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Fotogrametrické meranie tatranských
plies pre hydrologický výskum

Doc. Ing. Viktor Gregor, PhD.,
Bratislava

Abstrakt
Základné údaje o tatranských plesách spracovali už v rokoch 1929 až 1936 tak nemecká, ako aj polská geografická škola,
ktoré sa však vo viacerých prípadoch odlišovali. D8ležitým prvkom je výška hladiny, ktorá sa v priebehu roka mení. Jedným
z prínosov zmerania tatranských plies metódou pozemnej steroJotogrametrie je aj jednotná maximálna výška hladiny. Výsledky
meraní tak v grafickej Jorme (mapy plies), ako aj základné moifometrické parametre (tabulky) sa tak stávajú súčasťou inJormačného systému Vysokých Tatier.

Summary
The base data concerning the Tatras mountain lakes both German and Polish geographers introduced already in the period
since 1929 till1936. But the data differed over some cases. As an important phenomenon is the height oj level that fluctuates
during a year. One oj contributions oj measurements oj the Tatras lakes by terrestrial steroJotogrammetry is also the unified
maximum height oj lake level. The results in graphic Jrom (lakes maps) as well as morphometric parameters (tables) grow
thus as an important part oj the Hight Tatras inJormation system.

Úvodom k terminologickej otázke - plesá alebo jazerá?
Krátky slovník slovenského jazyka definuje:
- pleso - bezodtokové jezero, morské oko, pliesko,
- jazero - viičšia prirodzená stojatá vodná plocha, umelá
vodná nádrž.
Podfa toho sú v Tatrách tak plesá ako aj jezerá, pričom jazier je z prisne terminologického hfadiska výrazne viac.
Avšak tak v bežnej reči ako aj podfa dávnych povestí a bájov a aj v literatúre sa hovori a píše o plesách a potvrdzuje
to aj štandardizácia geografického názvoslovia [2], [8].
Na začiatku piiťdesiatych rokov boli hydrologické poznatky o Slovensku natofko sústredené, že sa pristúpilo k ich
knižnému zverejneniu. Vtedy sa však ukázalo, že najviičšie
medzery sú v limnológii, v poznatkoch o jazerách, a to práve
o jazerách pre Slovensko najtypickejších, akými sú tatranské
plesá. Základné údaje, čiže morfometria aj batymetria, už
boli spracované a uverejnené, dokonca po dvoch líniách. Prvú
reprezentovala nemecká geografická škola Karlovej univerzity v Prahe (J. Schaffer, F. Stummer, 1929 a 1930), druhou
bola pofská geografická škola z Jagellonskej univerzity
v Krakove (J. Szaflarski, 1936). Údaje sa však vo viacerých
prípadoch odlišovali. Samozrejme, že drobné odlišnosti sa
akceptovali pričom pozornosť sa sústredila na zásadné rozdiely v údajoch. V fudskom organizme je asi zakódovaný nejaký gen, nazvime ho Guinessov, ktorý nás núti zodpovedať
na otázky - čo je naj-naj. Keďže nebolo nad všetky pochybnosti jasné, ktoré z tatranských plies je najviičšie a najmenšie, ktoré je najvyšie či najnižšie výškovo situované, tak ned6s1ednosť predchádzajúcej generácie bola pre našu
generáciu nekompromisnou výzvou [6].

Prvý pokus o preverenie presnosti meraní z rokov 1929, 1930
a 1936 urobil v roku 1954 J. Pad geodetickým meraním (tachymetriou) plochy Vel'kého Hincovho plesa. Tým zistil, že
plošne je najviičšímjazerom najužnej strane Tatier [7]. Keďže

súčasne nezmeral plochu Strbského plesa, dovtedy pokladaného za najviičšie, sám zapochyboval o jednoznačnosti
svojho výsledku a nesk6r, ako hydrológ Výskumnej stanice
pri Správe Tatranského národného parku (STANAP) usiloval
o nové zmeranie všetkých tatranských plies jednotnou metódou a pri jednotnej základni, ktorou mala byť maximálna
hladina každého plesa.
V apríli roku 1961 inicioval rokovanie s vedúcim Katedry
geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej (SV ST) v Bratislave prof. dr. Ing. P. Gálom,
DrSc., a výsledkom bola dohoda o spolupráci medzi
STANAP a KG SvF SVST.
Z rozborov vyplynulo, že najvhodnejšími podkladmi na
získanie spofahlivých morfometrických parametrov tatranských plies (p6dorys, plocha, kubatúra a i.) sú presné mapy
vo velkých mierkach 1:1000, prípadne 1:2000. Z mapovacích metód, ktoré prichádzali do úvahy (geodézia, letecká
alebo pozemná fotogrametria) sa ako jednoznačne najvhodnejšou ukázala metóda pozemnej stereofotogrametrie. Bodovým geodetickým meraním (tachymetria) nemožno ani
úplne detailne vystihnúť príliš členitý obvod hladiny plesa,
ani spofahlivo definovať vzťažnú hladinu.
Obmedzujúcim faktorom na použitie leteckej fotogrametrie bolo v tomto prípade snímkovanie, pretože mape v mierke 1:1000 zodpovedá optimálna snímková mierka okolo
1:3500. Pri použití kamery s normálnym objektívom (snímkového formátu 180 mm/180 mm zodpovedala konštanta
kamery J = 210 mm) vychádza výška letu okolo 700 m.
Vzhfadom na to, že medzi plesami v dolinách a okolitými
hrebeňmi sú vo Vysokých Tatrách výškové rozdiely 600 až
1000 m, neprichádzalo letecké snímkovanie v tejto mierke
do úvahy, nehovoriac o neúmerných finančných nákladoch
v porovnaní s pozemnou fotogrametriou.
Pod vedením prof. P. Gála bol zostavený tím, kde hlavné
úlohy (geodetické meranie, snímkovanie ako aj vyhodnotenie snímok) pripadli V. Gregorovi za podpory F. Kohúta. Základná metodická príprava, terénne prístrojové a ostatné vybavenie prebehli tak rýchlo, že už o mesiac od prvého
rokovania sa uskutočnilo prvé skúšobné meranie Nižného
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Temnosmrečinského plesa. Za výbornej pomoci nebeských
mocností, ktoré nám dopriali mrazivé ráno, slnečné predpoludnie s búrkou a popoludňajšiu snehovú fujavicu, sme získali poznatky nielen o samotnej práci v terénnych podmienkach, ale aj o všetkých rozmaroch počasia, a tiež o tom aké
musí byť zázemie pre ustatých, uzimených a premočených
fotogrametrov [6].

V súvislosti s geodetickým určením vlícovacích bodov na fotogrametrické vyhodnotenie bolo treba sa vyrovnať s nasledujúcimi otázkami:
- definícia súradnicového systému - súradnicový systém
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej alebo miestna
sieť,
- údaj o nadmorskej výške hladiny,
- definícia vzťažnej Uednotnej) výšky hladiny,
- orientácia miestnej siete.
Úloha nevyžadovala, aby boli jednotlivé lokality (plesá)
pripojené na Štátnu trigonometrickú sieť, pretože tým by boli
okrem iného neúmerne narástli tak finančné, ako aj časové
náklady. Prevažna vačšina plies je v dolinách a v miestach,
z ktorých nevidno potrebný počet trigonometrických bodov
na pripojenie tým skor, že vel'ká vačšina trigonometrických
bodov na štítoch a hrebeňoch Vysokých Tatier nie je signalizavaná, a tiež treba brať do úvahy aj hm ly a mraky. Preto
sa pod fa vefkosti a tvaru lokality meralo len v miestnej sieti.
Pri výškovom pripojení plies sme vychádzali z kót hladín
prípadne z výškopisu topografických máp v mierke 1:25 000
vyhotovených metódou leteckej fotogrametrie do roku 1957.
K tejto výške je vztiahnutý aj výškopis v okolí plesa vyhod-

notený z pozemných snímok. V rámci neskoršieho fotogrametrického mapovania Vysokých Tatier v mierke I: 10000
došlo prirodzene aj k spresneniu výšok hladín plies, a preto
v prehfadnej tabufke I hlavných údajov o plesách sú už uvádzané tieto výšky.
Výšky hladín plies sa v priebehu roka menia - od maximálnej na jar klesnú niektoré do jesene v rozpatí od 20 do
40 cm. Obvodová čiara hladiny plesa by sa mala vzťahovať
na jednotnú výšku hladiny pre všetky plesá, aby mohla byť
základným východiskom tak pre porovnávanie vefkosti plies,
ako aj pre neskoršie porovnávanie prípadných zmien ich
ploch [6]. Preto merania vykonané v rokoch 1961 až 1964
KG SvF SVŠT vychádzali zjednotnej - maximálnej hladiny
každého plesa, ktorú možno spolahlivo určiť prakticky po celom obvode plesa podla zafarbenia skál a porastov lišajníkov na nich s presnosťou do 3 až 5 cm. Tým dostalo jednotnú vzťažnú výšku aj následné meranie híbok.
Na orientáciu siete vlícovacích bod ov, a tým aj príslušného
mapového podkladu sme použili rúrkový magnetický usmerňovač pripravený na teodolit.
Geodetické meranie sa v danom prípade využívalo na určenie priestorovej polohy vlícovacích bodov potrebných na
kontrolu mierky a výšok optického modelu pri vyhodnotení
snímok na stereoautografe. Počet vlícovacích bodov, ako aj
sposob určenia ich polohy sme volili v závislosti na rozlohe
príslušnej lokality. V zásade sme určovali v priemere 3 až 4
vlícovacie body na jednu snímkovú dvojicu, ktoré sme pri
menších plesách určovali polárnou metódou (teodolit Zeiss
Theo 020 + paralaktická lata Zeiss Bala). V prípade vefkých
plies pri vzdialenostiach vyše 150 m sme určovali vlícovacie body pretínaním napred za základnice rozvinutej s použitím paralaktickej laty.
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Pleso

Arůtino očko (Bystré plesá
-NiŽl1é)
Batizovské
Belasé
Biele,Kežmarské
Bielovodské Zabie - Nižné
Bielovodské Zabie - Vvšné
Bobrovecké
Bystré plesá -Vvšné
Bvstré plesá II
Bystré plesá III
Capie
Cervené
Ceské
Cieme Javorové
Cieme -Vel'ké
Cieme -Malé
Dlhé, pod Gerlachom
Dlhé, Zbojnícke
Dračie
Furkotské - Nižné
Furkotské - Vyšné
Hincovo - Malé
Hincovo - Vel'ké
Hrubé
Jamnícke - Nižné
Jamnícke - Vyšné
Jamské
Kobvlie
Kolové
Kozie - Nižné I
Kozie - Nižné II
Kozie - Nižné III
Kozie - Vvšné
Kriváňske Zelené
Kriváňdke Zelené - Malé
Ladové (popradské)
Ladové (Zbojnícke)
Lievikové
Litvorové
Modré
Nad Skokom
Nové Strbské
Okníhle
Pat' Spišs 'Ých plies I
Pat' Spišs 'Ých plies II
Pat' Spišs 'Ých plies III
Pat' Spišských plies IV
Pat' Spišských plies V
Pod Zverovkou
Popradské
Pusté plesá I
Pusté plesá II
Račkové plesá I

Objem

Dlžk Šírka Hlbk
d.nax Šmax hmax
m
m
m

Nadm.
výška
m

Plocha
m"

m~

1837,0

3505

4744

119

53

34775
1884,2
700
1862,0
9670
1615,4
1674,6 46840
94640
1699,1
995
1503,0
1878,9
8715
2595
1878,8
205
1878,5
2075,3
30544
1820
1811,1
19800
1611,5
8495
1492,1
2910
1579,1
665
1565,9
6255
1939,0
11175
1893,8
17215
2019,5
1645
1626,0
4080
1698,0
1921,3
22260
1944,8 200800
1370
1929,5
11315
1732,0
4095
1839,0
1447,5
6830
1734,3
2975
1565,4
18280
1942,0
7800
1938,8
720
1931,8
520
5120
2109,0
2012,5
51380
2013,1
1470
1924,8 22540
2057,0
17350
1763,5
135
1860,0
18645
2189,0
4025
1801.3
7360
1311,5
21135
2105,0
7165
2013,0
27800
2010,0
18880
1992,5
6200
2018,7
1840
1997,0
1695
973,0
3055
1494,3 68695
2056,0
11890
2061,5
1450
1696,8
7425

232089
1103
4278
325244
839413
475
36118
4485
66
163987
1281
47722
8245
5128
537
14408
24270
102835
682
3306
72360
4091712
1012
25180
5406
10580
735
10846
4650
436
275
4350
288685
1574
109420
101133

288
43
195
360
537
77
140
90
20
246
66
222
160
98
53
185
274
210
60
85
265
740
89
178
110
150
85
225
155
54
46
150
450
50
225
180
18
181
73
158
243
110
290
200
140
90
52
82
380
165
69
127

160
22
70
185
260
21
85
35
15
175
35
125
85
38
18
61
53
125
52
62
130
370
23
95
58
70
62
123
65
20
16
75
160
45
150
135
10
162
73
80
182
85
168
160
80
38
48
52
248
93
31
83

zanesené

125222
4355
7494
40129
39627
124591
50053
11308
1466
2421
5426
504380
32079
1807
32898

Dolina

4,3 Bystrá
10,5
3,8
0,8
20,5
24,8
1,2
12,5
4,2
0,8
17,5
1,7
6,2
3,2
4,0
2,0
5,6
7,2
16,0
1,2
2,4
6,4
54,0
1,9
8,2
3,6
4,3
1,0
1,2
2,3
3,6
1,5
3,3
29,5
2,8
9,7
18,0
O

19,1
4,5
1,8
9,6
10,2
10,1
4,7
4,3
1,6
3,7
4,3
17,6
6,6
4,4
12,3

Batizovská
Cervená
Bielych plies
Bielovodská
Bielovodská
Bobrovecká
Bystrá
Bystrá
Bystrá
Mlynická
Cervená
Ceská
Cierna Javorová
Zeleného plesa
Zeleného plesa
Velická
Vel'ká Studená
Zlomisková
Furkotská
Furkotska
Menmsovská
Mengusovská
Svišt'ová
Jamnícka
Jamnicka
Važecká
Kóprová
Kolová
Mlynická
Mlynická
Mlynická
Mlvnická
Važecká
Važecká
Zlomisková
Vel'ká Studená
Skalnatá
Litvorová
Malá Studená
Mlynická
Mlynická
Mlynická
Malá Studená
Malá Studená
Malá Studená
Malá Studená
Malá Studená
Roháčska
Menmsovská
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Račkova
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R.ačkové plesá II
R.akytovecké plieska I
R.akytovecké plieska II
Roháčske plesá I
Roháčske plesá II
Roháčske plesá lIT
Roháčske plesá IV
Rumanovo - Nižné
Rumanovo - Vyšné
Satanovo
Sesterské
Sivé plesá I
Sivé plesá II
Skalnaté
Slavkovské plieska
Smrekovické
Starolesnianske
Strelecké plesá I
Strelecké plesá II
Strelecké plesá lIT
Studené plesá I
Studené plesá II
Szontá~ovo
Strbské
Temnosmrečinské - Nižné
Temnosmrečinské - Vyšné
Terianske - Nižné
Terianske - Vyšné
Tiché
Tomanovské - Vyšné
Tomanovské - Nižné
Tomanovské - Malé
Troirohé
Tatliakovo jazero
Vareškové
Velické
Velické Homé plieska I
Velické Homé plieska II
Wahlenbergovo - Nižné
Wahlenbergovo -Vyšné
zamrznuté (pol'.hrebeň)
Zbojnicke plesá I
Zboinícke plesá II
Zbojnícke plesá III
Zbojnícke plesá IV
Zelené (Kežmarské)
Zelené Javorové
Zelené Kačacie plesá I
Zelené Kačacie plesá II
Zelené pod Pred. Zeleným
Zmrzlé
Zabie plesá - Malé
Zabie plesá - Vel'ké
Zabie plesá - Vyšné
Zabie Javorové - Malé
Zabie Javorové - Vel'ké
Zeruchové - Nižné
lil
Zeruchové - Vyšné
112 Ziarske
113 Zlté

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

1696,7 11840
1307,0
2230
1310
1307,0
1562,2 22250
2140
1648,1
5800
1652,0
1719,2 14400
2610
2089,8
420
2128,2
2010
1894,0
1974,0
3265
2013,0 10810
940
2011,7
1751,1 12380
1676,0
1065
1355,0
830
7200
1988,0
2021,5
1255
2013,0
500
100
2019,7
1810,9
1650
1811,7
1115
3300
2040,0
1346,6 196700
1677,0 117045
1724,8 55625
1940,4 55580
5550
2124,0
1748,0
460
1597,0
1925
1592,0
945
272
1617,0
1610,8
1680
1330,0
2795
2785
1834,0
1665,5 22290
2141,0
1445
2118,0
955
2053,0 20280
2157,0 51655
2040,0 11395
6410
1961,8
1959,6
6135
1955,3
1950
1966,4
415
1546,0 17855
1815,0
7490
1575,4 25335
1590,7
2175
1472,0
270
1762,2 22015
1919,5 12060
1921,0 26480
2045,8
1710
1704,2
1800
1878,3 11320
1774,0
1140
1855,0
1010
1833,5
1135
1945,0
1320

5624
1865
1306
77063
1092
8169
46067
2730
168
2544
1419
15523
513
15904
1085
447
10588
1779
85
suché

1385
355
3877
1236900
1501500
414712
871668
8470
145
1234
284
90
1247
1089
1589
45390
865
455
70738
275648
43306
18437
14488
1426
250
31755
17190
28236
3757
162
73215
45696
74107
1025
2049
60453
478
687
405
1056

170
95
55
198
80
123
214
70
32
87
125
233
52
212
52
55
130
60
47
14
76
50
90
640
525
408
360
190
30
62
40
36
85
70
117
350
82
60
250
335
208
115
170
63
33
188
133
200
88
37
285
160
287
75
100
197
42
49
45
60

120
34
33
140
34
64
104
48
19
30
55
99
29
85
25
18
70
37
14
12
33
40
57
600
360
195
235
55
22
41
29
18
70
55
39
90
25
25
125
222
78
95
95
50
25
136
81
170
44
13
172
105
170
40
28
80
35
44
37
33

1,7
2,3
2,I
7,7
1,3
3,1
8,2
2,8
1,0
3,5
1,3
4,8
1,6
4,5
2,5
0,6
4,2
4,4
0,6
0,4
2,1
0,8
3,8
20,3
38,1
20,0
47,3
4,3
0,8
1,7
0,9
1,0
1,4
1,2
1,5
4,6
1,5
1,2
7,8
20,6
10,8
8,3
5,3
2,5
0,6
4,5
9,1
2,7
4,2
2,1
10,0
12,6
7,0
1,5
3,1
15,3
1,2
2,2
0,9
2,5

R.ačkova
Furkotská
Furkotská
Roháčska
Roháčska
Roháčska
Roháčska
Zlomisková
Zlomisková
Men~sovská
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Skalnatá
Slavkovská
Furkotská
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Slavkovská
Mlynická
Temnosmrečinská
Temnosmrečinská
Nefcerka
Nefcerka
Tichá
Tomanovská
Tomanovská
Tomanovská
Bielych plies
Roháčska
Vel'ká Studená
Velická
Velická
Velická
Furkotská
Furkotská
Litvorová
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Vel'ká Studená
Zeleného plesa
Zelená Javorová
Kačacia
Kačacia
Roháčska
Ceská
Mengusovská
Mengusovská
Mengusovská
Zabia Javorová
Zabia Javorová
Bielych plies
Bielvch plies
Ziarska
Bielych pHes
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Nadmorská výška hladiny
Por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pleso
Modré
Wahlenbergovo - Vyšné
Velické Homé plieska I
Rumanovo - Vyšné
Terianske - Vyšné
Velické Homé plieska II
Kozie - Vyšné
Okrúhle
Rumanovo - Nižné
Capie

Objem vody
Výška
m
2 189,0
2 157,0
2 141,0
2 128,2
2 124,0
2 118,0
2 109,0
2 105,0
2089,8
2075,3

Por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plocha hladiny
Por.
Pleso
č.
1
Hincovo - Vel'ké
2
Štrbské
.J
"
Temnosmrečinské - Nižné
4
Bielovodské Žabie - Vyšné
5
Popradské
6
Temnosmrečinské - Vyšné
7
Terianske - Nižné
8
Wahlenbergovo - Vyšné
9
Kriváňske Zelené
10 Pať Spišských I

Pleso
Hincovo - Vel'ké
Temnosmrečinské - Nižné
Štrbské
Terianske - Nižné
Bielovodské Žabie - Vyšné
Popradské
Temnosmrečinské - Vyšné
Bielovodské Žabie -Nižné
Kriváňske Zelené
Wahlenbergovo - Vyšné

Objem
m3
4091 712
1 501 500
1 236900
871 668
839413
504380
414712
325244
288685
275648

Maximálna hlbka
Plocha
m2
200800
196700
117045
94640
68695
55 625
55 580
51 655
51 380
51 380

Na signalizáciu vlícovacích bodov sme použili štvorcové
uhlopriečne rozlíšené žltomodré terče 20/20 cm, ku ktorým
sme na zvačšenie plochy a kontrastu pridávali zo strán biely
kartón formátu A4. Pretože najbližšie okolie plesaje spravidIa dosť jednotvárne (kamenné sutiny, prípadne súvislý porast kosodreviny) a medzi vyhotovením snímok a ich vyhodnotením može byť značný časový odstup, bolo potrebné
umiestňovať vlícovacie body v blízkosti predmetov, ktoré sa
na snímke zobrazia markantne a jednoznačne ako napr. vefké skaly, snehové polia, kosodrevina a pod. Potom bolo
možné pri vyhodnocovaní snímok jednoznačne identifikovať
jednotlivé vlícovacie body podfa náčrtku vyhotoveného pri
snímkovaní.
Na snímkovanie sme použili meračskú kameru - fototeodolitPhoteo 1318 ZeissJena s konštantou!= 194 mma snímkovým formátom 130/180 mm. Snímkovým materiálom boli
ortochromatické sklené Topo dosky ORWO s citlivosťou 3
až 6 DIN. Súčasťou fototeodolitu je aj orientačné zariadenie
na zabezpečenie rovnobežnosti osí záberu snímok stereodvojice vyhotovenej na koncových bodoch fotogrametrickej
základnice. Osi záberu sú buď kolmé na základnicu (normálny prípad stereofotogrametrie), alebo rovnobežne dofava,
prípadne doprava stočené o určitý uhol [4].

Por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pleso
Hincovo - Vel'ké
Terianske - Nižné
Temnosmrečinské - Nižné
Kriváňske Zelené
Bielovodské Žabie - Vyšné
Wahlenbergovo - Vyšné
Bielovodské Žabie - Nižné
Štrbské
Litvorové
:ťadové (Zbojnícke)

Max. hlbka
m
54,0
47,3
38,1
29,5
24,8
20,6
20,5
20,3
19,1
18,0

Niektoré plesá (Zbojnícke, Račkove) sme súčasne s vyhotovením snímok zmerali aj hlbkovo. Ako bóje sme použili balóny s primerom asi 30 cm ukotvené kameňom
spusteným na dno z nafukovacieho člna, pričom sa súčasne
merala aj hlbka. S týmto experimentom sme však narazili
na tofko prekážok ohrozujúcich časový plán terénnych
prác, že sme museli tieto dve základné úlohy rozdeliť. Pria10 nám aj šťastie - armádny výskum bol ochotný po skončení mapovacích prác pripojiť sa meraním hlbok echosondou. Pre takéto meranie boli spofahlivé mapy plies
bezpodmienečným podkladom, podfa ich sa vytyčovali
trasy pre pohyb člna s echo sondou [6]. Objemy plies sa počítali podfa Simpsonovho pravidla [1], pričom na meranie
ploch jednotlivých izobát slúžil digitálny polárny planimeter.
Vyhodnotenie snímok na priestorovom analógovom vyhodnocovacom prístroji pre pozernnú stereofotogrametriu stereoautograf 1318 Zeiss Jena - malo grafický výstup vo
forme polohopisnej a výškopisnej mapy v mierke 1:1000, prípadne 1:2000. V mierke 1:2000 sa vyhodnocovali najvačšie
plesá ako Hincovo a Strbské pleso alebo skupiny plies (Roháčske, Žabie Bielovodské plesá). Spolu bolo na stereoautografie vyhodnotených vyše 200 stereodvojíc. Nezanedbatefnou výhodou bola aj skutočnosť, že v tíme fotogrametrov bol
aj profesionálny operátor - vyhodnocovatef (Y. Gregor).
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Ukážka vyhodnotenia Zbojníckych plies vo Vefkej Studenej
doline, s izobatami odvodenými z meraní pomocou balónov,
je na obr. 1.
Základný interval vrstevníc výškopisu je vzhfadom na vefké skony terénu 2 m a výškový rozsah výškopisu je 20 m od
hladiny plesa, čo dáva dostatočný obraz o morfológii reliéfu
najbližšieho okolia plesa. Súčasťou polohopisu okrem obrysu
hladiny a kosodreviny sú aj jednotlivé skaly a kamene v plese,
ktoré vyčnievajú nad maximálnu hladinu. Práve tieto detaily
sa ukázali pri meraní hlbok ako výborné orientačné body pri
zákrese trás hlbkových profilov do mapy priamo v teréne.
Na výskurnné a študijné ciele sú ako vhodný výrazový prostriedok účelné fotografické zvačšeniny originálnych snímok
použitých na vyhodnotenie. Súčasne s vyhodnotením možno
na stereoautografe zakresliť do favej snímky stereodvojice
perspektívne vrstevnice okolitého terénu (obr. 2 - Zbojnícke
plesá).
Popri mapách plies je doležitým výsledkom merania KG
SvF súhmná tabul'ka základných morfometrických parametrov tatranských plies (pozri tab. 1). Dalším výsledkom spracovania údajov sú tabufky poradia prvých 10 plies zostavených z hfadiska:
a) nadmorskej výšky hladiny (tab. 2),
b) plochy (tab. 3),
c) objemu (tab. 4),
d) maximálnej hlbky (tab. 5).
Význam uvedených meraní, a teda aj ich pónosu pre vlastivedu a vodné hospodárstvo je v hlavných smeroch tento [6]:
1. Získali sa presné údaje o morfometrii plies, ich okolitom
teréne a vegetácii do výšky 20 m nad hladinou plesa. Z vyhodnotených údajov o hlbkach plies sa získali aj údaje
o objeme plies, čiže o vefkosti vodných zásob v jazerách
Tatier.
2. Všetky uvedené údaje sú dOležitou informáciou o systéme
krajiny a sú použitefné na vodohospodárske riešenia,
3. Údaje umožňujú presne vyhodnotiť zmeny, ktoré neustále
v jazerách a ich najbližšom okolí prebiehajú, v dosledky
roznych pórodných pochodov (zasypávanie sutinami [5],
priesak podložím atd), vrátane klimatickych zmien (zvy-

K problematike drobenia pozemkov
V pozemkových spoločenstvách

šovanie výparu z vodnej hladiny, fadový režim plies, teplotná stratigrafia).

Pretože priestorová lokalizácia plies nebola vykonaná, merania boli vykonané v miestnych súradnicových systémoch.
Na záver možno konštatovať, že tak mapy plies s výškopisom a izobatami, ako aj súbor údajov v tabufke 1 predstavujú v určitom zmysle dOležitú časť základnej bázy údajov
informačného systému o tatranských plesách, vhodných na
zatiaf najobjektívnejšie porovnávanie zmien morfometrických parametrov tak s minulými, ako aj s budúcimi meraniami.

[1] GÁL, P.: Geodézia v stavebníctve. Bratislava, SAV 1959.
[2] Geografické názvy okresov: Dolný Kubín 1994.95 s. - Liptovský Mikuláš. 1990. 126 s. - Poprad. 1988. 146 s. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie.
[3] GREGOR, V.: Využitie fotogrametrie pri špeciálnych úlohách vo
vysokohorských terénoch. Geodetický a kartografický obzor, 11
(53),1965, č. I, s. 17-20.
[4] GREGOR Y.-BARTOŠ, P.: Fotogrametria a diafkový prieskum
Zeme I. Bratislava, Stavebná fakulta STU 1994.
[5] GREGOR, V.-PACL, J.: Zanášanie tatranských plies. Tatry,
[Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica] XLII, 2003, č. 1,
s. 12-13.
[6] PACL, J.: Podiel pozemnej stereofotogrametrie pri mapování tatranských plies. In: Interdisciplinárne aplikácie Katedry geodézie
SvF STU. Bratislava-Kočovce 1999, s. 1-2.
[7] PACL, J.: O Hincovom plese. Krásy Slovenska, XXXI, 1954,
č. 12, s. 384.
[8] TATRY - podrobný turistický atlas 1:25000. 1. vydanie Harmanec, Vojenský kartografický ústav, š. p., 2000. 160 s.
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Abstrakt
Súčasné ekonomické a administratívne nástroje obmedzujúce a zamedzujúce drobenie pozemkov a drobenie spoluvlastnických
podielov k pozemkom v pol'twhospodárskom podnom Jonde a v lesnom podnom Jonde na Slovensku sú nedostatočné aj pre prípady spoločenstevného vlastníctva. Nedostatky súčasného riešenia a jeho dOsledky. Návrh riešenia nedostatkov súčasného
stavu.

Summary
Contemporary economic and administrative tools that limit and prevent deviding the lots and shareholding to the lots both in
agricultural soil and Jorest land resources in the Slovak Republic are also insufficient in cases oj companionship ownership.
lnsufficience oj contemporary solution and its consequences. Proposal solution oj insufficiences oj contemporary state.
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Vo všeobecnosti možno povedať, že otázky súvisiace so zákazom, prípadne s obmedzením drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom sú nočnou morou katastra nehnutefností (KN) na Slovensku. Je známe, že
problematika drobenia pozemkov so všetkými svojimi negatívnymi dosledkami pre spoločnosť je prítomná vo všetkých
krajinách strednej Európy, s ktorými má Slovensko spoločnú
"katastrálnu" históriu, a s ktorými sa Slovensko už tradične
zvykne porovnávať. Bez ohfadu na to ale Slovensko má v tejto
oblasti jedno osobitné prvenstvo, a to rozsah v minulosti aplikovaného, z minulosti zdedeného a v prítomnosti posobiaceho nežiaduco vysokého stupňa rozdrobenosti pozemkov
a spoluvlastníckych podielov k pozemkom v extraviláne (aj
v pofnohospodárskom extraviláne aj v lesnom extraviláne)
[1]. Napriek tomu, že vefkostná štruktúra pozemkového
vlastníctva je tradične v určitej miere v stredobode pozornosti odborníkov KN a širšie odborníkov z oblasti pozemkového práva na Slovensku, nedarí sa negatívny trend pokračovania procesu ďalšieho drobenia zastaviť.
Medzi negatívne dosledky tohoto stavu vo všeobecnosti
a osobitne na Slovensku možno zaradiť oslabenie právnych
záruk vlastníctva, oslabenie možnosti výkonu vlastníckych
práv, postavenie vlastníkov pofnohospodárskych a lesných
pozemkov do nerovnoprávnej pozície v porovnaní s vlastníkmi iných vecí, znevýhodnenie podnikania v pofnohospodárstve a v lesnom hospodárstve a vyradenie vlastníctva pozemkov ako reálneho činitefa z mechanizmu ochrany
prírodných zdroj ov a životného prostredia. Nie síce rozhodujúcim negatívnym dosledkom priamo posobiacim v KN,
ale napriek tomu intenzívne prítomným dosledkom, je existencia technických ťažkostí pri spravovaní čoraz vačšieho
počtu rozsahom drobných pozemkov v súbore geodetických
informácií KN aj v súbore popisných informácií KN a čoraz
vačší počet spoluvlastníkov aj s "astronomickými" podielmi
v súbore popisných informácií KN [1].
V príspevku [2] bola venovaná pozornosť problematike
obmedzenia a zákazu drobenia pozemkov a drobenia spoluvlastníckych podielov k pozemkom v extraviláne vo všeobecnosti [3]. V tomto príspevku bude venovaná pozornosť
špecifickej kategórii vlastníckych subjektov - pozemkovým
spoločenstvám, ich vzťahu k zákazu drobenia pozemkov
a spoluvlastníckych podielov a najma negatívnym dosledkom nerešpektovania súčasných nástrojov na zamedzenie
drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom.

V roku 1993 bol prijatý zákon Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 181/(1993) Z. z. o pozemkových spoločenstvách [4] s ambíciou upraviť špecifické majetkové vzťahy
založené na spoluvlastíctve lesných pozemkov a pasienkov,
ktoré z ekonomických, verejných, ale aj individuálnych záujmov samotných vlastníkov nie je výhodné obhospodarovať
samostatne. Tento zákon ako špeciálna právna úprava podielového spoluvlastníctva sčasti doplňa a sčasti odchylne
upravuje niektoré hmotnoprávne otázky obsiahnuté vo všeobecných ustanoveniach Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve (§ 136 až 142). Tento zákon neupravil
problematiku právnych vzťahov podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnutefnosti komplexne a v neupravených
otázkach postavenia spoluvlastníkov odkazuje na Občiansky
zákoník.

Zákon o pozemkových spoločenstvách [4] bol parlamentom
prijatý v tesnej nadvliznosti na zákon NR SR č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom [3], ktorý v svojej tretej časti v § 22 až 24 reaguje na
verejný záujem na zamedzení ďalšieho nežiaduceho drobenia
pozemkov a drobenia spoluvlastníckych podielov k pozemkom
mimo zastavaného územia obce na Slovensku.
Pozemkovým spoločenstvom sa rozumie spoločenstvo
vlastníkov podielov spoločnej nehnutefnosti, na ktoré sa
vzťahovali právne predpisy o úprave právnych pomerov majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných
právnych útvarov, ktoré boli vydané oprávneným osobám
podfa § 6 ods. I zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pode a inému pofnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov a podfa § 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov s podmienkou, že takéto spoločenstvo bolo obnovené ku dňu účinnosti tohto zákona.
Členstvo v spoločenstve je zo zákona spojené s vlastníctvom podielu spoločnej nehnutefnosti. Povinné členstvo
v istej právnickej osobe, spojené s určitým pozemkom (ako
určité obmedzenie práva k nemu), založené priamo vznikom
vlastníctva alebo rozhodnutím vlastníkov vačšiny pozemkov
v určitom záujmovom území, nie je v histórii neznáme. Nadobúdatef vlastníctva podielu spoločnej nehnutefnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva
v rozsahu nadobúdaného podielu. Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnutefnosti musí mať písomnú
formu a nadobúda účinnosť dňom rozhodnutia o povolení
vkladu do KN.
Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnutefnosti je nedelitefné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať podfa § 141 a 142
Občianskeho zákonníka. Podmienky drobenia jednotlivých
vlastníckych podielov spoločnej nehnutefnosti mali upraviť
ich vlastníci tak, aby ďalej nevznikali vlastnícke podiely spoločnej nehnutefnosti s výmerou menšou ako 2000 mZ. Ďalšie rozdelenie podielu na menšie podiely je možné len za
podmienok, ktoré si spoločenstvo vopred určí, pričom zákon
zakazuje vytváranie takých podielov, ktoré by predstavovali
výmeru pozemkov menšiu ako 2000 mZ. Podfa zákona nie je
možné zrušiť podielové spoluvlastníctvo. Spoločenstvo ako
celok je nedelitefné (pozri dovodovú správu k zákonu o pozemkových spoločenstvách) [5]. Vlastníci podielov možu vykonávať svoje dispozičné oprávnenie prevodom iba celého
svojho podielu na iné osoby, a to za podmienok uvedených
v zákone. Zmluvná rovnosť spoluvlastníka pri nakladaní s podielom je obmedzená.
Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnutefnosti može
vzniknúť medzi fyzickými osobami, medzi fyzickými a právnickými osobami a medzi štátom, ktorý sa može stať spoluvlastníkom podielu na základe napr. dedenia (odúmrť) a darovania.
Nerozdelitefnosť spoločnej nehnutefnosti svojho času pri
vzniku spoluvlastníckych útvarov bol a daná prevažne
dovodmi prevádzkovohospodárskymi. K týmto pristúpili
v závere 20. storočia najma požiadavky na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa. Osobitné podmienky realizácie
vlastníckeho práva k podielom k spoločnej nehnutefnosti si
vyžiadali osobitnú úpravu inštitútu zákazu drobenia spoluvlastníckych podielov pod stanovenú výmeru pozemku, ktorá
je odlišná od právnej úpravy obsiahnutej v zákone NR SR
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180/1995 Z. z. [3]. Členovia spoločenstva sa dobrovoIne
můžu zaviazať k obmedzeniu s dispozíciou predmetu svojho
vlastníctva aj vo vličšom rozsahu, ako to ustanovuje zákon
(nesmú vzniknúť vlastnícke podiely s menšou výmerou ako
2000 m2), a to vo vyh1ásení spoločníkov o združení sa alebo
v zmluve o založení pozemkového spoločenstva.

Č.

Analýza doterajšej aplikačnej praxe štandardného režimu zamedzenia a obmedzenia drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom ukázala, že predmetné ustanovenia § 22 až 24 zákona NR SR Č. 180/1995 Z. z. [3]
v nezastavanom území obce prijaté na úseku skúmania vkladuschopnosti listiny pri návrhu na vklad vlastníckeho práva
do KN v zmysle § 28 až 33 katastrálneho zákona [6] začali
reálne působiť a sú dostatočné. Správy katastra (SK) si osvojili povinnosť skúmania zápisuschopnosti listiny i z pohIadu
sp1nenia zákonných podmienok o zákaze/obmedzení drobenia pozemkov i spo1uv1astníckych podie10v k pozemkom [2].
Zároveň ale táto analýza doterajšej aplikačnej praxe ustanovení tohto zákona týkajúcich sa zamedzení, resp. obmedzení
drobenia pozemkov a drobeni a spoluv1astníckych podie10v
k pozemkom ukázala, že zákonné nástroje prijaté na regulovanie zápisu do KN verejných listín z konaní o dedičstve
a z konan súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva, § 34 až 36a katastrálneho zákona [6], sú nedostatočné, reálne iba čiastočne
fungujú a zámer zákonodarcu sa v tomto prípade nestreto1
s očakávaným výsledkom.
Podobná analýza vykonaná s cieIom preskúmať působenie
súčasných nástrojov na zamedzenie drobenia pozemkov
a drobeni a spoluv1astníckych podielov k pozemkom v extraviláne v prostredí pozemkových spoločenstviev, t. j. ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. [4], prinies1a analogické výsledky s tým, že negatívne důsledky takéhoto
postupu prinášajú pre samotných spoluv1astníkov v pozemkovom spoločenstve i pre samotný KN ešte negatívnejšie důsledky.
Nie sú zriedkavé prípady, keď v prostredí pozemkových
spo10čenstiev sú predmetné zákonné kvantitatívne zamedzenia drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov
k pozemkom najmli v konaní o dedičstve nerešpektované;
tento stav je ešte zhoršený vedomým ignorovaním povinnosti zo strany SK signa1izovať príslušným miestam porušenie zákona vyhotoviteImi predmetných verejných listín.
Aj tu je to zrejme důsledkom vysokej administratívnej náročnosti signalizácie porušenia zákona v spojení s pretrvávajúcou nedostatočnou personálnou podporou zákonných
úloh SK a dlhou dobou očakávanej nápravy takéhoto protizákonného stavu.
Nerešpektovanie spomínaných zákonných kvantitatívnych
zamedzení drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov
k pozemkom v prípade spoločenstevného vlastníctva má nasledujúce dve podoby, ktorých důsledky budeme ilustrovať
na nasledujúcom modelovom prípade (pozemkové spoločenstvo 250 spoluvlastníkov s majetkovou podstatou - spoločnou nehnuteInosťou pozostávajúcou z 9 pozemkov - parciel s druhom pozemku striedavo lesný pozemok a trvalý
trávny porast):
a) po úmrtí spo1uvlastníka - poručiteIa poradové číslo 154
so spoluvlastníckym podielom 5/1000, ktorého výmera
spoločnej nehnuteInosti (t. j. 9 pozemkov) pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel je 1950 m2, nastupujú do vlastníctva na základe dedičského konaniajeho dvaja dedičia: prvý
dedič na poradové číslo 154 so spoluvlastníckym podie-

lom 3/1000 a druhý dedič na poradové číslo 251 so spoluvlastníckym podie10m 2/1000; porušené bolo ustanovenie § 4 zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. [4],
b) po úmrtí spo1uvlastníka - poručiteIa poradové číslo 154
so spo1uvlastníckym podielom 5/1000 nastupujú do
vlastníctva na základe dedičského konaniajeho dvaja dedičia: prvý dedič na poradové číslo 154 so spoluv1astníckym podielom 5/1 000 k 3 pozemkom - parcelám (skupina pozemkov A) a druhý dedič tiež na poradové číslo
154 s tým istým spoluvlastníckym podielom 5/1000
k zvyšným 6 pozemkom spo10čnej nehnuteInosti (skupina pozemkov B); skupina pozemkov A ostáva v majetkovej podstate doterajšieho listu vlastníctva (LV)
a skupina pozemkov B odchádza do novoza10ženého LV;
na doterajšom ale už aktua1izovanom LV bude 250 spoluvlastníkov s tým, že poradové číslo 154 bude mať prvý
dedič a na novozaloženom LV bude tiež 250 spo1uvlastníkov s tým rozdielom, že poradové číslo 154 bude mať
druhý dedič; spoločná nehnuteInosť (9 pozemkov - parciel) sa rozdelila na 3 pozemky a na 6 pozemkov, čím
vznikli vlastne dve nové neidentické pozemkové spoločenstvá; porušené bolo ustanovenie § 4 zákona NR SR
č. 18111995 Z. z. [4].
Zákon o pozemkových spoločenstvách [4] dosť nešťastne
na viacerých miestach pracuje s termínom "spoločná nehnutefnosť (§ 2 ods. 1 a i.). Nešťastný rozmer tejto definície spočíva v tom, že pod pojem "spoločná nehnutefnosť" hmlisto
zavedený v § 2 zákona [4] sú zrejme subsumované všetky
pozemky vo v1astníctve pozemkového spoločenstva, teda ide
fakticky o istú množinu viacerých nehnutefností. Preto by
bolo bývalo vhodnejšie, keby zákon [4] použil tento termín
v množnom čísle, t. j. "spoločné nehnutefnosti spo1očenstva"
alebo "spoločné pozemky spo10čenstva". Vefkostný limit
drobeniajednotlivých podielov spoločnej nehnutefností (§ 4
ods. 2 [4]) vzťahuje na súhrnnú výmeru všetkých pozemkov
patriacich do spo10čnej nehnutefnosti, aj keď jednotlivé pozemky spoločnej nehnutefnosti nemusia byť situované vo
vzájomnom susedstve, ale můžu byť od seba i značne vzdialené. Aplikačná prax priniesla aj pokusy vysvetlovať tento
vefkostný limit tak, že sa vzťahuje na každý pozemok v spoločnej nehnutefnosti separátne. Aj táto definícia, ktorá nekorešponduje s definíciou nehnutefnosti podfa katastrá1neho zákona [6] (nehnutefnosťou sú pozemky podfa § 3 ods. 1
katastrálneho zákona, vybrané kategórie stavieb podfa § 6
ods. 1, byty a nebytové priestory podfa § 6 ods. 1 katastrálneho zákona) mohla istým podielom prispieť k súčasnému
stavu nižšej disciplíny v aplikačnej praxi ustanovení zákazu
drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom v pozemkových spoločenstvách.
Po účinnosti zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. [4] si aplikačná prax vyžiadala, aby SK v prípadoch, ak mala vedomosť o tom, že predmetný výpis z LV pozemkového spoločenstva má byť použitý na potreby dedičstva, do výpisov
z LV v časti poznámky rukou vpisovala text, alebo jeho iný
modifikát: "Pozemkové spoločenstvo podfa zákona NR SR
č. 18111995 Z. z.; v zmysle ustanoveni a § 4 tohto zákona
je nedelitefné." CieIom tohto kroku bolo signalizovať čitatefom LV, že ide o pozemkové spoločenstvo, a tým prispieť
najmli k zamedzeniu ďalšieho nežiaduceho drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov. Žiaf, tento krok sa
iba postupne, a aj to nedůsledne, uviedol do života. Pozitívnym krokom bola distribúcia aktualizovaného softvéru
v roku 2003 na SK, ktorým sa umožnilo automatické vytlačenie uvedeného štandardného textu na všetky počítačové výpisy z LY.
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Dóslednejšiu aplikáciu verejného záujmu na zamedzení ďalšieho nežiaduceho drobenia pozemkov a drobenia spoluvlastníckych podielov k pozemkom v zmysle § 4 zákona NR
SR č. 181/1995 Z. z. [4] možno docieliť niektorým z nasledujúcich nástroj ov, prípadne ich kombináciou:
a) Novelizovať zákon o pozemkových spoločenstvách [4],
alebo katastrálny zákon [6], a to rozšírením kompetencie
SK o právo a povinnosť posudzovať, či na zápis záznamom
do KN predložená verejná listina z konania o dedičstve
a z konania súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva nie je
v rozpore s § 4 zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. [4] a v prípade pozitívneho zistenia nevykonať zápis do KN a vrátiť
verejnú listinu navrhovatefovi alebo vyhotovitefovi listiny.
Doterajšia prax, keď SK v prípade verejných listín porušujúcich § 4 zákona NR SR Č. 181/1995 Z. z. [4] (zamedzenie ďalšieho drobenia spoločnej nehnutefnosti a ďalšieho drobeni a spoluvlastníckych podielov v pozemkovom
spoločenstve) musí takúto verejnú listinu zapísať a maximálne móže (resp. musí) signalizovať porušenie zákona,
nie je účinná a nedokáže zastaviť ďalšie nežiaduce drobenie pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom.
Na takéto riešenie ale v súčasnosti chýba "politická" vófa
s poukazom, že nie je riešený problém tam, kde vzniká
(notárske úrady, súdy), a že opatrenia na odstraňovanie nedostatkov sa majú prijímať tam, kde vznikajú (navyše je
viac-menej isté, že takéto rozšírenie úloh SK by nebolo
rozpočtovo podporené).
b) Novelizovať zákon o pozemkových spoločenstvách [4]
spresnením definície "spoločnej" nehnutefnosti so súbežným deklarovaním, že doterajšia "spoločná" nehnutefnosť
pozemkového spoločenstva v jednom katastrálnom území
je vpísaná do majetkovej podstaty jediného LV (t. j. aplikovať zásadu jedno pozemkové spoločenstvo - jeden LV).
c) Novelizovať zákon o pozemkových spoločenstvách [4] zavedením sankcií za takéto porušenie § 4 zákona proti autorovi verejnej listiny z konania o dedičstve a z konania
súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva.
d) Novelizovať zákon o pozemkových spoločenstvách [4]
spojením tohto porušenia zákona s absolútnou neplatnosťou právneho úkonu v súvislosti s konaním o dedičstve
a s konaním súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva.
e) Prijať ekonomické nástroje obmedzujúce drobenie, napr.
progresívnu daň z nehnutefností pre pozemky prípadne
spoluvlastnícke podiely k pozemkom podlimitného rozsahu (menšie ako 2000 m2). Daň z nehnutefností by nepriamo úmerne narastala s klesajúcou hodnotou podlimitnej výmery.

Verejný záujem na zamedzení ďalšieho nežiaduceho drobenia pozemkov a drobenia spoluvlastníckych podielov k pozemkom v zmysle § 4 zákona NR SR Č. 181/1995 Z. z. [4]
prikazuje venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť.
Výsledkom bude posilnenie právnych záruk vlastníctva, posilnenie možnosti výkonu vlastníckych práv, zlepšenie postavenia vlastníkov pofnohospodárskych a lesných pozemkov v porovnaní s vlastníkmi iných vecí, zvýhodnenie
podnikania v pofnohospodárstve a v lesnom hospodárstve
a zaradenie vlastníctva pozemkov, ako reálneho činitefa do
mechanizmu ochrany prírodných zdroj ov a životného prostredia. Je vhodné zvažovať i doteraz netradičné nástroje na
zastavenie ďalšieho nežiaduceho drobenia pozemkov a dro-

benia spoluvlastníckych podielov k pozemkom. Bude užitočné analyzovať i analogické nástroje v ďalších krajinách
strednej Európy.
Príspevok vznikal v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA
1/0213/03 Nový model pozemkových úprav pofnohospodárskeho
územia založený na identifikácii pozemkového vlastníctva a užívania.

[l] HORŇANSKÝ,I.: Katasternehnutelností v praxi. Bratislava, vydavatelstvo EPOS 2003. 365 s.
[2] HORŇANSKÝ, 1.: Dokážeme zamedziť drobenie pozemkov?
Geodetický a kartografický obzor, 49 (91), 2003, č. 11,
s.235-239.
[3] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
[4] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18111995 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách.
[5] KUKUČKA, J. akolektív: Pozemkové právo II [Vybrané zákony
s komentárom]. Bratislava, vydavatelstvo TriPe 1995.
[6] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutelností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteInostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Lektoroval:
Ing. Juraj Palčík, PhD.,
Prešov

21. srpna 2003 zemřel ve věku 91 let nestor českých kartografů
Miloš Diviš. Narodil se 26. ledna 1913 v Praze. Jako zkušený armádní reprodukční grafik se stal v roce 1954 jedním z prvních zakládajících pracovníků vznikajícího Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze (nyní Kartografie Praha, a. s.). Vzhledem k jeho
dlouholetým praktickým a teoretickým znalostem a výtvarnému citu
se stal vedoucím technické redakce podniku a jeho podíl na vývoji
a stabilizaci technologií kresby a reprodukce mapových děl byl pro
ústav velkým přínosem. Významným způsobem se podílel na přípravě a výchově nových pracovníků vznikajícího ústavu.
Jako spoluautor a technický redaktor ovlivnil vznik reprezentativních publikací "Mapování a měření českých zemí - I. a III. díl",
které jsou dosud jedním ze základních zdrojů informací o historii
oboru.
I řada významných, dosud nepřekonaných kartografických publikací, jako např. Atlas československých dějin a Národní atlas ČSR
z konce šedesátých let, koncepce souboru "Poznáváme svět" a Jednotné soustavy školních kartografických pomůcek vznikala za jeho
působení v technické redakci ústavu.
Od začátku sedmdesátých let řídil oddělení odbytu Kartografie
Praha, později listinnou dokumentaci a archiv. V 82 letech odešel do
důchodu, ale o činnost podniku se neustále aktivně zajímal.
Své všeobecné kulturní vzdělání uplatnil při lektorské a poznávací vlastivědné činnosti a přípravě kulturně poznávacích zájezdů
v aktivním věku i jako předseda klubu seniorů. Skvělý znalec historie výtvarného umění se až do konce života aktivně věnoval svým
zálibám, maloval, přednášel o výtvarném umění, v 89 letech se stal
posluchačem kursu využití internetu pro seniory. Byl vášnivý radioamatér, který udržoval spojení prakticky se všemi kontinenty. Řada
jeho bývalých kolegů a kolegyň na něj bude vždy vzpomínat jako na
příKlad skutečně renesanční osobnosti, jako na člověka, který žil svůj
život naplno až do konce.
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Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Dvě osobnosti evropské geodézie
s podobnými osudy - španělský generál
Carlos Ibáiiez e Ibáiiez a náš plukovník
Dr. Ladislav Beneš

Geodetická obec rozdělené Evropy padesátých let 20. století vzala
s určitým uspokojením na vědomí vznik a existenci dvou kontinen-

tálních předdružicových geodetických systémů European Datum
1950 (ED-50) a Souřadnicového systému 1942 (S-42). Vzhledem
k tomu, že z obou stran byl vlastní systém rozvíjen i na území (překrytu) systému sousedního, bylo to považováno za podstatný pokrok
k integraci tehdy existujících národních geodetických systémů do společného systému evropského. Snahy po evropské geodetické integraci
mají své kořeny již od konce 18. století. Avšak diferenciace ekonomických, politických a mocenských zájmů a v důsledku nich i vojenských aktivit způsobovala nejrůznější peripetie a zpoždování až přerušování kontinuity tohoto procesu. Přesto však již klasická vyšší
geodézie, která objektivně nezná hranic, nesmírně přispívala již od
dob osvícenství ke sbližování evropských národů a jejich kultur.
Charakter zeměměřictví, vyšší geodézie zvláště, klade na vědecké
pracovníky a realizátory jejích úkolů také vysoké požadavky na charakterové vlastnosti, které často ovlivňovaly jejich jednání a v důsledku toho i životní osudy.
Chtěl bych poukázat na práci, výsledky a podobnost životních drah
dvou významných představitelů evropské geodézie 19. a 20. století španělského geodeta, generála Carlose Ibáneze e 1háneze de Ihero
a plukovníka čs. vojenské zeměpisné služby Dr. Ladislava Beneše.

1. Připomenutí životní dráhy Carlose Ibáňeze e Ibáňeze
de Ibem
Narodil se v roce 1816 v rodině, která se vyznačovala dlouholetou
vědeckou a vojenskou tradicí. Již od svých 13 let je Carlos připravován ke službě Španělsku a exaktním vědám - především matematice. V roce 1838 se stává kadetem vojenské inženýrské akademie pozemního vojska. Vzhledem ke své přípravě a schopnosti
exaktního matematického a technického způsobu myšlení dosahuje
v krátké době příslušného vzdělání a postupu na vojenské dráze.
Jako poručík se zúčastňuje portugalské kampaně; je pověřen zpra-

Ing. Drahomír Dušátko, CSc.,
VGHMÚŘ v Dobrušce

cováním mapy pro přesun vojska - itineráře pochodové osy OportoTuy a plánu města Valem;:ada Minho. Úkolu se zhostil výtečně;
osobně se zároveň prakticky přesvědčil o nutnosti geodetického
souřadnicového podkladu - sítě geodetických bodů pro topografické mapování. Tato zkušenost se stala jeho osobním krédem uplatňovaným při plánování a organizaci pozdějších geodetických a mapovacích projektů. Geodézie se tak stala hlavním polem jeho
působení, na kterém dosahoval vynikajících výsledků a také nejvyšších poct.
Nástup revoluční republikánské vlády počátkem 40. let 19. století
Gejím aktivistou byl geograf Fermín Cabellero, který byl zároveň
předsedou madridské Geografické společnosti) přinesl mj. také dekret z 26.9.1843 o vytvoření komise o třech sekcích, jejímž úkolem bylo zpracování projektu geodetických, mapovacích a kartografických prací pro tvorbu kvalitní geografické mapy Španělska.
Vzhledem k nestabilitě republikánského režimu bylo zpracování projektu odloženo. Po deseti letech však vznikla vládní komise, jejímž
členem byl opět Ibáfiez, který byl pověřen vedením geodetických
prací a vytvořením bodového základu pro topografické mapování.
Vzhledem k tehdejším trendům, vzniku a praktikám metrologie
klasické geodézie se Ibáiíez ihned věnuje konstrukci základnového
měřidla - platinového metru pro určení délky geodetické základny
nezbytné pro rozvinovací metodu triangulace. Podle jeho projektu
byl tento metr vyroben v Paříži; v krátké době si získal pro svoje
přesnostní, kvalitativní charakteristiky mezinárodní uznání. Jeho
první verze z roku 1858 poskytovala relativní chybu 1:5 800 000
s produktivitou měření 30 mIhodinu.
Základnový přístroj byl použit pro určení hlavní délkové základny
Španělska Madridejos u Toleda (obr. I), Gejí délka je 14 662,885 m,
relativní přesnost 1,7 . 10-7), která byla použita při rozvíjení trigonometrické sítě Španělska; výsledky byly publikovány v práci "Base
central de la triangulación geodésica de Espana". Práce byla
v krátké době přeložena do francouzštiny, a posléze i do němčiny.
S Ibáfiezovým základnovým přístrojem byly dále určeny tři základny na Baleárech; byl také použit při základnových měřeních
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v Anglii, Švýcarsku a posloužil jako vzor při konstrukci obdobného
přístroje pro Egypt. Ibáíiez pak s cílem zvýšení produktivity navrhl
další monometalickou verzi svého pravítka (relativní chybu mělo
1:2 200000, která byla sice nižší, avšak rychlost postupu měření
byla již 200 mIhodinu). Měřické práce na výstavbě trigonometrické
sítě Spanělska zatím úspěšně pokračovaly.

V květnu 1861 byl podplukovník ženijního vojska don Carlos
Ibaíiez e Ibáíiez de Ibero zvolen plénem Královské akademie věd jejím řádným členem se zařazením do sekce exaktních věd - které pak
v období 1863 až 1890 předsedal. Vstupním projevem nového člena
Akademie by10 pojednání o historickém vývoji astronomických a geodetických přístrojů ajeho osobním příspěvku ke zdokonalení jejich
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konstrukce. V letech 1882 až 1884 pak Ibáfiez dokonce zastával
funkci viceprezidenta
této Akademie. Vládou byl pověřen, aby studoval metody tvorby topografických
map v podminkách terénu Španělska a zároveň byl ustanoven náčelníkem I. geodetického katastrálního distriktu.
V průběhu dalších pěti let se proto Ibáfiez věnuje studiu a vědecké
práci; publikoval zkušenosti z budování trigonometrické
sítě Španělska. za což se mu dostávalo mezinárodního
uznáni.

V roce 1851 proběhlo v Berlíně zasedání představitelů evropské geodézie, kde díky iniciativě pruského generála Bayera byla založena
Me~inárodni geodetická asociace. Na zasedání Asociace v roce 1866
v Neuchatclu je Ibáfiez. vedoucí španělské delegace, zvolen do jejího předsednictva.
Touto volbou začíná jeho aktivni účast na přípravě velkých evropských geodetických projektů. Projednávaný návrh stupňového
měření poledníku Christianie
(Oslo) - Palermo
navrhl rozšířit o zaměření poledníkového
oblouku ze Shetland přes
kontinentální Evropu a Středomoří až na Saharu. Vzhledem ke kontinentální povaze těchto projektů byl název Asociace rozšířen na
"Mez)národni geodetickou asociaci pro měřeni evropských polednikon'ch oblouků a rovnoběžek".
Na tomtéž zasedání byl lbáfiez v tajném hlasování jednomyslně
zvolen na první tříleté období jejím předsedou. Obdobně byl opakovaně jednomyslně
volen na další tři období; funkci tedy zastával
až do své smrti. Přestože docházelo ve Španělsku ke změnám mocenskopolitických
podmínek,
byla jeho osobnost
respektována
všemi vládami. V tehdejším odborném světč se jeho povčst jako
vědce a organizátora rychle rozšířila.
Španělskou vládou byl v roce 1866 pověřen jejím zastupováním
v Mezinárodní komisi pro míry a váhy; v roce 1872 se stal dokonce
jejím předsedou. Ačkoliv pro metrologický problém nebylo přes lbáfiemvou snahu dosaženo solidní a legislativně trvalé dohody. v tomto
vypjatémjednacím
období však projevoval diplomatickou obratnost.
Jejím výsledkem bylo angažováni francouzské vlády. která po uznáni
definice metru a kilogramu, svolala v roce 1873 novou mezinárodní
konferenci - již na mezivládní úrovni. Podařilo se tak dosáhnout vzájemné dohody. která byla schválena 21 vládami evropských a amerických států; zároveň byl založen "Mezinárodní
ústav měr a vah"
v PaviIlon de Breteuil v Sévres.

O/JI: 3 Podobima

generála Carlose Ibáíiez e Ibáíie~e dl' Ibero,
markýze dl' Mulhacén

V období druhé španělské republiky byl založen v Madridě
"GeografickÝ a statistický úlad". jehož ředitelem byl pro své profesionální kvality a zásluhy o rozvoj geodézie ustanoven dekretem
vlády Španělska ze dne 12.9. 1870 Carlos Ibafiez e Ibáfiez.
Pojetí úkolů tohoto ústavu bylo velmi moderní a je plně poznamenáno Ibánemvým
rukopisem:
- určování tvaru a rozměru Země,
- rozvíjení triangulace všech řádů na území Španělska.
- pro mapování uskutečňovat
zhušťování rozvijené geodetické triangulace grafickou triangulaci topografickou.
- zahájení prací přesné nivelace,
- rozvinutí topografického
katastrálního mapování včetnč shromaždování geografických
informací,
- určování mezinárodních etalonů délkových mčr a vah. jejich šíření
a dohled nad jejich dodržovánim.
Byly vytvořeny polní geodetické. topografické a "statistické" skupiny a na základě trigonometrické
sítě zahájeno mapování v měřítku
1:50000, dílo na svou dobu neuvěřitelně odvážné. Vzhledem k vládním požadavkům správní, administrativní
povahy byla publikována
díla" Census oh\"l'atelst\'{f Spanělska, rok /877", "V~eobecnÝ se~n(/lnll1ěst, obci, I'esnic a lokalit 49 provincii Spanělska"
a "Geografický a .Itatistický popis Spanělska. "
Vyvrcholením
životního díla generála Ibáfieze byla příprava
a v roce 1879 realizace geodetického
mezikontinentálního
spojení
Evropy a Afriky (obr. 2). Tato akce byla ve Španělsku hodnocena
jako nejdúležitější geodetická operace a vedle Struveho oblouku jako
rozhodující příspěvek k zahájení geodetické integrace Evropy a Afriky. Příprava tohoto projektu probíhala ve spolupráci s francouzskou stranou (představitelem
byl pozdčji čs. geodetům známý generál Perrier. který tehdy vedl geodetické práce v Alžíru).
Podle plánu a organizace prací. jejich materiálním a technickém
zabezpečení
na kterých se obě strany dohodly. byly měřeny horizontální úhly, astronomické
šířky a rozdíly astronomických
délek
a azimuty. Ve Španělsku to byla na Laplaceových
bodech v pohoři
Sierra Ne\'{fda - Mulhacén (3 482 ml. Tetica de Bacares (2 080 m).
v Alžíru v pohoří Mont dl' T/emcen cca 200 km vzdáleném to byly
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Obr. 5 Dr. Ladislav Beneš (25) a další osobnosti evropské
a světové geodézie 20. let 20. století (jako 26. je generál Boškovič)
na karikatuře španělského listu ABC (ze dne 9. 10. 1924)

Laplaceovy body Filhaussen (I 140 m) a Mont Sabiha (589 m). Pro
denní úhlová měření byly použity heliotropy, v noci pak elektrické
reflektory na parní pohon.
Měřické práce byly řízeny Ibáňezem z Pařiže, kde již zastával
funkci předsedy Mezinárodní geodetické asociace. Za uskutečnění
projektu tohoto mezikontinentálního geodetického spojení byl Ibáfiez jmenován markýzem z Mulhacénu.
Po odvedení práce ve prospěch španělské a evropské geodézie nastal v jeho životě, obdobně jako v případě plk. Dr. Beneše, zlom.
V roce 1889 vznikly mezi Ibáfiezem a ministrem veřejných prací
hrabětem de Xiquena rozpory pro byrokratické přístupy ze strany
jeho ministerstva, vládnímu zasahování do řízení a činnosti Geografického a statistického ústavu. Jejich důsledkem byla Ibáňezova
rezignace na funkci ředitele ústavu a po několika měsících pak následovala jeho emigrace s celou rodinou do francouzské Nice. Tam
krátce nato, dne 28. 1. 1891 zemřel a byl pochován.
Dnešní Španělsko hodnotí generál Ibáiíeze po lidské, morální
a profesionální stránce velmi vysoko. Podle dochovaných dobových
fotografií (obr. 3) měl přímý pohled, noblesní profil s vysokým čelem, výraz jeho tváře byl zasmušilý až posmutnělý. Vynikal inteligencí, znalostí matematiky, jazyků (ovládal angličtinu, francouzštinu
a němčinu). Jako organizátor byl velmi výkonný; měl pevný a čestný
charakter a přitom byl velmi společenský. Všechny tyto vlastnosti se
v plné míře projevily v průběhu a v závěru jeho sporu s ministrem
veřejných prací. Pro své neobvyklé pracovní výkony se nesmazatelně zapsal do procesu evropské geodetické integrace.
Ibáfiez byl také obdařen diplomatickým talentem. Projevoval jej
již při jednání o přijetí metrického délkového standardu, ale také při
složité mezinárodní situaci při delimitaci a vytyčování hranice mezi
Kolumbií a Venezuelou, jejímž řešením byl pro své schopnosti španělskou vládou pověřen a do Jižní Ameriky jako expert vyslán.
Během svého života, tedy kromě funkcí a poct ve Španělsku, byl
nebo zastával funkce:
- předsedy Mezinárodní geodetické asosicace; opakovaně byl jím
volen až do své smrti,
- předsedy Mezinárodní komise pro míry a váhy,
- dopisujícím členem Akademií věd v Paříži, Berlíně, Bruselu, Římě,
Washingtonu,. Buenos Aires, Královské statistické společnosti
v Londýně a Ustřední statistické komise Belgie,
- nositelem Ponceletovy ceny pařižské Akademie věd,
- důstojníkem Čestné legie,
- rytířem Řádu italské koruny, Řádu rumunské koruny, egyptského
řádu Medžidije, portugalského Řádu Concepción da Villaviciosa
a Řádu Svaté Anny Ruska.

3. Plukovník Dr. Ladislav Beneš - protějšek generála
Ibáíieze
Osobnost plukovníka Dr. Ladislava Beneše, jeho biografie byla na
půdě Národního technického muzea popsána díky jeho synovi, Ing.
Ctiradu Benešovi; jeho příspěvek je uveřejněn v Rozpravách NTM
[6] a tematicky i v dalších publikacích. Vzhledem k tomu se pouze
omezím na zdůraznění těch povahových rysů a také událostí, které
životní osudy obou geodetů a vojáků tolik sbližují.
L. Beneš se narodil 26. listopadu 1882 v Pečkách. Již jako středoškolák se s oblibou věnoval jednomu z nejtěžších předmětů - matematice. V průběhu dalšího studia se postupně orientoval na astronomii. Po ukončení prezentační služby odjel v roce 1907 do Pařiže,
kde pracoval na astronomické observatoři a setkal se mj. s Milanem
Rastislavem Štefánikem. Za rok pak odchází do Heidelbergu, kde na
tamní astronomické observatoři pracoval do září 1909, dále pak pokračoval ve studiích na observatoři ve Štrasburku, kde také publikoval své první práce z oblasti observační astronomie. Těsně před
1. světovou válkou odcestoval Beneš do Ruska, kde v Petro hradu
studoval seismiku a na pulkovské observatoři pokračoval dále ve studiu astronomie. V roce 1916 byl přijat do ruské armády, byl přidělen k topografickému oddělení generálního štábu v Petro hradě,
v lednu 1917 vstupuje do čs. legií v Rusku a v dubnu 1918 se dostává přes Murmaňsk do Le Havru, odtud do Cognacu, kde požádal
o zařazení - opět - do topografického kurzu, což bylo velením podpořeno. Po jeho absolvování se stává velitelem roty 22. pluku čs. legií. V září 1918 se stal spojovacím důstojníkem - topografem u 134.
francouzské divize.
Jeho vztah k vojenské topografii a kartografii předurčil jeho další
vojenskou, vědeckou a pracovní dráhu. Ministrem zahraničí Dr. E.
Benešem byl povolán, aby zorganizoval kartografické oddělení při
čs. mírové misi, jehož posláním bylo připravit pro mírovou konferenci ve Versailles návrh průběhu hranic samostatného čs. státu.
Tuto činnost L. Beneš vhodně spojil se studiem a získáváním zkušeností u francouzské vojenské geografické služby (Service géographique de l'armée). Tyto souběžné aktivity měly zabezpečit potřebný potenciál pro předpokládané založení obdobné organizace
v čs. armádě (obr. 4).
Taková instituce, Zeměpisný ústav, vzniká zprvu jako kartografické oddělení při vrchním velitelství čs. armády (27. 11. 1918).
V Zeměpisném ústavu - od 12. 1918 již IX. odboru MNO, byl zřízen odbor astronomicko-geodetický, jehož výkonným velitelem byl
od října 1919 jmenován kpt. Dr. Ladislav Beneš. V roce 1920 vzniká
"Čs. vojenský zeměpisný ústav", kde L. Beneš, již jako velitel astronomicko-geodetického odboru, organizuje provedení přesné nivelace Velké Prahy, pro geometrické zabezpečení jejího územního
rozvoje. Práce proběhly úspěšně od prosince 1919 do listopadu 1920
ve spolupráci s dalšími institucemi.
V roce 1922 byl škpt. Dr. L. Beneš delegován na I. Valné shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (MUUG)
do Říma. Tam na základě iniciativy gen. Boškoviče, velitele bělehradského VZÚ, bylo přijato rozhodnutí o prodloužení existujícího Struveho poledníkového oblouku přes část území Polska,
ČSR, Rumunska, Jugoslávie a Řecka přes Krétu do Alexandrie.
Ke studiu tohoto návrhu a přípravu realizačního projektu byla ustavena stálá komise složená ze zástupců osmi států. Tato komise
měla na příštím II. Valném shromáždění Unie v Madridu v roce
1924, předložit k projednání a schálení příslušný projekt. Předsedou této stálé komise byl zvolen gen. Boškovič a jejím tajemníkem mjr. Dr. L. Beneš (obr. 5).
Na II. Valném shromáždění MUGG v Madridu, kterého se L. Beneš také zúčastnil, byl předložený projekt schválen.
V jednotlivých evropských státech pak byly zahájeny geodetické
a astronomické práce, které spočívaly v revizi vlastních geodetických základů v poledníkovém pásu mezi 20° a 25° východní délky,
podle potřeby jejich doměřením či zpřesněním a mezistátním spojováním.
Také na čs. území proběhla revize geodetických základů, na Podkarpatské Rusi vybudovaných ještě koncem 19. století vídeňským
VZÚ, které byly již zastaralé a nedostatečně přesné. L. Beneš proto
naplánoval nové práce v síti, se zřetelem jak k její modernizaci
a zpřesnění, tak i ke spojení se sítěmi polskou a rumunskou. K tomu
byla zřízena a invarovými dráty zaměřena u Mukačeva délková základna o délce 9,6 km, která měla při rozvíjení nové sítě ajejím spojováním zabezpečit nezbytnou kvalitu. Zároveň probíhala v letech
1925 až 1928 nová astronomická a příslušná geodetická měření; obdobně tomu bylo i v Polsku a Rumunsku. V Řecku bylo dokonce navrženo realizovat geodetické spojení mezi Krétou a africkou Alexandrií také prostřednictvím aerotriangulace (tento návrh byl uložen
v archivu dřívějšího VZÚ; dnes je ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadě v Dobrušce) (obr. 6).
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L. Beneš při tomto pracovním záběru neopomíjel další oblasti geodézie, bylo to např. měření tíhového zrychlení prostřednictvím kyvadlového přístroje. K tomu vyčlenil personál, který byl přidělen
k prof. Kladivovi v Brně, kde získával měřické zkušenosti. Podporoval tehdy mladého - budoucího profesora Buchara, který jako zaměstnanec VZÚ na pracovišti astronomicko-geodetického odboru
zaváděl progresivní metody pozičních a azimutálních astronomických měření včetně jejich technických vylepšení a efektivního výpočetního zpracování.

V roce 1930 však Národní komitét geodetický a geofyzikální navrhuje změnu konfigurace geodetické sítě na Podkarpatské Rusi, ale
takovým způsobem, že bylo ztíženo projektované spojení se sítí polskou a rumunskou ve směru šířkového poledníku. L. Beneš proti
tomu protestoval, ovšem neúspěšně; stalo se to již v období vzrůstajícího nepochopení mezi civilní a vojenskou zeměměřickou službou. Vzhledem k tomuto domácímu neúspěchu se L. Beneš rozhodl
rezignovat na funkci sekretáře komise MUGG pro prodloužení
Struveho oblouku.
Spory však nekončily, pokračovaly tentokrát s Mínisterstvem veřejných prací, které požaduje centralizaci všech zeměměřických
prací pod svoji pravomoc.
Předmětem dalšího sporu byl návrh MNO, připravený L. Benešem, na přijetí společného kartografického zobrazení pro předpokládané nové celostátní mapování. Jak známo, vojenští představitelé
tehdy požadovali, aby zobrazení bylo univerzální; to splňovalo kuželové zobrazení v normální poloze, předložené s příslušnými tabulkami Benešem. Křovákovo zobrazení s kuželem v obecné poloze,
prosazované také Ministerstvem financí mělo charakter vysloveně
národní a katastrální. Přestože Benešovo zobrazení mělo poněkud
větší zkreslení, nemělo to podle vyjádření prof. F. Fialy podstatný
význam v porovnání s potřebami katastru a povahou chyb v poloze
bodů trigonometrické sítě, určované tehdy používanou rozvinovací
metodou triangulace.
V dalším následoval spor se samotným MNO o měřítko budoucích vojenských map. L. Beneš podle francouzských zkušeností
a s ohledem na dlouhou dobu mapování v terénu a pracnost kamerálního zpracování v měřítku 1:50000, navrhoval měřítko 1:75 000
nebo 1:100 000. Přestože potřebovaly armáda a stát zvláště ve 30.
letech co nejdříve moderní a celostátní mapové dílo, Beneš opět neuspěl. Poslal proto ještě v roce 1932 tehdejšímu ministru obrany
Bradačovi memorandum, ve kterém dokazoval potřebu takového
měřítka pro vojenské mapy a operativního přístupu k jejich tvorbě,
které by co nejdříve zabezpečily potřeby armády, ovšem marně. *)
Vzhledem k této situaci a také s ohledem na zhoršující se zdravotní
stav podává plk. Dr. Beneš (s kterým se mj. počítalo, že bude ustanoven velitelem VZÚ) na MNO žádost o propuštění do zálohy. Po
korespondenci s tehdejším velitelem VZÚ gen. Rauschem, který
Beneše žádalo odložení tohoto rozhodnutí, však na kladném vyřízení své žádosti trval a tak byl od 1. 7. 1934 do výslužby skutečně
přeložen.

*) Jako doklad uvádím, že čs. armáda používala ještě do roku 1950
zastaralé, reambulované speciálky v měřítku 1:75000, které byly
současně průběžně nahrazovány mapami v měřítku 1:50000 a 1:100
000, odvozenými z německých válečných map DHG v Gauss-Kriigerově zobrazení a na Besselově elipsoidu. Nové moderní celostátní
mapování v měřítku 1:25 000 bylo u nás zahájeno rok po vzniku tehdejšího Vojenského topografického ústavu v Dobrušce.
Na rozdíl od generála Carlose Ibafieze e Ibáfiez měl Beneš to štěstí,
že jako voják v záloze se mohl věnovat svým profesionálním, vědeckým zájmům; v roce 1936 se ještě zúčastnil VI. Valného shromáždění MUGG v Edinburgu, publikoval odborná pojednání v nakladatelství Masarykovy akademie práce. Po skončení 2. světové
války se pravidelně zúčastňoval zasedání čs. Národního geodetického a geofyzikálního komitétu, v Geofyzikálním sborníku ČSAV
publikoval práci o tíhovém potenciálu a tvaru rotujícího hladinového
elipsoidu [8]; tuto práci mu recenzovali profesoři E. Buchar
a M. Pick. Na jeho kontě tak bylo 45 prací z oblastí astronomie,
geodézie, geofyziky a kartografie; nejpočetněji je zastoupena 18 pracemi geodézie.

Obě tyto osobnosti - československý plukovník Dr. Ladislav Beneš
a španělský generál Carlos Ibaňez e Ibáňez de Ibero již patří historii. Avšak jejich dílo a morální profily zůstávají nadále příkladem cti
a odvahy, se kterou se dokázali postavit čelem proti tomu, co každý
ve své době a prostředí považovali za profesionálně nesprávné nebo
dokonce nečestné.

[1] NÚŇEZ da las Cuevas, R.: EI mapa topográfico nacional, ln:
Conmemoración de Centenario del General Ibafiez e Ibáfiez de
Ibero. Madrid, Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales 1991.
[2] TORROJA, J.: La personalidad científica del General Ibáfiez.
Madrid, Real, Academia de Ciencias exactas, físicas y maturales 1991.
[3] PALADINI Cuadrado. A.: EI General Ibáfiez, su personalidad
militar y humana. Madrid, Real Academia de Ciencias exactas,
físicas y naturales.
[4] Poznámky a přednášky prof. Dr. Ing. Josefa Vykutila. Brno, Vojenská akademie 1960.
[5] DUŠÁTKO, D.: Velká osobnost evropské geodetické integrace
19. století generál Carlos Ibáfiez e Ibáfiez de Ibero. In: Vojenský
topografický obzor, Sborník topografické služby AČR, 1997,
č.2.
[6] BENEŠ, c.: Dr. Ladislav Beneš - voják, geodet a astronom. In:
Z d~in geodézie a kartografie 9. Rozpravy NTM. Praha 1997.
[7] DUSÁTKO, D.: Příspěvek španělského geodeta generála Carlose
Ibáfieze e Ibáfiez de Ibero k evropské geodetické integraci. In:
Z dějin geodézie a kartografie 9. Rozpravy NTM. Praha 1997.
[8] BENEŠ, L.: Potenciál tíže otáčejícího se rotačního homogenního
sféroidu. In: Geofyzikální sborník, 1959, No 100. Praha, Academia - NČSAV 1959.

K životnému jubileu
Ing. Andreja Vojtičku, PhD.

Roky ubiehajú každému, a tak zisťujeme, že dňa 18. 11. 2003, v plnej pracovnej aktivite, rozšíril rady šesťdesiatnikov Ing. Andrej Voj tičko, PhD., riaditef odboru geodézie,
kartografie
a geoinformatiky
Úradu geodézie,
kartografie
a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR).
Jubilant sa narodil v malej pofskej dedine Czarna Góra (na ceste
č. 97 Podspády - Nowy Targ) pri slovensko-pofských hraniciach. Na
Slovensko - do Kežmarku prišiel s rodičmi v roku 1946. Stredoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1957 až 1961 na Strednej
priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach a odbor
zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1966 s vyznamenaním. V tom istom roku nastúpil do Československých štátnych
dráh, Správy Východnej dráhy - Stredisko železničnej geodézie
v Bratislave, kde získal prvé skúsenosti vo funkciách geodet, vedúci
geodet a neskór vedúci oddelenia, pričom vykonával najma meračské a vytyčovacie práce pri komplexných rekonštrukciách železničných staníc a tratí. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1979.
V roku 1982 Ing.A. Vojtičko, PhD., prešiel do technického odboru (TO) Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993
ÚGKK SR), kde ako vedúci odborný referent špecialista na racionalizáciu a automatizáciu a od 1. 1. 1989 ako vedúci oddelenia kartografie a technického rozvoj a (TR) riadil a koordinoval tvorbu
koncepcií automatizácie a zabezpečoval jej hardvérovú a softvérovú realizáciu. Ďalej riadil práce na budovaní a rozvoji automatizovaného informačného systému (AIS) geodézie a kartografie
(GaK) a koordinoval jeho vazby s ďalšími odvetvovými informačnými systémami. Bol gestorom viacerých výskumných úloh z oblasti
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automatizácie, riešených v rámci rezortného plánu TR a zúčastňoval sa hodnotenia výsledkov výskumu ako člen oponentskej
rady. Odborný rozhfad a dobré organizačné schopnosti prispeli
k tomu, že 1. 7. 1989 bol vymenovaný za riaditefa TO, 1. 1. 1993
za riaditefa odboru GaK, 1. 1. 2001 za riaditefa odboru geodézie,
kartografie a medzinárodných vzťahov a v terajšej funkcii je od
1. 1. 2002.
Od roku 1992 sa Ing. Vojtičko, PhD., angažoval v oblasti využívania zahraničnej pomoci, kde úspešne zabezpečoyal implementáciu programu PHARE v podmienkach rezortu UGKK SR.
V rámci programu PHARE, ako aj vedecko-technického rozvoj a
významnou mierou prispel k zavádzaniu nových informačných
technológií na úseku budovaného AIS geodézie, kartografie a katastra (GKK).
Bohatá a d1horočná je jeho činnosť aj v rámci vedecko-technickej
spo10čnosti (VTS), kde bol členom pripravného výboru viacerých
odborných akcií. Od roku 1990 je predsedom revíznej komisie Slovenskej spo10čnosti geodetov a kartografovo
Nadobudnuté odborné vedomosti odovzdáva Ing. Vojtičko,
PhD., ako prednášatef na prípravných kurzoch na kva1ifikačné
skúšky autorizovaných geodetov a kartografova ako autor viacerých
referátov z oblasti automatizácie, rozvoja informačných techno1ógií
a budovania AIS GKK na akciách VTS. Tiež prednášal na postgraduálnom štúdiu odboru GaK SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská
technická univerzita - STU). Od roku 1987 aktívne pOsobí v Termino10gickej komisii ÚGKK SR, ktorej je od roku 1989 aj predsedom a od roku 1990 v Názvoslovnej komisií ÚGKK SR. Bol predsedom redakčnej rady a členom výkonnej rady Terminologického
slovníka GKK (Bratislava 1998). Je členom Rady vlády SR pre informatiku, členom vedeckej rady SvF STU, členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru GaK SvF STU a členom skúšobnej komisie Komory geodetov a kartografo~. Ďalej je
predsedom riadiacej skupiny pre informatiku rezortu UGKK SR
a predsedom skúšobnej komisie na preverovanie kvalifikácie zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorých
predmetom činnosti je vykonávanie GaK prác. Je autorom alebo spoluautorom 45 odborných prác, v roku 2001 spracoval jednu slovenskú technickú normu a aktívne sa podiefal na spracovaní a vydaní
13-jazyčného terminologického slovníka z inžinierskej geodézie
(Praha, Bratislava, Novosibirsk 1985). Má rozsiahlu posudkovú činnosť.
Ing. Vojtičko, PhD., aktívne pracoval a pracuje aj vo viacerých
inorezortných komisiách.
Do ďalších rokov želáme Ing. Andrejovi Vojtičkovi, PhD., pevné
zdravie, vefa elánu a pracovného nadšenia pri zabezpečovaní úloh
geodézie a kartografie.

špekcie Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej
republiky (SR). Narodila se v Nitre. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej faku1te (SvF) Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1978 nastúpila do Geodézie,
n. p., Žilina, oddiel evidencie nehnutefností (EN) vo Zvo1ene. Tu do
roku 1986 vykonávala zápis právnych vzťahov k nehnutefnostiam,
komplexnú údržbu EN a vyhotovovala geometrické plány (GP). V rokoch 1986 až 1992 pracovala v Krajskej správe geodézie a kartografie v Banskej Bystrici, Stredisko geodézie (SG) vo Zvolene, kde
prešla funkciami: vedúci referent-špecialista, vedúca oddelenia práv
k nehnutefnostiam a vedúca SG. V roku 1987 získala oprávnenie na
overovanie GP a iných výsledkov geodetických prác a v rokoch 1987
až 1990 absolvovala postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVST. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.1996 pracovala
v Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, od
24.7. 1996 do 4.9. 1996 bola vedúcou oddelenia zápisu práv k nehnutefnostiam katastrálneho odboru Okresného úradu (OU) vo Zvolene a od 5.9. 1996 do 28. 2.1997 bola vedúcou katastrálneho úseku
podohospodárskeho, veterinárneho a katastrálneho odboru OÚ
v Krupine. V terajšej fun~cii posobí od I. 3. 1997. Od roku 1999 je
stálou členkou komisie UGKK SR na preverovanie osobitnej odbornej sposobilosti fyzických osob na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činnosti.
Výročie 75 rokov:
12. mája 2004 - Ing. Zdeněk Sedlář. Narodil sa v Oloumouci
(Česká republika). V roku 1951 skončil Vysokú školu ekonomickú
v Brne. Zememeračské inžinierstvo študoval v rokoch 1952 až 1957
na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysok!?iškoly technickej (SVŠT) v Bratislave. V roku 1957 nastúpil do Ceskoslovenských štátnych dráh (ČSD) - Správy východnej dráhy v Bratislave
do Meračsko-dokumentačnej kancelárie (MDK). V roku 1961 bol
vymenovaný za technického námestníka náčelníka (od roku 1990 riaditefa) MDK (neskor Geodetická kancelária a od roku 1976 Stredisko železničnej geodézie). V tejto funkcii úspešne posobil až do
odchodu do dochodku v roku 1992. V rokoch 1965 až 1967 absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov
v Žiline a v roku 1985 získal opravnenie na overovanie geodetických prác. Organizačne zabezpečil tvorbu jednotnej železničnej
mapy v sieti celej ČSD. Bol aktívnym členom prípravných výborov
a komisií prvých 5 celoštátnych konferencií o geodézii a kartografii v doprave a aktívnym prednášatefom. Bol členom skúšobnej komisie Federálneho ministerstva dopravy a zúčastňoval sa na tvorbe
geodetických predpisov a noriem v rámci železničnej dopravy. Mal
dobru spoluprácu s geodetickými katedrami Stavebnej fakulty
SVŠT. Od 1. 9. 1992 posobí ako učitefna Strednej geodetickej škole
v Bratislave.
Z dalších výročí pripomíname:

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
Výročie 50 rokov:
7. januára 2004 - Ing. Miloslav Moravec, riaditef geodetickej firmy
Geoteam, spol. s r. o., Bratislava. Po absolvovaní odboru geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1978 nastúpil do Geodézie, n. p. Bratislava. Tu vykonával práce technicko-hospodárskeho mapovania
a práce spojené s tvorbou základnej mapy veTkej mierky (ZMVM).
V rokoch .1982 a 1983 ako pracovník Správy geodézie a kartografie
v Bratislave zabezpečoval tvorbu ZMVM. 1. 9. 1983 prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) do technického odboru ako referent na dokumentáciu a mapové služby a neskor ako
vedúci odborný referent špecialista na tvorbu ZMVM, diaTkový
prieskum Zeme a fotograme)riu. 1. 6. 1991 bol vymenovaný do funkcie námestníka predsedu SUGK. Bol členom skúšobnej komisie na
preverovanie sposobilosti pracovníkov na výkon funkcie zodpovedného geodeta, členom Európskeho výboru predstavitefov geodeticko-kartografických inštitucií (CERCO) a spolupracoval na projekte Mnohoúčelovej európskej polohovo orientovanej informačnej
siete (MEGRlN). Funkciu námestníka predsedu úspešne vykonával do 30. 4. 1993. V tomto roku založil firmu Geotyp, spol. s r. o.,
neskor s názvom Geoteam, spol. s r. o. Je autorizovaným geodetom
a kartografom a má oprávnenie na vykonávanie pozemkových úprav.
3. mája 2004 - Ing. Magdaléna Kamenská, inšpektorka na spravovanie a aktualizáciu katastrálneho operátu odboru katastrálnej in-

4. júna 1754 - pred 250 rokrni sa narodil v Bratislave František Xa·
ver Zach, astronóm a matematik. Absolvoval vojenskú akadémiu vo
Viedni, súkromne študoval astronómiu a matematiku v Londýne
a doktorát práva filozofie získal v Oxforde. Ako dostojník rakúskej
armády zisťoval s prof. košickej univerzity Liesgangom zemepisnú
polohu miest a s J. Lipským spolupracoval na mapovaní Uhorska.
V roku 1787 vybudoval v Seebergu pri Gothe (NSR) hvezdáreň, ktorej sa stal riaditefom. Výsledky pozorovaní publikoval vo viacerých
časopisoch. Od roku 1827 posobil ako astronóm v Paríži, kde 2. 9.
1832 zomrel.

Výročie 60 rokov:
5. júla 2004 - Marta Stanková. Narodila sa v Slančíku (okres Košice - okolie). Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej v Košiciach (1962) pracovala v Ústave pre hospodársku úpravu lesov v Košiciach a od roku 1964 v Ústave geodézie
a kartografie (ÚGK) v Prešove. V rokoch 1966 až 1979 pracovala
v detašovaném pracovisku Strediska geodézie (SG) Banská Bystrica
v Brezne ÚGK v Žiline (od roku 1968 Oblastného ústavu geodézie
v Bratislave a od roku 1973 Krajskej správy geodézie a kartografie
- KSGK - v Banskej Bystrici). V rokoch 1979 až 1990 posobila
v Stavoinveste Banská Bystrica, pracovisko v Brezne. V roku 1990
sa vrátila do detašovaného pracoviska SG v Brezne KSGK v Banskej Bystrici, kde sa v roku 1991 stala jeho vedúcou. Od 1. 1. 1993
do 23. 7. 1996 vykonávala funkciu riaditefky Správy katastra Brezno
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. Zaslúžila sa o zavedenie vý-
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počtovej techniky na pracovisku v Brezne a o jeho priestorové a materiálne dobudovanie. Od 24.7. 1996 do 4.7. 1997, t. j. do odchodu
do d6chodku, pracovala v referáte opráv chýb v katastri nehnutefností katastrálneho odboru Okresného úradu v Brezne.
13. srpna 2004 - Ing. Bohumila Stašková, dřívěiší ředitelka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Ceských Budějovicích. Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze
nastoupila jako technik na Středisko geodézie (SG) v Prachaticích.
Při zaměstnání absolvovala studium oboru geodézie a kartografie na
Stavební fakultě ČVUT v Praze, které zakončila v r. 1969. Na SG
pracovala jako samostatný inženýr geodet, později jako vedoucí oddílu. Od září r. 1978 pracovala jako samostatný výrobní dispečer, od
r. 1988 zastávala funkci vedoucí útvaru řízení výroby tehdejší Geodézie, České Budějovice. Po reorganizaci resortu pracovala od 1. 1.
1991 ve funkci vedoucí odboru dohledu a inspekce Krajské geodetické a kartografické správy v Českých Budějovicích a k 1. 1. 1993
byla jmenována do funkce ředitelky ZKI. Ve všech funkcích prokazovala vždy vysokou odbornou úroveň a dobré organizační schopnosti. V roce 1981 byla za svou práci odměněna udělenim titulu Nejlepší pracovník resortu. Je členkou odborné skupiny pro katastr
nemovitostí Českého svazu geodetů a kartografů a byla členkou Kolegia předsedy ČÚZK.
21. srpna 2004 - Doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Narodil se v Havlíčkově Brodě. V roce 1967 absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, na jejíž katedře matematiky pak působil jako
asistent do roku 1969, kdy přešel na katedru fyziky Stavební fakulty
ČVUT. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1979, o rok později se
stal vědeckým pracovníkem katedry. Roku 1981 při katedře fyziky
založil laboratoř dálkového průzkumu Země (DPZ) a stal se jejím
vedoucím. Touto problematikou se intenzívně zabývá od roku 1975.
Docentem byl jmenován v roce 1992. Přešel na katedru mapování
oboru geodézie a kartografie ČVUT, kde byl v oblasti DPZ činný
i pedagogicky. Je autorem řady publikací, řešitelem výzkumných
úkolů, lektorem mezinárodních kurzů (OSN, ESA), členem našich
i zahraničních vědeckých společností. Vedl konzorcium pro tvorbu
a využívání databáze v zemích PHARE v rámci programu Evropské
agentury pro životní prostředí, řídil práce na využívání družicových
dat pro zemědělskou informatiku a pro tvorbu DEM. V současnosti
je vedoucím katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze, ve studiu pokračoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a diplomovou práci obhájil v roce 1962. Po absolvování základní vojenské služby ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce nastoupil do zaměstnání do
funkce podnikového geodeta velkolomu Čertovy Schody. V roce
1967 byl přijat jako externí aspirant na Stavební fakultě ČVUT
v Praze. Dizertační práci obhájil v roce 1976. V rámci vědecké přípravy absolvoval postgraduální studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské CVUT, zaměřené na aplikaci počítačů a matematických metod v řízení. Ve stejné době složil státní zkoušky
z angličtiny, němčiny a francouzštiny a absolvoval postgraduální studium na Společenskovědní fakultě Univerzity 17. listopadu. V letech
1968 až 1969 byl vyslán v rámci programu AIESTE na studijní pobyt do Velké Británie. V letech 1970 až 1979 pracoval v odboru technického rozvoje na tehdejším ČÚGK. V letech 1979 až 1981 byl vyslán jako expert programů UNDP a UNFPA do africké Guineje, po
skončení expertizy se vrátil na ČÚGK. V r. 1990 byl v rámci mezinárodního konkurzu vybrán do funkce konzultanta pro geodezii na
Maltě, kde působil do r. 1995. V letech 1995 až 1998 pracoval vodboru informatiky na ČÚZK. 1. 5. 1998 byl jmenován ředitelem
VÚGTK. Byl a je členem mezinárodní pracovní skupiny CERCO
pro kvalitu, místopředsedou Českého svazu geodetů a kartografů,
členem Oborové rady pro geodezii a kartografii, členem Komitétu
pro FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů), předsedou pracovní
skupiny 5. Komise FIG pro řízení kvality geodetických prací, členem Task Force FlG pro ISO, národním koordinátorem projektu vybudování databáze administrativních hranic, pozorovatelem CLGE
při EU (Výbor evropských zeměměřičů) a předsedou Terminologické komise ČÚZK. Je externím přednášejícím oboru inženýrské
geodezie pro zahraniční .studenty na Fakultě stavební ČVUT a členem Kolegia předsedy ČUZK. Publikační činnost orientoval zejména
na problematiku inženýrské geodezie, metrologie, normalizace
v oboru zeměměřictví, zejména se zřetelem na řízení kvality. Publikoval rovněž řadu příspěvků na téma budování Informačního
systému zeměměřictví a katastru nemovitostí a jeho zapojení do celostátních informačních systémů. V rámci edice FlG je spoluautorem publikace "Doporučené postupy pro rutinní kontroly elektronických dálkoměrů". V poslední době se orientoval zejména na
činnost v rámci FlG. Pravidelně přednáší na Mezinárodních geodetických informačních dnech v Brně na téma nových trendů v zeměměřictví a katastru nemovitostí a na téma standardizace.

12. září 2004 - Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Narodil se v Praze,
kde absolvoval i zeměměřická studia na Střední průmyslové škole
(1964) a na oboru geodézie Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze
(1967). Po praxi v investičním odboru bývalých Československých
státních drah nastoupil roku 1971 na katedru speciální geodézie FSv
ČVUT. Věnuje se především inženýrské geodézii a dějinám našeho
oboru (člen Národního komitétu pro FlG). V roce 1978 absolvoval
semestrální stáž UNESCO na Technické univerzitě v rakouském
Grazu, hostoval i na dalších vysokých školách. Kandidátskou práci
obhájil roku 1979, docentem byl jmenován r. 1988, habilitační řízeni doplnil roku 1997. Kromě základních a volitelných přednášek
pro posluchače oboru geodézie z uvedených oblastí, ve kterých též
publikuje v tuzemsku i v zahraničí, je pověřen i přednáškami geodézie a inženýrské geodézie pro studijní obor vodohospodářské
stavby. Je spoluautorem několika encyklopedií, technických slovníků a studií o technice a jejích dějinách. Je citován v několika edicích amerického biografického slovníku Marquis Who's Who (USA)
a lBC Cambridge.

6. augusta 2004 - Ing. Ján Gerčák. Narodil sa v Ofšavici (okres
Levoča). Po absolvovaní nadstavbového štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. V rokoch 1960 až 1965 študoval na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave zememeračské inžinierstvo. Po jeho skončení nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie (od roku 19600blastný ústav geodézie a od 1. 1. 1973 Správa
geodézie a kartografie) v Bratislave - Stredisko geodézie (SG) v Trnave, kde v rokoch 1967 až 1973 vykonával funkciu vedúceho rajónu. 15. 12. 1973 bol poverený vedením SG v Trnave a 1. 8. 1975
bol vymenovaný za vedúceho SG. V rokoch 1984 až 1986 absolvovalyostgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF
SV ST. Od 1. 1. 1993 do 23.7. 1996 bol riaditefom Správy katastra
(SK) Trnava Katastrálneho úradu v Bratislave. Pod jeho vedením dosahovala SK Trnava dobré výsledky, najma v oblasti zakladania a vedenia katastra nehnutefností a všeobecnej dokumentácie. Od 24.7.
1996 do 29.2. 2000 bol vedúcim katastrálneho odboru Krajského
úradu v Trnave. Od I. 3. 2000 p6sobí ako autorizovaný geodet a kartograf. Je nositefom rezortného vyznamenania.

27. září 2004 - Ing. Miloslav Miiller, dlouholetý vedoucí pracovník různých orgánů resortu geodézie a kartografie, v letech
1986-1990 náměstek předsedy Ceského úřadu geodetického a kartografického, poté pracovník odboru řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Své bohaté odborné zkušenosti uplatňoval při práci na tvorbě komplexních programů
a koncepci dlouhodobého vývoje zeměměřictví a katastru nemovitostí. Účinně se rovněž podílel na přípravě a zpracování návrhů zákonů a prováděcích vyhlášek důležitých pro současnou i budoucí
funkci našeho oboru. Nyní působí ve funkci ředitele detašovaného
pracoviště Boskovice Katastrálního úřadu v Blansku (nyní Katastrální pracoviště Boskovice KÚ pro Jihomoravský kraj v Brně). Je
třeba též připomenout jeho publikační činnost v našem časopise
a v Hospodářských novinách.

2. září 2004 - Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc., vedoucí Ústavu geodézie Stavební fakulty VUT v Brně. Narodil se ve Vranovicích
u Brna. Po maturitě na Stavební průmyslové škole v Brně (1958) absolvoval v r. 1963 obor geodézie na ČVUT v Praze. Po praxi v Geotestu Brno nastoupil r. 1972 na geodetický obor VUT, Brno. Hodnost CSc. obhájil r. 1981 prací "Vliv atmosféry na dráhu záměrného
paprsku", docentem byl jmenován o dva roky později (r. 1983). Jeho
vědecký zájemje zaměřen především na výzkum vlivu refrakce v nehomogenním prostředí, výsledky jsou publikovány v mnoha domácích i zahraničních časopisech. Studenti i vědečtí aspiranti, kteří prošli studiem pod jeho vedením, oceňují jeho lidský přístup,
srozumítelný výklad a přitažlivost jeho přednášek.

Výročie 65 rokov:
5. července 2004 - Ing. Václav Slaboch, CSc., ředitel Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK)
ve Zdibech. Narodil se v Praze. V letech 1953 až 1957 vystudoval

4. září 2004 - Ing. Miroslav Pouč, dřívější ředitel Katastrálního
úřadu v Olomouci (nyní Katastrální pracoviště pro Olomoucký
kraj). Rodák z Olomouce. Po absolvování Střední průmyslové
školy stavební v Brně pracoval jako měřický technik v n. p.
Geotest Brno. Vysokoškolské studium získal dálkovým studiem
oboru geodézie FSv ČVUT v Praze v r. 1966, které rozšířil post-
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graduálním studiem (1973). Od r. 1970 byl zaměstnán v n. p.
Geodézie Opava, kde prošel různými funkcemi až po výrobního
náměstka ředitele. Jeho činnost byla oceněna několika resortními
i státním vyznamenáním.
8. září 2004 - Ing. Adolf Vjačka, dřívější vedoucí oddělení technického rozvoje Katastrálního úřadu v Opavě, v současnosti ředitel
Katastrálního pracoviště Opava KÚ pro Moravskoslezský kraj. Narodil se v Kozmicích (okres Opava). V r. 1956 nastoupil u Oblastního ústavu geodézie kartografie v Opavě (pracoviště - měřické středisko v Hlučíně). V r. 1966 dokončil dálkové studium zeměměřictví
na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V r. 1986 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (specializace
vědecko-technické informace) a v r. 1988 dosáhl I. stupně vědeckotechnické atestace. Věnoval se racionalizaci, provozně-výzkumné
činnosti a technickému rozvoji, zejména v oblasti mapování a katastru nemovitostí. Je tvůrcem technických předpisů velkoměřítkového mapování a několika desítek referátů prezentovaných z výše
uvedené oblasti na odborných seminářích. Publikoval i několik
článků, zejména v časopise Geodetický a kartografický obzor. Záslužná byla i jeho aktivita v bývalé Československé vědeckotechnické společnosti, i v Českém svazu geodetů a kartografů, kde zastával funkci místopředsedy do r. 1998.

v ekonomickej oblasti. Je publikačne činný a je nositelom rezortných vyznamenaní.
26. srpna 2004 - Ing. František Wágner, dřívější ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně. Narodil se v Brně. Studoval na gymnáziu v Tišnově, v r. 1957 absolvoval zeměměřickou
fakultu na ČVUT v Praze. Praxi nastoupil u tehdejšího Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Brně v provozu mapování, po dva
roky pak pracoval jako vedoucí rajonu na středisku geodézie ve
Žďáru nad Sázavou a potom jako technolog a inženýr specialista
v Geodézii, Brno. Významně se podílel na zavádění racionalizace
a automatizace geodetických prací, zejména na úseku evidence nemovitostí. Za tuto práci se mu dostalo celospolečenského uznání.
V letech 1975-1989 byl vedoucím útvaru řízení výroby, 1989-1991
výrobním náměstkem ředitele Geodézie, Brno. 1. 1. 1991 se stal ředitelem Krajské geodetické a kartografické správy v Brně a 1. 1.
1993 ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně.
Jako dlouholetý aktivní člen bývalé Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS), odborné skupiny evidence nemovitostí
(nyní katastru) a člen výboru pobočky ČSVTS byl spoluorganizátorem řady odborných seminářů a konferencí, na kterých také přednášel. Za práci v ČSVTS obdržel čestná uznání. Věnuje se také aktivně sportu, řadu let byl vedoucím oddílu obdbíjené v Tišnově. Do
důchodu odešel v r. 1997.

Výročí 70 let:
7. srpna 2004 - Ing. Jan Neumann, CSc. Narodil se v Brandýse
nad Labem. Po absolvování reálného gymnázia studoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze a studia dokončil státní závěrečnou
zkouškou v roce 1957. Po skončení studií nastoupil do Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze, kde se záhy specializoval
na problematiku vědeckotechnického rozvoje v kartografii. V roce
1967 přešel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického. Jeho jméno je zde v prvém období nerozlučně
spjato zvláště s výzkumem informačního systému, zejména se subsystémem kartografických informací ISGK. Později pak zde působil jako vedoucí řešitel programového systému MAPA a vědecký
tajemník ústavu. V roce 1969 dokončil externí vědeckou aspiranturu na ČVUT v Praze obhajobou disertační práce na téma ,,Kvantifikace charakteristik erozního reliéfu s přihlédnutím k možnostem
automatizace procesu tvorby vrstevnicového obrazu". V dalším období své výzkumné činnosti stál u kolébky dálkového průzkumu
Země, budování a vedení Střediska dálkového průzkumu. V létech
1986-1991 pracoval jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu
teorie informace a automatizace ČSAV v Praze. Zde působil ve
funkci vědeckého tajemníka celoakademického programu dálkového průzkumu Země a výzkumně se zabýval zejména fraktálními
charakteristikami geografických jevů a jejich uplatněním v kartografické generalizaci. V období 1992-2000 byl zaměstnancem Zeměměřického úřadu a plně se soustřeďoval na koncepční činnosti
při tvorbě a budování ZABAGED (Základní báze geografických
dat). Významná je též jeho publikační činnost, která zahrnuje na
osmdesát položek, z nichž mnohé cizojazyčné reprezentují jeho podíl na mezinárodní vědecké spolupráci. Také čtenářům GaKO je
dobře znám jako autor prezentující se fundovanými vědeckými a odbornými články i recenzemi a informacemi, vždy psanými vytříbenoujazykovou form~u. V roce 1973 byl vyhodnocen jako "Nejlepší
pracovník resortu ČUGK".
21. augusta 2004 - Ing. Michal Nazad. Rodák z Košaroviec (okres
Humenné). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho staviteTstva Slovenskej vysokej školy technickej
(SVST) v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (neskor Ústav geodézie a kartografie,
Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. 1'.), kde do 30.11. 1976
vykonával a riadil práce mapovacie a inžinerskej geodézie v roznych
funkciách až po vedúceho prevádzky. V januári 1975 skončil prvý
beh postgraduálneho štúdia (PGS) odboru geodézia a kartografia na
Stavebnej fakulte SVST a v roku 1984 PGS organizátorov systémového riadenia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 1. 12. 1976
prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) ako vedúci odborný referent-špecialista. I. I. 1980 bol poverený vedením
plánovacieho oddelenia ekonomického odboru (EO) a od 1. 1. 1986
do marca 1990 vykonával funkciu riaditeTa EO. Potom pracoval ako
referent pre rnzdovú a investičnú politiku EO. Od 1. 8. 1993 do
31. 3. 1997 bol vedúcim oddelenia rozpočtu a vecných úloh EO.
31. 3. 1996 odišiel do dochodku, ale pokračoval v pracovnom 1'0mere. Od 1. 4. 1997 do 30. 12. 1997 bol poverený vedením EO a od
1. 1. 1998 do 30. 4. 2001 bol zástupcom riaditeTa EO a referentom
pre mzdovú a investičnú politiku. Od 1. 10.2001 do 30. 6. 2004 pracoval na úviizok v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava

I. září 2004 - Ing. František Kocina, rodák z Prahy. Od roku
1957, po absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze, zaměstnanec Geodetického a topografického ústavu (dnešního Zeměměřického úřadu) v Praze. Vykonával postupně mapovací a triangulační práce, po roce 1973 byl odpovědným geodetem
povrchových sítí metra a na dalších exponovaných stavbách
v Praze. V letech 1981-1982 působil jako čs. expert na dopravních
stavbách v Iráku. Od roku 1985 byl vedoucím provozu triangulace
a mapování. Za vynikající pracovní výsledky obdržel řadu ocenění.
Do důchodu odešel v r. 1990.
3. září 2004 - Ing. Drahomír Dušátko, CSc., rodák z Kolína, zaměstnanec vojenské topografické služby Armády České republiky
(TS AČR). Po studiu na Vojenské akademii v Brně, které ukončil
v r. 1962, pracoval v terénu jako geodet a souběžně studoval pod
vedením prof. M. Picka, DrSc., teorii tíhového pole Země.
V r. 1975 obhájil u Geofyzikálního ústavu ČSAV v Praze (GFÚ
ČSAV) kandidátskou práci tematicky zaměřenou na analytické pokračování harmonické funkce vzhůru a teorii tvorby geoidu. Zúčastnil se měření ve státní gravimetrické síti, tíhového mapování
1:25 000 a zároveň zabezpečoval výstavbu a naplňování datových
bází tíhových, výškových a geomagnetických údajů, tvorbu map
tížnicových odchylek a deklinačních údajů. V rámci těchto prací
vznikl ve spolupráci s GFÚ ČSAV evropský gravimetrický geoid.
Je autorem řady výzkumných zpráv, článků ve Vojenském topografickém obzoru a pracoval aktivně v tehdejší Československé
vědeckotechnické společnosti. V průběhu svého působení vždy
dbal na úzkou spolupráci s civilní geodezií a geofyzikou. Pro modernizaci čs. geodetických základů vznikla jeho přičiněním skupina, která v r. 1987 přispěla ke vzniku pracovního souřadnicového systému S-JTS, což prakticky znamenalo transformaci
S-1942/83 do S-JTSK. Podstatnou měrou se zasloužil o nástup
prostorového a fyzikálního pojetí geodézie v TS AČR a o zavedení technologie GPS do praxe služby. V roce 1994 byl přijat za
člena Akademie věd v New Yorku. Jeho jméno je uváděno v americkém biografickém slovníku Marquis Who's Who. Jako zaměstnanec Vojenského zeměpisného ústavu v Praze se podílel na řešení výzkumných úkolů z oblasti geodézie pro potřeby AČR.
V současnosti působí na Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadě v Dobrušce.
19. září 2004 - Ing. Bohumil Kuba, rodák z Opavy. Dřívější zaměstnanec odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí
ČÚZK. Po absolvování zeměměřického studia na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze nastoupil roku 1957 na Středisko geodézie
v Českém Krumlově, kde v období 1. 7. 1958-31. 12. 1973jJůsobil
jako jeho vedoucí. Odtud v roce 1974 přešel na tehdejší ČUGK do
technického odboru, v druhé polovině osmdesátých let zastával
funkci vedoucího oddělení evidence nemovitostí. Je uznávaným
odborníkem v oblasti evidence respektive katastru nemovitostí.
Významnou měrou se podílel na tvorbě řady resortních technických
předpisů a obou zákonů o katastru. Rozsáhlá je i jeho činnost publikační (několik desítek pojednání) publikovaných zejména v časopise Geodetický a kartografický obzor a Pozemkové úpravy. Je spoluautorem příručky Katastr nemovitostí, která pro velký úspěch vyšla
v několika vydáních. Jeho záslužná činnost byla oceněna resortními
vyznamenáními.
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Výročie 75 rokov:

Výročí 80 let:

11.júla 2004 - Ing. Vladimír Pánsky. Narodil sa v Radošine (okres
Topofčany). Po skončení Fakulty lesníckej Vysokej školy zemědělskej v Bme v roku 1952 nastúpil do Krajského národného výboru
v Košiciach. 1. 11. 1954 prichádza do Oblastného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave (nesk6r Ústav geodézie a kartografie, Oblastný ústav geodézie a Správa geodézie a kartografie) do funkcie
vedúceho Okresného meračského strediska (OMS) v Zlatých Moravciach. V roku 1955 bol poverený vedením OMS (od roku 1960
Stredisko geodézie - SG) v Topofčanoch, kde vo funkcii vedúceho
SG p6sobil do 31. 12. 1991. Od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992, t. j. do
odchodu do d6chodku, pracoval v tomto SG ako vedúci právnych
vzťahov. Je nositefom vyznamenaní.

9. září 2004 - Ing. Zdeněk Mikala, v aktivní službě vedoucí Střediska geodézie Frýdek-Místek, nyní v invalidním důchodu, nositel
čestného odznaku ,,zasloužilý pracovník podniku" z roku 1974.

6. srpna 2004 - Ing. Ivan Podhorský, CSc., rodák z Chocně. Po
maturitě na pražském gymnáziu vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze (1953) a stal
se asistentem prof. Potužáka na katedře mapování se zaměřením na
mapování a evidenci respektive katastr nemovitostí. Pro tuto specializaci byl pověřen přednáškami, stal se soudním znalcem, autorem
skript a spoluautorem technických přiruček, aktivně spolupracoval
s mnohými podniky praxe. Záslužná je i jeho činnost v dřívějších orgánech Československé vědeckotechnické společnosti. Pěstoval
sportovní gymnastiku na vysoké úrovni a byl i náčelníkem Sokola
na pražských Vinohradech.
7. srpna 2004 - Ing. Ladislav Vopalecký. Narodil se ve Smrkovci
v okrese Klatovy. Po ukončení studií pracoval v bývalém Oblastním
ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích, po roce 1955
v Geodetickém a topografickém ústavu (dnešním Zeměměřickém
úřadě). Zastával funkci vedoucího technicko-ekonomické připravy
výroby, podílel se na zpracování několika projektů pro zahraničí.
V letech 1970-1971 byl čs. expertem v Alžíru. Jeho odborná činnost i působení v tělovýchově byly oceněny řadou uznání a vyznamenání. Do důchodu odešel v r. 1991.
31. srpna 2004 - Ing. Ferdinand Radouch, bývalý předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Narodil se v Praze, kde
maturoval v r. 1948 na reálném gymnáziu. Dále studoval zeměměřické inženýrství na Českém vysokém učení technickém a studium
ukončil v r. 1953. Po vykonání základní vojenské prezenční služby
nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liberci, kde
se seznámil s řadou odborných činností. Postupně zastával funkce
vedoucího oddílu, provozního inženýra, vedoucího provozu a zástupce ředitele ústavu (1963-66). V r. 1966 byl jmenován náměstkem předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie. V letech
1965-67 absolvoval kurs pro vedoucí hospodářské pracovníky na
Institutu národohospodářského plánování při Vysoké škole ekonomické. Poznatky využil při reorganizaci rezortu v r. 1968. V r. 1970
byl Ing. Radouch z funkce náměstka předsedy odvolán a jím zaváděný systém řízení byl opuštěn. V letech 1970 a 1971 pak pracoval
jako geodet na různých úkolech. Od r. 1971 vykonával funkci odpovědného geodeta na pražských sídlištích až do r. 1990, kdy byl na
návrh Občanského fóra geodetů a kartografů jmenován předsedou
Českého úřadu geodetického a kartografického (od 1. 1. 1993 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního). Tuto funkci zastával do
31. října 1993. S jeho působením je spojena i realizace rozdělení rezortních organizací - vesměs státních podniků - na sféru státní správy
a část podnikatelskou. V letech 1991-93 byly za jeho vedení vytvořeny základní podmínky pro privatizaci geodetických a kartografických prací a vznik nových územních orgánů zeměměřictví a katastru
nemovitostí a formulovány některé ze základních zákonů, např.
č. 265/1992 Sb., č. 344/1992 Sb. a č. 35~/1992 Sb., a prováděcí vyhláška Č. 126/1993 Sb. Po odchodu z ČUZK pracuje dosud v oddělení všeobecné dokumentace Katastrálního úřadu Praha-město.
15. septembra 2004 - Ing. Vladimír Petrufák. Rodák z Bobrova
(okres Námestovo). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (nesk6r Ústav geodézie
a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. p. a š. p.), kde
do 31. 12. 1988 vykonával a riadil mapovacie práce v r6znych funkciách až po vedúceho prevádzky. Od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1990 vykonával funkciu inžiniera špecialistu pre mapovanie. V rámci reštrukturalizácie rezortu prešiel1. 1. 1991 do Správy geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Katastrálny úrad) v Bratislave do funkcie vedúci odborný referent špecialista pre mapovanie. V tejto funkcii pOsobil do 31. 12. 1994,t. j. do odchodu do d6chodku. Ako d6chodca
pracoval v oblasti mapovania do 23. 7. 1996. Je nositefom rezortných
vyznamenaní.

12. září 2004 - Ing. RNDr. Václav Novák, CSc., v aktivní službě
vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV v Bmě (od roku
1967). Rodák z Kobylnic (okr. Brno-venkov), maturoval na klasickém gymnáziu v Bmě, potom paralelně studoval geografii na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Bmě a obor zeměměřictví na Vysoké škole technické v Bmě, které dokončil v roce
1950. Vědecké hodnosti CSc. dosáhl na UK v Praze v roce 1978.
V období 1952-1959 působil na Přírodovědecké fakultě v Bmě,
Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v Ostravě, Vyšší škole pedagogické v Opavě a na katedře
geodézie Vysokého učení technického v Bmě. V letech 1959-1961
se věnoval praktické kartografické činnosti v Kartografickém a reprodukčním ústavu v Modre-Harmonii u Bratislavy a v letech
1961-1967 u Ústavu geodézie a kartografie v Bmě jako geodet
a vedoucí oddělení vědeckotechnických informací. Jeho vědecká,
publikační a osvětová činnost je velmi bohatá; obsahuje přes 80 titulů, článků a pojednání v různých odborných časopisech, sbornících a monografiích. Dlouhodobě pracoval v Krajském výboru tehdej ší Československé vědeckotechnické společnosti v Bmě a České
geografické společnosti. Byl rovněž členem komisí Intemational
Geographic Union a účastníkem mezinárodních konferencí. Na odpočinku žije v Kobylnicích.
18. září 2004 - Ing. Otto Vlasák, dřívější vedoucí odborný referent-specialista Českého úřadu geodézie a kartografie (ČÚGK).
Úspěšně absolvoval studium zeměměj'ického inženýrství, ukončené
2. státní zkouškou. Po vzniku rezortu Ustřední správy geodézie a kartografie pracoval u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Hradci
Králové ve funkci vedoucího oddílu topografického mapování a od
r. 1960 ve funkci zástupce vedoucího Střediska geodézie Trutnov.
V r. 1973 bylyfeveden do oddělení evidence nemovitostí technického odboru CUGK. Na tomto pracovišti měl rozhodující podíl na
řešení, prosazení a realizaci inovačních prvků a pojetí přechodu na
permanentní údržbu operátů evidence nemovitostí (EN) a automatizace sumarizačních prací. Smysl pro koordinaci technického a ekonomického působení mu na tomto pracovišti umožňoval prosazovat
komplexní řešení při zadávání a hodnocení úkolů výzkumných prací
a přímou návaznost výsledků výzkumu na tvorbu technických předpisů, norem a cen.

7. července 2004 - Ing. Josef Kulda. Narodil se v Alliance, Nebraska,
USA. V aktivní službě vedoucí Střediska speciálních prací Geodézie,
n. p. Praha a vedoucí Střediska geodézie pro okres Praha-Západ. Po
skončení studií na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze v roce
1937 přišel o dva roky později do Triangulační kanceláře Ministerstva
financí. V triangulačních pracích pokračoval ve válečných letech v Zeměměřickém úřadě Čechy a Morava (1943 až 1945). Poté působil
v různých resortních organizacích na vedoucích postech; v roce 1968
přešel do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Praha
a v období 1972 až 1979 pracoval v Geodézii, n. p., Praha. Jeho svědomitá práce, organizační schopnosti a dobrá odborná úroveň byly
vždy vysoce hodnoceny. Do důchodu odešel 1. 1. 1980.
Výročí 95 let:
19. července 2004 - Ing. Vladimír Brázda, rodák z Bohuňovic (okres
Šumperk). Po absolvování Vysoké školy technické v Bmě r. 1935 se
stal na téže škole asistentem prof. A. Semeráda, pracoval na katastrálních měřických úřadech v Moravské Třebové a v Bmě, v letech
1946--1953 byl vedoucím oddělení zeměměřického odboru Ministerstva financí, stavebnictví a techniky a potom vedoucím plánovacího
odboru Ústřední správy geodézie a kartografie (1967-1970). Jeho odborná činnost byla oceněna několika vyznamenáními.
25. júla 2004 - Ing. JozefHazucha. Narodil sa v Trstíne (okres Trnava). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1926. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave v roku 1952. Za 47 rokov pracovnej činnosti
vykonával práce r6zneho druhu, až zakotvil v evidencii nehnutefností
(EN). P6sobil v Katastrálnych meračských úradoch v Tmave, v Prievidzi a v Bratislave, ďalej v Povereníctvach financií a stavebného
priemyslu a v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave
v Bratislave. V rokoch 1954 až 1960 pracoval v Správe geodézie
a kartografie na Slovensku ako vedúci oddelenia EN a v rokoch 1960

až 1969 v Ústave geodézie a kartografie (nesk6r Oblastný ústav geodézie) v Bratislave na úseku EN. Od roku 1969 až do odchodu do
d6chodku, t. j. do 1. 3. 1973, pracoval v Slovenskej správe geodézie
a kartografie ako vedúci oddelenia EN. Zaslúžil sa o rozvoj EN na
Slovensku. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.

Z ďalších výročí pripomíname:
17. července 1904 - před 100 lety se narodil významný fotogrammetrik Ing Karel Tomsa, CSc.Vystudoval Vysokou školu speciálních nauk CVUT v Praze, na níž se stal asistentem akademika J. Ryšavého a později asistentem prof. A. Tichého na Vysoké škole
zemědělské v Brně. Praktické zkušenosti získal u Vojenských lesů,
na Ministerstvu zemědělství a u Státních lesů - Lesprojektu. Zabýval se především fotogrammetrií, což ho přivedlo do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze. Navrhl a zavedl do praxe osobité řešení analytické aerotriangulace. Bohatá byla i jeho publikační činnost. Jeho stěžejním dílem je učebnice Praktická fotogrammetrie lesnická vydaná v r. 1966
v nakladatelství Academia CSAY. Zemřel roku 1993.
20. júla 1909 - pred 95 rokmi sa narodil v Rovne (Ukrajina) Ing.
Jozef Horička. Štúdium zememeračského inžinierstva začal vo
Lvove a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1941. Po skončení štúdia p6sobil na SVŠT ako
odborný asistent do 20. 12. 1974, t. j. do odchodu do d6chodku,
okrem rokov 1946 až 1952, keď pomáhal budovať Vysokú školu pol'nohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach. Popri pedagogickej činnosti, ktom vykonával vel'mi svedomite a až s otcovským
prístupom k študentom, mal bohatú odbornú a expertíznu činnosť na
úlohách v pol'nohospodárstve, v priemysle a v stavebníctve. Bol autorom dvoch dočasných vysokoškolských učebníc. Známe sú jeho
"Tabul'ky na výpočet polygónových tahov" (1961) a "Tachymetrické
tabulky" (1963). Zomrel 14. 12. 1975 v Bratislave.
22. července 1934 - před 70 lety se v Praze narodil Doc. RNDr.
Bruno Budínský, CSc. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze roku 1956 nastoupil na katedru
matematiky Stavební fakulty CVUT. Roku 1963 obhájil kandidátskou a roku 1969 habilitační práci. Zaměřil se předevší~ na aplikace matematiky v inženýřské praxi, zejména v geodézii. Uzká spolupráce s katedrou geodézie a pozemkových úprav a katedrou
speciální geodézie vyústila ve vědecké a odborné články a výzkumné
zprávy. Napsal řadu původních prací, skript a učebnic z oboru diferenciální geometrie a matematiky, byl významným funkcionářem
Jednoty čs. matematiků a fyziků a výtečným pedagogem. Zemřel náhle 8. 9. 1988 v Praze.
24. července 1919 - před 85 lety se v Praze narodil Prof. Dr. Miroslav Hauf, CSc. Po maturitě na reálném gymnásiu (1938) se zapsal na Vysokou školu speciálních nauk CVUT v Praze, na níž zeměměřické studium dokončil po válečném přerušení v roce 1947.
Stal se asistentem akademika J. Ryšavého v předmětech nižší geodézie, vyrovnávací počet a měření podzemních prostor. Přednášel
konstrukce geodetických přístrojů a r. 1951 obhájil doktorskou práci
z této oblasti. V roce 1962 přešel s nově budovanou geodetickou laboratoří na katedru vyšší geodézie (prof. J. Biihm) a habilitoval se.
Roku 1966 získal hodnost kandidáta věd a byl jmenován profesorem. V letech 1971-1983 byl vedoucím katedry vyšší geodézie, do
důchodu odešel o rok později, i když nadále s katedrou spolupracoval. Jeho pedagogická činnost byla oceněna titulem Zasloužilého
učitele a medailemi CVUT. V odborné veřejnosti byl znám jako odborník na přístrojovou techniku a měřické metody, autor řady skript,
přednášek a publikací, vedoucí autorského kolektivu technického
průvodce Geodézie (1982 a 1989), bývalý člen redakční rady GaKO
a Národního komitétu 5. skupiny Mezinárodní federace geodetů
(FlG). Je nutno zmínit i celoživotní působení prof. M. Haufa v tělovýchově. Zemřel 15.2. 1999.
26. júla 1939 - pred 65 rokmi sa narodil v Holiči (okres Skalica)
Ing. Libor Budovič. Po skončení zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakultě Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1961 nastúpil do Meračsko-dokumentačnej kancelárie (od
roku 1976 Stredisko železničnej geodézie -ŠŽG) v Bratislave. Tu
zavádzal nové technológie v geodeticko-projektových PEácach na
komplexných rekonštrukciách železničného zvršku (KRZZ) a nesk6r vykonával funkciu vedúceho oddelenia KRžz. V roku 1980 bol
vymenovaný do funkcie náčelníka (od roku 1990 riaditel'a) SŽG. Po
reorganizácii v roku 1993 bola tato funkcia zlúčená s činnosťou hlav-

ného geodeta dráhy (železnice). Zaslúžil sa o moderné vyb;;tvenie
SŽG elektronickými dial'komermi, počítačovou a reprodukčnou
technikou a aparatúrami globálneho systému určovania polohy. Mal
oprávnenie na overovanie geodetických prác a na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta. Bol členom skúšobnej komisie Federálneho ministerstva dopravy. V rokoch 1967 až 1999 sa aktívne podiel'al na organizovaní celoštátnych konferencií o geodézii a kartografii v doprave (I. až VII.). Záslužná bola jeho činnosť aj v športovom bezmotorovom leitaní. Od roku 1966 sa zúčastňoval na majstrovstvách republiky a od roku 1972 bol členom tímu
československých reprezentantov na medzinárodných majstrovstvách v bezmotorovom leitaní. Zomrel 2. 5. 2000 v Bratislave.
30. července 1914 - před 90 lety se narodil Ing. Václav Svoboda,
v aktivní službě vedoucí technické dokumentace Geodézie, n. p.,
Praha. Po studiích zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk CVUT v Praze pracoval v triangulační kanceláři Ministerstva financí a později v Zeměměřickém úřadě. Od roku 1951
působil na Ministertvu zemědělství jako vedoucí odboru a ředitel
hlavní správy, P9dílel se na organizaci hospodářskotechnických
úprav půdy (HTUP). V roce 1954 §e stal ředitelem Agroprojektu.
V roce 1958 přišel zpět do resortu CUGK. Zemřel 5. 8. 1984 v Praze.
24. září 2004-před 95 lety se narodil v Kyjově Ing. Jindřich Lunga,
bývalý vedoucí útvaru mapování u Oblastního ústavu geodézie a kartografie (OÚGK) v Brně (od roku 1954). Do této funkce přešel po
bohaté praxi v katastrální službě (Uherské Hradiště a Brno) a u Komunotechny v Kyjově. Byl uznávaným odborníkem a organizátorem
a v letech 1957-1958 byl vyslán jako vedoucí skupiny expertů pro
geodetickou pomoc do Vietnamu. Byl publicisticky odborně i osvětově činný v GaKO i jiných časopisech, naposled v periodiku Dějiny
věd a techniky (DVT, 1980, č. 4) kritickým článkem "Délka českého
(pražského) lokte". V resortu byla jeho práce oceněna titulem nejlepšího pracovníka ÚSGK (1958) a ve VSR čestným uznáním s titulem nejlepšího pracovníka Vietnamské socialistické republiky
(1958). Zemřel 24. 5. 1981 v Kyjově.
30. září 1909 - před 95 lety se narodil v Drážďanech prof. dr. Ing.
Horst Peschel, profesor a rektor Technické univerzity (TU) v Drážďanech. Byl významným geodetem a vysokoškolským pedagogem.
Po studiu zeměměřického inženýrství pracoval jako asistent u prof.
Werkmeistera. Po dosažení doktorátu odešel do praxe. V r. 1950 se
vrátil na univerzitu, kde se stal vedoucím Geodetického insitutu.
Zasloužil se o založení Národního komitétu geodetického a geofyzikálního Německé akademie věd. Byl též ředitelem Geodetického
institutu v Postupimi a spoluzakladatelem časopisu Vermessungstechnik. Rozsáhlá byla i jeho publikační činnost, stejně jako činnost veřejná a mezinárodní. Jeho zásluhou byla rozvinuta dobrá spolupráce s československými geodety a spolupráce TU Drážďany
a CVUT v Praze. Zemřel v Drážďanech.
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Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Slovenské národné
múzeum - Prírodovedné múzeum, Ministerstvo vnútra SR - odbor
archívov a registratúr, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
a Geodetický a kartografický ústav Bratislava usporiadajú dňa
17.3.2005 vedeckú konferenciu

v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží
v Bratislave.
Prípravný výbor (PV) konferencie v zložení doc. Ing. Milan Hájek,
PhD., Ing. Stefan Kondáš, PhD., Ing. Ján Pravda, DrSc. a PhDr. Júlia
Ragačová oznamuje, že I. informáciu o konaní konferencie, obsahujúcu predpokladaný časový program jej priebehu, zoznam predbežně
prihlásených referátov a pokyny pre dal'ších autorov rozoslal 1. 10.
2004. Aktualizovaná informácia s predpokladaným vložným a ďalšími
informáciami bude rozoslaná do konca októbra 2004.
PV plánuje vydať zborník referátov pred konaním konferencie,
preto vyzýva všetkých autorov, aby svoje príspevky zaslali nanejsk6r do 31. 122004 na adresu geogprav@savba.sk.
Kontaktná adresa: kondas@gku.sk.
Ing. Štefan Kondáš, PhD.,
garant konferencie

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) sú rezortné archívne pracoviská na zhromažďovanie, ochranu a sprístupňovanie významnej
dokumentácie z oblasti geodézie, kartografie a katastra v Českej
republike (ČR) a v Slovenskej republike (SR).
ÚAZKje súčasťou Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Prahe, ÚAGK
je zložkou Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava. Vzhl'adom na význam a zvláštnú povahu archívnych dokumentov sú tieto archívy zaradené do siete osobitných archívov
v ČR a v SR. Z bohatej archívnej dokumentácie poskytujú inťormácie, prípadne aj kópie, ktoré využíva široká odborná, ale aj
ostatná verejnosť.
Obrázky 1, 2 a 3 sú z návštevy bratislavských archivárov
v ÚAZK v Prahe, kde si prezreli nové priestory archívu a boli prijatí aj vedením ZÚ. Obr. 4 je z exkurzie v ÚAGK v Bratislave pri
príležitosti 50. výročia GKÚ. Obr. 5 Vyhotovovanie kopií máp
v ÚAGK na vel'koplošnom rozmnožovacom prístroji.
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