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Ukládání fotografických informací
o životním prostředí

Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc.,
Ústav geodézie VUT v Brně

Letecké fotografické snímky a družicové optoelektronické záznamy jsou analyzovány z hlediska kartografických zkres-
lení. Existující kartografické podklady (mapy) jsou podrobeny polemice Z hlediska ukládání informací o životním pro-
středí. Je vhodné ukládat plošné prvky o životním prostředí v plochojevných mapách? Ekvivalentní zobrazení pro mapy
životního prostředí je formulováno a analyzováno.

Acquiring of Photogrammetric Environmental lnformation
Summary

Aerial photographs and satellite optoelectic records are analysed as regards their deformation. The existing cartograp-
hic source material (maps) regarding its environmental information acquiring. ls it useful to store areal environmental
elements to equivalent maps? The equivalent projection of environmental maps is defined and analysed.

1. Úvod

Na katedře geodézie Vysokého učení technického (VUT)
v Bmě byl v ietech 1991 až 1993 sledován Výzkumný úkol
(grant) "Geometrická lokalizace kartografických a foto-
grammetrických informací o životním prostředí". V závě-
rečné výzkumné zprávě [6] z roku 1994 jsou polemizovány
problémy ukládání dat z leteckých a družicových snímků do
stávajících mapových podkladů. S využitím dřívějších vý-
zkumů [4] bylo definováno zkreslení fotografických a opto-
elektronických snimků z hlediska kartografického zobrazo-
vání. Bylo konstatováno, že značná část informací o životním
prostředí (ŽP) zobrazených v mapách jsou plošné prvky. Pře-
vážná část mapových děl existujících a používaných na území
České republiky (ČR) je v některém z konformních (úhlo-
jevných) zobrazení. Je zřejmé, že plošné prvky informací
o životním prostředí budou v konformních mapách zkresleny.
To vede k zamyšlení, zda by nebylo příhodnějši sestavit pro
ukládání informací o životnim prostředí mapové dílo v ekvi-
valentnim (plochojevném) zobrazení.

2. Kartografická zkreslení dálkově snímaných záznamů

Snímky pořízené z umělých družic Země nebo vysoko léta-
jících raketoplánů, ať už pořízené fotografickým nebo opto-
elektronickým snímacím zařízením, je možno považovat za
jistý druh zobrazení. Jako každé zobrazení i toto zobrazení
vykazuje zkreslení dálek, ploch či úhlů proti skutečnosti.
Mají-li být informace získané z takových snímků převedeny
(lokalizovány) do kartografických podkladů, je potřeba tato
zkreslení znát. Deformace družicových snímků byla zkou-
mána z různých hledisek a existuje o tom řada publikací, např.
[1], [3], [7].

Tato problematika byla u nás sledována s cílem definovat
deformace družicových snímků způsobem, jakým jsou defi-
nována zkreslení kartografických zobrazení. Dále uváděné
vzorce byly odvozeny ve výzkumné zprávě VUT [4] a vý-
sledky byly prezentovány na kongresu ISPRS [5] v Riu de
Janeiro 1984.

2.1 Diferenciální přirůstky délek a ploch

K vysvětlení symboliky použivané v dále uváděných vzor-
cích poslouží obr. 1, který ukazuje základní geometrické
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vztahy ve svislém řezu při snímání fotografickými komorami
nebo modifikovanými televizními kamerami. Stejná geo-
metrie však platí také pro jednu řádku záznamu pořízenou
řádkovým snímačem (scannerem). V obrázku je R poloměr
náhradní koule zemského tělesa, Z je výška letu družice S,
f je konstanta komory či fokální vzdálenost objektivu sní-
mače.
V radikálním směru, tj. ve směru od nadiru N ke sníma-

nému bodu B, odpovídá diferenciálně malému přírůstku úhlu
O'diferenciálně malý přírůstek úsečky 5"

Z
05"= --2-00'.

cos O'

Pro diferenciálně malý přírůstek oblouku s byl odvozen vzo-
rec

Os = Z +2 Z 00' (I + tgy tgO'+ tg2y tg20' + ... ) _I -. (2.2)
cos O' cosy

Ve směru kolmém na radiálu NB jsou přírůstky úseček a ob-
louků závislé na diferenciálně malém úhlu 0{3, který však
můžeme položit rovný 0{3 = 00'. Potom

Z+ZOsk =---00'.
cosO'

Z uvedených vzorců je zřejmé, že přírůstky délek budou vždy
záporné. Potomje možné napsat konečné vzorce pro délkové
a plošné zkreslení v diferenciálně malém okolí bodu B:
délkové zkrácení v radiálním směru oL1s = Os - os, (2.5)
délkové zkrácení v kolmém směru oL1sk = Osk- OSk> (2.6)
plošné zmenšení Mp = OsOsk- OSOSk' (2.7)

2.2 Deformace v konečně malém okolí bodu

Zatím uvedené vzorce platí pro diferenciálně, tj. nekonečně
malé okolí snímaného bodu B. Pro zjišťování deformací ko-
nečně malého okolí bodu B, tj. konečně malých plošných
prvků, byly odvozeny vztahy:

L1sJ=J. {li (R+Z __ c_o_sO' . - I) - _Z_} 00',
I , p' R v 1=(i?;Z)2sin20' cosO'

L1s,J =.J. {li (R+Z. cosO' - I) -~} 00', p' R v 1- (R+z)2s1n2-a cos-a
R

Mezi úhly uměřenými v horizontální tečné rovině jdoucí bo-
dem B a odpovídajícími úhly (; měřenými ve snímkové ro-
vině 2;' byl nalezen vztah

cotg (; = cotgu cosO'
cos (O'+y)

Potom úhlové zkreslení družicových snímků je definováno
vztahem

2.4 Kartografická zkreslení délek a ploch

S využitím vzorců (2.1) až (2.7) je možno definovat karto-
grafická zkreslení družicových snímků:

délkové zkreslení v radiálním směru m = ~~ ' (2.12)

délkové zkreslení v kolmém směru m = ~,
USk

plošné zkreslení P = ~S~Sk .
USUSk

3. Analysa existujících kartografických podkladů

Současná mapová díla na území ČR je možno rozdělit na dvě
hlavní části: mapy civilní a mapy vojenské. U civilních map
můžeme rozlišit opět dva hlavní typy map. Mapy velkých
měřítek, tj. mapy od měřítka I :500 až do měřítka 1:5 000,
jsou charakteristické čárovým polohopisem, kde čáry zobra-
zují převážně hranice pozemků. Výškopis v některých ma-
pách velkých měřítek není zobrazován vůbec. V civilních ma-
pách středních měřítek, tj. v mapách od měřítka I: IO 000 až
do měřítka 1:200 000, je polohopis generalizován a vyjad-
řován smluvenými značkami, výškopis je vyjadřován vrs-
tevnicemi a kátami. Ve vojenských mapách středních měří-
tek je polohopis a výškopis vyjadřován obdobným způsobem
jako v mapách civilních. Přesto však jsou obě mapová díla
značně rozdílná.
Souřadnicový systém v civilních mapách je označován

zkratkou S-JTSK a vychází z Křovákova konformního ku-
želového zobrazení v obecné poloze, S-42 vychází
z Gauss-Krtigerova příčného válcového zobrazení. Jiné je
také dělení a klad mapových listů. Civilní mapy velkých mě-
řítek mají rám pravoúhlý a sekční čáry jsou rovnoběžné
s osami x, y. Vojenské topografické mapy mají rám, zjedno-
dušeně řečeno, lichoběžníkový, klad listů vychází z dělení
zeměpisných souřadnic a sekční čáry jsou v podstatě rovno-
běžné s poledníky a rovnoběžkami. Rovněž civilní mapy
středních měřítek mají rám lichoběžníkový, na rámu však
chybělo označení jak zeměpisných, tak pravoúhlých souřad-
nic. Toto je pozůstatek přemrštěného utajování skutečností
v minulých desetiletích. Ze stejných důvodů byla ochuzena
i polohopisná složka mapy. V mapách nebyly zobrazeny tri-
gonometrické ajiné pevné geodetické body a další utajované
skutečnosti. Z hlediska úplnosti zobrazených skutečností
jsou tedy vojenské topografické mapy bohatší než civilní
mapy středních měřítek. Avšak nejobsažnějšíje zřejmě Státní
mapa odvozená 1:5 000 (SMO - 5), kde čárový polohopis
není generalizován a výškopis je vyjádřen vrstevnicemi s in-
tervalem 1 metr. Je však nutno mít na paměti, že je to ma-
pové dílo odvozené a že aktuálnost nebo přesnost poloho-
pisných či výškopisných informací nemusí být vždy zcela
spolehlivá.
Všechna mapová díla, o nichž zatím zde byla zmínka, ci-

vilní i vojenská, jsou komformní neboli úhlojevná. Celé ge-
nerace geodetů věřily, že konformní zobrazení je - ze-
jména pro mapy velkých měřítek - nejpříhodnější.
Argumentů pro toto přesvědčení je více, zde budou uvedeny
alespoň dva nejznámější. V první řadě se zdá logické, aby
čárové prvky, tj. hranice pozemků, budova pod., v mapě za-
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chovávaly správný úhel, a aby tedy předměty zachovávaly
svůj tvar. Druhý argument má základ v technickém rozvoji
a je tedy velice pádný, přesněji řečeno donedávna byl velice
pádný. Už několik století umožňují úhloměrné přístroje ge-
odetům měřit úhly s vysokou přesností, s chybou i menší než
jedna vteřina (l"). Zatímco ještě do nedávna bylo velmi ob-
tížné měřit vzdálenosti s chybou menší než jeden decimetr
nebo i několik decimetrů (0,1 m). Zdá se tedy logické, aby
úhlové prvky měřené s vysokou přesností, byly v mapě zo-
brazeny nezkreslené, zatímco délkové prvky, měřené s menší
přesností, nebudou délkovým zkreslením v mapě příliš de-
gradovány.

V následujících odstavcích bude učiněn pokus ukázat, že
tyto logické argumenty nemusí platit vždy zcela bez výhrad.

4.1 Charakteristika informací o životním pro-
středí

Jestliže považujeme za životní prostředí všechno, co nás ob-
klopuje, na zemském povrchu, v ovzduší, případně i pod po-
vrchem, je přirozené, že člověk už od pradávna se snaží sku-
tečnosti, které ovlivňují jeho život, nějak zachytit, popsat,
zobrazit. Tak už před tisíciletími vznikaly různé náčrtky zo-
brazující okolní území a první známá mapa světa byla na-
kreslena již v antickém Řecku před více než dvaapůl tisíci
lety. Tvorba map a atlasů se postupně zdokonalovala, čtení
map a zacházení s nimi se stalo součástí výchovy už od zá-
kladních škol. Každý gramotný člověk tedy mapě rozumí aje
to pro něj nejhlavnější zdroj informací o životním prostředí,
o blízkém okolí i o vzdálených krajích.

Již první fotografické snímky pořízené z letadel ve
dvacátých letech tohoto století ukázaly mnohem víc po-
drobností o skutečnostech na zemském povrchu, než může
zobrazit sebepodrobnější čárová mapa. Když potom v sedm-
desátých letech začaly být pořizovány snímky optoelektro-
nickými aparaturami na umělých družicích Země, objevil se
další bohatý zdroj informací o životním prostředí. Druži-
cové snímky mohou zachytit skutečnosti a jevy nejen na
zemském povrchu, ale i v atmosféře, pod hladinou oceánů,
do jisté míry i pod zemským povrchem.

Informace o životním prostředí získané nejrůznějším
způsobem - pochůzkou v terénu, z leteckých snímků, z dru-
žicových záznamů - je potřeba nějak zachytit, utřídit
a uspořádat tak, aby co nejsnáze mohly sloužit širokému
okruhu nejen odborníků, ale i občanů. Grafické ztvárnění
informací ajejich zobrazení v mapě má historickou tradici,
umožňuje stručné a jednoduché uspořádání informací
v prostoru, rozmnožování a rozšiřování takových souborů
informací je velmi snadné a nenákladné. Moderní optoe-
lektronická a výpočetní technika umožňuje digitální za-
znamenávání, digitální zpracování i digitální uchovávání
dat o životním prostředí. Avšak všechny systémy digitál-
ních informací o životním prostředí mají zabudován pro-
gram visualizace dat, byť i jen dočasné na obrazovce mo-
nitoru. Visuální ztvárnění informací o životním prostředí
je velmi srozumitelné. Dá se proto předpokládat, že zo-
brazení životního prostředí v mapách, zejména těch sku-
tečností a jevů, které mají dlouhodobější působení, budou
i nadále účinným zdrojem informovanosti obyvatelstva
a odborníků.

Značnou část informací o životním prostředí tvoří plošné
prvky. Jsou to např. lesy, zemědělská vegetace, vodní plo-
chy, osídlená místa, průmyslové komplexy. Tyto prvky jsou

zpravidla určující pro charakter území, pro charakter ži-
votního prostředí. Zdá se proto logické, aby tyto prvky byly
zobrazeny v mapě nezkreslené. Naskýtá se tedy otázka, zda
by mapy životního prostředí neměly být ekvivalentní ne-
boli plochojevné. Na podporu této myšlenky vystupuje také
skutečnost, jakým způsobem jsou informace o prvcích ži-
votního prostředí získávány a do map zobrazovány. Hlav-
ním zdrojem informací o území, o plošných i bodových prv-
cích, jsou letecké a družicové snímky. V odstavci 2 bylo
ukázáno, že tyto snímky vykazují všechny druhy zkreslení,
úhlové, délkové i plošné zkreslení. Převod informací ze
snímků do existujících konformních map není vždy jedno-
duchý, zejména pokud jde o družicové snímky. V závěru
bude ukázáno, že převod plošných prvků z družicových
snímků do ekvivalentních map může být poměrně jedno-
duchý.

4.2 Teoretické základy zobrazení

Skutečnosti výše uvedené opravňují k myšlence zkoumat
možnosti vytvoření map životního prostředí s ekvivalentním
zobrazením. Dále provedená analýza ukazuje jeden z mož-
ných postupů tvorby takového zobrazení s cílem, aby kom-
patibilita ekvivalentních map životního prostředí se stávají-
cími mapami v konformním zobrazení byla co nejlepší.

Tvar našeho státního území, i nyní po omezení státu na
území ČR, nabízí jako nejvhodnější typ zobrazení kuželové.
Normální kuželové zobrazení se jeví jako vhodnější hlavně
z toho důvodu, že i v ekvivalentním zobrazení bude zacho-
vána pravoúhlost poledníků a rovnoběžek.

V dalším textu bude popsán postup při sestavování zobra-
zovacích rovnic pro ekvivalentní kuželové zobrazení ČR pro
mapy životního prostředí.

Ekvivalentní kuželové zobrazení map životního
pros tředí

Podle [2] platí pro ekvivalentní kuželové zobrazení v nor-
mální poloze rovnice

rl = pt + 2nR
2
(sin Uo - sin U), (4.2)

kde R je poloměr náhradní zemské koule a U, V jsou země-
pisná šířka a délka na kouli.

Z hlediska teorie kartografického zobrazování je možno
považovat za "nejčistší" takové zobrazení, kdy kuželová plo-
cha je opsána přímo elipsoidu ve vhodně zvolené dotykové
rovnoběžce 'Po. Potom poloměr R ve výše uvedených rovni-
cích je roven příčnému poloměru křivosti No. Pro zeměpis-
nou šířku a délku U, V na této náhradní kouli je možno vzít
přímo zeměpisné souřadnice 'P, Á na elipsoidu.

Z hlediska co nejlepší kompatibility map životního pro-
středí se stávajícími mapami v Křovákově zobrazení byla sle-
dována i jiná cesta zobrazování. Ve vhodně zvoleném doty-
kovém bodě 'Po, Áo byl elipsoid nahražen koulí o poloměru
R rovnému střednímu poloměru křivosti R = /MoNo. I tady
byly položeny sférické souřadnice U, V jako rovné zeměpis-
ným souřadnicím 'P, Á.
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Schematická mapka na obr. 2 ukazuje, že je možno zvolit
za dotykovou rovnoběžku 'Po = 49°30', tak jak tomuje v Křo-
vákově zobrazení. Dotykový bod D je vhodné volit na prů-
sečíku rovnoběžky 'Po = 49°30' a poledníku Ao= 15°30', ne-
boťje přibližně uprostřed našeho státního území. Shodně jako
u Křovákova zobrazení bude použit elipsoid Besselův.

A. Zobrazení z elipsoidu přímo na kužel
Pro dotykovou rovnoběžku 'Po = 49°30', je poloměr R = No,

No = 6 389 738,833 m.
Podle vzorce (4.1) bylo nejdříve vypočteno Po:

Po = 5 457 352,520 m.

Schéma na obr. 3 ukazuje volbu pravoúhlých souřadnic x,
y. Směr osy x je dán směrem poledníku Vo = 15°30', počá-
tek souřadnic je posunut z vrcholu kužele na východ tak, aby
celé území ČR bylo v jednom kvadrantu. Z obr. 2 je vidět,
že rozdíl mezi dotykovým bodem D a nejvýchodnějším bo-
dem republiky je necelých L1A= 3°30'. Potom pro eo = 3°30'
je Yo = 333 163 m. Na základě toho bylo stanoveno posunout
počátek O souřadnic y o 500 km na východ. Potom vzorce
pro výpočet pravoúhlých souřadnic x, y bodu P (viz obr. 3)
jsou

x = P cose, Y = P sine + 500 000,000. (4.4)

Dále byly vypočteny pravoúhlé souřadnice x, y rohů sféric-
kého lichoběžníka - průsečíků poledníků a rovnoběžek
A= 15°, A= 16°, 'P = 49°, 'P = 50°. (Tab. 1.)

B. Zobrazení na kouli a na kužel
V dotykovém bodě D 'Po = 49°30', Ao= 15°30' byl nahražen
elipsoid koulí o středním poloměru křivosti R = JMoNo,

R = 6 380 703,610 m.
Potom opět podle vzorce (4.1) bylo vypočteno Po,

Po = 5 449 635,710 m.
Způsobem stejným jako v předchozím případu byly vypo-
čteny souřadnice x, y rohů stejného sférického lichoběžníka.
(Tab. 2.)
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Obr. 4

roh y (m) x (m)

15,49 463416,389 5512991,474
15,50 464 156,411 5401 473,363
16,49 536583,611 5512991,474
16,50 535843,589 5401 473,363

roh y (m) x (m)

15,49 463468,119 5505 195,912
15,50 464 207,095 5 393 835,489
16,49 536531,881 5505195,912
16,50 535792,905 5 393 835,489

roh y (m) x(m)

15,49 717410,231 1 168 498,022
15,50 703105,689 1058219,621
16,49 644 798,784 1 177 425,438
16,50 631 960,428 1066967,310

4.3 Porovnání ekvivalentního a Křovákova
zobrazení

Pravoúhlé souřadnice x, y rohů sférického lichoběžníka - prů-
sečíků poledníků a rovnoběžek A = 15°, A = 16°, 'P = 49°,
'P = 50° - byly vypočteny i v Křovákově zobrazení. (Tab. 3.)
Ze souřadnic x, y uvedených v tabulkách 1. a 3. byly vypo-
čítány vzdálenosti mezi jednotlivými rohy (průsečíky poled-
níků a rovnoběžek). Výsledek je přehledně uspořádán na obr.
4, kde E značí vzdálenosti v ekvivalentním kuželovém zo-
brazení a K značí vzdálenosti v Křovákově kuželovém zo-
brazení.
Nakonec byl porovnán tvar, rozměry a plocha rovinných

čtyřúhelníků daných souřadnicemi x, y průsečíků poledníků
a rovnoběžek v obou zobrazeních. Z hodnot vzdáleností uve-
dených na obr. 4 je zřejmé, že v ekvivalentním kuželovém
zobrazení je porovnávaný obrazec lichoběžníkem, kdežto
v Křovákově konformním kuželovém zobrazení je to nepra-
videlný čtyřúhelník. Dále z porovnání vzdáleností je vidět,
že všechny délky jsou v Křovákově zobrazení kratší. Konečně
byla porovnána i plocha obou obrazců. V ekvivalentním zo-
brazení je plocha PE = 8076944529 m2, v Křovákově zo-
brazení je PK = 8 053 027 614 m2• Je tedy plocha obrazce
v Křovákově zobrazení menší o LÍP = 22 825 767 ml. Je to
sice jen 2,826 %0, ale přesto to znamená, že v Křovákově
zobrazení se na každý I km2 "ztratí" 2 826 m2• Posouzení,
zda tato ztráta je u některých plošných prvků významná či
u jiných zanedbatelná, ponechávám odborníkům životního
prostředí.
V případě, že by Besselův elipsoid byl převeden na kouli

- viz odst. 4.2, případ B. - a potom teprve by došlo k plo-
chojevnému kuželovému zobrazení, byl by úbytek ploch
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v mapách Křovákova zobrazení mnohem menší. Z údajů uve-
dených v tab. 2. byla vypočtena plocha sférického lichoběž-
níka nyní menší, a to PE = 8 054 118762 m2• Ve srovnání
s touto plochou je stejný lichoběžník v Křovákově zobrazení
jen o LiP = 1 091 148 m2 menší, což je pouze 0,135 %0. Je
to zřejmě proto, že i v Křovákově zobrazení je elipsoid nej-
dříve zobrazen na kouli o stejném poloměru R = JMoNo =
= 6 380 703,610 m.

4.4 Příklad uspořádání mapových listů

Tato analysa by byla neúplná, kdyby se autor alespoň nepo-
kusil o návrh, jak by taková mapa životního prostředí měla
být uspořádána. Dále uvedené návrhy či nápady je potřeba
brát jako námět k zamyšlení. V případě, že by došlo ke zpra-
cování map životního prostředí, musel by být návrh na jejich
koncepci vypracován týmem odborníků několika profesí.
Základní mapou, ve které by byly informace o prvcích ži-

votního prostředí centrálně průběžně aktualizovány, by byla
mapa v měřítku 1:200000. Rám mapového listu by tvoříly
poledníky a rovnoběžky. Velikost takového mapového listu
by byla přibližně 0,36 X 0,56 m. Schema na obr. 2 ukazuje,
že území ČR by bylo pokryto jedenácti celými mapovými
listy a šesti polovičními listy. Na obr. 5 je ukázána úprava rá-
mových údajů mapového listu. Ve vnitřním rámu by bylo dě-
lení zeměpisných souřadnic po deseti minutách (l0'), číselné
označení zeměpisných délek a šířek by stačilo v rozích ma-
pového listu, popř. ještě uprostřed stran listu (viz obr. 5). Dě-
lení mapových listů podle poledníků a rovnoběžek usnadní
orientaci mapy v terénu např. podle busoly. Ve vnějším rámu
by byly uvedeny číselné hodnoty pravoúhlých souřadnic x.
y S-JTSK, kilometrová síť (po deseti kilometrech) by byla
vytištěna průběžně v celém mapovém listu. Toto by usnad-
nilo lokalizaci maloplošných prvků např. z map SMO-5 do
základní mapy životního prostředí. Lokalizace bodových či
maloplošných prvků, zjištěných při pochůzce v terénu podle

údajů kapesní aparatury GPS (Global Positioning System)
bude také možná.
Polohopisný a výškopisný obsah základní mapy životního

prostředí by mohl být v podstatě shodný s polohopisem a výš-
kopisem základní mapy ČR 1:200 000, neboť tato mapa
hlavní prvky životního prostředí, jako lesy, vody, sídliště
apod., obsahuje. Změněny by však musely být smluvené
značky kreslené "nad míru", zejména komunikace, a nahra-
zeny jemnější kresbou. Plošné, čárové i bodové prvky vý-
znamné pro životní prostředí by mohly být barevně zvýraz-
něny.
V územích, kde dochází k velkému nahuštění prvků ži-

votního prostředí, by byly podle potřeby vytvářeny mapy vět-
ších měřítek. Mapové listy základní mapy ŽP by byly po-
stupně děleny na čtvrtiny, šestnáctiny atd. a měřítka postupně
zvětšována na I: 100 000, 1:50000 atd. Mapy všech měřítek
by tak měly stejný formát. Mapy větších měřítek by byly
mapy příložné, průběžná aktualizace zobrazení prvků život-
ního prostředí by se závazně vedla na základních mapách ŽP
1:200000.

V závěru je třeba zdůraznit, že v základních mapách život-
ního prostředí by se závazně vedly a aktualizovaly prvky
s dlouhodobým působením, které vytvářejí charakter krajiny.
Lokalizace prvků krátkodobých a proměnlivých by mohla
být v mapách pouze naznačena, jejich vývoj by byl sledován
nejpříhodněji v nějaké digitální bázi.
Hlavním zdrojem informací pro aktualizaci map ŽP by

byly jistě letecké a družicové snímky. Jak je vidět ze vzorců
uvedených v části 2., je ve snímcích zkreslení délek v radi-
álním směru větší, než ve směru k tomu kolmém. Dá se říci,
že plošné prvky jsou ve snímcích "afinně" deformovány proti
skutečnosti. Tato afinita je v důsledku zakřivení Země mar-
kantnější u družicových snímků než u leteckých. Jestliže jsou
x. y pravoúhlé rovnoběžkové souřadnice v ekvivalentních
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mapách ŽP, a x', y' snímkové souřadnice identických bodů,
platí pro převod informací ze snímku do mapy rovnice

Afinní transformace podle vzorců (5.1) zajistí to, že plošné
prvky převedené ze snímku do mapy jsou v mapě ekviva-
lentní vzhledem ke skutečnosti. Zkreslení úhlů ve snímcích
nemusí být uvažováno, neboť i v ekvivalentních mapách jsou
úhly zkresleny.

Převod informací, polohopisných i výškopisných, ze stá-
vajících konformních map do ekvivalentních map ŽP také
není obtížný. Z analysy uvedené v části 4. vyplývá, že tam
porovnávaný čtyřúhelník (viz obr. 4) je v Křovákově kon-
formním zobrazení "kolineárně deformován" vůči zobrazení
ekvivalentnímu. Jestliže pravoúhlé rovnoběžkové souřadnice
v S-JTSK označíme Xko Yb potom pro převod informací do
mapy ŽP platí vzorce

Z číselných údajů uvedených na obr. 4 je zřejmé, že odliš-
nost porovnávaných obrazců od podobnosti není velká. Proto
kolineární transformace podle vzorců (5.2) je možná i optic-
kou cestou na fotoreprodukčním přístroji.

Úplně na závěr je možno shrnout výše analyzované sku-
tečnosti. Navrhovaná mapa ŽP by měla proti mapám stáva-
jícím některé výhody: 1. snadná orientace mapy v terénu, 2.
snadná lokalizace předmětů v mapě podle zeměpisných i kar-

tézských souřadnic, 3. plošné prvky charakterizující životní
prostředí by se jevily v mapě nezkresleně (ekvivalentně),
4. klad listů by navazoval na klad listů mapy 1:200 000 v sou-
sedních státech (např. v Rakousku). Přítom vzhledem ke
značné kompatibilitě navrhovaných map ŽP se stávajícími
mapami v S-JTSK (jak výše ukázáno), by pořízení nového
mapového díla nemuselo být nákladné.
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Meranie posunov
erečerpávacej vodnej elektrárne
CiernyVáh
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Abstrakt
Kontrolné merania posunov na prečerpávacej vodnej elektrárni (PVE) Čierny Váho PVE Čierny Váh - hlavné objekty.
Geodetické meranie posunov - vodorovné a zvislé posuny vybraných pozorovaných bodov jednotlivých objektov PVE.
Presnosť v určení vodorovných a zvislých posunov.

Shijt Measurement oj the Pumped Storage Power Plant Čierny Váh
Summary

Control shijt measurement at the pumped storage power plant Čierny Váho Main objects oj the power plant. Survey oj
shijts in horizontal and vertical shijts oj selected observed points oj individua I objects oj the power plant. Determina-
tion accuracy oj horizontal and vertical shijts.

1. Úvod

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh patrí k vý-
znamným zdrojom elektrickej energie v Slovenskej repub-
like. Je riešená ako energetické dielo na zabezpečenie špič-
kového a havarijného výkonu a slúži na reguláciu výkonu
a kmitočtu.

V celom svete je značný záujem o akumuláciu prebytoč-
nej energie. Z radu sposobov akumulácie elektrickej energie

sa najlepšie uplatňujú PVE, ktoré v dobe prebytku energie
prečerpávajú vodu do vyššie položených nádrží a v čase špi-
čiek dodávajú elektrickú energiu do siete.

PVE Čierny Váh je situovaná v dolnej časti údolia rieky
Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom, po-
vyše osady Svarín v okrese Liptovský Mikuláš. Horná nádrž
(HN) zasahuje do Štátnej prírodnej rezervácie Turková (z plo-
chy 137 ha zaberá 14 ha). Celý komplex leží v oblasti Níz-

1997/139



Geodetický a kartografický obzor
140 ročník 43/85,1997, číslo 7

Zvislé posuny od základného merania (ZM) v roku 1979 v mm

Bod ZM-04/82 ZM-05/86 ZM-09/90 ZM-05/94 ZM-07/96

I. Dolná nádrž:
F-I 0.0 0.0 +0.2 +0.6 +0.3
F-2 -0.1 +0.2 +0.6 +0.4 +0.5
F-3 -0.2 +0.1 0.0 +0.5 +0.5
F-4 0.0 0.0 +0.5 +0.6 -0.1
F-5 -3.1 -5.9 -6.6 -7.7 -7.8
F-6 --4.2 -9.1 -9.2 -12.0 -11.4
F-7 - - -1.3 -2.0 -1.1

I. Homá nádrž:
PPVB-l +0.2 -0.1 -0.5 -0.6 -1.0
PPVB-2 -2.1 -11.1 -12.5 -14.5 -14.7
PPVB-3 -3.4 -6.9 -8.4 -10.4 -10.5
PPVB-4 +0.9 +0.4 -0.5 +0.8 -0.3
PPVB-5 +0.2 -0.5 -1.1 +1.0 -1.3
PPVB-5a +0.7 -0.6 -0.1 +1.1 +0.1
PPVB-6 +1.3 -0.2 +1.5 -0.5 +1.3
PPVB-7 +2.0 +0.5 +1.1 -2.1 +1.2

Vodorovné posuny od základného merania (ZM) v roku 1982 v mm
Bod

ZM-10/85 ZM-06/88 ZM-09/90 ZM-05/92 ZM-06/94 ZM-06/96

Dolná nádrž:
F-I dy 0.0 -0.6 +0.5 -0.1 +0.2 +1.1

dx +2.0 +0.6 +0.4 -0.1 -0.2 +0.4
F-2 dy -0.2 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

dx +1.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
F-3 dy -0.3 -0.8 -1.3 -1.3 -1.0 -0.5

dx +2.4 0.0 +1.0 +1.0 +1.2 +1.4
F-4 dy +0.8 -1.0 -1.2 -0.9 -0.6 -0.4

dx +1.1 +0.5 +1.4 +1.6 +1.6 +1.2
F-5 dy +6.5 +7.5 +8.2 +9.0 +11.5 +11.4

dx +1.6 +1.5 +0.6 +0.5 +0.9 +0.1
F-6 dy +3.7 +4.3 +4.1 +4.0 +4.0 +5.1

dx +0.4 +2.1 • +1.7 +1.2 +1.3 +0.4
F-7 dy -0.9 -0.1 -0.8 -1.0 -1.9 -0.5

dx -1.4 +1.6 +0.5 +0.9 +1.2 +0.9

Priečne posuny od základného merania (ZM) v roku 1982 v mm
Bod

ZM-05/85 ZM-06/88 ZM-06/90 ZM-05/92 ZM-06/94 ZM-06/96

Koruna hrádze:
SV-4 dx +2.9 +4.6 +3.3 +4.1 +4.9 +5.7
SV-IO dx +5.3 +3.6 +3.1 +5.7 +4.3 +4.1
SV-14 dx +5.3 +8.2 +5.2 +11.1 +10.9 +11.7
SV-18 dx +0.6 +3.1 +5.2 +11.8 +10.4 +10.6
SV-22 dx -2.8 +0.2 -3.6 -1.9 -1.4 -0.5

Plošina pred strojovňou:
SV-32 dx -1.6 +1.2 +1.3 +3.6 +3.5 +4.0
SV-35 dx -1.8 +0.7 -1.2 -0.7 -0.2 -0.6
hladina: 728.4 m 728.3 m 727.9 m 730.0 m 731.4 m 728.0 m
teplota: 17.0 oe 15.5 oe 17.0 oe 16.0 oe 17.6 oe 16.0 oe
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Zvislé posuny od základného merania (ZM) v roku 1978 v mm
Bod

ZM-07/80 ZM-06/84 ZM-08/88 ZM-OS/92 ZM-OS/94 ZM-07/96

Injekčná chodba:
I-S -22.2 -2S.8 -27.1 -2S.7 -28.0 -26.1
1-9 -18.3 -22.0 -23.3 -22.1 -2S.S -22.8
1-12 -18.4 -22.S -23.6 -22.S -2S.4 -23.S
1-16 -20.0 -24.3 -2S.1 -24.4 -27.8 -26.0
1-18 -26.S -2S.7 -26.3 -24.9 -28.3 -26.3

Zvislé posuny od základného merania (ZM) v roku 1980 v mm
Bod

ZM-10/81 ZM-06/84 ZM-OS/87 ZM-OS/90 ZM-OS/93 ZM-06/96

Násyp Č. I:
MP-IIk -4.1 -9.2 -12.1 -14.8 -IS.S -17.7
MP-1131 -6.9 -9.3 -12.6 -14.S -IS.I -IS.8
MP-112l -3.0 -3.8 -S.8 -6.8 -6.9 -7.6
MP-lili -2.8 -2.3 -4.S -4.4 -4.6 -4.8

Násyp Č. 2:
MP-21k 0.0 +0.1 -0.4 -1.2 -O.S -0.3
MP-2131 -1.3 -1.3 -2.2 -2.3 -1.1 -1.2
MP-2121 -O.S 0.0 -1.2 -0.6 -0.2 -0.1
MP-2111 -0.9 -1.0 -1.7 -I.S -1.4 -1.3

Násyp Č. 3:
MP-31k -2.7 -3.6 -S.2 -S.I -4.7 -4.2
MP-3/p -0.3 -0.9 -0.6 -0.2 -O.S -1.0

kotatranského národného parku, čo prináša špecifickú pro-
blematiku začlenenia vodného diela do krajiny.
Hlavné objekty vodného diela sú: HN s hrádzami, vtoko-

vým objektom a šikmým výťahom, priehrada dolnej nádrže
(DN), privádzače, vodná elektráreň, DN a odpadové koryto.

1.1 Horná nádrž
Je situovaná na náhomej plošine nepravidelného lichobežní-
kového tvaru medzi údolím Bieleho a Čiemeho Váhu v nad-
morskej výške 1 160 m. Užitočný objem nádrže je 3,7 mili-
óna m3• Maximálna hÍbka 26 m a kolísanie hladiny 25 m.
Obvodové hrádze sú sypané, tesnenie svahov a dna nádrže

je riešené ako asfaltobetónové (AB) jednoplášťové. V juho-
východnej časti HN je umiestený vtokový objekt.

1.2 Dolná nádrž
Je situovaná v údolí Čierneho Váhu medzi Nižným a Vyš-
ným Chmelincom v nadmorskej výške 733 m. Užitočný ob-
jem nádrže je 3,7 milióna m3• Maximálna hÍbka 14,5 m a ko-
lísanie hladiny 7,45 m. DN je prehradená betónovou hrádzou
v dÍžke 375 m vrátane elektrárne. Súčasťou telesa hrádze je
výpustný objekt, ktorý je napojený na úpravu koryta Čier-
neho Váhu pod hrádzou.
Budova elektráme je časťou hrádze a pozostáva z troch

dvojblokov so šiestimi vertikálnymi prečerpávacími jednot-

kami, montážneho bloku, bloku na revíziu transformátorov
a pril'ahlej prevádzkovej budovy.
Hlavné parametre vodného diela: inštalovaný výkon 665

MW, ročná výroba I 281 GWh, turbínový prietok 6x30 m3/s,
počet turbín 6, dížka špičky 5,53 h a účinnosť prečerpávania
74,36 %.

2. Geodetické merania posunov a pretvorení

Merania polohových a výškových posunov pozorovaných
bodov (PB) objektov PVE vykonávajú pracovníci Vodohos-
podárskej výstavby, š. p., Bratislava. V ďalšej časti príspevku
sú uvedené výsledky kontrolných geodetických meraní po-
sunov a pretvorení, ktoré sú podkladom na hodnotenie bez-
pečnosti vodného diela.

2.1 Sieť vzťažných bodov
Základ pre polohové, resp. výškové kontrolné merania po-
sunov tvorí polohová, resp. výšková sieť vzťažných bodov,
ktorú v dostatočnom predstihu vlastnej výstavby vybudoval
generálny dodávatel' PVE.
Vzťažné body sú zrealizované vo forme pilierov ako zdru-

žené body, stabilizované ťažkou stabilizáciou, opatrené klin-
covou nivelačnou značkou a v homej časti pilierov (1,4 m nad
terénom) zariadením na závislú centráciu.
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Priečne posuny od základného merania (ZM) v roku 1980 v mm
Bod

ZM-09/82 ZM-06/85 ZM-06/88 ZM-05/91 ZM-05/93 ZM-06/95

Násyp č. I:
MP-I/k +2 -9 -18 -4 -5 +5
MP-113l +2 -7 +16 -7 -3 -4
MP-112l +14 +9 +11 +12 +14 +9
MP-lilI +7 +2 +5 +6 +6 +8

Násyp č. 2:
MP-21k +3 -16 -9 -3 -3 O
MP-213l +2 -9 -5 -I -I -I
MP-2121 -2 -7 +2 -I -I O
MP-2111 +3 -6 +8 +2 O +2

Násyp č. 3:
MP-3/k -I +2 -I -2 -I -I
MP-3/p -20 -3 +1 +2 O +2

Sieť vzťažných bodov pozostáva z 15-tich bodov, z toho 7
je situovaných.v oblasti DN a 8 v oblasti HN. Prepojenie
obidvoch sietí bolo vykonané pred začatím výstavby PVE.
Výškove sú obidve siete merané oddelene metádou geome-
trickej nivelácie s jednotkovou strednou kilometrovou chy-
bou mo < 0,4 mm. Výsledky výškového merania sú uvedené
v tabuľke I.

Merania polohových posunov boli do roku 1989 vykonané
teodolitom Wild T3 s presnosťou meraných smerov do 2,5cC

a svetelným diaľkomerom Kern Mekometer ME 3000 s pres-
nosťáu meraných dÍžok do 1,0 mm. Od roku 1990 boli me-
rania vykonávané elektronickým teodolitom Kern E2 s pres-
nosťou do 2,5cC a svetelným dial'komerom Kern Mekometer
ME 5000 s presnosťou do 0,5 mm.

Kontrolné merania prepojenia sietí DN a HN sú závislé od
zmeny tiaže v dasledku zmeny hladiny vody v HN. Name-
rané rozdiely smerov dosiahli hodnoty až 20cc. Z tohoto
davodu je treba pri takýchto meraniach zavádzať do výpočtu
opravy na zvolenú výšku hladiny vody, alebo pri takejto
výške meranie vykonávať.

Presnosť kontrolných meraní vodorovných posunov vzťaž-
ných bodov je vyjadrená strednou chybou v súradniciach mx,

my < I mm. Výsledky meraní vodorovných posunov siete
vzťažných bodov DN uvádza tabulKa 2.

2.2 Vodorovné a zvislé posuny pozorovaných
bodov objektov dolnej nádrže

Polohové meranie hrádze DN je v určovaní priečnych posu-
nov 27 PB na korune hrádze a 10 PB na plošine pred stro-
jovňou. Priečne posuny sú merané vždy z 2 bodov poloho-
vej siete vzťažných bodov. Presnosť určovaného priečného
posunu mq < 2 mm. Výsledky kontrolných meraní charak-
teristických bodov sú zostavené v tabul'ke 3.

Z tabul'ky možno vidieť, že po konsolidácii hrádze má roz-
hodujúci vplyv na vel'kosť priečnych posunov výška hladiny
vody a teplota betánu.

Výškové meranie DN je sústredené do injekčnej štalne,
strojovne, koruny hrádze a na lavičky zemnej hrádze. Na ob-
jektoch DN je celkom zabudovaných 138 PB.

Základné meranie PB bolo priebežne vykonávané po skon-
čení jednotlivých častí stavby. Aj keď niektoré PB boli v prie-
behu výstavby poškodené, resp. úplne zničené, podarilo sa
zachytiť hodnoty sadania stavby od začiatku betonáže. Cel-
kové poklesy najnižšie stabilizovaných PB dosiahli hodnotu
30 mm. Výsledné hodnoty celkových zvislých posunov nie-
ktorých PB v injekčnej chodbe su zostavené v tabul'ke 4.

2.3 Vodorovné a zvislé posuny pozorovaných
bodov objektov hornej nádrže

HN s pomerne vel'kým objemom pri dennom výkyve hladín
25 m, postavená na dvoch skalných horninách, dolomitoch
a vápencoch s veľmi odlišnými technickými vlastnosťami,
v ťažkých vysokohorských poveternostných podmienkach,
bol a pre projektantova dodávatel'ov jedna z najtažších častí
výstavby PVE Čierný VáhoZ tohoto hl'adiska se venovala ve-
l'ká pozornosť aj geodetickým meraniam posunov a pretvo-
renL Výsledky meraní boli pre mnohých odborníkov pre-
kvapujúce a priniesli pre celé naše vodné stavitel'stvo veľa
nových poznatkov.

Kontrolné merania mažeme rozděliť na:
- výškové merania hrádzí HN a vtokového objektu,
- polohové merania hrádzí HN,
- trigonometrické merania AB-tesnenia.

2.3.1 Výškové meranie hrádzí hornej nádrže
a vtokového objektu

Zvislé posuny sú určované z merania 67 PB stabilizovaných
na korune a na lavičkách jednotlivých hrádzí HN, z 13 PB
stabilizovaných v odvodňovacej a kontrolnej chodbe HN a zo
4 PB stabilizovaných vo vtokovom objekte. Podľa výsledkov
kontrolných meraní mažeme konštatovať, že sadanie vačšej
časti HN bolo skončené a hrádza je konsolidovaná.

Presnosť kontrolných meraní zvislých posunov PB vyjad-
rená jednotkovou strednou kilometrovou chybou bola
mo < 0,4 mm. Zvislé posuny PB vo vybraných merných pro-
filoch (MP) sú zostavené v tabuľke 5.
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dl - posun v smere spádu AB - tesnenia,
dv - zvislý posun od základného merania (ZM) v roku 1980 v mm

Bod
ZM-09/82 ZM-07/84 ZM-07/86 ZM-08/89 ZM-06/92 ZM-06/96

dl dv dl dv dl dv dl dv dl dv dl dv

Merný profil MT-3:
-I +6 -9 +10 -20 +16 -26 +28 -30 +28 -35 +30 --43
-2 +8 -18 +10 -23 +16 -28 +34 -36 +39 --44 +43 -52
-3 +3 -23 +5 -22 +6 -24 +21 -26 +24 -34 +20 -35
--4 -2 -30 -I -32 O -35 +4 --40 +6 --44 +2 --46
-5 -6 -36 -8 --42 -8 --43 --4 --44 -8 --46 -13 --47
-6 -15 --47 -18 --49 -15 -51 -12 -52 -10 -58 -16 -50

2.3.2 Meranie vodorovných posunov pozorova-
ných bodov hornej nádrže

Meranie vodorovných posunov bolo navrhnuté hlavne
z dóvodu, že jednotlivé násypy hrádze sú budované na svahu,
po ktorom by mohlo dójsť k zosuvu a následnému pretrhnu-
tiu hrádze.

Súradnice PB sú určované ako rajóny. Do roku 1990 bola
presnosť merania smerov 4cc a presnosť merania dížok, po
zavedení fyzikálnych opráv a opráv z komparácie diafkomeru
10 mm. Po roku 1990 bolo meranie vykonávané presnejším
diafkomerom a presnosť merania dÍžok bola S mm. Stabilita
siete vzťažných bodov bola kontrolovaná do roku 1990 teo-
dolitom Kern DKM3 a diafkomerom Kern ME 3000 a po
roku 1990 teodolitom Kern E2 a diafkomerom Kern ME
SOOO.

Výsledky vodorovných posunov PB niektorých merných
profilov sú v tabufke 6.

2.3.3 Meranie posunov AB-tesnenia
Meranie posunov AB-tesnenia sa realizuje trigonometrickou
metódou. Vlastné meranie možno rozdeliť na dve časti a to
na:
a) meranie siete vzťažných bodov za účelom určenia stabi-

lity jednotlivých bodov siete,
b) meranie zvislých a vodorovných posunov pozorovaných

bodov.
Stabilita siete vzťažných bodov sa do roku 1990 kontrolo-

vala presným uhlovým meraním teodolitom Wild T3 s pres-
nosťou meraného smeru na stanovisku do 2cc. Vyrovnané sú-
radnice boli určované s presnosťou mx. y < 2 mm. Po roku
1990 sa stabilita vzťažných bodov kontrolovala presným dÍž-
kovým meraním pomocou diafkomera Kern ME SOOO s pres-
nosťou meraných dížok do O,S mm. Presnosť vyrovnaných
súradníc mx. y < I mm.

Trigonometrické určovanie vodorovných posunov PB sa
realizuje pretínaním napred z 3 vzťažných bodov tedolitom
Wild T3 a po roku 1990 teodolitom Kern E2 s presnosťou
mA < 3cc. Vel'kosť stredných chýb vo vyrovnaných súradni-
ciach sa pohybuje od I do 4 mm. Závisí od tvaru určujúcich
lúčov a od fyzikálnych podmienok prostredia.

Pri meraní zvislých posunov PB sú výškové uhly merané
s presnosťou mf3 < SCC, pričom výška horizontu na jednotli-
vých stanoviskách siete vzťažných bodov sa odvodzuje z vý-
šok PB koruny hrádze, ktoré sú určované geometrickou ni-
veláciou. Presnosť doteraz realizovaných meraní je chara-
kterizovaná strednou chybou v rozmedzí 1 až 3 mm.

Vyhodnotenie posunov PB AB-tesnenia sa vykonáva
z transformovaných súradníc PB do sústavy, kde jedna os je
v smere spádu AB-tesnenia.

Z výsledkov merania vyplývajú dva druhy posunov AB-
tesnenia. Prvý je spósobený nedostatočným zhutnením ná-
sypu v dolnej časti hrádze a prejavuje sa posunom PB v smere
tlaku vody (PB č. -S a -6). Tento druh posunu sa po zhut-
není zastaví. Druhý druh posunu, stekanie AB-tesnenia sa vo
vačšej miere začal prejavovať v neskorších kontrolných me-
raniach. Prejavuje sa na PB č. -I a -2, ktoré sú najviac vy-
stavené vplyvu atmosferických podmienok.

V tabufke 7 sú uvedené hodnoty celkových posunov dl
(v smere spádu AB-tesnenia) a dv (sadanie) merného profilu
MT-3, ktorý charakterizuje deformácie AB-tesnenia.

Výsledky kontrolných meraní PB na dne AB-tesnenia sa
neuvádzajú, pretože celkové vodorovné posuny PB sú men-
šie ako 3 mm a zvislé posuny PB sú do -9 mm.

3. Záver

Od začiatku výstavby PVE Čierný Váh uplynulo 22 rokov.
Za túto dobu prešla geodézia nebývalým rozmachom. Udo-
mácnilo sa používanie elektronických teodolitov, dialkome-
rov a modernej výpočtovej techniky, ktorá umocnila a rozší-
rila možnosti starších metód merania, ako aj spracovania
a vyhodnotenia. Tieto skutočnosti sa odrážali aj v meraniach,
ktoré boli na objektoch PVE vykonávané. Bol vyriešený pro-
blém presného určovania súradníc v lokálnej geodetickej sie-
ti a začala sa racionalizácia týchto prác pri využívaní elek-
tronických teodolitov a ich spojením s výpočtovou technikou.
Merania vodorovných a zvislých posunov sú vyhodnocované
počítačom, ktorý kontroluje a hodnotí presnosť merania
a prakticky vylučuje hrubé chyby z výsledkov meraní. Tento
trend pokračuje a ešte vo vačšej miere by sa mal presadiť do
projektov, ako aj realizácie merania posunov a pretvorení na
nových vodných dielach.

L1TERATÚRA:
[I] Geodetické elaboráty kontrolných meraní na PVE Čierny Váho
[2] Etapové správy o technicko-bezpečnostnom dohl"ade na PVE

Čierny Váho

Lektoroval:
Ooc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,

katedra geodézie SvF STU
v Bratislave
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Usporiadanie pozemkového
vlastníctva v Slovenskej republike
pomocou registrov

Ing. Viliam Kemény,
Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Abstrakt
vývoj evidencie vlastníckych práv k nehnutel'nostiam v Slovenskej republike. Hl'adanie systému evidovania práv k všet-
kým pozemkom prijímaním neštandardných postupov. Rozbor doterajšieho vývoja pri aplikácii týchto postupov.

Structure of Land Ownership in the Slovak Republic by the Help of Registers
Summary

Evolution of recording of proprietary rights to real estates in the Slovak Republic. Searching for a system of registra-
tion of rights to all land parcels by accepting non-standard approaches. Analysis of present evolution in application
of these approaches.

Keď hovoríme o registri povodného stavu (RPS), registri
vlastníckych práv k nehnuteInostiam v extraviláne (RVP)
alebo o zjednodušenom registri povodného stavu k nehnuteI-
nostiam v extraviláne (ZRPS), často sa kladú otázky, prečo
sa to robí, na čoto bude slúžiť, nie je to zbytočne vynaložená
práca a vynaložené finančné prostriedky a podobne. Pre tých,
ktorí by chceli položiť takúto otázku uvedieme niekofko sku-
točností.

Jedným z podkladov na založenie alebo doplnenie evi-
dencie právnych vzťahov k povodným nehnutefnostiam
a k ostatným nehnutefnostiam v katastri nehnutefnosti (KN)
je aj rozhodnutie pozemkového úradu (PÚ) k RPS, k RVP
a k ZRPS, ktoré sa spracovávajú v zmysle § 9 odst. 4 a 5 zá-
kona Slovenskej národnej rady Č. 330/1991 Zb. o pozemko-
vých úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, po-
zemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách [I] v znení neskorších predpisov. Predovšet-
kým ide o zápis právnej listiny (rozhodnuti a) v zmysle § 34
zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) Č.

162/1995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníc-
kych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon), ako
aj o evidovanie vlastníckeho práva k nehnutefnostiam v in-
formačnom systéme (IS) KN. Takýmto postupom v určitom
čase sa dosiahne, aby všetky nehnutefnosti (pozemky) boli
vpísané na listy vlastníctva (LV) a preukazovanie vlastníc-
kého práva k pozemkom sa získavalo v reálnom čase, teda
výpisy z LV sa budú poskytovať prakticky na počkanie. Týmto
budú vytvorené normálne podmienky na preukazovanie
vlastníckeho práva pre operatívny trh s nehnutefnosťami, pre
ostatné právne, ako aj iné úkony.

2. Evidovanie vlastníckych práv k pozemkom
do roku 1991

Vlastnícke práva k pozemkom do platnosti Občianskeho zá-
konníka (zákon č. 141/1950 Zb.) boli evidované vo verejných
knihách - v pozemkovej knihe a v železničnej knihe. Od roku
1951 niektoré zápisy v pozemkovej knihe sa vykonávali len
na požiadanie a prestali mať konštitutívny charakter a od 1.4.
1964 sa prestali vykonávať vobec. Táto povinnosť prešla zá-
konom Č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutefností na rezort ge-
odézie a kartografie s určitými špecifickými odlišnosťami.

Preto zakladanie a vedenie právnych vzťahov podra vyhlášky
Ústrednej správy geodézie a kartografie Č. 23/1964 Zb., kto-
rou sa vykonával zákon Č. 22/1964 Zb. o evidenci i nehnu-
terností v znení neskorších predpisov, sa vzťahovalo v zásade
len na nehnutefnosti v zastavanom území obce a len v niek-
torých ojedinelých prípadoch na pozemky v extraviláne, a to
s úplným vylúčením pozemkov vo vlastníctve občanov, ktoré
boli združené do vačších cel kov, t.j. "v užívaní socialistickej
organizácie". Evidovanie právnych vzťahov o nehnu-
ternostiach bolo len čiastočné a vo vefkej časti vlastníckych
práv k nehnutefnostiam bolo deklarované len (a je aj dnes)
v právnych listinách (napr. v prídelových listinách, dedič-
ských rozhodnuti ach a podobne), prípadne v dosť značnom
rozsahu ešte aj v pozemkovej knihe a v železničnej knihe po-
dfa skorších zápisov.

Uvedené skutočnosti zapríčinili, že evidencia vlastníckych
práv k pozemkom (hlavne k povodným pozemkom) bol a ne-
úplná. Na získanie prehfadu uvádzame, že začiatkom 90-tych
rokov boli evidované právne vzťahy na LV v zastavaných čas-
tiach obcí v rozsahu 70 % a v extravilánoch len k 5 % ne-
hnutefností - pozemkom. Dnes možeme konštatovať, že tieto
percentá už dosahujú v extravilánoch cca 14 % a v zastava-
nom území obce cca 85 %.

3. Hladanie systému evidovania práv k všetkým
pozemkom

Nevyhovujúci stav evidovania vlastníckeho práva k pozem-
kom sa začal ríešiť už v roku 1991 na základe uznesenia vlády
SR Č. 34 Slovenským úradom geodézie a kartografie v rámci
zakladania evidencie vlastníckeho práva k povodným nehnu-
tefnostiam. Pre nedostatok kapacít rezortu, vzhfadom na iné
príoritné úlohy (poskytovanie údaj ov a informácií z KN pre
reštitúcie, transformácie družstiev, pre súdnych komisárov
a pod.), sa nemohli zabezpečovať v predpokladanom rozsahu.
Príjatím zákona [1] sa predpokladalo, že problém komplex-
ného evidovania vlastníckych práv k nehnuteInostiam je vy-
ríešený a hovorílo sa o časovom horízonte cca 5 až 10 rokov,
a preto už v roku 1992 bolo rozpracovaných 87 projektov po-
zemkových úprav (PPÚ). Po zhodnotení skúsenosti a nároč-
nosti týchto prác (začiatkom roku 1993) sa ukázalo, že vy-
konanie pozemkových úprav na celom území SR by trvalo
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viac ako 40 rokov a stálo by viac ako 16 miliárd Sk. Preto
vláda SR uznesením Č. 10 z 12. I. 1993 rozhodla hl'adať iný
sposob riešenia, a to v podstatne kratšom časovom horizonte.
Bola vypracovaná "Koncepcia usporiadania pozemkového

vlastníctva v SR", ktorá bola schválená uznesením vlády SR
Č. 869 z 23. 11. 1993. Ďalším uznesením vlády SR Č. 572 zo
14. 6. 1994 bolo schválené "Organizačné zabezpečenie pro-
jektu usporiadania pozemkového vlastníctva", kde bol sta-
novený orientačný termín dokončeni a usporiadania pozem-
kového vlastníctva v SR do roku 1998 - teda podstatne kratší
než pri riešení PPÚ. Uvedené materiály obsahujú aj legisla-
tívne a organizačné opatrenia na zabezpečenie koncepcie,
ktoré sa uložili plniť zainteresovaným ministrom a vedúcim
ústredných orgánov štátnej správy - teda aj predsedovi Úradu
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.
Legislatívne opatrenia v zásade už boli splnené; boli schvá-

lené a uverejnené v zbierke zákonov - ako napr.:
- zákon NR SR Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam
(účinnosť od 1. 1. 1996),

- zákon NR SR Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom [2] (účinnosť od
1. 9. 1995),

- zákon NR SR Č. 181/1995 Z. z. pozemkových spoločen-
stvách (účinnosť od 1. 9. 1995),

- zákon NR SR Č. 199/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa
zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
ktorý umožní dodatočné vyvlastnenie pozemkov vo verej-
nom záujme.
V rámci organizačných opatrení sú všetky katastrálne

územia (KÚ) rozdelené do dvoch zoskupení a piatich sku-
pín a ich plnenie zabezpečuje ÚGKK SR v 2394 KÚ (sku-
pina A, B) a Ministerstvo podohospodárstva (MP) SR
v 1125 KÚ (skupina C, D, E). Povodnému roztriedeniu KÚ
do skupín sa nevenovala náležitá pozornosť a ani nebolo vy-
konané z pohl'adu všetkých aspektov (napr. chýbajúce "prí-
delové plány", geometrické plány - GP a pod.), a preto prí-
padné podstatné zmeny v zatriedení KÚ vo vzťahu ku
kalkulácii ceny by museli vyvolať aj zmenu v koncepcii
usporiadania pozemkového vlastníctva v SR. Z tohoto
dovodu pri týchto prácach sa postupuje podl'a povodného
zatriedenia KÚ a prijatím zákona [2] je tento problém v zá-
sade vyriešený.
Z vymenovaných skutočností vyplýva, že evidovanie práv

k nehnutel'nostiam v KN na LV je nepostačujúce alebo inak
povedané, malé percento pozemkov je evidovaných na LV
v KN a prevažnú časť podkladov k preukazovaniu vlastníc-
tva pozemkov treba robiť pracne pomoc ou identifikácií par-
ciel. V nezjednotených operátoch a v iných "ťažkých operá-
toch", často bez GP sa ani nedopracujeme k žiadanému
výsledku. Ked"nie sú známe hranice pozemku (ako je často
pri "prídelových plánov" a pod.) nemože sa vyhotoviť ani
GP. Vzniká takmer neriešitel'ný problém a bez osobitného
predpisu na ZRPS alebo registra obnovenej evidencie po-
zemkov (ROEP) vlastnícke práva do KN sa nedajú zapísať.
Preto je potrebné tieto práce zabezpečiť v celoplošnom roz-
sahu na celom území SR v spoločensky a technicky zvlád-
nutel'ných termínoch.

Vzhl'adom na aplikáciu Koncepcie usporiadania pozemko-
vého vlastníctya v SR (z roku 1993) z uvedených 87 rozpra-
covaných PPU sa dokončuje len 23, z ktorých nie je na zá-
pis do KN odovzdaný ani jeden PPÚ (niekol"ko je pred

dokončením). Ostatné boli prerušené a RPS ako súčasť PPÚ
boli:
I. v niektorých KÚ odovzdané na správu katastra (SK) len
ako pomocný operát a možu sa využívať na overenie iden-
tifikácie parciel a pod.,

~. v niektorých KÚ sa RPS prepracovali na RVP, ktoré sa
preberajú programovým vybavením ZRPS do KN,

3. určité KÚ sa odovzdali na SK s rozhodnutím PÚ na zá-
pis do KN v zmysle § 9 odst. 5 zákona [I]. V tomto pří-
pade v rozhodnutí PÚ musí byť uvedené, ktoré parcely
sú predmetom preberania a zápisu do KN (musia byť ri-
ešené celé pozemky, uvedeni skutoční vlastníci a pod.).
Tieto RPS sa doteraz preberajú aktualizačným progra-
mom do KN lebo nie je na to vypracovaný špeciálny pre-
berací program.

5. RVP a ZRPS a ich preberanie do ISKN

Na spracovanie RVP a ZRPS boli vypracované spoločné po-
kyny MP SR a ÚGKK SR [3] na podklade zákona [I]. Po-
kyny boli vypracované prakticky v teoretickej rovine, bez
praktického odskúšania, v dobe, ked"sa práce už začali vy-
konávať na základe zmluvných vzťahov. Preto bolo potrebné
po získaní praktických skúseností ich novelizovať a postupne
upravovať.
V § 12 odst. 7 zákona [1] je stanovené, že PPÚ sa spra-

cúva tak, aby vyhovoval požiadavkám KN, čo sa vzťahuje aj
na registre vyhotovované v zmysle § 9 odst. 4 a 5 zákona [I].
Základ pokynov tvorí technológia vyhotoveni a PPÚ tak, aby
RVP a ZRPS sa mohli zapísať do KN. Vzhl'adom na vel'ký
rozsah preberaných údajov do KN bolo rozhodnuté, že údaje
sa budú do rSKN preberať automatizovane - prostredníctvom
programového vybavenia. Podobné programové vybavenie
majú aj PÚ, ktoré zabezpečujú kontrolu údajov v RVP
a ZRPS obdobne ako na SK.
Proces preberania údajov do rSKN na SK v spolupráci s PÚ

má 4 etapy:
- načítanie a prvotná kontrola údajov prostredníctvom tex-
tového súboru vo formáte údajov na výmenu informácií,

- kontrola súladu grafických a písomných údajov.
Tieto kontroly zabezpečí PÚ aj s odstránením závad. Tre-

tiu.kontrolu zapísatel'nosti písomných údajov do KN vykoná
PU. Spolu so SK analyzuje (rozdelí) chybné údaje vzniknuté
pri spracovaní ZRPS a s údajmi rSKN. PÚ odstráni chyby
z tvorby RVP a ZRPS a SK z údajov rSKN podl'a dohovoru,
ale najneskoršie do 30 dní, resp. 60 dní podl'a ich rozsahu a
náročnosti. Pritom PÚ a SK postupujú podl'a pokynov v znení
dodatkov Č. 1 a 2 [3].
Tu treba upozorniť na spoluprácu PÚ a SK od ktorej zá-

leží kvalita vyhotovených registrov, ako aj skoršie a opera-
tívne skončenie prác. Toto má vplyv aj na pozastavenie ostat-
ných zápisov do KN v obvode RVP a ZRPS, čo treba osobitne
zdorazniť, aby nenastali d"alšiekomplikácie pri zápise do KN.
Štvrtou etapou je zápis údajov do KN, pričom ak uvedené

kontroly budú úspešne skončené, potom po vydaní rozhod-
nutia PÚ a predložení RVP a ZRPS na zápis do KN, kontroly
na SK by mali byť bez takých nezrovnalostí, ktoré zapríči-
ňujú nezapísatel'nosť do KN a zápis prebehne automatizo-
vane. Samozrejme že zostanú povinnosti pre SK dopracovať
určité časti operátov podl'a pokynov [3] (napr. zrušenie tzv.
"hluchých listov vlastníctva", doriešenie nezapísaných po-
zemkov a pod.).
K tejto časti ešte treba poznamenať, že podl'a našich in-

formácií program na preberanie RVP a ZRPS je funkčný
a jeho pomoc ou bolo zapísaných do KN už viac registrov
(Salka 1. II., Malé Kosihy, Vlkanová, Rohožník a d"alšie).
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6. Ďalší postup prác na rozpracovaných a novozadáva-
ných KÚ

1. Podfa prijatých zásad s MP SR rozpracované KÚ na RVP
a ZRPS sa dokončia podfa stanovenej technológie a po-
kynov [3]. lnak tu platí zmluvný vzťah zadávatel" - zho-
tovite!'. Rozdiel bude v tom, že podfa zákona NR SR
č. 21511995 Z. z. o geodézii a kartografii a pripravovanej
vykonávacej vyhlášky, geodetické činnosti na pozemkové
úpravy od I. 1. 1996 sa budú autorizačne aj úradne ove-
rovať - teda aj RVP a ZRPS a samozrejme aj PPÚ. Ďalšie
KÚ formou RVP a ZRPS sa nebudú vyhotovovať.

2. Od 1. 9. 1995 je v účinnosti zákon [2] a podfajeho prvej
časti sa budú zadávať ďalšie KÚ na spracovanie formou -
ROEP. Zásadné otázky vo veci konania o obnove eviden-
cie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sú uve-
dené v zákone [2].

Treba zd6razniť že:
- správnymi orgánmi sú katastrálne úrady a PÚ, ktoré budú

zadávať ROEP, vydávať rozhodnuti a a pod.,
- harmonogram na rok 1996je pripravený na odoslanie vláde

SR na schválenie, kde ÚGKK SR predk1adá 589 KÚ a MP
SR 355 KÚ,

- finančné prostriedky v rozpočte kapitoly ÚGKK SR v roz-
sahu 235 miliónov Sk boli schválené zákonom NR SR č.
30411995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,

- je potrebné vydať vyhlášku k zákonu [2], čo sa predpokladá
realizovať v 1. polroku 1996,

- je potrebné dokončiť Metodický návod na spracovanie
ROEP, realizáciu predpokladáme koncom januára 1996,

- je potrebné vypracovať program na automatizované zapi-
sovanie ROEP do lSKN v dostatočnom predstihu (je v štá-
diu riešenia),

- sa pripravujú ostatné organizačné a iné záležitosti ohfadne
zadávania ROEP na úrovni ÚGKK SR a katastrálnych úra-
dov.

7. Záver

Záverom treba konštatovať, že oproti pokynom [3] spraco-
vanie ZRPS budú v ROEP malé, prevažne doplňujúce zmeny,
ale základná fi10zofia ostáva nezmenená. Do doby, pokiaf
budú všetky pozemky-parcely vpísané na LV čaká nás vefa
práce a možno predpokladať, že to bude užitočná práca.

[I] Zákon Slovenskej národnej rady Č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových společenstvách.

[2] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozem-
kom.

[3] Pokyny na spracovanie zjednodušeného registra p6vodnéh9 stavu
k nehnutefnostiam v extraviláne, MP SR Č. 34/95-430 a UGKK
SR Č. TK-746/1995 v znení dodatku Č. 1 zo dňa 17.7. 1995, MP
SR Č. 87/95-430 a ÚGKK SR Č. TK-3156/1995 a dodatku Č. 2
zo dňa 17. 10. 1995, MP SR Č. 98/95-430 a ÚGKK SR Č. NP-
4000/1995.

Lektoroval:
Ing. Ján Tomaškin,
katastrálny odbor

Krajského úradu v Banskej Bystrici

V čase publikovania článku platí vyhláška Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SK) č.
15711996Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slo-
venskej republiky (NR SR) o niektorých opatreniach na uspo-
riadanie vlastníctva k pozemkom a vyhláška ÚGKK SR č.
17811996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodé-
zii a kartografii. Ďalej platí zákon NR SR č. 22211996 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý zrušil katastrálne úrady a ovplyv-
nil počet územných orgánov na úseku katastra nehnutefností.

TERMINOLÓGIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A V KARTOGRAFII

Kartografické dielo, mapa, mapové
dielo

1. Úvod

V súvislosti s nadobudnutím platnosti niekofkých právnych predpi-
sov, obzvlášť vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky
(SR) Č. 177/1996 Z.Z. o vykonávaní geodetických a kartografických
činností pre potreby obrany štátu [3], zákona Národnej rady JNR)
SR Č. 215/1995 Z.Z. o geodézii a kartografii (6), vyhlášky Uradu
geodézie, kartografie a katastra SR Č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vy-
konáva zákon NR SR o geodézii a kartografii [4], ako aj zákona
Č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (au-
torského zákona) v znení neskorších predpisov [5] sa v poslednom
období u nás zvýšila frekvencia používania termínov "kartografické
dielo" a najma "štátne mapové dielo", ktoré sa navyše vyskytuje
s prívlastkami "základné", "tematické" a "vojenské". Použitie týchto
termínov v právnych predpisoch im dáva punc právnych pojmov (ter-
mínov), a preto si vyžadujú zvýšené nároky na ich vymedzenie (de-
finovanie ).

Príspevok upozorňuje na niektoré nedostatky vo vymedzení (de-
finovaní) termínov "kartografické dielo", "mapa" a "mapové dielo",
ktoré sa zistili pri ich vzájomnej konfrontácii.

2. Kartografické dielo a mapa

PodIa STN 73 0401 [2] kartografické dielo (KD) je:
"výsledok kartografického znázornenia zemského povrchu. kozmu,

kozmických telies alebo ich častí, objektov, javov a ich vzťahov na
nich spolu s textovými a inými (napr. obrazovými) doplnkami; je to
napr. mapa, mapový atlas, glóbus. (Poznámka: Tento názov zahfňa
všetky druhy kartografických výrobkov.)"

Keďže v definícii KD sa používa termín "mapa", je prirodzené,
že si treba všimnúť aj jej definíciu.

PodIa STN [2] mapa je:
"zmenšený generalizovaný konvenčný obraz Zeme. kozmu, koz-

mických telies a ich častí prevedený do roviny pomocou matematicky
definovaných vzťahov (kartografickým zobrazením) ukazujúce prost-
redníctvom metód kartografického znázornenia polohu, stav a vzťahy
prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov a javov.
(Poznámka: Tento názov sa používa aj pre mapy, ktoré vznikli prv,
než bol známy tvar Zeme a boli odvodené matematické vzťahy medzi
referenčnými plochami; pokial' nie je mapa rozmnožovaná, týmto ná-
zvom sa označuje aj meračský alebo kartografický originál; tento
názov sa používa aj vtedy, ak ide o mapové dielo ako celok.)"
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Pri konfrontácii týchto dvoch definícií si možno všimnúť niektoré
významové rozdiely:

Ak platí, že KD je mapa + doplnky (v zmysle deíinície KD), po-
tom je očividné, že medzi výrazmi

"výsledok kartografického znázornenia zemského povrchu,
kozmu, kozmických te!ies alebo ich častí, objektov, javov a ich VZtll-
hov na nich"

a
"zmenšený generalizovaný konvenčný obraz Zeme, kozmu, koz-

mických te!ies a ich častí prevedený do roviny pomocou matema-
ticky definovaných vzťahov (kartografickým zobrazením) ukazujúce
prostredníctvom metód kartografického znázornenia polohu, stav
a vzťahy prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov
a javov "
by mala existovať logická rovnosť, t.j. oba výrazy by mali mať rov-
naký zmysel.

Avšak porovnanie týchto výrazov nie je bez problémov.
Výraz "kartografické znázornenie" je nepresný, pretože podl'a

STN [2] znamená: "grafické vyjadrenie objektov, javov a ich vzťa-
hov kartografickými vyjadrovacími prostriedkami". Medzi karto-
grafickými vyjadrovacími prostriedkami, ktorými podl'a STN [2] sú
"prvky a zložky grafického jazyka mapy, pomocou ktorých sa reali-
zuje proces kartografického vyjadrovania" by sme máme hl'adali kar-
tografickú generalizáciu a prevod do roviny pomocou matematicky
definovaných vzťahov (kartografickými zobrazeniami).

V poznámke k definícii KD sa tvrdí, že tento názov zahfňa všetky
druhy kartografických výrobkov. V súvislosti s rozmachom počíta-
čovej tvorby máp označenie "výrobok" už nie je výstižný, pretože
viaceré (nielen počítačové) formy existencie mapy nemožno, alebo
len ťažko možno považovať za výrobok, lebo majú inú povahu.

Z tejto krátkej konfrontácie vyplýva, že porovnávané výrazy (de-
finičné znenia) nie sú význmovo totožné a v konkrétnych sporoch,
v ktorých by sa zisťovalo či ide o mapu alebo o KD, by tieto ne-
zrovnalosti vyšli na povrch.

Ponúka sa riešenie: pri najbližšej inovácii terminologickej normy
by bolo potrebné vyriešiť vzťah medzi definíciou KD a mapy (M)
podl'a schémy:

KD = M + D,
kde D sú textové, obrazové a iné doplnky.

Vysvetlenie KD by mohlo byť teda napr. takéto: kartografické
dielo ja každá mapa (atlas, glóbus ap.) v hociktorej z vnímateťných
joriem existencie spolu s textovými, obrazovými a inými doplnkami.

V tejto súvislosti je príležitosť vysloviť niekol'ko pripomienok aj k de-
finícii mapy v STN [2]:
I. Definícia mapy je zbytočne prísna, pretože vyžaduje prevedenie

zmenšeného generalizovaného konvenčného obrazu Zeme,
kozmu, kozmických telies a ich častí do roviny pomocou mate-
maticky definovaných vzťahov (kartografickým zobrazením). Po-
dl'a tejto podmienky by žiadne mapové vyjadrenie vyhotovené
v súčasnosti bez kartografického zobrazeni a nemohlo byť pova-
žované za mapu (napr. mapová schéma, autorský koncept mapy
ap.).
V prípade autorského (schematického) konceptu mapy by vznikla
kuriózna, ba až kontraverzná situácia: v zmysle autorského zá-
kona [5] a definície KD v STN [2] je autorský koncept mapy kar-
tografickým dielom (zabezpečený spravidla autorskou zmluvou),
ale podl'a definície mapy v STN [2] nie je mapou (pre nesplnenie
matematickej podmienky)!
V danom prípade vzniká navyše nejasnosť, ktorá vyplýva z defi-
nície KD v STN [2]: ktorá mapa je a ktorá nie je kartografickým
dielom, ak sa v poznámke k definícii tvrdí, že tento názov (KD)
zahfňa všetky druhy kartografických výrobkov (namiesto "vý-
robkov" by bolo hádam lepšie "vnímatel'ných foriem existencie
mapy")? .
Zo znakovej podstaty mapy predsa vyplýva, že v definícii mapy
by mal byť nosný termín "mapové vyjadrenie", "mapový jazyk",
alebo iný adekvátny termín, pretože nie kartografické zobrazenie
(projekcia) robí mapu mapou, ale práve špecifický sposob vyjad-
renia. Letecká alebo kozmická snímka by bola máme transfor-
movaná do Gaussovho-Krtigerovho zobrazenia - stále by ostávala
snímkou, hoci vylepšenou, metrickou. Mapou by sa stala až po
implantovaní mapových vyjadrovacích prostriedkov. Túto pod-
mienku si neuvedomujú viacerí kartografi a tvorcovia máp z roz-
nych iných disciplín a odborov l'udskej činnosti. Špecifický zna-
kový sposob vyjadrenia je prvoradým príznakom mapy. Mapové
vyjadrenie sa može uskutočniť (realizovať) aj bez matematického
základu (bez ktoréhokol'vek známeho kartografického zobraze-

nia), ale vďaka exaktnému prevodu sférického povrchu do roviny
mapa (mapové vyjadrenie) získava vynikajúcu vlastnosť - me-
trickosť. Podobnú významnú úlohu má aj kartografická generali-
zácia, bez pravidiel ktorej by nebol možný logický vemý prechod
z vačšej do menšej mierky mapy.

2. K definícii mapy je pripojená aj nie práve najvýstižnejšia po-
známka, podl'a ktorej sa tento názov (mapa) používa aj pre mapy,
ktoré vznikli prv, než bol známy tvar Zeme a boli odvodené ma-
tematické vzťahy medzi referenčnými plochami ...). Z takto for-
mulovanej poznámky nie je jasné, či sa pre ne može používať len
názov, alebo sú to naozajstné mapy, ktorým sa "odpúšťa" pod-
mienka prevodu do roviny na základe matematickej podmienky
(kartografického zobrazenia). Ak sú mapami tieto staré mapové
vyjadrenia (kartografické umelé výtvory), potom sú mapami aj sú-
časné mapové schematické vyjadrenia - aj schematické autorské
koncepty mapy a ďalšie kartografické modifikácie, napr. ana-
morfné kartografické vyjadrenia. Túto skutočnosť by však bolo
treba akceptovať a implantovať do STN [2J. V takom prípade sa
otvára cesta na sformulovanie takej definície mapy, ktorá by sa
zaobišla bez doplňujúcej poznámky o výnimkách. Existencia po-
známky k hlavnému termínu kartografie už sama o sebe vypo-
vedá, že s touto definíciou nie je niečo v poríadku: buď existuje
problém (našťastie) len s jej formuláciou, alebo je u nás problém
(čo by bolo horšie) s jej chápaním.

3. V definícii mapy je použitý ešte jeden výraz, ktorý nie je vždy
platný: "zmenšený ... obraz ...". V mnohojazyčnom kartografic-
kom terminologickom slovníku ICA [I] sa podmienka zmenšenia
uvádza len v nemeckej a v ruskej definícii mapy. Anglická, fran-
cúzska a španielska definícia podmienku zmenšenia taxatívne ne-
vyžadujú, len anglická definícia rieši tento problém vel'miobratne:
uvádza, že mapové vyjadrenie (representation) je "obvykle
v mierke" (normally to scale), čo len potvrdzuje existujúci status
quo, že ani mierka nemusi byť vždy nevyhnutným atribútom pri
definovaní mapy.
Podmienka zmenšenia obrazu súčasnú kartografickú terminoló-
giu zatial' prakticky príliš nezaťažuje, ale teoreticky (a výhl'adovo)
nie je namieste. Už sa objavili matematicky definované zobraze-
nia povrchu elementámych častíc, ktoré splňajú podmienku pre-
vodu do roviny (vyžadovanú definíciou mapy), len ich grafické
vyjadrenie je špecifické a (zatial') v kartografii neobvyklé. Avšak
situácia sa hned' zmení, ak budú známe (možno že už existujú, len
kartografom nie sú známe) rovinné konvenčné zobrazeni a d'alších
mikroobjektov vo fyzike, chémii, biológii ap., ktoré zodpovedajú
defmícii mapy - až na podmienku zmenšenia (nevyhnutne by mali
byť zvačšené). Niet preto dovodu, aby definícia mapy obsahovala
aj podmienku zmenšenia. Terminologicky prezieravý kartograf by
ju bud' nevyžadoval, alebo aspoň zrelatívnil.

4. Mapové dielo

Mapové dielo podl'a STN [2] je:
"súhrn mapových !istov, ktoré pokrývajú celé územie, zobrazenie

ktorého nie je možné na jednej mape; mapové dielo má: jednotný
klad mapových listov, systematické označenie mapových !istov, jed-
notný značkový kluč, jednotné kartogr(lfické zobrazenie a spravidla
jednu mierku. "

Takéto vymedzenie mapového diela treba považovať za ten-
denčné, snažiace sa zúžiť jeho význam len na viaclistovú (mnoholi-
stovú) mapu, pre ktorú navyše platia niektoré systémové podmienky.
V skutočnosti, v širšej odbomej aj laickej verejnosti sa mapové
dielo chápe ako synonymum mapy, resp. kartografického diela.

Termínu "viaclistová (mnoholistová) mapa" predsa všetci karto-
grafi a d'alší zainteresovaní špecialisti celkom dobre rozumia. Je ter-
minologicky vel'mi priezračný, ale napriek tomu ho neobsahuje žia-
den náš kartografický terminologický slovník. Má len jednu vadu
v tom, že sa vzťahuje aj na také viaclistové mapy, akými sú napr.
niekol'kolistové školské nástenné mapy, resp. rozne vel'korozmerové
demonštračné mapy - bez ohl'adu na to, či sú ich listy ešte samo-
statné, alebo už zlepené.

Ďalej treba konštatovať, že termín "mapové dielo" sa uplatňuje
nedosledne: ani jedno mapové dielo spomínané vo vyhláške č.
17711996 Z.Z. [3] a vyhláške č. 17811996 Z.Z [4] nemá tento termín
vo svojom názve: napr. Základná mapa SR v mierkach I: 10 000 až
1:200 000 (resp. až I: I 000 000) sa nevolá "Základné mapové
dielo ...", ŠMO-5 sa nevolá "Štátne mapové dielo 1:5000 - odvo-
dené" atd'. Može vzniknúť otázka: načo bol zavedený - len ako me-
dzistupeň, "medzitermín"?

V spomenutých vyhláškach ako aj v zákone o geodézii a karto-
grafii [6] termín "mapové dielo" tvorí základ právnych pojmov (ter-
mínov) "štátne mapové dielo", "tematické štátne mapové dielo",
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"vojenské štátne mapové dielo", pričom jeho chápanie v týchto prí-
padoch je len úzke, a teda nie bezproblémové. Ak sa tento termín
ponechá v kartografickej názvoslovnej norme len v tomto úzkom
význame, hrozí nebezpečie, že do kartografickej terminológie pri-
budne (alebo už přibudol?) ďalší dvojzmyselný (t.j. nerozlíšený
dvojvýznamový) termín, ktorého može stihnúť analogický osud, ako
sa to stalo u nás s termínom "kartografické zobrazenie": jedna časť
odborníkov (najma mimo kartografie) ho chápe v širšom zmysle-
ako vyjadrenie, znázornenie, iná (ortodoxnejšia) časť odborníkov
ho chápe v užšom zmysle - ako prevod (výsledok prevodu) sféric-
kého povrchu do roviny, ale naša terminologická norma zatiaf ne-
akceptuje rozlíšenie týchto dvoch významov. Kartograficky vyspe-
lejšímjazykovým oblastiam - pozri slovník ICA [I] - celkom dobre
vyhovuje termín "kartografická projekcia" aj v tých prípadoch, keď
je vytvorená nie premietaním, ale na základe matematickej pod-
mienky. V danom prípade by sa žiadalo zvážiť, či by pre našu kar-
tografickú terminológiu nebol o výhodnejšie zvačšiť rozsah pojmu
"projekcia" aj o tie prípady, ktoré označujeme ako zobrazenia v ma-
tematickom zmysle a akceptovať existujúcu realitu, že termín "kar-
tografické zobrazenie" platí aj pre také prípady, ktoré doteraz ozna-
čujeme ako znázornenie (grafické, znakové vyjadrenie). Veď aj tak
je to nedoslednosť, keď to, čo je doteraz kodifikované v termíne
"kartografické zobrazenie", sa nevzťahuje na to, čo vidíme v mape,
ale len na prevod sférickej plochy do roviny, ktorý je navyše la-
tentný, čitatefom mapy bezprostredne nevnímaný. Zato výsledok
znakového zobrazenia (chápaného ako mapového znakového vy-
jadrenia objektov a javov, ich charakteristík, vzťahov a ďalších vlast-
ností) - je očividný.

Z porovnania definicií mapy a kartografického diela možno usu-
dzovať, že hlavný rozdiel medzi nimi je nielen v rozsahu týchto po-
jmov (termínov), ale aj v kontradikcii, ktorú by bolo treba vyriešiť
v najbližšom spresnení (doplnení a vydaní) terminologickej normy
[2].

Aj z analýzy definície mapového diela vyplýva, že u nás prevláda
vytrvalá a nie celkom úspešná snaha rezervovať tento termín výlučne
pre viaclistovú (mnoholistovú) mapu so systémovým kladom listov.
Pretože termín "mapové dielo" sa stal medzičasom základom ďal-
ších odvodenín, ktoré sa stali právnymi termínmi ("štátne mapové
dielo" s prívlastkami "základné", "tematické" a "vojenské"), je
zmena jeho definície sťažená, ale nie nemožná aspoň v tom smere,
že by sa mohol akceptovať jeho ďalší význam - synonymum mapy
a kartografického diela.

Tieto terminologické problémy pravdepodobne neregistrujú a ne-
uvedomujú si kartografi nachádzajúci sa v rezortnom či v technicko-
univerzitnom geodeticko-kartografickom prostredí, avšak v plnej sile
a so značnou frekvenciou sa prejavujú vo viacerých oblastiach, v kto-
rých sa kartografia stýka s ďalšími geovednými a spoločenskoved-
nými disciplínami.

[I] MEYNEN, E. a i.: Multilingual Dictionary of Technical Terms
in Cartography. Wiesbaden, Fr. Steiner Verlag 1973. 573 s.

[2] STN 73 0401. Terminológia v geodézii a kartografii. 1989.
[3] Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky Č. 17711996

Z.z. o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre
potreby obrany štátu (účinnosť od I. 7. 1996).

[4] Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky Č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
o geodézii a kartografii (účinnosť od I. 7. 1996).

[5] Zákon Č. 3511965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých die-
lach (autorský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vyko-
naných zákonom Č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené záko-
nom Č. 247/1990 Zb.).

[6] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 21511995 Z.z.
o geodézii a kartografii.

Ing. lán Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

Partnerstvo V mapovaní a v geodézii
- puto spolupráce topografov
krajín NATO a Partnerstva za mier

V rámci prehlbujúcej sa spolupráce medzi vojenskými štruktúrami
krajín NATO a krajín zúčastnených v programe "Partnerstvo za
mier" (PZM) sa v dňoch 9. až II. septembra 1996 konala v Stupave
(20 km severne od Bratislavy) 3. spoločná konťerencia Pracovnej
skupiny geodézie a geoťyziky NATO (NATO GGWG) a vojenských
topografických služieb PZM. Konferencja sa uskutočn}la pod ná-
zvom "PARTNERSTVO V MAPOVANI A V GEODEZII 1996"
(Partnership in Mapping, Charting and Geodesy 1996, ďalej
"PMC&G").

Ústredným ciefom konferencie bolo pokračovať v spolupráci
medzi vojenskými topografickými službami krajín NATO a PZM
v riešení úloh geodézie a kartografie v duchu približovania sa štan-
dardom NATO v mapovej tvorbe a stanoviť na konferencii jej ďalšiu
profiláciu, vecnosť programu a postavenia do budúcnosti.

1. Čo predchádzalo "PMC&G"?

Po prvýkrát bola táto myšlienka realizovaná v roku 1993, keď To-
pografická služba Armády Českej republiky (ďalej TS Armády ČR)
v rámci osláv 75. výročia vzniku vojenskej topografickeJ služby na
území Česka a Slovenska usporiadala za podpory NATO GGWG
I. spoločný seminár pod názvom "Úloha modernej geodézie v ozbro-
jených silách". Seminár se konal v dňoch 2. a 3. II. 1993 v Prahe.

V tomto prvopočiatku sa na seminári zúčastnili predstavitelia vo-
jenských topografických a geografických služieb štyroch. krajin
NATO (USA, Vefkej Británie, Francúzska a Holandska) a krajInYVl-
šegrádskej štvorky (V4) - Českej republiky (ČR), Pofska, Maďarska
a Slovenskej republiky (SR).

Rokovania tohto odborného seminára prebiehali v piatich tema-
tických blokoch pri riešení nasledujúcich okruhov spoločného zá-
ujmu NATO GGWG a topografických služieb (TS) V4:

I. Aktuálna úloha globálnej geodézie
- určenie hodnoty geopotenciálu na kvázigeoide Wo (Ru) z výsled-

kov altimetrických meraní,
- testovanie súčasných modelov geopotenciálu,
- charakteristika následujúcich problémov a cierov ich riešenia,
- návrh založeni a spoločnej pracovnej skupiny pod názvom "Pra-

covná podskupina problémov globálnej geodézie" zloženej z geo-
grafických služieb NATO a TS východoeurópskych armád so síd-
lom v Prahe.

2. Svetový geodetický systém (World Geodetic Systém 1984 - WGS
84) a Európská sieť referenčných bodov (EUREF)
- prevod z S-1942 (S-I 942/83) do WGS-84 (inak GGS - geode-

tický geocentrický systém),
- budovanie moderných geodetických sietí v systéme WGS 84

v ČR.
3. Využitie technológie Global Positioning System (GPS) v geode-

tickom zabezpečeni ozbrojených sil a v navigácii
- stav a dosiahnuté využitie výsledkov technológie GPS TS Ar-

mády ČR,
- perspektívy ďalšieho využitia technológie GPS vTS Armády ČR.

4. Európsky geoid
- súčasný stav a riešenia definície geoidulkvázigeoidu na území ČR.
- európsky gravimetrický geoid TS Armády CR.

5. Problémy prechodu na štandardy NATO v geodézii
a v kartografii
Na základe výsledkov rokovaní a odporučení pre ďalšiu existen-

ciu a spoluprácu spoločnej konťerencie NATO GGWG a krajín PZM
seminár v Prahe 1993 stanovil 4 pracovné skupiny s predsedníctvom
jednotlivých vojenských TS štátov V4:
I. skupina globálnej geodézie - TS Armády ČR.
2. skupina budovania systému WGS 84 v strednej Európe - TS Ge-

nerálneho štábu Pofskej armády.
3. skupina prechodu na štandardy NATO - TS Armády SR.
4. skupina rozvoj a technológie GPS - Mapovacia služba Maďar-

ských obranných síl.
Záverom konferencia schválila uskutočnenie 2. spoločnej Iwnfe-

rencie v novembri 1994 v Budapešti.
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Na 2. spoločnej konferencii NATO GGWG a vojenských TS stre-
doeurópských krajin, ktorá sa konala v dňoch 22. a 23. novembra
1994, predstavitelia Mapovacej služby Maďarských obranných síl
privítali II účastníkov zo siedmich krajín NATO (USA, Belgicko,
Francúzsko, VelKáBritánia, Taliansko, NSR) a 4 účastníkov stredo-
európskych krajín (ČR, Pofska, Rumunska a SR). Z maďarskej strany
sa zúčastnilo 17 vojenských a 16 civilných odborníkovo

Konferencia pod názvom "MC&G PARTNERSHIP '94" potvr-
dila v plnom rozsahu oprávnenosť existencie 4 pracovných skupín
tak, ako boli stanovené v Prahe 1993. Obsahom diskusií a závereč-
ných odporučení boli problémy týkajúce sa budovania sietí základ-
ných bodov pomocou metódy GPS prepojených na výškové siete
I. rádu a absolútne gravimetrické body, čo je užitočné na zavedenie
a upevnenie systému WGS 84 a národných kvázigeoidov (I. skupina
- Globálna geodézia).

V 2. skupine - zavádzania WGS 84 v strednej Európe bolo zd6raz-
nené, že európské krajiny prijali zobrazovací systém ETRF 89 (Eu-
rópska terestrická sieť referenčných bodov, vztiahnutá na epochu
1989), ktorý je vedený ako realizácia WGS 84 v Európe. Pritom je
d61ežité brať do úvahy rozdiely medzi národnými výškovými systé-
marni a lokálnymi a regionálnymi geoidmi, ako i ďalšie určovanie
presného európského geoidu pod vedením Medzinárodnej geodetic-
kej asociácie (IAG) a rozvoj globálneho geoidu, vyvíjeného ame-
rickými inštitúciami Defence Mapping Agency (DMA) a NASA.

V 3. skupine - prechodu na štandardy NATO bolo odporučené,
aby zúčastné organizácie vojenských TS stredoeurópských štátov
vzali do úvahy kroky približovania sa štandardom NATO, najma pri
kooperačnej výrobe topografických máp 1:50000 a 1:250000. Nato
bolo odporučené realizovať:
- delenie a číslovanie listov topografických máp na základe medzi-

národnej mapy sveta I: I 000 000,
- zmena zobrazovacieho systému na UTM (univerzálne transver-

zálne Mercatorovo zobrazenie),
- súradnice UTM použiť pozdfž okraja sieťového označeni a súrad-

níc systému S-42.
- štandardné mimorámové údaje NATO v národnom a anglickomja-

zyku (ďalšie jazyky použiť iba pri hraničných listoch).
4. skupina rozvoj a technológie GPS - potvrdila nutnosť zavádza-

nia tejto technológie v rámci štandardizácie a prechodu na WGS 84
a pri rozširovaní aplikácií techniky GPS v rámci topografického za-
bezpečenia armád.

Záverom konferencia "PMC&G '94" vyslovila svoju ďalšiu opod-
statnenú existenciu so štyrmi pracovnými skupinami a za ďalšie
miesta konania obdobných stretnutí schválila na rok 1995 Pofsko
a na rok 1996 SR.

Z d6vodov prebiehajúcej reorganizácie TS Generálneho štábu
Pofskej armády táto usporiadala v apríli 1996 vo Varšave iba úzko-
špecializovaný seminár vojenských TS strednej Európy "Adaptácia
národných kartografických produktov v analógovej a digitálnej
forme na štandardy NATO". Ustrednými témami seminára boli mož-
nosti riešení približovania sa štandardom NATO v tvorbe topogra-
fických máp 1:250000 (10G) a 1:50000 a digitálne vektorové mapy
1:250000, tzv. V-mapy úrovne I. Poznatky z tohto stretnutia poslú-
žili ako vhodné námety pre konferenciu "PMC&G '96" v Stupave.

2. Konferencia "Partnerstvo v mapovaní a v geodézii '96"

Po dvoch rokoch, od Budapešti 1994, sa teda štafeta spoločných stret-
nutí vojenských špecialistov NATO a krajín rozširujúcich sa účast-
níkov z programu PZM v oblasti geodézie, geofyziky a mapovania
dostala do SR. Prípravy na túto významnú udalosť sa niesli vo ve-
domí, že v priebehu uplynulého dvojročného obdobia sa spolupráca,
ako dvojstranná, tak i mnohostranná, prehíbila a rozšírila, čo do poč-
tu vzájomných zmlúv i spoločných akcií v odbornej oblasti.

Významnou súčasťou zbližovania a transformovania r6znych ma-
pových diel v rámci napíňania úloh interoperability a prechodu na
štandardy NATO bola konferenci a "Štandardizačných výborov
NATO", ktorá se konala v apríli 1996 a spoločná "Geografická kon-
ferencia štátov NATO a PZM '96" (NATO & PfP Geographic Con-
ference '96 - NPfPGC '96). Tieto vrcholy napomohli k propagácii
a k zvýšeni u záujmu o chystané zhrnutie výsledkov úzkej dvoj-
strannej spolupráce stredoeurópskych vojenských TS a NATO
GGWG (reprezentovanou predovšetkým americkou National Ima-
gery and Mapping Agency - NIMA; predtým DMA) o 3. společnú
konferenciu NATO GGWG a vojenských TS krajín PZM. Na zá-
klade prejaveného záujmu boli rozoslané pozvánky do 9. krajín
NATO a II krajín PZM.

Konferenciu "PMC&G '96" v Stupave dňa 10. septembra 1996
oficiálne otvoril náčelník Generálneho štábu Armády SR generál-
plukovník Ing. Jozef TUCHYŇA, ktorý privítal účastníkov z 5 kra-
jín NATO (NSR, USA, VelKá Británia, Francúzsko, Belgicko),
z 8 krajín PZM (Rakúsko, ČR, Maďarsko, Rumunsko, Pofsko, Rusko,

Slovinsko a SR) a domácich slovenských civilných vedcov a špe-
cialistov v odbore geodézie a kartografie a poprial konferencii, ako
jednému z významných podujatí organizovaných Armádou SR
v roku 1996, úspešný priebeh.

Odborné rokovania vzápatí otvoril predseda konferencie, náčel-
ník TS Armády SR, plukovník Ing. Peter FORGÁCH. V krátkosti
pripomenul druhy a smery spolupráce v priebehu dvoch uplynulých
rokov v zmysle záverov a odporúčaní z Budapešti 1994. Popri vý-
mene skúseností v stanovených oblastiach predložil, ako najd6leži-
tejšiu úlohu konferncie, stanoviť jej budúcnosť v súlade s rozširujú-
cim sa programom PZM a prehlbujúcou sa spoluprácou s NATO pri
potrebe používania kompatibilných informácií a produktov v oblasti
geodézie a kartografie.

Konferencia "PMC&G '96" prebiehala vo forme plenárnych za-
sadaní a práce v štyroch pracovných skupinách. Plenárne rokovania
sa niesli v znamení vystúpení vedúcich delegácií, ktorí zhodnotili
uplynulé obdobie z hfadiska plnenia úloh svojich TS v uvedených
oblasti ach s načrtnutím problémov do pracovných skupín. Postupne
vystúpili predstavitelia delegácií c;R (plukovník Ing. Karel RADĚJ,
CSc.), Maďarska (prof. dr. József ADAM), Rumunska (major Huian
EMIL), Pofska (kpt. Ing. Zbigniew ZIELINSKY). Po prvýkrát sa zú-
častnila na konferenci i delegácia TS Ozbrojených síl Ruskej fede-
rácie, za ktorú pozdravil rokovanie konferencie a vystúpil so svojím
príspevkom z oblasti diaIkového prieskumu generálmajor Ing. Vla-
dimír G. JELJUŠKIN. Styčný geografický d6stojník NATO plukov-
ník dr. Giinther Schell objasnil stanovisko NATO ku konferencii.

Prínosom plenárnych zasadaní bol i vystúpenia slovenských a za-
hraničných vedcov a odborníkov, ako i dvoch popredných sponzor-
ských firiem z odboru geografických informačných systémov, IN-
TERGRAPH Slovakia a ArcGEO/ESRI. Pozoruhodné boli najma
vystúpenia prof. RNDr. Jozefa KRCHU, DrSc.: "Digitalizácia geo-
grafických údajov na vojenské aplikácie", doc. Il}g.Marcela MOJ-
ZEŠA, CSc.: "Slovenský kvázigeoid", prof. J. ADAMA: "Správa
o aktivitách Maďarskej republiky v oblasti EUREF" a brigádneho
generála V.V. Alexa MATTHEWSA: "Požiadavky na geografické in-
formácie pre zabezpečenie obrany".

2.1 Pracovné skupiny a odporúčania
Rokovania v jednotlivých pracovných skupinách, ako bol i naďalej
odsúhlasené v Budapešti 1994, sa niesli v znamení odborných dis-
kusií a výmeny skúseností na vysokej profesionálnej úrovni pri hfa-
daní a vyzdvihovaní prvkov spolupráce v daných oblastiach.

V I. skupine "Globálnej geodézie" bol i zaujímavé vystúpenia
prof. Ing. Milana BURŠU, DrSc. ("Sieť na testovanie geopotenciál-
nych model ov, jej súčasný stav a aplikačné využitie"), prof.
J. ÁDÁMA ("Determinácia transformačných parametrov medzi roz-
dielnymi regionálnymi a lokálnymi geodetickými systémami v Ma-
ďarsku"), Ing. Štefana PRIAMA, CSc. ("Slovenská geodynamická
referenčná sieť - SLOVGERENET"), či vystúpenie poručíka
Ing. Róberta TENZERA, s prednáškou "Transformácia medzi S-
1942 a WGS 84", ako ju pozná TS Armády SR. V odporúčaniach
a v záveroch zhodnotila skupina presnosť metódy testovania geopo-
tenciálneho modelu (GMT) a určeni a potenciálu geoidu, zber vefmi
presných (výškových) gravimetrických údajov na podporu vybudo-
vania siete GMT. Zúčastnené krajiny sa dohodli, že zhodnotia zá-
kladné údaje siete GPS a budú si vymieňať údaje geocentrických sú-
radníc, normálnych výšok a informácie o použitom gravimetrickom
systéme a hlavné hodnoty gravimetrických anomálií.

2. skupina "Zavádzania WGS 84 v strednej Európe" poukázala
na stupeň a stav transformácie na jednotný celosvetový zobrazovací
systém v jednotlivých zúčastnených krajinách. Vo svojich odporú-
čaniach potvrdila prijatie ETRF 89, ako realizáciu WGS 84 v Eu-
rópe, "Jednotnej európskej výškovej siete GPS" (EUVN) a vyrieše-
nie rozdielov medzi národnými výškovými systémami. Následne sa
účastníci skupiny dohodli, že na vojenské pozemné a navigačné apli-
kácie sú rozdiely medzi ETRF 89 aWGS 84 zanedbatefné a že každá
krajina zabezpečí svoje ozbrojené sily so súradnicami WGS 84. Ďa-
lej aplikovať prepojenie hraničných bodov medzi najbližšími bodmi
susedných krajín, ktoré majú súradnice v systémoch WGS 84 a S-
1942/83 a sú merané metódou GPS. Pritom účastníci považujú za
potrebné vykonávať společné merania, určiť parametre medzi systé-
marni WGS 84 a S-1942/83 (PULKOVO), transformovať súradnice
bodových polí nižších rádov z S-1942/83 do WGS 84. Týmto do-
siahnúť homogenitu a definitívu systému v regióne.

V ďalšom účastníci navrhli vytvoriť spoločný katalóg súradníc bo-
dov v systéme WGS 84 na vojenskej potreby, vykonať prepojenie
národných kvázigeoidov na celom území Európy a stanoviť sp6sob
spoločného určenia kvázigeoidu v systéme WGS 84. Ruskou stra-
nou bolo navrhnuté zabezpečiť informácie pre definíciu transfor-
mačného kfúča medzi WGS 84 používaného v systéme GPS-NA-
VSTAR a geodetického systému "Parametre ZEME - 90",
používaného systémom GLONASS a zorganizovať výskum v oblasti
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užitočnosti zariadení GPS na spoločné získavanie signálu z druži-
cového systému GLONASS.

V 3. pracovnej skupine "Prechodu na štandardy NATO", kde mali
delegácie najviičšie zastúpenie, predstavili prednášejúci stav a cesty
štandardizácie vo svojich krajinách a konštatovali, že problémy adap-
tácie v mapovej tvorbe na štandardy NATO sú sp6sobené obmedze-
ným počtom uvofnitel'ných štandardov (STANAG-ov - Standardiza-
tion Agreements). Rokovanie v tejto pracovnej skupine nabralo
zásadný obrat vystúpením plk. dr. SCHELLA - hlavného styčného
d6stojníka "Geografickej konferencie krajín NATO" (NGC) i "Spo-
ločnej geografickej konferencie štátov NATO a krajín PZM"
(NPfPGC), čo malo podstatný vplyv i na celkové závery a odporú-
čania konferencie. Dr. SCHELL predložil, aby konferencia
"PMC&G" spracovala a podala návrh o jej zaradení ako subkonfe-
rencie stálej "NPfPGC", čím by sa dostala na podobnú úroveň ako
dve subkonferencie "NGC" - "Pracovná skupina geodézie a geofy-
ziky" (GGWG) a "Pracovná skupina topografického zabezpečenia"
(GeoRWG).

4. Pracovná skupina "Rozvoj a technológie meraní metódou GPS"
konštatovala pri prehl'ade stupňa jej zavádzania a využívania v jed-
notlivých krajinách, že je potrebné, aby sa v budúcnosti riešili pro-
blémy a výsledky meraní GPS komplexne pri riešení úloh globálnej
geodézie a transformácie zobrazovacích systémov do WGS 84.
Z uvedených d6vodov navrhla predsedajúca krajina, Maďarsko, zru-
šenie tejto pracovnej skupiny a vytvorenia novej pod pracovným ná-
zvom "Aktuálne problémy zabezpečeni a mapovania a geodézie."

2.2 "PMC&G '96 - spoločenská i kultúrna akcia
Konferencia "Partnerstvo v mapovaní a v geodézii 1996" bolo nielen
vojensko-odborným stretnutím, ale i slávnostnou a spoločenskou
udalosťou. Prostredníctvom uvítacieho sponzorského prípitku pri
zoznamovacom úvodnom večeri a slávnostnej večere, v priebehu kto-
rej bol podpísaný vel'mi významný dvojstranný "Protokol o spolu-
práci medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom národnej
obrany Maďarskej republiky v oblasti geodézie, kartografie a vojen-
skej geografie", ako i kultúrnym vystúpením folklórneho súboru Ar-
mádneho umeleckého súboru, sa potvrdili vzájomné srdečné a pria-
tel'ské vzťahy zúčastnených delegátov, ako jeden zo základných
predpokladov vojensko-odbornej spolupráce.

3. Záverečné odporúčania

3. spoločná konferencia Pracovnej skupiny geodézie a geofyziky
NATO a vojenských TS krajín PZM "Partnerstvo v mapovaní a v ge-
odézii 1996" na základe rokovaní v štyroch pracovných skupinách
odporučila od roku 1997 zaradiť konferenciu "Partnership in Map-
ping, Charting & Geodesy" ako jednoliatu podkonferenciu "Geo-
grafickej konferencie štátov NATO a PZM" (pozri obr. I). D6vodom
je rozširujúca sa spolupráca medzi vzrastajúcim poč tom krajín PZM
a členskými krajinami NATO, taktiež i potreba komplexného rieše-
nia štandardizácie mapového diela, a s tým súvisiacich odborných
odvetví geodézie a kratografie. Nato konferencia navrhla vykonať
nasledujúce kroky:
I. Usporiadajúca krajina (SR) pripraví podrobný "Návrh začlenenia

konferencie PMC&G do štruktúry konferencií NATO" (ďalej len
"Návrh") ako podkonferenciu "NPfPGC", ktorý rozošle do konca
roku 1996 všetkým krajinám zúčastnených v PZM na vyjadrenie.

2. TS Armády SR vypracuje konečnú verziu znenia "Návrhu".

NGC
NPíPCC
GeoRIlG
G&GIlG

NATO Geographic conCerence
NATO and PíP Geographic Coníerence
Geographic Requirm.enLs Vorking Group
GeodeLlc and Geophyslc Ilorklng Group

3. Plukovník Forgách vo svojom referáte na konferenci i "NPfPGC
1997" prednesie konečnú verziu "Návrhu".

4. Zvoliť stáleho predsedu podkonferencie PMC&G na niekol'ko ro-
kov. Na základe návrhu plk. Ing. Karla RADĚJA, CSc., náčelníka
TS Armády ČR, bol navrhnutý na vykonávanie tejto funkcie plk.
Ing. Peter FORGÁCH, náčelník TS Armády SR.

5. Konferencie organizovať každý rok vždy v inej účastníckej kra-
jine PZM.
Konferencia prijala návrh na usporiadanie konferencie

"PMC&G '97" v Rumunsku.
V záverečnom príhovore náčelník TS Armády SR plk. Ing. Peter

FORGÁCH zhodnotil rokovanie konferencie "PMC&G '96",
zd6raznil na základe odporúčaní pracovných skupín potrebu ich fú-
zie a logické vyústenie do nutnosti stanoveni a "PMC&G" ako sub-
konferencie NPfPGC. Plukovník Forgách poďakoval všetkým účast-
níkom za aktívnu účasť a vyslovil potešenie z budúcej spolupráce
a spoločných stretnutí na "NPfPGC '97" v Bruseli a na 4. konfe-
rencii "Partnerstvo v mapovaní a v geodézii '97", ako podkonfe-
rencii NPfPGC v Budapešti.

[I] Zborník "MC&G PARTNERSHlP '96".
[2] Zborník "PARTNERSHlP IN MAPPING, CHARTING & GEO-

DESY'96".

Pplk. Ing. Tibor Kurkin,
Topografická služba Armády SR

INFORMACE O ČiNNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACí

K 45. výročí vzniku Vojenského
topografického ústavu

V minulém roce si topografická služba Armády České republiky
(AČR) připomněla 45. výročí založení Vojenského topografického
ústavu v Dobrušce (VTOPÚ). Toto výročí má pro pracovníky služby
a odbornou veřejnost značný význam; za dobu jeho existence se jeho
bývalí a současní pracovníci podíleli svojí svědomitou prací, zod-
povědným přístupem i příkladnými činy na vytváření jeho tradice
a dobrého jména.

Funkce a úkoly, které byly ústavu v době jeho vzniku svěřeny,
měly komplexní charakter zaměřený na zabezpečení širokých potřeb
v oborech vojenského mapování, geodézie a geofyziky, a to nejenom
armády, ale i dalších státních orgánů a institucí.

V rámci tohoto záběru byla postupně rozvinuta aktivní spolupráce
s vědeckými a výzkumnými pracovišti, školami, hospodářskými
a státními orgány a institucemi. V základních oborech profesních
činností ústav úzce spolupracoval a spolupracuje s mnoha různými
mezinárodními organizacemi, s topografickými službami armád sou-
sedních států. V současné době velmi intenzívně spolupracuje s geo-
grafickými službami států NATO a států zúčastněných v programu
Partnerství pro mír (Partnership for Peace 1.

Již v počátcích své existence se VTOPU v letech 1951-1952 vý-
znamně podílel na sestavování prozatímních map v měřítku 1:50000
v souřadnicovém systému S-46 a v zobrazení Gauss-Krtigerově. Po-
užití příčného válcového konformního zobrazení znamenalo zásadní
obrat v pojetí vojenské mapové tvorby u nás a tím také uznání a při-
jetí principů integrace a unifikace.

Pro nové celostátní mapování v měřítku 1:25 000 byl v rámci jeho
příprav definován souřadnicový systém S-52. Základní technologií
mapování byla univerzální fotogrammetrická metoda, v rovinatých
územích doplňována fotoplánem, případně revizí dřívějších mapo-
vání nebo klasickým topografickým mapováním lokalit.
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Byl to hlavní úkol topografické služby, k jehož plnění si musel
ústav vlastními silami připravit a vychovat profesní pracovníky, a to
jak pro polní měřické a topografické práce, tak i pro fotogramme-
trické vyhodnocování a kartografickou kresbu.

Výsledky topografického mapování z let 1952-1957 v měřítku
1:25 000 jsou dodnes obnovovány a je téměř symbolické, že právě
v roce 1996 byla dokončena v pořadí již 4. obnova vojenských to-
pografických map z celého území ČR.

VTOPÚ se zúčastnil i celostátního topografického mapování
v měřítku 1:10000, které se uskutečnilo již na základě systému S-42.
Garantem mapování byla civilní zeměměřická služba, která měla
v plném rozsahu k dispozici souřadnice v S-42.

Od počátku 60. let proběhlo budování tzv. orientačních zařízení
na vybraných bodech státní trigonometrické sítě, zahrnující přesná
úhlová měření, případně měření astronomických azimutů a výpočty
geodetických azimutů a směrníků s využitím tížnicových odchylek.

V rámci velkoměřítkového mapování bylo vyhotovováno mnoho
druhů map a plánů - mapy vojenských újezdů, základní plány vo-
jenských objektů, dokumentace průběhu státní hranice, plány pro
projektování dálnic apod.

Společně s civilní službou se ústav podílel na zaměření státní gra-
vimetrické sítě, zpracování tíhových map, na tvorbě a zpřesňování
průběhu kvazigeoidu.

Významným úkolem ústavu bylo i plánování a zabezpečování ce-
lostátního leteckého měřického snímkování, které bylo zvláště
v době státního monopolu významnou součástí jeho činnosti. Do
roku 1993 plnil VTOPU i funkci garanta geodetického zabezpečení
státní hranice a vedení hraničního elaborátu.

70. léta byla pro ústava celou službu obdobím nástupu kvalita-
tivních technických, technologických a metodických změn, které i za
tehdejších podmínek pronikaly do VTOPÚ za pochopení a podpory
tehdejšiho vedení služby. Tento nástup navazoval na výsledky do-
slova mravenčí a obětavé práce pracovníků ústavu v průběhu 60. let.
Přes tolerantní personální politiku topografické služby však musela
z ústavu odejít na počátku 70. let řada kvalifikovaných pracovníků
se značnými odbornými předpoklady.

K rozvoji plodného odborného, ale i kritického ovzduší u ústavu
přispívalo nesporně i jeho spojeni s produktivními pracovníky z ci-
vilní zeměměřické služby, výkon vojenské služby absolventů vyso-
kých škol nebo i výcvik záložních důstojníků.

Začátkem 70. let byla vybudována v Orlických horách stanice PO-
LOM, zprvu pro registraci seismických jevů a později pro fotogra-
fické a laserové observace umělých družic Země. Pro stanici byly
s vysokou přesností určeny zeměpisné geodetické a astronomické
souřadnice, azimuty, tíhové zrychlení a geocentrické souřadnice
v systému WGS 72 (Wodd Geodetic System 1972). Pro komparaci
vojskový'ch gravimetrů byla zřízena a tehdejším Geodetickým ústa-
vem (GU) zaměřena vertikální gravimetrická základna Dobruška -
Deštné - Šedich.

Celostátní význam měl podíl VTOPÚ na modernizaci geodetic-
kých základů. Sem patří všechny práce prováděné v těsné spolupráci
s civilním resortem při přípravě podkladů pro 2. souborné vyrovnání
Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS), při zaměření stran
základny kosmické triangulace Postupim - Sofie - Pulkovo - Po-
stupim, výstavba národní dopplerovské sítě až po převod souřadnic
geodetických základů ~o nového souřadnicového systému S-42/83.
K tomu byla ve VTOPU vytvořena první geodetická počítačová da-
tová báze - tzv. registr polohových geodetických bodů (RPGB) - je-
jímž prostřednictvím byly s plným využitím automatizace a se znač-
nou úsporou času vytvářeny katalogy souřadnic geodetických bodů
v nově zaváděných geodetických systémech. Vedle RPGB byly vy-
tvořeny další registry a datové soubory - tíhových anomálií, tížni-
cových odchylek, výšek kvazigeoidu a plošných geomagnetických
veličin. Byly vyvinuty počítačové technologie určování gravime-
trických veličin složek tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu,
programy pro konstrukci izolinií, které byly použity při tvorbě nad-
stavby speciálních map.

Díky trvalým pracovním a osobním kontaktům byla v průběhu
80. let uzavřena řada dohod v oblasti výměny informací, vývoje či
zpracování společných projektů. Z nejvýznamnějších dohod, které
ústav uzavřel, je nutné vzpomenout dohody s Výzkumným ústavem
geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) a GÚ
Praha, Geofyzikou Brno a Geofyzikálním ústavem ČSAV v Praze.

V rámci této spolupráce byla již v roce 1988 zpracována I. vari-
anta Koncepce modernizace a rozvoje čs. geodetických základů,
která se pak v roce 1990 stala základem společného návrhu čs. geo-
detů. V témže roce byly také civilnímu sektoru poskytnuty základní
výsledky 2. souborného vyrovnání (S-42/83) v podobě pracovního
geodetického systému S-JTS.

Jednou z progresivních etap VTOPÚ je jeho podíl na technolo-
gickém řešení automatizovaného kartografického systému - AKS

Digikart. I když nebylo v rámci tohoto rozsáhlého úkolu dosaženo
očekávaných výsledků, byly získány cenné zkušenosti a vyrostla řada
odborníků a specialistů, kteří pak byli schopni ihned v počátku 90.
let zahájit výstavbu vojensky orientovaných geografických infor-
mačních systémů o území.
Jako první byly ve spolupráci s Geofyzikou Brno vytvořeny di-

gitální modely reliéfu terénu (DMR-I, síť Ix I km), dále DMR-2 (síť
100xlO0 m). Následovaly pak digitální modely území DMÚ 200
(rozlišení mapy měřítka 1:200000) až po současně budovaný DMÚ
25 (rozlišení mapy měřítka 1:25 000).

Se vznikem nových společenskýc)1 a tím i vojenskopolitických
podmínek po roce 1989 dostal VTOPU novou orientaci, přibyly nové
úkoly, ale také byla otevřena nová perspektiva. Ve velmi krátké době
byly navázány úzké pracovní vztahy s tehdejší Defense Mapping
Agency (USA) - technologií GPS (Global Positioning System) byly
zaměřeny a určeny souřadnice bodů nadřazené sítě nultého řádu
v systému WGS 84 a zahájeny projekční a realizační práce k pře-
chodu na standardy NATO ve vojenské geodézii a kartografii. V roce
1993 proběhl v Praze I. společný seminář topografických služeb ar-
mád sousedních zemí a geograljckých služeb NATO, na jehož ob-
sahovém zabezpečení se VTOPU přímo podílel a v jehož rámci pro-
bíhá řešení společných úkolů v oblasti globální geodézie, přechodu
na standardy NATO a zavádění technologie GPS. Novým prvkem je
topografické a geodetické zabezpečení mírových misí OSN.

Významným rysem současnosti VTOPÚ je ukončení klasické
(analogové) technologie tvorby topografických map a postupný pře-
chod na digitální produkční systém (DPS), který je východiskem
nové, již automa~izované mapové tvorby. Základem DPS je DMÚ
25, který VTOPU předvedl v roce 1995 na X. evropské konferenci
uživatelů SW produktů Arc-Info a který byl oceněn 2. místem.

Přechod na standardy NATO zahrnuje především převod souřad-
nic polohového bodového pole do systému WGS 84, zavedení kar-
tografického zobrazení UTM do mapové tvorby, geodetické zabez-
pečení letišť ČR v systému WGS 84, výstavbu komplexního
vojenského topografického informačního systému o území, zavádění
technologie určování polohy a navigace GPS do AČR, řešení vý-
zkumných úkolů v rámci programu NIMA (National lmagery and
Mapping Agency) MO USA zahrnující mj. podíl na ověřování mo-
delů geopotenciálu, tvorbě geoidu, definici globálního výškového
systému a další úlohy.

Plodná spolupráce VT9pÚ s institucemi ČÚZK, zejména se Ze-
měměřickým úřadem, VUGTK a dosažené výsledky jsou východis-
kem pro společné řešení úkolů budoucího období, zejména celo-
společensky nejzávažnějšího - vytvoření Jednotného státního
mapového díla středních měřítek s příslušnými datovými bázemi
a technologiemi.

Plk. Ing. Karel Radě), CSc.,
TSACR

ČESKÁ REPUBLIKA 1:500 000
ČESKÁ STÁTNí NIVELAČNí sít 1.-111. řád

Vydal Český úřad zeměměřický a katastrálni
Zpracoval Zeměměřický úřad

Zobrazeny základní nivelační body, pořady, uzlové
body a oblasti 1.-111. řádu s vyznačením styčných

hraničních měření. Připojovací body pořadů II. a III.
řádu. Státní a krajské hranice. Klad listů základních
map 1:200000,1:100000 a 1:50000. Zeměpisná síť.

Pražská aglomerace zobrazena v příložné mapě
měřítka 1:100000.
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21. srpna letošního roku by se dožil 90 let prof. Ing. dr. Josef Bbhm,
DrSc. Zavzpomínejme si (pro střední a starší generaci) a přibližme
si (pro mladou a nejmladší generaci) nevšední a mimořádnou osob-
nost české geodézie, učitele mnohého z nás, výtečného sportovce
a společníka a především svobodného člověka.
Narodil se v roce 1907 jako syn poštovního úředníka v Opavě.

Tam také studoval a maturoval s vyznamenáním na reálném gym-
náziu. Již tehdy vynikal zejména v matematice, fyzice a dalších pří-
rodních vědách. Zeměměřické studium absolvoval na ČVUT v Praze
v letech 1926 až 1929. Jeho zájem vzbuzovaly zejména odborné teo-
retické discipliny: matematická kartografie, vyšší geodézie a vyrov-
návací počet. Již během studia, které ukončil s vyznamenáním, mu
nabídl prof. F. Fiala (přednosta "Ústavu geodetického počtářství" na
tehdejší Fakultě speciálních nauk) místo asistenta na svém ústavu.
Mladý inženýr J. Bbhm však nabídku nepříjal - více jej lákala pře-
devším praktická činnost v terénu.
Po ukončení vojenské služby byla jeho první praxe u katastrál-

ního měřického úřadu ve Frývaldově (dnešní Jeseník). Hornatý
okres vyhovoval jeho sportovnímu založení a práce v tehdejším pře-
vážně německém prostředí přispěla k jeho zdokonalení v němčině.
Poté následovalo pět let výkonné měřické služby u katastrálního
měřického úřadu v Opavě (do roku 1937) při podrobném mapování
území Hlučínska a Ostravska. Již tehdy při své práci věnoval vel-
kou pozornost teoretickým problémům a v roce 1935 obhájil na
ČVUT doktorskou dizertační práci, jejímž tématem bylo studium
obrazu geodetické křivky v konformním zobrazení. Rok 1935 byl
také počátkem jeho publikační činnosti v odborných geodetických
časopisech.
Při obhajobě své doktorské práce vzbudil Ing. Bbhm zájem pří-

tomného přednosty ústřední triangulační kanceláře v Praze Ing. Jo-
sefa Křováka. V roce 1937 byl Ing. J. Bbhm do této kanceláře pře-
ložen a pracoval zde do roku 1945. Tuto svou činnost při budování
geodetických základů našeho státu považoval za nejšťastnější ob-
dobí svého života. Práce v triangulační kanceláři přinášela řadu
podnětů k výzkumu. Ukládané nejnáročnější úkoly nutily Ing. J.
Bbhma k teoretickému studiu a vedly i k jeho odbornému růstu.
Hned v prvých letech byl pověřen vyrovnáním triangulační sítě I.
řádu. při kterém zavedl eřesnější a ekonomičtější výpočetní postup
v rovinném zobrazení CSR a vypracoval metodiku transformací
souřadnic. Dále byl postaven před úkol vybudovat nové oddělení
nivelace, v jehož rámci zaměřil pořad základní nivelační sítě
Praha-České Budějovice. V dalších letech observoval na řadě bodů
triangulační sítě a byl posléze jmenován vedoucím oddělení pro
budování nové astronomícko-geodetické sítě. V letech 1942~ 1943
se podílel na budování srovnávací geodetické základny v pražské
oboře Hvězda, která ještě donedávna sloužila jako délkový etalon
pro geodetická měření. Vedl měření geodetické základny u Podě-
brad a v Postupimi.
Ing. 1. Bbhm neprováděl měření v terénu mechanicky. Bedlivě si

všímal vlivu terénu a atmosférických poměrů jako systematických
faktorů působících na výsledky měření. Již tehdy došel k názoru. v té
době velmi modernímu, že podstata měření je především fyzikální
a statistická. Uvědomoval si, že nestačí pouze mechanické matema-
tické zpracování výsledků měření, ale že jsou nutné i teoretické roz-
bory a praktické zkušenosti k vypracování optimální metody měření
a k jejímu dalšímu zpracování pro dosažení nejvyšší možné přes-
nosti.
Své poznatky a informace o budování nové základní sítě pravi-

delně publikoval a přednášel v rámci tehdejšího Spolku inženýrů
a architektů (SIA). Nepřekvapuje proto, že byl v roce 1945, po zno-
vuotevření vysokých škol, požádán o zorganizování geodetického
studia na Vysoké škole technické dr. Edvarda Beneše (VŠT) v Brně,
která se následkem válečných událostí ocitla bez učitelského sboru.
Ing. Bbhm se tohoto úkolu ujal a zdárně jej v krátké době splnil.
V roce 1946 byl jmenován profesorem pro obor vyšší geodézie a ma-
tematické kartogratie. Tehdy také obhájil habilitační práci na ČVUT
na téma "Zákony přenášení měřických chyb v trigonometrických sí-
tích".
Na VŠT v Brně působil šest let jako vedoucí katedry geodézie,

kartografie a topografie. V letech 1947-1948 uskutečnil řadu stu-
dijních cest do Itálie, Francie, Švýcarska, skandinávských zemí a Pol-
ska. Získal mnoho poznatků, studijního materiálu a literatury, navá-
zal cenné osobní kontakty s předními evropský mí i světovýmí
geodety. V následujícím období věnoval mnoho úsilí psaní učebních

textů. Např. jeho "Vyrovnávací počet" z roku 1948, snad jako první
na světě, obsahoval již korelační analýzu. Velký zájem mezi vědci
i praktiky vzbudily jeho další skripta "Vyšší geodézie", "Matema-
tická kartogratie" a monografie "Přesná nivelace", "Transformace
souřadnic", "Metronomie" a další.
Personální a technické vybavení geodetického oboru na VŠT

v Brně vedlo nakonec k rozhodnuti ministerstva školství zrušit geo-
detické studium v Praze a soustředit je pro české země v Brně. K re-
alizaci tohoto rozhodnutí však nedošlo, naopak v roce 1951 byla-
s výjimkou stavební fakulty - zrušena VŠT v Brně a její pracoviště
se stalo základem pro vybudování Vojenské technické akademie
(VTA). Na osobní žádost gen. Lomského, tehdejšího velitele VTA,
se ujal prof. J. Bbhm organizace a vedení katedry geodézíe, karto-
grafie a topografie, ve které byl celý obor soustředěn. Byla to nej-
větší katedra na VTA, zahrnovala i astronomickou observatoř, foto-
grammetrickou laboratoř a kartoreprodukční oddělení se 60 učiteli
a zaměstnanci.
Po dvou letech působení na VTA byl prof. Bbhm vyžádán minis-

terstvem školství od ministerstva národní obrany a ustanoven děka-
nem nově zřízené zeměměřické fakulty na ČVUT v Praze. Zde byl
současně pověřen vedením katedry kartografie, později pak i vyšší
geodézie. Funkce děkana si vyžadovala mnoho úsilí a času. Pro teh-
dejší potřeby praxe bylo nutno zřídit čtyři specializace studia a vy-
bavit je potřebnými laboratořemi, zejména vybudovat laboratoř kar-
toreprodukce. Došlo k většímu a oboustranně užitečnému sepětí
školy a praxe. Zeměměřická fakulta pořádala pro potřeby praxe se-
mináře o nových přístrojích a metodách měření, praxe naopak vy-
pomáhala v přístrojovém vybavení školy. Na seminářích bylo
mnohdy až 400 účastníků. V roce 1957 - v rámci jubilea 250 let
ČVUT - byla uspořádána fakultou mezinárodní geodetická konfe-
rence. Organizace této konference byla pro děkana fakulty mimo-
řádně náročnou akcí. Funkci děkana vykonával prof. Bbhm nepřetr-
žitě šest let - do roku 1959, kdy došlo ke sloučení oborových fakult
v komplexní fakultu inženýrského stavitelství.
Po sloučení zeměměřické fakulty s dalšími stavebními fakultami

zůstal prof. J. Bbhm vedoucím katedry vyšší geodézie a věnoval se
další vědecké práci. Zaměřil se především na teorii měření s uplat-
něním statistických metod, což byla průkopnická práce bez domá-
cích nebo zahraničních předloh. Jeho dvoudílné skriptum
(1958-1959) a celostátní učebnice (1964) "Vyrovnávací počet" dá-
valy podněty mnoha začínajícím vědeckým pracovníkům v tehdejší
ČSSR. Přednesené referáty na mezínárodních konferencích a četné
články v zahraničních časopisech vzbudily pozornost ve světové geo-
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detické veřejnosti. Téměř každoročně přednášel prof. J. B6hm na za-
hraničních vysokých školách jako hostující profesor o novém pojetí
teorie měření.
Jeho vědecká činnost byla oceněna v roce 1955 udělením hod-

nosti doktora věd. Obdržel státní vyznamenání "Za vynikající práci",
zlatou Felberovu medaili a další čestná uznání od různých vysokých
škol a vědeckých institucí.
Prof. J. B6hm zastával i mnohé funkce mimo školu. Byl členem

mnoha vědeckých rad ajeho odborných znalostí využívaly k exper-
tizám a oponenturám např. FSv Bratislava, Národní komitét geode-
tický a geofyzikální při ČSAV, Čs. metrologický ústav (Bratislava
i PFaha), Ústav teorie merania pri SAV Bratislava, VÚGTK Praha,
VUGK Bratislava a další. Zapojil se intenzivně i do mezinárodní
geodetické a geofyzikální spolupráce v rámci komisí KAPG. Zastu-
poval ČSSR na mezinárodních konferencích nejvyšší úrovně.
V roce 1971 - v důsledku normalizace - byl zbaven vedení ka-

tedry a všech funkcí ve vědeckých radách škol a vědeckých ústavů
a v mezinárodních institucích. Po odchodu do důchodu v roce 1972
zůstal nadále externím členem své katedry. První semestry ještě před-
nášel své discipliny, dovedl své aspiranty k úspěšnému obhájení di-
sertací. Ani v důchodu neztratil kontakt s katedrou, vedl každoročně
diplomní práce, účastnil se vytváření koncepcí výuky, nových vy-
dání učebnic, oponoval disertační a výzkumné zprávy, lektoroval od-
borné články.
Osobní profil a popis veřejné činnosti prof. J. B6hma by nebyl

úplný bez zmínky o jeho sportovní a tělovýchovné aktivitě. On sám
pokládal tuto část svého života za velmi významnou. Pomáhala mu
rychle nabývat nové duševní síly po pracovním přepětí a zbavovala
jej stresů vznikajících zejména při vysilující a nevděčné funkci dě-
kana i při jiných životních situacích.
Prof. J. B6hm byl od mládí výkonným všestranným sportovcem.

Na gymnáziu byl oporou lehkoatletického a plaveckého družstva.
Jako student založil v Opavě první plavecký klub a po létech mu SK
Slezan Opava udělil čestné uznání "Zakladatel českého plavectví na
Opavsku". Při studijních cestách v cizině neopomenul odskočit si na
vrchol Mont Blancu, Matterhornu, proběhnout norské ledovce, se-
stoupit do kráteru Etny apod. V pětapadesáti letech obdržel od Fe-
derace alpinismu v Moskvě diplom a odznak "Alpinista SSSR" za
výstup na Kazbek (5 040 mj. Své 68. narozeniny oslavil druhým vý-
stupem na vrchol Mont Blancu. Jako děkan Zeměměřické fakulty
byl iniciátorem sportovního dění na fakultě. Vedl kanoistický oddíl,
přičemž jako padesátiletý stál na třetím stupni vitězů kanoistického
maratonu Budějovice-Praha. Pravidelně navštěvoval lyžařský a pla-
vecký výcvik studentů a dělalo mu potěšení změřit s nimi své síly
v běžeckém závodě na lyžích nebo předvádět uplavání 50 m pod vo-
dou. Při vedení zájezdu na orientační závod do NDR si zaběhl v ka-
tegorii mužů starších 50 let a získal pro rok 1965 mistrovství NDR.
Výčet jeho sportovních úspěchů by byl dlouhý; byl nejen aktivním
sportovcem, ale i dlouholetým tělovýchovným funkcionářem. Za tě-
lovýchovnou práci se mu dostalo řady čestných uznání.
Prof. J. B6hm vykonal mnoho usilovné a záslužné práce pro roz-

voj československé geodézie a kartografie. Cenné jsou jeho vědecké
práce, vysoká úroveň učebnic ajeho poctivý přístup k výchově mladé
zeměměřické generace. Dovedl si získat oblibu u studentů a vděč-
nost za ochotně poskytovanou pomoc začínajícím mladým vědec-
kým pracovníkům.
Prof. J. B6hm zemřel dne 19. srpna 1993.
Chceme, aby jeho obraz poctivého, pracovitého a všestranně na-

daného vědce a pedagoga zůstal na dlouho v našich myslích a srd-
cích. Jako charakterizující jsme vybrali jeho fotografii ze chvilky
volna při výuce v terénu.

Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra vyifí geodézie FSv ČVUT

vybrané referáty, které budou předneseny na
12. kartografické konferenci IIKARTOGRAFIE NA
PŘELOMU STOLETí" (Olomouc, 16.-18. září 1997).

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁŘE

2. březen 1997 - Ing. Vladimír Houda, rodák z Kolína. Po matu-
ritě v r. 1951 na reálném gymnáziu vystudoval Zeměměřickou fa-
kultu ČVUT v Praze se státní zkouškou v roce 1956. Po krátkém pů-
sobní ve Střediscích geodézie v bývalých Oblastních ústavech
geodézie a kartografie v Plzni a v Českých Budějovicích se vrací
v roce 1961 jako vedoucí oddílu do Ústavu geodézie a kartografie
pro Středočeský kraj v Praze. Postupně se jeho zájem soustřeďuje na
mechanizaci, později i automatizaci geodetických výpočtů. V rámci
nově vzniklého Oborového racionalizačního střediska pomáhá vy-
budovat děrnoštítkovou stanici i pozdější výpočetní středisko vyba-
vené prvním resortním samočinným počítačem. V tomto středisku,
které je v současné době jedním z pracovišf Zeměměřického úřadu
Praha, pracuje od roku 1966 do r. 1993 ve vedoucí funkci. Díky jeho
úsilí i organizačním schopnostem se postupně zdokonaluje technické
vybavení střediska - od počítačů Odra přes JSEP a SMEP k IBM
4381, k interakčním grafickým systémům a rastrové grafice. Ing.
V. Houda měl nesporně významnou zásluhu na rozvoji automatizace
a využití výpočetní techniky v celém resortu ČÚZK.

5. května 1997 - Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc. Rodák z Prahy.
Roku 1966 maturoval s vyznamenáním na Střední průmyslové škole
zeměměřické, v r. 1971 absolvoval s vyznamenáním obor geodézie
Stavební fakulty ČVUT v Praze a do r. 1975 působil jako geodet Do-
pravních podniků hl. m. Prahy. Poté přešel na katedru geodézie a po-
zemkových úprav, kde je od r. 1990 zástupcem vedoucího katedry.
V r. 1984 obhájil kandidátskou práci na téma vyrovnání sítí apliko-
vatelných pro blokovou tachymetrii. V r. 1991 byl jmenován docen-
tem na podkladě habilitační práce "Řešení účelových geodetických
sítí". Toto téma je základem jeho odborné pedagogické a vědecké
činnosti. Je autorem či spoluautorem 6 vysokoškolských skript a řady
publikací a přednášek.

6. júna 1997 - Ing. Jozef Brzia!,-, riaditef Geodetického a kartogra-
fického ústavu Bratislava (GKU). Narodil sa v Poltári. Po stredo-
školských štúdiách nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave,
kde do roku 1965 pracoval na prevádzke mapovania. Po reorganizá-
ciách v rezorte geodézie a kartografie pokračoval ako vedúci me-
račskej ča~y v mapovacích prácach a v prácach pozemnej fotogra-
metrie v Ustave geodézie a kartografie v Bratislave. Ďalej od roku
1968 v Inžinierskej geodézii, n. p. a Geodézii, n. p., Bratislava vy-
konával práce inžinierskej geodézie. V roku 1973 skončil popri za-
mestnaní štúdium odboru geodézia a kartografia (GaK) na Staveb-
nej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVŠT). Jeho organizačný talent sa plne prejavil v období posob-
nosti v Geodézii, n. p. (od I. 7. 1989 š. p.) Bratislava, kde prešiel
roznymi funkciami od vedúceho meračskej čaty po ekonomického
námestníka riaditefa. Od I. 10. 1989 do 30. 4. 1991 posobil vo funk-
cii pámestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SUGK), pričom sa aktívne podiefal na príprave a realizácii kom-
plexného projektu reštrukturalizácie rezortu SÚGK. Dňom I. 5. 1991
sa vracia na svoje prvé pracovisko, aj keď už v inej organizačnej po-
dobe, ako skúsený odborník do funkcie riaditefa GKÚ. Okrem vlast-
nej pracovnej činnosti sa výrazne staralo svoj odborný rast. V ro-
koch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium (PGŠ) odboru
GaK na SvF SVŠT a v rokoch 1984 až 1987 PGŠ informačné a kon-
trolné systémy organizácií na Fakulte riadenia Vysokej školy eko-
nomickej v Bratislave. Je členom Kolégia predsedu ÚGKK SR, čle-
nom Komisie pre obhajoby diplomových prác odboru GaK SvF
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a posobí ako expert
rozhraničovacej a hraničných komisií.

17. júna 1997 - Ing. Milan Mešťan, vedúci katastrálneho odboru
Krajského úradu v Banskej Bystrici. Rodák z Kremnice (okres Žiar
nad Hronom). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1964 nastúpil do Strediska geodézie (SG) v Ziari nad Hro-
nom, detašované pracovisko v Banskej Štiavnici, Ústavu geodézie

1997/153



Geodetický a kartografický obzor
154 ročník 43/85,1997, číslo 7

a kartografie v 2iline (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bra-
tislave a od roku 1973 Krajská správa geodézie a kartografie -
KSGK v B. Bystrici). Tu, v regióne s vefmi zložitým operátom evi-
dencie nehnutefností (EN), prešiel tvrdou školou odbornej praxe na
úseku EN a vyhotovovania geometrických plánov. V roku 1967 sa
stal vedúcim SG v 2iari nad Hronom a I. 1. 1979 bol vymenovaný
do funkcie riaditefa KSGK v B. Bystrici. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.
1996 bol prednostom Katastrálneho úradu v B. Bystrici. V terajšej
funkcii p6sobí od 24. 7. 1996. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú
ako autora viacerých referátov na seminároch a konferenciách a súd-
neho znal,:a z odboru geodézie a kartogratie. Je členom Kolégia
predsedu UGKK SR. Významná je jeho dlhoročná činnosť vo ve-
decko-technickej spoločnosti. Je nositefom rezortných vyzname-
naní.

24. dubna 1997 - Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc., rodák z Ostravy,
pedagog tamější Vysoké školy báňské - Technické univerzity (VŠB
- TU). Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojní roku 1962
ukončil studia na VŠB se specializací důlního měřictví s titulem hor-
ního inženýra. Do roku 1965 pracoval jako důlní měřič tehdejšího
Geologického průzkumu ve Zlatých Horách. Poté přešel na katedru
důlního měřictví, kde se orientoval především na fotogrammetrii pro
potřeby důlní činnosti. Roku 1978 obhájil kandidátskou disertační
práci s touto tématikou. V letech 1980 a 1983 působil jako expert
v Mongolsku, roku 1990 byl jmenován docentem pro obor důlního
měřictví. Od konce roku 1989 do ledna 1991 byl vedoucím katedry,
potom až do února 1997 byl děkanem Hornicko-geologické fakulty.
Na VŠB-TU zastává i další pedagogické funkce, je publikačně činný.
Je členem komise Mezinárodní společnosti důlních měřičů ISM
a členem Rady Společnosti důlních měřičů a geologů.

30. dubna 1997 - Ing. Jiří Vostřel, profesor odborných předmětů
Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v rodné Praze. Po
maturitě na karlínském gymnáziu se r. 1955 zapsal na Zeměměřic-
kou fakultu ČVUT. Po absolvování krátce pracoval v Agroprojektu
v Písku, po vojenské prezenční službě nastoupil k rezortnímu pod-
niku Geodézie, Praha. Od r. 1967 byl vedoucím oddílu odpovědných
geodetů na výstavbě sídlišť, při rekonstrukci Národního divadla a při
výstavbě metra. Na SPŠZ působí od r. 1988.

18. června 1997 - Ing. Karel Cejnar, ředitel Katastrálního úřadu
v Pardubicích, rodák z Třebechovic pod Orebem. Po maturitě na je-
denáctiletce v Hradci Králové studoval na Zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze, kterou abs91voval v roce 1960 jako zeměměřický in-
ženýr. Poté nastoupil do Ustavu geodézie a kartografie v Pardubi-
cích na Středisko geodézie v Chrudimi. Zde pracoval zpočátku jako
vedoucí čety, dále byl vedoucím rajonu, oddílu a v roce 1972 byl
ustanoven vedoucím tohoto střediska. V roce 1974 byl jmenován ře-
ditelem Krajské geodetické a kartografické správy pro kraj Výcho-
dočecký. V první etapě transformace resortu na počátku devadesá-
tých let se stal zástupcem ředitele této správy. Při zřízení katastrálních
úřadů byl jako uznávaný odborník v katastru nemovitostí jmenován
od 1. 1. 1993 do funkce ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích.

29. června 1997 - Ing. Alena Rottová, dřívější vedoucí kartogra-
fického provozu Kartografie, Praha. Roku 1960 po absolvování kar-
tografické specializace oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT
v Praze nastoupila do tehdejšího Kartografického a reprodukčního
ústavu v Praze. V tomto a nástupnických podnicích setrvala po ce-
lou aktivní dráhu; byla sestavitelkou nebo odpovědnou redaktorkou
mnoha náročných kartografických publikací (např. části Národního
atlasu Československa).

29. apríla 1997 - Ing. Pavol lI'Io. Narodil sa v Prešove. Po skončení
odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho sta-
vitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1958 nastúpil do O~lastného ústavu geodézie a kartografie v Pre-
šove (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie a od roku 1968 Ob-
lastný ústav geodézie v Bratislave). Na viacerých pracoviskách
týchto ústavov vykonával a riadil práce v oblasti evidencie nehnu-
tefností (EN) v r6znych funkciách: zástupca vedúceho strediska geo-
dézie (SG), vedúci oddielu, výrobný a prevádzkový inžinier. V rámci
zmeny organizačnej štruktúry v rezorte geodézie a kartografie pre-
šiel 1. 1. 1973 do Krajskej správy geodézie a kartografie v Košici-
ach, ako vedúci oddelenia pre koordináciu prác, neskůr od roku 1979
ako vedúci SG v Bardejove a od 1. 1. 1988 ako vedúci SG v Pre-

šove. I. I. 1993 bol vymenovaný za riaditefa Správy katastra Prešov
Katastrálneho úradu v Košiciach. Túto funkciu vykonával do 31. 12.
1994, t. j. do odchodu do d6chodku. Zaslúžil sa o rozvoj EN vo vý-
chodoslovenskom regióne.
29. du~na 1997 - Ing. Josef Vlk, dřívější vedoucí Střediska geodé-
zie v Ustí nad Labem. V resortu pracoval od absolvování zeměmě-
řického studia na ČVUT v Praze v roce 1956. Záslužná byla jeho
činnost v Krajském výboru tehdejší Československé vědecko-tech-
nické společnosti v odborné skupině řízení.

3. června 1997 - Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., významný
pracovník v oboru kartografie. Jeho životní a odborná dráhaje spo-
jena s Prahou, která je jeho rodištěm. Reálné gymnázium absol-
voval roku 1950, Zeměměřickou fakultu ČVUT s vyznamenáním
roku 1954. Na oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT získal roku
1967 v externí aspirantuře titul kandidáta věd. Po absolvování vy-
sokoškolského studia byl zaměstnán v podnicích i v řídících slož-
kách resortu (ÚSGK, ČÚGK) v oboru polygrafických technologií,
technicko-hospodářského mapování a při řízení vědecko-technic-
kého rozvoje; uveďme funkci ředitele Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického ve Zdibech (1986) a Ge-
odetického a kartografického podniku v Praze (1987-1990). Do
příchodu na katedru mapování Stavební fakulty ČVUT na podzim
1992 byl výrobním náměstkem a. s., Kartografie, Praha. Roku 1993
se habilitoval pro vědní obor kartografie. Externě působí od roku
1992 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a po minulé
čtyři roky na Fakultě aplikovaných věd v Plzni. Stejně obsáhlá je
i jeho úspěšná mnohaletá činnost v národních i mezinárodních od-
borných společnostech. Je členem stálé komise Mezinárodní kar-
tografické asociace (ICA) pro technologii výroby map, po roce
1989 jejím místopředsedou a od roku 1991 po další čtyřleté období
předsedou, od roku 1993 předsedou Kartografické společnosti ČR.
Velmi bohatá je i jeho publikační činnost, zahrnující vysokoškol-
ské i středoškolské učebnice a texty, zahraniční a domácí články
a referáty.

Výročie 70 rokov:

13. apríla 1997 - Ing. Ludvík Pozníček. Rodák z Přeseky (dnes časť
mesta Třeboň v okrese Jindřichův Hradec - Česká republika). Ze-
memeračské inžinierstvo - špecializáciu kartografia študoval na Vo-
jenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Do rezortu geodé-
zie a kartografie nastúpil 1. 10. 1961 do Ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave, ako vedúci reprodukčného útvaru. Nesk6r pracoval v In-
žinierskej geodézii, n. p. a v Geodézii, n. p., Bratislava, najma v ob-
lasti reprografie. Od februára 1982 do konca školského roku
1986/1987 prednášal na vysokej škole v Tunise (republika Tunisko)
kartografiu a topografické mapovanie. Má zásluhy o rozvoj užitej
kartografie a o vznik reprografie v rezorte Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky. 12. 10. 1987 odišiel do
důchodku.

16. května 1997 - Ing. Mojmír Kouřil, absolvent oboru zeměmě-
řického inženýrství na Vysokém učení technickém, Brno. Po studi-
ích působil v družstvu Geoplán, po sjednocení měřické služby roku
1954 v různých podnicích resortu, mj. i jako vedoucí Střediska ge-
odézie v Moravské Třebové a ředitel Krajské geodetické a kartogra-
fické správy pro Jihomoravský kraj. Od roku 1979 do odchodu do
výslužby byl ředitelem bývalé Geodézie, Brno.

4. apríla 1997 - Ing. Daniel Lenko. Rodák z Hybe (okres Liptov-
ský Mikuláš). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špe-
ciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Brati-
slave v roku 1946. V júli toho roku přišiel natrvalo do Bratislavy
a nastúpil do Katastrálneho meračského úradu. Nesk6r pracoval vo
Fotogrammetrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememe-
račskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave. V priebehu působ-
nosti na týchto ústavoch prešiel viac druhov terénnych aj konš-
trukčných prác, pričom získal široký odborný rozhfad. I. 4. 1958 bol
pozvaný na Správu geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) do
funkcie vedúceho kartograficko-polygrafického oddelenia. Po územ-
nej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel do Ústavu geodézie
a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie), kde pracoval
vo vedúcich funkciách. V roku 1966 získal druhý titul ekonomický
inžinier. Od 15.7. 1968 bol členom a zástupcom vedúceho pracov-
nej skupiny na vytvorenie Slovenskej správy geodézie a kartografie
(SSGK) a v roku 1969 bol vymenovaný do funkcie námestníka ria-
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ditel'a SSGK (od I. 7. 1973 námestníka predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie). V tejto funkcii do 31. I. 1987 úspešne uplat-
ňoval svoje odborné vedomosti, organizačné a riadiace schopnosti
a zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku. Bol pred-
sedom alebo členom viacerých komisií, pracovných skupín, redakč-
ných rád (RR) a pod. V rokoch 1969 až 1975 bol najsk6r zástupcom
vedúceho redaktora a nesk6r podpredsedom RR Geodetického a kar-
tografického obzoru. V rokoch 1960 až 1971 prednášal na odbore
geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT ekonomiku a riade-
nie geodetických a kartografických prác. Je autorom I a spoluauto-
rom 2 dočasných vysokoškolských učebníc. Ďalej je autorom tak-
mer 50 odborných prác. Úspešne referoval na viacerých domácich
konferenciách a seminároch. Je nositel'om mnohých vyznamenaní.
I. 4. 1987 odišiel do d6chodku.

16. května 1997 - Ing. Stanislav Holub, CSc., bývalý odborný asi-
stent katedry vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze, kde
působil od r. 1947, dlouholetý spolupracovník prof. Emila Buchara
v oboru geodetické astronomie a geofyziky. Podílel se na vybudo-
vání nových objektů astronomické laboratoře a jejich vybavení. Od
r. 1957 byl pověřen přednáškami této problematiky, ke které zamě-
řil i svou publikační činnost.

13. júna 1997 - dr. Ing. Anton Daniel. Narodil sa v Nitre. Po
skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych
náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVST)
v roku 1945 nastúpil ako asistent do Ústavu aplikovanej matema-
tiky SVŠT. V roku 1948 prechádza do Ústavu vyššej geodézie
SVŠT. V roku 1949 získal titul doktora technických vied (dr.).
V roku 1950 prichádza na Strednú priemyselnú školu stavebnú
v Bratislave (SPŠS), kde sa zaslúžil o vybudovanie odboru geo-
dézia. Bol vedúcim predmetovej komisie geodézie až do odchodu
do d6chodku. S jeho menom je spojená výchova stredne technic-
kých kádrov v geodézii a kartografii na Slovensku. Je autorom
známych príručiek "Základy geodézie", "Logaritmické počítadlo"
a dvoch desiatok odborných a populárnych prác. Ďalej je spolu-
autorom 4 učebníc pre SPŠS a jednej dočasnej vysokoškolskej
učebnice. Je nositel'om vyznamenaní. Do d6chodku odišiel 20. 4.
1987.

30. května 1997 - RNDr. Olga Kudmovská, CSc., narozená v Praze.
Absolvovala studium geografie a výtvarné výchovy na Karlově uni-
versitě a Českém vysokém učení technickém. V letech 1946-1950
působila jako asistentka kartografie na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze, potom jako vědecká pracovnice ve Státní sbírce mapové, za-
členěné později do Geografického ústavu ČSAV.Specializovala se na
morfometrii a dějiny kartografie, zvláště dílo K. Kořistky. Podílela se
rovněž na zpracování mezinárodního terminologického slovníku kar-
tografie ICA (Mezinárodní kartografické asociace).

Výročí 85 let:

28. dubna 1997 - Ing. Jaroslav Zoula, dlouholetý vedoucí foto-
grammetrického provozu tehdejšího Geodetického ústavu (GÚ)
v Praze. Zeměměřickou kvalifikaci získal na Vysoké škole speciál-
ních nauk ČVUT v Praze. Po studiích pracoval v různých odvětvích
zeměměřické praxe, od katastrální měřické služby až po fotogram-
metrii v GÚ. Velmi se zasloužilo úspěšné zvládnutí fotogramme-
trického mapování v měř. I: 10 000. Jeho publikační i přednášková
činnost byla velmi bohatá.

25. června 1997 - Ing. Karel Česák, absolvent zeměměřického stu-
dia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Po praxi v ka-
tastru a dalších oborech se stal vedoucím ateliéru geodézie při Útvaru
hlavního architekta hl. m. Prahy. Zasloužil se o budování a sjedno-
cení podkladů pro projekční práce a o zvýšení prestiže naší profese
v rámci ostatních inženýrských specializací.

I. júna 1997 - prof. dr. Ing. Peter Danišovič. Rodák z Bolerázu
(okres Trnava). České vysoké učení technické v Praze absolvoval
v roku 1932. S jeho menom je spojená výstavba a projektovanie ve-
l'kých vodných stavieb na Slovensku. Vyvrcholením jeho dlhoroč-
nej obetavej práce v Hydroconsulte Bratislava je jeho alternatíva sú-
stavy dunajských vodných diel GabČíkovo-Nagymaros. Ako
popredný vodohospodársky odborník podporoval, a tým významne

prispel k rozvoj u niektorých oblastí špeciálnych geodetických prác
na Slovensku. Napríklad bol priekopníkom pri zavádzaní merania
posunov priehrad a ich podložia. Pričinil sa významnou mierou o to,
aby sa z podnetu bývalej ČSAV začalo so sledovaním recentných
vertikálnych pohybov Podunajskej nížiny. Oceňujeme prínos jeho
príkladnej spolupráce s geodetmi.

I. dubna 1927 - před 70 lety byl Josef Jan Frič, který společně s bra-
trem Františkem založil první českou dílnu na výrobu optických geo-
detických a astronomických přístrojů,jmenován čestným doktorem
technických věd (Dr. techn. h. c.) na CVUT v Praze.

4. apríla 1932 - pred 65 rokmi sa narodil v Naháči (okres Trnava)
prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. Po absolvovaní zememerač-
ského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva (HS) Slo-
venskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1957,
začína jeho pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebnej
a zememeračskej v Košiciach. V septembri 1958 prichádza na ka-
tedru geodetických základov HS (od roku 1960 Stavebná fakulta -
SvF) SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita) ako asistent. Ve-
deckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1970. Za
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 1976 a za pro-
fesora 1. 2. 1991. Akademickú funkciu prodekana SvF vykonával
od decembra 1989 do 31. I. 1994, kedy venoval vel'kú pozornosť
modernizácii vyučby. V pedagogickej činnosti sa venoval predme-
tom Vyrovnávací počet, Geodetické siete a Vyššia geodézia, pričom
vel'kú pozornosť venoval teoretickým a praktickým otázkam met-
rológie v geodézii. Bol autorom a spoluautorom 14 dočasných vy-
sokoškolských učebníc, vysokoškolskej príručky a takmer 70 ve-
deckých a odborných prác. Čitatelia nášho časopisu ho poznali ako
prednášatel'a, organizátora a odborného garanta konferencií a se-
minárov, najma z oblasti geodetických sietí a testovania diaíkome-
rov na geodetickej základnici v teréne a od I. I. 1987 ako člena re-
dakčnej rady nášho časopisu. Popri pedagogickej činnosti sa zapájal
aj do riešenia výskumných úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešite-
l'om alebo spoluriešitel'om II VÚ, a to najma na úseku budovania
presných lokálnych sietí v oblasti ach dynamiky svahových pohy-
bov. Pozoruhodné výsledky dosiahol aj v oblasti riešenia problé-
mov metrológie a geodézii. Realizačné výstupy týchto VÚ našli
uplatnenie v praxi. Bol školitel'om vedeckých ašpirantov a dokto-
randov, členom viacerých odborných a vedeckých komisií a mal
rozsiahlu posudkovú činnosť. Aktívne pracoval ako predseda Slo-
venského zvazu geodetov a od 22. 3. 1996 ako predseda predsta-
venstva Komory geodetov a kartografov, na zriadení ktorej mal ve-
l'kú zásluhu. Zomrel 18. 5. 1996 v Bratislave.

II. apríla 1922 - pred 75 rokmi sa narodil v Dobrej (dnes časť obce
Trenčianska Teplá v okrese Trenčín) JUDr. Ing. Jozef Gallo. Štú-
dium zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave skončil 13. 12.
1946. V rokoch 1945 až 1949 študoval právo na Právnickej fakulte
(PF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vo februári 1949,
po absolvovaní PF UK, bol zo štúdia vylúčený. V roku 1947 na-
stúpil do zememeračskej kancelárie (kancelária autorizovaného ci-
vilného zememeračského inžiniera) v Trenčíne. Po jej zrušení
v roku 1951 prešiel do zememeračského oddelenia Stavoprojektu,
nesk6r v roku 1953 do n. p. Geometra a v roku 1954 do Oblast-
ného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie
a kartogratie) v Bratislave, kde pracoval v kontrolnom útvare, ne-
sk6r ako vedúci oddelenia projektu a prevádzkový inžinier. V roku
1968, v rámci rehabilitácie, bol rozhodnutím dekana PF UK zara-
dený do 5. ročníka. V roku 1970 skončil štúdium na PF UK ako
promovaný právnik a v roku 1972 po rigoróznej skúške získal ti-
tul JUDr. V rokoch 1968 až 1972 ako pracovník Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave pokračoval vo funkcii prevádzkového inži-
niera a od roku 1969 vykonával funkciu technológa a právnika me-
todika. V rokoch 1973 až 1979 bol vedúcim prevádzky evidencie
nehnutel'ností (EN) Geodézie, n. p., Bratislava a od I. 4. 1979 až
do odchodu do d6chodku, t. j. do 12. II. 1985, pracoval v oddiele
EN v Trenčíne. Bol zodpovedným riešitefom výskumnej úlohy
"Usporiadanie vlastníckych vzťahov na Slovensku z hfadiska EN"
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a spolupracoval na technologických postupoch z oblasti EN. Bol
aktívnym členom Terminologickej komisie Slovenského úradu ge-
odézie a kartografie a lektoroval články pre náš časopis. Zomrel
24. 6. 1996 v Trenčíne.

17. dubna 1907 - před 90 lety se v Praze narodil Ing. Dr. techn.
RNDr. Jaroslav Procházka, profesor geodetické astronomie a ge-
ofyziky na Vysokém učení technickém Brno, později na Vojenské
akademii v Brně, akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Pa-
říží, habilitoval se roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949
přednášel astronomii a geofyziku. Od r. 1949 působil v Brně. Jeho
publikační činnost byla zaměřena k otázkám praktické astronomie.
Zemřel 5. ledna 1975 v Brně.

6. května 1922 - před 75 lety se v Praze narodil PhDr. Ivo Čáslavka,
absolvent studia historie, geografie a národopisu na Univerzitě Kar-
lově. V roce 1955 přešel z nakladatelství Orbis do resortu tehdejší
Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK). Na ÚSGK praco-
val ve funkci vedoucího kartografického oddělení. V řadě vedoucích
funkcí pracoval i v Kartografii, Praha. Do důchodu odcházel z funkce
vedoucího Ústředního archivu geodézie a kartografie a tajemníka se-
kretariátu Názvoslovné komise Českého úřadu geodetického a kar-
tografického. Zemřel 25. dubna 1988 v Praze.

18. května 1907 - před 90 lety se narodil Ing. Ladislav Klika, dlou-
holetý pracovník delimitačního odboru resortu, později pracovník
Ústřední správy geodézie a kartografie. Věnoval se otázkám tech-
nického rozvoje a informatiky. Zemřel 8. prosince 1990 v Praze.

23. května 1897 - před 100 lety se v Plzni narodil vynikající český
topograf Ing. Dr. František Boguszak. Po absolvování ČVUT
v Praze nastoupil k Vojenskému zeměpisnému ústavu a věnoval se
- později i v civilním sektoru - otázkám topografického mapování.
Po osvobození v r. 1945 přednášel topografické mapování na CVUT,
později na Střední průmyslové škole zeměměřické. Z četných pub-
likací připomeňme vysoce ceněnou učebnici "Topografie", jejímž
spoluautorem byl Ing. F. Šlitr. Zemřel 27. ledna 1972.

II. června 1907 - před 90 lety se narodil prof. Ing. Dr. Karel Ne-
set, DrSc., dřívější profesor Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě,
vedoucí katedry důlního měřictví, významný odborník v uvedeném
oboru. Byl asistentem akademika F. Čechury, prošel bohatou praxí,
v níž zastával významné funkce. Roku 1956 přešel na tehdejší VŠB
v Ostravě, kde své zkušenosti uplatnil v pedagogické i publikační
činnosti i ve výkonu akademických funkcí. Zemřel v r. 1993 v Os-
travě.

14. júna 1822 - pred 175 rokmi sa narodil v Oradei (Rumunsko) An-
ton Péch, banský inžinier. Študoval na Banskej a lesníckej akadé-
mii v Banskej Štiavnici. V rokoch 1847 až 1848 staval úpravárske
zariadenia v Jáchymove a Ostrove v Čechách a 'potom posobil
v Kremnici. Neskor pracoval v uhol'ných baniach v Cechách, v Pol'-
sku a v Uhorsku. Od roku 1873 bol riaditel'om erárnych baní, hút,
lesov a majetkov v Banskej Štiavnici. Navrhol a zaviedol novú me-
tódu vyhotovovania banských máp. Zomrel 18. 9. 1895 v Banskej
Štiavnici.

20. júna 1947 - pred 50 rokmi bolo založené Technické múzeum
pre výskum a dokumentáciu dejín vedy a techniky na Slovensku so
sídlom v Košiciach. (Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1948.)
Zbierky sú inštalované v tematických celkoch ako expozície, a to
banská, elektrotechniky, fyziky, hodín, hutníctva, chémie, kováčstva,
leteckých motorov, polytechnická (Aurela Stodolu) a textilníctva.
Osobitná pozornosť je venovaná geodézii a kartografii s označe-
ním expozícia Samuela Mikovíniho.

25. júna 1937 - pred 60 rokmi bol vydaný zákon č. 170 Zb., ktorým
se zriadila Vysoká škola technická v Košiciach, ako prvá vysoká
škola tohto druhu na Slovensku.

30. června 1907 - před 90 lety se v Zašové na Moravě narodil aka-
demik Alois Zátopek, bývalý profesor Karlovy Univerzity, přední
seismolog a geofyzik. Jeho vědecká, pedagogická a odborná činnost
byla velmi obsáhlá. V letech 1962-1966 byl prezidentem Evropské
seismologické komise. Jeho publikační činnost zahrnuje přes 200
prací. Zemřel 22. června 1985 v Praze.

Problémy katastru zemí střední
a východní Evropy s transformující
se ekonomikou

Nobelovu cenu za ekonomii za rok 1996 získali Kanaďan William
Vickrey a Skot James Mirrlees za teorii o rozhodovacím procesu při
asymetrii informací. Právě nevyváženost a nedostatek informací na-
rušuje totiž platnost ekonomických zákonů a vede k nepředvídatel-
nému ekonomickému chování. Určitou a nikoliv nevýznamnou oblast
ekonomiky závažných informací zajišťuje ikatastr nemovitosti. Musí
ovšem spolehlivě fungovat, obsahovat právně závazné informace
a být veřejný.

S pádem komunismu a přechodem od plánovaného hospodářství
k tržní ekonomice v některých zemích střední a východní Evropy vy-
vstala velmi naléhavě potřeba obnovení právně spolehlivého a poho-
tově fungujícího katastru. Politické změny, jejichž společným rysem
je rozsáhlá restituce a privatizace majetku pak kladou k tomuto samo
o sobě náročnému požadavku požadavek zcela mimořádně náročný,
a to zvládnutí obrovského objemu změn ve vlastnictví ve velmi krátké
době. Téměř nepřekonatelným problémem je paradox, že právě
v době, kdy by i dobře fungující a zavedený katastr jen těžko zvládal
enormní nápor masových restitucí a privatizace, žádná z těchto zemí
právně spolehlivý katastr neměla vůbec, nebo s jeho obnovou teprve
začínala. Rychlost budování katastru a jeho skutečná funkčnost tak
nejen v počátečním období, ale i dodnes, ovlivňuje v těchto zemích
velmi významně celý další postup zahájené ekonomické reformy.

Proto i do oblasti katastru směřuje výrazná pomoc ze strany Ev-
ropského společenství i některých dalších zemí a institucí jakými
jsou Světová banka i OSN. Podpora spočívá především v působení
zahraničních poradců, financování rozvojových programů, školení
a výcviku personálu, poskytování půjček, v dodávkách měřické a vý-
početní techniky i kooperaci při budování katastru. Patří sem i or-
ganizování seminářů evropskou hospodářskou komisí OSN diskutu-
jících problémy i význam katastru, jejichž výsledkem jsou pak
obecná doporučení vládním organizacím těchto zemí. Nikdo totiž
nechce mít souseda, jehož ekonomické a politické chování je ne-
předvídatelné. Fungující a spolehlivý katastr je navíc i zárukou za-
hraničních investic, které jsou v těchto zemích podmínkou zdravého
ekonomického í politického vývoje.

2. Katastr, jeho smysl a role v ekonomice

Pod pojmem katastr budeme dále rozumět nejen původní katastr,
který vznikal především jako daňový nástroj státu, ale katastrální
systém v širším smyslu, jako soubor závazných informací o nemo-
vitostech včetně evidence právních vztahů i procesu jejich registrace
(i když ve většině zemí stále jde o dva do jisté míry samostatné in-
strumenty - technický a právní - spravované různými orgány státu).

Katastr ovlivňuje ekonomiku země více, než si obvykle uvědo-
mujeme. V podmínkách volného trhu je životně důležité, aby vlast-
nictví, hypotéky a další práva byly garantovány, snadno prokaza-
telné, převody jednoduché, rychlé a levné. Vlastníci potřebují snadno
svá práva prokazovat, kupující (a to i ve fázi záměrů) potřebují znát,
jaká práva, hypotéky a břemena na nemovitostech váznou. Banky
a věřitelé potřebují jistotu, že práva, nemovitosti samotné i vlastní
proces registrace skýtají záruku jejich půjčkám a hypotékám. Všichni
potřebují záruky, že jejich legální zájmy jsou chráněny a garanto-
vány systémem, který je součástí právního rádu. To platí tím více
pro potřebný vstup zahraničního kapitálu, který navíc zvažuje rizika
měřítkem svých domácích podmínek.

Nemovitosti představují nejen předmět zdanění a tím přínos pro
státní rozpočet, ale jsou především nezbytným prostředím života
i všech ekonomických aktivit a reprezentují značný kapitál, který je
nezbytné do ekonomiky zapojit. Volný trh s nemovitostmi v širším
smyslu nezahrnuje proto pouze samotný prodej a koupi (ke kterým
dochází relativně málo často), ale především mnohem četnější hy-
potéky a půjčky, kdy nemovitosti slouží jako zástava. Patří sem
i "černá" a neformální část tohoto trhu, kdy už jen existence spo-
lehlivě fungujícího katastru umožňuje i bez zápisů do katastru po-
skytovat záruky, kterých se využije až v případě neplnění závazku.

Katastr je tedy skutečně jen nástrojem, zatímco cílem je fungu-
jící trh s nemovitostmi jako potřebná součást prostředí tržní ekono-
miky země. Aby jako nástroj mohl efektivně fungovat, je nezbytné,
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aby jeho údaje byly aktuální, úplné, všem jednoznačně srozumitelné,
přiměřeně přesné, snadno dostupné a zejména právně závazné a spo-
lehlivé. Není aní důležité v jak moderní či primitivní formě je ka-
tastr veden, pokud tyto požadavky splňuje a přiměřeně vyhovuje po-
třebám i finančním možnostem, které je společnost schopna i ochotna
na katastr vynaložit. Sebepropracovanější záměry a modernizace
s využitím nejprogresivnější techniky ztrácí smysl, jestliže se mají
pozitivní výsledky projevit až za desítky let a jestliže vysoké náklady
neodpovídají skutečným finančním možnostem a přínosu. Katastr
není cílem, ale jen nástrojem, jehož skutečná funkčnost a přínosy
musí vynakládané prostředky ospravedlnit.

3. Problémy katastru v zemích střední a východní Evropy

Problémy katastru v zemích střední a východní Evropy, i když si to
neradi připouštíme, jsou nám velmi blízké. Ikdyž se podmínky díky
historickým a kulturním tradicím, právnímu systému a zejména stavu
ekonomiky značně liší, lze vypozorovat mnoho společných rysů,
které ovlivňují možnosti obnovy a další vývoj katastru.

Podíváme-Ii se alespoň v rámci možností značně neúplných, ne-
ověřených a často jen kusých informací po stavu a vývoji katastru
v zemích na východ od nás, především v Estonsku, Lotyšsku, Litvě,
Polsku, Maďarsku a Slovinsku, a snad i v Bělorusku a Ukrajině, vi-
díme, že některé základní problémy jsou společné.

3.1 Pozemková reforma, restituce, privatizace
Ve všech výše uvedených zemích došlo k zásadním politickým roz-
hodnutím směřujícím k odstranění důsledků úplné či dílčí nacionali-
zace půdy v předchozím období. První právní akty této pozemkové re-
formy zahrnující zpravidla restituce i privatizaci následovaly vesměs
téměř bezprostředně v období 1990 až 1992, nebyly exekutivní povahy
a nemohly zajistit vytvoření nutných legislativních, institucionálních
i ostatních podmínek pro faktickou realizaci těchto změn. Další nava-
zující legislativa a podrobnější prováděcí předpisy se zpravidla výrazně
opozdily. Využít tohoto času k vytvoření legislativních základů nového
katastru se podařilo jen několika málo zemím (Československo, Ma-
ďarsko). Nedostatečnost potřebných podmínek pro skutečné restituce
a privatizaci se do jisté míry všude (snad s výjimkou Polska) řešila pro-
vizorii, kdy se v první fázi přikročilo namísto ke skutečnému fyzic-
kému vydávání půdy a registraci vlastnictví k přidělování pozemků bez
jejich přesného vymezení do užívání, popř. i k předběžné registraci ta-
kových užívacích práv (u nás tzv. zatímní užívání!). Skutečné vyřešení
se tak často oddálilo. Společným rysem jsou i příliš časté korekce (pří-
liš mnoho dodatků) prvotních základních zákonů v důsledku násled-
ných zjištění praktické neschůdnosti původních představ.

3.2 Nevyhovující nebo žádný katastr
Nedostatečnost stávajícího katastru nebo jeho úplná absence (v po-
baltských republikách a zemích bývalého Sovětského svazu) se zpra-
vidla projevila a začala řešit až následně, vzhledem ke skutečným
potřebám pozdě. Zákonitým doprovodným jevem potřebné katast-
rální reformy bylo zavedení mnoha dlouhodobě neudržitelných pro-
vizorií a odsunutí řešení skutečných problémů na pozdější blíže ne-
určenou dobu. Vyjímkou nebyly ani postupy předbíhající vytvoření
nezbytné legislativy katastru. Výhodu měly země, kde existující ka-
tastr mohl být snadněji modifikován.

3.3 Nutnost zajištění kontinuity i za cenu provizórií
I při zásadních změnách ve vlastnictví bylo všude potřebné zajistit
určitou kontinuitu s dosavadní pozemkovou evidencí. Není totiž
možné zahodit např. dosavadní katastrální mapy, i když nevyhovují
(protože vedou např. jen užívání) a vše zmapovat okamžitě znova.

3.4 Obtížná přístupnost výchozích podkladů
Protože se všude přikročilo k určitým formám restituce, vyvstala
otázka, jak bývalé vlastnictví zajišťovat a pokud možno i prokazo-
vat. I při existenci starých pozemkových knih (v pobaltských re-
publikách návrat až do roku 1940) a jejich zachování vznikly pro-
blémy s vyhledáváním a spolehlivým zjištěním jak právních vztahů,
tak samotných nemovitostí. Při neúplnosti těchto vesměs archivních
dokumentů pak bylo nutno přikročit k určitým zjednodušením i v této
oblasti. Kvalita a úplnost těchto podkladů pak významně ovlivňují
další možný postup.

3.5 Potřeba nápravy právního systému
Katastr nevisí ve vzduchoprázdnu, ale je vždy součástí právního
i ekonomického prostředí. Pro jeho budování bylo ve všech přípa-
dech nutné nejprve provést alespoň některé základní změny práv-
ního systému. Ve všech zemích (a to i včetně bývalé NDR) došlo do
jisté míry k nadřazení užívacích práv nad vlastnictvím (pokud ne-
bylo zrušeno zcela) a k osamocení vlastnických práv ke stavbám bez

ohledu na pozemky, na kterých se nacházejí. Důsledky těchto kroků
se po desetiletích odstraňují velmi obtížně a budou znamenat dlou-
hodobé břemeno a ztížení nejen pro vedení katastru.

3.6 Absence nebo nevyhovující legislativa katastru
Alfou i omegou katastru je legislativa, která musí být základním ka-
menem budování katastru. Jakkoliv dobře míněné počiny či jednání
v této oblasti bez podložení legislativou jsou nejen zbytečné a škod-
livé, ale ohrožují trvalé vedení katastru i do budoucna.

Problém vypracování, projednání a přijetí fungující legislativy ka-
tastru,je proto zcela klíčový. Vyžaduje však, bohužel, určitý čas mě-
řený zpravidla v letech. Všechny země se dopustily některých chyb
v této oblasti, když připustily nelegální provizoria, jejichž důsledky
bude nutno obtížně řešit. Základní katastrální legislativu se kromě
výjimek podařilo dokončit většině zemí teprve nedávno, převážně až
kolem roku 1995, (Bělorusko a Ukrajina nemá zřejmě dodnes). Pře-
sto, že katastr je vesměs řešen na bázi výpočetní techniky, jediné
Maďarsko v roce 1995 tuto formu vedení řádně legalizovalo. (Bez-
pečnost počítačových souborů není přitom dořešena zřejmě nikde.)

3.7 Problém cenových či daňových údajů v katastru
Žádná ze zemí nepochybuje, že dobře fungující katastr by měl ob-
sahovat nejen potřebné údaje o vlastních nemovitostech a právních
vztazích, ale také vhodný údaj cenový nebo přímo daňový. V této
oblasti se vyskytne nejvíce provizorií. Zdá se, že kromě pobaltských
republik (snad díky mnoha poradcům) a Polska nikdo nepochopil,
že v podmínkách volného trhu musí takový údaj vycházet ze sku-
tečné reálné ceny nemovitostí na volném trhu, a že jej nelze nahra-
dit žádnou umělou administrativní cenou, ani přepočtem bývalých
katastrálních výtěžků a jinými obdobnými postupy. Zjišťování tako-
vého cenového, či odvozeně daňového údaje (který má pak i značný
význam pro rozvoj vlastního trhu s nemovitostmi), je sice zdlouhavé
a mimořádně nákladné, ale jiný méně pracný způsob zatím znám
není. Ve vyspělých zemích tvoří tato oblast celý samostatný profesní
obor, do kterého jsou zapojeny (na rozdíl od nás) především geo-
metři. Provizoria v této oblasti jen odsouvají skutečné řešení nejen
tohoto, ale i dalších závažných problémů, a nemohou vést k žádou-
címu výsledku.

3.8 Nedostatek zdrojů
Nejmarkantnějším společným rysem je bezesporu nedostatek zdrojů
vzhledem k rozsahu a náročnosti úkolů. Jde samozřejmě jak o ne-
dostatek finančních prostředků, tak o mnohem závažnější a klíčový
nedostatek odborných kapacit, jehož možné řešení je dlouhodobé.
S otázkou omezených zdrojů souvisí přiměřenost katastru. Společ-
ným rysem téměř všech zemí jsou totiž také příliš ambiciozní až ne-
reálné záměry katastrální reformy neodpovídající skutečným eko-
nomickým možnostem země (předstihující často i úroveň katastru
ekonomicky nejvyspělejších a stabilních zemí).

3.9 Neúprosný faktor času
Budování katastru je záležitost dlouhodobá, měřená desítkami let
a vyžaduje ekonomickou i politickou stabilitu. Společnost však po-
žaduje hmatatelné výsledky téměř okamžitě. Doba osvícených pa-
novníků příznivá pro vytváření katastrů již skončila. Každého poli-
tika zajímá především horizont nejbližších voleb. Na funkčnosti
katastru přitom závisí i další postup ekonomické reformy. Akcepto-
vání postupných kroků a určitých dočasných provizorií je v pod-
mínkách nedostatku času zřejmě nevyhnutelné. Základní problémy,
jejichž neřešení ohrožuje trvale udržitelné vedení katastru, však nelze
beztrestně odsouvat do blíže neurčené budoucnosti. Příslib ideálního
katastru za desítky let, a za cenu překračující reálné možnosti, dnes
nikoho nezajímá.

3.10 Nutnost zásadní volby mezi krátkodobými a dlou-
hodobými cíli

Vzhledem k výše uvedeným problémům jsou tak všechny země sta-
věny před obtížný úkol rozhodovat v podmínkách nedostatku pro-
středků, kapacit a zejména času, v jakých postupných krocích ka-
tastr budovat, co preferovat a jak vynaložit omezené zdroje co
nejúčelněji s cílem nejen okamžitého přínosu, ale i v souladu s dlou-
hodobými záměry. Geometři přitom nesmí ztrácet ze zřetele, že ne-
budují katastr pro sebe, a že účelnost vynaložených prostředků je po-
suzována společností průběžně, a to kritickým pohledem na to
nejdůležitější, totiž na spolehlivou funkčnost katastru jako celku. Do
jisté míry jde o klasický konflikt profesních a veřejných zájmů.

Ing. Ivan Pešl,
Zeměměřický a katastrální inspektorát

v Dpavě



Ze sbírky
Ústředního archivu zeměměřictví
a katastru Zeměměřického úřadu
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