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obzor, 37, 1991, č.3, str. 45-50,

Kontrola geometrického tvaru prefabrikátov na báze geodetických prístrojov a metód. Vypracované metodiky a software
umožňujú postihnúr dynamiku deformácii foriem a objektivne
hodnotir kvalitu prefabrikátov.
.
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Podstatný nárast vo sfére výstavby bytov a občianskej
vybavenosti v uplynulých rokoch mal charakter najma
kvantitatívny. Kvalita odovzdávaných objektov značne
zaostáva za očakávaním a bol a často právom kritizovaná. Značný podiel na tomto stave mali, resp. dodnes
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merania priamosti bočníc formy,
merania kolmosti bočníc voči podložke,
merania rovinnosti podložky.

Základné rozmery formy majú charakter dl'žkových
mier. SÚ merané komparovaným
ocelovým pásmom
napínaným konštantnou silou 50 N. Počas merania je
meraná kontaktnými teplomermi teplota formy a pásma. Na meranie dl'žok, šírok a uhlopriečok boli navrhnuté a vyhotovené prípravky (obr. I a 2), ktoré sa
upevňujú na bočnice, resp. v rohoch formy v určenej
výške. Jednoznačne definujú meračské body a zároveň
slúžia na uchytenie a napínanie pásma. Každá vzdialenosť je meraná dvakrát s presnosťou čítania O,I mm.

I
I

t
majú, práve výrobcovi a prefabrikátov. Všeobecná požiadavka podstatne zvýšiť kvalitu prefabrikátov vyústila
v koncepciu pravidelnej kontroly jednak výrob kov (panelov), ako i foriem používaných na výrobu panelov.
Táto však predpokladá existenciu vhodnej metodiky na
určenie tvaru výrobkov a jeho pretvorenia, ktorá bola
vypracovaná v rámci výskumnej úlohy [I]. Vzhl'adom
na geometrický tvar panel ov, fyzikálne podmienky a určený časový limit procesu merania, bol o rozhodnuté vypracovať predmetné metodiky na báze geodetických
prístrojov a metód.
Vypracované metodiky, resp. v nich obsiahnuté technologické postupy vzájomne nadvazujú a umožňujú
analýzu súvislosti zmien parametrov foriem a v nich vyrobených panelov. Metodiky zohl'adňujú požiadavky
kladené na presnosť určovaných parametrov [2], požiadavku kontinuity opakovaných merani z dóvodu postihnutia dynamiky deformácií foriem a v neposlednom
rade požiadavky na bezpečnosť práce pri meraní.

Priamosť a kolmosť bočníc je meraná na vopred vyznačených bodoch (obr. 3) pomocou teodolitu a špeciálneho prípravku (obr. 4). Na prípravku sa čítajú hodnoty XI,
, X12, z ktorých:
XI,
, XIO slúžia na vyhodnotenie
kolmosti bočníc
a na zavedenie korekcií pri výpočte určovaných veličin (pozri časť 3),
XII a XI2 slúžia na vyhodnotenie
priamosti bočníc.
Hodnoty XI, ••• , X7 a -"i, XIO sú nastavené, resp. sa čítajú
priamo na prípravku, hodnota Xs na indikátorových hodinách. Hodnoty XII a XI2 sa čitajú na stupniciach prípravku pomocou zvislého vlákna teodolitu.
Rovinnosť dna formy sa určí meraním výšok vo vybraných bodoch dna (obr. 3) nivelačným prístrojom
s presnosťou O,I mm.

2. Meranie foriem
Meranie foriem sa realizuje na forme uloženej vo vodorovnej polohe a pozostáva z:
- merania základných rozmerov (dl'žky, šírky, uhlopriečky),

1991/45

3. Meranie panelov
Metodika merania parametrov hotových panelov hola
determinovaná
požiadavkou vykonať merania v krátkom časovom intervale po vybrati panel a z ohrievacej
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komory v provizórne fixovanej zvislej polohe. Meranie
na paneloch pozostáva z:
- merania základných rozmerov (dl'žky, širky, uhlopriečky),
- merania hrúbky a priamosti bočných stien panela,
- merania rovinnosti čelnej steny panela.
Čelnou stenou panela se označuje tá, ktorá sa pri výrobe dotýka dna formy. Na obr. 5 sú znázornené miesta
merania hrúbky panela. Šírka a výška panel a sa meria
medzi vyznačenými bodmi ocefovým pásmom s presnosťou čítania O, I mm.
Na meranie dl'žkových mier boli opatovne navrhnuté
a vyhotQvené špeciálne prípravky (obr. 6 a 7) slúžiace
na identifikáciu meračských bodov a na prichytenie
a napínanie pásma. Každá hodnota sa meria dvakrát,
vždy s novým priložením prípravkov na miesta merania. Počas merania sa stále meria kontaktnými teplomermi teplota pásma a panela. Pravoúhlosť panela sa
určuje meraním uhlopriečok.

Hrúbka panela sa meria posuvným strojárskym meradlom vo vyznačených miestach (pozri obr. 5) s presnosťou 0,1 mm.
Priamosť bočných stien panela (konkávnosť alebo
konvexnosť jeho tvaru) určujeme teodolitom a priložným pravítkom. Pri meraní hodnot určujúcich priamosť
strany A - B sa umiestni teodolit s automatickým urovnaním indexov výškového kruhu alebo nivelačný prístroj tak, aby horizont prístroja bol asi 50 mm pod
spodnou hranou panela (strana A - B). Po zhorizontovaní prístroja (pri použití teodolitu sa na výškovom kruhu nastaví čítanie zodpovedajúce vodorovnej zámere),
prikladáme príložné pravítko na vyznačené miesta a vodorovným vláknom nitkového kríža čítame hodnoty
odl'ahlosti od prístrojom realizovanej priamky s presnosťou 0,1 mm.
Vzhl'adom na rozmery bežne vyrábaných panelov, je
vo vačšine prípadov horná hrana (C - D) panelov v takej výške, kde nie je možné postaviť merací prístroj.
Priamosť tejto sa potom určí meraním vzdialeností
medzí odpovedajúcimi si bodmi ocel'ovým pásmom.
Priamosť zvislých strán panela sa určí opať teodolitom a príložným pravítkom. Teodolit sa umiestni vo
vzdialenosti jednej až dvoch šírok panel a v smere kolmom na čelnú stenu, približne do roviny meranej strany
(hrany) panela. Meračskú rovinu tvorí zvislé vlákno nitkového kríža prístroja. Ak sa z priestorových dovodov
nemože týmto sposobom vykonať meranie niektorej
strany, priamosť tejto sa potom určí meraním vzdialeností zodpovedajúcich
si bodov na protil'ahlých stranách panela.
Určenie rovinnosti panel a sa vykoná zhodným sposobom, ako určenie rovinnosti formy. Ako čitací index
pre čítania na príložnom pravítku použijeme zvislé
vlákno teodolitu, postaveného v rovine približne rovnobežnej s rovinou meracej steny, odsadenej cca 200 mm
a vo vzdialenosti približne 5,0 m od panela. Odfahlosti
od teodolitom vytýčenej roviny čítame s presnosťou
0,1 mm.
4. Vyhodnotenie zmien geometrického tvaru foriem

17.21

Metodika vychádza z metodiky merania foriem. Vyhodnotenie foriem sa realizuje obdobne ako meranie v niekol'kých etapách:
- vyhodnotenie základných rozmerov,
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Obr. 8 Priemet dlzkových mier formy do roviny dna.
resp. hornej hrany

CD

t2 teplotu pásma v čase merania [0 C],
pásma pri komparácii [0C].
Oprava z prievisu pásma sa vypočíta zo vzťahu
t3 teplotu

I

mZ J3

op= 24~

mm,

kde značí:

- vyhodnotenie

zmien geometrického

tvaru bočnic for-

my,

- vyhodnotenie zmien geometrického tvaru dna formy.
Vyhodnotenie základných rozmerov a zmien geometrického tvaru bočníc sa realizuje v dvoch rovinách:
- v rovine dna formy,
- v rovine ho mých hrán bočníc.
Základné rozmery formy (dl'žka, šírka a uhlopriečky)
sú merané ocel'ovým pásmom v určitej výške nad
dnom. Do výpočtu vstupuje
aritmetický
priemer
z dvoch opakovaných
meraní. Tento je korigovaný
o opravu z teplotného diferenciálu 07, o opravu z rektifikácie pásma DM a opravu z prievisu pásma Op. Korekcia z teploty sa vypočíta za vzťahu
OT= l[alUI
kde značí:

- 20) - azUz - t3)]

mm,

I meraný rozmer [mm],
al dl'žkovú rozťažnosť meraného

m hmotnosť pásma pripadajúca na I mm jeho dl'žky [kg],
I meraný rozmer [mm],
() napatie vyvolané ťahom [N mm z].
Oprava z rektifikácie pásma sa vyčísli z rektifikačného
listu pásma. Výsledná (korigovaná) hodnota bude
In1P

=

1-

07

-

DM - Op.

(3)

Výpočet priemetov základných rozmerov do roviny dna
formy, resp. do roviny homých hrán bočníc, sa realizuje výpočtom koeficientov kolmosti bočníc pk (v miestach merania základných rozmerov) a korekcií II D, IZD
III/ a IZII (pozri obr. 8). Koeficíenty pk sú definované ako
rozdiely parametrov priamosti ho mých a dolných hrán
bočníc v miestach merania základných rozmerov:
pk;

= Pili -

Pd;'

Korekcie potom počítame za vzťahov
hl

(I)

h'

lID= pki

h - hl
II II = pkl --h,

predmetu

Iw = pkz

hl

h'

h - hl
12H = pkz --h.

[OC I],

az dl'žkovú rozťažnosť pásma [0 CI],
ti

teplotu meraného

V prípade priemetu uhlopriečok vstupujú do výpočtu
korekcií vždy dve a dve hodnoty pk (pozri obr. 9).

predmetu [0 C],

:
•
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Obr. 9 Priemet uhlopriečok do roviny dna. resp. horných hrán

Obr. 7 Prípravok na prichyteniepásma
v rohoch panela
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,
lID
lID

=

, hl

I"

h'

pkl

ID

=

pkl

" hl

I;D cos qJ + I;~ (cos(nl2

=

nou extrapoláciou.
ako rozdiel

h'

D je držka a Šje šířka formy.

Dl'žka uhlopriečky
hom

v rovine dna forlTlYbude daná vzťa-

=

ITPM + (/;D + !;D) cos qJ + (/;~ +
+ !;~)cos (nl2 - qJ).

Vyhodnotenie zmien geometrického tvaru bočníc sa
realizuje v smere vodorovnom i vertikálnom v oboch,
už uvedených rovinách. Zmeny tvaru charakterizujú
odchýlky od priamky preloženej koncovými bodmi bočnice v rovine dna formy.
Pri vyhodnotení zmíen vo vodorovnom smere vychádzame z hodnot XII a X12' Prí zvislom postavení meradia dáva súčet týchto hodnot konštantu k,,;s' Pretože
níe je možné zabezpečiť, aby počas merania bola forma
vo vodorovnej polohe (s presnosťou I mm), nebude ani
merací prípravok zvíslý. Z tohto plynie, že súčet hodnot
XII a XI2 bude rozny od konštanty
~v;s'
Hodnotu novej
konštanty kv vYPočÍtame ako arítmetický príemer všetkých súčtov (XII + X12) prislúchajúcich
danej bočnici.
Nesmieme však zabudnúť ani na chyby sposobené 10kálnymí nerovnosťami dna formy a o tieto korigovať
hodnoty XII a X12'
Postup je nasledujúci:
a) vypočítame

di

2'

*Xlli

di

=

L

n

=

XIii

I~

kv

-

* PVD, je relatívna výška dna v bode i, získaná extra-

poláciou z nameraných hodnot,
je relatívna výška porovnávacej
priamky
, v bode i.
Zvislé zmeny horných hrán bočníc sa vypočítajú za
vzťahu
PVH, = PVD, + X,i + Xs + 17,2,
pv;

(XII

+ xd

ki, ki

= XIii

+ Vi' *X12i =

= ~
2 (* Pili

Pi

*- *

Pi-

PD,•••

,

výšku bočnice v bode i,
prípravku,
17,2 konštanta prípravku.

.Mji

I

XI2i

+

Znamienková ko'nvencia zvislých zmien je nasledujúca:
,,+" znamená zmenu smerom hore,
,,-" znamená zmenu smerom dole.
Vyhodnotenie zmien geometrického tvaru dna formy
spočíva vo výpočte rozdielov PZi. i podl'a vzťahu

X12i,

+ Vi'

+ *PI2i),

(Xg-X7)(XI+XS)
x9+17,2-XI

kde značí

Z,.j

hodnotu

Zi*; hodnotu

meranú,
vypočítanú

(bod porovnávacej
roviny).
Porovnávaciu rovinu definujeme bodmi A, B a T, pričom bod Tje "výškovým ťažiskom" dna so súradnicami
T [~

kde *Plli = *Xlli - X;li' *P12i = *XI2i - X;2i'
Odchýlky *Pi premíetneme do roviny dna formy

Hodnoty PbA,

kde

Xs konštanta

Hodnoty v rohoch formy získame lineárnou extrapoláciou. Hodnoty odchýlok Pi od priamky v rovine merani a, vypočítame ako rozdiel hodnot *XIIA a *XIIB, resp.
* X12A a * XI2B v prípade bočníce AB. Výslednou hodnotou
je aritmetický priemer z hodnot
*

(15)

Pre všetky doteraz definované veličiny plati nasledujúca znamienková konvencia:
" +" zmena polohy smerom zo stredu formy von,
,,-" zmena polohy smerom do stredu formy.
Zmeny geometrického tvaru bočníc vo zvislom smere
charakterizujú odchýlky od priamky preloženej koncovými bodmi bočnice v rovine dna formy. Odchýlky sa
vyhodnocujú v dvoch rovinách:
- v rovine dna formy (dolných hrán bočníc),
- v rovine horných hrán bočníc.
Pri vyhodnotení zvislých zmien vychádzame z hodnot merania rovinnosti dna formy nivelačným prístrojom (body označené krížikmi - obr. 3). Výšky bodov I,
... , 5 získame lineárnou extrapoláciou, obdoba výšky
v rohoch formy. Zmeny v smere zvislom v rovine dna
potom dostaneme za vzťahu

/I

= -

parameter

pki = PH, - PD,·

kde značí
kv

Vi =

kde P;, sú hodnoty ležiace na spojniciach Pb" PbB, ... ,
PbD, PbA' Potom budú hodnoty {PDI' PDB' PDC' PDn} = 13.
Priemety do roviny horných hrán bočníc PH, vypočítame
zo vzťahu

Kolmosť bočníc nám charakterizuje

Obdobným postupom sa vYPočÍta dl'žka priemetu
uhlopriečky do roviny horných hrán bočníc, ovšem do
vzťahu (7) vstupujú hodnoty I;H' I;H' I;~ a I;~.
Kolmosť formy kontrolujeme výpočtom uhlov v štyroch rohoch formy v oboch rovinách kosínusovou vetou. Kontrola výpočtu je daná hodnotou súčtu

I

PD, vypočítame

(6)

- qJ)],

kde qJ = arctg~,

ITPMn

Výsledné hodnoty

ro

ZT]'

r"

;

kde ro rr sú rozostupy meraných bodov,
I
(12)

.

Pb{) (v rohoch formy) získame líneár-
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n - počet meraných bodov v smere osi X,
m - počet meraných bod ov v smere osi y.
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Priamosť bočníc je charakterizovaná odchýlkami bodov
bočníce od priamky preloženej koncovými bodmi (rohmi) panela. V závislosti od použítého postu'pu meranía,
rozoznávame dva sposoby vyhodnotenia vodorovných
zmien tvaru:
a) z priamo meraných veličín,
b) zo sprostredkujúcich
veličín.
a) V tomto prípade sú na príložnom pravítku čítané
priamo odl'ahlosti Xi bodov bočnej steny panela od pristrojom vytýčenej priamky. Táto nebude rovnobežná so
spojnicou rohov panela a tak musíme merané odchýlky
transformovať.
Lineárne extrapolujeme
z hodnot Xí,
hodnoty XA, XB, Xc a Xo vždy podI'a príslušnej bočnej steny. Hodnoty zmíen Pí od priamky vypočítame ako rozdiel hodnot
Obr. 10 Meranie priamosti bočn}'ch stien panela pomocou sprostredkujúcich veličin

XII

b =

_Z~I._I11_-~Z_I._1

kde x; je hodnota i-teho bodu ležíaceho na priamke vytýčenej prístrojom. Takto definované odchýlky determinujú {PA' PB' Pc, PD} = O.
b) V prípade, že bude nedostatok miesta na získavanie
priamomeraných veličín, urči a sa zmeny tvaru predmetnej bočnej steny pomocou priamomeraných odl'ahlostí
protil'ahlej bočnej steny panela a meraním dl'žok, resp.
šírok, vo všetkých piatich profiloch. Situáciu znázorňuje obr. 10. Označme odI'ahlosť bodu i, na bočnej stene
AB od porovnávacej priamky protíI'ahlej steny DC *xí,
pričom platí

kde Pí

je vypočítaná

odchýlka

od bodu j a spojnice

BC,

Metodika vychádza z metodiky merania panelov uložených vo vertikálnej polohe a priamo nadviizuje na metodiku vyhodnotenia
zmien geometrického
tvaru foriem. Táto skutočnosť zabezpeči kontinuitu výsledkov
vyhodnotenia foriem a z nich vyrobených panelov.
Vyhodnotenie zmien geometrického tvaru panelov sa
obdob ne, ako meranie, realizuje v niekol'kých etapách:
vyhodnotenie základných rozmerov,
vyhodnotenie zmien geometrického tvaru a hrúbky
bočných stien panela,
vyhodnotenie zmien geometrického tvaru čelnej steny panela.
Vyhodnotenie
základných rozmerov a deformácie
bočných stien panela sa realizuje len v jednej rovine,
a to v rovine vytvorenej miestami dotyku meracích hrotov špeciálnych upinacích pripravkov (pozri časť 3). Základné rozmery panela sú merané oceI'ovým pásmom
v určitej výške nad čel no u stenou panela. Aritmetický
priemer z dvoch opakovaných meraní je korígovaný zo
zmeny teploty OT podI'a vztahu (I), o opravu z rektifikácie pásma OM a opravu z prievisu pásma op podI'a (2).
Výslednú korigovanú hodnotu vypočítáme podI'a (3).
Kolmosť panel a kontrolujeme výpočtom uhlov v jeho
rohoch. Výpočet kontrolujeme
súčtom vypočítaných
uhlov podI'a vzťahu (8).
Meranie a vyhodnotenie priamosti bočných stien panelov sa realizuje v miestach zhodných s miestami merania a vyhodnotenia foriem (obr. 5) v dvoch smeroch:
v smere súbežnom s rovinou čelnej steny (vodorovná v zmysle postupu pre vyhodnotenie foriem),
v smere kolmom na čelnú stenu (zvislá v zmysle postupu pre vyhodnotenie foriern).
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I; I je dl'žka, resp. šírka, meraná v profile i - j.
Znamienková konvenci a vodorovných odchýlok je nasledujúca:
" +" zmena polohy smerom zo stredu panela von,
" -" zmena polohy smerom do stredu panela.
Zmeny geometrického tvaru bočných stien panel a
v smere kolmom na čelnú stenu (zmeny zvislé), charakterizujú odchýlky od priamky preloženej rohmi panela
v rovine čelnej steny. Pri vyhodnotení zvislých zmien
vychádzame z merania rovinnosti čelnej steny panela.
Miesta merania sú označené na obr. 5 krížikom. Postup
vyhodnotenia je.úplne zhodný s postupom pre vyhodnotenie foriem, realizuje sa však len v jednej rovine,
v rovine čelnej steny (dolnej). Hrúbka panela sa priamo
meria v bodoch I, ... ,5 každej bočnej steny. Lineárnou
extrapoláciou vypočítame hrúbku panel a v rohoch.
Znamienková konvencia zvislých zmien je následujúca:
" +" znamená zmenu polohy bodu smerom od čelnej
steny k zadnej,
" -" znamená zmenu polohy bodu v smere opačnom.
Rovinnosť panela je možné vyhodnotiť len na jeho
čelnej stene, pričom vychádzame z meraných odl'ahlostí
bodov čelnej steny od prístrojom vytýčenej roviny. Postup vyhodnotenia je plne zhodný s postupom vyhodnotenia rovinnosti dna formy (už skor uvedeným) pozri vzťahy (18) a (19).
6. Aplikačný software a jeho charakteristiky
-

-.

V zmysle metodík uvedených v kapitolách 3 a 4 boli vypracované programy FORMA a PANEL, ktoré vykonajú vyhodnotenie tvarových zmien objektu plne auto ma-
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ticky. Tieto boli doplnené dvojicou programov ETFOR
a ETPAN, ktoré realizujú priebežnú archiváciu výsledkov vyhodnotení a umožňujú výpočet zmien všetkých
sledovaných charakteristík
v časovej závislosti. Táto
skutočnosť dovol'uje postihnúť dynamiku zmien l'ubovol'nej z vyhodnocovaných
charakteristík objektu.
Programy boli vypracované v jazyku FORTRAN 77
a sú implementovatel'né
pod operačnými systémami
UNIX a MS-DOS, resp. PC-DOS.
Pracujú v dialógovom režime a tak ich obsluha nevy·
žaduje žiadne znalosti programovania. Užívatel' programu odpovedá na otázky kladené programom, resp. volí
jednu z ponúkaných možností. Forma vkladania údaj ov
je neviazaná (vol'ná), umožňuje opakovanú kontrolu
vložených údajov skór než sú počítačom spracované.
výstup z počítača obsahuje:
- vyhodnotenie základných rozmerov,
- vyhodnotenie priamosti, kolmosti a výšky bočníc,
- vyhodnotenie rovinnosti.
7. Záver
V príspevku popísané metodiky umožňujú zavedenie
pravidelnej kontinuálnej kontroly tvaru prefabrikátov
a foriem používaných pri ich výrobe. Autori príspevku

sa podielali na zavedení metodík do praxe, zúčastnili sa
mnohých meraní realizovaných vo výrobe. Dosiahnuté
charakteristiky presnosti sú napriek rovnakej technológíe procesu merania rózne, čo je spósobené najma rozdielnosťou materiálu, resp. povrchovou úpravou meraného objektu. Presnosť určeni a parametrov formy je
0,3 mm a panela 0,5 až 1,0 mm.
Problematika obsiahnutá v príspevku je pre geodeta
do určitej miery netradičná. Jej zaujímavosť a aktuálnosť však spočíva v skutočnosti, že prináša výsledky
činnosti geodetov v nie bežnej, ale určite perspektívnej
oblasti.

[I] KOPÁČIK, A.- VYBÍRAL, P.: Metodika zisťovania metrologických charakteristik zariadení a objektov geodetickými metódami; [Záverečná správa výskumnej úlohy.] Bratislava, Svf SVST 1990. s. 49-84.
[2] ČSN 730280. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebnich dilů.
1987.
Do redakce došlo: 9. 11.1990
Lektoroval :
Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc,
Katedra speciální geodézie
FSv ČVUT, Praha

Všeobecná dokumentace
ve struktuře střediska geodézie

Jan Souček.
Geodézie Pardubice. s.p.

1. Úvod
V článku je popsána činnost všeobecné dokumentace
(dále "VD") na středisku geodézie (dále jen "SG") a její úkoly. Problémy VD popisuji z hlediska pracovníka
dokumentace a vycházím přitom ze zkušeností, které
jsem načerpal při více jak dvacetileté činnosti ve YD.
Během této praxe jsem navštívil třináct SG, kde jsem
konzultoval určité zkušenosti. V podstatě čerpám z poznatků získaných na SG v Havlíčkově Brodě.
V době vzniku koncepce článku, z podnětu dopisovatele našeho podniku, došlo k podstatným společenským
změnám. Situace na SG je kritická. Nelze se o ní nezmínit. Pod vlivem současných událostí nestačí SG plnit
požadavky veřejnosti. Původně jsem měl v úmyslu zaměřit se jen na dokumentaci. Vzhledem k tomu, že činnost VD souvisí téměř s veškerou činností na SG, zmíním se i o jiných činnostech na SG a problémech, před
které je doba staví. Postupně se v článku zaobírám:
- vývojem a úkoly VD na SG
- současným stavem VD
- situací na SG a očekávanými změnami.
Probíhající společenské změny přinesou změny i v resortu geodézie a kartografie. Vyrovnat se ~ přeměnou

státních podniků v resortu a s nemalými úkoly, které celý resort čekají, nebude snadné. Proto očekávám diskusi
i na stránkách Geodetického a kartografického obzoru.
Postrádám vlastní názory pracovníků z jiných resortů.
Doufám, že článek bude správně pochopen.
2. vývoj a úkoly VD na SG
Přes určité opomíjení a podceňování dokumentace se
jedná o čirinost velmi prospěšnou. Na SG jsou shromážděny různé materiály sahající vznikem až do minulého století. Je zde zachycen vývoj pozemkového katastru s údaji od roku 1883 a s následnými pozemkovými
evidencemi. Dále jsou zde obhospodařovány
části státního geodetického a kartografického díla, a to:
- evidence nemovitostí (dále jen "EN"), s údaji využívanými pro plánování a řízení hospodářství,
pro
správu národního majetku, pro informace o osobním
vlastnictví občanů, pro ochranu zemědělského a lesního fondu,
- základní (polohové a výškové) a podrobné bodové
pole pro účely EN, pro tvorbu map a účely investiční
výstavby,
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- státní mapová díla pro hospodářskou
výstavbu,
územní plánování atd.
Evidovat, uspořádat, zabezpečit před zničenim, třídit
z hlediska archivování a skartace, udržovat v pořádku
a vydávat informace z těchto fondů je hlavním úkolem
YD. Yzhledem k rozsahu dokumentovaných
fondů se
jedn:í o činnost náročnou na čas. Také úložných prostorů není nazbyt, což vyvolává nutnost minimalizace fondů s pomocí mikrofilmu.
YD byla na SG zakládána pomalu a většinou jen
s malým pochopenim ze strany vedoucích pracovníků.
Činnost dokumentací byla a stále je na okraji zájmu.
Zejména po vytvoření národních podniků (dnes státni
podniky), kdy výrobní úkoly zatlačily ostatni práce na
vedlejši kolej. Tento trend se neblaze promítnul i vEN.
K nedobré situaci prispěly i ceníkové relace. Činnost
dokumentací je stanovena resortními předpisy. Prvním
byly "Směrnice pro geodetickou a kartografickou dokumentační službu v oboru působnosti Ústřední správy
geodézie a kartografie" z prosince 1964. Směrnice byly
zpracovány ve dvou dílech. Díl I. pojednávalo
organizaci a dokumentačních
fondech. Díl II. obsahoval pokyny pro dokumentační práce. YD vznikly na SG jako
I. stupeň třístupňového systému dokumentací v resortu.
II. stupněm jsou technické dokumentace
(dále jen
"TO") vzniklé u tehdejších územních orgánů na úrovni
kraje a III. stupněm je ústřední dokumentace vedená
u Geodetického a kartografického podniku v Praze.
Zatím co II. a III. stupeň byly založeny v roce 1955,
I. stupeň začal vznikat po roce 1965 na základě předpisu "Pokyny pro založení všeobecných dokumentací
u středisek geodézie" z roku 1965. Přeněji řečeno, měl
se začít zakládat, ale praxe byla jiná. Na našem SG byly
započaty práce ve YD na podzim v roce 1967. Některá
SG ve Yýchodočeském kraji začala budovat YD až po
roce 1970. Nedovolím si odhadnout situaci v jiných
krajích, ale ta byla pravděpodobně stejná. Y roce 1971
byly vydány další předpisy, a to "Prozatímní návod pro
geodetickou kartografickou dokumentaci ... " společně
s "Prozatímním dokumentačním řádem v oboru působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického".
Tyto předpisy "vydržely" až do roku 1986, kdy byly vydány "Instrukce pro dokumentaci výsledků geodetických a kartografických prací" a "Metodický návod pro
technickou a všeobecnou dokumentaci."
Ústřední dokumentace (dále jen "ÚD") je řešena samostatným metodickým návodem.
K osvětlení fungování systému dokumentací v resortu je třeba se zmínit o ÚD a TO. ÚD můžeme rozlišit
do tří složek:
ÚD mapovou a listinnou
ÚD geodetických základů
provozní dokumentaci ostatnich dokumentovaných
materiálů.
Lépe řečeno, rozlišovala se tak po svém vzniku u tehdejšího Geodetického a topografického ústavu v Praze.
Po vzniku Ústředního archívu ge6dézie a kartografie
v Praze a Geodetického
a kartografického
podniku
v Praze se jednotlivé složky rozdělily. Současná ÚD se
skládá z oddělení:
- triangulační dokumentace,
- nivelační dokumentace,
- kartografické dokumentace.
Spolupracuje s ostatními stupni dokumentace na úseku bodových polí. Jako správce Československé trigo-
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nometrické sítě a Československé státní nivelační sítě
zasílá územně příslušným TO a jejich prostřednictvím
i YD změny na geodetických bodech. Přéjímá od TO
hlášení o bodech podrobného polohového pole I. třídy
přesnosti (dříve zhušťovací body). Dále dostává od TO
i YD hlášení o ohrožení, poškození či zničení bodů, které má ve správě.
TO pečuje o dokumentační fondy bodů podrobného
polohového pole I. třídy přesnosti, Československé podrobné nivelační sítě, stabilizovaných technických nivelací. Eviduje geodetické údaje trigonometrických bodů
a nivelační údaje celé Československé jednotné nivelační sítě (dále jen "ČSJNS"), které udržuje v souladu se
skutečným stavem. Yede přehledy polohových a výškových bodových polí v mapách I :50 000 a ve Státní mapě I :5000 - odvozené (dále jen "SMO-5"). Přiděluje
čísla novým bodům v jejich evidenčních jednotkách.
Dále pečuje o dokumentační fondy státních mapových
děl velkých a středních (do měřítka 1:10000) měřítek
a tiskové podklady těchto děl. Udržuje přehled prací,
podléhajících koordinaci, to jest ohlášených geodetických prací dle příslušného zákona resortními i mimoresortními organizacemi. Dokumentuje předané geodetické zakázky, zejména nově vzniklé geodetické body příslušných bodových polí, které má ve správě a dále části
zakázky využitelné pro státní mapová díla. Do YD předává evidenční kartu, založenou při dokumentaci zakázky, opis technické zprávy, části využitelné pro EN,
zejména pevné body podrobného
pole (dále jen
"PBPP") 2.-5. třídy přesnosti. Metodicky řídí a kontroluje činnost YD.
YD byla na SG založena, aby SG mohla plnit úkoly
stanovené resortem a práci pro veřejnost s co možná
největší hospodárností,
hlavně s vyloučením duplicity
prací. YD byla pověřena těmito hlavními úkoly:
- pečovat o dokumentační
fondy EN (od r. 1964)
a dřívějších pozemkových evidencí (pozemkový katastr do r. 1955, jednotná evidence půdy od r. 1956),
- dokumentovat PBPP 2.-5. třídy přesnosti, vést soubory geodetických údajů trigonometrických
bodů
a PBPP I. třídy přesnosti, dále nivelačních údajů
ČSJNS a stabilizovaných bodů technické nivelace,
provádět zákresy bodů polohových a výškových polí
v příslušných dokumentačních přehledech, udržovat
tyto evidence v souladu se skutečným stavem,
- podávat informace z pozemkových evidencí, z operátů bodových polí a jiných technických evidencí uložených ve YD,
- dokumentovat geodetické' zakázky předané do YD,
založit písemnou evidenci elaborátoru
(evidenční
kartu) a grafickou evidenci (zákres do SMO-5),
- vést pracovní archívy mikrofilmovaných
elaborátů
výše uvedených dokumentačních
fondů, a to z hlediska úspory místa a zabezpečení před ztrátou či zničením,
- dohlížet na ukládání map a jiných elaborátů,
- zakládat a doplňovat soubory evidenčních karet
s údaji o počtu dokumentů, uložení, roku a způsobu
vyřazení,
- vést sbírku předpisů a jiné evidence nutné pro YD či
SG,
- spolupracovat s TO a .ÚD při údržbě dokumentace
bodových polí, s TO i na úseku dokumentace geodetických zakázek podléhajících ohlašovací povinnosti.
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Vedle těchto základních činností jsou jednotlivé VD
pověřovány řadou dalších úkolů. Na příklad VD na našem SG zajišťuje příjem zakázek podaných zákazníky
v úředních dnech, dále všech zakázek na měření včetně
jejích přípravy, přípravu podkladů k tvorbě a obnově
SMO-S, údržbu Základní
mapy ČSFR v měřítku
I :SO000 (Mapa změn SO), vyhotovování kopií map,
provádění výpisů a snímků, sdělování geodetických
údajů včetně souřadnic podrobných bodů, údržbu registru souřadnic podrobných bodů ve vybraných lokalitách, zpracování mapových podkladů pro sčítání obyvatel, zákres obvodů číselně zpracovaných záznamů podrobného měření změn (v lokalitách bez číselných přehledů podrobných bodů) do SMO-S atd. Úkolů je dost!
V naší VD pracují dva technici, kteří zajišťují provoz
VD na SG s 26-ti pracovníky, při rozloze okresu přes
I 200 km2 a připočteme-li 277 katastrálních území, není
v jejich silách vše zvládnout. Navíc příspěvek na dokumentaci dle ceníku činí ročně l4S tisíc. Pro plnění plánu SG připadá na jednoho pracovníka asi 126 tisíc ročně. Na dokumentaci se dva neuživí a na vlastní úkoly
dokumentace nestačí. Co víc dodat!
Vraťme se do začátků činnosti YD. Prvořadým úkolem bylo uspořádání fondů uložených na SG, očíslování a popsání jednotlivých elaborátů a soupis do evidenčních (tehdy používán název "inventární") karet. Zároveň mělo dojít k vyřazení nepotřebných materiálů skartací. Zatímco prvý úkol byl zajištěn na našem SG během jednoho roku, druhý byl řešen o mnoho let později. Při stěhování do nové budovy došlo k rozsáhlému
vyřazení nepotřebných materiálů. I tak nastaly problémy ohledně uložení dokumentačních
fondů vzhledem
k jejich rozsahu. V resortu byla tato otázka řešena minimalizací dokumentovaných
fondů mikrofilmováním.
K tomu účelu bylo zřízeno středisko mikrofilmu v Mladé Boleslavi a v Brně. Nasnímkovány byly části operátu
pozemkového katastru a vybrané elaboráty EN. Pozemkový katastr byl považován za archivní materiály a počítalo se s jeho odsunem ze SG. Současnost měni situaci nejen u operátů pozemkového katastru, ale též u elaborátů přídělových (osidlování, I. a II. pozemková reforma). Ty bude nutno zaevidovat a případně mikrofilmovat. Grafické části (někde ve velmi špatném stavu,
zejména ty na průsvitkách) nutno obnovit a zajistit. Přídělové elaboráty nebyly z hlediska evidence řešeny. Nebyly zahrnuty do evidence částí pozemkového katastru
podle dřívějších pokynů pro dokumentaci, ani do evidence dokumentačních fondů podle nových zásad.
3. Současný stav VD
S novým metodickým návodem byla přijata koncepce
evidence dokumentačních
fondů podle nových zásad
a v navázanosti na archivní řád. Každý dokumentační
fond je jednoznačně identifikován. Identifikátorem je
evidenční číslo umístěné na evidenční kartě a na obalech uspořádaných elaborátů. Proti dřívějšímu způsobu
je uváděn i skartační znak a rok vyřazení. Skartační
znaky i lhůty se uvádějí podle skartačního plánu v příloze příslušné instrukce. Celý systém je sice propracován, ale není dořešena otázka archívů. Založení souborů evidenčních karet bylo velmi pracné a některé ze
souborů dosud založeny nejsou. Přispěla k tomu současná situace na SG, kdy nápor veřejnosti se stává neúnosným. V dokumentaci není čas na nic jiného, než informovat zákazníky o vlastnictví a vyhotovovat snímky
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s katastrálním stavem. Na ostatní povinnosti VD zkrátka není čas!
Současný vývoj přináší řadu problémů, a to nejen ve
YD. Ty budou nejvíce postiženy, vedle nárůstu informací, územními změnami. Vzhledem k tomu, že většina
dokumentovaných
fondů je vedena podle územních
technických jednotek (katastrální území), každé vytvoření nových a rozdělení původních přinese velké problémy. Dále se utvoří řada obcí (dříve sloučených)
a státoprávním uspořádáním
dojde k rozpadu některých okresů a dalším územním změnám. Z tohoto pohledu není perspektiva VD potěšující. Pokud se podařilo dát evidenci dokumentačních
fondů trochu dohromady, jednotně očíslovat a zaevidovat, už hrozí další
reorganizace. Bude třeba provést nové přečíslování katastrálních území (po kolikáté již!) a provést úpravy na
evidenčních kartách. Celou evidenci po definitivních
úpravách doporučuji převést na počítač.
Jak už bylo uvedeno, zakládání evidenčních karet
a celá související agenda včetně údržby karet na poslední stav je záležitost časově náročná. Vlastní efekt-uspořádání a zaevidování dokumentačních sbírek - je snížen absencí podnikových archívů. Řešení této otázky
má pro budoucnost dokumentace značný význam. Na
mnoha SG schází úložné prostory. SG umístěná v nových budovách mohou vyčlenit místnosti s funkcí prozatímních archívů. Co ale SG, která nemají dost místa
ani na operáty, se kterými musí denně zacházet? Materiály přibývají ve VD neúprosným tempem. Největší
podíl na celkovém množství dokumentovaných
materiálů mají sbírky právních listin. Listiny mají prim
i v množství přírůstků za rok. Ročně přibývá na našem
SG tolik materiálů, že zaplní skříň o čtyřech policích
(délka police I,S m). Minimalizace uložených elaborátorů jejich nasním kováním na mikrofílm či mikrofiše je
řešením. Problémem je snímkování listin (velké množství, špatná čitelnost určité části, otázka právní platnosti
zpětných zvětšenin z mikrofilmu). Řešení bylo zatím
odloženo. Předpokládalo se omezení uložených listin
snížením délky povinné doby uložení ve YD, což měl
řešit nově připravovaný zákon o EN. Pokud budoucí
katastrální úřady povedou evidenci vlastnických práv
k nemovitostem, a to na principu intabulačním (právo
vlastnické vznikne až zápisem do příslušných veřejných
knih), sbírky příslušných listin, na jejichž podkladě budou zápisy prováděny, musí zůstat uloženy na úřadě,
který tuto evidenci (knihování) provádí. Kam potom se
záplavou papírů? Problém mikrofilmování listin bude
třeba znovu otevřít, případně hledat jiné řešení!
Mezi prognózami o budoucím uspořádání a činnosti
resortu geodézie jsem nenašel zmínku o mikrofilmu.
V minulosti byly na mikrofilm vynaloženy značné prostředky. Bohužel, celá koncepce nebyla při realizaci dotažena. Pracovní archívy mikrofilmu jsou využívány
tam, kde na klasický papírový operát není místo. Pokud
byly nasním kované předlohy odsunuty do prostor, které jsou "z ruky", je využívání mikrofilmových archivů
běžné. Tam kde zůstaly "po ruce" i nasnímkované
předlohy, je využívání mikrofilmové dokumentace mizivé. Při nedostatku místa je zarážející skladování papírových předloh i mikrosnímků ve stejných prostorách.
Bylo by vhodné dořešit koncepci mikrofilmu v návaznosti na resortní archívy, zřízené podle územního uspořádání. Odsunout většinu předloh, které byly nasnímkované, do těchto archivů. Také zabezpečovací archívy
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mikrofilmu nejsou na úrovni. Dále je třeba přejít v mikrofilmové dokumentaci na mikrofiše. Obsah mikrofiše
i způsob manipulace ji zvýhodňuje před dosud více použivaným filmem. Ten nalezne uplatnění u hůře čitelných předloh. Největší přednost mikrofilmu, úspora
mista, bude stále výrazněji vystupovat do popředí.
V n~kterých vyspělých zemich je propojení mikrofilmu
s počítačovou technikou samozřejmé. Takto řešený systém přináší odpovidající efekt.
Postavení VD na SG je nepostačující. VD je součástí
geodetického oddílu, případně oddílu EN. U nás jde
o první variantu. Zařazení k oddílu je poplatná náplň
práce YD. V našem případě jde o příjem všech objednávek na měření a přípravu zakázek. VD je stále více vtahována do výrobního procesu. Odpovídá tomu i způsob
odměňování pracovníků dokumentace. Při vytížení jejich pracovníků ve dnech, kdy podávají informace veřejnosti, nezbývá na vlastní dokumentaci mnoho času.
Zejména pokud ze zbylého času je více jak 50 % čerpáno na snímky, kopie a výpisy. Už v posledních letech
bylo z kapacity pracovníků VD čerpáno na výkony za
hotové 30-40 %. Informace
u nás zaberou
asi
30-35 % času pracovníků YD. Při současném náporu
požadavků veřejnosti na SG nestojí stranou ani pracovníci YD. Naopak, přísluší jim čelná pozice. Ostatní činnost dokumentace živoří na nutném mínimu. Za poslední dva roky si vedu přesnou evidenci náplně práce
a časového rozvrhu pracovního fondu YD. Tato čísla
jasně dokumentují zvyšující se podíl VD na výkonech
mimo tabulku 816 platného ceníku. Ceník postavený na
počtu listů vlastnictví sice přináší určitou díferencíaci
mezi VD v různých okresech, ale vůbec nerespektuje celý komplex prací YD. Jedná se v podstatě o ocenění informací, které tvoří 30-50 % činnosti VD v celostátním
průměru. Pro ostatní práce ve VD měl být brán jako
ukazatel počet katastrálních území. Většinu úkonů YD,
například zakládání nových materiálů do dokumentačních sbírek, nutno provést podle počtu katastrálních
území. Také pravomoc nemají pracovníci VD žádnou.
Těžko je potom obviňovat z nedostatečné ochrany dokumentovaných fondů. Zejména otázka mapových fondů je palčivá.
Proto bude třeba při vzniku katastrálních úřadů položit důraz na správné fungování dokumentací. Ty musí
být obsazeny dostačujícím počtem pracovníků. Pokud
bude v náplni VD dosavadní činnost rozšířena o písemné a grafické informace, bude nutný počet 6-8 pracovníků pro oblast do I 000 km2• Snímky, výpisy, opisy,
kopie, identifikace parcel a evidenční údaje vyřizuje na
našem SG šest pracovníků. Za současných požadavků
nestačí ani v tomto počtu. Velkou bolestí YD, alespoň
na našem SG, je přehled o zápůjčkách. Uhlídat pohyb
elaborátů na SG je nad naše možnosti. Jediným řešením by byla větší ukázněnost pracovníků. Většina pracovníků, než by věnovala několik minut záznamu o zápůjčce, raději půl hodiny hledá po celém SG. Tyto ztrátové časy jsou naprosto zbytečné. Při obsazování dokumentací bude třeba funkce pomocného dokumentátora,
který se bude věnovat těmto otázkám a zároveň ochraně map a jiných částí dokumentovaných
elaborátů. Pokud geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
budou v podnikatelské sféře, VD bude mít práci s přípravou podkladů pro tyto zakázky. A to bude nezanedbatelný objem práce J Proto znovu kladu důraz na řešení otázky VD a na přijetí příslušné koncepce. VD je na
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SG v roli "ženy v domácnosti". Její práce je nedoceněná, často není příliš vidět, ale bude znát, jakmile bude
chybět. Bez péče o stávající fondy se nelze obejít.

4. Situace na SG a očekávané změny
Jak již bylo v článku několikrát řečeno, současná situace na SG je kritická. S obnovením vlastnických práv občanů k pozemkům, které v uplynulých desetiletích užívala zemědělská družstva, státní statky, lesní závody
a stát, vzrostly požadavky veřejnosti na informace
o vlastnictví. Zvýšený zájem mají nejen občané, ale i zemědělská družstva (vnesené pozemky), podniky (vyvlastněné pozemky v užívání podniků), instituce ministerstva zemědělství (nové oceňování zemědělských pozemků). Také příprava reprivatizace a privatizace přinese SG práci. Počet objednávek na výpisy, identifikace,
snímky a geometrické plány vzrostl dvojnásobně, někde
i víckrát. Kapacita SG a jejich možnosti jsou omezeny.
Od března 1990narůstají fronty netrpělivých zákazníků
na chodbách SG. Před zvýšením cen pozemků dosáhlo
množství převodů nemovitostí nebývalé výše. Zajistit
podklady k těmto převodům a vzápětí se vypořádat také s kvantem zaslaných právních listin bylo nad možnosti současných SG. Zákonná lhůta do šedesáti dnů se
stala jen přáním. Za této situace je zbytečné rozlišovat
úkoly VD od ostatních. Větší část pracovníků SG se zapojila do poskytování informací, ať už jde o písemnou,
grafickou či ústní formu. Ostatní specifické úkoly VD
jsou potlačeny na minimum.
Zmíním se o dalších činnostech, tvořících náplň práce SG. Základ tvoří EN, která byla v minulých letech
rovněž podceňována.
Při neustálé snaze splnit předepsanou výrobu SG, byly v EN vyhledávány a preferovány úkoly, přinášející finanční efekt. Ty nebyly vždy
v souladu s potřebami EN. Komplikovaně stanovené
a ne vždy odpovídající ceny sehrály negativní úlohu.
Neustálý chvat a tlak plnění kvalitě EN nepřidaly. Ta
už sama od svého vzniku má pro dnešní dobu nevhod·
nou koncepci. Jde především o zápis vlastnictví k pozemkům. Současný způsob se odlišuje od spolehlivého,
historicky ověřeného způsobu vedení vlastnictví v "Pozemkovém katastru" ve spojení s "Pozemkovou knihou". Především bylo upuštěno od principu intabulačního, neboli zápisu do veřejných knih (pozemkové knihy, zemské desky). Teprve tímto zápisem vzniklo vlastnické právo k pozemkům. Dnes stačí právní listina, kterou je vlastnictví nabyto. Jde o princip konsensuální,
kdy zápis do listu vlastnictví (dále jen "LV") je pouhou
evidencí vlastnického práva. Do tzv. "části B" LV se zapisují pozemky v užívání vlastníka. Ostatní pozemky
užívané jinou organizací jsou avizovány v "části O" LV
razítkem "ostatní pozemky v užívání soc. organizace".
Výpis z LV předpokladá řadu doplnění z jiných evidencí (adresy, výměry, kultury, uživatelé). V části O je třeba
doplnit tzv. závorkové parcely, neboli původní katastrální (vlastnické) parcely. Ty jsou buď celé, případně
jen částmi, obsažené v dnešních pozemkových parcelách, vedených podle užívání a kultur. O pracnosti výpisů netřeba se šířit.
Dostáváme se tak k problému určité dvojkolejnosti.
Máme stav užívací (dnešní pozemkové mapy) a vlastnický (původní katastrální mapy). Pro srovnání je třeba
identifikace parcel. Někde nahrazují katastrální mapy

Geodetický

54

a kartografický
obzor
ročník 37179, 1991, číslo 3

"Grafické pfídělové plány". Ty vyjadřují vlastnictví podle přídělů (osidlování, I. a II. pozemková reforma).
Dále proběhlo scelování (někde knihované, jinde právně nedokončené),
hospodářsko-technické
úpravy pozemků, nová mapování v dekadických měřítkách (do
r. 1950 knihována, později bez právního podkladu). To
vše přineslo změny a nepřehlednost v oblasti vlastnictví
pozemků a jejich výměr. Jednoduše
řečeno, došlo
k znehodnocení
pozemkového
katastru a od r. 1950
k zániku "knihování" v pozemkových knihách. Na tyto
problémy naráží vyhotovování
geometrických
plánů.
Sestavení geometrického
plánu v kanceláři je někdy,
vzhledem ke komplikovanému
vlastnictví, skutečně obtížné. Problém odečítáni částí, vytvořených geometrickým plánem z výměr katastrálních parcel, je dobře známý. Evidence výkupů těchto částí, označených jako díly
parcel, je nepřehledná.
Je celkem pochopitelné, že při požadavcích na vytyčování vlastnických hranic pozemků a na geometrické
plány nemůže Geodézie jako monopol zajistit všechny
požadavky" ve vyhovujících dodacích lhůtách. Pokud
dojde k privatizaci geometrických plánů a vytyčováni
pozemků, bude třeba se zamyslit nad včasným poskytováním podkladů od SG. Zpřistupnit zcela dokumentační fondy nebude možné. Již nyní mají VD problém
s pracovníky některých organizací, kteří jsou na SG ,jako doma". Neviděl jsem úřad, kde je možno volně vypisovat z elaborátů údaje pro vlastní potřebu a to vše
zdarma. Další problémy vyplývají z nového oceňování
pozemků. SG mají zpracovávat podklady pro příslušné
instituce ministerstva zemědělství. Znamená to dost
značný nárůst práce.
Posledni otázka, které se v článku dotknu, je tvorba
nových map. Jedná se o "Základní mapy velkých měřítek". Přechod od sáhových na dekadická měřítka má
určitý efekt u měřítek I: I 000. Rozdíl mezi měřítkem
1: 2 880 a I: 2 000 je celkem zanedbatelný. To už se nedá říci o výměrách. Vzhledem k vlastnictví jsou nové
mapy nedostatečné. Pokud nebude zákonem stanoveno
převzetí nově šetřených hranic pozemků a nově určených výměr, je tvorba těchto map neopodstatněná.
Zatímco v intevilánu jsou jako vlastnické přebírány nové
výměry, v extravilánu platí výměry původních katastrálních parcel. Převažuje názor zastavit či radikálně omezit tvorbu těchto map, a to do vyřešení příslušných legislativních změn. V budoucnosti bude třeba u nových
map velkých měřítek, které vyjadřují skutečný stav v terénu, dbát na větší hustotu PBPP v extravilánu a na
způsob měření vlastnických hranic pozemků. V terénu
existují změny hranic pozemků, které nejsou nikde podchyceny (připlocení z obecního, rozšíření komunikací
atd.). Naopak řada podchycených změn není právně
dořešena (výkupy soukromníků od obce a obráceně, výkupy části pozemků v komunikacích, melioračních odpadech apod.). Je mnoho problémů, se kterými se budou musit SG vyrovnat. Během dvou let se přetvoří na
katastrální úřady. Zatím dojde k vyčlenění části pracovníků do podnikatelské sféry. Většina přejde do státní
sféry.

odézie na výběr. Jednou z posledních bylo rozhodnutí
privatizovat geometrické plány. Tato skutečnost přinese
při současných komplikovaných
vlastnických vztazích
nejeden problém. Zejména půjde o schopnost katastrálních úřadů vydávat příslušné podklady v přijatelných
termínech. Úkolů je víc než dost a hrozí další nárůst.
Prioritu bude mít EN, kterou bude třeba přebudovat.
Půjde především o doplnění LV potřebnými údaji,
zpracování informací o vlastnictví pro výpočetní techniku a začlenění do již budovaného "Automatizovaného
informačního systému geodézie a kartografie". Postupné propojení centrálního počítače s katastrálními úřady
by mělo být výsledkem. Měl jsem možnost vidět takto
zavedený systém ve Spolkovém úřadu pro cejchování
a zeměměřictví ve Vídni. Rovněž jsem byl přítomen
přednášce jeho prezidenta, pana Hrbka. Rakouský katastr vzešel ze stejných základů jako náš, což je dáno
historicky. Patří dnes k nejuznávanějším na světě. My
jsme se za uplynulá desetiletí vzdálili od jeho podstaty
tak, že návrat k pozemkovému katastru a k pozemkovým knihám je nereálný. Bude třeba legislativních
a technických změn pro vybudování nového katastru
pozemků.
Neopomenutelnou
složkou katastrálnich úřadů musí
být dokumentace. Jen dokumentace založená na systému s příslušným uspořádáním a evidencí, s využitím
nosných médií informací, která přinášejí úsporu místa,
s napojením na archívy a informační systém, má opodstatnění a budoucnost.
Do redakce došlo: 5. 11. 1990
Lektoroval:
Ing. Karel.Maxmilián.
VUGTK Zdiby

Dovětek lektora:
V souvislosti s pojedná nim o mikroťilmové dokumentaci v odstavci 3 článku se připominá, že v návaznosti na současné platné dokumentačni předpisy byl v r. 1987 Českým úřadem geodetickým a kartografickým vydán nový předpis "Metodický
návod pro mikrografickou
dokumentaci
výsledků geodetických a kartografických
prací (984 823 M N -1/86)" ze dne
21. II. 1986 Č. 3554/1986-21.

5. Závěr
Jsem si vědom, že v době uveřejnění článku může být
situace jiná a řada informací nemusí platit. V době dokončení článku bylo informací o změnách v resortu ge-
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«Trochu humoru: "Já z map šiji bundy""
Text a foto: Ing Petr Sk;ála.
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Ing. Pavel Fučikovský,
Ing. Jindřich Jukl,
I PlZ Průmstav Praha

Komplexní automatizace
geodetických prací
u Projektového a inženýrského
závodu Průmstav Praha

1. Úvod
V roce 1988 byla v Průmstavu Praha pro činnost geodetické skupiny zakoupena měřická souprava firmy Wild
- elektronický teodolit T 2000, dálkoměr Di5S, elektronický polni záznamník GRE 3 a osobní počítač
IBM PCI AT. Geodetické programové vybavení však
veškeré žádné. Ve stejné době byl v našem podniku pro
automatizované
projektování pořízen norský grafický
systém pro stavební projektování, jehož součástí je grafický systém GDP (General Drafting Program). Nestačilo tedy jen zajistit programy pro geodetické výpočty.
Nabízela se možnost (a zároveň i nutnost) programově
zajistit celou "výrobní linku", která by umožnila moderním způsobem zpracovávat naši geodetickou činnost.
Po průzkumu, zda se přece jen nenajde tuzemský uživatel s podobnou sestavou, jsme se rozhodli přistoupit
za pomoci externího programátora k postupné tvorbě
vlastních programů. Přitom jsme postupovali podle
těchto zásad:
- využít maximálně komfortu, jaký pro uživatele poskytuje osobní počítač, a tedy méně využívat možností programovatelného
záznamníku GRE 3,
- zpočátku řešit jen nutné základní programy pro geodetické výpočty,
- pro konečné úpravy a vykreslení využít plně všech
možností grafického systému GDP.
2. Výchozí stav
2.1 Technické
vybavení
K dispozici byl a stále je 16ti bitový počítač IBM PCAT v této sestavě:
obrazovka EGA (nutný předpoklad pro kvalitní provozování grafických aplikací),
pevný disk 32 MB (vyhovuje),
mechaniky pružných disků 53/4"
I x 360 KB a I x
1,2 MB,
operační paměť 512 KB (lepší by byla min. 640 kB),
tiskárna IBM Proprinter (velmi dobrá).
Počítač v této sestavě není příliš vhodný pro provozováni grafických systémů (GDP), i když je to s určitými
omezeními možné. Je potřeba jej doplnit o koprocesor,
myš a rozšířit operační paměť. Proto také, pokud to je
možné, zpracováváme kresbu na výkonnějších počítačích výpočetního střediska, kde je zároveň k dispozici
plotr.
Elektronický teodolit Wild T 2000 - spolehlivý teodolit s přesností odečítání úhlů 1.5 grádové vteřiny.
Dálkoměr Di5S - nasazovací kontaktní elektronický
dálkoměr s dosahem 5 km a s přesností měření délek
3 mm + 2 mm/km.
GRE 3 - programovatelný
polní elektronický záznamnik dat s pamětí 128 kB. Naměřená data se mohou
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zaznamenávat
do měřických bloků podle zvoleného
formátu nebo do kódového bloku při měřeni, které řídí
a zpracovává určitý program. My využíváme záznamu
do měřických bloků a data zpracováváme s větším komfortem na Pc. Kódových bloků využíváme obdobně jako při ručním zápisu záhlaví zápisníku.
2.2 Programové
vybavení
Pro soupravu Wild jsou k dispozici některé firemní
programy, podporující práci v terénu, např. vytyčování,
výpočet volného stanoviska, kalkulačka, atd. Pro IBM
PCI AT kromě operačního systému byl v našem podniku k dispozici TURBO-PASCAL, který se ukázal jako
velmi vyhovující pro naše potřeby.
Grafický systém GDP lze přirovnat k produktu AUTOCAD. Nemá zatím zabudovány žádné zvláštní funkce pro podporu geodetických aplikací (např. není možný přístup k bodu podle jeho označení - čísla).
2.3 Personální
obsazeni
řešitelského
týmu
Na tvorbě celého systému se aktivně podíleli zejména
oba autoři článku, kde jeden z nich je členem geodetické skupiny a druhý, profesí programátor, byl pro tuto
činnost najat. Oba jsou však absolventy ČVÚT, oboru
geodézie a kartografie.
3. Stručný popis systému
3.1 Měření
v terénu
Systém samozřejmě umožňuje provádět měření v terénu i klasickými metodami bez použití automatické registrace dat. Při práci se soupravou WILD a záznamníkem GRE 3 je třeba nejprve zvolit formát bloku, t. j.
zvolit kombinaci informací o měřeném bodu. Pro začátek jsme si stanovili tuto strukturu záznamu:
. I číslo bodu,
2 horizontální úhel,
3 vodorovná délka,
4 převýšení,
5 charakteristika bodu číselným kódem,
6 výška odrazného hranolu,
7 doplňující míry,
8 Y,
9 X,
10 H (výška bodu).
Tato věta obsahuje vlastně všechny možné údaje, které lze prostřednictvím GRE 3 zaznamenat. Jistě je pro
většinu aplikací příliš složitá, avšak v počáteční fázi budování systému bylo velmi důležité mít jednotný formát
věty, aby se celé řešení příliš nekomplikovalo. Je možné
zaznamenávat i kratší věty, což přináší zejména úsporu
místa v záznamníku GRE 3 a je možné tak do něj uložit
více bodů.
Do charakteristiky bodu ukládáme dvouciferný kód,
podle kterého se případně automaticky vykreslí příslušná mapová značka. Doplňující míry obsahují zejména
údaje o šířce, průměru, hloubce, atd.
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Kromě této základní věty se zaznamenávají í ínformace o sítuací pří měření (kdo, kdy, kde a co měříl)
a samozřejmě í souřadníce stanovíska.
3.2 Zpracování
naměřených
dat
Nejprve je potřeba naměřená data z GRE 3 nahrát do
pamětí (respektive na pevný dí sk nebo dí sketu) počítače IBM PC-AT. Pro přenos ze záznamníku GRE 3 je
speciální firemní program. Pokud jsme však data v terénu zaznamenávalí ručně do zápísníku (pří použítí klasíckého přístroje), máme k díspozicí jiný program, který
umožní obsah klasíckého tachymetríckého
zápísníku
nahrát do počítače vstupem přes jeho klávesníci. Přítom se současně provádí i jeho výpočet.
Data nahraná v počítači mají stejný formát a obsahují stejné údaje jako záznamník GRE 3. Můžeme je libovolně upravovat a to buď jednotlivě, nebo provádět
hromadné opravy, například redukci výšek, přečíslová~
ní bodů do souvislé řady. Rovněž je možné znovu přepočítat souřadnice bodů, což se velmi často používá
v případech, kdy nebyly v terénu známy souřadnice stanoviska a orientace nebo byly zadány chybně.
Další z možností je pomocí Helmertovy transformace
provést přetransformování
určených bodů. Přitom je
možné při výpočtu transformačních
koeficientů velmi
pohodlným způsobem vybírat nejvhodnější kombinaci
identických bodů.
Pro další zpracování (kresba, výpisy, výpočty) je možné vybírat pouze určité body, a to podle jejich souřadnic, čísel nebo charakteristik zaznamenaných u každého bodu. Takto vybraný a upravený seznam bodů si
můžeme kdykoliv vytisknout, lze použít několik typů
sestav.
3.3 Příprava
kresby
Protože grafický systém GDP nemá zabudovány funkce
vhodné pro geodetické účely, bylo nutné vytvořit speciální program, který pro GDP všechno potřebné připraví. Můžeme si zvolit několik typů grafických výstupů:
- vybodování bodu tečkou nebo přímo mapovými
značkamí s popisem bodu (číslo nebo výška),
~ vykreslení decimetrové sítě,
- spojování bodů podle předpisu pro kresbu,
- rozdělení bodů podle charakteristiky do vrstev, grafické zpracov ání je pak možno provádět po jednotlivých vrstvách zvlášť (např. sítě - PBPP - výškopis
- komunikace).
Výhoda grafického systému GDP je v používání tzv.
figur, t. j. obrazců předem vykreslených a uložených na
disku, které lze neomezeně volat do výkresu, měnit jejich měřítko a otáčet je. Tuto skutečnost jsme například
využili pří automatickém vykreslování bodů, které se
znázorňují mapovou značku.
Pokud požadujeme spojování bodů (možné jsou různé typy čar), musíme si předem napsat předpis pro
kresbu, kde je jednoduchým způsobem uvedeno, které
body a jak se mají vzájemně pospojovat. Možné jsou
i oblouky a kružnice.
Příklad předpisu pro kresbu:
SO 11021 1123 1036
BR 11021 1123 1036 11021
C3 11021 1123 11021
A3 11021 1123 11021
- spoj body plynulou čarou,

-

spoj body čárkovaně,
kružnice určená třemi body,
oblouk určený třemi body.
Spojovat body a vykreslovat kružnice a oblouky je
samozřejmě možné i interaktivně pří práci s GDP, nevýhodou tohoto postupu však je, že není možné uchovat informaci, o které body se jedná, protože GDP nemá přístup k bodům podle jejich čísel. Z takto vytvořené kresby je pak možným výstupem pouze seznam
"spojnic" v souřadnicovém tvaru.
3.4 Kontrola
a dokončení
kresby
Po ukončení přípravy kresby máme vytvořeny na pevném disku nebo disketě pracovní soubor, který obsahuje povely pro grafický systém GDP. Ten můžeme nyní
spustit a soubor zpracovat. Nyní už pracujeme pouze
s grafickým systémem GDP. Nejprve provedeme na
obrazovce počítače optickou kontrolu, zda se nám zobrazilo opravdu všechno tak, jak jsme chtěli anebo jestli nejsou chyby již v samotném měření nebo zadání
kresby. Potom můžeme provést konečnou úpravu výkresu, zejména slovní popis a komentáře. Pokud je vše
v pořádku, vytvoříme další příkazový pracovní soubor,
tentokrát pro plotr a obrázek vykreslíme. Tím je celá
práce skončena.
3.5 Práce s archivem
Na samém začátku tvorby systému jsme si mysleli, že
programové vybavení pro práci s archivem bude jedna
z jeho nejrozsáhlejších částí. O co se vlastně jedná: velkou výhodou automatizovaného zpracování dat je možnost jejich opětovného využívání. Proto je ale potřeba
mít vypracovány metody, jak příslušná data na paměťových mediích počítače skladovat a jak je potom zase
znovu vyhledat. V našem případě se jedná o uschování
seznamů bodů s jejich souřadnicemi a s hodnotami měřenými v terénu a o předpis pro kresbu. Všechny ostatní
soubory, které používáme v průběhu zpracování, se
z těchto dvou základních dají vytvořit, a není proto nutná jejich delší archivace.
S programy pro archivaci jsme samozřejmě nezačínali, nejprve bylo potřeba systém oživit a zajistit, zda je
vůbec životaschopný. Ukládat a archivovat data však
bylo potřeba nějakým způsobem hned. Začali jsme proto využívat plně všech možností operačního systému
MS-DOS (stromová struktura adresářů). Takže například název adresáře označuje číselně lokalitu (ucelenou
zakázku), jednotlivé soubory pak slovní název a pořadové číslo:
4587
soubor měření z terénu
- berou ni gre opravený (např. přetransformo- berouni vxy vaný soubor)
- berouni kre předpis pro kresbu
Pro archivaci jsou pak tyto adresáře se soubory ukládány na diskety.
4. Propojení s jinými systémy
Vcelku jednoduché je přejímáni seznamů bodů s jejich
souřadnicemi, ať už jsou zapsány v jakémkoliv tvaru.
Rovněž není problém takovýto seznam vytvořit, aby byl
použitelný jako vstup do programu od jiného autora.
Ani s předpisem pro kresbu nejsou zvláštní komplikace. Ty asi nastanou tehdy, pokud budeme chtít přenášet
nějaké speciální vlastnosti bodů (viz například průměry
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- doplňující údaje, odstavec 3.1). Jedinou podmínkou
pro přebírání souborů tedy je, aby byly zpracovatelné
pod operačním systémem MS-DOS.
5. Širší uplatnění našeho systému
Zatím můžeme prohlásit pouze teoreticky, že i uživatel
s jinou konfigurací může tento systém používat. To musí ukázat až praxe.
I když vstup dat ze záznamníku GRE 3 je velmi elegantní a poskytuje spoustu komfortu, je možné data zadávat ručně přes klávesnicový vstup. Jakmile jsou tedy
data uložena v paměti počítače, můžeme používat programy pro práci s nimi (viz odstavec 3.2), tj. transformovat je, přepočítávat, vypisovat a posléze je uchovat
na disketě.
Využívat široké škály možností pro grafický výstup
však nyní může jen ten uživatel, který má přístup ke
grafickému systému GDP. To znamená že jej nemusí
přímo vlastnit, ale může si docházet do výpočetního
střediska, kde je GDP provozován. Právě rozšíření systému o vazbu na jinou grafiku např. AUTOCAD, KOKEŠ nebo přidělání přímého výstupu na různé typy
grafických zapisovačů může být jedním z jeho budoucích rozšířenÍ.

Systém byl "šit na míru" pro potřeby konkrétní geodetické skupiny. Myslíme si, že může plně vyhovovat všude tam, kde převažující náplní práce geodetů je účelové
mapování a dokumentování skutečného provedení staveb.
Do redakce došlo: 25. 10. 1990
Lektoroval:
Ing. Jiří Čálek.
RI5 hl. m. Prahy

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí RESORTU
ČÚGK A SÚGK
K zahájení činnosti
Zeměměřického ústavu
1. Poslání ústavu
Zřízení Zeměměříckého ústavu se sídlem v Praze k I. I. 1991 je
jedním z významných a zásadních rozhodnutí o organízačních
změnách v resortu Českého úřadu geodetíckého a kartografického. Pracovnící ústavu je považují za významnou kvalitativní
změnu v péči o státní geodetícké a mapové dílo na území České republiky. Navazuje se tak na nejlepší tradice budováni
státního geodetíckého a mapového díla po druhé světové válce
v tehdejším Zeměměřickém a kartografickém ústavu. Později
vývoj a zejména ekonomické a organizační reformy v 60. a 80.
letech přinesly s sebou deformaci pojetí práce na státním geodetickém a kartografickém díle - původně jako s I u ž b y státu, organizacím a veřejností - ve prospěch pod n i k á n í za
účelem zisku. Tím se však z prvního místa profesionálního zájmu postupně vytrácela kvalita, protože zvyšovala náklady
a ohrožovala plněni závazků a termínů, i přednostní péče
o státní geodetické a mapové dílo, neboť nikdy nevynikala
atraktivním ziskem.
Zeměměřický ústav je rozpočtovou
organizací,
napojenou svými příjmy _a výdaji na státní rozpočet České republiky prostředmctvím Ceského úřadu geodetického a kartografického, hospodařící samostatně podle schváleného rozpočtu.
y. čele ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda
Ceského úřadu geodetického a kartografického. Má dva statutární zástupce ~ hlavního inženýra pro geodetický úsek
a hlavního redaktora pro kartografický úsek.
Spr á v ní ú s e k tvoří organizační, technický a ekonomický
odbor (celkem 90 pracovníků, mezi nimi i většina řidičů, po-
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mocných služeb a servis geodetických a fotogrammetrických
přístrojů). Jednotlivé odbory zajišťují zejména tyto činnosti:
- organizační odbor - personální a mzdovou agendu, funkce
sekretariátu, právní služby, bezpečnost a ochranu 'zdraví, spisový archiv,
- technický odbor - technický rozvoj, vědeckotechnické informace, investiční rozvoj, zásobování a sklady, servis vybraných geodetických a fotogrammetrických přístrojů, autodopravu,
- ekonomická odbor - finanční plánování, činnost účtárny,
ekonomické informace, vnitřní správu ústavu, sociální rozvoj
a rekreační zařízení.
Geodetický
úsek (ca 270 pracovníků) vykonává odborné
technické činnosti při dokumentaci trigonometrických a nivelačních sítí včetně poskytování údajů z jejich datových bází,
dále při budování, údržbě, obnově a modernizaci geodetických
základů (polohových, výškových a tíhových) na území České
republiky, při tvorbě a vedení bází dat Automatizovaného
informačního systému geodézie a kartografie, a konečně plní
úkoly dálkového průzkumu Země ve výzkumné i aplikační oblasti.
Kartografický
úsek (ca 90 pracovníků) zajišťuje výkon
odborných technických činností při vyhotovování, rozmnožování a vydávání státního mapového díla středních a malých
měřítek a vybraných odvětvových tematických děl, uděluje
souhlas k tisku a rozšiřování státního mapového díla v rozsahu
stanoveném Českým úřadem geodetickým a ~~rtografickým,
dokumentuje materiály vydavatelské činnosti CUGK a operáty státního mapového díla, a zajišťuje zpracování a vydávání
resortních technických předpisů a tis~opisů.
Součástí kartografického úseku je U s tře dní ar c h i v g e 0dézie a kartografie,
který je archívem zvláštní důležitosti,
a sekretariát
Názvoslovné
komise
při Českém úřadu
geodetickém a kartografickém, která je poradnim orgánem ve
věcech pomístního a geografického názvosloví, užívaného na
mapách vydávaných v České republice.
Zeměměřický ústav plní rovněž některé funkce spr á v n í h o
o r g á nu, zejména vymáhá náhrady za poškození, zničení nebo
zrušení geodetických bodů, a udílí souhlas k využívání státního mapového díla. Spravuje jménem státu geodetické sítě (tj.
Československou astronomicko-geodetickou
síť, Československou trigonometríckou síť, základní nivelační body, Československou jednotnou nivelační síť a Československou gravimetrickou sít), jakož i státní mapové dílo středních a malých měřítek (včetně tiskových podkladů) na území České republiky.
Zeměměřický ústav je též zmocněn k přímému styku v odborně technické činnosti se z a hra nič ním i odbornými orgány
a organizacemi pří plnění dohod a ujednání Českého úřadu
geodetického a kartografického, týkajících se zejména vzájemné návaznosti geodetických základů a státních mapových děl.
2. Hlavní úkoly ústavu
2.1 Geodetický
úsek
Geodetický úsek představuje konsolidovaný odborný kolektiv
pěti provozů a středisek se společným oddělením přípravy výroby.
Provoz
ústřední
dokumentace
spravuje v současné
době 28 628 bodů Československé trigonometrické sítě, 76 246
bodů Československé jednotné nivelační sítě a 693 bodů Československé gravimetrické sítě, tj. celkem 105567 bodů geodetických základů. Tento rozsáhlý soubor bodů udržuje v souladu s jinými dokumentacemi v působnosti resortů Českého úřadu geodetického a kartografického a Federálního ministerstva
obrany. Zabezpečuje ochranu a sdělování těchto údajů oprávněným žadatelům. Kromě toho přijímá operáty z obnovy
a údržby sítí, přemisťuje trigonometrické body z ohrožených
míst a podává znalecké posudky k vymáhání vzniklých škod.
Provoz triangulace
zajišťuje zejména:
~ pravidelnou údržbu trigonometrických bodů podle dlouhodobého harmonogramu,
- obnovu trigonometrických síti v zájmových lokalitách, jako
jsou např. poddolovaná území,
- zakládá a naplňuje báze dat základnich bodových polohových poli, která jsou součásti Automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie (AISGK).
V letošním roce zahájí provoz přípravné práce na spojení
Československé trigonometrické sítě se sítěmi Spolkové republiky Německo a Rakouska. Budou rovněž zahájeny práce na
realizaci projektu modernizace a rozvoje československých
geodetických základů. Na začátku roku 1991 bude vybaven
třemi aparaturami pro přesné určování polohy na zemském
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povrchu pomocí družic (GPS - Global Positioning System).
Provoz
nivelace
a gravimetrie
pečuje o základní nivelační body a buduje a udržuje Československou státní nivelační síť 1., II. a III. řádu na území České republiky. Zajišťuje
opakovaná nivelační měření ke sledování svislých recentních
pohybů zemské kůry v mezinárodní
spolupráci a měření
zvláštních nivelačních sítí v zájmových lokalitách, jako jsou
např. poddolovaná území.
V roce 1991 budou zahájeny přípravné a měřické práce na
spojení Československé státní nivelační sítě se sítěmi Spolkové
republiky Německo a Rakouska. Rovněž budou zahájeny práce na realizaci projektu modernizace a rozvoje československých geodetických základů.
Oddělení
gravimetrie
pečuje o síť opěrných gravimetrických bodů a gravimetrickou síť I. řádu v celé České a Slovenské Federativní republice (v kooperaci s Geodetickým ústavem Bratislava). Provádí údržbu a obnovu gravimetrické sítě
II. řádu v České republice a sledování neslapových změn tíhového pole. V roce 1991 zahájí měřické práce na spojení gravimetrických sítí s obdobnými sítěmi Spolkové republiky Německo a Rakouska a další práce spojené s realizací projektu
modernizace a rozvoje československých geodetických základů.
Pro pracovniky, vybrané pro práce na spojení geodetických'
siti uspořádal Zeměměřický ústav kurs intenzívní výuky němčiny.
Středisko
Automatizovaného
informačního
systému geodézie
a kartografie
(AISGK) dlouhodobě vede a ak~ualizuje rozsáhlý soubor registru nemovitostí pro celé
území Ceské republiky, což nyní představuje 13113 katastrálních území a 11,9 mil. parcel s asi 15 údaji o každé parcele. Zajíšťuje postupný převod evidence nemovitostí do bází dat Informačního systému nemovitostí (ISN). Dlouhodobě archivuje
a aktualizuje registr souřadnic podrobných bodů na základních mapách velkého měřítka, který nyní obsahuje 15,3 mil.
bodů.
Středisko AISGK rovněž
- provádí výpočetní a zobrazovací práce na mapování ve velkých měřítkách,
- spolupracuje na tvorbě a vedeni informačního okruhu technického vybavení Městského informačního systému Praha
(IOTVY MIS),
- zabezpečuje ekonomické ,:-ýpočty pro Zeměměřický ústav
i další organizace resortu CUGK.
Na počátku roku 1991 byl ve středisku AISG K instalován
interaktivní grafický systém firmy Intergraph INTERPRO
2000 a nová centrální jednotka velkého počítače IBM 4361.
Středisko
dálkového
průzkumu
Země se především
zabývá výzkumnými a vývojovými pracemi v rámci projektu
s názvem "Výzkum metod aerokosmického monitorování vybraných faktorů životního prostředí s důrazem na postižené
oblasti České republiky". Zabezpečení těchto prací váže 70 %
výrobní kapacity střediska.
Kromě toho středisko DPZ zabezpečuje řadu dalších prací
a služeb, např.:
- dodávky a zpracování kosmických snímků území ČSFR,
- organizačně i technicky zabezpečuje letecké multispektrální
sním kování území České republiky s následným zpracováním formou barevných syntéz,
- realizuje fotoletecký průzkum z vrtulníku s využitim různých záznamových technik včetně termovizního snímání,
- provádí kvalitní podpůrný průzkum ke všem uvedeným
způsobům snímání.
K plnému využiti je připravena technologie obnovy map
středních měřítek s využitím kosmických obrazových dat.
Oddělení
technicko-ekonomické
přípravy
výrob y zabezpečuje předvýrobní etapu plánovaných úkolů pro
jednotlivá střediska a provozy pro všechny práce geodetického
úseku. Pracovníci oddělení mimoto spolupracují na tvorbě
technických i ekonomických předpisů a technologických postupů. Zpracovávají rovněž návrhy normativů spotřeby času
a nákladových normativů.
2.2 Kartografický
úsek
Hlavním úkolem ústavu na tomto úseku je vyhotovování
státního
mapového
díla středních
a malých
měřít e k, a to zejména Základní mapy ČSFR v měřítkách
I :200 000, I: I00 000, I :50 000 a zčásti též v měřítku I :25 000.
Z dalších titulů státního mapového díla je možno uvést zejména administrativní
mapu ČSFR 1:500000 a mapy krajů
I :200 000, soubor map správního rozdělení I :200 000, I :I mil.,

I :2 mil. aj. Značnou pozornost bude ústav věnovat údržbě Základní mapy ČSFR I :50 000, na níž se podílejí též všechna
střediska geodézie v okresech. Tyto elaboráty slouží nej.en aktualizaci státního mapového díla, ale i mapám pro veřejnost,
zejména ke zpracování turistických map a automap. Mezi úkoly Zeměměřického ústavu patří dále ,příprava návrhů ročních
vydavatelských (edičních) plánů ČUGK a sledování plnění
těchto plánů.
Náročná bude příprava koncepce budoucího státního mapového díla středních měřítek - přední a aktuální úkol, který
by měl odstranit současný a trvale nežádoucí stav, tj. existenci
dvou souborů map středních měřítek - základních map (veřejných) a topografických map (dosud utajovaných). Cílem je
vytvořit jediné státní mapové dílo, které bude, kromě jiného,
též stabilním podkladem pro tematická mapování.
Přímá souvislost se státním mapovým dílem je jedním z důvodů, proč ústav bude zajišťovat též činnosti, spojené s tvorbou, obnovou a vydáváním tem a t i c k Ý c h map, zejména odvětvového charakteru (např. vodohospodářských,
silničních,
základních sídelních jednotek, naftovodů, přehledu trigonometrických bodů, nivelačních sítí aj.). Tematická mapová tvorba totiž zmnohonásobuje využitelnost státního mapového díla,
ověřuje jeho aktuálnost a spolehlivost. Navíc prokazuje názornost využívání map v různých odvětvích národního hospodářství, vědy, techniky, řídících a správních činnostech.
Zájem o využívání státního mapového díla se v současné době stále zvyšuje. Výhodnost a účelnost jeho využití si uvědomují i noví podnikatelé. Zeměměřičský ústav (v tomto případě
jako orgán státní správy)
bude poskytovat souhlas s využitím státního mapového díla a určovat příslušné poplatky.
Dalši činností ústavu bude tvorba a vydávání technických
předpisů a vydávání geodetických tiskopisů. I zde chce ústav
vyjít vstříc očekávanému rostoucímu zájmu a uvažuje proto
o návrhu, aby alespoň nejžádanější druhy tiskopisů byly běžným sortimentem prodejen mapové služby.
Plnění těchto úkolů v kartografickém úseku Zeměměřického
ústavu zajišťuje
- samostatné
odděleni
přípravy
a realizace
edičního plánu a využití
státního
mapového
díla,
- provoz
redakcí,
zahrnující odbornou redakci a technickou redakci mapové a další vydávané produkce,
- kartografický
a polygrafický
provoz,
zahrnující
sestavitelská, kresličská a polygrafická pracoviště v Sedlčanech, jakožto výrobní základnu ústavu.
Zvláštní postavení zaujímá Ústřední
archív
geodézie
a kartografie,
který trvale uchovává nejcennější výsledky
katastrálního mapování a dalších prací, jež nám zanechaly
předchozí generace. Jde o pracoviště zvláštního významu ve
smyslu archívního zákona. Archiválie s často unikátním obsahem jsou předmětem stálé pozornosti nejen badatelů, ale v poslední době zejména též orgánů a organizací připravujících
a realizujících legislativní, organizační i technická opatření,
související s pozemkovou službou a měnící se funkcí a charakterem dosavadní evidence nemovitostí.
Speciální úkoly v rámci kartografic~ého
úseku plní též
sekretariát N ázvos I o vn é kom i se Č U G K, která je poradním orgánem předsedy ČÚGK pro otázky geografických názvů užívaných na mapách. Tato činnost, vycházející ze zásad
standardizace
geografického
názvosloví
doporučovaných
OSN, usměrňuje uvádění názvů - jedné ze základních obsahových složek mapy. Výrazně tak ovlivňuje veškerou mapovou
tvorbu v České republice.
3. Speciální služby
Zeměměřický ústav zajišťuje nákup a distribuci vybraných materiálů a pomůcek pro kartografické činnosti vlastní a územních orgánů geodézie a kartografie v České republice. Zabezpečuje též servis pro fotogranumetrické
přístroje firmy Carl
Zeiss Jena, jakož i pro vybrané elektronické dálkoměry firem
Geodimeter a Carl Zeiss Jena, a to nejen pro organizace z resortu Českého úřadu geodézie a kartografie, ale i pro jiné organizace a podnikatele.
4. Podmínky a předpoklady úspěšné funkce ústavu
Stávající personál Zeměměřického ústavu má vhodnou kvalifikační i věkovou strukturu. Z celkového počtu 450 zaměstnanců je 330 technickohospodářských
pracovníků s vysokoškolským nebo středním odborným vzděláním (mezi nimi 8 kandidátů věd) a 120 pracovníků dělnických povolání (mezi nimi
50 sezónních měřických pomocníků a 30 důchodců, pracují-
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cích vesměs v pomocných službách). Obměna pracovníků se
nyní zaměří na začlenění absolventů vysokých škol. Mezí žádoucí vlastnosti uchazečů patří schopnost užívat při své prácí
osobní počítač a znalost některého světového jazyka (zejména
angličtiny a němčiny).
Dislokace ústavu v Praze je nepří7;nivá a je výsledkem přezíravého postoje minulého vedení ČUGK k postaveni a potřebám geodézie v hlavním městě Praze. Zeměměřický ústav
vlastní v Praze pouze jedinou budovu, ve které se tísní 130 zaměstnanců, a budovu kartografické
polygrafické základny
v Sedlčanech (pro max. 60 zaměstnanců). Téměř 200 zaměstnanců pracuje v pronajatých prostorech kanceláří, skladů a dílen na 26 dalších místech v Praze a ve 3 mimopražských objektech (zámek Libočany, sklad Velké Přílepy a rekreační zařízení
v Horní Malé Úpě). Tento stav se v blízké době zásadně nezmění, naopak, může dojít k dalším komplikacím v důsledku
výpovědí z pronajatých nebytových prostor.
Přesto hodlají pracovníci Zeměměřického ústavu zodpovědně
plnit svěřené úkoly v duchu tradic zakladatelů státního geodetického a mapového díla na území České republiky a vědomě
přitom respektovat čtyři zásady, které si k dosažení náročných
cílů vytyčili při zřízení nového ústavu:
kvalita
- spolehlivost
- dochvilnost
- úspornost.
Ing. Jiří Šíma, CSc.•
Ing. Jiří Hrouda.
Ing. Bohumil Šídlo.
Zeměměřický ústav

Mezinárodní spolupráce katedry
!!J)eciálnígeodézie stavební fakulty
ev UT v roce 1990
Rok 1990 znamenal rozšíření zahraničních styků naší katedry
a tím i celého směru Geodézie a kartografie stavební fakulty
ČVUT na oblast střední a západní Evropy. Rozšíření stávajících kontaktů a uzavírání nových pomůže našim pedagogickým a vědeckovýzkumným
pracovníkům a našim studentům
nahlédnout do vyspělých evropských zemí. Budou mít možnost seznámit se nejen s výukou na těchto zahraničních vysokých školách, ale i s vynikající úrovní jejich moderního přístrojového vybavení.
Nyní několik údajů o zahraničních návštěvách, které se
uskutečnily v průběhu roku 1990.
Ve dnech 18.4.-21. 4. 1990 navštívil naši katedru As. Prof.
Dr. T. A. Wunderlich z Ústavu mapování a inženýrské geodézie (Institut fůr Landesvermessung
und Ingenieurgeodasie)
Technické univerzity ve Vidni. Pro pracovníky školy a studenty přednesl přednášku na téma "Stanovení geodetických úkolů
při ražbě evropského tunelu Dover-Calais"
(The Eurotunnel
Dover-Calais
A Challenge for the European Surveyor). Technická,univerzita ve Vídni spolupracuje na tomto projektu spolu s Ustavem ložisek a měřictví (Institut fůr Lagerstiitte und
Vermessung DMT) v Bochumu a provádí společně kontrolní
měření. Geodetické práce při projektu a stavbě tohoto unikátního díla spočívají v budování geodetických základů, přenesení souřadnicových systémů do podzemí a v provedení kontrolních měření pří ražbě technologického tunelu současně z obou
str.an. Využ!vají přitom nejmodernější techniku firmy Leica
Wlld, Geodlmetr AGA a další. Rovněž se zde uplatnil elektronický vteřinový gyroteodolit typu Gyromat vyvinutý na DMT
v Bochumu. Při řízení razících mechanizmů se dobře uplatnila
laserová technika.
Prof. Wunderlich projevil zájem nejen o vzájemnou výměnu
publikací, ale i přednášek přednesených střídavě na naší vysoké škole a na technické univerzitě ve Vídni. Zvláštní pozornost
byla věnována činnosti mezinárodní studijní skupiny FIG 6 E
"Laserová technika a jeji aplikace v inženýrské geodézii" jíž
je prof. Wunderlich členem.
'
Ve dnech 9.-14. 7. )990 navštívil naši katedru Prof. Dr. Ing.
E. Czubik, vedoucí Ustav u důlního měřictvi báňské vysoké
školy z Leobenu (Institut fůr Markscheide- und Bergschaden-
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kunde der Montanuniversitat
Leoben). Prof. Czubik jako člen
presidia ISM - Mezinárodní
organizace důlních měřičů
a předseda 3. komise ISM nás informovalo přípravě nejbližšího kongresu ISM v Lexingtonu, Kentucky USA (21.-27. 9.
1991) a o II. zasedání 3. komise ISM v září 1990 v Bochumu.
Tématem byla spolupráce této mezí národní organizací důlních
měříčů s organízací geodetů FlG především v přístrojové oblasti, zejména při využívání laserové techniky. Byl informován
též o stavu příprav na 9. kongres ISM, který se bude konat
v roce 1994 v Praze. Prof. Czubik se živě zajímalo staré geodetické a důlní měřické přístroje a staré důlní mapy. Shlédl výstavku těchto přístrojů na katedře geodézie a pozemkových
úprava navštívil archiv map Geofondu v Kutné Hoře.
V srpnu 1990 navštívil Československo bývalý odborný asistent naší katedry Ing. Jaromír Šrom. Učí na Humberově odborné škole užitého umění a technologíe (Humber College of
Applied Arts and Technology) v Rexdale, poblíž Toronta v kanadské provincii Ontario. Ing. Šrom byl v průběhu minulých
let ve stálém kontaktu s některými pracovníky naší katedry
a rád by tyto kontakty nyní ještě rozšířil.
Hostem katedry byl po dobu tří týdnů, počátkem minulého
semestru 1990, Prof. Ing. Walter E. Rumpf. pracovník odborné
vysoké školy ve Frankfurtu n/Mohanem
(Fachhochschule
Frankfurt Fachbereich Ver1l)essungswesen), významný odborník na průmyslová měření. Učastnil se semínáře "Nové měřické postupy a přístroje v geodézii". pořádaného OS VTS oboru
geodézie a kartografie fakulty stavební s přednáškami o tzv.
semifotogrammetrických
metodách, zejména systému Wild
Leitz ELCOVISION 10. Pro pracovníky oboru pak uspořádal
krátký kurs bezdotykových prostorových měření se systémem
Wild TMS, využívajícím elektroníckých teodolitů Wild T 3000.
S uvedenými metodami byla seznámena některá další pracoviště, např. Geodetický oddíl DP hl. m. Prahy - lOS, vývojoví
pracovníci automobilky ŠKODA, zástupci pražské dopravní
policie, zaměstnanci
fotogrammetrického
oddílu Geodézie
Praha.
Součástí pobytu prof. Rumpfa byla též významná a úspěšná
jednání o zapojení oboru geodézie a kartografie do evropského vzdělávacího systému TEMPUS.
Dne 19. II. 1990 zahájil v Praze výstavu rakouské Technické
univerzity Štýrský Hradec (Graz) její rektor Prof. Dr. G. Schelling. Slavnostní vernisáže ve výstavní síni Studentského domu
v Praze 6 se zúčastnili akademičtí funkcionáři obou vysokých
škol v čele s rektorem ČVUT Doc. Ing. S. Hanzlem, CSc. a se
zástupcem rakouského velvyslanectví v Praze. Výstava seznámila naše studenty, pracovníky ČVUT a celou naši veřejnost
se složením a činností Technické univerzity ve Štýrském Hradcí. Univerzita je tvořena 5 fakultami a 61 ústavy. Výuku geodézie zajišťuje Ustav užité geodézie a inženýrské geodézie (vedoucí ústavu je současný rektor prof. Dr. G. Schelling) a Ústav
teoretické geodézíe. Proto se nelze divit, že návštěva prof.
Schellinga vedla i k proděkanovi směru geod~zie a kartografie
naší fakulty Doc. Ing. J. Šmidrkalovi, CSc. Ustav prof. Schellinga se též zabývá využitím laserové techniky a sám prof.
Schelling je členem mezinárodní studijní skupiny FlG 6 E (Laserová technika a jeji aplikace v inženýrské geodézii).
Návštěvy zahraničních hostů na fakultě stavební ČVUT přinesly řadu nových poznatků pro naši pedagogickou i vědeckovýzkumnou práci a je třeba si přát, aby tyto nové kontatky
měly stoupající tendenci. K tomu bude třeba v budoucnosti
využívat i některé dostupné evropské projekty jako např.
TEMPUS, ERASMUS, COMETI, LlNGUA a EUREKA pro
náš rychlejší návrat do Evropy.
Ing. Milan Kalpar. CSc .•
Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc .•
katedra speciální geodézie
stavební fakulty tVUT v Praze
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Z DEJíN GEODÉZIE
A KARTOGRAFIE
Spomienka na osobnosť a dielo

J. Lipského
92 Lipskí': 5289 (04)

"Gak krásne a mistrowské mapy, onen učený Slowák obrsst
Lipský pro Uhry a země k ním prináležegjej wypracowal, w
nichžto gména w gegich wlastenském gazyku wyložena gsov,"
Týmito slovami komentuje B, Tablic, slovenský osvietenec,
literát a zberatel' slovenských kníh (1769-1832)
vo svojích
Vlasteneckých žiadostiach [I] mimoriadny úspech a uznanie
Lipského
mapy Uhorska
tak doma, ako aj v zahraničÍ,
Významný nemecký kartograf
Theodor
E. von Sydow
(1812--1873) ešte po značnom časovom odstupe od vytlačenia
a zverejnenia jej prvých listov (v r. 1804) o tejto ma pe prehlasuje, že "ako výsledok obrovskej usilovnosti právom vzbudzuje vel'kú pozornosť a stala sa podkladom pre všetky nesk6r
vydané mapy". Král'ovská miestodržitel'ská rada nariadila jej
používanie krajinskými jurisdikciami. Francúzsky vojenský inžinier Bacler L. Albert ďAlhe v r. 1809 píše: ,,.Jeho velíčenstvo
(Napoleon Bonaparte - pozn. auL) s obl'ubou používa p6vodnú Lipského mapu a dáva jej prednosť pred všetkýmí ostatnýmí". Prof. J. Hromádka toto dielo hodnotí [2] takto: "Avšak
ďaleko najhodnotnejším
vedeckým (!) díelom je vel'ká mapa
Uhorska a k nemu pridružených krajín (Chorvátska, Slavónska, Vojenskej hraníce, Sedmohradska) od Slováka Jána Lípského zo Sedličnej prí Trenčíne, d6stojnika cisárskej armády,
vydaná v roku 1806, presná, so skvele znázorneným terénom
a vel'mi spol'ahlívým názvoslovím, ktoré starostlivo rešpektuje
jazyky národov. ktoré obývali Uhorsko". Táto mapa bola dlho
jedinou súcou mapou Uhorska. Na jej podklade bol i ďalšími
autormí - nasledovníkmi vyhotovované iné. k čomu sa ich
tvorcovia zvačšia í otvorene priznávali. Až do obdobia prác
moravského rodáka, vynikajúceho kartografa E. Kogutowicza
(1851- 1908) už uhorská kartografia nedokázala prístupy a výsledky Lipského práce obohatiť, posunúť ďalej dopredu.
Napokon pripomeňme si síce krkolomný ale so zjavnou
snahou po príslovečnej Lípského precízností formulovaný názov tohoto, svojim významom zásadného kartografíckého diela; zníe: "Mappa generalis regní Hungariae partiumque adnexarum Croatiae, Slovoniae et confiniorum millítarium magni
item principatus Transylvaniae geometrícis partium dimensionibus, recentissímisque
astronomicis observationibus
superstructa adjectís finibus provinciarum Bukovinae, Galliciae. Silesiae, Austriae, Styríae, Carinthiae, Carníolíae, Dalmatiae,
Bosniae, Serviae, Valachiae et Moldaviae". Táto mapa bola
v podstate Lípského celoživotným dielom (pracoval na nej asi
20 rokov).
Je pozoruhodné, že Lípský bol predovšetkým vojakom, aj
keď je ovel'a významnejšia jeho kartografická tvorba, ktorá bola v podstate len jeho osobným záujmom (i keď istý čas pracoval vo vojenskej kartografickej komisíi). Sám vo svojom žívotoise "Memoriale" sa o svojej kartografickej činnosti zmíeňuje
iba okrajovo a spomína najma na svoj vojenský živoL Treba
však objektívne uznať, že vojenské i štátne ustanovizne mu
v jeho kartografickej činnosti napomáhali a nesk6r, keď sa stala otázka tvorby mapy Uhorska verejnou záležitosťou, nachádzal podporu nielen u palatína Jozefa (tomu napokon dielo
i venoval), Král'ovskej miestodržitel'skej rady, Hlavnej vojenskej správy ale aj u armádneho velitel'a arcíkniežaťa Karola;
títo svojou osobnou i úradnou autoritou postupne zapájalí stoličné úrady a stoličných zememeračov do r6znych podporných
a overovacích prác, najma prí posudzovaní (revízii a aktualizácíi) hádam aj tisícky r6znych podkladových máp a náčrtov východiskového to elaborátu k tomuto dielu.
Pri matematicko-kartografických
prácach bol Lípského poradcom najmi! matematik a astronóm, zakladatel' a ríadítel'
hvezdárne v Gothe bratislavský rodák Franz. X. Freiherr von
Zach.
Súradnice pevných bodov boli určené až opakovane, astronomickými expedíciami a ich meraniami; prvú viedol M. D.
Bogdanič (v nej pracoval aj vynikajúci zememerač Matej Husár) a druhú sám J. Lípský. Na základe presne určených vybra-

ných bodov a meraných vzdialeností ďalších miest vypočítal
polohu (súradnice) pre viac ako I 000 bodov. L. V. Schedíus,
profesor estetiky na uhor. uníverzite oceňuje tento prí.stup
konštatovaním, že "doposial' ani jediná z nespočetných máp
Uhorska sa neopiera o trigonometrické merania a o správne
astronomicky určené polohy",
Po zhotovení kostry mapy zakreslil detaily podl'a overených
stoličných náčrtov.
Legenda mapy obsahovala
41 druhov zobrazovaných
prvkov. Zákres situácie je - na rozdiel od menej dokonalého
šrafovania (šikmé osvetleníe zl'ava) - považovaný vcelku za
vel'mi presný. Mapa je rozdelená do 9 lístov o rozmeroch
25,6X 16,8 vied. palca (asi 67x44 cm); k ním boli dopracované
ďalšie 3 listy so štatistickými údajmi a prehl'admi.
Na 6smom liste je uvedená číselná (v metrickej miere asi
1:469 346) i grafická mierka.
Pozoruhodná
je už premyslene
koncipovaná
štruktúra
prvkov obsahu (napr. 4 druhy ciest: vybudované, poštové, obchodné, obyčajné), vel'mi dobrá generalizácia obsahu predl6h
(aj keď viaceré detaily boli nad možnosti rytia) i použitie šrafovania (dovtedy sa zvi!čša používala metóda "kopčeková",
príp. šrafúra "vetvičková").
Nie menej významnou prácou je oddelene vydaný abecedný
zoznam názvov (repertorium-register)
v jazykoch latinskom,
maďarskom, nemeckom, česko-slovenskom (Bohemo-Slavica).
slovinsko-illyrskom,
chorvátskom,
srbskom, ruskom. rusínskom a rumunskom. Pomenovanie tohoto diela je v porovnani
s názvom mapy obdobne presné (ale tiež dlhé); znie: "Repetorium locorum objectorumque in XII tabulis mappae regnorum
Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum milítarium,
magni item principatus Transylvaníae occurrentíum quas aeri
incisas vulgavit Joannes Lipszky de Szedlicsna, regiminis Caesarío regii equestris Hungarici lib: bar: Frimont supremus vigillíarum praefectus secundum varias in his provinciis usu receptas denomitationes ab eodem auctore elaboratum. - Budae typis regiae universitatis Pestanae 1808" (766 + 164 str.).
Pri každom názve sú uvedené orientačné údaje umožňujúce jeho vyhl'adanie, ale tiež rozlíšenie charakteru pomenovaného
javu na asi 300 (!) r6znych prvkov. Tento regíster obsahuje súhrnne (bol zostavený osobitne pre Uhorsko a osobitne pre
Sedmohradsko) takmer 40000 hesiel.
Verejnosť občas zamieňa spomenuté dielo "Mappa generalis ... " s ďalším dielom J. Lípského, ktoré vyšlo v r. 1810 v Pešti pod názvom "Tabulla generalis regni Hungariae, Croatiae
et Slavoniae, nec non magni principatus Transylvaníae conspectum mappae generalis in IX. sextiones moduli majoris distributae civitates, oppida, stationes et vias postales singillatium accurateque exhibens, secundum geometricas partium dimensiones, recentissimasque observationes astronomicas:'
Toto diel0 (označované ako "malý Lipský") je vlastne kartografickou odvodeninou p6vodnej mapy. Má mierku asi I :1,4 mil.
a rozmer 70 x 55,5 cm (na jednom líste). Obe mapové diela ryli:
Gotfried Prixner (situáciu) a Ferenc Kovacs (písmo). "Malý
Lípský" však nie je prostou odvodeninou "vel'kého Lipského"; ide aj o koncepčný a výrazovo - vyjadrovací posun (iný
sp6sob znázornenia terénu, farebné rozlíšenie administratívnych cel kov a pod.).
Obe zásadné Lipského kartografické diela neostali len pri
ich prvom vydaní a na r6zne účely (i v r6znych úpravách) došlo aj k vydaniam v zahraničí (Edinburg, Viedeň).
Z ďalších kartografických prác J. Lipského je známy najmi!
plán Budína a Pešti, ktorý vyšiel v r. 1810 (2. vyd. v r. 1829)
v Pešti t1ačou pod názvom "Plan der beyden Koniglichen
freyen hauptsti!dte Ungarns Ofen und Pesf'.
K významným zverejneným prácam J. Lípského patrí tiež
jeho štúdia "Geographische
Li!ngen und Breiten Bestimmungen einiger Oerten in Ungarn" (vyšlo v: Zeitschrift von und
fiir Ungarn II., 47, 1802).
V súpisoch jeho prác sa však spominajú aj ďalšie: "Suplement Charten zeichnungen zu meinem Charten von Ungarn,
Charte von Italien auf oehlgetrankten Papier fliichtig kopiert",
"Das Rheinfluss von Basel bis Kehl a Herzogthum Luxemburg [3]; tieto a asi i ďalšie mapy či náčrty zostali zrejme len
v rukopisoch; ani tieto a ani zmienky o ďalších sa však nezachovali, pričom sa odhaduje, že v pozostalosti J. Lipského zostalo asi 700 máp [4]. (Lipský sa neoženil a preto nemal ani
zákonitých potomkov - dedičov). Z jeho vel'kej knižnice, bohatej zbierky máp, zbraní, porcelánu a i. sa po čas 30 ročných
sporov o dedičstvo postupne všetko roztratilo ...
Pri spomienke na tohoto nášho národného velikána kartografie zaraďujúceho sa významom svojho diela určite medzi
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významné osobnosti histórie našej vedy v celej jej širke, vzdávame hold dielu J. Lipského pri priležitosti 225. výročia jeho
narodenia (10. aprila 1766 - 2. mája 1826, oboje v Sedličnej,
dnes čast' Trenč. Stankoviec).
Je nám úprimne I'úto, že pri tejto piete sa nemažeme sklonit'
aspoň pri náhrobku (keď sa už rodný dom označený aj památnou tabul'ou rozpadol), ktorý by vel'kost' tejto našej osobnosti
vyjadroval primeraným spasobom ...
L1TERATÚRA:
B.: Wlastenecké žadosti. Liternj Prjlohy k cýsárským králowským Wídeňským Nowinám pro národ český
a slowenský. Wídeň, 1819.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST
80 let Národního technického
muzea v Praze
28. září 1910 byly v pronajatých prostorách Schwarzenberského paláce v Praze zpřístupněny
sbírky moderně pojatého
Technického musea v království Českém. Naše metropole následovala příklad Paříže (Conservatoire des arts et de métíers,
1795) a Londýna (South Kensington. 18X4)a vědomě se vyrovnala Mníchovu (Deutsches Museum. 1906) a Vídní (Technisches Museum. 19(7). Navázala však í na tradicí dřívějších.
obvykle zaměřením omezených. sbírek na našem území (např.
Stavovská inženýrská škola v Praze, od 1718: Stavovská akademie v Olomoucí. od 1724), příp. na myšlenku Českého průmyslového muzea. k jehož založení dal v době trvání londýnské
průmyslové výstavy v roce 1862 podnět V. Náprstek. ale které
se brzy změnilo v museum národopísné. Uskutečníla se tak
myšlenka "nejlepších našich lídí, o hospodářský a technický pokrok a rozmach českého národa a království Českého usílovavŠích."' (Cítace pochází z práce [I]). V letech 1938-1942 byla
v Praze na Letné vystavena pro specífícké potřeby muzea nová
budova podle projektu prof. M. Babušky. jejíž Č:lst byla k těmto účelům využita teprve po osvobození republiky. Až do roku
1951, kdy bylo dnešní Národní technické muzeum (NTM) převzato čs. státem, bylo spolkovou ínstitucí. spravovanou Spolkem technického musea a fínancovanou z vlastních prostředků
a příspěvků státu a veřejnosti. NTM v Praze v současnosti patří mezi přední světové ústavy svého zaměřeni. Slavnostní večer
k XO.výroči zpřístupnění sbírek proběhl 28.9. 1990 ood záštitou kancléře K. Schwarzenberka a rektora ČVUT v p'raze Doc.
Ing. St. Hanzla, CSc. za účasti odborné veřejnosti.
Povšimněme si některých důvodů pro zřízení technického
muzea a představo jeho poslání, tak. jak je roku 190X formuloval připravný komitét [I].
"Je zajímavým, jaksí ethickým zjevem. že v nové době
i technikové usilují o dějiny a systematiku technických věd,
o pěstění dějin průmyslu, práce. výroby. Starší doby znaly sbírky výrobních pomůcek, nářadí, nástrojů, surovin a pomocných
látek jen jako prostředků k povznesení průmyslové praxe a jen
pří rozený vývoj učinil z ních sbírky hístorické .... Novější doba, poznavši velíký nejen výchovný, ale i ethický význam historíe techniky, pečuje přímo o sbírání památek a zakládání musei historicko-technických .... Jde tedy též o lepší pochopení
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a ocenění technické práce v širokých vrstvách a pro tento účel
je museum technicko-historické
prostředkem nezbytným a také nejlepším. Konečně pieta k památce nejznam(:nitějších pěstitelů technických věd a průmyslu žádá, aby byla vytvořena
ústředí, kde by zachovány byly jejich pomůcky, pracovny, korespondence, podobizny, obrazy jejich výzkumu, vzpomínky
na významné události technické a pod .... Jsme založením
vlastniho musea povinni své technické minulosti: v Čechách
bylo a jest mnoho vynikajicích techniků a proslulých vynálezců .... Jsme však založením vlastního technického musea českého povinní i technické přítomnosti a budoucnosti české.
... Museu takové by mohlo být programově českonárodní ... ,
leč že by - podobně jako veškerá dosavadní musea technícká
- pro úplnost bylo doplňováno předměty cizímí .... Sbírky
historicko-technické
nemají být mrtvým skladem, nýbrž vždy
živým zdrojem poučení technického, památníkem mínulosti
i ostnem nabádajícím k pokroku do budoucna: museem í ústavem vzdělávacím a vyučovacím ... , t. j. vedle obsahu, s b i re k,
klademe,~o jeho programu i čin n o s t mnohostrannou a soustavnou.
Domnívám se, že tyto principy neztratily nic ze své platnosti
a proziravostí. Po doplnění o zásadu mezinárodní spolupráce,
jejiž význam pronikavě vzrůstá, zůstávají východiskem pro
účelnou a účinnou práci takovéhoto kulturního zařízení.
Geodetické a kartografické sbírky v současné době patří do
sbírek astronomických. Jejich počátkem byl velkorysý dar zakladatele geodetícké skupíny NTM Ing. Františka Fialy, který
roku 1910 věnoval 105 přístrojů. Zásadním obohacením byl
získ unikátní vývojové řady astronomíckých úhloměrných přistrojů, zejména sextantů, z hvězdárny pražského Klementina.
Ve světě se dochovalo 5 velkých exemplářů z 16. a 17. století:
NTM z ních vystavuje dva. Pochází z rukou věhlasných tvůrců
Josta Burgliho a Erasma Habemerla. působícich na pražském
dvoře císaře Rudolfa II. Okrasou světově významné kolekce
gnómonických přístrojů jsou funkčně a uměleckým zpracováním dokonalé ekvatoreální sluneční hodiny s výškoměrem z let
1585-6 od E. Habemerla (t1606 v Praze), který je též autorem
krásných matematických přistrojů (poměrových kružide1. třínohého kružidla pro rýsování spirál, krokvic), určených pro císařova osobního lékaře Františka Paduánského z Forli [2]. Posledně jmenované přistroje. z nichž část je na obr. I, se po
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třicetileté válce vrátily do Prahy až roku 1911 koupí z tzv. Miillerovy aukce v Amsterodamu. NTM před časem vydalo katalog [3]. který čtenář nalezne ve vybpných knihovnách.
Podle informací Ing. Antonina Svejdy, vedoucího oddělení
astronomie NTM. jemuž na tomto mistě upřimně děkuji za kolegiálni spolupráci, je nyni evidováno zhruba I 100 geodetických přístrojů, pokrývajících prakticky všechny oblasti polních a kancelářských měřických prací. Kartografická sbirka
má více než 7 000 položek.
Obsáhlá je řada úhloměrných přistrojů. Kromě již zmíněných astronomických sextantů do ni patří především cenný nesígnovaný pozdně gotický astroláb z poloviny 15. století (obr.
2), zastupující přístroje společné astronomii i geodézii, geodetické kvadranty a astroláby a nádherný, pozlacený, umělecky
působivý nejstarší typ teodolitu (obr. 3). Byl zhotoven počátkem 17. stoleti v Praze H. Stollem, spolupracovníkem zmíněného J. Biirgliho. Je vybaven azímutálními slunečními hodinami a souborem matematických funkcí. Dále je v kolekci zastoupen anglický teodolit Dollond (18. stol.) a množství dalších výrobků cizích i našich konstruktérů a firem, např. triangulační teodolit Srb a Štys z 20. let našeho století.
K zajímavostem patří původní hypsometr a panoramatické
kresebné studie terénu prof. K. Kořistky. Pominout ovšem nemůžeme ani unikátní na pergamenu rýsovaný kolorovaný vytyčovací výkres tzv. Rudolfovy štoly pod Letnou, navínutý na
dřevěných válečcích; je uložen v archivu muzea.
Na závěr si připomeňme, že NTM v Praze pořádá sympozia
nazvaná "Z dějin geodézie a kartografie". Zatím poslední, X I.
zasedání, se konalo v prosinci 1990. Referáty bývají (byť se
zpožděním) publikovány ve stejnojmenných sbornících v rámci edice "Rozpravy NTM v Praze"; dosud bylo vydáno 5 svazků.
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[I] GRUBER, J.: Technické museum pro království České.
Unie, Praha 1908, reprint NTM Praha 1990.
[2] MRAZ, J. aj.: Průvodce NTM v Praze. Praha, NTM 1988.
[3] HORSKÝ, Z.-ŠKOPOVÁ,
O.: Astronomy Gnomonics.
Praha, NTM 1968.
Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc..
katedra speciální geo.dé::iefakulty
stavební CVUT v Praze
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Když byl V roce 1960 poprvé vydán Autoatlas ČSSR
I :400 000, nikdo nepředpokládal,
že bude vydáván 30
let a vyjde ve dvacetidvou vydáních. Tento autoatlas,
zobrazující asi 60 % silnic a jen 30 % sídel, posloužil miliónům motoristů, které však stále méně uspokojoval.
Proto v létě 1988 přistoupil Geodetický a kartografický
podnik Praha, s.p. k přípravě vydání autoatlasu nové
generace, který by více vyhovoval velkému stupni motorizace v ČSFR a zobrazoval kompletní síť silnic a sídel.
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OSOBNíZPRÁVV
Doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc.
- 65 let

FOIO:

Ing. Pelr !i~ála,

CUGK

Nový Velký autoatlas
Československa
1:200000
(VAČS) vychází z edice automap 1:200000. Větším formátem - 236 x 320 mm a způsobem zpracování (čtyřbarevný, vazba VI) se vydavatel přiblížil světovému
trendu. Již před rokem byl vydán Autoatlas České republiky 1:200000 (viz GaKO 5/90, str. 123), který se po
úpravách a doplnění slovenského území stal základem
VAČS.
Z celkového počtu 96 stran je 60 stran mapových
s automapou 1:200000. Dále v autoatlasu najdete 36
průjezdních plánků měst, přehlednou automapu ČSFR
s kladem listů, plánek Velké ceny ČSFR, 86 plánků dálničních nájezdů a tabulky silničních vzdáleností mezi
46 městy a 18 hraničními přechody ČSFR. Orientaci
v mapové části usnadňuje seznam použitých zkratek
a rozsáhlý rejstřík všech sídel ČSFR, zobrazených vautoatlasu, v rozsahu více než 22 600 hesel. Kromě češtíny
jsou všechny nadpisy a vysvětlujicí texty uvedeny v dalších čtyřech jazycích.
Vedle české verze, která se v nákladu 250000 výtisků
za 69,- Kčs objevila na trhu začátkem letošního roku,
počítáme s vydáním slovenské verze autoatlasu.
Ing. Jiří Kanis,
Karlogra.fie Praha, s.p.
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Dne 23. ledna 1991 se dožívá v plné svěžesti 65 let Ing. Miloslav Veselý, CSc. docent na katedře geodézíe na Vysokém učení technickém,
faultě stavební v Srně (VUT FAST). Svou.pedagogickou
drá!Ju začínal v r. 1948 jak? asistent u prof. Stvána
na tehdejši VST v Srně. kterou přerušIl na 9 let praktIckou
clnnosti v n. p. Hydroprojekt
a Ingstav Brno. V r. 1957 se vrátil na
VUT FA ST kde v r. 1960 bylo obnoveno
studíum geodézie na
samostatné
katedře.
Docentem
byl jmenován
r. 1972. vědeckou
hodnost
CSc.
získal v r. 1973: prozatímním
vedoucím
katedry geotechniky
byl v letech 1976- 1980, funkci vedoucího
katedry geodézie
zastával v r. 1981--1989.
Kromě toho v letech 1976-·1980
vykonával akademickou
funkci proděkana
FA ST a od r. 1957 byl
nepřetržitě
poslancem
NV města Brna.
Doc. Veselý patří k přednim odborníkům
v oblasti inženýrské geodézie a v této problematice
publikoval
řadu odborných
prací u n:ls i v zahraniči . ./e autorem
skript pro posluchače
oboru geodézie
a kartografie
i pro příbuzné
stavební
obory.
Spolu s prof. Michalčákem
dokončil v r. 1984 celostáni učebnici "Inženýrská
geodézie".
v r. 1985 pak další vysokoškolskou
učebnici "Geodézíe
I" s prof. Pokorou .
./eho práce teoretického
charakteru
jsou ceněny a citovány
našimi i zahraničními
odborniky.
Významná
je také jeho rozsáhlá činnost expertizní
pro podniky a organizace.
Po dobu svého působení
na FAST vychoval celou generaci
mladých inženýrú,
kterým odevzdal své zkušenosti
z výzkumu
i praxe. Ke studentúm
i podřízeným
měl vždy lidský vztah
a porozuměni
.
./eho mnohostranná
aktivní činnost vědecko-výzkumná,
pedagogická
i veřejná byla v prúběhu
let 1968-1985
oceněna řadou vyznamenáni
a čestných uznáni. Posluchačům
na FA ST se
zaujetím přednáší
a zkušenosti
předává dosud.
Do dalších let přejeme jubilantovi
mnoho zdraví, úspěchú
a radosti v práci i osobnim životě.

Z GEODETICKÉHO A
KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)
Výročie 50 rokov:
13 februára
1991 - doc. Ing. Jozef Štubňa, CSc., pedagogický
pracovník
Katedry geodézie
a geotechniky
(KGG) Stavebnej
fakulty (SvF) Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline (VŠDS).
Narodil
sa v Pohorelskej
Maši (dnes čast' obce Pohorelá
v okrese Banská Bystrica).
Po skončení
zememeračského
inžinierstva na SvF Slovenskej
vysokej školy technickej
v Bratis!ave v roku 1963 nastúpil do Ustav u geodézie a kartografie
v Ziline. kde vykonával
fotogrametrické
práce. V roku 1968 prešiel
na KGG Fakulty preyádzky
a ekonomiky
dopravy
a spojov
(od roku 1990 SvF) VSDS ako výskumný
pracovník
a od roku
1971 ako odborný
asistent.
V roku 1979 získal vedeckú
hodnost' kandidáta
vied a za docenta
pre odbor geodézia bol vymenovaný
v roku 1984. Je autorom
alebo spoluautorom
viacerých odborných
a vedeckých
prác z oblasti inžinierskej
geodézie a fotogrametrie.
Výročí 55 let:
20. ledna 1991 - Ing. Miroslav Roule, CSc., ředitel VÚGTK
ve Zdibech.
Po studiích na ČVUT v Praze, které zakončil diplomovou prací z oboru fotogrammetrie
s vyznamenáním,
pracuje
od r. 1960 v resortu. Bohatou praxi získal v různých úsecích provozu i výzkumu i v řídicí práci. Zabýval se zejména využivá-
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ním fotogrammetríe pro mapování ve velkých měřítkách a při
údržbě a obnově map evidence nemovitostí. Aktivně se podílel
na zavádění automatizace geodetických prací a při uplatňování výpočetní a zobrazovací techniky. Jeho organizační schopnosti se projevily při zpracováváni návrhů a realizace řady
výstav na mezinárodních
fotogrammetrických
kongresech
i u nás. Všechny tyto vlastnosti jej přivedly na nynější vedoucí
místo. Známá je í jeho publikačni činnost. Znám je též jako vitězný účastnik motoristických soutěží Geodesia Rallye.
27. ledna 1991 - Ing. Otto Joska, výrobní náměstek ředitele
Geodézie, s. p. Pa~dubice. Po studiích na oboru geodézie
a kartografie SvF CVUT v Praze nastoupil v r. 1960 k resortu.
Prošel postupně od základní práce technika řadou vedoucích
funkcí. Jeho práce byla vždy dobře hodnocena.
9. února 1991 - Ing. Vladimír Sovíš, vedoucí SG v Uherském
Hradišti. Po absolvování studia geodézie na ČVUT v Praze nastoupil v r. 1960 praxi u ÚG K v Brně, v níž pokračoval od r.
1968 u Geodézie, n. p., Brno jako provozni inženýr a výzkumník. V letech 1971- 1978 byl externím učitelem na SPŠS v Brně. V r. 1978 byl pověřen vedením SG ve Výškově a v r. 1989
do téže funkce přeložen na SG v Uh. Hradišti. Za úspěšnou
<ci~nost na SG byl v r. 1983 oceněn titulem ,.Vzorný pracovník
CUGK".
16. února 1991 - doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc .• docent na
katedře mapování a kartografie Stavebni fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studií na ČVUT v r. 1959. pracoval v resortu
nejdříve na SG v Rakovniku, později ve Slaném a nakonec
v Praze. V r. 1967 nastoupil do VÚGTK jako samostatný vědecký pracovník v oboru informačnich systémů. V r. 1972 přešel na vysokou školu, jako odborný asistent, v r. 1982 se habilitoval pro obor mapování. V tomto oboru se věnoval pedagogícké prácí a výzkumné práci v oblastí systémového inženýrství. Obsáhlá je jeho čínnost publikačni; kromě mnoha výzkumných správa článků je autorem a spoluautorem několika
vysokoškolských učehních textů. Jeho ~dhorná a pedagogícká
práce hyla oceněna udělením medaile CVUT.
22. února 1991 -- RNDr. Vladimír Dolníček, vedoucí provozu
kartografie a polygrafie u Geodézie, s. p. Brno. Je absolventem
středni školy uměJeckoprůmyslové v Bratislavě - obor kartorepro výroba (1964) a přírodovědecké fakulty UJEP v Brně obor geografie a kartografie (I ?70). V letech .1954- 1971 byl
zaměstnán v resortu M NO (VZU Praha a VK U Banská Bystrica). V r. 1972 přešel do resortu ČÚG K do Geodézie, n. p., Brno, kde od r. 1975 pracuje jako vedoucí provozu kartografie.
polygrafíe a mikrofilmu. Má zásluhu na dobudování tohoto
provozu pokud se týče jeho moderního strojového vyhavení.
jakož i na rozvinuti polygrafické a edični činnosti, zejména na
úseku map historických a účelových. V r. 1980 byl vyho.d!10cen
na předním místě v soutěži o nejlepšiho zlepšovatele CUG K.

zeměměřických prací. Jeho odpovědná a novátorská práce byla vždy po zásluze kladně hodnocena, stejně jako jeho činnost
veřejná.
25. februára 1991 - Ing. Květoslav Spíller, hlavný ekonóm
Geodetického
podniku, Š. p., Bratislava (GP). Narodil sa
v Opave. Po štúdiách zememeračského
inžinierstva v Brne
a v Bratislave v roku 1954 nastúpil na Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave, od I. I. 1957 Geodetický
ústav, kde prešiel prácami v geodetických výpočtoch, v triangulácii a v kontrolnom útvare. V roku 1970 bol vymenovaný za
vedúceho novozriadeného rezortného výpočtového strediska
(VS). Vedúceho VS vykonával do 31. 12. 1988. Od I. I. 1989 do
28. 2. 1990 vykonával vedúceho útvaru riadenia výroby GP.
Od I. 3. 1990 vvkonáva funkciu hlavného ekonóma. V rokoch
1972-1974 abšolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na SvF SVST. Je aktivnym zlepšovatel'om. členom odborných rezortných komisií a nositel'om rezortných vyznamenaní.
12. marca 1991 - Ing. Štefan Honti, vedúci odborný referent
- špecialista technického odboru Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK). Rodák z Bratislavy. Po absolvovani
zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1954 nastúpil na Geodetický, topografický a kartografický
ústav v Bratíslave, od I. I. 1957 Geodetický ústav, kde ako vedúci čaty vykonával vlícovanie, zhusťovanie, topografickú reviziu a trianguláciu. Od I. I. 1966 do 30.9. 1969 pracoval
v IGHP Žilína. závod Bratislava (meranie profilov, vytýčenie
a meranie prieskumných
díel a tematické
mapovanie),
I. 10. 1969 prechádza .na Slovenskú správu geodézie a kartografie. od I. 7.1973 SUGK, kde pracuje v oblasti geodetických
základov,
inžinierskej
geodézie. metrológie,
normalizácie
a mezinárodnej spolupráce. Je členom skúšobných komisií na
spósobilosť overovať geometrické plány a výsledky geodetických prác a na výkon zodpovedného geodeta. Je nositel'om rezortného vyznamenanía.
31. března 1991 Ing. Jaromír Sýkora, vedoucí střediska geodézie v Chomutově, dlouholetý pracovník resortu. Jeho pečlivá
a odpovědná práce byla vždy dobře hodnocena.
Pracoval
v městských orgánech Chomutova a podilel se na jeho technickém zvelebení.
Výročí 65 let:
24; února 1991 - Ing. Jarosl!,v. Kouba, CSc., býv. ředitel
VUGTK a náměstek předsedy CUGK. Po studiich na ČVUT
v Praze, prošel různými úseky výroby, kde získal bohaté praktické zkušenosti, které díky své vysoké odborné kvalifikaci
mohl plně uplatnit při vykonávání odpovědných řídících funkcí, které mu byly postupně svěřovány. Své výborné jazykové
znalosti uplatnil při rozvijení mezinárodní geodetické spolupráce resortu. Pro své odborné a organiz~čni schopnosti byl
v r. 1970 jmenován ředitelem VUGTK. Uzce spolupracoval
s vysokou školou, kde byl předsedou komise pro stát ni zkoušky a členem komise pro obhajobu kan~idátských disertačních
prací na oboru geodézie a kartografie CVUT. Bohatá je i jeho
publikační činnost. Pg řadu let byl předsedou Společnosti geodézíe a kartografie CSVTS. Jeho práce byla oceněna řadou
uznáni a vyznamenání.

23. marca 1991 - doc. Ing. Vlastímil Staněk, CSc., vedúci Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). Rodák z Tetčic u Brna. Po skončeni zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva SVŠT v roku 1959 nastúpil na Riaditel'stvo vodohospodárskeho
rozvoja v Bratislave (teraz Vodohospodárska výstavba, Š. p.), kde vykonával a neskór ako vedúci
geodetického oddelenia zahezpečoval geodetické práce pri výstavbe a prevádzke vel'kých vodohospodárs~ych
stavieb na
Slovensku. I. 10. 1968 prešiel na KG SvF SVST. V roku 1977
ziskal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor
geodézia bol vymenovaný I. 6. 1981. Vedúcim KG SvF je od
I. 9. 1986. Aktívne sa zapája do riešenia úloh dóležitých pre
národné hospodárstvo, najma prí meraní posunov a deformácií priehrad, pri výstavbe jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, pri výstavbe a prevádzke vel'kých mostných objektov (napr. mosty v Bratislave: SNP, Hrdinov Dukly a Mládeže) apod.
Je autorom alebo spoluautorom do 50 odborných a vedeckých
prác. Aktivne pracuje vo vedecko-technickej
spoločnosti. Je
nositel'om viacerých vyznamenaní a čestných uznaní.

27. marca 1991 - doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc., pedagogic~ý
pracovník Katedry mapovania a pozemkových úprav (KMPU)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT). Rodák z malej liptovskej obce Vrbie
(okres Liptovský Mikuláš), dnes zaliatej vodnou nádržou Be~eňová. Od skončenia zememeračského
inžinierstva na SVST
v roku 1952 pósobi na KMPÚ SvF SVŠT. V roku 1963 získal
hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor geodézia bol
vymenovaný I. 4. 1966. Je uznávaným odborní kom v pozemkových úpravách a má rozsiahlu expertíznu, posudkovú pred.
náškovú, publikačnú (okolo 60 prác) a vedeckovýskumnú činnosť. Významná je jeho činnosť tiež vo vedecko-technickej
spoločnosti. Je nositel'om čestných uznaní a vyznamenaní.

Výročí 60 let:
29. ledna 1991 - Ing. Jaromír Hudeček, vedoucí geodet specialista Geodézie, s. p., Opava. Dlouholetý pracovník resortu,
osvědčil se v praxi zejména při zavádění výpočetní techniky do

28. března 1991 - Ing. Jaroslav Culek, CSc., bývalý odborný
asistent na katedře geodézie FA ST VUT v Brně. Geodézíi vystudoval na tehdejší Vysoké škole stavitelstvi v Brně (1952),
praxi výkonného geodeta a skupináře prodělal u ČSD v 010-
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mou ci (1952-54) a u Hydroprojektu v Brně (1954-61). Na
VUT v Brně působil od r. 1962, hodnost CSc. obhájil v r. 1979.
Pro školu vydal "Návody ku cvičeni z geodézie" (opakovaně
1963~89). Odborné články (týkající se vytyčování, zaměřováni
propasti Macochy, aplikace fotogrammetrie a j.) uveřejňoval
v GaKO a ve sbornících z vědeckých konferencí, kterých se zúčastňoval doma i v zahraniči (ISP Lausane 1968, FIG Praha
1964, Bratislava 1970 a další). Své jazykové znalosti (francouzština, anglíčtina, němčina) uplatňoval také v odborných překladech. Do důchodu odešel 15.7.1989.

Výročí 70 let:
16. ledna 1991 - prof. Ing. dr. Ludvík Hradilek, DrSc.,
profesor přírodovědecké
fakulty University Karlovy.
Po vystudování fakulty matematicko-fyzikální
vystudoval ještě zt:měměřické inženýrství na ČVUT v Praze.
Pracoval několik let jako asistent u akademika J. Ryšavého. Z techniky přešel na universitu, kde se plně projevily jeho vědecká erudice a výjimečné pedagogické
schopnosti. Pracoval jeden rok jako hostujicí profesor
v Kanadě. Je uznávaným odborníkem v oboru určováni
tížnicových odchylek z trigonometricky měřených výškových síti. Bohatá je i jeho publikační činnost; kromě
řady odborných statí a článků vydal knihu "Vysokohorská geodézie". Je členem našich i zahraničnich významných vědeckých institucí.
Výročí 75 let:
18. ledna 1991 - Ing. Karel Průcha, býv. ředitel KGKS
v Plzni. Po studiích zeměměřického
inž. na ČVUT
v Praze prošel praxi u různých státnich úřadů a v r.
1957 přišel do resortu. kde postupně zastával různé vedoucí funkce. Byl vedoucím střediska geodézie Plzeňměsto, od r. 1968 hlavnim geodetem pro Západočeský
kraj a od r. 1971 náměstkem ředitele OÚGK v Praze.
Pro své dobré organizační schopnosti a bohaté praktické zkušenosti byl jmenován ředitelem KGKS pro kraj
Západočeský. Bohatá byla i jeho činnost v ČSVTS. Jeho práce byla vždy uznávána a po zásluze oceněna.
II. února 1991 - prof. Ing. František Hromádka, CSc.,
profesor inženýrské geodézie a dopravního stavitelství
na FAST VUT v Brně, nyní v důchodu. Před nástupem
pedagogické činnosti v r. 1961 byl (v letech 1946-1960)
komisařem a inženýrem technické kontroly u ČSD v Brně a Olomouci. Docentem byl jmenován v r. 1961, profesorem v r. 1970, akademickou funkci děkana FA ST
zastával v letech 1970-1974, funkci prorektora VUT
v obdobi 1974-1976. V letech 1952-1972 publikoval
v GaKO a školních sbornících přes 25 odborných pojednání, většinou z tématiky trasování dopravnich cest
a vytyčování oblouků a přechodnic. Je spoluautorem
celostátní učebnice "Geodézie pro posluchače stavebního inženýrství" (1968) a dalších skript pro posluchače
příbuzných směrů. Je nositelem státního vyznamenání
(1976) a "Zlaté medaile" VUT Brno (1981). Na odpočinek odešel v r. 1981.
13. februára 1991 - Ladislav Ehn. Narodil sa v Turčoku (okres Rožňava). Do štátnej zememeračskej služby
nastúpil v roku 1953 na Slovenský zememeračský a kartografický ústav v Bratislave. Ďalej posobil v Bratislave
na Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave; Správe geodézie a kartografie na Slovensku; Geodetickom ústave a Slovenskej správe geodézie a kartografie (SSG K - od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie
a kartografie). Pracoval na úseku ekonomiky a plánova-
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ni a, kde prešiel r6znymi funkciami až po vedúceho ekonomického odboru SÚGK. V roku 1976 odišiel do dochodku. Aktívne sa zúčastnil Slovenského. národného
povstania. Je nositel'om "Čestného uznania za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie" z roku 1974.
Výročie 80 rokov:
29. jan uára 1991- Ing. ElemÍr Bukovinský. Rodák zo
Spišskej Novej Vsi. Do štátnej zememeračskej služby
nastúpil v roku 1940. Do roku 1950 ako pracovník Povereníctva techniky vykonával práce spojené s budovaním štátnej nivelačnej siete. V týchto prácach pokračoval aj na Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave v Bratislave ako vedúci nivelačného oddelenia. Na Geodetickom ústave v Bratislave vykonával postupne vedúceho oddelenia technickej kontroly, projektanta, vedúceho mapovej dokumentácie
a vedúceho
útvaru obrany. Z tejto funkcie odišiel v roku 1976 do
dochodku. Je spoluautorom známej geodetickej príručky"GEO-TOPO".
31. ledna 1991 - Ing. Kamil Klimeš, bývalý vedoucí
OMS (od r. 1956) v Litovli a SG v Olomouci v období
1959-1975. Rodák z Jimramova (okr. Žďár n/Sáz.),
maturoval v Novém Městě na Moravě (1929), zeměměřické inženýrství vystudoval v Praze (1934). Jeho služební dráha byla velmi pestrá: u Vojenského stavebního
ředitelství v Košicích (1936), u Ministerstva veřejných
prací a na Zeměměřickém úřadě pro Č. a M. v Praze
(1939-1941), na Státní obvodové úřadovně pro pozemkovou reformu v Olomouci (1948), u OÚGK v Brně
a Opavě jako vedoucí technické kontroly (1954). Následovalo působení a vedoucí funkce na OMS a SG. Je nositelem resortních titulů "Nejlepší pracovník ÚSGK"
(1965), "Zasloužilý pracovník ČÚGK" (1974) a "Čestného uznání" za obětavou práci v geodézii a kartografii
(1968). Na odpočinek, který tráví v Litovli, odešel v r.
1975.
15. února 1991 - Ing. Miroslav Tkáč, v aktivní službě
dlouholetý
vedoucí
Kmú., potom
OMS a SG
(1948-1974) v Opavě. Předtím jeho pracovištěm byly
také Kmú. Ostrava, Český Těšín, Frýdek, Brno-odd. nového měření a dohlédací služba katastrální u Zfř. v Brně-expozitura v Opavě. V r. 1946-47 zúčastnil se také
osídlovacích prací ve slezském pohraničí. Jeho celoživotní houževnatá a svědomitá činnost v oboru byla oceněna titulem "Nejlepší pracovník ÚSGK" (1968), "Zasloužilý pracovník ČÚGK" (1974), čestným odznakem
"Za zásluhy o rozvoj města Opavy" (1970) a řadou dalších čestných uznání. Do důchodu odešel v r. 1974.
Výročí 85 let:
5. února 1991 - Ing. František Hercík, býv. tajemník
ČSVTS společnosti pro geodézii a kartografii. Po studiích na ČVUT v Praze věnoval celou svoji praktickou
činnost speciálním geodetickým a kartografickým pracím v oboru vodohospodářském.
Pracoval na Ředitelství výstavby, rozvoje a správy vodohospodářských
děl
v Praze a na Vodohospodářském
rozvojovém středisku.
Zasloužil se o tvorbu "Základní vodohospodářské
mapy ČSSR". Byl vzorem pečlivého a odpovědného geodetického pracovníka. Zeměměřická obec jej znala především z jeho činnosti tajemníka ČSVTS naší společnosti. Jeho práce byla vždy vysoce hodnocena.
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13. března 1991 - Ing. dr. Václav Elznic, jeden z předních vynikajících praktiků, teoreticky velmi fundovaných. Jeho bohatá praxe v nejrůznějších oborech zeměměřické činnosti se projevila též v jeho obsáhlé publikační činnosti. Je znám zejména jako autor četných výpočetních geodetických tabulek - Geoma, Sintacos 10,
Kotangenta, Sexa, Cen ti. V nakladatelství ČSAV vyšly
jeho goniometrické
tabulky v šestijazyčném vydání
("Geniometrie Tables"). Pozoruhodnou publikací byla
"Geo- Bibliografie" geodetické literatury knihoven českých a moravských vysokých škol. Jeho výkonnost
a pracovní píle by měly sloužit za vzor mladým geodetům.

Z ďalších výročí pripomíname:
I. januára 1941 - pred 50 rokmi bola zriadená Triangulačná kancelária v Bratislave, ktorej úlohou bol o pokračovať v budovaní Československej trigonometrickej'
siete (ČSTS) na Slovensku. Okrem budovania novej
ČSTS dóležitú činnosť vyvijala na využitie bývalých
uhorských sietí v súvislosti v tom čase s platnými katastrálnymi mapami. V roku 1950 bola spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčená do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave.
I. januára 1941 - před 50 rokmi bol zriadený Reprodukčný ústav v Martine, ako pracovisko štátnej zememeračskej služby pre tlač katastrálnych máp. V roku 1950
bol spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený
do Slovenského zememeračského
a kartografického
ústavu v Bratislave.
9. januára 1911 - pred 80 rokmi sa narodil v Suchej
nad Parnou (okres Trnava) prof. Ing. Pavel Ilavský. Po
absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Českom
vysokom učení technickom v Prahe nastúpil v roku
1939 na Katastrálny meračský úrad v Bratislave. Na jeseň v roku 1946 prešiel na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, kde prednášal geodéziu pre všetky
smery štúdia. V roku 1952 odišiel s Baníckou fakultou
do Košíc a s nevšedným elánom a príkladnou starosti ivosťou budoval špecializáciu banského meračstva. Vykonával celý rad akademických funkcií. Bol publikačne
činný a vychoval mnoho geodetických a baníckych odborníkov, ktorí pósobia po celej republike. Zomrel
v Košiciach 15. I. 1965.
13. ledna 1561 - před 430 lety se narodil v Drahotuších u Hranic na Moravě Šimon Podolský z Podolí, český zemský měřič, od r. 1589 přijatý za měšťana Starého
Města pražského. V letech 1590- 1611 byl měřičem Petra Voka z Rožmberka. Autor "Knížky o měrách zemských", kterou napsal r. 1617 z pověření zemského sněmu. Zemřel v srpnu 1683.
19. ledna 1906 - před 85 lety se narodil v Plzni prof.
Ing. dr. Adolf Fiker, bývalý profesor fotogrammetrie na
VA v Brně. Byl nejprve asistentem u prof. Petříka na
ČVUT v Praze, odkud v r. 1936 přešel do měřické služby na ředitelství ČSD v Brně. Po r. 1945 se věnoval výhradně činnosti pedagogické, nejprve na obnovené VŠT
v Brně, potom (v r. 1950) na nově založené Vojenské
technické akademii v Brně. Zde vybudoval vzornou fo-

togrammetrickou laboratoř a vychoval řadu vojenských
i civilních odborníků pro tento pokrokový obor. V letech 1930-1950 publikoval v GaKO i jiných časopisech na 30 odborných pojednání, teoretických i praktických. Jeho nečekaný odchod uprostřed tvůrčích sil,
8. dubna 1959 v Brně, byl pro školu i fotogrammetrickou veřejnost citelnou ztrátou.
27. ledna 1891 - před 100 lety se narodil v Praze Ing. '
Jaroslav Tůma, min. rada, býv. vedoucí X. odboru min. '
financí - katastrálního. Po ukončení studií na vysoké
škole pracoval z počátku v civilní praxi a v r. 1920 nastoupil ke kat. měřické službě. Postupně zastával řadu
předních funkcí, až byl v r. 1930 povolán na min. financí do Prahy. Zasloužil se zejména o prozatímní nápravu
pozemkového katastru na Slovensku a Podkarpatské
Rusi. Byl též publikačně činný. V r. 1948 byl přeložen
do Ústředního archívu pozemkového katastru, kde působil až do odchodu do důchodu. Zemřel v Praze.
30. ledna 190 I - před 90 lety se narodil v Praze RNDr.
Jaroslav Mrkos. Po promoci na UK v Praze s aprobací
pro matematiku a fyziku nastoupil místo odborného
asistenta u prof. Dr. Kladivy v Ústavu vyšši geodézie
a astronomie na ČVŠT v Brně, kde bylo prováděno měření tíže s připojením na Postupim, jehož se zúčastnil.
Od r. 1928 nalézáme jeho články v geodetických časopisech i vysokoškolských sbornících s tematikou gravimetrie, nomografie, přesné nivelace, určování konstant
aneoridu aj. Na škole vzbuzovaly zájem posluchačů jeho semináře a noční astronomická cvičení na ústavní
observatoři. O nočním pozorování oblohy přednášel také v rozhlasových relacích. V r. 1941 byl zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl 16. června 1942 umučen. (Obdobný osud
stihl jeho kolegu odborného asistenta Ing. Potočka
a prof. Kladivu, zemřelého v r. 1943 na následky věznění). Dr. Mrkos byl již v r. 1939 navržen na profesorské
místo na zakládané SVŠT v Bratislavě. Tato hodnost
mu byla udělena "in memoriam" po válce v r. 1945 na
VŠT v Brně (s uveřejněním na pamětní desce ve vestibulu této školy).
5. února 1916 - před 75 lety se narodil ve Volyni Ing.
dr. Ladislav Lukeš, bývalý vedoucí geodeticko-astronomického odd. GTÚ v Praze. Pracoval řadu let u základní sítě triangulační a od r. 1945 se plně věnoval geodetické astronomii. Vybudoval geodeticko-astronomické
oddělení a podílel se i na vybudování geodeticko-astronomické observatoře na Pecném u Ondřejova. Byl členem význačných odborných komisí a sekcí a úzkým
spolupracovníkem
zeměměřické
fakulty
ČVUT
a VÚGTK. Z jeho bohaté publikační činnosti uveďme
alespoň knihu "Základy geodetické astronomie", vydanou v r. 1954 v SNTL. Byl členem redakční rady našeho
časopisu a časopisu "Studia geophysica a geodaetica"
ČSAV. Zemřel předčasně 15. listopadu 1957 v Praze.
15. února 1861 - před 130 lety se narodil ve Fleurier ve
Švýcarsku Edward Charles Guillaume, nositel Nobelovy
ceny, ředitel francouzského "Bureau internationale de
poids et mésures". Byl vynikajícím vědcem v oboru metronomie. Nobelovu cenu obdržel za objev invaru v r.
1920. Zemřel 13. června 1918 v Sévres.
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12. března 1861 - před 130 lety se narodil v Paříži
Dr.h.c. Josef Jan Frič, významný český konstruktér a výrobce měřických přístrojů. Se svým bratrem založil první českou továrnu jemné mechaniky. První použil skleněný dělený kruh v r. 1885 u busolního teodolitu. Zabýval se i konstrukcí astronomických přístrojů (Nušl-Fričův cirkumzenitál) a vybudoval v Ondřejově samostatnou hvězdárnu, kterou věnoval v r. 1928 Karlově univerzitě. Tato hvězdárna se pak stala základem nynější
astronomické observatoře ČSAV.
22. března 1866 - před 125 lety se narodil v Praze Ing.
Dr.h.c. Josef Petřík, profesor praktické geometrie na
vys. škole speciálních nauk a rektor ČVUT v Praze. Byl
nestorem českých zeměměřičů, budovatelem vysokoškolského zeměměřického studia, vynikajícím pedagogem a organizátorem stavovského zeměměřického života. Zasloužil se o rozvoj mezinárodních styků československých geodetů jako aktívní člen mnoha zahraničních vědeckých organizací. Hojná byla i jeho činnost
publikační. Zemřel v Praze 16. května 1944.
23. března 1991 -- Ing. dr. Miroslav Bajtalon, býv. pracovník KGKS pro Východočeský kraj v Pardubicích.
Studíum zeměměřického inž. absolvoval na VŠT v Brně, kde působí I krátký čas jako asístent u prof. Kladiva.
Za války pracoval jako měřič na Správě lesů v rodném
Týniští n. Orlicí a také ve stavební praxi. Po válce pracoval na KNV v Hradcí Králové a od r. 1962 pak v resortu. Jeho pečlivá práce, bohaté zkušenosti a smysl pro
novou techniku byly patřičně využity na OÚGK v Brně,
kde zastával řadu vyšších funkcí. Od r. 1972 pracoval
na Krajské geodetické a kartografické správě v Pardubicích. Rozsáhlá byla jeho veřejná činnost v ČSVTS, kde
byl dlouhou dobu předsedou KV společnosti pro geodézií a kartografii, což bylo oceněno vyznamenáním
a pamětní medailí. Zemřel na jaře 1989.

1921 ---, pred 70 rokmi vydalo Ministerstvo verejných
prác v Prahe prvú Inštrukciu na presnú niveláciu, diel I.
(pol'né práce), ktorá obsahovala podrobné pokyny na
vykonávanie meračských prác v teréne. V záujme jednotného vykonávania prác v Československej jednotnej
nivelačnej sieti (ČSJ NS) bola v roku 1950 zrušená a Ministerstvom techniky vydaná Nivelačná inštrukcia na
práce v ČSJNS. Podl'a nových skúseností a vzhl'adom
na začlenenie ČSJNS do baltského výškového systému
- po vyrovnaní bol a v roku 1968 Ústrednou správou
geodézie a kartografie vydaná nová Nivelačná inštrukcia na práce v ČSJNS. V rámci tvorby jednotného systému technických predpisov vydal Český úřad geodetický
a kartografický v roku 1981 Instrukce pro práce ve výškových bodových polích a Slovenský úrad geodézie
a kartografie v roku 1982 Inštrukciu na práce vo výškových bodových poliach.

1591 -- před 400 lety se narodil v Lejdě (Leiden) holandský profesor a matematik Willebrord Snell van Roijen (Snellíus), "otec triangulace". On poprvé v historii
geodézie použil pro určení délky meridiánového oblouku - místo přímého měření - sítě trigonometrických
bodů, zaměřených úhlově a vázaných na kratší přímo
měřené základny.
Pro tento účel zvolil (v letech
1610-1615) síť 13 bodů - vrcholů trojúhelníků (vesměs kostelních věží) a 3 základny, z nichž síť rozvinul.
Orientaci sítě zajistil astronomickým měřením, rozměr
sítě a kontrolu délek mu zaručovaly přímo měřené základny. výpočty provedl pracným způsobem bez použití logaritmických tabulek, tehdy ještě neznámých. Originální Snelliova myšlenka se stala základní metodou pro
budování všech světových trigonometrických
sítí až do
dnešní doby. Snellius zemřel v roce 1626 (v 35 lete.s:;h).

Geodetický a kartografický obzor nabízí všem podnikům, akciovým společnostem, družstvům a soukromým podnikatelům tiskovou plochu časopisu pro

Inzerce a reklama Vám napomůže řešit
orientaci na nový výrobní program
modernizaci přístrojového a výpočetního parku
získání nových atraktivních zakázek
odprodej již přebytečných strojů, přístrojů, zařízení a pomůcek
problémy s odbytem a nepřiměřeným stavem zásob
Geodetický a kartografický obzor je distribuován do všech částí našeho státu i do
zahraničí. Využijte proto stránky našeho časopisu k Vašemu prospěchu.
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ZEMĚMĚŘICKÝ ÚSTAV

nabízíme soukromým podnikatelům, družstvům, podnikům a organizacím servisní
služby pro

ELEKTROOPTICKÉ

DÁLKOMĚRY

(Carl Zeiss Jena a Geodimeter)

FOTOGRAMMETRICKÉ

PŘíSTROJE

(Carl Zeiss Jena)

TEODOLITY
NIVELAČNí PŘíSTROJE
PŘíSLUŠENSTVí

K TĚMTO PŘíSTROJŮM

Dále nabízíme zprostředkování havarijních oprav u výrobce přístrojů a poradenské služby k nákupu nových přístrojů.
Provádíme instruktáže, preventivní prohlídky a jednáme se zahraničními firmami
o zapůjčování přístrojů (především el. dálkoměrů) formou leasingu.

BLižší INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
Zeměměřický ústav
oddělení servisů
Na Moráni 7
128 00 Praha 2
tel. 29 74 07 fax 37 55 55

