

lze počítat bezrozměrný koeficient k jako podíl 3-D či
2-D středních chyb polohy určovaného bodu a základ-
ny protínání:

V obr. 2 jsou vykresleny izočáry průběhu koeficientu 2k,
platné pro případy rovinného protínání z I. strany

(S:-:; 15 m), vyhovující vztahům (2), (5), (6). Obdobný
stav pro koeficient prostorové polohové chyby J k je
s uvážením horní hranice souřadnice hp podle vzorce (7)
na obr. 3. Pokud byl bod P se souřadnicí hp = O určen
prostorovým protínáním, zvyšuje se hodnota zjištěná
z obr. 2 v průměru o 30 %,

Při praktickém použití grafů ze zesílené hraně vose
+X přisoudí rozměr strany S I. ze známých, třeba jen od-
hadnutých, souřadnic se v ploše vyznačí poloha bodu
P[y, x] a interpolací izočar se určí koeficient k. Ten se
vynásobí hodnotou m" známou ze zkušenosti nebo ze
vzorce (2), a tím se získá odhad polohové chyby m,P bo-
du P, určeného z I. strany. Poslouží jako podklad dal-
ších technických rozvah. Skutečná polohová chyba by
měla ležet v intervalu m/p ± 20 %,

kde n je označení rozměru, tj. 2 nebo 3.
Příklad 1: Mějme Sl = 9 m, P[3,4]. Potom ml = 0,2 mm,
z obr. 2 je 2k = 0,9 a tedy 2m/PIg) = 0,18 mm, respektive
se zavedením intervalu ± 20 % podle (12) platí
2mIP(g)E (0,16;0,20) mm. Výpočtem ze vzorců rozborů
přesnosti 2m/P(I) = 0,17 mm.
Příklad 2: Pro bod P[3,4,6] za podmínek příkladu I do-
stáváme z obr. 3 postupně J k = 1,25
a Jm/p(g) = 0,25 mm, respektive (0,20;0,30) mm; pro
srovnání JmPlI) = 0,27 mm.
Příklad 3: Bod pz příkladu I byl měřen prostorově, tj.
s hp = O. Hodnotu získanou z obr. 2 změníme podle (II)
o 30 %, takže 3m3P!" = 0,23 mm, výpočtem
J mm,.) = 0,21 mm.
Pokud je bod P protínán z 2.-4. strany, bude jeho

polohová chyba ležet v intervalu, odvozeném v [6]:
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kde ije číslo strany; i E (2,4),
"mlP je odhad polohové chyby pomocí obr. 2 nebo
obr. 3.
Příklad 4: Bod pz příkladu I byl protínán ze 3. strany.
Potom užitím (13) je 2m3PIg! E (0,31 ;0,54) mm, přimým
výpočtem 2m3P!>! = 0,44 mm.
Přiklad 5: Bod pz příkladu 2 byl protínán ze 4. strany.
Potom 3m,p,g, E (0,50; 1,00) mm, 3m3PI\1 = 0,47 mm.
(Pozn.: v uvedených příkladech bylo pro exaktní výpo-
čet užito m" = O, I mgon.)
Polohová chyba vypočtená ze zde neuváděných vzor-

ců středních chyb, odvozených v rozborech přesnosti,
leží po zaokrouhlení na reálné I desetinné místo v inter-
valech odhadu polohových chyb (12) a (13) nebo se mu
blíží zleva. Grafy jsou konstruovány tak, aby ani v oje-
dinělých mezních případech nebyly (výrazněji) překro-
čeny nejvyšší číselné hodnoty odhadu polohových
středních chyb.

Délka d je definována dvojicí koncových bodů, z nichž
každý může být podle konkrétní konfigurace určen z ji-
né základny protínání, tj. z jiné strany pořadu. (Případ,
kdy základny nejsou zapojeny do pořadu, byl naznačen
v [I].) Ve čtyřúhelníku podle obr. I vzniká 16 možností
vzájemných kombinací stran pořadu s rozlišením pořa-
dí koncových bodů určované délky. (Rozsah délek v ro-
vině je 1,5-4,2 m pro s = 5 ma 5,5-15,5 m pro s =
15 m.) V dalším textu jsou kombinace značeny indexy
stran; např. 1-3 znamená, že jeden z bodů byl protí-
nán ze strany SI. druhý z S3' Kromě přesnosti délek
dvou rozměrného (rovinného) protínání byla sledována
i přesnost délek v prostorovém protínáni. Modelovány
byly jednak případy délek ležících v horizontu (h = O),
jednak svislých délek od 0,25 m do 3,3 m při Si = 5 m,
respektive do 10,3 m, případně 20 m při Si = 15m. Pro-
storově výrazně šikmé délky jsou mezním přípa-
dem úloh, na jejichž řešení se autoři v úvodu omezili.
Modelování a přehledné zpracování jejich přesnosti je
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poměrně obtížné a časově náročné a je předmětem další
práce. Předběžně lze kalkulovat se zvýšením oproti
hodnotám odst. 4.1 až asi o 40 %.

4.1 Přesnost vodorovných délek

V tomto odvození nejsou uvažovány zenitové úhly ani
jejich přesnost. Na podkladě vyhodnocení počítačo-
vých souborů, vyhovujících rozsahu zadání (1), (2) a (5)
a vypočtených pro všechny délky mezi body 1-9 ve
všech kombinacích i-i stran (i. i E (I, 4» byl nalezen
společný vzorec pro stanovení intervalu, v němž bude
ležet skutečná střední chyba délky md bez ohledu na
způsob zaměření a polohu v rovině:

2mdl = (0,3 - 2,2 (2,6» m\. (14)

Přesnější jsou samozřejmě délky kratší a délky vypoč-
tené z kvalitněji měřených a optimálně situovaných (viz
[I]) koncových bodů. Hodnoty uváděné ve vzorci (14)
a v tab. I v závorkách patří délkám, jejichž koncové bo-
dy jsou určovány - z hledisek tvaru obrazce protínání
- z méně vhodných kombinaci. (Např. optimální mož-
né konfiguraci protínání by pro body P~l' PN odpovídala
volba 3.v - Iry, ale byla měřena 1M - 3'1')
Pro zjištění pořadí výhodnosti Vkombinace základen

protínání (stran pořadu) byl odvozen vzorec

v = 2i - i. (i ~ i). (15)

Ve dvojicích se stejným pořadím V (např. 1-2 a 3-3)
má menší rozptyl ta, která vyhovuje pomocnému krite-
nu

Následující tab. I zkráceně znázorňuje orientační vývoj
chyby délek md' Podle (15) je nejpříznivější kombinace
I-I, nejméně příznivá 1-4.
Obdobné závěry platí pro vodorovné délky, které

však byly určeny prostorovým protínáním (hM = hN =
O). Podle předběžných neúplných výsledků je nutno zá-
věr podle (14) pro odhad chyby 'md zvýšit až o jednu
třetinu.
Příklad 6: Mějte S = 9 m, m, = 0,25 mm, m" =
0,7 mgon. Interval středních chyb md délek mezi body
1-9 v obr. I vypočtený z rozborů chyb (0,17,0,49) leži
uvnitř intervalu (0,1,0,6), vypočteného ze vzorce (14).
Pro náhodně vybranou délku d = P}- P8= 6,7 m dosa-
hují exaktně vypočtené hodnoty md např. 0,22 mm pro
kombinaci 1-1,0,34 mm pro 2-4 a 0,45 mm pro 1-4;
odpovídají intervalu (14) a rozdělení tab. I.

4.2 Přesnost svislých délek

Při výpočtu svislých délek podle zadání (I), (2) a (5),
tvořených kombinacemi 4 úrovní volených v rozsahu
výškové souřadnice (7), bylo uvažováno protínáni bodů

Kombinace stran min MAX,~, MAX,~"

\-1 111 4,0 6,7
1,2,3 1,1 5,7 (5,9) 7,1 (8,1)
4 2,1 6,5 (7,2) 7,2 (8,6 )'1
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téže svislice pouze ze základen typu i-i. Výsledky jsou
na této volbě prakticky nezávislé. Maximální délkové
chyby vykazují svislice v obou krajních bodech trojice
bodů pole nejbližší základně protínání, následují svisli-
ce v protějších rozích. Minimum nastává ve středu pole.
Přesnost stejných délek se v závislosti na umístění příliš
nemění. Pro rozsah, uvedený v úvodu kap. 4, byl opět
nalezen společný vzorec pro odhad střední chyby délky,
vypočtené ze souřadnic bodů, určených 3-D protíná-
ním:

V rozborech byl uvažován i případ hranolovitého
strojírenského objektu, který lze měřit např. z obslužné
plošiny, umístěné zhruba v polovině jeho výšky. Svislé
délky jsou od 0,25 m po 6 m, respektive 20 m. Potom
platí:

Z porovnání vzorců (14) a (16) plyne, že svislé prostoro-
vé délky jsou i přes větší rozměr poněkud přesnější než
dvojrozměrné (a samozřejmě než prostorové) vodorov-
né délky. Spojením uvedených extrémních případů mů-
že měřič odhadnout i chybu obecně umístěných délek.
Významným činitelem je přitom zkušenost měřiče, kte-
rá může zpřesnit "polohu" odhadu uvnitř uvedených
intervalů.

Předložený text nabízí čtenáři jako podklad pro další
technická rozhodnutí jednoduchou, rychlou a dostateč-
ně spolehlivou metodu pro odhad výsledné přesnosti

určení polohy bodu a délky (tj. nejčastějších úkonů) na
členitějších strojírenských a průmyslových objektech
metodou prostorového protínání blízkých cí-
lů z více základen s klasickým vybavením, a to bez
použití speciálního software komerčních systémů prů-
myslových měření nebo bez nutnosti pracných rozborů
přesnosti před měřením.
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V roce 1993 provedli pracovníci divize geodetických
prací a. s. Vodní stavby Temelín ověření možnosti za-
měření aktuální polohy osy koleje kinematickou meto-
dou GPS (Global Positioning System). Testovací úsek
železniční trati Temelín- Týn n. VIt. byl zaměřen kla-
sicky polární metodou a technickou nivelací a výsledky
porovnány se zaměřením kinematickou metodou GPS.
Klasické geodetické zaměření aktuální polohy osy

koleje bylo provedeno polární metodou s využitím elek-
tronického teodolitu s vestavěným dálkoměrem Wild
TC 1600. Střední chyba v měřeném úhlu byla vyjádřena
hodnotou mw = 0,5 mgon a střední chyba v měřené dél-
ce m, = 3 mm + 2 ppm. Podrobné body osy koleje byly
určeny výpočtem ze zaměřených os kolejnic se střední
souřadnicovou chybou km" = 3 mm. Klasicky určená
osa koleje byla analyticky vyjádřena.
Klasické určení výšky nivelety bylo provedeno tech-

nickou nivelací se střední chybou měření výšky kmil =

1,5 mm.
Zaměření pomocí kinematické metody GPS bylo pro-

vedeno 4 aparaturami Wild GPS - System 200. Bylo

použito speciálního měřického vozíku se zařízením do-
tlačujícím kola k vnitřním stranám hlav kolejnic a za-
mezujícím tak příčnému pohybu vozíku. Nad středovou
osou vozíku, určenou proměřením a vyznačeno u cen-
trační značkou byla připevněna upínacím šroubem
k hlavě podložky přijímací anténa aparatury GPS (obr.
I), kterou byla určována za pohybu vozíku aktuální po-
loha osy koleje a výška nivelety. Zbývající 3 aparatury
byly použity jako referenční stanice na bodech ve vzdá-
lenostech 0,2, 1,2 respektive 4,2 km. Byly zaměřeny dva
nezávislé průjezdy vozíku v testovacím úseku železniční
trati. Doba inicializace byla vždy 3 minuty, neboť ambi-
guity byly určovány metodou FARA [6]. Při měření byla
hodnota faktoru geometrického snížení přesnosti
(GDOP), vyjadřující poměr střední chyby v poloze a ča-
se ke střední chybě měřené zprostředkující veličiny, při-
bližně rovna 2. Při použití kinematické metody (tzv.
"true kinematic") musí být pro inicializaci k dispozici
konfigurace družic s faktorem GDOP nejvýše rovným
8. Data byla odečítána s cyklem I vteřiny a vzhledem
k nízké rychlosti vozíku (4 až 8 km/h-') byl použit typ
dat "compacted", tzn. s průměrováním z vice odečtů.
Naměřená data byla zpracována pomocí software SKI

1994/136



Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 7 137

v. 1.07 [3]. Výsledné souřadnice byly pomocí identic-
kých bodů transformovány do souřadnicového systému
S-JTSK a výšky do výškového systému Bpv pomocí
programu WGJT [5] s využitím známého průběhu lokál-
ního kvazigeoidu.

2. Zavádění oprav ze sklonu vertikální osy přijímací
antény

Vypočtené souřadnice a výšky jsou vztaženy k fázové-
mu centru přijímací antény. Kolej je definována polo-
hově pomocí osy koleje a výškově pomocí nivelety [2].

Osa koleje probíhá středem mezi kolejnicemi, tzn.
osa koleje půlí rozchod koleje. Diskrétní body osy kole-
je určené souřadnicemi jsou dány jako průsečíky osy
koleje se spojnicí povrchu pražců.

Niveleta je v přímém úseku trati vztažena ke spojnici
povrchu pražců a v oblouku nebo přechodnici je defi-
nována výškou povrchu pražců pod vnitřní kolejnicí.

V přímém úseku trati, kde nedochází k převýšení jed-
né kolejnice vůči druhé, je ideálně vertikální osa přijí-
mací antény totožná s osou koleje (obr. I). V tomto
případě nemusí být polohové souřadnice fázového cen-
tra opravovány, pouze výška vztažená k fázovému cen-
tru musí být opravena (I)

kde je: H nadmořská výška nivelety,
H, nadmořská výška fázového centra,
vp • •• výška fázového centra nad povrchem

pražců.

Veličinu vp určíme podle (2)

kde je: v, . " výška fázového centra nad hlavou kolej-
nice,

Vk • " výška kolejnice [podle tvaru kolejnice uží-
vaného u Českých drah (ČD) - viz
tab. I].

V kružnicovém oblouku nebo v přechodnici, kdy do-
chází k převýšení vnější kolejnice vůči vnitřní, je nutné
opravit jak polohu, tak i výšku vztahující se k fázovému
centru, neboť vertikální osa přijímací antény je odklo-
něna od svislice o úhel náklonu ft (obr. 2).

Převýšení vnější kolejnice vůči vnitřní je nejčastěji
počítáno ze vzorce pro tzv. normální převýšení

8 V2

P" = R [mm], (3)
kde je: V ... nejvyšší dovolená rychlost [km h-1],

R. .. poloměr (křivosti) oblouku [ml.

Přechod od koleje nepřevýšené do převýšené vytváří
vzestupnice, jejíž délka je shodná s délkou přechodnice,
která zprostředkovává plynulý přechod mezi přímou
částí koleje (poloměr křivostí = co) a kružnicovým
obloukem (poloměr křivosti = R).

Abychom bylí schopni určit převýšení vnější kolejni-
ce, musíme:
- znát nejvyšší dovolenou rychlost pro zaměřovanou

trať,
- znát tvar kolejnic použitý na trati, respektive ukaza-

tele tvaru kolejnic [2],
- určit poloměr křivosti R v libovolném zaměřovaném

podrobném bodě.
Kružnicový oblouk s přechodnicí nahradíme v dis-

krétních bodech zaměřované osy koleje oskulační kruž-
nicí (kružnice i kubická parabola mají s oskulační kruž-
nicí styk druhého řádu) a určíme poloměr oskulační
kružnice, a souřadnice středu oskulační kružnice (XM.
YM)' Poloměr' pak použijeme jako poloměr křivosti ve
vzorci (3).

Výpočet poloměru a středu oskulační kružnice je pro-
váděn vyrovnáním MNe z 5 zaměřených bodů osy ko-
leje (vždy z bodu, ke kterému je poloměr vztažen a ze 2
předcházejících a 2 následujících bodů). Požadavek na
přesnost určení poloměru křivosti vychází ze vztahu

8 V2

mp = -- mf (4),2
1994/137



Geodetický a kartografický obzor
138 ročnik 40/82, 1994, číslo 7

Referenční stanoviska A (0,2 km)
Prujezdy 1,2

OJ
N
O
O
O- O
>
OJ
U
c -1
OJ'-
OJ

4-

3

2
/""'-

E
u

'---./

OJ
N
O
O
0-

D
2 >

OJ
u
c -1
OJ'-
OJ

4-

O -2

Referenčn( stanoviska B (1,2 km)
Prujezdy 1,2

-3 -3
O 20 40 60 80 100 120 O 20 40 60 80 100 120

Sta ničení (m) Sta ničení (m)

Referenční stanoviska C (4,2 km)
3 Prujezdy 1,2

2
E
u

'---./

OJ
N
O
O 2
O- O
>
OJ
u
c -1
OJ'-
OJ

4-

O -2

-3
O 20 40 60 80 100 120

Sta ničen í (m)

Obr. 3 Diference v poloze osy koleje mezi klasickým určením a určením kinematickou metodou GPS

a lze ho za předpokladu užití nejmenšího poloměru
oblouku s plným převýšením pro nejvyšší dovolenou
rychlost [2] vyjádřit vztahem

Pro spolehlivost určení poloměru r je výhodný fakt, že
u ČD jsou voleny poloměry oblouků minimálně na celé
pětimetry.

Z určeného převýšení vnější kolejnice vypočítáme
úhel sklonu ft

ft = arcsin Pil
e' .

e normální rozchod koleje,
Sk šířka hlavy kolejnice (tab. I),
.1 e •• rozšíření rozchodu v obloucích o poloměrech

menších než 300 m [2].
Radiální opravu polohových souřadnic fázového

centra přijímací antény vyjádříme vzorcem

.1 r = v" sin ft . (8)

Opravy souřadnic pak jsou

.1x = .1 r cos a ,
.1Y = .1 r sin a ,
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kde a je směrník spojnIce středu oskulační kružnice
a příslušného opravovaného podrobného bodu.
Výšku nivelety určíme z výrazu

H= H,- vl'cos./3-jsin./3, (10)

I
j= 2 (e + SI' + Sd,

SI' je šířka paty kolejnice (tab. 1).

3. Určení přesnosti zaměření osy koleje a určení výšky ni-
velety kinematickou metodou GPS

Při odhadu přesnosti zaměření osy koleje kinematickou
metodou GPS jsme využili klasické geodetické zaměře-
ní testovacího úseku železniční trati. Vytvořili jsme dife-
rence mezi klasickým zaměřením reprezentovaným ana-

Iytickou křivkou a zamerením kinematickou metodou
GPS jednak pro polohové určení osy koleje (obr. 3),
jednak pro určení výšky nivelety (obr. 4), a to ke třem
referenčním bodům v různých vzdálenostech.
Pro střední souřadnicovou diferenci v poloze osy ko-

leje jsme tak pomocí lineární regrese získali empirický
vzorec

U střední diference ve výšce jsme neprokázali závislost
na vzdálenosti referenčního bodu a je tedy vyjádřena
konstantou

Střední souřadnicovou diferenci můžeme vyjádřit výra-
zem
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Tab. 1 Ukazatele tvaru kolejnic užívaných u ČD
(převzato z [2])

Tvar kolejnice R 65 S 49 T A Xa

VK{mm} 180 149 150 140 125
Sp{mm} 150 125 128 112 110

SKfmm} 72,8 67 65,5 68 58

kde je: Gm", .. střední souřadnicová chyba v určení osy
. koleje kinematickou metodou GPS,

md, •.. střední chyba v určení radiální opravy,
, 2

m 2 = PH" m 2 + 2E.- 2 ( 14)
L11 e'2 \ e'2mpo

V našem případě jsme určili střední chybu radiální
opravy mM = 2,5 mm. Po dosazení do (13) tak obdrží-
me vyjádření empirické střední souřadnicové chyby
v určení osy koleje kinematickou metodou GPS

která vyjadřuje závislost na vzdálenosti od referenčního
bodu.
Střední diferenci ve výšce můžeme vyjádřit ve tvaru

kde je:Gmh' .. střední chyba v určení výšky nivelety ki-
nematickou metodou GPS,

mdh •.. střední chyba v opravě výšky,

V našem případě mdh = 2 mm. Po dosazení do (16) do-
staneme střední chybu v určení výšky nivelety kinema-
tickou metodou G PS

Výsledky testovacího měření potvrdily možnost využití
kinematické metody GPS při zjišťování aktuální polohy
osy koleje a výšky nivelety. Dosažená přesnost v poloze
vyhovuje základní střední chybě kontrolního měření
prostorové polohy drah [I]; dosažená přesnost v určení
výšky vyhovuje pouze pro dráhy s nejvyšší dovolenou
rychlostí 50 km h -I [I].
Publikované výsledky experimentálního měření jsou

závislé na typu použitých přístrojů, podmínkách při
měření a způsobu zpracování. Při použití v jiných pod-
mínkách mohou výsledky doznat určitých změn.
Možnost využití kontinuálního měření úhlu příčného

sklonu koleje elektronickým sklonoměrem je diskutová-
na v [4].
Při provozním nasazení kinematické metody GPS se

dále předpokládá využití filtrační techniky pro koneč-
nou úpravu výsledků.
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Ochrana osobných údajov a báza
údajov katastra nehnutel'nosti

Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSC., Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky

Automatizovaný informačný systém geodézie, kartogra-
fie a katastra (AIS GKK) je informačný systém založe-
ný na databázovaj technológii spracovania údajov geo-
dézie, kartografie a katastra. Je vedený dvojstupňovo
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava
a v katastrálnych úradoch - KÚ (ďalej iba prevádzko-
vatelia).
Bázu údajov informačného systému tvoria tieto infor-

mačné systémy:
a) informačný súbor katastra nehnutel'nosti (lSKN),
b) informačný súbor geodetických bodových polí,
c) základná báza pre geografický informačný systém.
Predmetom našich úvah je iba problematika týkajúca sa
ISKN.
Operát katastra nehnutel'ností podl'a § 5 zákona SNR

č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v Slovenskej
republike (ďalej iba Katastrálny zákon) [2] obsahuje pať
častí: súbor geodetických informácií, súbor popisných

informácií [4], zbierku listin, sumárne údaje katastra
o pódnom fonde a pozemkové a železničné knihy.
Z nich iba prvé dve časti sa podl'a súčasných predstáv
majú dopracovať do tvaru bázy údajov. Vzhl'adom na
to, že budovanie bázy údajov súboru popisných infor-
mácií značne predbehlo budovanie banky údajov súbo-
ru geodetických informácií (katastrálnej mapy v počíta-
čom ovladatel'nej vektorovej podobe), je logické, že po-
zornosť odbornej verejnosti je v značnom rozsahu ori-
entovaná práve na súbor popisných informácií. Budo-
vanie regionálnej úrovne bázy údajov súboru popis-
ných informácií pokročilo tak, že dnes sa na vačšine
pracovísk katastra príjem a spracovanie listín, ako pod-
kladov na vykonávanie zmien v katastri, ako aj premie-
tanie zmien do operátov s následným poskytovaním in-
formácií realizuje v podmienkach lokálnych počítačo-
vých sietí, a to napriek relatívnemu nedostatku hardve-
ru. Prekonanie týchto technických prekážok je zrejme
I'ahšia úloha, čo vynikne na pozadí konštatovania, že
ceny počítačov a softveru rýchlo klesajú a že cenová
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trojčlenka hlavných komponentov informačného systé-
mu má v súčastnosti nasledujúcu podobu: cena hardve-
ru: cena softveru: cena bázy údajov = 1:10:100 [4],
s.262.

ISKN obsahuje údaje s časovým oneskorením sposo-
beným časom potrebným na zber, spracovanie a vstup
údajov do informačného súboru. Súbor informácií
ISKN sa aktualizuje priebežne na KÚ a následne pre-
sunom na centrálnu úroveň.

Jedna z hlavných zásad bývalého pozemkového kata-
stra a pozemkových kníh, na ktorej boli budované, bola
verejnosť ich operátov. Táto zásada sa ukázala ako
opodstatnená a správna. V demokratickej spoločnosti
musí byť činnosť štátnych orgánov pod verejnou kon-
trolou. Zásada verejnosti bola inkorporovaná i do sú-
časného štátneho informačného systému o nehnutel'no-
sti ach a o právach k týmto nehnutel'nostiam sa viažú-
cim - do katastra nehnutel'ností.

Podl'a § 38 Katastrálneho zákona [2] katastrálny ope-
rát je verejný a každý má právo robiť si z neho odpisy,
výpisy alebo náčrty. Katastrálny zákon neustanovuje
obmedzenie získavania takýchto informácií ani z po-
hl'adu rozsahu realizácie tohto práva ani z pohl'adu
vzťahu žiadatel'a k nehnutel'nosti (vlastník, nájomca,
držitel' nehnutel'nosti, finančný ústav, záujemca o kúpu
- nájom nehnutel'nosti, konkurent podnikatel', trvalé
bydlisko, sídlo žiadatel'a, štátna príslušnosť žiadatel'a).
Podl'a § 39 Katastrálneho zákona KÚ na požiadanie vy-
hotoví potvrdený výpis zo súboru geodetických infor-
mácií, zo súboru popisných informácií a z pozemko-
vých a železničných kníh alebo potvrdenú kópiu kata-
strálnej mapy (ďalej iba potvrdený výpis alebo kópia)
ako aj identifikáciu parcely. Potvrdený výpis alebo kó-
pia ako aj identifikácia parcely sú verejnými listinami.
Poverené inštitúcie vyhotovujú na požiadanie aj odpisy
alebo kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verej-
nými listinami, poskytujú údaje pre iné informačné sy-
stémy a ďalšie údaje. Pre tieto úvahy nie je doležité, či
je poskytnutie týchto informácií spoplatnené správnymi
poplatkami, spoplatnené v cenovom režime, alebo či je
oslobodené od spoplatnenia.

lsté formálne obmedzenie poskytovania informácií
z katastrálneho operátu možno konštatovať vo vzťahu
k jednotlivým častiam operátu. Pokial potvrdený výpis
je povinný vyhotoviť KÚ iba z troch částí katastrálneho
operátu (§ 5 Katastrálneho zákona), tj. zo súboru geo-
detických informácií, zo súboru popisných informácií
a z pozemkových a železničných kních, právo robiť si
z katastrálneho operátu odpisy, výpisy alebo náčrty sa
vzťahuje aj na zvyšné dve časti operátu, tj. na sumárne
údaje katastra o podnom fonde a na zbierku listín.
A práve zbierka listín spolu s listami vlastníctva zo sú-
boru popisných informácií sú najzaujímavejšie z pohl'a-
du ochrany osobných údajov. Listy vlastníctva obsahu-
jú okrem iného informácie o vlastníckom práve, zálož-
nom práve, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu,
o predkupnom práve, pokial' má mať účinky vecného
práva, údaje o skutočnostiach súvisiacich s právnymi
vzťahmi, poznámky o právnych vzťahoch, ktoré musia
byť určené súdom alebo osvedčené notárom. Zbierka
listín obsahuje najma písomné vyhotovenia zmlúv a za-
kladatel'ských listín obchodných spoločností, písomné

vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych
osvedčení a iných listín, ktoré podl'a zákona potvrdzujú
právo k nehnutel'nostiam, čiže obsahujú okrem iného
informácie súvisiace s daňovými a poplatkovými povin-
nosťami (hodnota kupovaných, darovaných, zamieňa-
ných a i. nehnutel'ností, hodnota požičiek, ktoré sú via-
zané na nehnutel'nosti a nepriamo i momentálny stav
splácania požičky, čo by mohlo byť zaujímavé napr. pre
komerčného konkurenta vlastníka nehnutel'ností).

Súhrnne možno tieto údaje označiť ako údaje o práv-
nych vzťahoch vrátane údajov o vlastníkoch nehnutel'-
ností a o iných osobách oprávnených z práv k nehnutel'-
nostiam, ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich
s právami k nehnutel'nostiam.

Vykonávacia vyhláška ku Katastrálnemu zákonu [3]
má isté obmedzenia poskytovania informácií, ale vzhl'a-
dom na skutočnosť, že musí ostať v medziach zákona,
úroveň všeobecných konštatovaní neopúšťa. V odst. (I)
§ 135 uvádza, že KÚ pri vyhotovování kópií z katastrál-
neho operátu alebo z jeho části dbá na dodržiavanie
predpisov o ochrane osobnosti a ochrane osobných
údajov a v ods. (3) § 147, že vybrané súbory popisných
informácií alebo ich častí obsahujúce údaje o právnych
vzťahoch, vrátane údajov o vlastníkoch nehnutel'ností,
sa poskytujú na budovanie iných informačných systé-
mov o nehnutel'nostiach (ale už nie jednotlivé informá-
cie) len so súhlasom Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky.

V porovnaní s Katastrálnym zákonom časovo mladší
zákon Č. 256/1992 o ochrane osobných údajov v infor-
mačných systémoch [I] upravuje ochranu osobných
údajov, najma povinnosti súvisiacie s ochranou infor-
mácií pri prevádzkovaní informačného systému, ktorý
nakladá s osobnými údajmi, a zodpovednosť prevád-
zkovatel'a informačného systému a ďalších fyzických
a právnických osob, ktoré sa zúčastňujú činností súvi-
siacich s prevádzkou takéhoto informačného systému.

Zákon [I] sa vzťahuje aj na informačné systémy zalo-
žené osobitným zákonom, medzi ktoré patrí i Katastrál-
ny zákon. Definuje ďalej, že informácie vzťahujúce sa
na určitú osobu sú osobnými údajami.

Zákon [I] v § 16 uvádza povinnosti súvisiace s pre-
vádzkovaním informačného systému. Podl'a toho pre-
vádzkovať informačný systém, ktorý narába s informá-
ciami vypovedajúcimi o ... majetkových pomeroch
dotknutej osoby, mQŽno len vtedy, ak tak stanoví oso-
bitný zákon (rozumej v našom prípade Katastrálny zá-
kon) alebo so súhlasom žijúcej dotknutej osoby. Je zrej-
mé, že ISKN v zbierke listín i v súbore popisných infor-
mácií katastra nehnutel'ností (listy vlastníctva) obsahuje
i informácie dotýkajúce sa majetkových pomerov vlast-
níkov a iných oprávnených.

Medzi povinnosťami prevádzkovatel'ov informačné-
ho systému uvádza zákon [I] i potrebu zabezpečiť
ochranu informácií i celého systému pred neoprávne-
ným prístupom alebo spracovaním a potrebu stanoviť
práva a povinnosti fyzických a právnických osob, ktoré
majú prístup k informačnému systému.

V súvislosti s prechodom na automatizovanú aktuali-
záciu údajov katastra nehnutel'ností boli vytvorené
predpoklady na modemové prepojenie regionálnych
báz údajov AlS GKK s potencionálnymi používatel'mi
(iné orgány štátnej správy, verejní notari, komerční geo-
deti, advokáti, obecné úrady a i.). Komplexné systé-
mové riešenie okrem prepojenia jednotlivých správ
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s potencionálnymi mimorezortnými použivatel'mi úda-
jov katastra nehnutel'ností predpokláda súčasne prepo-
jenie i s centrálnym výpočtovým systémom, kde sa na-
chádza centrálna báza údajov súboru popisných infor-
mácii katastra nehnutel'nosti. Tento očakávaný a časo-
vo nie vel'mi vzdialený stav vytvára osobitne naliehavý
rámec na zadefinovanie kvality ochrany osobných úda-
jov v ISKN. Iba orientačnú hodnotu móže pri tom mať
analógia ochrany osobných údajov v informačných sy-
stémoch o nehnutel'nostiach a o právnych vzťahoch
k nehnutel'nostiam sa viažucich vo vyspelých demokra-
tických krajinách. Táto analógia ukazuje na sortimen-
tne vel'mi pestrý diapazón predmetnej ochrany, a to od
jedného krajného riešenia absolútne liberálneho (napr.
Texas ale i vačšina štátov USA, kde sú zodpovedané
všetky otázky žiadatel'ov o jednotlivé informácie,
i o skupinové informácie, napr. otázka o súpise všet-
kých nehnutel'ností na území štátu vo vlastníctve kon-
krétnej osoby i s hodnotami póžičiek, ktoré sú viazané
na nehnutel'nosti je zodpovedaná každému žiadatel'ovi)
až po diferencovane regulované riešenia (napr. v Ra-
kúsku je každému žiadatel'ovi zodpovedaná otázka tý-
kajúca sa konkrétnej nehnutel'nosti., ale otázka smero-
vaná na skupinové informácie o všetkých nehnutel'no-
sti ach v Rakúsku vo vlastníctve konkrétnej osoby je in-
formačným systémom zodpovedaná iba vlastníkovi ale-
bo jeho právnému zástupcovi).

Na základe uvedeného z pohl'adu ochrany osobných
údajov sa ukazuje žiadúce buď potvrdiť osobitne libe-
rálny charakter § 38 Katastrálneho zákona o verejnosti
katastrálneho operátu a o práve každého robiť si z ne ho
odpisy, výpisy alebo náčrty, alebo jasne zadefinovať
isté obmedzenia získavania týchto informácii. Ak sa
pristúpi na reguláciu, mala by byť jednoznačná pre
všetky kategórie informácií: súbor geodetických infor-
mácií, súbor popisných informácií, zbierka listin, su-
máme údaje o pódnom fonde a pozemkové a železnič-
n~ knihy, resp. aj ich jednotlivé časti [3, § I až 40]; verej-
né listiny a neverejné listiny (odpisy a kópie z katastrál-
neho operátu nepotvrdené); údaje pre iné informačné
systémy; údaje z ISKN, ktoré majú byť ďalej technicky
a obsahovo upravené, začlenené alebo skombinované
s údajmi iných informačných systém ov a v tejto podobe
poskytované; jednotlivé informácie, skupinové infor-
mácie (napr. informácia vztiahnutá na jedného vlastní-
ka zo všetkých katastrálnych území Slovenska), hro-
madné informácie.
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Repro '94 - 10. výstava
reprografické techniky

Praha 28.-31. 3. 1994. Dostavilo se 57 vystavovatelů, předsta-
vilo 178 firem, nebyla zastoupena mikrografie. Celkem 40 %
expozic bylo věnováno reprografii, dalších 40 % byly speciální
počítačové aplikace a zbývajících 20 % byla kancelářská a ko-
munikační technika.
V reprografické technice dominovala elektrografie, spec. xe-

rografie. V roce 1965 se mohla naše veřejnost poprvé seznámit
v Praze s elektrografickými přístroji anglické společnosti
Rank-Xerox. V následujícím roce je mohla opětně zhlédnout
v Praze na první reprografické výstavě. V začátcích byla před-
mětem reprodukce černobílá perová předloha. Nyní je možné
kopírovat černobílé a barevné tónové předlohy tak, že se kvali-
tou vyrovnají fotografiím. Xerografické kopírky dosahují pro-
dukce ofsetových strojů. Příkladem byl vystavený stroj Xe-
rox 5100 s produkcí 6 000 kopií za hodinu, pří čemž je možno
kopírovat oboustranně a pořídit sešitím dokument až o 100
stranách.
Během let vymízel z elektrografie přímý způsob zhotovení

kopie a kromě tradičního získávání kopíe optickou cestou -
analogovou, byla vyvinuta technologie digitální. Předloha se
snímá bod po bodu (skenuje) a získané hodnoty o optické hus-
totě se mění na elektrícké signály, které se ukládají do paměti
počítače. Zde mohou být podle potřeby pozměněny a následně
laserovou tiskárnou opětně vizualízovány. Při této technologii
je možno provádět různé úpravy a změny. Byla vyvinuta tzv.
editace, při které se dává kopírce povel k vynechání nežádou-
cích částí textu nebo obrazu. Dochází k přetvoření předlohy
do zcela jiné konfigurace. Je možno měnit velikost kopie, včet-
ně jednostranné změny do šíře a výšky, konturování, pořizová-
ní negativní kopie, záměna stran apod. Laserové kopie vykazu-
jí velkou rozlišovací schopnost, vysokou hranovou ostrost
a plynulý přechod od nejnižší do nejvyšší hustoty, takže kopie
jsou věrnou reprodukcí kopirovaných předloh.
Od dokonalých černobílých kopírek byl krok ke kopírkám

troj a čtyřbarvovým, nazývané plnobarevnými. První barvová
kopírka se zrodila v roce 1973 (Xerox 6500), ale k jejímu prak-
tickému využití nedošlo. Až za dalších 15 let vyrobila první
barvovou kopírku na digitálním základě firma Canon. Mínění
o využitelnosti barvových xerografických kopirek se začalo
měnit v 80. letech. Do výroby se zapojily další firmy, jako Ko-
dak, Ricoh, Minolta. Jen ve Svýcarsku v roce 1992 bylo insta-
lováno na 3 200 barvových kopirek.
Na výstavě byl model Xerox 5760. Stroj, kromě produkce

barevných a černobílých kopii, je vybaven editací. Produkce
stroje je 6 barevných kopií za minutu při rozlišovací schopnos-
ti 400 x 400 dpi. Stroj ziskal v minulém roce v Japonsku, kde
byl vyroben, ocenění "nejlepší výrobek" a na výstavě v Praze
cenu "výrobek roku 1994".

Diazografické kopírky v kombinaci osvit citlivého materiálu
s následným vyvoláním čpavkovými parami si zachovaly tra-
diční konstrukci. Zdá se, že se neprosazuje nedávno znovu
vzkříšená technologie vyvolávání kapalinou. Velká pozornost
se věnuje citlivým materiálům, zvláště na plastových podlo-
žkách. Ke spotřebitelům patří zejména kartografie se záměrem
opustit starou technologii spojenou s ručním ovrstvováním
plastových folií. K dodavatelům výrobků pro kartografické
účely patří firma Renker. Byla založena roku 1902. Mezi jejími
výrobky jsme našli folie opatřené rycími vrstvami, filmy pro
vyřezávání a zhotovování masek. K nabídce patřily samolepicí
folie pro vylepování znaků a písma atd. Mezi diazografickými
papíry se dostalo ocenění dvěma materiálům firmy Reprogra-
fia, spol. s r. o., v Českém Brodě. Obdržely značku jakostního
českého výrobku Czech Made.
Jediná reprodukční kamera mohla připomenout, jak se zho-

tovovaly barevné výtažky. Převládla nabídka válcových skene-
rů, pro snímání ohebných průchodných i odrazných černobí-
lých a barevných předloh v negativním i pozitivním provedení.
Nasnímaný záznam souboru aditivních složek světla RGB
(červené, zelené a modré) lze konvertovat do souboru subtrak-
tivních barev CMYK (C - azurové, M - purpurové, Y -
žluté a K - černé).
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Ke skenerům patřily osvitové jednotky. Lišily se velikosti os-
vitové plochy - od formátu A4 po formáty B I. Rozlišovaci
schopnost se udávala např. až do 4 000 dpi. K osvitové jednot-
ce bylo možno připojit černobílou tiskárnu stejného formátu
a tím se předem chránit před zbytečnou ztrátou fotografického
materíálu v případě chyby. Světelné zdroje umožňovaly osvít
fot. papíru, filmu i tiskových desek. Neopomnělo se ani na na-
bídku vyvolávacích zařizeni pro osvítnuté fotografické filmy
a papíry.

Zastoupeny byly í polygrafické techniky. Výrobce nabízel or
setové desky, jejichž tískové prvky bylo možno pořídít pomocí
laserové tískárny nebo xerograficky. Odolnost formy se udáva-
la 15 tis. otisků. K vidění bylo i vyvolávací zařízeni na zpraco-
vání ofsetových forem do šířky 62 cm.

Pro zhotovení barevného nátisku se nabízela tiskárna 3M
Rainbow na termosublimačním principu s rozlišením 300 dpi.
Tiskárna napojená na počítač měla výstupní formát A3.

Pro ty, kteří nejsou spokojeni s tím, že barva na obrazovce
neodpovídá barvě na předloze a v konečné fázi na otisku nabí-
zela řešení firma Barco. Má řadu monitorů s hardwarovou ba-
revnou kalibrací.

K finančně méně náročným patříla nabídka náhledové skřině
(světelného boxu). Je tu možnost posuzovat vizuálně jak barev-
né diapozitivy, tak i otísky pří osvětlení zdrojem o teplotě
chromatičností 5 000 K.

Tisk z výšky byl zastoupen vyvolávacím zařizením polymero-
vJ;chforem. Velmi elegantním způsobem bylo možno pořizovat
gumotypy pro tlexografii a to rytím laserovým paprskem.

Otázka malých nákladů byla vždy v polygrafii problémem.
Kam až s nákladem sestoupít, aby tisk byl klasickou tiskovou
technikou ještě rentabilní a pohotový. Kolikrát se stane, že
právě schází něco málo etiket s čárovým kódem, různé popisy,
adresky, štítky na spisy atd. V takovém případě se nabízela na
výstavě možnost využít osobního počítače ve spojitosti s ma-
lou kopírkou nebo tiskárnou. Předloha, která se zobrazí na
obrazovce se v zápětí jedno í vícebarevně reprodukuje. Poně-
vadž obraz předlohy je uchován v paměti počítače, lze úkon
s reprodukcí kdykoliv zopakovat. Celé zařízení lze umístit na
malý stoleček.

Mezi nové konstrukce reprografických strojů patřily tzv. pri-
porty. jak je nazvala firma Ricoh. Princip strojů je následující:
Předloha je sejmuta skenerem s rozlíšením 300 až 400 dpi. Se-
jmutý obraz se vypálí do matricové folie navinuté na válci.
Obraz na folii se zaplňuje inkoustovou barvou. Následuje pře-
nos barvy z rotující matrice na papír. Stroje se vyznačují jed-
noduchým ovládáním a malým nákladem na otisk. Cena otis-
ku se pohybuje v rozmezí 0,03 až 0,09 Kč.

Výstava také nabádala k zamyšlení zda reprografíckými
technikami tisknout. nebo kopírovat. Např. porovnávala se ce-

na otisků A2 pořízených inkoustovou tiskárnou s cenou otisku
téže velikostí pořizeným laserovou tiskárnou. Poukazovalo se
přitom i na cenu obou tiskáren, přičemž inkoustová tiskárna
byla nepoměrně lacinější. Uvádělo se, že bublinová tiskárna
má velkou rozlišovací schopnost, až 360 dpi a může jí být po-
tiskován běžný papír, včetně pauzovacího nebo tabelačního
atd. Vytištění technického výkresu o velikosti A2 touto tiskár-
nou lze pořídit za méně než 5 minut. V této souvislosti chceme
upozornit na reprodukci starých barevných map. Technologii
předváděla fírma Reprotechnika, spol. s r. o., Praha. Reprodu-
kované mapy vykazovaly nejen rozměrovou shodu s předlo-
hou, ale i lepší barevné podání.

Nabízel se papír a plastovéjólie. Neni dnes problém vyrobit
papír pro různé reprografické techníky, ale i plastové fólie
s vysokou rozlišovaci schopností. Těchto vlastností se dociluje
úpravouyapíroviny nebo ovrstvením. Nabízela se možnost vy-
užití v Ceském Brodě stroj pro povrchovou úpravu papíru.
Stroj je schopen ovrstvovat papír v několika vrstvách po jedné
či obou stranách. Nanášená vrstva může bÝt na vodní bázi ne-
bo na bázi organických rozpouštědel. K ovřstvení lze upotřebit
laky, pryskyřice, vosky, parafiny apod. Stroj je schopen vyrá-
bět materiály pro obalovou techniku, barvit papíry, nebo je
speciálně upravovat pro knihárny. K dispozici je dnes samo-
propisovací papír pro xerografické kopírování.

V dokončovacích pracích nabízeli vystavovatelé zařízení pro
jednoduchou kancelářskou vazbu. Speciální nabídkou byly la-
minátory. Na výstavě byly k viděni malé i velmi výkonné stroje
s pracovní šířkou až 150 cm. Bylo jimi možno opatřit materiál
samolepícímí foliemi jak za studen a, tak natavenim folie za
tepla. Ochranu materiálu zvyšovalo použíti folii s vlastností
UV filtrů.

Nebyla opomenuta aní ekologie. zejména servis a renovace
kazet s tónovači (tonery), přičemž se předpokládala úspora
50 'Vo ceny za novou kazetu. Bylo postaráno i o nabídku zaříze-
ní pro likvidaci nepotřebných nosičů informaci - papírových
i plastových.

K archivaci písemné dokumentace. pokud dokumenty nepře-
sáhly rozměr 200 x 360 mm a tloušťka 0,15 mm bylo k dispozici
archivační zařízení Canofile 250 - obr. I. Informace jsou na-
skenovány a uloženy na magneto-optický disk a mohou být
kdykoliv vyhledány a vytištěny na laserové tiskárně. Toto malé
zařízení by bylo jistě velmi užitečné v geodézii a kartografii.

Mezinárodni výstavy reprografické techniky, které jsou po-
řádány v Praze, jsou jediné svého druhu v zemích bývalé vý-
chodní Evropy. Představila se zde světová špička výrobků, by-
ly tu i výrobky, které měly svou světovou premiéru v Hannove-
ru, 14 dní před pražskou výstavou.

Doc. Ing. Vladimír Kra/ls. CSc ..
Praha
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Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

Stručná historie katastru
v českých zemích

l. Přechodné období

K soumraku pozemkového katastru se začalo schylovat už
v roce 1938 po vyhlášení mobilizace. Došlo totiž k odlivu znač-
né části zeměměřických odborníků z katastru pro potřeby
obrany státu. Snížená kapacíta způsobovala, že v době války
a po ní do začátku padesátých let byl pozemkový katastr udr-
žován v uspokojivém stavu s vypětím všech síl.

Počátkem padesátých let dále poklesl v souvíslosti s vydá-
ním nového občansko-právního předpísu význam veřejných
kníh i pozemkového katastru zrušením povínnosti zápísů do
veřejných kníh i zastavením zápísů do pozemkového katastru.
Zajímavá byla okolnost, že právní předpis se týkal především
občanů a přitom u ních ze setrvačnosti se ještě po několík let
projevovala snaha zapisovat. Na druhé straně téměř okamžítě
přestaly "knihovat" podníky (až na pár čestných výjimek, ja-
kýmí byly kupř. Československé státní dráhy).

Myšlence socializace zemědělství existence pozemkového
katastru překážela zvláště evidováním "soukromokapítalistíc-
kých vztahů k půdě", jak byl právní ínstitut často označován.
Prvním socialísticky zaměřeným předpisem v oblasti katastru
bylo usneseni vlády ze dne 31. srpna 1954. Podle něj byla
uskutečněna přehlídka kultur pozemků, vyčíslení půdy podle
kultur a sektorů a "zpřesnění" údajů v evidenčních listech
mistních národních výborů (MNV). Pozoruhodné jsou zvláště
dvě okolnosti:
- statistické úřady zjišťovaly zemědělské údaje bez map na

základě sdělení ziskaných na MNV; připomínka historic-
kých daňových přiznání (fasí) se sama nabízí,

- výsledkem prověrky bylo zjištění přírůstku zemědělské
a zvláště orné půdy, což byl politicky využitelný moment.

2. Jednotná evidence půdy

K náznaku zlepšení situace, alespoň z hlediska technické kom-
paktnosti, došlo vytvořením Jednotné evidence půdy (JEP) po-
dle usnesení vlády ze dne 25. ledna 1956. Nedostatky prvního
založení podobné evidence měly být napraveny uložením třech
hlavních úkolů JEP:
- vyhotovit základní technické podklady JEP,
- založit nové operáty JEP u MNV,
- zajišťovat odborné vedení JEP u MNV.

Úkol měl být zajištěn jednak přesnou metodou, tj. na pod-
kladě šetření a měření všech pozemků asi ve 25-30 % obcí,
jednak zjednodušenou metodou, tj. na podkladě částečného
převzetí nesporných údajů buď z předchozí evidenční akce, či
z údajů pozemkového katastru v převládajícím počtu obcí.
Současně byl definitivně mezi archiválie zařazen operát po-
zemkového katastru. Po technické stránce činnosti zajišťovala
okresní měřícká střediska (O MS), od I. 7. 1960 přejmenovaná
na středíska godézie (SG).

Operát JEP tvořily tři části: měřická část, písemná část a dá-
le úhrnné výkazy a sbírka lístin.

Měřický operát obsahoval tři soubory map:
- pozemkové mapy, jako základní mapy JEP uložené na

OMS (SG),
- pracovní mapy, tj. otisky pozemkových map podlepené kar-

tonem a rozřezané na čtvrtky, jako orientační pomůcka pro
práce v terénu,

- evidenční mapy, tj. otísky pozemkových map pro potřeby
MNV.

Mapy vznikly jako technicky nepřílíš zdařilé, zpravidla ozali-
dové kopie původních map bývalého pozemkového katastru.

Písemný operát obsahoval tyto části:
- soupis parcel podle obcí a v nich podle katastrálních území,
- evidenční listy,
- seznam evidenčních listů,

- seznam domů,
- rejstřík užívatelů - vlastníků,
- výkaz změn.

Úhrnné výkazy.tvořily především výkazy úhrnných hodnot
druhů pozemků (UHDP) podle obcí, okresů a krajů, do sbírky
lístin se zařazovaly všechny došlé listinné podklady, náčrty
a plány.

Filozofie JEP byla prostá: na rozdíl od pozemkového kata-
stru a veřejných knih podchycovat pouze faktické užívací vzta-
hy u sledovaných nemovitostí. Z toho důvodu vlastnické a jiné
právní vztahy nešlo podle JEP prokazovat.

Výrazným technickým nedostatkem JEP bylo programové
snížení úrovně kvality elaborátu povolením měkčích odchylek
ve výsledcích oproti dřívějším normám. Souběžně s tím se sní-
žila i technícká úroveň a odpovědnost personálu, neboť chybí-
cí odborná kapacita byla nahražována přijímáním pracovníků
s nízkou odbornou kvalifikací.

JEP převzala od svých evidenčních předchůdců í některé
pozitivní momenty. Vlastníci a uživatelé půdy měli právní po-
vinnost hlásít MNV změny evídovaných skutečností ve lhůtě
do 30 dnů od jejich ukončení či zjištění, MNV pak tyto změny
i změny, které sám zjistil, příslušnému OMS (SG). U určítého
typu změn kultur zemědělských a lesních pozemků pak navíc
OMS (SG) prověřovalo, zda změna je povolena příslušným or-
gánem, zpravidla okresním národním výborem. Kromě toho
OMS (SG) mělo za povinnost vyšetřovat a zaměřovat v rámcí
úplných přehlídek í neohlášené změny z úřední povínnosti
v rozsahu své působnosti zpravidla jednou za pět let. Takovéto
rozdělení fungovalo od roku 1956 do února 1962. Pak bylo ve-
dení JEP včetně odpovědnosti za její stav plně převedeno na
SG. Nadále tedy nebylo možno aní okrajově uplatňovat zása-
dy správního řízení. Na druhé straně pak bylo okresním sou-
dům přikázáno zasílat na SG všechna usnesení týkající se pře-
vodů a změn v nemovité držbě.

Založením JEP pozbyly významu a platnosti všechny dřívěj-
ší evidence o nemovitostech a JEP se stala jediným závazným
podkladem pro jakékoli výkaznictví a statistiku, pro účely cen-
trálního i regionálního řízení a plánování a pro ochranu půd-
ního fondu.

V závěrečné etapě zavádění JEP byly údaje zpracovávány
mechanickým způsobem pomocí děrných štítků ve strojně po-
četních stanicích. Tuto okolnost je možno chápat jako začátek
cesty automatízovaného zpracování údajů pozdějších evídenč-
ních nástrojů. Jako téměř ve všech výsledcích lidské činnosti je
i v JEP možno nalézt kromě záporných i kladné stránky.

3. Evidence nemovitostí

K návratu opětného evidování vlastníckých a jíných majetko-
vých práv k nemovítostem, předznamenaného v roce 1962 za-
vedením zasílání příslušných usnesení okresních soudů na SG,
došlo zřízením evidence nemovitostí podle zákona Č. 22/1964
Sb., o evidenci nemovitostí.

Z technického hlediska byl podkladem evidence nemovitos-
tí (EN) původní operát bývalé JEP ve shodném členění. Písem-
ný operát byl však rozšířen o významnou část - vlastnické
listy. Pro úplnost je potřeba se ještě zmínit o pomocné části
operátu EN, kterou tvořily: záznam změn, záznam pro další ří-
zení EN a seznam nepovolených změn kultur.

Zakládání, vedení a údržba EN v souladu se skutečným
a postupně i právním stavem byly zákonem svěřeny orgánům
bývalé Usqední správy geodézie a kartografie, od roku 1968
bývalého Ceského úřadu geodetíckého a kartografického. vý-
konnou agendu zajišťovala SG. Ostatně - organizačně správ-
ní uspořádání katastrálních pracovišť podléhalo v naší historii
tolíka změnám, že by to zasluhovalo samostatný článek.

Příslušnost evidence majetkoprávních vztahů k nemovitos-
tem k jiné než juristické instituci byla především ze strany
právnické veřejností často krítizována. Ve snaze omezít opráv-
něnost těchto kritik zákonodárce stanovil, že na rozdíl od evi-
dence užívacích vztahů, kde případné nesprávnosti mohly být
napraveny novým hlášením změn, lze vyznačování právních
vztahů do EN činit pouze na podkladě právních aktů či práv-
ních listin. Jejich okruh byl přesně definován, jejich obsah ná-
ležitě specifikován i s popisem případných příloh. Podle tako-
výchto listin docházejících na SG podle stanoveného režimu
byly právní vztahy vyznačovány do EN v letech 1964 až 1966.
Od roku 1967 pak na podkladě výsledků místního šetření
v rámci komplexního zakládání EN byly zápisy prováděny na-
víc i v dalších případech, kdy byly shledány všechny nezbytné
předpoklady k objasnění dotyčného právního stavu. Dlužno
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podotknout, že údaje o právních vztazích odpovídaly dobo-
vým majetkoprávním institutům.
Při nakládání s nemovitostmi, u nichž právní vztahy nebyly

v EN dosud vyznačeny, byli účastníci nuceni vycházet z údajů
pozemkových knih, popř. í z nezaknihovaných listín, jejichž
identifikační atributy nesouhlasily ve větší ně případů sEN.
Proto vznikl nový technicko-právní prvek: srovnávací sestave-
ní parcel podle pozemkové knihy a EN, nazývaný identifikace
parcel.
O tom, zda právní listina byla schopna zápisu do EN či ni-

koli, rozhodovala SG pouze z hlediska formálních či technic-
kých náležitostí. Posuzování platnosti vlastního právního úko-
nu či právních skutečností nebylo v pravomoci SG. Při formál-
nich a technických závadách a v pochybnostech u ostatních
případů vracela SG sporné případy k rozhodnutí příslušným
juristickým orgánům. Pro provádění zápísů do EN neplatily
předpisy o správním řízení.
Oproti předchozí lEP znamenala EN výrazný pokrok. Mezi

její hlavní principy patřily:
- zásada legality (k zápisům právních vztahů docházelo na

podkladě právního aktu či právní listiny),
- zásada speciality (zápisy byly prováděny přehledně přede-

psaným způsobem do operátů k tomu vyhrazených),
- zásada jednotnosti na celém území státu,
- zásada univerzálnosti (sledování užívacích i vlastnických

vztahů na mapovém i písemném operátu),
- zásada veřejnosti (byť i s omezením na "oprávněný zájem"),
- zásada závaznosti údajů taxativně v zákoně stanovených,
- zásada oficiality (zápisy byly prováděny z úřední povinnos-

ti a nikoli na podkladě vůle účastniků),
- zásada bezplatnosti zápisů.
Charakteristickým rysem EN byla jeji dvojkolejnost. Faktíc-

ké užívací vztahy byly vedeny velice důsledně, jednoznačně
a úplně ve všech částech operátu, právní vztahy již s určitým
omezením patrným především u pozemků sdružených ve vel-
kých užívacích celcích. Ve vlastnických listech byly tyto údaje
podchyceny pouze souhrnnou symbolickou poznámkou, v po-
zemkových mapách nebyly vykazovány vůbec. Tato okolnost
se v současné době projevuje jako nejvýznamnější technický
problém při vytváření nových operátů katastru nemovitostí.
Přes zmíněnou vyšší úroveň oproti lEP nemohla EN i při nej-
větší snaze plně nahradit úlohu veřejných knih a pozemkového
katastru.
Kromě změn v oblasti právních vztahů přinesla EN i řadu

významných technických prvků. Mimořádného stupně dosáh-
la automatizace písemného operátu s množstvím výstupových
alternativ, na rozsáhlém technickém vybavení se širokým pro-
gramovým zabezpečením. Důležitý byl i návrat k účelovému
měření, nejprve v podobě multidisciplinárního technicko-hos-
podářského mapování, později účelnějšího a cílenějšího zá-
kladního mapování velkých měřítek, i když pouze s omezeným
rozsahem šetření vlastnických vztahů.

4. Katastr nemovitostí

Po roce 1989 bylo nutno reagovat na měnící se společensko-
politické skutečnosti i úvahami o změně evidenčního nástroje.
Na úrovni tehdejšího Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického se začaly připravovat změny technického i legislativní-
ho charakteru.
Nový evidenční nástroj totiž kromě předností převzal i ne-

dostatky předchozích evidencí. Neobyčejně složitá je situace
v mapové části. První fází tedy byl průzkum fyzického stavu
map bývalého pozemkového katastru a jejich ochrana pro
možnost dalšího využití a průzkum struktury tehdejších po-
zemkových map. Výsledky byly publikovány již v roce 1992.
Souběžně s tím se rozvíjela i legislativní činnost. V průběhu

necelých dvou let vzniklo pět základních předpisů a jeden do-
datek, od fundamentálního zákona Č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, až po de-
tailní vyhlášku Č. 126/1993 Sb. Zákonem Č. 344/1992 Sb., o ka-
tastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), vznikl
zcela nový evidenční nástroj, který - doufejme - je souhr-
nem všech historických zkušeností a moderních požadavků.
Katastr nemovitostí zatím nemá historii, ale pouze součas-

nost, takže vlastně do článku tohoto typu patří pouze z hledis-
ka uzavření námětu. Budoucnost ukáže, jak se mu podaří za-
jistit jednotnou, systémovou a plně automatizovanou evidenci
vlastnických vztahů a souběžně tvorbu digitální katastrální
mapy jako dvou předpokladů integrálni součásti Státního in-
formačního systému.

Nový katastr nemovitostí by bylo možno konfrontovat
s předchozími evidencemi i s představami a očekávánim veřej-
nosti z mnoha hledisek. Omezme se zatim pouze na některá.
Bude zajímavé sledovat, jak se katastr nemovitostí vypořádá

se spojením úlohy technického nástroje a úlohy převzaté z ve-
řejných, především pozemkových knih, tedy s propojenim
okolností patřících do veřejného práva s okolnostmí občanské-
ho práva.

Kromě právních okolností si musíme zvykat i na některé
pojmové změny: nikolí tedy pozemková mapa, ale opět kata-
strální mapa, nikoli měřický operát, ale soubor geodetických
informací, nikoli písemný operát, ale soubor popisných infor-
mací a další.
V relativně krátké době vzniklo legislativni dílo, jehož kvali-

tu prověří čas a praktické užívání, za nějž je však jeho tvůrcům
nutno vyslovit uznání a úctu pro jejich invenci, pracovní nasa-
zeni, právní cit, technickou zdatnost a smysl pro kontinuitu.
Nepříliš početná skupina pracovala ve složitých podmínkách
měnící se struktury ústředního orgánu, někteři jeji členové na-
víc pod silným psychickým tlakem vycházejicim z určité části
zeměměřické veřejnosti.
Objevila se, zatím pouze ojedinělá, leč zveřejněná otázka,

pochopitelně z nekatastrálni části zeměměřické veřejnosti, zda
existence samostatného ústředniho orgánu zeměměřictví a ka-
tastru je oprávněná a zda by tuto službu nebylo vhodnějši pod-
řídit některému ministerstvu. Těžko řici, jak a zda vůbec by to
bylo pro úspěšný rozvoj katastru nemovitostí prospěšné.
To vše a mnoho dalších problémů bude řešit budoucnost.

Historie katastrů v českých zemích je plná zvratů, obsahuje ex-
celentni nápady i hrubé omyly, objevuji se v ni věci, na které
můžeme být hrdi, i věci, o kterých neni přijemné se zmiňovat.
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Historická koexistence veřejných
knih a pozemkových katastrů
v českých zemích

Vznik pozemkových katastrů jako technických evidencí nemo-
vitého majetku si vynutila potřeba získání věrohodných pod-
kladů pro vyměřování daní z nemovitosti, připadně i jiných
údajů k charakteristice jednotlivých nemovitostí. Veřejné kni-
hy pak vznikly jako písemný doklad o vlastnictví k nemovito-
stem, o právech či omezeních k nim se vztahujicích. Významný
rozdíl mezi těmito veřejnoprávními institucemi fungujícími
souběžně v období několíka století spočíval též v předmětu zá-
jmu: zatimco pozemkové katastry až do konce 18. století, tedy
do vzniku josefského katastru, se týkaly pouze rustikálního
(selského, nesvobodného) majetku, veřejné knihy až do druhé
poloviny 19. století, tedy do vydáni knihovniho zákona, se tý-
kaly pouze dominikálniho (panského, šlechtického) majetku.
Označení "veřejné knihy" se ujalo v minulém století a proni-

klo i do legislativně právní terminulogie [I]. vývoj veřejných
knih na území dnešní České republiky má však dlouhodobějši
charakter a komplikovanějši průběh. Prvním historicky dolo-
ženým druhem veřejných knih jsou zemské desky, vzniklé
v druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Pro
zajímavost: první informace o stanovení podkladů pro vybírá-
ní daní, tedy o primitivním katastru, jsou asi o 150 let starší
a pocházejí z I. poloviny II. století z období vlády knížete Ol-
dřicha [2].
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Veřejné knihy fungovaly od 2. poloviny 13. století do 2. po-
loviny 20. století, tedy téměř 700 let. Není mnoho obdobných
právních institucí v Evropě čí ve světě, které by se mohly pyš-
nit takovýmto časovým údajem.

2. Druhy veřejných knih

Podle knihovního zákona Č. 95/1871 ř.z. (říšského zákoníku)
skupinu veřejných knih tvoří: .
- zemské desky,
- pozemkové knihy,
- železniční knihy,
- horní knihy.

Někteří autoři mezi veřejné kníhy poněkud nepřesně zařazu-
jí i vesnické gruntovní knihy (urburní knihy), vodni knihy,
dvorské (manské) desky, dvorní knihy, lenní knihy a podni-
kové rejstříky. Tyto knihy však zmíněný knihovní zákon neu-
vádí, nebyly vedeny u knihovních soudů ale u správních úřadů
a neplatil u nich intabulační princip (viz dále). S ohledem na
zaměření tohoto článku tedy nebudou dále rozebírány.

Společnou vlastností veřejných knih je skutečnost, že do
nich byly zapisovány právní poměry vztahující se k nemovito-
stem, tzn. vznik a zánik vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem a jejich omezení. Způsobem uložení, vedení,
zaměření a členěni se jednotlivé druhy veřejných knih vzájem-
ně odlišují.

Převody nemovitostí a vznik různých věcných práv k nim se
původně prováděly na podkladě ústních dohod, u dominikál-
ního majetku později vyhlášením na zemských sněmech. Sně-
movní usnesení a průběhy soudních řízení o nemovitostech se
od 13. století začaly zapisovat do zemských desek. Později se
do nich začaly zapisovat všechny převody dominikálního ma-
jetku (pokud byl zápis vyžádán), takže začaly plnit úlohu poz-
dějších pozemkových knih.

Původní české zemské desky byly zničeny velkým požárem
v Praze v roce 1541 a jen část z nich se zachovala v různých
přepisech. Okamžitě však rozhodnutím zemského sněmu byly
zřízeny nové zemské desky a v zápisech bylo plynule pokračo-
váno. Další fázi částečné úpravy původních zemských desek
umožnil po roce 1794 tereziánsko-josefský katastr.

Nejdůležitější zásadou zemských desek byla právní fikce,
podle niž mohlo být bráno v pochybnost vše, co nebylo vlože-
no do zemských desek. O počátku funkce zemských desek pro
věky příští byl tedy vytvořen intabulační princip (imponere in
tabulas), který určoval nejen registrační, ale i hmotněprávni
charakter této evidence, tedy její konstitutivní (právotvornou)
povahu.

Při zápisu do zemských desek platila zásada volnosti a ni-
kdo nemohl být k zápisu nucen. S rostoucím poznáním důleži-
tosti těchto zápisů pro objasnění otázek vlastnictvi k nemovito-
stem dožadovali se však účastníci zpravidla sami příslušných
zápisů [3].

Od počátku fungoval v zemských deskách také princip pub-
licity, podle kterého byly zemské desky volně přístupné a kaž-
dý do nich mohl nahlížet a pořizovat výpisy z nich.

Značnou nevýhodou zemských desek byla po dlouhou dobu
jejich nepřehlednost. Všechny vklady do desek byly prováděny
v časové posloupnosti v rámci celých historických zemi bez ja-
kéhokoli členění územního či věcného. Orientace v nich byla
velmi složitá a dohledání kontinuity zápisů vztahujících se
k jedné nemovitosti nesmírně pracná. Až teprve patent ze dne
22. dubna 1794 nařídil vytvořit u příslušných soudů v Čechách
a na Moravě v rámci zemských desek tzv. hlavní knihy a v nich
vyhradit pro sledování vlastnických poměrů a břemen tzv. ru-
briky pro každý jednotlivý panský statek.

Zemské desky byly vedeny u krajských soudů v Praze, Brně
a Opavě aktivně až do vydání občanského zákoníku č.
141/1950 Sb. Poté v pasivní formě fungovaly do vydání záko-
na Č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, a od té doby byly ja-
ko archiválie svěřeny do opatrováni státním notářstvím.

V téměř nezměněné podobě přetrvaly zemské desky až do
dnešních dnů. Přetrval i jejich obsah: evidování právních vzta-
hů k dřívějším panským statkům. Po vydání zákona č.
141/1950 Sb. mělo dojít ke sjedocování zápisů v zemských
deskách a pozemkových knihách, což se však nepodařilo [4].

4. Pozemkové knihy

Pozemkové knihy byly konstituovány knihovním zákonem č.
95/1871 ř.z. Jejich zakládání a struktura byly pro historické ze-
mě definovány v prováděcích předpisech a to v zákoně č.
92/1874 z.z. (zemského zákoníku) a zákoně Č. 9711874 z.z.

V pozemkových knihách se obdobně jako v zemských des-
kách zapisovaly všechny právní poměry vztahující se k nemo-
vitostem, zejména skutečné knihovní vlastnictví, věcná práva
a břemena a jejich omezení a záník. Mají charakter reálních
kníh, tzn., že jednotlivé vložky jsou sepsány podle nemovitosti
[5]. Obsah pozemkových knih se týkal zápisů práv k veškerým
nemovitostem, s výjimkou nemovitosti:
- sledovaných v zemských deskách,
- vedených podle speciálních zřetelů v železničních a horních

knihách,
- tvořících tzv. veřejný statek (silnice, cesty, ulíce, náměstí, ře-

ky a pod.).
Z dobrých zkušeností s vedením zemských desek vycházel

i shodný princip hmotněprávní: k vlastnickým převodům ne-
movitých věcí nestačí I jenom nabývací důvod (smlouva, listina
= titulus), ale navic bylo nutné odevzdáni (modus), jimž se ro-
zuměl vklad (intabulace) do pozemkových knih, tvořící právo-
tvorný (konstitutivní) charakter zápísŮ.

Pozemkové knihy tvoří tyto části:
- hlavní kniha,
- sbírka listin,
- mapa pozemkové knihy,
- pomocné rejstříky.

Hlavní kniha byla vedena pro každé katastrální území a po-
dle potřeby mohla mít i více svazků, kupř. v případě velkého
a na počet vlastníků bohatého katastrálního území. Skládá se
z jednotlivých knihovních vložek, určených k zápisu tzv. kni-
hovních těles, tzn. buď jednotlivých nemovítostí či častěji je-
jich ucelených hospodářských souborů spojených osobou té-
hož vlastníka nebo spoluvlastníků, a právních vztahů s knihov-
ními tělesy spojených. Knihovní vložka se člení na tři části
(listy), označené písmeny A, B a C. Nahoře je uvedeno pořa-
dové číslo knihovní vložky, název katastrálního území a soud-
ního okresu a označení nemovitosti či souboru nemovitosti.

List A, neboli líst statkové podstaty, se dělí na dva oddíly.
V prvním jsou zapsány všechny nemovitosti tvořící knihovní
těleso. Pozemky jsou označeny parcelními čísly a kulturou,
stavby domovními či popisnými čísly a pokud je nemají výstiž-
ným označením. V druhém oddílu jsou uvedeny různé služeb-
nosti a věcná břemena existující ve prospěch právního subjek-
tu, tedy oprávnění spojená s vlastnictvím sledovaných nemovi-
tostí.

List B, čili list vlastnický, uvádí vlastníka nemovitostí zapsa-
ných na listu A, způsob nabytí a změny vlastnictví, dále pří-
padné spoluvlastníky a jejich spoluvlastnický podíl. A koneč-
ně je v listu B uváděna nezletilost, nesvéprávnost a jiná omeze-
ní vlastníků.

List C (list závad) obsahuje věcná práva váznoucí na kni-
hovním tělese, obdobná právům v listu A, ale v neprospěch
právního subjektu ("s opačným znaménkem").

Sbírka listin jako další podstatná součást pozemkové knihy
obsahuje ověřené kopie všech písemnosti, na jejíchž podkladě
došlo ke knihovním zápisům. Sbírka listin byla u jednoho sou-
du vedena společně pro všechny hlavní knihy.

Mapa pozemkových knih, někdy též označovaná jako kní-
hovní mapa, soudní mapa nebo pozemnoknižní mapa [6], se
stala integrální součástí pozemkových knih až do účinnosti zá-
kona Č. 83/1883 ř.z., o evidenci katastru daně pozemkové. Pl-
nila významnou úlohu při geometrickém označení nemovitostí
vedených v listu A.

Konečně pomocné rejstříky usnadňovaly vyhledání infor-
mací (Iustrování) v pozemkových knihách. Ve věcném rejstříku
jsou uvedena parcelní čísla ve dvou skupinách: nejprve čísla
stavebnich parcel, pak čísla pozemkových parcel s uvedením
druhu pozemku. Pro vzájemnou indentifikaci je u každé parce-
ly uvedeno číslo knihovní vložky, v níž je parcela zapsána.
Rovněž v seznamu popisných čísel je k jednotlívým popisným
číslům pří řazeno číslo knihovní vložky. Osobní rejstřík se dělí
na abecední rejstřík vlastníků k listu B a abecední rejstřík věři-
telů či oprávněných k listu C, přičemž opět u každého jména je
uvedeno přislušné číslo knihovní vložky.

Samostatnou součástí byl seznam nemovitostí nezapsaných
v pozemkové knize. V něm se uváděly nemovítosti zapsané v ji-
ných veřejných kníhách (zemských deskách, železníčních kni-
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hách a horních knihách) či ve veřejných knihách nezapsané
(veřejný statek).

Přísná formální pravidla včetně rozhodnutí knihovního sou-
du zaručovala spolehlivost a průkaznost evidovaných údajů
o nemovitostech. Existovaly dva hlavní druhy zápisů: vklady
(intabulace), jimiž se práva k nemovitostem nabývala, převá-
děla, omezovala či rušila, a záznamy (praenotace), zakládající
prozatímně (pod podmínkou následného spravení) věcná prá-
va. Naproti tomu poznámky (adnotace) sloužily jen k eviden-
čnimu zachycení některých osobních údajů o vlastnících (ne-
zletilost, nesvéprávnost a pod.).

Pozemkové knihy byly vedeny u jednotlivých okresních sou-
dů a ve vy jmenovaných připadech dále u krajských soudů
v Praze, Srně a Olomoucí.

5. Knihovní zásady

Pozemkové knihy plnily významné poslání, spočívající v ga-
rantování tak citlivých skutečností, jako jsou vlastnická a jiná
věcná práva k nemovitostem. Tomuto poslání odpovídají
i hlavni principy či zásady, na nichž institut pozemkových
knih spočíval. Jedná se o tyto zásady:
- zásada intabulace,
- zásada volnosti,
- zásada legality,
- zásada priority,
- zásada speciality,
- zásada materiální publicity,
- zásada formální publicity,
- zásada souladnosti s pozemkovým katastrem.
Zásada intabulace (vkládání) obdobně jako u zemských de-

sek znamená, že vlastnické vztahy a další věcná práva k nemo-
vitostem vznikají a' zanikají teprve zápisem do pozemkových
knih.

Zásada volnosti opět obdobně jako u zemských desek zna-
mená, že knihovní soudy neprováděly zápisy do pozemkových
knih z úřední povinnosti, ale pouze na návrh účastniků majet-
koprávního řizení.

Zásada legality (platnosti) dovolovala v pozemkových kni-
hách pouze ty zápisy, které byly v souladu s právním stavem
a zákonnými podmínkami, byly přípustné vzhledem ke stavu
kníhovní vložky a byly doloženy řádným a zákonným listin-
ným způsobem.

Zásada priority (přednosti) zaručovala přísné dodržování
časového pořadí zápisů došlých návrhů na zápis do pozemko-
vých knih. Znamenala, že dřívější zápis vyloučil jakékoli další
zájemce o zápisy stejného druhu k téže nemovitosti. Někdy bý-
vá též označována jako plomba na nemovitosti.

Zásada speciality (přehlednosti, přesnosti) zajišťovala jed-
noznačnost, určitost a nespornost každého knihovního zápisu.
Z technického hlediska určovala formu, způsob í misto a pořa-
dí jednotlivých záznamů v pozemkových knihách.

Zásada materiální publicíty (věrohodnosti, důvěry ve veřej-
né knihy) znamená, že každý, kdo jedná v dobré víře ve správ-
nost zápisů v pozemkových knihách bez ohledu na připadný
nesouhlas knihovního stavu s reálným, je chráněn v nabytých
právech.

Zásada formálni publicíty (veřejnosti) umožňuje obecný pří-
stup k pozemkovým knihám. Každý mohl za dozoru úředníka
do nich nahližet, činit z nich výpisy nebo výpisy požadovat.

Konečně zásada souladnosti s pozemkovým katastrem za-
bezpečovala shodný přístup ke sledovaným nemovitostem. S
ohledem na význam této zásady ve vztahu k zaměření tohoto
článku ji bude věnována samostatná kapitola.

Specializovaným evidenčním instrumentem pro železnice
a později též pro další dráhy sloužící veřejné dopravě jsou že-
lezniční knihy. Vznikly na podkladě zákona č. 70/1874 ř.z. Od
pozemkových knih se liší v několika okolnostech.

O způsobu provádění zápisů sice obecně platila ustanovení
knihovního zákona, ale okruh potencionálních vlastníků byl
determinován skutečností, že vlastnické právo mohlo být do
železničních knih vloženo pouze pro toho, kdo získal pro do-
tyčnou dráhu řádnou koncesi. Ke zřízení dráhy pak vlastníku
bylo přiznáno vyvlastňovací právo.

Významným rozdílem proti regulím pozemkových knih byla
organizace železničních knih. Každá trať nebo její ucelená část
probíhá zpravidla přes více katastrálních území. Smysl želez-

ničních knih spočíval v tom, že trať nebo ucelená část se zachy-
covala jako samostatné knihovní těleso v jedné vložce.

Ze stejného důvodu byla oproti pozemkovým kníhám odliš-
ná i struktura železničních vložek, které se otevíraly pro kaž-
dou dráhu či ucelenou část nejprve jako prozatímní vložky
a po výkupu či vyvlastnění všech dotčených pozemků se pře-
měnily na definítivní.

Členění železničních knih je stejné jako u pozemkových
knih. Rozdíl je pouze v názvech některých částí: list železníční
podstaty, mapa železnični knihy.

Železniční knihy byly vedeny pouze u vybraných soudů,
v poslední době u krajských soudů v Praze a v Brně.

7. Horní kníhy

Horní knihy byly zřízeny o téměř dvacet let dříve než pozem-
kové a železniční knihy a významně se svým pojetím od ních
odlišují. Byly konstituovány horním zákonem č. 146/1854 ř.z.

Na rozdíl od ostatních veřejných knih se do horních knih
nezapisovaly (až na výjimky) pozemky a nemovité stavby, ale
různá horní oprávnění, jímž horní zákon přiznával charakter
nemovitosti ve smyslu právním. Za samostatná horní tělesa by-
ly považovány dolové míry, přebytky, pomocná díla a denní
míry. Nemovitostí na zemském povrchu byly do horních knih
zapisovány jen výjimečně na návrh jejích vlastníků, kteří bylí
zároveň držiteli hornich oprávněni a chtěli je kníhovně slouČít.

Horni knihy se skládaly z hlavní kníhy a sbírky listin. Hlav-
ní knihy byly tvořeny vložkami, skládajícímí se z lístů A, B
aC.

V listu A se zapisovala horní oprávnění a to:
- míra dolová, představující právo dobývat v podzemním

prostoru, jehož půdorysná plocha měří 45 116 m~: plochu
tvoří vždy pravoúhelník, jehož kratší strana musí měřit nej-
méně 106 m,

- přebytky, což jsou zbytkové plochy omezené dolovýmí mě-
rami a měří méně než 45 116 m~,

- pomocná díla, tzn. štoly a šachty mímo důlní pole, sloužící
k výhodnějšímu provozu,

- denní míry (též povrchové miry), představující právo dobý-
vat nerosty na povrchu země v naplaveninách, řečištích
a pod., přičemž maximální velikost povrchové míry číní
115 000 m~,

- případně i stavby na povrchu země sloužící důlnímu provo-
zu.
V listu B - listu vlastníctví - se zapísovala jména vlastníků

oprávnění. Od roku 1945 byl vlastníkem výhradně stát.
Konečně list C - list závad - obsahuje obdobné zápisy ja-

ko list C pozemkové knihy.
Listinné podklady sloužící k zápisu do horních knih tvoří

sbirku listin. Způsob vedení je opět obdobný jako u sbírky lis-
tin pozemkové knihy (6).

Vedenim horních knih byly pověřeny tzv. horní soudy, což
byly krajské soudy či jejich pobočky v Chebu, Plzni, Mostě,
Kutné Hoře a Olomouci. Vydánim horního zákona Č. 44/1957
Sb. byly pak s účinností od I. I. 1958 horní knihy zrušeny
a staly se archiváliemi.

8. Soulad pozemkové knihy s pozemkovým katastrem

Až do roku 1883 fungovaly veřejné knihy a pozemkové kata-
stry naprosto samostatně a bez jakýchkoli kontaktů. Význam-
ným počinem byl v tomto ohledu zákon č. 83/1883 ř.z., o evi-
denci katastru daně pozemkové. Kromě jiných okolností uložil
zákon i ohlašovací povinnost změn údajů vedených v tehdej-
ším stabilnim katastru všem vlastr>íkům, ale i soudům a ostat-
ním úřadům. Shodnou ohlašovací povinnost uložil zákon
i v opačném směru, tedy ze stabilniho katastru do pozemkové
knihy.

V první fázi se tato zásadni změna promítla v listu A pozem-
kové knihy, kam se pozemkové a stavební parcely začaly zapi-
sovat pod stejnými čisly, pod nimiž byly vedeny ve stabilním
katastru.

Integrálni součástí pozemkových knih se od té doby stala
i mapa pozemkových knih, která sloužila k polohovému a roz-
měrovému geometrickému určení knihovních těles. Tyto mapy
byly kopiemí katastrálních map a byly vedeny podle katastrál-
ních území. Aktualizaci mapy pozemkových knih zajišťovaly
katastrální úřady.

Katastrálni zákon č. 177/1927 Sb. kodifikoval pozemkový
katastr jako právního nástupce předchozích katastrů. Ze záko-
na č. 83/1883 ř.z. převzal všechna užitečná ustanovení včetně
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povinnosti vzájemného předávání informací mezi pozemko-
vým katastrem a pozemkovou knihou. K souladu pozemkové-
ho katastru se skutečným a právním stavem přispívaly i práce
civilních geometrů a oprávněných státních úřadů a podniků.
Oba evidenční instituty přes rozdílný charakter předmětu

vedení z hlediska technickosprávního a hmotněprávního fun-
govaly několik desítek let ve vzájemném propojení a při vzá-
jemném respektu. Těšily se značné důvěře laické i odborné
veřejnosti a přispívaly významně k posilení právní jistoty.
Účinností občanského zákoníku č. i4111959 Sb. byl tento do-
konale fungující systém zlikvidován a už nikdy se jej nepodaři-
lo obnovit.
Vydáním zákona Č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, byl

učiněn pokus o opětné evidování vlastnických vztahů, avšak
mimo pozemkové knihy. Za zaznamenání stojí skutečnost, že
nová evidence převzala některé zásady pozemkových knih: zá-
sadu legality, zásadu speciality, zásadu formální publicity.
Upustila od zásady intabulace (koneckonců pro ni neměla ani
právní legitimítu), zásady priority a zásady materiální publici-
ty. Namísto toho používala zásadu univerzálnosti zápisů vlast-
nických a užívacích vztahů a nastolila zásadu oficiality zápisů,
čili provádění zápisů z úřední povinnosti. Kromě toho je po-
třeba připomenout skutečnost upřednostňování evidence uží-
vacích vztahů před vlastnickými vztahy a další dobové právní
zvyklosti poplatné politické situaci.

Ke zcela zásadní změně v dosavadních praktikách technických
i právních evidenčnich nástrojů dochází po roce 1989 na pod-
kladě změny společensko-politických podmínek. Intenzivní le-
gislativní činnost orgánů zeměměřictví a katastru (tehdy ještě
geodézie a kartografie) a orgánů spravedlnosti vyústila v roce
1992 přijetím zákona Č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákona č.344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zá-
kon).
Vznikem katastru nemovitostí dochází ke specifické situaci:

dosavadní koexistence dvou evidenčních instrumentů (byť
s přestávkou v období 1951 až 1991) přerůstá ve splynutí obou
v jeden právní institut. Nejenom technická evidence nemovité-
ho majetku, ale i evidence vlastnictví k nemovitostem a práv
a omezení k nim se vztahujícím bude napřiště vedena orgány
zeměměřictví a katastru, personálně vybavených patřičnou
právní kapacitou. Postupně bude zajištěna jednotná, systé-
mová a automatizovaná evidence vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem v propojení s technickou evidencí
nemovitých věcí. Docházi tedy ke spojení okolností občanské-
ho práva s okolnostmi veřejného práva.
Katastr nemovitostí přebírá od pozemkových knih všechny

zásady na kterých byly pozemkové knihy založeny, s jedinou
výjimkou: zásada volnosti je nahražena zásadou oficiality čili
zapisování údajů z úřední povinnosti. I technický způsob zápi-
sů je obdobný. Vzhledem k tomu, že na toto téma byla vydána
velmi fundovaná publikace [7], nebylo by vhodné se v tomto
článku katastrem nemovítostí podrobně zabývat.
Končí tedy téměř 700 let souběžně existence dvou nezávi-

slých evidenčních nástrojů. Popřejme katastru nemovitostí,
aby se rychle zbavil všech počátečních omylů a získal autoritu,
jakou se kdysí honosili oba jeho předchůdci.

[I] POSPÍŠI L, B.: Právní aspekty a problémy evidence nemo-
vitostí. Praha, Academia 1975.

[2] TEYSSLER~KOTYŠKA: Technický slovník naučný. Díl
VI. Praha 1931.

[3] RAN DA, A.: Přehled vzniku a vývinu des k čili knih veřej-
ných, hlavně v Čechách a na Moravě. Praha 1870.

[4] BURIÁNEK, B.-KNOBLOCH, F.: Pozemkové knihy.
Praha 1957.

[5] TEYSSLER- KOTYŠKA: Technický slovník naučný. Díl
X. Praha 1934.

[6] MICHAL, J.-PODHORSKÝ, 1.: Evidence nemovitostí.
[Scriptum.] Praha, Čes~é vysoké učení technické 1982.

[7] KUBA, B.-OLlVOVA, K.: Katastr nemovitosti, Jihlava,
Vilímek 1993.

Ing. Jan Bumha.
Technická správa komunikací

hl. m. Prahy

Zeměměřický ústav v Praze
od 1. června 1994 Zeměměřickým
úřadem

Parlament České republiky schválil dne 27. dubna 1994 vládní
návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národ-
ní rady Č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgá-
nech, (dále jen "zákon") s účinností od I. června 1994.
Tímto zákonem je dokončována jedna z dalších etap právní

reformy organizační a věcné působnosti ústředniho orgánu
a územních orgánů státní správy zeměměřictví a katastru ne-
movitostí České republiky.
Nejdůležitější částí obsahu zákona je ustanovení o zřízení

Zeměměřického úřadu, jako orgánu státní správy zeměměřic-
tví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický
úřad je právním nástupcem Zeměměříckého ústavu v Praze,
který byl zřízen rozhodnutím předsedy bývalého Českého úřa-
du geodetického a kartografického ze dne 28. září 1990
k I. lednu 1991.
Působnost Zeměměřického úřadu a jeho kompetence jsou

v zákoně řešeny zejména s příhlédnutím k potřebě zajistit vý-
kon správy a ochrany svěřeného majetku státu a výkon vybra-
ných zeměměřických činností ve veřejném a státním zájmu.
Zeměměřický úřad je zmocněn k výkonu správy geodetic-

kých základů, tj. základního polohového, výškového a tíhové-
ho pole České republiky. Mimo dosud vykonávané technické
činnosti při správě národního majetku, která spočívá v budo-
vání a udržování bodů geodetických základů, ve vedení jejich
dokumentace a poskytování informací veřejnosti, zákon nyni
upravuje ucelený systém této správy na základě správního
a přestupkového řízení.
V kompetenci Zeměměříckého úřadu je např. rozhodnut po-

dle zákona Č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve věci umístění
měřické značky, signalizačního a ochranného zařízení bodu na
nemovitosti. Obdobně bude projednávat požadavky vlastníka
nebo nájemce nemovitostí na jejich odstranění nebo přemístě-
ní. Systém správy geodetických základů je zákonem završen
aplikací přestupkového řizení a prvoinstančním postavením
Zeměměřického úřadu v případech, kdy zjistí zničení, poško-
zení nebo neoprávněné přemístění měřických značek nebo sig-
nalizačních a ochranných zařízení bodů geodetických základů.
Zeměměřický úřad je dále zmocněn spravovat Základní bázi

geografických dat České republiky (ZABAGED), která je jed-
nou ze součástí státního informačního systému České republi-
ky. Dále je v jeho působnosti vedení centrálních databázových
souborů katastru nemovitostí České republiky a výkon země-
měřických činnosti na státních hranicích v dohodě s Minister-
stvem vnitra České republiky, která je správcem dokumentár-
ního dila státních hranic. Z dosavadní působnosti Českého'
úřadu zeměměřického a katastrálního je přenesena na Země-
měřický úřad odpovědnost za jednotné provádění zeměměřic-
kých čin.ností při budováni a údržbě geodetických základů a za
vedení Ustředního archivu zeměměřictví a katastru, který je ar-
chivem zvláštního významu.
Na úpravu působnosti Zeměměřického úřadu navazují ně-

které další změny dosavadních ustanoveni zákona Č. 359/1992
Sb. Jde zejména o úpravu pravomocí Českého úřadu zeměmě-
řického a katastrálního při odvolání vůčí rozhodnutí Zeměmě-
řického úřadu a při stanovení správců základních a tematic-
kých státních mapových děl. Z dosavadní pravomoci zeměmě-
řických a katastrálních inspektorátů při rozhodování o poruše-
ní pořádku na úseku zeměměřictví jsou napříště vyjmuty pří-
pady, které se týkají základních bodových polí.

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Český úřad zeméméřický a katastrální
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila
dne 24. 3. 1994 zákon, kterým se upravují některé spoluvlast-
nické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), publikovaný ve sbírce zákonů (částka 22)
pod č. 72/1994.
Podle tohoto zákona se budou zapisovat do katastru nemo-

vitostí vlastnická a jiná věcná práva k bytům a spoluvlastnické
podíly ke společným částem domu a pozemkům. Zákon upra-
vuje také zápis prohlášení vlastníka budovy o vymezení jedno-
tek (bytů), kde jde o poněkud netradiční přístup ke vkladu
vlastmckých a jiných věcných práva nemovitostem, neboť se
nejedná o změnu vlastníckého vztahu ani věci samé, ale pouze
o změnu popisu věci v katastru nemovitostí, která mohla být
realizována pří převodu první jednotky dle tohoto zákona, jak
ostatně žádal i Ceský úřad zeměměřický a katastrální.
V současné době probíhá intenzivní připrava podmínek pro

zvládnutí tohoto úkolu, jehož rozsah je charakterizován celko-
vým počtem bytů, které přicházejí v úvahu pro převod do
vlastnictví dnešních nájemců čí dalších osob (I 230000 bytů
v ČR). Za předpokladu realizace tohoto úkolu v období tří let
si tento úkol vyžádá rozšíření dnešních kapacit katastrálních
úřadů o více než 15 % a vzhledem k nárazovosti předávání
souborů smluv o převodu jednotek za celé domy přinese i při
posílení katastrálních úřadů řadu těžkostí. Nejvíce budou zatí-
ženy katastrální úřady ve velkých městech s rozsáhlou investič-
ní výstavbou, zejména v Praze, kde je nutné uvažovat s počtem
až 300 000 bytů.
Lze očekávat, že zvládnutí této rozsáhlé agendy si vyžádá

zvýšení výdajů státního rozpočtu na katastrální úřady v průbě-
hu let 1994 až 1996 ve výši 500 mil. Kč, způsobí další kompli-
kace při zajišťování dnešních služeb katastru pro veřejnost
a zpomalí realizací některých rozvojových programů resortu
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Ing. Karel Večeře.
Český úřad zeměměřický a katastrální

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Panoramatické pohledy
a pohledové mapy

Národní technické muzeum v Praze připravílo spolu s Tvor-
bou, s. r. o., na dny 18. března až 2. května 1994 ojedinělou vý-
stavu z dlouholeté kartografické tvorby RNDr. Stanislava Vor-
la. Představila se tu česká krajina převedená do panoramatic-
kého pohledu a zvláště pak do pohledových map.

Panoramatické pohledy se získávají z význačných stanovišť
(vyhlídek) při ideálních podmínkách viditelnosti s využitím
mapy, fotografie a kresby. Východiskem je buď kruhový, nebo
polokruhový pohled. Při kruhovém pohledu se vychází z mon-
táže snímků řazených vedle sebe. Polokruhový pohled se zís-
kává ze snímku širokoúhlou kamerou, jehož obraz je přenesen
na papír pomocí čtvercové sítě. Pří kresbě se provede generali-
zace.

Pohledol'á mapa vzniká z vrstevnicové mapy, podle které se
vyhotoví reliéfní model. Pod určitým úhlem osvětlení a pohle-
du se nakresli jeho tvar. Druhý způsob využívá šikmé letecké
snímky, které se vyhodnotí, doplní o kresbu určité topografic-
ké náplně a provede se letní nebo zimní kolorit. Třetí způsob
vychází z kótovacího promítání s použítím kavalírní nebo vo-
jenské perspektivy.
Technikou malířů-krajinářů se tu řeší dávný kartografický

problém navození vjemu výškově členitého zemského povrchu.
Do letního, případně zimního zasněženého koloritu jsou pro-
vedeny pohledy na české a slovenské hory. Nebylo to lehkou
záležitostí zvládnout v celé hloubce i šířce některé horské par-
tie o poměrně malém výškovém převýšení. Oč jednodušší je
práce autorů rakouských, švýcarských nebo německých, jaký-
mi jsou Berann, Stummvoll, Oberbacher, Torkar a jiní, jejichž
pozorností se staly Alpy. Přesto se to autorovi podařilo a pro-
kázal, že je erudovaným kresličem a malířem a obraz krajiny
dokonale zvládl. Na exponátech se představují celé Krkonoše
(obr. I) í jejich část Špindlerův Mlýn (130x J3 cm), Krušné ho-
ry, Jeseníky, Jizerské hory, Lužické hory, Ceský ráj. Mezi ex-
ponáty jsou i pohledové mapy menších geografických regionů
- Labské pískovce, Maloskalsko, Klatovsko, Jáchymov, Čes-
ký Krumlov, okres Prachatíce a nechybí ani podlouhlá mapa
toku Labe. Je také zastoupeno Slovensko - celkový pohled na
Vysoké Tatry a jejich části Tatranskou Lomnici, Starý Smoko-
vec. Dominuje mapa Štrbského plesa o rozměru 137x 100 cm
zhotovená pro Tatranskou správu v Novém Smokovci.
S připojeným popisem význačných geografických domínant

by mělo již stačit, aby se občan pohledem do krajiny a mapy
bezpečně orientoval. Autor však přispěl dalšími informacemi
pro turisty a do obrazu zakomponoval smluvené značky o kul-
turních a přírodních zajímavostech. Dále jsou tu značky infor-
mací o ubytování, lékařské pomoci a záchranné horské služby.
Do zimniho koloritu jsou zakresleny Iyžařské vleky, běžecké
tratě a sjezdovky s vyznačením obtížnosti. Z prostého obrazu
krajiny se stala pohledová mapa, která mohla být reproduko-
vána a tím být ku prospěchu široké veřejnosti.
Panoramatické pohledy a pohledové mapy pro svou názor-

nost a působivé vyjádřeni našly upotřebení v plakátech, letáč-
cích, skládačkách, průvodcích i speciálních publikacích. Mezi
vydavateli a investory panoramatických pohledů a zvláště pak
pohledových map najdeme vydavatelství Olympie, Propagační
tvorbu (nyní Tvorba, s. r. o.), Orbis, ČTK, Pressfoto, Čedok
a bývalé krajské a okresní národní výbory i současné městské
úřady. Všechny tyto instituce projevily zájem na podpoře čilé-
ho turistického ruchu působivou tiskovinou. Pohledové mapy
se dostaly na pohlednice a jsou dnes předmětem sběratelského
zájmu.
Národní technické muzeum prezentovalo mnohaletou karto-

grafickou tvorbu RNDr. Stanislava Vorla. Výstava tohoto za-
měření je vůbec první toho druhu v českých zemích.

Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc ..
Praha
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Ooc. Ing. Jan Kostelecký, CSc.,
doktorem
fyzikálně-matematických věd

Dne 19. listopadu 1993 obhájil vědecký pracovník Výzkumné-
ho. ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VUGTK), Zdiby Doc. Ing. Jan Kostelecký, CSc (*1946),
úspěšně doktorskou disertační práci na téma "Pohyb umělých
družic v gravitačnim poli Země (řešení vybraných problémů)"
a získal tak hodnost doktora fyzikálně-matematíckých věd.
Docent J. Kostelecký pracuje ve VÚGTK od roku 1970 a po-
stupně se stal jednou z nejvšestrannějších osobnosti české geo-
dézie. Od počátku se věnoval jak astronomickým a družico-
vým pozorováním, tak teoretícké práci zejména v oblasti určo-
váni parametrů gravitačního pole Země pomocí umělých dru-
žíc, dráhové dynamiky družic v souvislosti s vlivem slapových
a rotačnich deformací Země a slapového tření. Věnoval se rov-
něž analýzám a interpretacím astronometrických pozorováni
a vyřešil řadu úloh aplikačního charakteru, jako např. optima-
lizaci gravimetrické sitě nebo kresbu vrstevnic z digitálního
modelu terénu VUGTK. Při řešení všech problémů si vytvářel
vlastni softwarový aparát a tak výsledkem jeho práce je kromě
vlastních vědeckých poznatků také bezpočet programových
produktů od menších obslužných programů až po rozsáhlé
a komplikované programové systémy.

Kandidátskou disertačni práci na téma "Určováni geopoten-
ciálu a jeho časových variací pomoci umělých družic" obhájil
v roce 1983. Výsledky práce J. Kosteleckého došly ohlasu také
v zahraniči a tak byl v r. 1988 a 1990 pozván k vědeckému po-
bytu do Německého výzkumného ústavu geodetického - od-
děleni I, teoretická geodézie, v Mnichově, kde se zabýval otáz-
kami přesnosti radiální složky drah družic. V letech 1991
a 1992 následovaly pobyty v Ústavu Maxe Plancka pro meteo-
rologii v Hamburku, kde řešil otázky navigace meteorologic-
kých družic. V roce 1992 se J. Kostelecký habilitoval pro obor
geodézie na stavební fakultě ČVUT. V posledních letech se ve-
dle základniho výzkumu věnuje s velkou energií řešeni teore-
tických i aplikačních úloh spojených s modernizací státních
geodetických základů s využitím moderních metod kosmické
geodézie a je zodpovědným řešitelem úkolu tvorby subsystému
geodetických bodových polí v rámci budování automatizova-
ného informačního systému geodézie a kartografie.

Významná je rovněž vědecko-organizační práce doc. Koste-
leckého. Je členem speciální studijní skupiny "Dlouhodobé
variace zemské rotace" 5. sekce Mezinárodní asociace geode-
tické, členem Technického panelu "Určování drah družic" ko-
mise pro výzkum kosmického prostoru COSPAR a národním
zástupcem v X. komisi "Referenční systémy" MAG. Od r.
1993 je předsedou vědecké rady VÚGTK, Zdiby. Je autorem
přibližně 60 původních vědeckých prací publikovaných z velké
části v mezinárodních vědeckých časopisech a sbornících
a spoluautorem knih Pohyb umělých družic v gravitačním poli
Země (Praha, Academía 1993) a Kosmícká geodézíe a geody-
namika (v tisku). Nelze opominout také jeho dlouholetou čin-
nost pedagogickou na stavební fakultě CVUT.

Uvedený stručný výčet aktivit a šíře odborné problematiky,
které se J. Kostelecký věnuje, svědčí nejenom o jeho mimořád-
ných schopnostech a erudíci, ale také o jeho pracovním stylu,
který se vyznačuje maximálni intenzitou, výkonností a schop-
ností vysoké koncentrace na různorodé problémy. To vše je
spojeno s jen vzácně vidanou skromnosti a prostotou osobní-
ho projevu, mimořádnou kolegialitou a ochotou, s výraznými
rysy altruismu. Tyto vlastnosti přinášejí doc. J. Kosteleckému
silnou neformální autoritu jak u spolupracovníků, tak i u širo-
kého okruhu odborníků z řady vědeckých a provoznich institu-
cí. To vede ke zlepšování vztahů a spolupráce mezi výzkumný-
mi a provoznimi pracovišti resortu geodézie i dalších příbuz-
ných oborů, zejména ústavů Akademie věd a Ministerstva
obrany. Tato spolupráce již přinesla a přináší nejeden pozitiv-
ní výsledek.

Blahopřejeme doc. Kosteleckému k významnému vědecké-
mu úspěchu, přejeme mu pevné zdravi a uchování jeho ne-
zdolné energie pro další vědeckou práci.

Vedoucí redaktor časopisu GaKO
Ing. Stanislav Olejník - 60 let

Ing. Stanislav Olejník se narodil 27. července 1934 ve Zlíně,
kde také absolvoval studium na reálném gymnáziu. Po maturi-
tě v r. 1952 studoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Pra-
ze. Po ukončení studií v r. 1957 nastoupíl do gravimetrického
oddělení Geodetického a topografického ústavu v Praze (před-
chůdce dnešního Zeměměřického úřadu) a zde pracuje do-
dnes.

Postupně vykonával různé druhy prací - nejdříve gravime-
trické mapování, pak měření tíže v okolí Laplaceových bodů
a později čs. gravimetrické sítě. V letech 1962-1963 se zúča-
stnil gravimetrických měření pro geofyzikální průzkum v rám-
ci expedice brněnské Geofyziky do Afghánistánu.

V dalším vzdělávání pokračoval v letech 1971-1973 na
ČVUT v Praze, kde dokončil úspěšně postgraduální studium
oboru geodézie a kartografie. Jako specialista se zúčastňoval
akcí v rámci mezinárodní spolupráce v oboru gravimetrie a po-
dilel se na řešeni řady úkolů vědeckotechnického výzkumu.
Nadále si zvyšoval odbornou kvalifikaci a dosáhl postupně I.
stupně vědeckotechnické atestace. Od roku 1975 působi ve
funkci vedoucího gravimetrického oddělení.

V tomto období se zasloužilo systematickou činnost malého
kolektívu vyhraněných specialistů, navrhoval a usměrňoval
koncepci gravimetrických základů a zajistil jejich kvalitní úro-
veň podle mezinárodních standardů.

Odbornými a organizačními schopnostmi se výrazně podilel
na přípravě a realizaci projektu modernizace gravimetrické sí-
tě a na vytvoření společné gravimetrícké sítě na území České
republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky.

V posledním období je iniciátorem praktického propojeni
naší gravimetrické sítě se sítěmi Rakouska a SRN a v rámci
činnosti gravimetrického odděleni připravuje podmínky pro
jeji zapojení do evropské sítě. Rozvoj gravimetrických základů
CR koordinuje s výzkumnými pracovišti.

Je rovněž autorem nebo spoluautorem odborných článků,
které publikoval převážně v časopisu Geodetický a kartogra-
fický obzor (GaKO). V našem časopisu pracoval obětavě jako
technický redaktor a člen redakční rady od roku 1978, od roku
1990 pracuje ve funkci vedoucího redaktora časopisu a vý-
znamně se zasloužilo jeho dosavadni přetrvání.

Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a mnoho
úspěchů v prácí, v redakční činnosti a osobnim životě.

Ing. František Čálek
t 14. březen 1994

Dne 17. března 1994 se konalo ve straš-
nickém krematoriu posledni rozloučení
s Ing. Františkem Čálkem, kterého se zú-
častnila ve velkém počtu pražská země-
měřická veřejnost. Nad rakví promluvil
a za všechny přítomné poděkoval zesnu-
lému za celoživotni práci pro rozvoj obo-
ru geodézíe a kartografie í pro rozvoj spo-
lečnosti jeho přítel Ing. Jan Zámečník.

Ing. František Čálek se narodil 10. lis-
topadu 1913 v Čáslavi. Po absolvování reálky v Hradci Králo-
vé odešel do Prahy ke studiu zeměměřického inženýrstvi na
ČVUT, které zakončil složením 2. státní zkoušky dne 10. listo-
padu 1934. Na katastrální měřický úřad v Užhorodu nastoupil
14. listopadu 1934 a zde pracoval až do 15.3. 1939. Poté byl
krátce zaměstnán na katastrálním měřickém úřadě v Praze.
V triangulační kanceláři nimisterstva financí pracoval od I. 7.
1939 až do konce r. 1942. Další 4 roky byl zaměstnán v Země-
měřickém úřadě v Praze. Pracovnikem ministerstva zeměděl-
ství, kde zastával různé funkce v Národnim pozemkovém fon-
du na osidlovacích pracech, byl Ing. F. Čálek až do 30. 9.
1951. Poté byl členem družstva Geoplán a po jeho zrušení byl
od I. I. až do 31. 12. 1953 členem družstva Geometra.
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Po vzniku Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSG K)
byl již od I. ledna 1954 hlavním inženýrem nově vzniklého Ob-
lastního ústavu geodézie a kartografie v Praze. Tuto funkci za-
stával 6 roků a osvědčil se v ní jako uznávaný odborník s vše-
strannými znalostmi, přirozenou autoritou a velmi dobrým pří-
stupem ke spolupracovníkům .
. Jeho vynikající tvůrčí schopnosti a znalosti byly oceněny
Ustřední správou geodézie a kartografie, kde pracoval celých
16 roků svého života. Zde patřil mezi nejiniciativnější pracov-
níky při zpracovávání koncepcí rozvoje geodézie a kartografie
a jako tajemník mezi resortní koordinační komise geodézie
a kartografie uplatňoval své znalosti a organizační schopnosti
pro rozvoj vědy a techniky nejen ve vlastním resortu, ale i v ji-
ných resortech, ve kterých působili zeměměřiči.
Ing. František Čálek byl členem mnoha resortních i mimore-

sortních komisí, působil jako oponent i lektor mnoha výzkum-
ných prací, byl autorem mnoha odborných článků, recenzoval
diplomové práce obhajované na zeměměřickém studiu na
ČVUT. Rozsáhlá byla i jeho přednášková činnost, zejména na
akcích bývalé Československé vědeckotechnické společnosti.
Za svou aktivitu byl jako jeden z mála jejích členů odměněn
Zlatým odznakem.
Velmi významná byla činnost Ing. Františka Čálka při orga-

nizování zeměměřických prací, které prováděli resortní pra-
covníci v zahraničí. Byl spoluautorem projektů několika geo-
detických prací v cizině a osobně se zúčastnil expedičních pra-
cí v Albánii a Jordánsku. Služebně navštívil Bulharsko, Ma-
ďarsko, Rakousko, Itálii, Velkou Británii, Francii a Polsko.
Velkou aktívitu vyvinul i při organizování výzkumných a vývo-
jových prací v resortu geodézie a kartografie (zejména ve vý-
zkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografic-
kém). Po odchodu do důchodu pracoval několik let v n. p.
Geodézie Praha, zejména v oblasti přípravy a zpracování tech-
nologických předpisů pro práce na pražském metru.
Život Ing. F. Čálka byl naplněn nejen prací v oboru geodé-

zie a kartografie. Téměř dvacet let byl velmi aktivním předse-
dou bytového družstva, pro které vykonal velmi mnoho. V této
práci byl příkladem zejména mladším spolupracovníkům
v družstvu v místě bydliště.
Ing. F. Čálek velice míloval svou rodinu, která mu poskyto-

vala klidné zázemí v jeho intensivní práci. Spolu s ní prožíval
krásy přírody, kterou měl velmi rád, stejně jako hudbu, zpěv,
malířství a umění vůbec. Svůj život prožil krásně a plně. Cest
jeho památce!

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)

Výročí 50 let:

2. června 1994 - Ing. Petr Buchar, CSc., pražský rodák, absol-
vent střední průmyslové školy zeměměřické v Praze (1962)
a stavební fakulty CVUT (1967). Po praxi u n. p. Armabeton
nastoupil v r. 1969 na katedru mapování stavebni fakulty
ČVUT, kde se aktivně věnuje výpočetní techníce (CSc. roku
1983) a především matematické kartografii. V těchto oborech
též publikuje, je spoluautorem řady vysokoškolských skript.

Výročie 55 rokov:
17. apríla 1994 - Ing. Marián Beňák, vedúci odboru špeciál-
nych činností (geodetických a geofyzikálnych meraní) úseku
technicko-bezpečnostného dohl'adu Vodohospodárskej výstav-
by, š.p., (VY) v Bratislave. Rodák z Piešťan (okres Trnava). Po
absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1961
nastúpil do Riaditel'stva vodohospodárskeho rozvoja v Brati-
slave, teraz VY, kde vykonával a teraz ako vedúci odboru za-
bezpečuje geodetické a geofyzikálne práce prí výstavbe a pre-
vádzke vel'kých vodohospodárskych stavieb na Slovensku. Bol
odborným garantom seminárov z oblasti merania a posunov
na vodohospodárskych stavbách a aktívne pracoval ako člen
národnej študijnej skupiny 6-C Medzinárodnej federácie geo-
detov "Meranie deformácií". Je publikačne činný. Od apríla
1990 je členom Redakčnej rady Geodetického a kartografické-

ho obzoru. Je zakladatel'om Slovenského zviízu geodetov a od
roku 1993 jeho podpredsedom. Je nositel'om vyznamenaní.
19. mája 1994 ~ Ing. Ivan lštvánffy, poradca predsedu Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK
SR). Narodil sa v Bratíslave. Po skončení zememeračského in-
žinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vys9kej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1962 nastúpil do Ustav u geodézie
a kartografie v Bratislave, kde ako vedúci meračskej čaty vyko-
nával práce mapovacie a inžinierskej geodézie (lG). V rokoch
1967 až 1969 pracoval v Slovenskom ústave pamiatkovej sta-
rostlivosti a ochrany prírody, kde vo funkcii vedúceho geode-
tickej skupiny zabezpečoval investorskú činnosť a meranie pa-
miatkových objektov a lokalít, respektive archeologických ná-
lezísk. V roku 1969 prešiel na Slovenskú správu geodézie a kar-
tografie, neskór Slovel1ský úrad geodézie a kartografie
(SUGK) a od I. I. 1993 UGKK SR, kde pracuje doteraz. Naj-
skór do roku 1971 pracoval na úseku lG a technicko-hospo-
dárskeho mapovania. V rokoch 1972 až 1981 pracoval v oblasti
automatizácíe geodetických a kartografických prác a automati-
zovaného informačného systému geodézie a kartografie a stál
pri kladení základov ich rozvoja v rezorte SÚG K. Vo funkcii
vedúceho kontrolného útvaru (1981 až 1987) sa zaslúžil o cel-
kové zvýšenie účinnosti kontroly v rezorte SUG K. Dóslednosť,
pracovitosť a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam
rozhodli, že od apríla 1987 bol vedúcim a od I. 8. 1989 riadite-
I'om sekretariátu predsedu SÚGK. V terajšej funkcii je od I. 6.
1993. Od júna 1988 je členom redakčnej rady nášho časopisu
a je publikačne činný. Je nositel'om vyznamenaní.

Výročí 55 let:
12. června 1994 - Ing. Helena Ryšková, rodačka z Prahy, ve-
doucí redaktorka kartografického vydavatelství Geodézie Br-
no, a.S. Obor zeměměřického inženýrství vystudovala na
ČVUT v Praze. Po praxi u Krajského vodo hospodářského stře-
diska a Keramoprojektu v Brně pracovala v letech 1973~ 1987
na tehdejší Krajské geodetické a kartografické správě pro Jiho-
moravský kraj jako vedoucí odborná referentka pro úsek tvor-
by a obnovy státního mapového díla. V roce 1988 přešla do
státního podniku Geodézie Brno jako vedoucí projektantka.
Veřejně je aktivně činná v tělovýchově a zejména v Českém
svazu geodetů a kartografů (dříve ČSVTS), kde se podílela na
organizaci řady významných odborných akcí. Za tuto činnost
obdržela různá čestná úznání, včetně zlatého odznaku ČSVTS.
V současné době je členkou Rady ČSG K, kde má na starosti
oblast mezinárodních styků. Je nositelkou Janského plakety za
bezpříspěvkové dárcovstvi krve.

Výročie 60 rokov:
9. aprila 1994 - Ing. Zita Marková. Narodila sa vo Vrbovom
(okres Trnava). Po skončení zememeračského inžinierstva na
Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (s vyznamenaním) v.roku 1958 nastúpi-
la do Geodetického ústavu v Bratislave (GU), kde vykonávala
práce mapovacie a fotogrametrické. V prácach pozemnej foto-
grametrie pri spracúvaní projektovej dokumentácie pamiatko-
vých objektov pokračovala od roku 1966 v Ústave geodézie
a kartografie v Bratislave a v lnžinierskej geodézii, n. p., závod
v Bratislave. Po ročnom pósobení v Slovenskej správe geodé-
zie a kartografie (1970) prešla v roku 197! do novovytváraného
rezortného výpočtového strediska v GU, kde pomáhala for-
movať činnosť oddelenia automatizovaného zobrazenia a nes-
kór sa stala jeho vedúcou. Z funkcie vedúcej tohto oddelenia
odišla v roku 1989 do dóchodku.
18. mája 1994 ~ doc. Ing. Dušan Kevický, CSc., dekan Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (Fakulty PEDAS)
Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline. Rodák
z Brezna. Po absolvovaní zememeračskéhgo inžinierstva na
Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústavu geodézie
a kartografie) v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty vyko-
nával nové merania a mapovanie. V rokoch 1961 až 1964 pra-
coval v Pozemných stavbách v Poprade, ako vedúci projektant
terénnych úprav. Od roku 1964 pósobí na Fakulte PEDAS
VŠDS, a to najskór na katedre geodézie a geotechniky a od ro-
ku 1966 na katedre leteckej dopravy, kde v rokoch 1972 až
1974 vykonával funkciu vedúceho katedry. V roku 1976 získal
vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta bol vymenovaný
v roku 1981. V tomto roku se opat' stal vedúcim už uvedenej
katedry. Túto funkciu vykonával až do roku 1990, kedy bol vy-
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menovaný do funkcie dekana Fakulty PEDAS VŠDS. Je spo-
luautorom 2 monografií a autorom 4 dočasných vysokoškol-
ských učebníc z oblasti leteckej navigácie. Má rozsiahlu pred-
náškovú a posudkovú činnosť.
29. května 1994 - Ing. Pavel Nedvěd. Narodil se v Městci Krá-
lové. Absolvent zeměměřické fakulty ČVUT v Praze (1959), ře-
ditel bývalého n. p. Geodézie Liberec a dlouholetý člen kole-
gia předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického.
Jeho odborná zdatnost a dobrá organizační a řídicí práce byla
oceněna několika vyznamenánimi. V současné době je vedou-
cím ekonomicko-správního odboru na Katastrálním úřadě
v Liberci.

Výročí 65 let:

13. března 1994 - prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc. Rodák
z Brna. Absolvent Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Br-
ně, v současné době samostatný vědecký pracovník I na kate-
dře vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT v Praze. Vysoko-
školský profesor, doktor věd, mezinárodně uznávaný odborník
v oblasti polohových základů, autor četných vědeckých a od-
borných pojednáni zveřejněných v domácích i zahraničních
publikacích. Podrobnější ínformace o aktivitách a odborném
profilu prof. Ing. M. Cimbálníka, DrSc. nalezne čtenář v osob-
ní zprávě otištěné u příležitosti jeho jmenování profesorem pro
obor geodézíe (Geodetický a kartografický obzor, 1994, č. 6,
s. 132).
17. dubna 1994 - doc. Ing. Jiří Streibl, CSc. Rodák z Prahy,
v letech 1979- 1990 vedoucí katedry geodézie a pozemkových
úprav stavební fakulty ČVUT v Praze, na níž působil od roku
1952. Hodnost kandidáta věd získal 1963, docentem byl jme-
nován 1979. Je autorem nebo spoluautorem řady skript, ex-
pertíz a referátů. Věnuje se především přístrojové problemati-
ce. V současnosti přednáší geodézíi i na lesnické fakultě Vy-
soké školy zemědělské v Praze-Suchdole.
21. dubna 1994 - Ing. Karel Maxmilián, (rodák z Hrušova,
okres Mladá Boleslav). Gymnázium absolvoval v Mladé Bole-
slavi, zeměměřické studium na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze v roce 1952. Celou svou odbornou životní drá-
hu věnoval.mapování a evidenci nemovitostí - od r. 1954
v bývalém Ustavu geodézie a kartografie v Plznj, odkud jako
zástupce ředitele přešel roku 1968 na bývalou Ustřední sprá-
vu geodézie a kartografie do funkce ústředniho odborného re·
ferenta. Od roku 1972 pracoval ve Výzkumném ústavu geode.
tickém, topografickém a kartografickém, kde se věnoval ze-
jména tvorbě Registru evidence nemovitostí a technických
předpisů. Dlouhodobě pracoval rovněž v terminologické ko-
misi při Českém úřadu geodetickém a kartografickém.
22. apríla 1994 - doc. Ing. Viktor Gregor, CSc., pedagogický
pracovník katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slo-
venskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil sa
v Necpaloch nad Nitrou (dnes časť okresného mesta Prievi-
dza). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave pracoval v rokoch 1952
až 1953 v Banských projektoch Teplice v Čechách. I. I. 1956
prešiel do fotogrametrického oddelenia Geodetického, topo-
grafického a kartografického ústavu v Bratislave a od I. 6.
1956 působí ako pedagóg na KG Fakulty inžinierskeho stavi-
tel'stva (od roku 1960 SvF) SVŠT (teraz STU). V roku 1966
získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre od-
bor fotogrametria bol vymenovaný I. 12. 1981 na základe ha-
bilitačnej práce v roku 1980. Od I. 2. 1991 do 31. I. 1994 bol
vedúcim KG SvF STU. V pedagogíckej a vedeckovýskumnej
činnosti sa zameral na oblasť fotogrametrie, pričom sa aktív-
ne zúčastňoval na jej vývoji. Je autorom 12 dočasných vyso-
koškolských učebníc, z toho 6 v spoluautorstve, ďalej je auto-
rom alebo spoluautorom 34 odborných a vedeckých prác,
z toho 9 v zahraničných časopisoch a spoluautorom česko-
slovenskej učebnice "Fotogrammetrie a dálkový průzkum Ze-
mě" (v tlači). Bol zodpovedným riešitel'om 6 a spoluriešite-
l'om 15 výskumných úloh. Jeho pedagogická činnosť vzbudzu-
je zaslúženú pozornosť i v zahraničí. V rokoch 1970 až 1973
prednášal na Univerzite v Sulajmánii v Iráku a v rokoch 1980
až 1982 na Univerzite v Bagdade (Irak), kde napísal učebný
text "Photointerpretation" a internú učebnú pomůcku na cvi-
čenia z fotogrametrie. Je školitel'om vedeckých ašpirantov
a má rozsiahlu posudkovú a expertíznu činnosť. Aktivne pra·
cuje v Terminologickej komisii pre odvetvie geodézie a karto-

grafie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a záslužná je
jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nosite-
l'om vyznamenaní.
24. dubna 1994 - Ing. Jiří Hrdina, rodák z Napajedel, absol-
vent Vysoké školy technické v Brně (1952), bývalý vedoucí
střediska geodézie v Uherském Hradišti. Jeho odborná zdat-
nost a práce v technických komisích byla oceněna několika
vyznamenáními.
25. dubna 1994 - Ing. Josef Šuráň, CSc., rodák z Jestřabí
(okres Zlín). Výzkumný pracovník Zeměměřického ústavu,
Praha, činný v oboru geodetických základů a geodetické
astronomie. Jeho bohaté teoretické a praktické vědomosti
a zkušenosti ho předurčily pro práce v zahraničí. Jako expert
OSN se zasloužilo vybudování geodetických základů v Af-
ghánistánu, kde působil v r. 1968-1975. Dále pracoval jako
čs. expert v Nepálu a Iráku (1980-1983), kde byly zvláště
oceněny jeho projekty vytyčování a výstavby mostů. Velmi
významně se podílel na konstrukci a vývoji nového cirkumze-
nitálu s fotoelektrickou registrací. Významná je i jeho činnost
publikační, zejména z oblasti geodetické astronomie.
22. května 1994 - Ing. Roman Bubák, vedoucí provozu auto-
matizace výpočetního střediska bývalého Geodetického a kar-
tografického podniku, Praha. Po promocí na ČVUT v Praze
roku 1954 pracoval v G KP nejprve v provozech nivelace a tri-
angulace. Od r. 1964 se zabýval automatizací geodetických a
kartografických prací a mimořádně se zasloužil o zavedeni
nové výpočetní a zobrazovací techniky do praxe. Jeho svědo-
mitá práce byla vždy vysoce hodnocena a oceněna několika
vyznamenáními. Do důchodu odešel v r. 1990.
31. května 1994 - Ing. Bořivoj Delong, CSc. Narodil se v Pe-
třvaldě u Karviné. Po ukončení zeměměřického studia na
ČVUT v Praze roku 1952 obhájil o čtyři roky později na této
škole kandidátskou disertaci z oblasti elektronického měření
délek (již jako pracovník Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického). Náměstkem ředitele toho-
to ústavu byl jmenován v r. 1968, ředitelem 1972. Problemati-
ku dálkoměrů externě přednášel na oboru geodézie a karto-
grafie ČVUT. V roce 1978 byl jmenován ředitelem odboru
speciálních geodetických prací na tehdejším Českém úřadě
geodetickém a kartografickém (ČÚGK), kde se věnoval pře-
devším dálkovému průzkumu Země. Později působil ve funk-
ci ředitele sekretariátu předsedy ČÚGK. Byl členem kolegia
Československé akademie věd, vědecké rady ČVUT a zastá-
val i řadu dalších funkcí ve vědeckých a odborných organiza-
cích. Od I. 7. 1972 do 5. 2. 1990 byl předsedou redakční rady
GaKO. Do důchodu odešel v r. 1990.
10. června 1994 - Ing. Milan Kašpar, CSc., vedoucí vědecký
pracovník katedry speciální geodézie stavební fakulty ČVUT
a vedoucí Celostátni odborné gesce pro využití laserové tech-
niky v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor
při stavební fakultě ČVUT. Narodil se v Praze, absolvoval re-
álné gymnázium a zeměměřické studium na ČVUT (1952). Do
roku 1967 byl zaměstnán v Ústavu pro výzkum rud, hodnost
CSc. obhájil roku 1957 na přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Kromě laserové techniky se zaměřil zejména
na využití vysokofrekvenčních elektromagnetíckých metod
v geologické prospekci; v těchto oborech pravidelně publiku-
je. Je členem několika vědeckotechnických společností a pů-
sobí jako sekretář skupiny 6 Mezinárodní federace zeměměři-
čů.

Výročí 70 let:

4. dubna 1994 - doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc., rodák z Brna.
Po absolvování dopravního stavitelství na ČVUT v Praze, se
stal asistentem geodézie na katedře speciální geodézie stavební
fakulty ČVUT; geodézii přednášel posluchačům stavebních
směrů. Zabýval se elektronickým měřením délek (hodnost
CSc. 1960) a problematikou refrakce. Je publikačně činný
a autorem několika skript a učebnic. Habilitoval se v r. 1967,
docentem byl jmenován o rok později (1968). Věnoval se též
zaměřování památkových objektů a uvedený předmět rovněž
přednášel. Jeho bohaté zkušenosti byly využity při tvorbě no-
rem, měřických instrukcí a metodických návodů.
27. dubna 1994 - Ing. Vladimír Herka. Narodil se v Lužici
u Hodonína. Absolvent oboru geodézie Vysoké školy technic-
ké v Brně (1951). Do roku 1970 působil v brněnském Hydro-
projektu, poté přešel do Technického muzea v Brně, do funkce
zástupce ředitele. V uvedené funkci se zasloužilo uspořádání,
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konzervaci a dokumentaci sbírek měřických přístrojů i map
a jejich rozšíření.
2. května 1994 - Ing. Josef Kasl, rodák z Litic u Plzně. V obo-
ru pracoval od r. 1949, roku 1960 ukončil dálkové studium ge-
odézie na ČVUT v Praze. Věnoval se především otázkám auto-
matizace geodetíckých a kartografických prací. Roku 1972 byl
jmenován ředitelem bývalého n. p. Geodézie Plzeň. Jeho řídicí
práce a ostatni společensko-odborné aktivity byly po zásluze
oceněny několika vyznamenáními.

Výročí 75 let:

13. dubna 1994 - Ing. Karel Hodač. Titul zeměměřického in-
ženýra získal roku 1945 na ČVUT v Praze, po předchozím věz-
nění v koncentračních táborech. Prošel bohatou praxi, kterou
započal v družstvu Geoplán, jehož byl pozdějí předsedou. Po
soustředění geodetické služby přešel na ministerstvo zeměděl-
ství, kde se vypracoval do funkce vedoucího úseku pozemko-
vých úprav. Publikoval řadu prací, včetně dvou knih a učebni-
ce pro střední průmyslovou školu zeměměřickou. Aktivně pů-
sobil i v Československé vědecko-technické společnosti a byl
zástupcem republiky v Mezinárodní federaci zeměměřičů.
7. mája 1994 - Ing. Ján Valovič. Narodil sa v Jaslovciach (te-
raz Jaslovské Bohunice), okres Trnava. Po skončení zememe-
račského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do
Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach. V roku
1948 prichádza do Bratislavy. Tu posobil v Katastrálnom me-
račskom úrade, vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko,
v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave,
v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
a v Geodetickom ústave, kde prešiel prácami rozneho druhu
a vykonával viaceré funkcie. Popri týchto prácach viac rokov
posobil ako externý pedagog na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Bratislave pri výchove geodetov a kartografovo
V roku 1970 bol na základe konkurzu vybraný na Výskumný
ústav geodézie a kartografie, kde riešil výskumné úlohy z ob-
lasti mapovania, mikrografie, terminologie a česko-sloven-
ských štátnych noriem. V rokoch 1970 až 1977 bol členom
redakčnej rady nášho časopisu. V máji 1980 odišiel do do-
chodku, ale naďalej pracoval do roku 1987 na skrátený pra-
covný úvazok. Je nositel'om vyznamenaní.
4. června 1994 - významný představitel čs. inženýrské geodé-
zie Ing. Miroslav Herda, CSc. Odbornou dráhu nastoupil 1939
ve Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu v Praze. Po
válce prošel několik pracovišť zaměře!1ých na stavební a prů-
myslová měření, od r. 1954 působil v Ustavu geodézie a karto-
grafie, kde r. 1961 získal hodnost CSc. Od roku 1966 pracoval
ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartogra-
fickém, kde se věnoval inženýrské geodézii, standardizaci
a metologické a technologické činnosti a zastával funkci ve-
doucího oddělení inženýrské geodézie. Po obchodu do důcho-
du roku 1985 pracoval o dva roky později jako expert pro
výstavbu metra v Havaně (Kuba). Je publikačně činný, mnohé
jeho práce jsou známy i v zahraničí, a je autorem několika pa-
tentů. Rovněž jeho normotvorná činnost je po zásluze vysoce
oceňována.

Výročí 80 let:

15. dubna 1994 - doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc. Po absolvová-
ní zeměměřického studia na ČVUT v Praze nastoupil v roce
1938 k Vojenskému zeměpisnému ústavu Praha a podílel se na
triangulaci na Moravě, později na Slovensku. Roku 1945 se
stal na své alma mater asistentem u prof. J. Ryšavého a od r.
1951 přednášel geodézii a zanedlouho i měřeni podzemnich
prostor. Roku 1961 přešel do Výzkumného ústavu inženýrské-
ho studia ČVUT. Byl publikačně činný v uvedených oborech
- o tom svědčí na 34 samostatných titulů (některé vyšly i v za-
hraničí); je autorem i několika vysokoškolských skript.
28. května 1994 - In~. Martin Baumann, rodák z Trhanova,
absolvent pražského CVUT. Od roku 1954 pracoval v resortu,
naposledy ve funkci vedoucího střediska geodézie v Jablonci
nad Nisou. Po dlouhou dobu zastával funkci předsedy Kraj-
ského výboru tehdejší Československé vědecko-technické spo-
lečnosti v Liberci.

Výročí 95 let:

10. května 1994 - akademik Otakar Borůvka, rodák z Uher-
ského Ostrohu, profesor matematiky na přirodovědecké fakul-
tě tě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Stavební inženýrství

vystudoval na České vysoké škole technické v Brně r. 1920,
matematiku a fyziku na brněnské univerzitě, kde r. 1923 obhá-
jil doktorát. Docentem brněnské Masarykovy university byl
jmenován r. 1923, mimořádným profesorem 1928 a řádným
profesorem 1945. Přestože ve své vědecké práci se věnoval pře-
devším teoretické problematice, projevoval plné pochopeni
a podporu aplikacím matematiky v technických oborech. Ro-
ku 1952 byl zvolen do čestného výboru 50 světových matemati-
ků v Pařiži. Členem - korespondentem ČSAV byl jmenován
roku 1953, akademikem v roce 1965. Blahopřejeme!

Z dalších výročí připomínáme:

2. dubna 1914 - před 80 lety se v Pardubicích narodil
Ing. Vratislav Chudoba. Po ziskáni titulu zeměměřického inže-
nýra na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze v r.
1938, pracoval od r. 1939 v disciplině nivelace. Od r. 1948 pů-
sobil v tehdejším Geodetickém ústavu v gravimetrickém oddě-
lení, jehož vedoucím se stal roku 1955. Zasloužil se o vybudo-
vání první čs. gravimetrické sítě, kterou z větší části sám zamě-
řil Norgaardovým gravimetrem. K této oblasti byla zaměřena
i jeho publikační činnost. Nejvýznamnější prací byla "Česko-
slovenská gravimetrická síť I. a I I. řádu", uveřejněná v Geofy-
zikálním sborníku (ČSAV, 1957). Zemřel 24. 8. 1984 v Praze.
2. dubna 1914 - před 80 lety se narodil Ing. Jan Karda, CSc.,
odborný asistent bývalého Ústavu praktické geometrie ČVUT
v Praze. V r. 1946 nastoupil jako asistent u prof. Potužáka. Za-
býval se především paralaktíckou polygonometrií a získal -
jako jeden z prvních - hodnost kandidáta věd. Zemřel 14.6.
1961 v Praze.
13. dubna 1914 - před 80 lety se narodil Ing. Ladislav Hro-
mádka, bývalý technický náměstek tehdejšího n. p. Geodézie
Brno (1972-1975). Bohatou praxi získal u několika geodetic-
kých podníků a jeho činnost byla vždy charakterizována racio-
nalizačními snahami; podal několik zlepšovacích návrhů.
Úspěchy při tvorbě map střednich a velkých měřítek a činnosti
v Ceskoslovenské vědecko-technícké společnosti byly po zá-
sluze oceněny několika vyznamenáními. Zemřel I. 4. 1993
v Brně.
16. dubna 1909 - před 85 lety se v Libštátě v semilském okre-
se narodil prof. Ing. Dr. Josef Klobouček. Po absolvováni ze-
měměřického studia na ČVUT se stal 1930 asistentem u prof.
J. Ryšavého, 1937 obhájil disertaci a 1947 se habilitoval pro
obory nižší geodézie a fotogrammetrie, profesorem byl jmeno-
ván roku 1952. Vědeckou a publikační činnost zaměřil přede-
vším na problematiku fotogrammetrie, po řadu let byl předse-
dou Čs. fotogrammetrické společnosti. Do výslužby odešel ro-
ku 1963. Zemřel 29. 3. 1981 v Praze.
24. dubna 1909 - před 85 lety se narodil Ing. Miroslav Hájek,
rodák z Olše u Tišnova, absolvent České vysoké školy technic-
ké v Brně v roce 1933. Do roku 1939 pracoval v Inspektorátu
katastrálního vyměřování v Trenčině, poté pokračoval v no-
vém měřeni u Katastrálního měřického ústavu a tehdejšího
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, kde úspěšně
vedl mapování měřítek I : I 000, I : 2 000 a I : 10000. Zemřel
8. 12. 1984 v Brně.
28. aprila 1929 - pred 65 rokmi sa narodil vo Vrútkach (dnes
časť okresného mesta Martin) Ing. Alfonz Bartoš. Po absolvo-
vaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a ze-
memeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave (SVŠT) pracSwal v rokoch 1952 až 1953 v Ban-
ských projektoch Teplice v Cechách v oblasti inžinierskej geo-
dézie. I. I. 1956 prichádza do Geodetického, topografického
a kartografického ústavu v Bratislave, od roku 1957 Geodetic-
ký ústav, kde vykonával najma práce triangulačné, a to ako ve-
dúci čaty a oddielu. V rokoch 1970 až 1972 posobil v Oblas-
tnom ústave geodézie v Bratislave ako samostatný inšpektor
pre koordináciu geodetických prác a neskor vedúci technickej
dokumentácie (TO). I. I. 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Bra-
tislava do funkcie vedúceho TO a mapovej služby. Od I. 10.
1973 do 30. 6. 1989, t.j. do odchodu do dochodku, pracoval
v Slovenskom úrade geodézie a kartografie ako ústredný od-
borný referent, vedúci oddelenia geodézie a kartografie a ve-
dúci odborný referent špecialista. V rokoch 1972 až 1975 ab-
solvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. Bol nositel'om rezor-
tných vyznamenaní. Zomrel 4. 9. 1989 v Bratislave.
7. mája 1904 - pred 90 rokmi sa narodil v Pribovciach (okres
Martin) doc. Ing. Tibor Lukáč. Zememeračské inžinierstvo ab-
solvoval na Čes kom vysokom učení technickom v Prahe, kde
aj začala jeho bohatá prax v roku 1932 vo Vojenskom zemepis-
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nom ústave. Po jeho zrušení v roku 1939 prechádza do Minis-
terstva vnútra v Prahe. V roku 1950 prichádza do Bratislavy,
kde v SloveI1skom zememeračskom a kartografickom ústave
(SLOVZAKU) zakladá kartografickú tvorbu a reprodukci u
máp s celo~lovenskou pósobnosťou. V roku 1954, keď bol
SLOVZA!<~ premenovaný na Geodetický, topografický a kar-
tograficky ustav, stal sa jeho riaditel'om. V rokoch 1956 až
1958 .z~kladal kartografické a polygrafické oddelenie v Správe
geodezle a kartografie na Slovensku. Popri týchto prácach od
roku 1954 externe prednášal užitú kartografiu a kartografickú
reprodukciu na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT - teraz Slovenská
technická uni~e.rzita), kde v roku 1958 sa stal odborným asi-
stentom. V majl 1960 bol vymenovaný za docenta pre odbor
užitá kartografia a reprodukcia máp a v rokoch 1960 až 1970
bo! vedúcim katedry mapovania a pozemkových úprav Staveb-
nej fakulty SVŠT. Vo februári 1972 odišiel do dóchodku. Bol
nositel'om vyznamenaní. Zomrel 28. 4. 1993 v Bratislave.
15. k~ětna 1909 - před 85 lety se narodil Ing. Josef Pokorný
v aktivní službě vedoucí středisek geodézie v Tíšnově a Blan:
sku (1957-1971); Od r. 1933 působil u katastrálních měřic-
kých úřadů (KMlJ) v.~evljuši, Užhorodě a Svalavě (Ukrajina),
po r., 1939 ,u KMU TI~n?v, ~odonín, pozdějí u Krajského ná-
rodmho vyboru ve Zhne a jako vedoucí oddílu u Oblastního
ústavu geodézie a kartografie, Brno. Po odchodu do důchodu
(1971) se zabýval znaleckou činností. Zemřel 16. II. 1987 v Tiš-
nově.
16. května 1914 - před 80 lety se narodil Ing. Vojtěch Návrat,
ab.solvent České vysoké školy technické v Brně (1936) odborný
aS1St~nt.u p~of: Semeráda. Po působení u měříckých oddelění
ve statm sprave se v roce 1954 stal vedoucím měřického odděle-
ní podniku Povodí Moravy v Brně. Zemřel II. 4. 1994 v Brně.
22. mája 191~ - pred 80 rokmi sa narodil v Bratislave prof. dr.
Ing. Pavel Gal, DrSc. Zememeračské inžínierstvo študoval na
Vysokej škole technickej v Brne (1931 až 1935). Potom praco-
val v Katastrálnom meračskom úrade v Komárne a v Bratisla-
v.e a neskór vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bra-
tlslave. V ro~u 1940 .z~čal prednášať, ako externý pracovník,
na.Slove •..•skej vysokej skole technickej v Bratislave.(SVŠT). Na
nej sa s~ava v roku 1942 suplentom a správcom Ustavu foto-
grametne a f<;>tografie a od 1. 1. 1947 profesorom geodézie
a fo.togra~etne. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1965.
?VOjOUusIlovn?sťou, neúnavnou a ciel'avedomou prácou, spo-
jenou s •..•adamm, sa st!!l vynikajúcim odborníkom, ktorý je
?obre zna~y ;'0. s~~tovej,rotogr?metrickej verejnosti. Známa je
jeh,o pu?hk~cna cmnost. ~aplsal 14 dočasných vysokoškol-
skych ucebmc, 9 monografii a vysokoškolských učebníc a vyše
60 vedeckých a odborných prác. V rokoch 1968 až 1972 bol
pr:zide.ntom 6. ~o~isíe Medzinárodnej fotogrametrickej spo-
locnostl. Bol nosltelom vyznamenaní. Zomrel 5. 9. 1979 v Bra-
tislave.
31. května 1924 - před 70 lety se narodil v Praze Ing. Milan
Brychta. Po studiích na gymnázíu absolvoval r. 1948 zeměmě-
ří~ký obor ČVUT. Bohat.ou praxi získal ve Vojenských stav-
bach, roku 1964 nast?upIl na katedru speciální geodézie sta-
vebn! fakulty ČVUT jako odborný asistent. Byl členem před-
sedmctva společnosti geodézie a kartografie Ceskoslovenské
vědecko-technické společnosti, v letech 1978-1988 předsedou
6. odborné skupiny, členem národního komitétu a národním
de!egáte~ .Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) inženýr-
ske geodezle, mezI roky 1969-1972 sekretářem 6. komise FIG.
Autorsky spolupracoval na tvorbě anglicko-českého geodetic-
kého slovníku. Zemřel 5. února 1993 v Praze.
~. ~;rvna 1.914 - před 80 l<:tyse narodil v Bobrůvce (v okrese
Zdar n. Sazavou) se narodIl Ing. František Sobotka. Pracoval
na teh,dejší Krajské geodetícké a kartografické správě v Opavě
a zastaval funkCI vedoucího středíska geodézie v Přerově. Ze-
mřelI. 1. 1993 v Lipníku n. Bečvou.
2.3.júna .1~29 - pred 65 rokmi sa narodil v Báhoni (okres Bra-
tlslava-vldlek) Ing. Alojz Koiš. Po absolvovaní zememeračské-
ho inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inži-
ni~r~tva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na-
stup!1 v. rok.u 1954 do G~odetického, topografického a karto-
graflckeho ustavu v Bratlslave. Po jeho rozčlenení (1. 1. 1957)
pracoval v Kartografickom a reprodukčnom ústave a v Karto-
grafii, n.p., Bratíslava, ako vedúcí kartografického oddielu, sa-
mostatny redaktor máp a výrobný inžínier. V roku 1969 prešiel
do Slo,v~nskej sprá.v~ geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slo-
v;nsky urad ~eo~ezle a kartografie), kde pracoval na úseku
clen. Bol nosltelom rezortného vyznamenania. Zomrel 8. 6.
1976 v Trnave.

~6. č:rv~a 1929 -:-:,před. 65, lety se .narodil Ing. Bořivoj Havlí-
cek, redltel tehd~jsl Krajs~e ~eodetlcké a kartografické správy
(KG KS) v Českych BudějoVlcích. Po studiich zeměměřického
in,ž~nýrství n~ ČVUT ,ov. P~a~e pracoval převážně v Ústavu geo-
dezle v Českych Budejovlclch, kde získal bohatou praxi. Jeho
práce byla oceněna několika vyznamenáními. Zemřel v lednu
1982.

Deutsches Fachworterbuch Photogrammetrie und Fernerkun-
dung. (Německý výkladový slovník fotogrammetrie a dálkové-
ho průzkumu.) Nachrichten aus dem Karten - und Vermes-
sungswesen. Sonderheft ISSN 0344-5879. 1. Ausgabe 1993.
Frankfurt am Main, Verlag des Instituts fiir Angewandte Geo-
dasie 1993.
(048) 801.321.1 (528.7 + 528.88) ~ 30

Německý výkl~dový slovník fotogrammetrie a dál~ového prů-
zkum~ byl v~d~n koncem r. 1993.nakladatelstvím Ustavu aplí-
k.ovane geodezle (Verlag des Instltuts fiir Angewandte Geoda-
sle) ve Frankfurtu n. M. Slovník byl zpracován dr. G. Lindin-
gem z~ spolul?ráce, dalších 27 odborníků z německé jazykové
o.blastl a pubhkovan ve formě zvláštního vydání série "Nach-
nchten aus dem Karten - und Vermessungswesen" (Sonder-
heft ISSN 0344-5879); zahrnuje cca 400 stran formátu A4.
Slovník představuje německou část vícejazyčného slovniku

fotogrammetrie a dálkového průzkumu (Multilingual Dictio-
nary for Ph<;>tog!ammetrY,and R.emote Sensing), která byla vy-
tvor~na v ramcI pracovm skupmy VI-3 Mezinárodní společ-
n?s~1pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS) na zákla-
de jejlho usnesení z r. 1976 o vydání vícejazyčného slovníku
(něJTleckého, anglického a francouzského) sledovaného oboru.
Uvodní část obsahuje popis principů tvorby slovníku, pra-

meny, seznam spolupracovníků aj. K celkem II hlavním tema-
tickým okruhům náleží (v závorce je postupně uvedeno 28 díl-
čích okruhů a počet hesel v němčině):
- dálkový průz~um (všeobecně dálkový průzkum, všeobecně

fot<;>grammetne, negeodetické aplikace; 186),
- fyzika (obecná fyzika, optika; 251),
- ma~ematíka (obecná matematika, teorie chyb, vyrovnávací

pocet; 454),
- geodetícké práce v území (měření bodových polí katastr

úpravy pozemků; 420), ' ,
- snímací technika (obecně, letové operace; 531),
- analogov~ zpracov~ní. obrazu (fotografie, laboratorní práce,

analogove zpracovam obrazu obecně; 473),
- fotogrammetrické vyhodnocování (fotogrammetrické vy-

hodnocování obecně, klasifikace v území topografie inter-
pretace snímků; 824), "

- ?igitální zpracování obrazu (82),
- mformační systémy (elektronické zpracování dat, automati-

zace; 311),
- speciální aplikace (pozemní fotogrammetrie, blízká foto-

grammetrie, další speciální aplíkace; 158),
- kartografie (obecná kartografie, údržba map; 454).
Stě~ejní část celého díla, německý slovník, obsahuje na 268

stranach 4 144 hesel pokrývajících v úplnosti oblast fotogram-
m;trie a dálkového průzkumu včetně důležitých hesel příbuz-
nych oborů. Jednotlivá hesla jsou abecedně řazena a každému
z nich je přiřazen číselný kód. Struktura textu hesla zahrnuje:
- příbuzná hesla,
- odkazy typu "lépe", "viz", "srovnej" ... ,
- okruh (příslušný z výše uvedených II okruhů)
- definice, '
- anglický ek.vivalent hesla s případnými synonymy,
- f~a~co~z~k~ ,ekvivalent .hesla s případnými synonymy.
Zaverecna cast obsahuje seznaql německých hesel na 31

stranách; u každého z nich je uveden kód hesla z německého
slovníku, pramen a kód dílčího okruhu dále seznam 4 354 an-
gl.ických hesel na 33 stranách s kódem 'odpovídajícího němec-
keho hesla a kódem příslušného dílčího okruhu a konečně sez-
nam 4 130 francouzských hesel na 31 stranách, který byl zpra-
cován stejným způsobem.
. Slov?,ík ?emá sloužit poyze pro účely překladů, ale zejména
jako pnrucka termmologlckých standardů. Bylo by vhodné
pořídit jeho český překlad. RND I J I Uhl"r. ng. aros av Ir.

Zeměméřický úřad, Praha
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PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. 1

Czarnecka, K. - Wilkowski, W: Sympozium FIG v Madridu
- podzim 1992, s, 3-S,

Ney, B.: Problémy spojené s výchovou zeměměřičů, s. 8-11.
Przegon, W: Metoda regulace obytných oblastí na místě Ostro-
wy v Cz~stochowském vojvodství, s. 11- 13.

Koreleski, K.: Možnosti aplikace metody USLE pro potřeby ří-
zení oblastí orné půdy v Polsku, s. IS-18.

4. mezinárodní vědecká a technická konference v Kalisz: "Ka-
tastr budov versus ohodnoceni nemovitostí", s. 18-22.

PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. 2

Figurski, M. - Klewski, A.: Využítí geografických informač-
ních systémů na příkladu PC ARC/INFO, s. 3-S.

Koreleski, K.: Možností aplikace metody USLE pro potřeby ří-
zení oblastí orné půdy v Polsku. Část II. Aplíkace metody,
s. S-8.

Adamczewski, z: Příspěvek k teorii taxace a fiskální analýzy,
s.9-10.

Gierasimiuk, J.: Problémy spojené s ohodnocením nemovítostí
umístěných za řekou Bug, s. 10-12.

Zapalski, T.: TOPEX/POSEIDON - nový projekt altimetric-
kých výzkumů, s. 19-20.

PrzehllJd Geodezyjny, 1993, Č. 3
FirlicÍlíski, W - Melnarowicz, J.: Legnická metoda ohodnoce-
ní pozemků jíž zastavěných nebo s plánovanou zástavbou,
s.3-S.

Barlik, M. - Knap, T.: Gravimetrícké výzkumy lokálních geo-
dynamických je,,:ů ve skalnatém pásmu Pienin, s. 7-9.

Adamczewski, Z: Uvod do teoríe taxace, s. 11-12.
Skórczynski, A.: Oprava vertíkálního úhlu zahrnující vodorov-
nou excentricitu stanoviska i cíle, s. 12-14.

Bloch, B.: Zařízení pro elektronické měření vzdáleností. Část I.
Přístroje vyrobené v Jeně, s. 14-18.

Pachuta, S.: Pravídla pro řízení čínnosti Inženýrské akademie
v Polsku, s. 20-22

PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. '"

Smia/owska-Uberman, Z: Dědičné užívání versus užívání ne-
movítostí, s. 3-S.

Litwin, U. - Przegon, W: Příklady ohodnocení pozemků,
s. S-9.

Pachuta, S.: Poznámky ke 22. kongresu polských techniků,
s.9-1I.

Bloch, B.: Nové elektronické měřící zařízení od Car! Zeíss.
Část II. Přístroje vyrobené v Oberkochen, s. 14-17.

Co nového v technice'!, s. 21-22.

PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. 5
Gondzio, H.: Levné nástroje pro počítačové zpracování map,
s.3-S.

Ryli, A. - Kamycki, J.: Porovnání přesnosti udávané výrob-
cem a skutečné přesnosti elektrooptíckých dálkoměrů použí-
vaných v Polsku, s. S-8.

Niewiadomski, J.: Systém digitálního zpracování map s použi-
tím systému AutoCAD. Cást I, s. 8-11.

Jfdrzejewski, H.: Profesionální kvalifikace v oblasti ohodnoce-
ní nemovitostí, s. 14- 17.

PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. 6
Niewiadomski, J.: Systém digitálního zpracování map s použi-
tím systému AutoCAD. Cást II, s. 3-7.

Grzesik, K.: Pravidla ohodnocení nemovitostí ve Velké Brí-
tánii, s. 7-9.

"1arzec, Z: Některé problémy evidence nemovitostí, s. 9-11.
Zróbek, S.: Srovnávací analýza procesu hodnocení nemovitos-
tí, s. 11-14.

Pyrka, E.: Práce na Instrukci G-7 "Geodetická evidence pod-
zemních vedení", s. 17-19.

Bulletin Institutu pro geodézii a kartografii, s. 22-24.

PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. 7

Adamczewski, Z: Geometrie vrtného otvoru, s. 3 -6.
Oszczak, S.: Technologie G PS v zeměměřické praxi, s. 6- II.
Wa.5niewski, R.: Právní předpisy v oblasti ohodnocení nemo-
vitostí. Část I. Nemovitost jako předmět ohodnocení,
s.II-IS.

Wi.5niewski, L.: GEODOS - zeměměřický software pro pře-
nosný počítač PSION ORGANIZER II, s. IS-16.

PrzegllJd Geodezyjny, 1993, Č. 8
Wilkowski. W: Katastr a řízení zemědělských oblastí ve státě
Michigan, USA, s. 3-8.

Czaja, J. aj.: Poznámky k systému obecného ohodnocení ne-
movitostí pro fiskální účely, s. 8-10.

Adamczewski, Z: Poznámky k dynamickému ohodnocení a od-
povědi na kritiky, s. 10-11.

Wa.5niew§ki, R.: Právní předpisy v oblasti ohodnocení nemovi-
tostí. Cást II. Vybrané právni předpisy v oblasti ohodnocení
nemovitostí, s. 14-16.

Jaroszewicz, A.: Měřické přístroje vyrobené firmou TO PCO N
CORPORATION, s. 16-19.

Vážení čtenáři,
právě jste si mohli přečíst rubriku Z geodetického a kartografického kalendáře (2. čtvrtletí, 1994). Předmětnou

rubriku vedl a zprávy respektive informace, týkající se českomoravské geodetické veřejnosti, presentoval na strán-
kách časopisu po dlouhá léta Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., spolu s dnes již zesnulým Ing. Františkem Hlaváčem.
Od nynějška jsou tvorbou rubrik~ v rámci České republíky, pověřeni Doe. Ing. Pavel Hánek, CSc. (katedra

speciální geodézie stavební fakulty cVUT v Praze) a Ing. Helena Ryšková (Geodézie Brno, a.s.)
Redakce vyjadřuje své poděkování Ing. Ondřejovi Jeřábkovi, CSc. a Ing. Františkovi Hlaváčovi (in memoriam)

za jejich přikladnou spolupráci, novým protagonistům přeje mnoho zdaru v jejich činností a je přesvědčena, že
rubrika Z geodetického a kartografického kalendáře se i nadále bude těšit přízni a oblibě našich čtenářů.



MGE je prvním GIS pracujícím na bázi
operačního systému Windows NT.
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digitální modelování terénu či přípravu
mapových vystupů. Ještě letos bude k

dispozici na standardní platformě Intel i
MGE Parcel Manager, základ pro

digitální katastrální systém.

Tabe/áml
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