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Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.,
katedra matematiky FSv ČVUT v Praze

Rozptyl dvojrozměrné náhodné veličiny v libovolném směru u je rozptylem jejího kolmého průmětu do směru u. Druhá od-
mocnina z tohoto rozptylu je vzdálenost středu elipsy chyb (střední hodnoty náhodné veličiny) od její tečny, tedy hodnota
opěrné funkce ve směru U. Geometrická charakteristika rozptylu je tedy úpatnice elipsy chyb, která je nazývaná Helmertova
křivka.

Variance of two-dimensional random quantity in any direction u represents its perpendicular projection in the direction of u.
Square root of such variance is distance of the centre of error ellipse (mean expected value) from its tangent, i. e. value of
reference function in direction of u. Geometrie representation of variance is therefore the pedal curve of the error ellipse
called the Helmerťs curve.

Kromě toho, označíme-li cp úhel při vrcholu O v trojúhel-
níku OM2 M, dostáváme převodní vztah mezi úhly cpa 1fI, (tj.
v připadě, že elipsa je poledníkem na rotačním elipsoidu,
mezi geodetickou a redukovanou šířkou)

V článku [1] autoři odvozují vyjádření opěrné funkce elipsy
a ·souvislost této funkce s geodetickou funkcí. Následující po-
jednání umožní nejen jednodušší odvození opěrné funkce,
ale také nalezení dalších vlastností elipsy, její úpatnici a ob-
raz v kruhové inverzi. V závěru uvedeme souvislost opěrné
funkce a rozptylu náhodné veličiny.

a
tgcp =b tglfl·

2. Opěrná funkce elipsy

Vyjdeme ze středové rovnice elipsy v kartézské soustavě sou-
řadnic

Vzdálenost bodu O od tečny (2), hodnota opěrné funkce,
se vypočítá pomocí známého vzorce ze střední školy:

abh = -_-_--=-_-_-_-~-~-_-_-_-__=_
~a2 sin2 IfI + b2 cos2 IfI

Dosazením transformačního vzorce (5) dostáváme opěrnou
funkci jako funkci proměnné cp

kde a> b > O a z rovnice tečny (opěrné přímky) v jejím bodě
M [xo; Yo],

Dále využijeme známé trojúhelníkové konstrukce elipsy, obr.
I. Polopřimka s počátečním bodem v bodě O protíná sou-
středné kružnice Ik (O, a), respektive 2k (O, b), v bodech 1M,
respektive 2M. Rovnoběžky s osou y, respektive osou x bo-
dem 1M, respektive 2M se protínají v bodě M elipsy.
Z trojúhelníku IMOMj, respektive 2MOM2 vypočítáme

souřadnice xo, Yo bodu M:

kde IfIE (O,2n). Souřadnice (3) dosadíme do rovnice (2) tečny
elipsy:

Podobně, jako jsme sestrojili bod M, sestrojíme bod M, obr.
I. Zřejmě bod M (a tedy i vektor M - O) má souřadnice
b cos 1fI, a sin 1fI. Z rovnice (4) tečny elipsy (1) vyplývá, že
vektor M - O je vektor normály této tečny. Dostali jsme jed-
noduchou konstrukci tečny elipsy v jejím bodě M i patu kol-
mice ze středu O na tečnu elipsy.
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Helmertova křivka je úpatnicí elipsy pro pól v jejím středu
O, tj. je množinou pat kolmic z bodu O na tečny elipsy.
Kolmice z počátku O na tečnu (2) má rovnici

Souřadnice x, y hledané paty kolmice bychom tedy dostali
vyřešením soustavy rovnic (2), (7).
Obráceně zřejmě platí: Bod H [x; y ]je bodem hledané úpat-

nice právě tehdy, jestliže existuje na elipse (1) bod M [xo; Yo]
tak, že jsou splněny rovnice (2) a (7). Proto z těchto rovnic
vypočítáme souřadnice xo, Yo bodu M

a2x
Xo = 2 2' Yo =x + y

Jejich dosazením do rovnice (1) elipsy, dostaneme rovnici
hledané úpatnice

tj. Helmertovy křivky. Takto dostaneme všechny body křivky
až na bod O [O; O], o kterém se snadno přesvědčíme, že rov-
nici (8) vyhovuje. Bod Oje jejím izolovaným bodem. Na obr.
2 je elipsa i její úpatnice, Helmertova křivka.

Dosadíme-li do rovnice (8) polární souřadnice x = h cos q>,
y = h sin q>, potom

Je zřejmé, že rovnice (9), která je druhou mocninou vyjá-
dření opěrné funkce (6), je rovnicí Helmertovy křivky v po-
lárních souřadnicích h, q>.
Z rovnice (9) po jednoduché úpravě dále dostáváme kon-

strukci bodů této křivky:

kde E = ~ a2 - b2 je lineární excentricita elipsy.
Z poslední rovnice je zřejmé, že body

H [x; y] a Q [E cos cp; b]

leží na kružnici 10 středu O, obr. 3. Odtud dostáváme "troj-
úhelníkovou" konstrukci bodů Helmertovy křivky: Zvolíme
kružnici p (O, E) a přímku q, 10ql = b. Budeme hledat bod
H křivky, který leží na libovolné polopřímce r s počátečním
bodem O. Označíme P průsečík polopřímky r s kružnicí p.
Sestrojíme patu Q kolmice z bodu P na přímku q. Potom bod
H křivky je průsečíkem kružnice I (O, I oQI ) s polopřím-
kou r.

4. Kruhová inverze Helmertovy křivky

Připomeneme si, že kruhová inverze o středu S a koeficientu
k > O je zobrazení roviny bez bodu S na sebe, které každému
bodu X přiřadí bod X' polopřímky XS tak, že IX'S II xsl = k
(viz [3]). Snadno zjistíme, že zvolíme-li za střed inverze bod
O (počátek soustavy souřadnic), zobrazí se bod X [x; y] na
bod

Bod X, který se zobrazí na sebe, tj. X' = X, nazýváme sa-
modružný bod. Pro jeho souřadnice platí

kx ky
x= x2+y2'y= x2+y2

Jestliže obě rovnice sečteme a upravíme, dostáváme mno-
žinu samodružných bodů kruhové inverze

kterou je kružnice o středu v bodě O o poloměru [k.
Abychom našli křivku, která odpovídá Helmertově křivce

v kruhové inverzi, budeme upravovat její rovnici (8)

a2x2 b2y2
1=----+---(x2 + y2)2 (x2 + y2)2 .
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První, respektive druhý zlomek na pravé straně této rovnice
rozšíříme číslem b2, respektive aZ:

P I" I' abx aby . (II)o oZlme- 1x I = -2 --Z' YI = -2--Z ' potom rovnIce ,x+y x+y

Tedy Helmertova křivka (8) a elipsa (12) si odpovídají
(podle (10» v kruhové inverzi o středu O a koeficientu ab.
Na obr. 4 jsou zakresleny obě křivky. Na kružnici o středu
O a poloměru ,f(J), tj. kružnici samodružných bodů kruhové
inverze, jsou jejich společné body.

Porovnáme-li uvedené výsledky se závěry diplomové práce
[2], je zřejmé, že
- hodnota opěrné funkce elipsy chyb v libovolném směru je
rovna druhé odmocnině rozptylu dvojrozměrné náhodné ve-
ličiny v tomto směru, tj. druhé odmocnině rozptylu kolmého
průmětu náhodné veličiny do toho směru,
- geometrická charakteristika rozptylu náhodné veličiny je
Helmertova křivka, která je úpatnicí elipsy chyb,
- elipsa, která odpovídá Helmertově křivce v kruhové inverzi,
je indikatrix rozptylu, která bývala geometrickou charakte-
ristikou přesnosti náhodné veličiny.

[I] MALEČEK, K. - SKOŘEPA, Z.: Opěrná funkce rovinné křivky
- elipsa. GaKO, 45 (S7), 1999, Č. 4, s. 73-77.

[2] FLANDERKOvA, M.: Kovarianční matice a elipsa chyb. [Di-
plomová práce.] Praha 1995. ČVUT v Praze. Fakulta stavební.

[3] SEKANINA, M. - BOČEK, L. - KOČANDRLE, M. - SEDlVÝ,
J.: Geometrie 1a II. Praha, SPN 1986 a 1988.

Lektoroval:
Prof. Ing. Miloš Pic k, DrSc.,

Praha

Požadavky společnosti na obsah
katastru nemovitostí

Mgr. Ing. Petr Baudyš,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Clánek porovnává dosavadní obsah katastru nemovitostí s požadavky, které jsou na jeho obsah kladeny veřejností. Hodnotí
také, jak dosavadní údaje vedené v katastru vyhovují účelu, pro který je katastr nemovitostí veden podle katastrálního zákona
v novelizovaném znění. Dospívá k závěru, že obsahem katastru nemohou být všechny skutečnosti týkající se nemovitostí. Je
proto třeba vytvořit informační systém, jehož základem budou údaje katastru propojitelné s údaji o nemovitostech vedenými
jinými orgány státní správy a místní samosprávy.

Present content of the cadastre is compared in the paper with requirements on its content stated by public. Also present data
managed by the cadastre are evaluated as regards their purpose as given in the amended wording of the Cadastral Law. It
is concluded that not alf facts related to real estates should be included in the cadastre. Therefore an information system
based on cadastral data should be created and connected to real estate data managed by other bodies of state and loeal
administration.
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Definice katastru nemovitostí

Český kata str nemovitostí je katastrálním zákonem defino-
ván jako soubor údajů o nemovitostech v České republice
zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polo-
hové určení. Taková je definice obsahu katastru v obecné ro-
vině. Konkrétně je současný obsah katastru definován v dal-
ších ustanoveních katastrálního zákona a jeho prováděcí
vyhlášky, kde je uvedeno, které typy nemovitostí se v ka-
tastru evidují a jaké konkrétní informace o jednotlivých ne-
movitostech se do katastru zapisují.

Soupis nemovitostí

Zaprvé je třeba si uvědomit, že přesto, že katastr je defino-
ván jako soubor údajů zahrnující též jejich soupis, nejsou
v našem katastru sepsány všechny typy nemovitostí. V na-
šem katastru jsou sepsány všechny pozemky, ze staveb však
jen stavby typu budov, o kterých to stanoví katastrální zákon.
Jedná se o budovy s číslem popisným či evidenčním a v rámci
areálů nemovitostí, které nemají čísla popisná či evidenční,
jen o budovu hlavní. Ostatní budovy tvořící příslušenství výše
uvedených budov jsou sice v katastrálních mapách zobra-
zeny, v písemném operátu katastru nemovitostí však o nich
není uveden žádný upřesňující popis. Jiné stavby, mimo sta-
veb typu budov, nejsou v katastru sepsány a popsány vůbec,
pouze u některých z nich je rovněž proveden jejich zákres do
katastrální mapy.

Podle našeho ,občanského zákoníku je třeba za nemovitost
považovat nejen pozemek, ale i každou jednotlivou stavbu
spojenou se zemí pevným základem. Přitom platí, že stavba
není součástí pozemku. V katastru přesto nejsou evidovány
takové stavby jako rozvody plynu, elektřiny, tepla, vody, ka-
nalizace, přehrady, jezy, propustky, hráze a ochranné zdi,
ploty, zemní vrty a studny, vysílače a jiná telekomunikační
zařízení, reklamní stojany, atd. Z tohoto hlediska by veřej-
nost samozřejmě uvítala, kdyby soupis staveb v katastru byl
úplný a kdyby z katastru mohla získávat podrobné informace
o všech v terénu vybudovaných stavbách bez ohledu na je-
jich charakter. Na druhé straně veřejnost uznává fakt, že ta-
kových v katastru dosud neevidovaných staveb je nezměrné
množství a kata str není s přiměřeným vynaložením pro-
středků o úplný soupis a popis těchto staveb v dohledné době
možné rozšířit. Názor, že by se měly evidovat alespoň vý-
znamné stavby těchto typů, se zatím neprosadil. Lze totiž jen
obtížně stanovit objektivní kritéria pro řešení otázky, která
stavba je ještě natolik významná, že by v katastru býti měla
a která je svým významem taková, že by již v katastru evi-
dována býti neměla.

Řešení uvedeného problému nevidíme jako snadné. Spat-
řujeme je jednak v novelizaci občanského zákoníku, který
by připustil, že stavba může být považována za součást po-
zemku, pokud je ve vlastnictví vlastníka pozemku. Tím by
významně poklesl počet nemovitostí na našem území. U vo-
dohospodářských staveb, inženýrských sítí apod., vidíme
jako cestu k řešení vybudování zvláštních registrů těchto
typů staveb, které by byly s katastrem nemovitostí propo-
jeny.

Popis nemovitostí

Popis nemovitostí je v našem katastru poměrně rozsáhlý.
O pozemcích je vedle údaje, do kterého katastrálního území
pozemek patří, dále uvedeno:
- parcel ní číslo,
- výměra parcely,

- druh pozemku (orná půda, chmelnice, Vlmce, zahrady,
ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy,
zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy),

- způsob využití nemovitosti - zde je podrobněji rozveden
druh pozemku: Např. druh pozemku vodní plochy je po-
drobněji členěn na rybník, tok přírodní, tok umělý, vodní
nádrž přírodní, vodní nádrž umělou a močál či bažinu.
Takto podrobněji je upřesněn každý typ druhu pozemku,

- způsob ochrany nemovitosti (menší nebo rozsáhlé chrá-
něné území či jejich ochranné pásmo, vnitřní lázeňské
území, ložisko slatin a rašelin, ochranné pásmo léčivého
zdroje, údaj o tom, že nezalesněný pozemekje součástí les-
ního půdního fondu, údaj o tom, že nezemědělský poze-
mek je součástí zemědělského půdního fondu, údaj o tom,
že nemovitost je jednotlivou kulturní památkou nebo sou-
částí památkově chráněné rezervace, nebo že nemovitost
leží v chráněném území geodetického bodu,

- v případě zemědělské půdy údaj o bonitované půdně eko-
logické jednotce, do které je pozemek zařazen.
O budovách je v katastru dále uvedeno:

- na kterém pozemku se nachází,
- zda je jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční a jaké,
- jakým způsobem je budova využívána.
Ani uvedený výčet údajů, jimiž jsou jednotlivé nemovitosti
v katastru v současné době popsány, nepovažuje společnost
za dostatečný. Je to patrné z každého připomínkového řízení,
které probíhá, když se projednává novelizované znění ka-
tastrálního zákona nebo jeho prováděcí vyhlášky. Při každém
takovém jednání bývá vzneseno mnoho požadavků na to,
které další údaje by o nemovitostech v katastru měly být evi-
dovány. Z posledního připomínkového řízení lze namátkou
uvést názor, že by katastr nemovitostí měl převzít obsah
v dávné minulosti zrušených vodních knih, nebo požadavek
na to, aby se obsah katastru rozšířilo evidenci vyhrazených
i nevyhrazených nerostných zdrojů, nebo aby do katastru byla
zavedena evidence rybářských revírů.

Tyto požadavky z jednotlivých resortů jsou motivovány
částečně tím, že příslušné resorty odpovědné za jednotlivé
oblasti samy nemají řádně vedené přehledné a veřejně pří-
stupné evidence o skutečnostech, jejichž správou jsou pově-
řeny. Na druhé straně je ale patrné, že jakkoli obsahově ši-
roký katastr veřejnost plně neuspokojí a vždy se najdou ještě
nějaké informace o území, které by veřejnost zajímaly a v ka-
tastru vedeny nejsou. My sami se ovšem nedomníváme, že
by bylo možné obsah katastru donekonečna rozšiřovat. Do-
mníváme se, že katastr by měl zajistit vedle vedení údajů
o vlastnických ajiných věcných právech k nemovitostem pře-
devším údaje o lokalizaci jednotlivých nemovitostí a o jejich
základních vlastnostech tak, aby obsah katastru odpovídal
účelu, pro který byl zřízen. Tento účel je nově definován právě
přijatou novelizací katastrálního zákona, v níž se stanoví:
"Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv
k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně
životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu,
nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území,
k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské
a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů."

Tento zákonem deklarovaný účel, pro který jsou v katastru
nemovitostí údaje vedeny, je velice široký. Na první pohled
se zdá, že je mnohem širší, než jak tomu napovídají dosud
v katastru vedené údaje o nemovitostech. Při této příležitosti
je třeba si uvědomit především důvod, proč byl účel vedení
katastru u nás pojat takto široce. Stalo se tak s ohledem na
směrnici 95/46/EC Evropského parlamentu a Rady z 24. října
1995, o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osob-
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ních dat a na volný pohyb osobních dat. Podle této směrnice
lze údaje jakéhokoli informačního systému o osobách a je-
jich majetku shromažďovat a využívat pouze k účelu, který
stanoví zákon. Proto v případě, že by byl účel katastru sta-
noven úzce, nebylo by v budoucnu k jiným než stanoveným
účelům údaje katastru možné využívat. Proto účel, tak, jak
byl novelou katastrálního zákona stanoven, v současné době
neoznamuje, že by pro stanovené účely katastr obsahoval
komplexní údaje, ale stanoví, že ty údaje, které jsou v ka-
tastru dnes obsaženy, je povoleno shromažďovat a využívat
k zákonem vymezeným účelům.

Podívejme se nyní, nakolik dosavadní údaje katastru po-
máhají plnit novelizovaným zákonem stanovený účel.

Ochrana práv k nemovitostem

Katastr slouží jako zdroj informací k ochraně práv k ne-
movitostem. V České republice plní totiž katastr mj. úlohu,
kterou plní v zemích středoevropské právní tradice pozem-
ková kniha. V katastru jsou vedeny údaje o vlastnících všech
nemovitostí, o zástavním právu, předkupním právu a věc-
ných břemenech. U nemovitostí, které jsou vlastnictvím
České republiky, je navíc vedeno, která státní organizace
k těmto nemovitostem vykonává právo hospodaření, správu
nebo právo trvalého užívání. U nemovitostí, které jsou vlast-
nictvím hlavního města Prahy nebo statutárních měst, je též
uvedeno, které městské části jsou nemovitosti ve vlastnic-
tví této obce svěřeny. Zveřejněním těchto údajů v katastru
Se dostává těmto právům veřejné publicity a tím také ve-
řejné ochrany. Každý je povinen takto zveřejněná práva re-
spektovat.

Šíře údajů vedených v katastru je dostatečná. Určité pro-
blémy lze spatřovat snad ve spolehlivosti těchto údajů. Ka-
tastr tyto údaje totiž převzal z bývalé evidence nemovitostí,
která zanikla koncem r. 1992 a byla vybudována za tzv. so-
cialistické éry, kdy byl kladen větší důraz na užívací než na
vlastnické vztahy. Správnost dosud zapsaných údajů je však
ve vkladovém řízení vždy prověřována a tím dochází k po-
stupnému zpřesňování údajů katastru nemovitostí.

Daňové a poplatkové účely

Základní úlohou historických pozemkových katastrů bylo
především zajistit přehled o vlastnictví, popř. držbě půdy, pro
daňové účely. Tuto úlohu plní náš dnešní katastr pouze čás-
tečně. Základ daně z nemovitosti, které jsou podrobeny po-
zemky i stavby, není totiž dnes zjišťován z údajů katastru ne-
movitostí. Daň z nemovitostí si stanoví daňový poplatník sám
v daňovém přiznání, ve kterém uvede, které nemovitosti,
o jaké výměře, jakého druhu a v jaké daňové sazbě vlastní.
Údaje katastru využívají finanční úřady jako jeden ze zdrojů
kontroly správnosti a úplnosti podaného daňového přiznání.
Údaje katastru nemovitostí nemohou být plně využity ke sta-
novení daně z nemovitosti, protože členění nemovitostí v ka-
tastru neodpovídá členění nemovitostí podle daňových sa-
zeb, kterými jsou jednotlivé typy nemovitostí zdaňovány.
Platí to částečně o typologii pozemků, kde parcela druhu za-
stavěná plocha a nádvoří v sobě zahrnuje jednak plochu za-
stavěnou domem, která u nás zdanění nepodléhá, jednak plo-
chu nezastavěnou domem, která tvoří jeho nádvoří. Tato
plocha je zdaňována, takže ji musí poplatník od plochy celé
parcely v daňovém přiznání oddělit. Značně rozdílná je po-
tom typologie budov v zákoně o dani z nemovitostí a v ka-
tastru nemovitostí. Daňový zákon kategorizuje budovy zcela
podle způsobu okamžitého hospodářského využití. Dále má
pro stanovení daně význam počet podlaží zdaňované stavby.

Katastr kategorizuje budovy jiným způsobem, údaje o počtu
pater v něm uvedeny nejsou. Proto tyto údaje uvádí daňový
poplatník sám podle svého zjištění v daňovém přiznání.

Katastr také obsahuje pouze údaje o vlastnících půdy. Ne-
obsahuje údaje o nájemcích zemědělské půdy, kteří jsou v ně-
kterých případech poplatníky daně namísto vlastníků. Údaj
o uživateli půdy obsahovala bývalá evidence nemovitostí. Po
transformaci zemědělské výroby se tyto údaje dostaly do
značného rozporu se skutečností a vzhledem k častým změ-
nám uživatelů půdy nebylo možné je udržovat v aktuálním
stavu. Proto byl tento údaj z katastru vypuštěn. Také Minis-
terstvo financí předpokládá, že v budoucnu bude poplatní-
kem daně z nemovitostí výhradně vlastník půdy.

Bylo by optimální, kdyby katastr obsahoval všechny údaje,
potřebné pro stanovení daně z nemovitostí. Zatím se ke sbli-
žování obsahu katastru a kategorizace nemovitostí v zákone
a dani z nemovitostí nepřistoupilo. Příčinou je mj. okolnost,
že daňové zákony jsou u nás zatím poměrně nestabilní, oče-
kávají se jejich další změny, zatímco vytvoření a provedení
nové kategorizace nemovitostí v katastru by si vyžádalo znač-
nou dobu.

Ochrana životního prostředí

Užití údajů katastru pro ochranu životního prostředí je zcela
přirozené. Katastr poskytuje řadu informací o území, a pří-
rodní prostředí je vlastně územím, ve kterém žijeme. Údaje
katastrální mapy slouží v některých případech jako podklady
pro vedení údajů o životním prostředí orgánům ochrany pří-
rody. V katastru je také zveřejněna u konkrétních nemovi-
tostí okolnost, že podléhají určitému režimu ochrany. Tak je
v katastru zveřejněna příslušnost nemovitosti do národní pří-
rodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní pa-
mátky nebo přírodní památky, či jejich ochranného pásma.
Dále příslušnost do národního parku nebo chráněné krajinné
oblasti, či jejich ochranného pásma. Tím, že dochází ke zve-
řejnění těchto způsobů ochrany v katastru, je každý o ochran-
ném režimu na těchto nemovitostech informován a tak ve-
den k respektu k těmto způsobům ochrany. Z hlediska
ochranářů životního prostředí by jistě bylo žádoucí, aby ka-
tastr zobrazoval údaje i o dalších způsobech ochrany nemo-
vitostí, či další informace vztahující se k životnímu prostředí.
Tak obsáhlý katastr by však byl obtížně udržitelný v aktuál-
ním stavu. Na úkor množství v něm vedených údajů by tr-
pěla jejich kvalita. Řešení spatřujeme v tvorbě informačního
systému veřejné správy, který by umožnil propojit údaje o ži-
votním prostředí s údaji katastru nemovitostí.

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

V katastru je vedena zemědělská půda v druzích pozemků:
orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky
a pastviny. Vedle toho jsou v katastru zvláště označeny po-
zemky, které jsou sice nezemědělské, jsou však potřebné k za-
jišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se
zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní ná-
drže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před za-
mokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Obdobně u lesního půdního fondu, do kterého náleží pře-
devším lesní pozemky, jsou v katastru označeny i nelesní po-
zemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa, např. zpevněné
cesty, drobné vodní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř
atp.

Z těchto údajů může každý zjistit, jaká omezení ve vztahu
k ochraně zemědělského a lesního půdního fondu se jednot-
livých nemovitostí týkají.
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Katastr nemovitostí neobsahuje údaje o nerostných surovi-
nách či dobývacích prostorech, i když je to příslušným re-
sortem občas požadováno. Jak již bylo uvedeno, nelze z ka-
tastru vytvořit všeobsahující informační systém o území.
Dnešní technika však umožní, aby správce nerostného bo-
hatství vedl počítačově informační systém o nerostném bo-
hatství na našem území takovým způsobem, který by umož-
nil propojení tohoto systému s údaji katastru nemovitostí.

K ochraně nerostného bohatství jsou využívány obecné
údaje o území vedené v katastru nemovitostí.

V současné době je v katastru vedeno, zda určitá nemovitost
je zákonem chráněna jako jednotlivá nemovitá kulturní pa-
mátka, či zda je součástí památkové rezervace, památkové
zóny, nebo jejich ochranného pásma. Vedle toho samozřejmě
památkáři při své práci využívají obecných údajů katastru ne-
movitostí.

Rozvoj území

Údaje katastru nemovitostíjsou samozřejmě využívány ijako
jeden z podkladových materiálů pro územní plánování. V ka-
tastru nemovitostí samotném žádné údaje o plánovaném bu-
doucím rozvoji území vedeny nejsou. Naším budoucím cí-
lem všakje propojit údaje o územních plánech s údaji katastru
nemovitostí. Bližším cílem, který jsme již formulovali ve
vztahu k Ministerstvu místního rozvoje, je, aby byla zajiš-
těna propojitelnost katastru s městskými informačními
systémy, které jsou v současné době vytvářeny řadou měst
a poskytují vedle standardních údajů zejména informace
o průběhu inženýrských sítí.

Atraktivitu katastru by nepochybně zvýšilo, kdyby se jeho
součástí staly údaje o cenách jednotlivých nemovitostí. Za-
tím katastr obsahuje pouze údaje o tzv. bonitovaných půdně
ekologických jednotkách, přiřazených parcelám zařazeným
v druzích pozemků zemědělské půdy. Tyto bonitované půdně
ekologické jednotky vyjadřují úředně stanovenou úrodnost
půdy, a to podle číselníku typů půdy platného pro celou Čes-
kou republiku. Každému typu půdy je přiřazena oceňovací
vyhláškou úřední cena za m2 a z této oceňovací vyhlášky je
možné zjistit úředně stanovenou cenu každého typu půdy.
Takto stanovená úřední cena se užívá zejména pro úřední oce-
nění zemědělské půdy. Úředně stanovená cena zemědělské
půdy však nemusí být totožná s její tržní cenou, a to zejména
proto, že dostatečně nepřihlíží k poloze půdy a k možnosti
jejího případného budoucího využití pro jiné než zeměděl-
ské účely, např. pro účely budoucí výstavby.

Ocenění ostatních typů nemovitostí katastr postrádá.
Oprávnění vytvářet a vydávat cenové mapy nemovitostí pří-
sluší městům a obcím. V budoucnu by asi bylo optimální pro-
pojení těchto cenových map s údaji katastru.

Účely vědecké a statistické

Písemná část katastru nemovitostí České republiky je plně
digitalizována. Vedení údajů katastru počítačovými pro-
středky umožňuje snadné vytváření řady statistických vý-
stupů. Tyto statistické výstupy umožňují získat přehled o vý-
voji půdního fondu v České republice i v jednotlivých
regionech, ale třeba také o četnosti využívání různých práv-

ních institutů, např. zástavního práva, věcných břemen či
předkupního práva. Vědecký rozbor těchto statistických
údajů přináší řadu poznatků o vývoji území a o rozvoji naší
společnosti ve vztahu k nemovitostem.

Účely hospodářské

Pro hospodářské účely jsou využívány obecné údaje katastru.
Katastr neobsahuje žádný typ údajů, který by bylo možno
označit za údaje sloužící pouze hospodářským účelům. Je
však známou skutečností, že řádně vedený kata str, který
v naší zemi navíc plní i funkci pozemkové knihy, je jedním
ze základních předpokladů úspěšného a stabilního rozvoje
tržního hospodářství.

Návaznost na tvorbu dalších informačních systémů

V České republice existuje záměr vybudovat tzv. informační
systém veřejné správy. Jde o řadu vzájemně propojitelných
systémů obsahujících vždy údaje z určité oblasti. Jedním z pi-
lířů informačního systému veřejné správy by se měl stát právě
katastr nemovitostí České republiky. Aby se tímto pilířem
mohl stát, je třeba, aby údaje katastru byly převedeny do
digitální formy. V současné době jsou do této podoby pře-
vedeny všechny popisné údaje katastru nemovitostí. Na di-
gitalizaci katastrálních map se usilovně pracuje. Je také třeba,
aby údaje katastru o území byly kompatibilní s údaji o území
vedených v jiných informačních systémech. Budoucnost
a širší využitelnost katastru totiž nespatřujeme v tom, že by
se katastr rozšiřoval neustále o další typy nových údajů
o území. Tyto údaje vedou různé orgány státní správy. Údaje
o životním prostředí vedou orgány životního prostředí. Údaje
o kulturních památkách vedou památkáři. Údaje o územním
plánování vedou stavební úřady, atd. Údajů o územíje zkrátka
nezměrné množství. Je zbytečné, aby tyto údaje byly dupli-
citně vedeny rovněž v katastru nemovitostí a aby byl neu-
stále udržován soulad např. mezi informacemi, které vedou
orgány odpovědné za ochranu životního prostředí, a týmiž
informacemi vedenými duplicitně v katastru. Za optimální
považujeme, aby tyto údaje byly vedeny pouze jednou, a to
na jednotné mapové informační bázi tak, aby byly vzájemně
propojitelné a aby veřejnost mohla získat souhrnnou infor-
maci o zájmovém území pomocí jednoduchého dotazu za-
daného prostřednictvím počítače.

Pobočka Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov pri
Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava (GKÚ)
usporiada pri príležitosti 50. výročia GKÚ dňa 28. 9. 2000
v Dome kultúry Bratislava-Ružinov (Ružinovská 28)

KONFERENCIU SO ZAHRANIČNOU ÚČASŤOU
Program konferencie je zameraný na aktivity GKÚ v mi-

nulom, ale najma v budúcom období.
Podrobné informácie možno získať na adrese: GKÚ, Chlu-

meckého 4, 827 45 Bratislava 212 od organizačných garan-
tov Ing. Karola Badlíka a Ing. Dušana Ferianca, telefón
07-43334801, fax 07-43427511.

Ing. Karol Badlík,
organizačný garant
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VII. medzinárodná konferencia
Geodézia a kartografia v doprave

Konferencia sa uskutočnila I. a 2. júla 1999 v Banskej Štiavnici pod
záštitou Ministerstva dopravy, pošt a te1ekomunikácií Slovenskej re-
publiky (SR). Obsahovo nadviazala na 6 predchádzajúcich konfe-
rencií. CieIom konferencie bole prezentovať aktuálny prínos geodé-
zie a kartografie pre dopravu.

Od I. konferencie v Ziline v roku 1967 uplynulo 32 rokov. Je to
relatívne krátky časový úsek, avšak uskutočnili sa v ňom významné
zmeny v meracej, výpočtovej a zobrazovacej technike, ktoré ov-
plyvnili kvalitu a hospodárnosť geodetických činností premietnutých
do dopravy.

Doprava predstavuje široký okruh činností. V každom druhu do-
pravy má svoje špecifické postavenie vedný odbor geodézia a kar-
tografia. Pre dopravnú projekčnú činnosť sa z geodetických a foto-
grametrických meraní vyhotovujú číselné a grafické podklady
v digitálnej podobe. Dopravné objekty sú vytyčované z geodetic-
kých sietí, ktoré sú prevažne budované metódami globálneho
systému určovania polohy (GPS). Pri meraní posunov a pretvorení,
pri meraní počas zaťažovacích skúšok a pri meraní geometrických
parametrov dopravných konštrukcií sa využívajú automatizované
a motorizované meracie prístroje. Geodetické merania na doku-
mentáciu skutočnej realizácie stavieb sa stávajú súčasťou informač-
ných systémov jednotlivých druhov dopravy.

Významný vplyv na rozvoj vedného odboru geodézia a kartogra-
fia majú dve nové investičné úlohy, ku ktorým zaraďujeme stavbu
diaInic a diaIničných objektov a výstavbu telekomunikačných sietí.
. VII. medzinárodná konferencia Geodézia a kartografia v doprave

obsahovala informácie o nových pracovných technológiách, o in-
formačnej dokumentácii, o uplatnení geodézie v dopravnej investič-
nej výstavbe, o špeciálnej projekčnej činnosti a jej realizácii, o čin-
nosti železničných, cestných a telekomunikačných geodetov,
o činnostiach súvisiacich s využitím družicovej geodézie a o ďalších
činnostiach.

Odrazom súčasných geodetických a kartografických aktivit v do-
prave boli vystúpenia domácich a zahraničných odborníkov, ktorých
príspevky vyjadrovali aktuálny stav výskumu, technickej úrovne
praxe, ako aj úroveň podporných prostriedkov technického rozvoj a,
ktoré predstavujú prístrojové a výpočtové zariadenia. Vystúpenia
prednášateIov sú dokumentované príspevkami v zborníku referátov
z konferencie. Rokovania konferencie sa zúčastnilo 140 účastníkov
(obr. I), z toho 38 zo zahraničia.

PodIa obsahového zamerania príspevkov bolo vytvorených 6 te-
matických sekcií, ktoré zahfňajú dopravu železničnú, cestnú - dial"-
nic, mosty a tunely, leteckú dopravu a telekomunikácie a informačné
systémy a kataster nehnuteIností v doprave.

Témy rokovania v jednotlivých sekciách boli tieto:

1. Geodézia a kartografia v doprave - úvodný blok

V úvode tohto bloku garant konferencie prof. Ing. Ladislav Bitterer,
PhD., otvoril rokovanie konferencie.

Sled referátov (obr. 2 na 3. str. obálky) začal príspevok Š. Lukáč
- L. Bitterer: Koncepcia rozvoja a aktuálne úlohy geodézie a kar-
tografie v rezorte MDPT SR, a to v železničnej geodézii a karto-
grafii, v odbore cestnej dopravy, v odbore vodnej dopravy, v odbore
civilného letectva a v odbore telekomunikácií. V príspevku Státne
geodetické siete v SR D. Ferianc charakterizoval Státnu geodetickú
integrovanú sieť a informačný systém geodetických bodových polí.
Práce na nových geodetických základoch SR sú riešené v medziná-
rodnej spolupráci. Nové metódy a technológie analytickej a digi-
tálnej fotogrametrie v doprave predniesol P. Bartoš. Príspevok au-
torov J. Čižmára a M. Hájeka Optimalizácia nazerania na mapu
v kartografii uviedol postavenie geoinformatiky a kartografie v do-
prave.

2. Geodézia a kartografia v cestnej doprave - dial'nice a mosty

M. Dohňanská v príspevku Geodetické činnosti v jednotlivých eta-
pách projektovej prípravy dial'nic v SR uviedla investorskú čin-
nosť Slovenskej správy ciest v príprave cestných a diaIničných sta-
vieb. Podobnú tematiku mal príspevok L. Mlčeka Zeměměřické
práce při stavbě dálnic v ČR, ktorý ďalej obsahoval nástroje na

tvorbu diaIničného geografického informačného systému (GIS). Prí-
nos geodetických technológií pri stavbe diaIníc predniesol S. Przew-
locki v príspevku Niektóre problemy geodezyjne w procesie
realizaciji programu budowy autostrad w Polsce. Príspevok au-
torov M. Kašpara - V.Voštovej - J. Jirákovej Automatizace strojů
při výstavbě moderních komunikací bol venovaný moderným me-
tódam riadenia strojov pri výstavbe komunikácií. Príspevok Tech-
nológie GPS pri budovaní vytyčovacích sietí Iíniových stavieb au-
torov E. Bučku - P. Korčáka - J. Šifru obsahoval určenie súradníc
bodov polohovej vytyčovacej siete a ich presnosť v systéme Jedno-
tnej trigonometrickej siete katastrálnej s formuláciou matematického
modelu trojrozmernej podobnostnej transformácie. Praktické hl"a-
disko Budovania vytyčovacích sietí pre dial'nice bolo obsahom
príspevku autorov J. Hardoša a M. Hudeca. Skúsenosti a výsledky
meraní pri zaťažkávacích skúškach mostov obsahovali príspevky au-
torov J. Procházku a J. Suchej Statická zatěžovací zkouška mostu
v Ústí nad Labem a Š. Sokola Geodetické zabezpečenie zaťažo-
vacej skúšky mosta cez Sučanku. Geodetickým prácam pri rekon-
štrukcii mostov boli venované príspevky J. Ježka - Š. Sokola Geo-
detické práce pri rekonštrukcii mostného objektu a V. Šandu
Měření ocelové konstrukce mostu v Ústí nad Labem'). Príspevok
B. Bezáka Priestorové usporiadanie miestnej komunikácie uvie-
dol problematiku komplexného riešenia komunikácii v historických
jadrách miest. Skúsenosti z meraní a výsledky meraní obsahoval prís-
pevok autorov Š. Sokola - M. Bajtalu - A. Villima Geodetické me-
ranie parametrov nových prefabrikátov nosných segmentov.

3. Geodézia a kartografia v cestnej doprave - tunely

Komplex geodetických činností a súčasnú geodetickú techniku
pri realizácii tunelových stavieb obsahoval príspevok autorov Š.
Lukáča - J. Kožára. Problematiku merania tunelov a priestorového
zobrazenia výsledkov merania uviedol J. Puchrík v príspevku Mě-
ření a vyhotovení prostorového modelu silničního tunelu Ko-
houtova. Autori A. Kopáčik - V. Staněk v príspevku Geodetické
činnosti súvisiace s výstavbou dial'ničného tunela Branisko úvá-
dzajú nadvaznosti geodetických činností na etapy výstavby tunela
pri projekčnej činnosti, pri realizácii tunela a pri kontrolných me-
raniach. Z. Balgová a J. Kožár v príspevku Meranie deformácií
výrubu pri razení prieskumnej štOlne tunela Višňové popisujú
geotechnický monitoring pri stavbe tunela, ktorý obsahuje trojdi-
menzionálne merania deformácií výrubu.

Prvý deň rokovania bol zakončený prehliadkou pamiatok v Ban-
skej Štiavnici (obr. 3 na 3. str. obálky). Záver dňa patril recepcii,
ktOfÚotvoril a slávnostný prípitok predniesol odborný garant kon-
ferencie L. Bitterer. Súčasťou slávnostného večera bolo pokrstenie
elektronickej verzie zborníka prednášok na kompaktnom disku, kto-
rého autorom je Ing. Milan Žák.

4. Geodézia a kartografia v železničnej doprave

Aplikáciám kinematických metód GPS boli venované príspevky au-
torov O. Švábenský - J. Vitásek - J. Weigel Měření geometrických
parametrů koleje pomocí GPS. Príspevok uvádza poznatky a skú-
senosti z testovacích meraní. Ďalším príspevkom z tejto oblasti bolo
Meranie polohy kolaje metódou GPS a projektovanie jej opravy.
V príspevku L. Bitterer uviedol možnosti využitia výsledkov mera-
nia GPS až do formy projektu opravy polohy koIaje. Príspevok J.
Gadomského a J. Kempa uvádza Badania trojektorii pojazdów
swobodnych. Využitie Digitální blízké fotogrammetrie pro diag-
nostiku průjezdného profilu tratě predniesol V. Hanzl. Na určenie
geometrickej polohy prekážok na železnici použil rozne kamery a vy-
hodnocovacie systémy. O histórii a súčasnosti hovoril príspevok
Železničná kniha od autorov J. Prosucha a D. Luptáka. O postupe
zaisťovania geodetických podkladov pre Projekt rekonštrukcie
mostníc vel'kých železničných mostov bol príspevok J. Šímu a P.
Polónyiho.

5. Geodézia a kartografia v leteckej doprave a v telekomuniká-
ciách

Geodetické činnosti Dokumentace telekomunikačních sítí SPT
TELECOM, a. s. v České republice obsahoval referát P. Poláka.
Vviedol v ňom dokumentáciu diaIkových káblov a miestnych tele-
komunikačných sietí. Referát autorov B. Kliszczewicza, J. Mendeca
a M. Vystrychowskej Geodezyjne monitorowanie rurociagów na
terenach górniczych sa zaoberal meraním pretvorení potrubných
vedení vybavených s tesnením PVC, na podkopanom území. V prís-
pevku Geodetické činnosti pre výstavbu dial'kových a miestnych

2000/115



Geodetický a kartografický obzor
116 ročník 46/88, 2000, číslo 6

Obr. i Pohlád do rokovacej sály
Snímka: ing. S. Lukáč, Katedra geodézie (KG) Stavebnejfakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)

káblov J. Hardoš a I. Horváth uviedli úlohy geodeta v príprave
a v procese výstavby dial"kových a miestnych káblov, ako aj formy
dokumentácie káblových vedení. Príspevok V. Ouča - S. Beňáka
Geodetické práce pre prípravu projektov diaľkových a optických
káblov obsahoval analýzu geodetických prác na prípravu projektov
optických káblov. Príspevok autorov Š. Sokola - A. Villima - M.
Bajtala Geodetické činnosti pri výstavbe zariadení na prenos
energie hovorí o príprave podkladov na projektovanie energetických
sietí a vytyčovaní stožiarov.

6. Informačné systémy a kataster nehnuteľností v doprave

Využitie GIS a GPS v cestnom hospodárstve bolo obsahom prís-
pevku autorov B. Bezáka - M. Nemčeka Využitie GPS v doprav-
nom manažmente. S problematikou evidencie vývoja pretvorení do-
pravných stavieb sa zaoberal príspevok Meranie deformácií
dopravných stavieb ako súčasť informačného systému, ktorého
autormi boli J. Štubňa - A. Seidlová - M. Nogová - E. Kerata. Ko-
munikácie v informačnom systéme Armády SR sú predmetom vý-
skumu Vojenského informačného systému o území, a to o zdrojoch
údajov, ich zbere a použitých aplikáciách na ich spracovanie, o čom
referoval I. Babic. S. Mercik v príspevku Wplyw infrastruktury
technicznej na wartosé nieruchomosci uviedol účinok infraštruk-
túr na cenu nehnutel"ností.

V zborníku sú uvedené aj príspevky, ktoré neboli na konferencii
prednesené. M. Mojzeš: Aplikácia technológie GPS a kvázigeoidu
na budovanie vytyčovacích sietí Iíniových stavieb a M. Mojzeš:
Použitie technológie GPS na určenie polohy navigačných zaria-
dení slovenských letísk.

Ďalej sú v zborníku publikované prezentácie na posteroch: J. Čer-
ňanský: Meranie priestorových deformácií železobetónových stien
dial"ničnéhomosta elektronickým teodolitom Leica TC I 100; S. "0-
das: Vytyčovanie a kontrolné meranie ocel"ovýchkonštrukcií pre vy-
sunutie mostných polí; V.Gróf: Geodetické metód:ť monitoringu vý-
stavby vybraných geotechnických objektov; M. Zák - Š. Lukáč:
Geodetické podklady pre sanáciu tunela pod Bratislavským hradom;

J. Kotolan - P. Loskot: Staničení železničních tratí - základ polo-
hové identifikace v informačních systémech ČD; P. Šandor: Tvorba
Jednotnej železničnej mapy fotogrametrickou metódou a S. Przew-
locki: Koncepcja map streftaksacyjnych w lodzkim modelu taksacji
nieruchomosci.

Jedným zo záverov konferencie bolo VIII. konferenciu geodézie
a kartografie v doprave uskutočniť o tri roky, Lj. v roku 2002.

Pro/Ing. Ladislav Bitterer. PhD.,
odborn,' garant konferencie

ZPRAVODAJ
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Vychází podle potřeby (cca 4x do roka). Zakoupit
i objednat předplatné můžete na adrese:

Prodejna map, P. O. Box 24
Pod sídlištěm 9/1800
18212 Praha 8
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13. kartografická konferencia
s medzinárodnou účasťou

V dúoch 9. a 10. 9. 1999 sa Bratislava stala hlavným meslom kar-
lografie Slovenskej repuhliky (SR) a Českej repuhliky (ČR). V du-
chu tradície dvojročných cyklov sa v nej konala 13. kartografická
konfcrencia s mottom "Mapa - produkt geoinformačných tech-
nológií".

Rokovania konfcrencie sa zúčastnilo f70 odhorníkov - kartogra-
f()\. medzi ktorýl1li b(jlo K čestných čfenov Kartografickej spoloč-
nosti (KS) SR a KS CR i vedúci predstavitclia rewrtov geodézie.
kartografle a katastra oboch repuhlík. Hosťom konferencie hol
exprezident Medzinárodnej kartogratickej asociúcic prof. dr. Mi-
chael Wood (ohr. I na 4. str. ohúlkv). Konferencia sa uskutočnila
v kongrcsovej hale a prirahlých priěstoroch Študentského domova
Družha (obr. 2 na 4. str. obálkv).
Odhorný program 13. kanografiekcj konferencie tvorilo 2K pred-

nesených referú!ov (ohr. 3) v pléne, a to: Kartografia na prahu no-
vého tisícročia - M. Wood: Prostorové informační infrastruk-
tury: úloha geoinťormatiky a kartografie - M. Konečný;
Kartografické standardy NATO a státní mapová díla ČR - B.
Veverka a iní; Význam národnej štandardizácie geografického
názvoslovia - M. Kovúčová; Autorské právo a podnikanie v kar-
tografii - P. Kontra: Heterogénne priestorové modely - J. Chala-
chanová; Vlastnosti interpolačných metód použitých na modelo-
vanie georeliéfu a ich vplyv na výpočet morťometrických
parametrov - A. Benovú - J. Moravčík; Standardizácia a koordi-
nácia v geoinťormáciách - Š. Lukáč; Aktualizácia máp stredných
mierok pomocou údajov dial'kového prieskumu Zeme - E. Mi-
čietová - L. Tóthová; Mapová prezentácia hodnotenia súčasnej
krajiny Slovenska - J. Oťahel a iní; Digitální atlas orientačních
map CR - J. Kuchař - P. Soukup; Mapy a vytváranie výstupov
z geoinťormačných systém ov - 1. Mitášová - M. Hájek; Zpraco-
vání kartogramů a kartodiagramů v programovém prostředí
Adobe - M. Mikšovský - J. Utíkalová; Možnosti využitia bázy
údajov zmien krajinnej pokrývky Slovenska v tematickej kar-
tografii - J. Feranec a iní; Počítačové mapovanie a mestské in-
formačné systémy - P. Bartoš; Digitálna fotogrametria v lesníc-
kom mapovaní - K. Fako - M. Schmidt; Vybrané problémy
interpretácie detailnej štruktúry rurálnej krajiny z multispekt-
rálnych sním ok - M. Kolény - M. Šuhert; Výučba kartografie
a geoinformatiky na univerzitách Slovenskej republiky - D. Ku-
sendová; Realizácia koncepcie školských zemepisných atlasov -
M. Nogová - T. Hájek; Školský program vydavatel'stva Vojen-
ského kartografického ústavu - E. Lakota a iní; Atlas krajiny Slo-
venskej republiky - zdroj nových geoinformácií - T. Hrnčiarová
- F. Šamaj; Rozvoj informačných služieb štátneho informačného
systému - A. Duhčák: Prístup k štátnym informačným fondom
geodézie, kartografie a katastra na Slovensku - A. Vojtičko; Spo-
jitá vektorová mapa 50 - Š. Špaček; Informačná bezpečnosf
a ochrana autorstva digitálnych dokumentov - D. Olejár a iní;
Tiskové výstupy mapových děl v příštím desetiletí - 1. Kučera;
Vojenský informačný systém o území v širších súvislostiach - J.
Piroh; Digitální zpracování tiskových podkladů Základní mapy
ČR I : 10000 na základě ZABAGED - O. Volkmerová - M. Kří-
žek.

Odhornú úroveú konferencie podporilo aj 13 panelových vystú-
pení. ktoré prezentovali ukážky konkrétnych výsledkov výskumnej
a praktickej činnosti: Kartografia: zmeny v štruktúre poznatkov -
J. Pravda; Multiplikační konstanta v konf~)fmním zobrazení - P.
Buchar; Vliv hraničních hodnot povolených zkreslení na hodno-
cení wbrazení - R. Čapek - J. Forstrová; Teoretické aspekty kar-
tografie 70-lych až 90-tych rokov - A. Wolodtschenko; Digitální
mapové podklady v pozemkových úpravách - J. Pokorný; SOV-
SEUR - projekt Slovakia - J. Sobocká - M. Granec; Využívanie
digitálnych ortofotomáp - P. Stanko'); Využitie zeme v urbanis-
tických obvodoch Bratislavy - M. Ofúkaný; Pedogeochemické
mapy Slovenska - J. Čurlík - P. Šefčík; Digitálny fotogrametrický
systém ImageStation SSK - možnosti a prvé skúsenosti s jeho vy-
užitím pri zbere údajov do geografického informačného systému -

,) Poznámka redakcie: Príspevok mal byť uverejnený v časopise
Geodetický a kartografický obzor, 1999, č. 7-K, tj. v čísle veno-
vanom 13. kartogratickej konferencii, aj s prílohou ukúžky fareb-
nej časti ortofotomapy. Po lektorskom konaní sa autor rozho-
dol, hez oznámenia redakcii. publikovať ho v Zborníku referátov
z f3. kartografickej konferencie.

Ohr. 3 Otvorenie 13. kartograjickej konferencie odborným
garantom pnif RNDr. jozejiJJn Krchom, DrSc. a pohlád

na pracovné predsedníctvo konferencie

J. Čerňanský - M. Kožuch; Česká kartografie v roce 1999 - J.
Kanis; Využitie Arc- View GIS pri tvorbe tematických múp - T. Ce-
becauer - M. Šúri; Využitie nástrojov GIS pri lvorbe tematických
máp - M. Antalová.

Prípravný výbor konferencie vyvinul tradične úsilie, ahy účastníci
konferencie dostali referáty v písomnej podohe. Ku konaniu konfe-
rencie boli vydané Kartogratické listy, 1999, č. 7 (14 príspevkov).
Geodetický a kartografický obzor, 1999, Č. 7-K, venovaný 13. kar-
togratickej konferencii ( 15 príspevkov) a Zborník referátov z 13. kar-
tografickej konťerencie (13 príspevkov).

Súčasťou 13. kartografickej konferencie bola tradične aj výsta-
va kartografickej produkeie a prezentáeie počítačových technoló-
gií. Pozvanie prijalo cel kove 21 vystavovatefov. z toho 9 z ČR a 12
zo SR.

Zlož.enie vystavovaterov bol o róznorodé: 5 vysokoškolských a ve-
deekých praeovísk, 5 štátnych vydavateIstiev a organizácií, 4 ko-
merčné vydavatefstvá a 7 komerčnýeh liriem produkujúcich pro-
gramy z oblasti geodézie a kartografie a predávajúcich tieto
programy s príslušnou výpočtovou a zobrazovacou technikou.

Stavebná fakulta (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického
v Prahe, Lesnícka fakulta ČZÚ Praha a Prírodovedeeká fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislave prezentovali predovšelkým najús-
pešnejšie diplomové práce a výsledky vedeckovýskumnej činnosti.
Geografický ústav SAV v Bratislave prezentoval mapovú uká7ku
hodnolenia súčasnej krajiny Slovenska aplikáciou údajov z bázy úda-
jov CORINE land cover.

Vojenský zeměpisný ústav Praha ako ťažiskový exponát vystavo-
val Mapu na plánovanie spoločnýeh operáeií v mierke 1 : 250000
vo verzi i leteckej a pozemnej. Na paneloch Zeměměřického úřadu
Praha bol demonštrovaný systém tvorby a ťungovania ZABAGED
a ukážky. nového spraeovania máp okresov a múp vyšších správnych
celkov. Urad geodézie. kartogratie a katastra SR prezentoval súčasnú
šlruktúru rezortu a jeho kompetencií, schému štátnyeh mapových
diel stredných mierok a výher názvoslovnýeh publikácií. V stúnku
Geodetického a kartograťického ústavu Bratislava (GKÚ) bol i vy-
stavené nové Mapy okresov 1 : 50000, \!fapy krajov I 200000
a ďalšie adminislratívne mapy mierok I : 250000 a menších. Zaují-
mavú expozíciu mal Vojenský kartografický ústav. Š. p., Harmanec
(obr. 4), v ktorej dominovali Vojenský atlas svela a Bratislava - at-
las ortofotomúp.
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Obr. 4 Vítazný stánok výstavy patriaci Vojenskému
kartografickému ústavu, š. p., Harmanec

Spoločná expozícia firiem SHOCart, s. r. o., Zlín a T-Mapy, s. r. o.,
Hradec Králové upozornila na novinky, ktoré tieto vydavatel"stvápri-
nesú na trh v rokoch 1999 a 2000, hlavne autoatlas Česko a Slo-
vensko I : 250000 a vodáckeho sprievodcu "Vltava". Kartografie,
a. s., Praha sa okrem štandardných titulov prezentovala Atlasom or-
tofotomáp Prahy. Vydavatel"stvo MAPA Slovakia, s. r. o., Bratislava
upútalo sériou "zemepisných zošitov" pre 5. až 9. ročník základných
škol a edíciou podrobných regionálnych atlasov. Vydavatel"stvoStie-
fel Eurocart, s. r. o., Bratislava vystavovalo školské nástenné mapy
a administratívne mapy SR.

Sekciu počítačových technológií obsadili firmy zaoberajúce sa le-
teckým snímkovaním a zberom údajov o území. Ide o ARgus Geo
Systems, s. r. o., Hradec Králové a EUROSENSE, s. r. o., Bratislava,
ktoré prezentovali ortofotomapy vel"kýcha stredných mierok. Firm)i .
MicroCAD, s. r. o., Košice a CGS, s. r. o., Bratislava prezentovalI
tvorbu projektov pozemkových úprava digitálnu technológiu tvorby
a tlače máp "technického" a "topografického" typu. Firma Intergraph
ČR, s. r. o., spolu s firmami Sféra, ISA a Gepro prezentovali pro-
dukty GeoMedia na tvorbu kartografických diel. s praktickými ukáž-
kami výstupov pre územie ČR. V stánku GKU sa mohli účastníci
oboznámiť s ponukou dostupných údajov v rastrovej a vektorovej
forme v podrobnosti mierok I : 10 000 a I : 50 000. V spolupráci
s firmou ArcGeo, s. r. o., Bratislava prezentovali digitálnu spojitú
vektorovú mapu I : 50 000.

Súčasťou konferencie bol a anketa o najlepší výstavný stánok.
S prevahou sa na 1. mieste umiestnil stánok Vojenského kartogra-
fického ústavu Harmanec.

Odporúčania 13. kartografickej konferencie

Spoločná konferencia slovenských a českých kartografov dokumen-
tovala úzku spoluprácu oboch spoločností. Obidve spoločnosti sa
zhodli na tom, že v spolupráci budú ďalej pokračovať v duchu pred-
chádzajúcich tradícií.

Účastníci konferencie odporúčajú KS SR a KS ČR na nasledu-
júce obdobie:
I. Pokračovať v zapájaní sa do národných a medzinárodných karto-

grafických projektov, najma so zameraním na digitálne aspekty
tvorby máp.

2. Zdokonal"ovať postgraduálnu a vedeckú prípravu kartografov na
vysokých školách.

3. Napomáhať pri zavádzaní digitálnych technológií pri spracovaní
máp zo satelitných údajov. .

4. Pokračovať v spolupráci činností odborných skupín obldvoch KS.
5. Budúcu 14. kartografickú konferenciu konať spoločne pod patro-

nátom obidvoch KS v ČR v roku 2001.
Účastníci 13. kartografickej konferencie ďakujú organizátorom

a všetkým sponzorom za vytvorenie príjemného pracovného a spo-
ločenského prostredia.

Doc. Ing. }ozeťČižmár, PhD.,
predseda prípravného v:Jboru
13. kartografickej konťerencie

19. mezinárodní kartografická
konference ICA

Ve dnech 14.-21. srpna 1999 se konala v Ottawě 19. Mezinárodní
kartografická konference ICA (International Cartographic Associa-
tion). Konference se účastnilo 1227 odborníků ze 74 států. Nejvíce
byla zastoupena Kanada (532 osob), dále USA (123), Švédsko (43),
Čína a Německo (po 34), Japonsko a Velká Británie (po 30), Finsko
(25), Polsko (23), Dánsko (21), Francie (20) atd.; z České republiky
(ČR) přijelo 9 účastníků. Konference byla obeslána cca 500 referáty
(včetně panelových příspěvků).

Jednání konference zahrnovalo:
- plenární zasedání,
- přednes referátů (souběžně ve 4 sekcích),
- schůze komisí a pracovních skupin ICA,
- panelové diskuze.

Referáty byly zaměřeny na následující okruhy: design digitálních
map, námořní kartografie, informační dálnice, planetární kartogra-
fie, mapování pomocí radaru, zobrazování terénního reliéfu, satelitní
kartografie, mapy pro speciální účely, historie kartografie, topogra-
fické mapování z družic, vlivy kultur na podobu map, mapy a ma-
pování v novém tisíciletí, národní a mezinárodní mapovací aktivity,
virtuální realita, ženy (a menšiny) v kartografii, multimedia a bu-
doucnost map, prostorové technologie a analýzy, národní kartogra-
fické programy, dynamické mapy, ekologické mapování a územní
management, geografická jména, hranice a jakost, zemědělské ma-
pování a analýzy, standardy, vizualizace a animace, kartografická vý-
chova, geologické mapování, rozšiřování znalostí pomocí kartogra-
fie, kartografická teorie, umisťování jmen, generalizace, mapování
katastrof, řízení archívů a databází, atlasy určené pro speciální účely,
mapování vegetace a chráněných území, kartografické vzdělávání
dětí, Internet a interaktivní atlasy, mapování měst a životního pro-
středí, mapy pro uživatele se speciálními nároky, elektronické a ana-
lytické atlasy, struktury dat a databáze, koncepty v kartografii, mapy
pro slabozraké, národní atlasy. .

Aktivity komisí a pracovních skupin ICA se soustředIly na
- generalizaci map,
- kartografii pro děti,
- užití map,
- mapy pro slepce a slabozraké,
- teorii a definice v kartografii,
- výuku a výcvik v kartografii,
- planetární kartografii,
- námořní kartografii,
- ženy (a menšiny) v kartografii,
- výrobu map,
- standardy pro přenos prostorových dat,
- národní a regionální atlasy,
- jakost dat,
- mapování na základě družicových snímků,

2000/118



Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 6 119

- vizualizaci,
- histori i kartografie,
- mapy pro sčítání obyvatelstva.
Panely byly rozčleněny do 7 tematických skupin:

- mapování a životní prostředí,
- vizualizace map a veřejnost,
- mapováni z družic,
- atlasy, historie, výchova,
- kartografický design,
- aktivity v mapování,
- námořní kartografie.
Publikovaný dvoudílný sborník o 1908 stranách obsahuje 237 re-

ferátů zpracovaných autory z 37 států. Referáty byly rozčleněny do
14 tematických okruhů (v závorce je uveden počet příspěvků):
- obecné problémy kartografie (3),
- národní a mezinárodní kartografické iniciativy (28),
- atlasy (21),
- kartografie a kultura, veřejnost, výchova (22),
- nové technologie v kartografii (32),
- kartografický design (kresba) a výroba (14),
- reliéf (10),
- kartografická generalizace (19),
- databáze, standardy, modelování (22),
- dálkový průzkum Země - DPZ - (II),
- životní prostředí, geologie (24),
- námořní kartografie, navigace (II),
- planetární kartografie (5),
- historie kartografie a úvahy nad kartografií (15).

Z. Yonping, H. Fang a G. Jingjun (Čína) se zabývali standardní
architekturou metadat, u níž rozlišují dvě úrovně, a to obecnou a po-
drobnou, která je složena z 8 standardních částí. K nim náleží iden-
tifikační informace, jakost dat, rodokmen informace, prostorová or-
ganizace dat (rastrová a vektorová data, parametry dat DPZ atd.),
matematické základy (referenční systém, souřadnicové systémy
at~.), objekty a atributy (katalog objektů), distribuce dat a správa me-
tadat. Analýzou architektury digitálně vyjádřené Země a metadat au-
toři představili metodu pro stanovení přenosu metadat pomocí in-
ternetu.
G. Howard, R. Pickering, D. Mole (N. Zéland) aP. Woodsford (V.

Británie) se zaměřili na problematiku vývoje národních topografic-
kých databází v následujícím století v souvislosti s proměnami tech-
nologií a komerčních vztahů na příkladu N. Zélandu. Počítá se se
zaváděním objektově orientovaných technologií. vývoj vede
k tvorbě plně automatizovaných kartografických výstupů v rámci ná-
rodních mapových standardů. Datové modely budou bohaté a flexi-
bilní, dojde k úzké spolupráci tvůrců databází s uživateli za pomoci
moderních komunikačních technologií.
P. Hojholt a J. Grum (Dánsko) se věnovali aktualizaci vektorové

mapy TOPIODK I: 10000 (pozn.: úroveň geometrické podrobnosti
odpovídající základní bázi geografických dat - ZABAGED) pokrý-
vající území Dánska. TOP IODKobsahuje data s přesností I m, která
jsou získána na základě leteckých měřických snímků a nutných šet-
ření v území. Topologické vazby jsou zachovány. Vektorová mapa
se aktualizuje každých 5 let, rovněž z nově pořízených leteckých mě-
řických snímků. Je popsáno řešení změn - zavedení nových objektů
do mapy, odstranění neplatných objektů, opravy liniových a areálo-
vých objektů, vyrovnání styků atd.
A. Jakobsson (Finsko) se zabýval problematikou jakosti databází

vytvářených národní zeměměřickou službou Finska (NLS). Jakost
dat je přitom definována jako rozdíl mezi realitou a databází. Je pro-
brána problematika standardizace jakosti dat evropské (CEN) a me-
zinárodní (ISO) úrovně na příkladu topografické mapy Finska
I : 20000 a I : 50000. Značný důraz je kladen na uspokojení poža-
davků zákazníků.
H. Murakami aj. (Japonsko) se soustředili na standardizaci pro-

storových dat v Japonsku. Zabýval se přitom (v souladu s požadavky
ISO) strukturou prostorových dat, jejich jakostí, matematickými zá-
klady, metadaty, katalogem objektů, terminologií atd.
B. Schneider (Švýcarsko) se věnovala integraci analytických

funkcí GIS (Geografický informační systém) v informačních systé-
mech multimediálních atlasů. Budoucí vývoj těchto atlasů spočívá
v implementaci funkcí GIS, které mají být snadno přístupné uživa-
telům. Při implementaci se počítá s využitím vektorových dat, která
musejí být uložena tak, aby zachovávala topologické vazby. Je vy-
víjen formát multimediálních vektorových dat založený na existují-
cích strukturách dat GIS a kartografickém software.
M. Andrzejewska, M. Baranowski a M. Okonek (Polsko) se za-

měřili na charakteristiku koncepce, vývoje a současného stavu elek-
tronických atlasů v Polsku. První z nich byl školní atlas Polska z r.
1995, obsahující 62 tematických map. Dále byl zpracován Atlas Pol-
ska, jehož kartografická část se skládá ze 4 částí, a to vektorové pod-

kladové mapy tvořené 5 vrstvami, 27 tematických map, 7 map nej-
větších polských měst a 114 statistických map.
J. R. Ramirez (USA) se zamýšlel nad podobou map v budouc-

nosti. Uvedl, že pouhé digitální mapy nemohou vyhovovat vzrůsta-
jícím nárokům na poskytování informací o území. Pokusil se sta-
novit ideu "map pro budoucnost". Zvyšuje se potřeba analýzy
geografických dat, a tak nastává odklon od potřeby tisku velkého
množství map "na sklad" a roste nutnost tvorby map na objednávku.
Počítá se přitom s novými alternativami ve vizualizaci map jako
jsou např. kombinace dynamických a konstantních objektů, multi-
mediální prvky a vícerozměrná vyjádření. Budoucí mapy mají ob-
sahovat správné vyjádření, určitý počet objektů na povrchu (v zá-
vislosti na účelu mapy), jednoznačně určitelné vztahy mezi objekty
a povrchem území i vzájemné vztahy mezi objekty, zdůrazněné,
zveličené a modifikované objekty, odvozené jevy a kombinace uve-
dených prvků.
A. Cecconi, Ch. Shenton a R. Weibel (Švýcarsko) se zabývali ná-

stroji pro kartografickou vizualizaci statistických dat na Internetu.
Informovali o vývoji specializované prohlížečky umožňující přiřa-
zení statistických dat (např. demografických, ekonomických, dat o ži-
votním prostředí) k územním jednotkám (např. obcím, volebním
obvodům, krajům). Zařízení muselo vyhovět třem hlavním poža-
davkům: optimalizovat kartografickou kvalitu optimalizací karto-
grafických vyjadřovacích prostředků pro statistické mapy, umožnit
snadnou obsluhu a nepoužívat již patentované komponenty. vývoj
první verze zvané CartoApplet byl založen na programovacím ja-
zyku Java využívajícím JDK 1.1.5 s minimální závislostí na ko-
merčním softwarovém produktu. Uživatelé budou moci vizualizovat
vlastní data i data získaná prostřednictvím Internetu.
G. Buziek a J. Doellner (Německo) se věnovali koncepci a im-

plementaci interaktivního kartografického systému virtuální reality,
který obsahuje kartograficky vyjádřenou prostorovou informaci,
hybridní DMR (digitální model reliéfu), topografické a tematické
mapy. Území je vyjádřeno perspektivně a stínovaně, aby se dosáhlo
kvalitnější interpretace dat. Systém lze využívat též pomocí orien-
tačních a navigačních funkcí. Další funkce umožňují definici tema-
tických kategorií, včlenění tematických orientačních bodů, imple-
mentaci funkcí digitální kartometrie atd. Systém může být využit
na{'ř. pro výzkum vlivu technologie virtuální reality na kartografické
vYjadřovací prostředky a jejich prostřednictvím na poznávací pro-
cesy v geoinformatice.
D. Morgenstern a D. Schuerer (Německo) se zabývali problema-

tikou automatizovaného odvození generalizovaného digitálního
modelu území. Zaměřili se na procesy sémantické a geometrické
generalizace a aplikovali je na převedení digitálního modelu území,
který je vytvořen v měřítku 1:25 000 (ATKlS DLM 25) do měřítka
I : 250000 (ATKIS DLM 250). Zemské mapové služby budují na
území Německa systém ATKIS se třemi různými úrovněmi po-
drobnosti, a to DLM 25, DLM 250 a DLM 1000. Jelikož vytvoření,
aktualizace a údržba těchto digitálních modelů území jsou perso-
nálně a finančně nesmírně náročné, hledají se jednoduché a rychlé
metody vytváření DLM. Jednu možnost představuje odvození DLM
na úrovni menšího měřítka z DLM většího měřítka prostřednictvím
automatizované generalizace. Princip tohoto řešení spočívá ve zjed-
nodušení sémantického a geometrického znázornění území. Gene-
ralizačnímu procesu musí předcházet jednak definování vztahů mezi
identickými objekty v různých úrovních podrobnosti, jednak sta-
novení pravidel výskytu určitých jevů (v závislosti na ostatních je-
vech). Bylo rovněž zhodnoceno použití různých typů algoritmů
vhodných pro geometrickou generalizaci. Závěrečné porovnání ge-
neralizovaných výstupů s odpovídajícími topografickými mapami
prokázalo, že byl dosažen srovnatelný stupeň generalizace s tím roz-
dílem, že generalizovaný DLM 250 poskytl větší hustotu séman-
tické a geometrické informace, což je žádoucí pro další výrobní po-
stupy.
J. Oksanen a O. Jaakkola (Finsko) se zaměřili na výpočet a vizu-

alizaci morfologicky věrného DMR z vrstevnic v rastrovém pro-
středí. Interpolační algoritmus byl vyvinut při použití operací gri-
dového modelu se třemi různými řešeními. Byly též vypočteny
morfologické korekce pro lokální výšková maxima a minima. DMR
může být použit pro přesnou prostorovou analýzu nebo generalizo-
ván na úroveň menších měřítek, případně shlazen pro vizualizaci te-
rénu. Byly použity určité metody pro vizualizaci rozdílů mezi růz-
nými algoritmy, aby se odhalily možnosti a omezení různých
interpolačních metod. Výsledný algoritmus lépe vyjadřuje morfolo-
gické charakteristiky a výsledný DMR je vizuálně "přívětivější", ne-
vychází-li z trojúhelníkové sítě.
B. E. Smith, H. L. Jackson a R. L. Maier (USA) se pokusili na-

stínit budoucnost automatizované generalizace map. Zabývali se uži-
tím vektorových dat dodržujících topologické vazby a generalizač-
ních prostředků při tvorbě map. Probrali technologie automatizované
generalizace vektorových dat zahrnující v komplexu charakteristické
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rysy a prostorové vztahy, které přicházejí po jednoduchých geome-
trických pravidlech uplatňovaných vminulosti. Nový přístup umožní
interaktivní účast uživatele při výběru a definování generalizačního
algoritmu a jeho parametrů, následovaný automatizovaným zpraco-
váním a vyhotovením kartografického výstupu.
W. A. Mackaness a R. Purves (V. Británie) se zaměřili na řešení

změn polohy objektů při generalizaci map. Jsou uvedeny a porov-
nány typy posunů objektů, které by vedly k jejich lepší čitelnosti
v mapách. Efektivní posuny mohou být dosaženy malými pohyby
mezi skupinami objektů, aby se minimalizovala ztráta polohové
přesnosti a udržela úplnost a topologie objektů v mapách. Jsou zvo-
leny algoritmy, které minimalizují překryt mezi sousedními ob-
jekty.

X. Barillot (Francie) se věnoval automatizované generalizaci li-
nií; v rámci této problematiky se zaměřil na nástroje k měření tvaru
silnic. Hlavní problém přitom spočívá v nalezeni a analýze nástrojů,
které umožní určit a charakterizovat zatáčky na silnicích. Je pouká-
záno na slabiny klasické definice generalizace, která vychází z roz-
členění linie na úseky mezi dvěma inflexními body. Jsou studovány
způsoby výpočtu křivosti, které umožní vymezit zatáčky a zjišťovány
parametry nutné pro jejich charakteristiku, které by rovněž braly
ohled na potřeby budoucí generalizace. Problém je uvažován na
obecné i lokálni úrovni.
Zhilin Li, Haigang Sui a Jianya Gong (Hongkong) zpracovali přís-

pěvek, který se zabývá systémem pro automatizovanou generalizaci
vrstevnic. Je popsána implementace tzv. Li-Openshawova algoritmu
pro generalizaci jednotlivých vrstevnic a též metody vhodné pro od-
vození mezilehlých vrstevnic. Navržený systém byl otestován na
konkrétním příkladu a výsledky ukázaly, že kvalita vrstevnic je velmi
dobrá. Použité metody vedou k získání generalizovaných vrstevnic,
jejichž výsledný průběh je plynulý, vrstevnice věrně kopírují původní
tvary a nedochází k výskytu nežádoucích průsečíků, čemuž nedo-
káže zabránit většina existujících algoritmů používaných pro shla-
zení liniových tvarů, včetně známého Douglas-Peuckerova algo-
ritmu.
B. Peter a R. Weibel (Švýcarsko) se ve svém příspěvku zabývali

integrací vektorových a rastrových technik při generalizaci tema-
tických dllL Konstatovali, že sice existuje dostatek nástrojů umož-
ňujících zpracování rastrových a vektorových tematických dat
v současných komerčních GIS a kartografických systémech, avšak
specifické metody: automatizované generalizace takových dat ne-
jsou dostatečně v~vinuty. Výzkum byl zaměřen na dva cíle: zlep-
šit současné generalizační metody tematických map (půdních, ge-
ologických, vegetačních, též klasifikovaných snímků DPZ atd.)
a ověřit, zda a jak lzel.integrovat vektorové a rastrové techniky do
obsáhlé generalizační \~etodologie. Výzkum byl rozdělen do tří
fází. První byla zaměřena na specifikaci tzv. generalizačních mezí
(tj. podmínek určujících proces generalizace tematických map). Ve
druhé fázi byl hledán způsob, jak tyto meze parametrizovat a pro-
mítnout do příslušného datového modelu. Obsahem třetí fáze bylo
řešení konverze mezi rastrovými a vektorovými daty v obou smě-
rech. Sledovaný výzkum je součástí projektu "Integrace metod hod-
notících kvalitu kartografické generalizace", podporovaného Švý-
carskou národní vědeckou nadací. Autoři popsali určité problémy,
které mohou nastat během procesu konverze a ukázali cestu k je-
jich řešení. Na závěr zdůraznili, že výzkum ještě není ukončen;
jsou pouze položeny základy generalizační strategie, avšak v ně-
kterých oblastech nebylo prozatím dosaženo uspokojivých vý-
sledků. Dokud nebude vyvinut plně operační systém, je další vý-
zkum nezbytný.
A. Brown (Nizozemsko) se věnoval generalizaci polygonových

dat s využitím rastru. Uvedl tři různé způsoby generalizace, které
aplikoval na příkladu pobřežních tvarů jižního Chile. V prvním pří-
padě se s pobřežními liniemi zachází jako s liniemi, druhý případ
generalizace bere v úvahu rovněž geometrii a topologii polygonů
a třetí způsob využívá rastrového přístupu. Autor ukázal, že je vý-
hodnější zacházet s daty jako s polygony než jako s pouhými lini-
emi. Pravděpodobně nejznámější komerčně dostupná aplikace ge-
neralizace polygonových dat je MGE Generalizer (Intergraph).
Metody rastrové generalizace se však doposud netěší takové pozor-
nosti jako metody vektorové generalizace. Přitom pro plošná data by
metody rastrové generalizace byly obzvlášť vhodné, jelikož základní
rastrová jednotka je vlastně plochou a navíc rostoucí výkon a kapa-
cita počítačů vedou ke zvýšení zájmu o rastrový přístup. Autor přís-
pěvku se blíže zabývá operátory obvykle již dostupnými v rastro-
vých GIS, neboť předpokládá, že většina uživatelů jim dá přednost
před programováním vlastních, komplexnějších algoritmů. Jednot-
livé operátory, případně jejich kombinace jsou aplikovány na uve-
deném příkladu a je ukázáno, že některé výsledky jsou z kartogra-
fického hlediska přijatelné, ačkoli je ještě žádoucí určitá ruční
editace. Závěrem je doporučeno porovnání jednoduchých metod ge-
neralizace uvedených v referátu s komplexnějšími rastrovými me-

todami a se slibnějšími vektorovými metodami pro generalizaci po-
Iygonů.
E. Glover a W. A. Mackaness (V. Británie) se zabývali dynamic-

kou generalizací podrobné databáze do databáze na web. Vizualizace
prostorové databáze na web může být zkvalitněna použitím dyna-
mické generalizace. Tato generalizace zabraňuje vytvoření obsahově
chudé mapy z původně získaných daL Metoda zahrnuje technologii
automatizované generalizace s přihlédnutím k technologii tvorby
kartografických značek. Jsou vysvětleny podstatné rozdíly mezi ge-
neralizací na virtuální mapě a analogové mapě a uváženy problémy,
které vznikají jako důsledek vztahů mezi měřítkem mapy, jejím te-
matickým zaměřením a užitkovou hodnotou. Výzkum ukázal, že je
možno získat dobré výsledky použitím omezeného počtu jednodu-
chých prostředků a že potenciál dynamické generalizace spočívá ve
dvou hlavních oblastech - jednak ve schopnosti zřetelně definovat
tematiku mapy, tím zvýšit její jednoznačnost a lépe vyhovět poža-
davkům uživatele, jednak v určení měřítka mapy jako výchozího
bodu pro jiný způsob využití mapy.
V. Caldairou, F. Blasco a M. Gay (Francie) se věnovali generali-

začnímu procesu na základě charakteristik vzorků území. Důležitým
problémem kartografické generalizace, který je nutno analyzovat, je
ztráta podrobné informace během generalizačního procesu. Na tes-
tovacím území (v severním předpolí Pyrenejí o velikosti cca 350
km2) byly zjištěny kategorie využití půdy (ze snímků SPOT/HRV)
a vztaženy k DMR (interval vrstevnic 10 ml. Na základě určité
úrovně generalizace a z jakéhokoli ve studii užitého postupu (struk-
turní generalizace nebo slučování kategorií) si autoři uvědomili, že
kartografický pojem tříd využití půdy vztažený k pixlu nemá vý-
znam. Avšak analýzy územního uspořádání pomocí vzorků území
zahrnují jiný typ percepce, který bere v úvahu pixel se svými sou-
sedy.
S. Lamy, A. Ruas, Y. Demazeau (Francie), M. Jackson, W. A.

Mackaness (V. Británie), R. Weibel (Švýcarsko) se zabývali tech-
nologií Agents v automatizované generalizaci map. Referát infor-
moval o stavu současného výzkumu, který se zabývá metodami za-
loženými na automatizovaných generalizačních technologiích.
Výzkum probíhá pod vedením IGN (Národní geografickou služ-
bou Francie) a je částečně financován z prostředků Evropské unie
(EU). Cílem výzkumu je automatizované odvození různých typů
map ze základní databáze. Tento výzkum má velký význam pro au-
tomatizovanou databázovou integraci a reaguje na mohutný nárůst
poskytování digitálních dat na Internetu spojený s rozšiřováním po-
čtu uživatelů map, kteří chtějí vizualizovat informace různými způ-
soby a nemají přitom potřebné kartografické znalosti. "Agent" je
program schopný řídit rozhodovací proces v závislosti na prostředí
a účelu. Prostředím se zde rozumí mapa a účelem vyřešení designu
v různých měřítkách. Dosavadní systémy se pokoušely pouze zau-
tomatizovat pohyb ruky kartografa. Nesnažily se (na rozdíl od pro-
gramu Agent) modelovat myšlení, které předchází výslednému po-
hybu ruky. Nové technologie lze chápat jako přirozený pokrok
v řešení problému automatizovaného mapového designu. vývoj ob-
jektově orientovaných technologií a koncepce reagujících databází
vycházejí ze snahy začlenit více inteligence do databáze a zajistit
funkce pro modelování jednoznačných vztahů mezi objekty
v mapě. Je též kladen důraz na důkladnou analýzu mapového ob-
sahu, která musí předcházet vlastní aplikaci generalizačních pro-
gramů. Z výsledků této analýzy vychází způsob rozdělení mapo-
vého prostoru. Existuje totiž úzká vazba mezi generalizací určitého
jevu a způsobem, jakým se rozdělí mapový prostor. V příspěvku je
vysvětlena hierarchická struktura generalizačních programů na
konkrétním příkladu, kdy byl mapový prostor rozdělen na tři
úrovně podrobnosti a následně je popsáno fungování generalizač-
ního programu v závislosti na příslušné úrovni a vlastnostech ge-
neralizovaného jevu. Doposud byla generalizace pouze záležitostí
úpravy geometrie. Do jisté míry to platí stále, avšak v principu je
generalizace vedena potřebou vyjádřit určitý obsah s ohledem na
zvláštní účel mapy. Ve skutečnosti je proces vytvoření mapového
designu ukázán jako komplexní design vyžadující modelování ge-
ografických jevů, které by podporovalo jak generalizaci jevu, tak
i efektivní vizualizaci.
D. Lee (USA) se ve svém příspěvku zabývala novými kartogra-

fickými generalizačními nástroji. Popsala zkušenosti s vybranými
generalizačními procesy implementovanými v prostředí ARC/lNFO.
Jsou navržena řešení situací, kdy výsledky generalizace nejsou uspo-
kojivé. Buď je možno provádět editaci během generalizačního pro-
cesu pomocí interaktivních editovacích programů, nebo realizovat
editaci až po generalizaci. Druhý způsob je výhodný v tom, že ne-
vede k přerušení automatizovaného procesu a dává uživateli dosta-
tečný prostor k dodatečnému vyřešení konfliktů. Lze ho použít za
předpokladu, že program označí oblasti konfliktu, které je nutno edi-
tovat ručně. Autorka představila dva nově vyvinuté generalizační
operátory. První z nich slouží ke zjednodušení půdorysu budov
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a druhý ke kolapsu dvojitých linií komuníkací (tj. jejich nahrazení
osami komunikací). Přestože generalizace probíhá na základě pře-
dem definovaných vstupních parametrů, nelze zabránit vzniku ob-
lastí konfliktu. Ty se pak řeší dodatečně ruční editací.

P. G. Hardy (V. Británie) se v rozsáhlém příspěvku zaměřil na
tvorbu map a dalších geoproduktů z územních objektově orientova-
ných databází. Využil přitom softwarového produktu "Gothic Ob-
ject-Oriented database" a "LAMPS2 mapping system" firmy Laser-
Scan. Popsal tvorbu objektově orientovaných dat, jejich vlastnosti,
topologii a strukturu, charakter geometrie objektů, metody genera-
lizace a prezentaci na Internetu.

P. Hojholt (Dánsko) se pokusilo definování pojmů z oblastí,
které se vztahují k problematice aktualizace a analýzy příbuzných
map. Jedná se především o pojmy vztažené ke geometrii jednotli-
vých objektů. Smysl těchto definic spočívá v pomoci řešení pro-
blematiky vzájemných vztahů mezi jednotlivými objekty v karto-
grafických databázích, pokud jsou kladeny požadavky na různý
časový interval při aktualizaci. Výsledky dosavadního výzkumu
autor přiblížil na příkladu aktualizace silniční sítě ve vektorové
mapě TOPIODK.

L. Salo-Merta (Finsko) se zabývala objektově orientovaným pří-
stupem při modelování geografických databází a kartografických
produktů. Národní topografické databáze jsou zpravidla pokládány
za součást základního národního informačního systému. Geodata-
báze nepředstavují pouhá vstupní data pro tvorbu map; slouží k růz-
ným analýzám v území. Je diskutován "reálný objekt v území" (např.
silnice), který je nahlížen z objektivistického hlediska - v různých
úrovních abstrakce. Je též definován "nepřiřazený kartografický ob-
jekt" (souřadnicová síť, legenda mapy atd.). Problematika je řešena
na příkladu topografické mapy Fínska 1:20 000.

R. Wright (V. Británie) se věnoval topografickému mapování
Země z vesmíru se zaměřením na dosud nerealizované možnosti. Dle
zprávy OSN z r. 1993 je 66 % území pokryto topografickými ma-
pami 1:50000 a 34 % území topografickými mapami 1:25000. Je-
jich kvalita je však často pochybná - běžně vyjadřují stav před 20-40
lety. V současnosti se téměř všechny topografické mapy vyhotovují
pomocí stereoskopického modelu leteckých měřických snímků. Dále
se uvádí stručná charakteristika vhodnosti družicových snímků po-
řízených v rámci programu Landsat MSS a TM, SPOT, KFA
1000/3000, IRS aj., jakož i radarových obrazových záznamů
z ERS1I2, RADARSAT aj. pro topografické mapování různých mě-
řítek. Po skončení studené války se uvolnily dříve tajné ruské druži-
cové snímky vysoké rozlišovací schopnosti (2-10 m v území).
V USA vznikly 3 společnosti, jež poskytují digitální družicová data
s rozlišovací schopností až 1 m v území, které jsou vhodné pro ma-
pování v měřítku 1:25 000. Britská zeměměřická služba Ordnance
Survey dospěla k závěru, že panchromatická data s rozlišovací schop-
nosti I m v území lze využít k aktualizaci map měřítkové úrovně
1:10000 a menší.

M. Syrén (Švédsko) charakterizovala projekt "Švédský CORINE
Land Cover", který bude zpracován do konce r. 2002. Švédský pro-
jekt vychází z projektu CORINE Land Cover, který byl realizován
na celém evropském kontinentě na základě požadavků EU (44 tříd
objektů - z nich se ve Švédsku vyskytuje 35 - a minimální plocha
zobrazeného objektu 25 ha). Švédský projekt vyjadřuje státní území
s větší obsahovou (52 tříd objektů) i geometrickou (minimální plo-
cha objektu 1-5 ha) podrobností. Oba projekty jsou založeny na in-
terpretaci snímků pořízených družicemi Landsat TM a SPOT, vyu-
žívají stávajících topografických map a informací získaných na
testovacích plochách.

T. Trainor (USA) se v teoretickém příspěvku zabýval opětovným
vzkříšením kartografie - jejím návratem k základům. Sofistikované
prostředky počítačové kartografie, dostupnost ohromného množ-
ství dat, datové standardy, technologie GIS, revoluce v oboru ko-
munikací a dalších technologiích - to vše přispívá k růstu zájmu
o mapy a kartografii. Kartografové mohou přicházet s rozsáhlým
okruhem myšlenek směřujících k tvorbě takových technologií
tvorby nových efektivních kartografických děl, které odpovídají
požadavkům uživatelů. Znalosti a schopnosti kartografů umožňují
realizovat proces přibližování technologií, souborů dat a uživatel-
ských přístupů.

Na mezinárodní kartografickou konferenci navazovaly následující
výstavy:
- výstava map a atlasů ICA a IHO (Mezinárodní hydrografická or-

ganizace) byla obeslána 1180 kartografickými díly z 41 států; nej-
rozsáhlejší expozici presentovala V. Británie (84 položek), Ně-
mecko (79), Rusko (77), USA (74), ČR (68), Španělsko (65),
Chorvatsko (56), Maďarsko (54), Kanada (48), Polsko (42), Švý-
carsko (41) atd. Velice bohatá expozice ČR obsahovala řadu auto-
atlasů ČR, dějepisné atlasy, Rodinný atlas světa, Kapesní atlas
světa, multimediální atlas Prahy, geologické a hydrologické mapy
ČR, porostní a další lesnické mapy, turistické mapy aj.;

- komerční výstava zahrnovala stánky z Kanady (31 firem - např.
Autodesk Canada Inc., Bentley Systems Inc., Canada), USA (12
firem - např. Carl Zeiss Inc., USA, ESRI, USA, Integraph Corpo-
ration, USA) a po jedné firmě z Německa (Aero-Sensing Radar-
systeme GmbH), Norska (Kongsberg Scanners), V. Británie (La-
ser-Scan Ltd.), Španělska (Institut Cartografic de Catalunya),
Portugalska (Instituto Geografico do Exercito) a Francie (Lumiere
Technology);

- mezinárodní výstava dětské mapové kresby (memoriál B. Petche-
nikové).
Konference poskytla přehled o úrovni a vývojových trendech

současné kartografie. Značná pozornost byla věnována automati-
zované generalizaci dat (nejen generalizaci jednotlivých prvků, ale
zejména úpravám vstupů pro generalizaci a obecným generalizač-
ním problémům; zajímavý je postup generalizace německé data-
báze ATKIS z měřítka I : 25 000 do měřítka 1 : 250 000). Další
významný okruh představuje problematika aktualizace vektoro-
vých map (např. vektorové mapy Dánska I : 10000). Řada přís-
pěvků se zabývala strukturou metadat a k nim se vážícímu studiu
jakosti dat, multimediálním atlasům i budoucí formě vydávání kar-
tografických děl, která směřuje od tzv. "tisku na sklad" k poskyto-
vání specializovaných výstupů na zakázku. Četných poznatků a ná-
mětů získaných na konferenci může být využito při řešení
problémových okruhů ZABAGED a celého státního mapového díla
středních měřítek.

RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc.,
Ing. Jarmila Váňová,

Zeměměřický úřad. Praha

4. zasadnutie pracovnej skupiny
CERCO o kvalite

V dňoch 8. a 9. II. 1999 sa uskutočnílo v Ankare (Turecko) stret-
nutie členov pracovnej skupiny Európskeho výboru predstaviterov
geodetícko-kartografických ínštitúcií (Comité Européen des Res-
ponsables de la Cartographie Officiele - CERCO) o kvalite (ďalej
len WG CERCO o kvalite). V poradí štvrté zasadnutie nadvazovalo
na sériu rokovaní zástupov členských štátov CERCO, z ktorých prvé
sa konalo v Madride v novembri 1997, druhé v máji 1998 v Pariži
a tretíe v marci 1999 v Paríži.

V poradí 4. zasadnutia WG CERCO o kvalíte sa zúčastnilo 23 zá-
stupcov národných mapovacích služieb z 15 krajín Európy, a to
z Ceska, z Dánska, z Fínska, z Francúzska, z Holandska, z Lotyš-
ska, z Maďarska, z Nemecka, z Portugalska, z Rakúska, zo Sloven-
ska, zo Španielska, zo Švédska, z Turecka a z Vefkej Británie.

Podujatie pozostávalo z rokovaní dvoch pracovných podskupín,
a to pracovnej podskupiny o riadení kvality, pracovnej podskupiny
o kvalite údajov a zo 4. plenárneho zasadnutia WG CERCO o kva-
lite. Podujatie zabezpečila Národná kartografická služba (NKS),
ktorá je súčasťou Minísterstva obrany Turecka.

Rokovaníe otvorila predsedníčka WG CERCO o kvalite Laure
D a sso nv i II e z Francúzska, pracovníčka Národného geografického
ústavu. Informovala o činnosti podskupín a prerokovaní správy pra-
covnej skupiny WG CERCO o kvalite, ktofÚ schválilo CERCO na
plenárnom zasadnutí vo Florencii v septembri 1999.

Rokovanie pokračovalo v rámci dvoch pracovných podskupín, a to
pracovnej podskupiny o riadení kvality (subworking group A) za
účasti Česka, Dánska, Francúzska, Holandska, Lotyšska, Rakúska,
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Švédska, Španielska, Turecka a Vel'kej Británie a pracovnej pod-
skupiny o kvalite údajov (subworking group B) za účasti Dánska,
Finska, Francúzska, Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Por-
tugalska a Turecka.

Predmetom rokovania pracovnej podskupiny o kvalite údajov bola
analýza výsledkov dotazníka, ktorý sa týkal informácií o dostupných
príručkách na vzdelávanie a doškol'ovanie pracovníkov v rámci za-
vádzania systému riadenia kvality. Na základe získaných odpovedí
možno konštatovať, že je nedostatok takejto literatúry zameranej špe-
ciálne na oblasť geografických informačných systémov (GIS).
V rámci diskusie bol prijatý návrh, že predsedníčka WG vyzve
opatovne členské štáty, aby zistili existenciu podobných publikácií
aj pre iné oblasti, ktoré by bolo možné využiť a aplikovať v našom
odbore.

Prof. Orhan Altan, z Technickej univerzity v Ankare, informo-
val o príprave projektu výskumných pracovísk v rámci združenia
OEEPE1), do ktorého je v súčasnosti zapojené Turecko, Švajčiarsko
a Belgicko. Jeho témou je projekt riadenia kvality v oblasti fotogra-
metrického spracovania. Ďalej tiež prezentoval návrh na usporiada-
nie Xv. kongresu ISPRS2) v roku 2004 v Istanbule. O návrhu sa bude
hlasovať v roku 2000 na XlV. kongrese ISPRS v holandskom Ams-
terdame.

Ďalšie rokovanie sa zaoberalo rozborom odpovedí na dotazník
Kvalita údajov. Z analýzy získaných odpovedí na tento mimoriadne
obsiahly dotazník vyplynula potreba niektoré otázky preformulovať,
resp. doplniť vysvetienie, a opatovne vyžiadať odpovede alebo ko-
rekcie odpovedí. Na analýzu dotazníka nadviazalo zostavenie obsa-
hového a časového programu budúceho seminára o meraní kvality
údajov v procese tvorby báz údajov GlS. Seminár bude určený čle-
nom WG CERCO o kvalite.

Podskupina o riadení kvality svoje úsilie zamerala na prípravu prí-
ručky na implementáciu systému riadenia kvality v národných kar-
tografických inštitúciách. Zostavený bol predbežný obsah a jednot-
livé časti pridelené jednotlivým účastníkom na spracovanie.

Výsledky činnosti pracovných podskupín spolu s návrhom obsa-
hového a časovéQo programu ďalšej činnosti boli predložené 4. ple-
nárnemu zasadnutiu WG CERCO o kvalite. Na základe pripomie-
nok boli upravené návrhy odsúhlasené.

Účastníkov rokovania WG CERCO o kvalite prijal generálmajor
Mehmet Bašpinar, náčelník NKS Ministerstva obrany Turecka.
Účastníkom bola zabezpečená prednáška o štruktúre a činnosti NKS
a prehliadka pracovísk s možnosťou konzultácií. Turecká NKS za-
bezpečuje činnosti na úseku geodetických základov, tvorby a obnovy
kartografických diei, leteckého meračského snímkovania, polygra-
fického spracovania, ofsetovej tiače, tvorby GIS a archivovania s ka-
pacitou 1000 pracovníkovo Súčasťou NKS je Kartografické múzeum,
v ktorom sa nachádza zbierka geodetických a fotogrametrických prí-
strojov, kartografických pomócok, archívnych kartografických diel
a obrazov od autorov - geodetov. Najstaršou mapou je mapa z roku
1475.

Turecko má vydané mapy v mierke I : 50 000 z celého územia štátu
(cca 800 000 km2). Začína s tvorbou vektorovej mapy I : 250000
v UTM3) a formáte DlGEST (V-map) z územia Turecka a časti se-
vernej Afriky.

Ďalšia spolupráca na tomto úseku je naďalej vel'mi aktuálna, naj-
ma v oblasti výmeny skúseností a vzájomnom informovaní sa o al-
goritmoch kontroly. S tým ciel'om sa uskutoční v máji 2000 piate za-
sadnutie WG CERCO o kvalite vo Švédsku.

Poznatky získané z rokovania sú dóležité pre rezort Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z hl'adiska ich apli-
kácie v oblasti geografických informácií a digitálnych produktov.

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKK SR

I) Organisation Européenne ďEtudes en Photogrammétrie Expéri-
mentales - Európska organizácia fotogrametrických experimen-
tálnych štÚdií.

2) International Society for Photogrammetry and Remote Sensing -
Medzinárodná spoločnosť pre fotogrametriu a dial'kový prieskum.

3)Universal Transverse Mercator-Projection - univerzálne transver-
zálne Mercatorovo zobrazenie.

11. zasadnutie pracovnej skupiny 1
CERCO o autorskoprávnej ochrane
a ekonomických záležitosti ach po-
skytovania kartografických diel

V dňoch 27. a 28. januára 2000 sa konalo v Španielskom EI Puerto
de Santa Maria zasadnutie pracovnej skupiny I Európskeho výboru
predstavitel'ov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Euro-
péen des Responsables de la Cartographie Officielle - CERCO) o au-
torskoprávnej ochrane a ekonomických záležitostiach poskytovania
kartografických diel (WG lICERCO).

II. zasadnutia WG lICERCO sa zúčastnili zástupcovi a 16 národ-
ných geodeticko-kartografických inštitúcií - členov, resp. pozoro-
vatel'ov spoločenstva CERCO - z Belgicka, z Dánska, z Fínska,
z Francúzska, z Holandska, z Chorvátska, z Irska, z Islandu, z Ma-
ďarska, z Nemecka, z Nórska, zo Slovenska, zo Španielska, zo Švaj-
čiarska, zo Švédska a z Vel'kej Británie. .

HostiteIskou organizáciou tohtoročného zasadnutia bol Urad pre
národné geografické informácie (Centro National Informacion Geo-
grafica), ktorý sídli v Madride. Miestom konania bolo mesto El Pu-
erto de Santa Maria z dóvodu 500. výročia vytvorenia prvej mapy
novoobjaveného kontinentu, Ameriky, "Mapa Juan de la Cosa".

Rokovanie viedla predsedníčka WG I/CERCO Laila Aslesen
z Nórska. Zasadnutia sa zúčastnil generálny sekretár výkonného vý-
boru CERCO John Leonard z Vel'kej Británie a zástupca Multipur-
pose European 9round-Related Information Networkl) (MEGRIN)
Mark Probert. Učastníci po prerokovaní schválili program II. za-
sadnutia a zápis z 10. zasadnutia WG lICERCO.

Na podporu aktivit činnosti jednotlivých pracovných skupín
CERCO schválil riadiaci výbor CERCO na rok 2000 finančné pros-
triedky podl'a návrhov predsedov pracovných skupín, pre
WG lICERCO 12000 EURO. Prostriedky móžu byť použité na pod-
poru činnosti riešiteIských tímov, na činnosť generálneho sekretára
CERCO súvisiacu s činnosťou WG I/CERCO, na podporu externých
konzultantov, ktori budú spolupracovať pri vypracovaní štúdií, na
preklad materiálov a správ do anglického jazyka a na cestovné ná-
klady predsedu WG1/CERCO.

Riešitel'ský tím "vývoj medzinárodnej legislatívy ovplyvňujú-
cej národné kartografické inštitúcie a následky aplikácie Eu-
rópskej direktívy o ochrane báz údajov" predložil štúdiu "Apli-
kácia niektorých aspektov európskej direktív)' 96/9/EC z II. marca
1996 voči geografickým bázam údajov (BU)". Štúdiu spracovala
právna poradkyňa Národného belgického geografického ústavu pani
Stacino.

Európska direktíva 96/9/EC o právnej ochrane BÚ ochraňuje BÚ
nielen v elektronickej forme, ale aj v analógovej forme. To znamená,
že nielen digitálne BÚ, ale aj vytiačené topografické mapy sú pred-
metom ochrany. Keďžeochrana doteraz zakotvená v autorskom práve
bola nedostatočná, ochrana poskytovaná direktívou je nevyhnutná
a vel'mi užitočná. Pretože direktíva umožňuje viaceré interpretácie
vo vzťahu ku geografickým BÚ, štúdia podrobuje rozboru najma na-
sledujúce aspekty: .
- rozdielnosti medzi ochranou BU podl'a autorského práva a ochra-

nou podl'a direktívy právom sui generis (lat.; svojho druhu): roz.-
diel je v tom, že autorským pr.ávom možno chrániť štruktúru BU
a právom sui generis obsah BU; .

- význam pojmu "podstatná časť" BU: direktíva nedefinuje pojem
"podstatnej časti" ani z hl'adiska kvalitatívnosti ani z hl'adiska kvan-
titatívnosti, a teda v právnej náuke a v súdnych sporoch bude možné
použiť vol'nú interpretáciu tohto pojmu; .

- počítanie 15-ročnej doby ochrany: pri geografickej BU, ktorá je
permanentne aktualizovaná, či sa má použiť čI. 10 ,,15 rokov od
dňa dokončeni a BU", alebo čI. 10.3 "podstatné zmeny v obsahu
BÚ, kvalitatívne alebo kvantitatívne, ... majú podliehať samostat-
nej dobe ochrany"; je samozrejmé, že všetky národné kartogra-
fické inštitúcie sa budú prikláňať k prvej možnosti počítania doby
ochrany;

- či sú predmetom ochrany podl'a direktívy aj letecké a kozmické
snímky: letecké a kozmické snímky móžu byť predmetom ochrany
podl'a autorského práva, avšak sú bezpochyby predmetom ochrany
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podfa direktívy právom sui generis, pretože spÍňajú znaky kvalita-
tívneho a kvantitatívneho investovania;

- v ktorých ohfadoch poskytuje direktíva lepšiu ochranu než Bern-
ská konvencia pre digitálne prostredie: Bernská konvencia aj di-
rektíva sa aplikuje aj na analógové aj na digitálne prostredie, di-
rektíva však ochraňuje lepšie, pretože zahfňa nielen autorské právo,
ale hlavne podstatné investovanie vložené do tvorby diela.
Nórsko odovzdalo Autorský zákon s implementáciou európskej

direktívy 96/9/EC, preložený do anglického jazyka, aby mali všetci
delegáti možnosť porovnať nórsku implementáciu s implementáciou
vo svojej krajine. Táto skutočnosť može byť zaujímavá pri uzatvá-
raní medzištátnych zmlúv.
V Belgicku sa vyskytol prípad súdneho sporu, v ktorom súd apli-

koval európsku direktívu 96/9/EC. Pre národné kartografické inšti-
túcie je doležitý záver, že tvo!ca BÚ by mal byť schopný dokázať,
že použitá bolajeho vlastná BU. Možu byťpoužité rozne druhy doka-
zov:
- nájdenie identických chýb v prepracovanej BÚ a v BÚ tvorcu, to
je najasnejší dokaz; tu sajaví ako dobrý typ vytváranie zámerných
chýb v geografických bázach údajov (tzv. fingerprinting - odtlačky
prstov),

- dokazom može byť, že prepracovaná BÚ a originálna BÚ má rov-
nakú štruktúru (rovnakú klasifikáciu, okrem malých zmien); pre-
pracovatef by mal dokázať, že vytvoril vlastnú klasifikáciu,

- prepracovatef by mal dokázať, že vložil vefké investíc~e a ú~ilie.,
ktoré je porovnatefné s investíciami, a úsilím tvorcu ongmálneJ BU
pri vytváraní a aktualizácii jeho BU.
Bolo poukázané na skutočnosť, že ak prepracovatef nájde skutočné

chyby a opraví ich, može tvrdiť, že podstatnou investíciou bolo vy-
hfadanie chýb a ich oprava. Zámerné chyby (fingerprinting) však
v tomto smere nemusia posobiť nepriaznivo. Táto otázka je rozsia-
hla a zložitá a vyžiada si ďalšiu diskusiu.

Riešitefský tím "Standardné zmluvy poskytovania geografic-
kých informácií na INTERNET" predložil štúdiu konkretizácie
faktorov ovplyvňujúcich poskytovanie geografických informácií
prostredníctvom INTERNET a načrtol námety, ktoré je potrebné ešte
prešetriť. Štúdia bude predložená na diskusiu na ďalšom zasadnutí
WGI/CERCO.

Riešitefský tím "Cenová politika kartografických inštitúcií"
analyzoval dotazník, na ktorý odpovedali členské štáty CERCO.
Výsledky sú predbežne spracované, avšak definitívne závery je ťažko
vyhodnotiť jasne, pretože neopodstatnené odchýlky niektorých res-
pondentov vyžadujú skontrolovanie a pravdepodobné korektúry. Na
skontrolovanie svojich odpovedí na dotazník boli vyzvaní Nórsko,
Vefká Británia a Nemecko.

Riešitefský tím "Prístup verejnosti k informáciám" poukázal na
to, že materiál Európskej komisie Public Sector Information: A Key
Resource for Europe, Green Paper on Public Sector Information in
the Information Society, ktorý bol vystavený na www.echo.lu/le-
gal/en/access.html, je kolízny s inými direktívami Európskej únie.
Na túto oblasť sa v blízkej budúcnosti zameria činnosť riešitefského
tímu.

Riešitel'ský tím "Spolupráca s MEGRIN" informoval o stave
prác na jednotlivých projektoch Seamless Administrative Bounda-
ries of Europe (SABE), La Clef (pokračovanie projektu Geographi-
cal Data Description Directory) a Pathfinder towards the European
Topographic Information Template (PETlT) a o personálnych zm~-
nách. Verzia SABE'97 bola dokončená, začína sa pripravovať verZia
SABE '2001.

Štúdie riešitefských tímov budú predložené plenárnemu zasadnu-
tiu CERCO v septembri 2000.

V diskusii okolo okrúhleho stola zástupcovia členských štátov sa
navzájom informovali o postupe legislatív v jednotlivých štátoch,
ktorá sa týka predmetnej oblasti a o zmenách, ktoré nastali od po-
sledného zasadnutia WG l/CERCO.
Rokovania WG l/CERCO sú prínosným podujatím, ktoré napo-

máhajú harmonizácii národných geodeticko-kartografických inštitú-
cií a k aplikácii poznatkov pri poskytovaní analógových a digitál-
nych produktov.
Zástupca z Chorvátska predložil návrh na usporiadanie 12. za-

sadnutia WG I/CERCO. Návrh bol akceptovaný. Zasadnutie sa bude
konať v júni 2000 v Dubrovníku.

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKK SR

XIII. mezinárodní kurz inženýrské
geodezie Mnichov 2000

Pod názvem Ingenieurvermessung 2000 - XIII. Internationale
Course on Engineering Surveying se konalo v Mnichově na tamější
TU (Technische Universitlit) ve dnech 13.-17.3.2000 tradiční set-
kání odborníků inženýrské geodézie. O historii kurzů byl čtenář in-
formován na stránkách tohoto časopisu při příležitosti minulého jed-
nání ve Štýrském Hradci [I]. Jsou pořádány ve čtyřletých cyklech
významnými vysokými školami tří německy hovořících zemí střední
Evropy, ETH (Eidgenossische Technische Hochschule) Zlirich, TU
Graz a TU Mlinchen, které se od roku 1980 v organizaci pravidelně
střídají. Cílem je poskytnout účastníkům nejnovější informace o sou-
časném stavu a perspektivách tohoto významného oboru, podcenit
nelze ani význam osobních setkání a diskuzí. Paralelně pořádané vý-
stavy přístrojů a software dokumentují poslední novinky v přístro-
jové a výpočetní technice. Velmi zajímavé je zařazení praktických
seminářů, tzv. tutorials, letos označených TI-T7. Jsou zaměřeny
k významným praktickým tématům inženýrské geodezie a příbuz-
ných oborů. Oproti minulosti byl zvýšen jejich rozsah na dva dny,
vložené před bloky A-D konferenčních jednání. Přesto se některé
musely pro velký zájem opakovat.
Na letošním kurzu bylo přihlášeno zhruba 370 účastníků převážně

z pořádajících tří zemí, přicestovali však i jednotliví odborníci z Fin-
ska, Francie, Itálie, Polska, Slovinska a Svédska. Česká republIka
byla zastoupena (byť jen po část hlavnjho jednání) třemi účastníky
(Ing. V. Slabochem, CSc., ředitelem VUGTK Zdiby, a autory tohoto
textu). Jednacím jazykem byla němčina, ojedinělé anglicky před-
nášené příspěvky nebyly tlumočeny. Vložné bylo poměrně vysoké,
900 DEM včetně vybraných tutorials. Přednášky jsou otištěny ve
sborníku [2] (ISBN 3-87919-270-7, edice Vermessungswesen sva-
zek 33, 440 s., cena 50 DEM), který bude uložen v knihovně
VÚGTK-ODlS, Zdiby. Materiály pracovních seminářů byly šířeny
jen v jejich rámci.

Pracovní seminář TI se zabýval polohovými a výškovými
systémy, T2 byl zaměřen na moderní metody odhadu parametrů
v praxi, T3 byl věnován použití GPS (Global Positioning System)
v inženýrské geodezii. Cílem semináře T4 byly analýzy digitálního
signálu, blok T5 pojednávalo senzorech v geodetické měřicí tech-
nice. Seminář T6 se věnoval kalibraci geodetických měřicích pří-
strojů. Seminář T7 byl současně označen jako 5. mnichovský do-
školovací seminář pro geoinformační systémy. Jeho náplní byla tato
témata: Senzorika a mobilní geoinformační systém, Geoinformační
systémy, Forum o aplikacích, Perspektivy vývoje.
Přednášková část XIII. kursu, probíhající 15.-17. 3. 2000, byla

současně sympoziem komise 5 (Měření a určování polohy) a komise
6 (Inženýrská geodezie) FlG (Fédération Internationale des Géo-
métres) a IAG (International Associatíon of Geodesy). Dobře vedené
přednášky byly tradičně hojně navštěvovány. Sympatické je, že pří-
padná volná místa v posluchárně byla obsazena studenty pořádající
TU. Používaná didaktická technika byla na vysoké technické úrovni
včetně využití počítačové projekce. Po každé přednášce v očekáva-
ném rozsahu 20 minut byl vyhrazen čas na diskuzi.
Přednáškový program byl zahájen slavnostními projevy Prof

M. Schilchera, vedoucího Institutu geodezie a Prof M. Faulsti-
cha, děkana Fakulty stavební a geodetické pořádající TU. Násle-
dovala vystoupení Prof J. M. Beckera, předsedy komise 5 FlG,
Dr. M. Mayouda, předsedy komise 6 FIG, a Prof H. Kahmena
z komise IAG SC4. Tito funkcionáři seznámili přítomné s dosa-
vadní činností komisí, s připravovanými akcemi i vizemi vývoje
v nejbližším období. (Volná citace z proslovu Prof. Beckera: "Ke
třem prostorovým souřadnicím jsme přidali čas jako čtvrtou sou-
řadnici. Zdá se, že budeme muset předřadit ještě pátou souřadnici
- peníze.") S úvodní, živě přijatou přednáškou Ingenieurvermes-
sung - Ingenieure messen (Inženýrské měření - měření inženýrů)
vystoupil Prof K. Schniidelbach (TU Mlinchen). Další informace
jsou v tomto textu zpracovány především podle zmíněného sbor-
níku. Názvy jednotlivých referátů, které zpravidla výstižně cha-
rakterizují jejich obsah, uvádíme pro zjednodušení v českém pře-
kladu.
Tematický okruh A: Aktuální inženýrské projekty probíhal pod ve-

dením Prof H. Masera (TU Dresden) a Prof W Schwarze (Uni We-
imar). Odezněly zde následující referáty: L. Griindig (TU Berlin):
Metody inženýrské geodezie při plánování a návrhu předpjatých
plošných objektů. Referát byl zaměřen k vytýčení a kontrole textil-
ních membránových konstrukcí. H. Rosenkranz (HydroproJekt Er-
furt) - J. Mehl (TTV Tambach-Dietharz): Měřické sledování novo-
stavby přehrady LeibislLichte v Duryňsku - měřický program pro
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jednu z nejvyšších gravitačních hrází v Německu. Přehrada je ur-
čena pro zásobování pitnou vodou, těžištěm referátu je popis metod
pro sledování posunů v blízkosti základů. A. Ryf (ETH ZUrich) -
R. Haag - 1. Schaetti (Konsortium Domat): Transalpinský Gott-
hardský úpatní tunel - současný stav projektu a inženýrsko-geode-
tické aspekty. Projektovaný nejdelší železniční tunel světa, délky
57 km, bude ražen ve dvou jednokolejových tunelových rourách
o průměru 9,4 m. Očekávaná přesnost prorážky v poloze je 0,25 m,
ve výšce 0,125 m. Nejhlubší šachta je 800 m hluboká. Pracoviště
slouží jako testovací základna ETH ZUrich. E. Grillmayer - A. Wie-
ser - F. K. Brunner (TU Graz): Výstavba ocelových pilířů mostu
přes Dunaj u Pochlarnu. Dva svařované pylony průměru 1,22 m jsou
kotveny 20 m ve dně řeky dosahující hloubky asi 12 m. Montáž je
vedena z plošiny katamaranu 8 m nad hladinou. Přesnost umístění
a svislosti je 25 mm. U. Krause (Hochtief AG Essen): Mostní ob-
jekty pro Orensundské spojení. Jedná se o první "suchozemskou",
asi 16 km dlouhou, dopravní stavbu (včetně umělého poloostrova)
mezi dánskou Kodaní a švédským Malmo, zajišťovanou čtyřmi vel-
kými evropskými stavebními firmami. P.Hartkorn - R. Pils - U. Vijl-
ter (lntermetric GmbH Stuttgart): Automatické sledování železnič-
ního viaduktu. Historická zděná železniční stavba u Chemnitz je
podcházena novou šestiproudou dálnicí, což má za důsledek zkrá-
cení původních pilířů a jejich kotvení na rámové konstrukci dosta-
tečného profilu. Dosažená přesnost sledování 0,1-0,5 mm podle pou-
žitých senzorů.

Součástí tohoto okruhu A byla panelová diskuze. Připravených 33
posterů (z toho 5 z nepořadatelských zemí) a jejich autory stručně
představil v hlavním přednáškovém sále Prof K. Schnddelbach. Ná-
sledoval přesun autorů k posterům umístěným ve dvou podlažích
předsálí a jednání se zájemci - účastníky zasedání. Referáty pane-
lové diskuze byly publikovány v plném znění v 12Jspolu s přednáš-
kami tematických okruhů A až D. Na panelu číslo 5 (obr. I) byl pre-
zentován poster autorů P Hánek - P. Bouška - M. Kašpar (CVUT
v Praze): Statické zkoušky mostů metodami přesné nivelace ([2], s.
323-328). Na typických případech statických zatěžovacích zkoušek
betonových mostních konstrukcí (objekt 209 dálnice D8 severně od
Prahy a rekonstruovaný silniční most u Zvíkovského Podhradí) bylo
zhodnoceno použití a přesnost metody plošné přesné nivelace při ne-
možnosti použití vztažných bodů mimo mostní objekt. Zájem od-
borníků nejen z Německa, ale i z Finska a Itálie o publikované vý-
sledky byl značný.

V tematickém okruhu B: Měřici a vyhodnocovaci technika byly
předneseny pod vedením Prof R. Gottwalda FHBB Mutenz)
a Prof B. Witte (Uni Bonn) následující příspěvky: H. Grafinger
(ILF Innsbruck): Tunelový skenovací systém DIBIT - nový vývoj
pro 3D měření a dokumentaci konvenčních tunelů. Tento systém
využívá moderní metody digitální fotogrammetrie a motorizované
teodolity s automatickým sle<;)ováním cíle. Autorský kolektiv
N. Pfeifer - K. Kraus (TU Wien) - R. Schwarz - A. Ullrich (Ri-
egl GmbH Horn): Laserový skener blízkého dosahu pro zaměření
interiérů. Laserové skenery se vyznačují vysokou rychlostí měření
a velkou hustotou bodů. Větší počet postavení laserových skenerů
(volná stanoviska) lze transformovat do obecného společného sou-
řadnicového systému. Bylo jednáno o laserovém skeneru RIEGL
LMS-Z21O s ukázkou zaměření interiéru na zámku Schonbrunn.
Doba měření jednoho stanoviska 2 minuty, polohová přesnost
bodu 0,03 m. W Niemeier - B. Kraus - 1. B. Miima (TU Wien) -
H. Flebbe (Amt. f. Geoinformation Braunschweig): Určení
3D přetvoření mostu motorizovanou tachymetrií - požadavky,
systém výstavby a výsledky. H. Kahmen -A. De Seixas (TU Wien):
Nové teodolitové metody pro určení deformací na nesignalizova-
ných bodech objektu. Body objektu jsou definovány čtvercovou
sítí, barevnými informacemi a digitálními detailními panorama-
tickými snímky. W Stemphube - K. Schnddelbach - W Maurer
(TU MUnchen): Přesné určení polohy pohybujících se objektů au-
tomaticky se navádějícím tachymetrem. Motorizovaný tachymetr
(totální stanice) umožňuje při zvolení funkce "tracking" sledovat
a řídit kinematické procesy. Samostatné subsystémy pro měření
úhlů a vzdálenosti mají pracovat současně. Zpravidla nastává
zpoždění, které je nutno korigovat. Přesnost korigovaných poloh
odpovídá možnostem rozlišovací schopnosti jednotlivých senzorů.
M. Bdumker - H. P Fitzen (FH Bochum) - D. Backhausen (BAfG
Koblenz): Třírozměrné sledování údolní přehrady Eder pomocí
GPS. Referát porovnává výsledky se závěry měření záměrnou
přímkou a provažováním zavěšenými a plovoucími olovnicemi. M.
Hennes - H. Ingensand (ETH ZUrich): Kalibrace složek versus ka-
librace systému. B. Boeckem (ETH ZUrich): Technologické
aspekty a systémové zkoušky dispersometrických teodolitů pro
použití v inženýrské geodezii. V příspěvku je popsán vývoj no-
vého zařízení, které umožňuje měřit směry s vysokou přesností
nezávisle na atmosférických vlivech. Tato metoda využívá atmo-
sférické disperse při použití dvou vlnových délek v laserovém

systému a v přesném detekčním systému. Th. Wunderlich (TU
Wien) - F. Helm (Verm. Korschineck Wien): Digitální polní náčrt
- koncepce a vývoj.

Prof W Mohlenbrink (Uni Stuttgart) vedl rozsahem nejmenší te-
matický okruh C: Odborné informační systémy a telematika a sou-
časně přednesl první ze specializovaných referátů: Informační služba
v dopravě. Dalšími přednášejícími byli P. Konhtiuser (Daim-
lerChrysler AG Stuttgart): Dopravní zácpy bez důvodu, 1. Winter:
(DaimlerChrysler Rail Systems GmbH Ulm): Koncepce určení oka-
mžité polohy vlaku, a na závěr R. Czommer (Uni Stuttgart): Určení
polohy vozidla technologií Map Matching.

Závěrečný tematický okruh D: Management projektu a řízení kva-
lity byl převážně doložen příklady z praxe. Vedením bloku byli po-
věřeni Prof H. Heister (UniversiUit der Bundeswehr MUnchen)
a Prof R. Steiger (Uni GH Essen). Byly předneseny následující re-
feráty. P Wissel (HOCHTlEF AG): Management výstavby. Zku-
šenosti z výstavby nového mezinárodního letiště vAténách. F.Rem-
mer (UniBw MUnchen): Projekční management na velkých
stavbách na příkladě etapy lb projektu "Lesotho Highlands Water
Scheme". H. Brauer (Ingenieurkammer Bau NRW Ratingen):
Systém řízení jakosti pro malé a střední inženýrské kanceláře.
G. Hils (Hils Stuttgart): Zavedení systému řízení jakosti v země-
měřické kanceláři. H. Landau (Spectra Precision Terrasat GmbH
Hohenkirchen): K zajištění jakosti v sítích referenčních stanic GPS.
G. 100.1' (UniBw MUnchen): Geodetické kontroly jakosti v zásobo-
vacích podnicích.

Současně s přednáškami probíhala výstava představující geode-
tickou a výpočetní techniku řady firem, např. Ashtech Europe, Breit-
haupt, Intergraph, Leica Geosystems AG, Spectra Precision (již
včetně značky Zeiss) a Topcon.

Příští XlV. mezinárodní kurz inženýrské geodezie se koná v ZUri-
chu v r. 2004.

Poster a zahranú."nícesta se uskutečnily spodporou grantového pro-
jektu 10319910021 Grantové agentury CR a výzkumného záměru
ČVUT 104-098210000022.

[I J HÁNEK, P.:XII. mezinárodní kurz inženýrské geodezie v Grazu.
GaKO, 42 (84),1996, č. 12, s. 257-258.

[2J SCHNÁDELBACH, K. - SCHILCHER, M. (Ed.): Ingenieur-
vermessung 2000 - XIII. Internationale Course on Engineering
Surveying. Beitriige / Contribution. Stuttgart, Verlag Wittwer
2000.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Doc. Ing. Milan Ka!ipar, CSc.,

katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze
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Dne 29. prosince 1999 zemřel V.V. Brovar, významný geodet a geo-
fyzik.

Narodil se 14. října 1918 v městečku Gorchovec (Rusko) v tehdejší
Vladimirské gubernii. V roce 1936 absolvoval V.V.Brovar v Moskvě
střední školu zreorganizovanou K. K. Masingem na vzorové gymná-
zium. Odborné vzdělání získal V.V. Brovar absolvováním MIIGAiK
(Moskevský institut inženýrů geodézie, fotogrammetrie a kartografie).
V letech druhé světové války pracoval ve válečném průmyslu a sou-
časně studoval na MIIGAiK, kde studia uzavřel jako inženýr se spe-
cializací geodetické astronomie. Jeho další odborný růst a vědecký
profil se formoval pod vedením M. S. Moloděnského.

V letech 1957-58 pracoval V.V. Brovar v Číně, ve Wuchangském
institutu geodézie a kartografie, kde se podílel na vytváření peda-
gogické základny pro výuku moderní teorie tvaru Země v Molo-
děnského pojetí. Konspekty jeho přednášek byly přeloženy do čín-
štiny a vydány tiskem. Spolu s V.A. Magnickým a B. B. Šimbirevem
napsali moderní učebnici "Teorie tvaru Země", založenou na teorii
Moloděnského. Poprvé vyšla tato kniha v Moskvě v roce 1961; v roce
1964 pak byla vydána v anglickém a v německém překladu. Na uve-
dené téma Brovar také přednášel na letní škole pořádané Geodetic-
kým institutem v Postupimi.

Tehdejší Brovarovy teoretické práce spočívaly ve zpřesnění Sto-
kesova vzorce pro výpočet výšek gravimetrického geoidu z tíhových
anomálií, k němuž připojil člen pro výpočet rozdílu geopotenciálů
na geoidu a na referenčním elipsoidu. V. V. Brovar pokračoval ve
studiu možností zjednodušení Moloděnského hraničního problému.
Výsledky byly publikovány v Bulletin géodésique, staly se tak zná-
mými i v zahraničí a byly využívány v rámci dalších domácích i za-
hraničních prací a studií.

Pro své onemocnění zanechává V. V. Brovar v roce 1967 pedago-
gické činnosti a doma pokračuje v teoretických studiích. Po zlepšení
svého zdravotního stavu pak od roku 1973 pracuje ve Šternbergově
astronomickém institutu Moskevské university. Odvozuje vztahy a sta-
novuje metodiku pro definici potenciálu tíže na Měsíci prostřednic-
tvím jeho radiálního zrychlení. V práci, která byla publikována, od-
vodil potenciál přitažlivosti planet s libovolným zploštěním. V roce

_ 1983 pak publikuje monografii "Tíhové pole v inženýrské geodézii."
V následujících letech Brovar zpřesňuje svá řešení pro definici po-

ruchového potenciálu na relativní přesnost řádově 5.10-5.

Důsledky tohoto zpřesnění se projevily také v dosažení řádově
stejně přesného řešení průběhu plochy kvazigeoidu, odvozené z mě-
ření GPS (Global Positioning System). Tento přístup a řešení bylo
popsáno ve "Fyzikální geodezii", vydané v CNIIGAiK (Central'nyj
naučno-issledovatel'skij institut geodezii, aerofotosjemki i kartogra-
fii), nejprve v roce 1966 a podruhé, již v nových podmínkách, pak
rozvinuto v roce 1999. Zmíněného přístupu bylo použito ve dvou
aktuálních projektech ruského základního výzkumu, založených na
Moloděnského řešení hraničního problému fyzikální geodézie.

V roce 1995 zveřejňuje ještě V. V. Brovar teorii optimalizace tí-
hového pole Země prostřednictvím minimalizace jejího tíhového
pole anomálního.

V.V. Brovar byl vzácný, přemýšlivý muž s dobrým srdcem; muž,
který měl rád i klasickou hudbu, kterou také sám provozoval.

Čest jeho památce!

BEŇÁK, M.-MEDVECKÝ, L.: Technicko-bezpečnostný
dohlhd na vodnom diele Thrček

MARTIŠKOVÁ, D.: Preberanie registrov obnovenej
evidencie pozemkov do katastra nehnutel'ností

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁRA

14. marca 2000 - Ing. JozeC Ružarovský, vedúci oddelenia tech-
nické dokumentácie a poskytovania informácií katastrálneho od-
boru (KO) Okresného úradu (OÚ) v Trnave. Narodil sa v Dolných
Orešanoch (okres Trnava). Po absolvovaní odboru geodézia a kar-
tografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1974 nastúpil do Geodézie, n. p., (od I. 7. 1989
š. p.) Bratislava, oddiel evidencie nehnuťel'ností (EN) v Trnave, kde
pracoval v oblasti EN a vyhotovovania geometrických plánov.
V roku 1991 prešiel do Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bra-
tislave, strediska obnovy operátov ako vedúci oddielu základnej
mapy vel'kej mierky v Trnave. I. 4. 1992 prišiel do Strediska geo-
dézie (SG) v Trnave SGK a I. 1. 1993 do Správy katastra (SK) Tr-
nava Katastrálneho úradu v Bratislave. V SG a v SK okrem prác
v oblasti katastra nehnutel'ností vykonával funkciu zástupcu vedú-
ceho SG a zástupcu riaditel'a SK. 24. 7. 1996 bol poverený vede-
ním technického oddelenia KOOÚ v Trnave. V terajšej funkcii je
od I. 9. 1999.

21. marca 2000 - Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, výkonný riaditel' geo-
detickej firmy Geometra Košice. Rodák zo Slovenského Nového
Mesta (okres Trebišov). Po absolvovaní Strednej priemyselnej
školy stavebnej a zemeračskej v Košiciach v roku 1969 nastúpil do
Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, závod v Prešove. Tu praco-
val na prevádzke technicko-hospodárskeho mapovania (THM).
V rokoch 1970 až 1975 študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave odbor geodézia a kartografia.
Po jeho skončení nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava,
kde pracoval ako vedúci meračskej čaty na údržbe trigonometric-
kých bodov. I. I. 1980 prešiel do Krajskej správy geodézie a kar-
tografie (KSGK) v Košiciach, kde vykonával zadávanie, kontrolu
a preberanie prác evidencie nehnuterností, THM, respektíve zá-
kladnej mapy vel'kej mierky. V dobe od I. 12. 1987 do 28. 2. 1989
pósobil ako expert francúzskej firmy Hydroproet Est v Alžírsku pri
vyhotovovaní mapových podklad ov na majetkovoprávne vyrovna-
nie a projektovanie priehrad. Po návrate posobil v KSGK ako ko-
ordinátor geodetických a kartografických prác a od I. I. 1991 zá-
stupca riaditel'a KSGK. Od I. I. 1993 do 23. 7. 1996 vykonával
zástupcu prednostu Katastrálneho úradu v Košiciach. Od 24. 7. 1996
do 31. 1. 1997 pracoval v katastrálnom odbore Krajského úradu
v Košiciach. V terajšej funkci i je od 1. 2. 1997. Od roku 1991 je
členom 7. komisie Medzinárodnej federácie geodetov pre kataster
a správu územia. Záslužná je jeho činnosť aj v Slovenskej spoloč-
nosti geodetov a kartografovo
20. mája 2000 - Ing. Alžbeta Neviďanská, vedúca katastrálneho od-
boru Okresného úradu v Galante. Narodila sa v Herczegt6ttes (Ma-
ďarská republika). Po maturite na Gymnáziu v Galante nastúpila
23.9. 1968 do Strediska geodézie (SG) Galanta Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave. Popri zamestnaní absolvovala nadstavbové
štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave (1973)
a odbor geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave (1982). V rokoch 1984 až 1990
pracovala v Geodézii, n. p., (od 1. 7. 1989 Š. p.) Bratislava, oddiel
evidencie nehnutel'ností (EN) v Galante, kde vykonávala práce v ob-
lasti EN a notársko-technické práce. V roku 1991 prešla do Správy
geodézie a kartografie v Bratislave - SG Galanta a 1. I. 1993 do
Správy katastra (SK) Galanta Katastrálneho úradu (KÚ) v Bratislave.
V SG a v SK okrem prác v oblasti katastra nehnutel'ností vykoná-
vala funkciu zástupkyne vedúceho SG a zástupkyne riaditel'a SK.
1. 9. 1993 bola vymenovaná za riaditel'ku SK Galanta KÚ. V teraj-
šej funkcii posobí od 24.7. 1996.

Výročie 55 rokov:
24. dubna 2000 - Ing. Jiří Kupka, ředitel Katastrálního úřadu v Ho-
doníně. Narozen v moravskoslováckém Kyjově, vystudoval obor
geodezie na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde absolvoval v r.
1969. Po kratší praxi v brněnském Keramoprojektu a Zemědělském
stavebním podniku v Kyjově nastoupil v r. 1972 do Geodezie Brno,
kde zastával funkce vedoucího odd. evidence nemovitostí na kyjov-
ském pracovišti dřívějšího Střediska geodezie, Hodonín; v r. 1979
se stal jeho vedoucím. Od r. 1993 je ředitelem Katastrálního úřadu
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v Hodoníně a mj. se významnou měrou zasloužilo jeho nové sídlo
v modernější budově.
10. mája 2000 - Ing. Dagmar Martišková, vedúca katastrálneho
odboru Okresného úradu v Nitre. Narodila sa v Lakšárskej Novej
Vsi (okres Senica). Po skončení odboru geodézia a kartografia na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1969 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave -
Stredisko geodézie (SG) v Nitre, kde pracovala v oblasti evidencie
nehnutel'ností (EN). I. 10.1973 prešla do Správy geodézie a karto-
grafie (SGK) v Bratislave - SG v Nitre, kde od 15. 12. 1973 do
31. 12. 1985 bola vedúcou SG. Od I. I. 1986 do 31. 12. 1990 pra-
covala v Geodézii, n. p., (nesk6r š. p.) Bratislava, najsk6r ako ve-
dúca oddielu EN, pracovisko Nitra a od I. I. 1989 do 31. 12. 1990
ako vedúca prevádzky obnovy mapového fondu a EN, pracovisko
Nitra. I. 1. 1991 sa opať vrátila do SGK - SG v Nitre ako jeho ve-
dúca. Od I. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol a riaditel'kou Správy katastra
Nitra Katastrálneho úradu v Bratislave. V terajšej funkcii p6sobí od
24. 7. 1996. Má zásluhu na zavedení automatizácie katastra nehnu-
tel'ností (KN) v rámci okresu. Od roku 1985 externe prednáša vy-
brané kapitoly z KN (predtým z EN) na Vysokej škole pol'nohospo-
dárskej (od roku 1996 Slovenská pol'nohospodárska univerzita)
v Nitre.
I. června 2000 - Ing. Anna Kesslerová, rodačka z Prahy, absol-
ventka Střední průmyslové školy (SPŠ) zeměměřické a oboru geo-
dezie a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze (1969). Po krátké
praxi na Středisku geodezie v České Lípě je od roku 1970 učitelkou
na SPŠ zeměměřické v Praze. Její specializací je fotogrammetrie,
vyučuje též geodezii a geodetické výpočty.

Výročí 60 let:

10. dubna 2000 - Ing. Jiří Vaingát. Narodil se v Praze. Po absol-
vování střední školy nastoupil do tehdejšího Geodetického a topo-
grafického ústavu v Praze na Geodeticko-astronomickou observatoř
Pecný v Ondřejově v roce 1958. Fakultu stavební ČVUT v Praze ab-
solvoval v r. 1968. V roce 1971 nastoupil do Geodetíckého ústavu,
kde prac:oval v triangulaci a gravimetrii. V roce 1974 přešel na teh-
dejší ČUGK, kde jeho hlavní pracovní náplní bylo vedení redakce
časopisu Geodetický a kartografický obzor a agenda tiskového ta-
jemníka. V r. 1978 se stal tajemníkem Společnosti geodézie a kar-
tografie České rady Československé vědeckotechnické společnosti.
V období 1983-1990 zastával funkci tajemníka Československého
výboru geodetů a kartografů a Československých národních komi-
tétů pro FlG, ISPRS a ICA. V současnosti pracuje jako tajemník Čes-
kého svazu geodetů a kartografů.
29. května 2000 - Ing. Miroslav Pfaur, zástupce ředitele Katastrál-
ního úřadu v Českých Budějovicích. Narodil se v Pravíkově, okr.
Pelhřimov. Studium oboru geodezie Fakulty stavební ČVUT v Praze
ukončil v roce 1960. V resortu pracuje od roku 1962, kdy nastoupil
k tehdejší Inženýrské geodezii, n. p., v Českých Budějovicích.
30. května 2000 - Ing. Jiří Švec. Pochází ze smíšené česko-maďar-
ské rodiny, syn zeměměřiče. Dětství prožil v Praze a v Karlových
Varech. Po ukončení jedenáctileté střední školy absolvoval v letech
1958-63 ČVUT, Fakultu stavební, směr zeměměřický. Věnoval se
kartografick~ specializaci, promoval v červnu 1963. Jeho působení
v resortu ČUZK bylo až do roku 1985 úzce spjato s kartografickou
specializací (sestavitel, investor státního mapového díla, odbyt map),
postupně přecházel do ekonomické agendy. Od roku 1993 pracuje
na ČUZK jako ředitel odboru rozpočtu a financování.

Výročie 65 rokov:

I. apríla 2000 - Ing. Helena Žaarová. Narodila sa v Okoličnej na
Ostrove (okres Komárno). Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vyso-
kej školy technickej v Bratislave v roku 1958 zostala verná Brati-
slave. Najsk6r pracovala v Geodetickom ústave (1958 až 1965),
kde ako vedúca čaty vykonáyala najma mapovacie práce. V rokoch
1966 až 1969 pracovala v Ustave geodézie a kartografie a v Inži-
nierskej geodézii, n. p., na úseku plánovania (prevádzková pláno-
vačka). V roku 1969 prešla do Slovenského úradu geodézíe a kar-
tografie, kde pracovala na úseku vedecko-technického rozvoj a až
do 30. 4. 1991, t. j. do odchodu do d6chodku. Čitatelia nášho ča-
sopisu ju poznajú ako autorku príspevkov. Je nositefkou vyzna-
menaní.

29. dubna 2000 - Ing. Eva Rodrová. Narodila se ve Vysokém Mýtě.
Po absolvování gymnázia studovala Zeměměřickou fakultu ČVUT
v Praze a studium ukončila státní zkouškou v roce 1958. Po skon-
čení studií nastoupila do Oblastního ústavu geodézie a kartografie

v Pardubicích. V ústavu a později v Inženýrské geodézii, závod Par-
dubice a Geodézii n. p. Pardubice zastávala různé funkce, a to ve-
doucího oddílu v provoze kartografie a mapování, vedoucího tech-
nického střediska služeb a od r. 1987 vedoucího výpočetního
střediska. Aktivně pracovala v pobočce dřívější Československé vě-
deckotechnické společnosti. Do důchodu odešla v r. 1990.
20. mája 2000 - Ing. Kazimír Kmeť. Rodák z Oslian (okres Prie-
vidza). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Agroprojektu (nesk6r P6do-
hospodársky projektový ústav) v Banskej Bystrici. Najsk6r vyko-
nával hospodárskotechnické úpravy pozemkov a od roku 1961 ma-
povacie a vytyčovacie práce. Od roku 1965 bol vedúcim geodetickej
skupiny, pričom vykonával aj meračské práce. I. 9. 1973 prešie1 do
Kraj skej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici, do od-
delenia pre koordináciu prác. Od I. 7.1975 do 31. 12. 1990 vyko-
nával funkciu vedúceho oddelenia pre zadávanie a preberanie
geodetických a kartografických prác a od I. I. 1991 do 31. 7.1991
funkciu vedúceho technického odboru. Ako skúsený odborník pri-
šiel I. 8. 1991 do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od
I. I. 19?3 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub-
liky - UGKK SR) do funkcie vedúci odborný referent špecialista
pre tvorbu základnej mapy vel'kej mierky odboru inšpektorátu. Od
6. 10. 1993 do 31. 12. 1999 p6sobil vo funcii inšpektora pre obnovu
katastrálneho operátu odboru katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR. Do
d6chodku odišiel 29. 1. 1997. Je nositel'om rezortného vyzname-
nania.

Výročí 70 let:
II. dubna 2000 - Ing. Jiří Kopka, zástupce vedoucího střediska ma-
pování a vedoucí střediska mikrofilmu dřívějšího n. p. Geodézie,
Brno.
22. apríla 2000 - prof. Ing. Juraj Siitti, DrSc., pedagogický pra-
covník Katedry geotechniky a dopravných stavieb Stavebnej fakulty
(SvF) Technickej univerzity (TU) v Košiciach. Narodil sa v Nových
Zámkoch. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte sta-
vebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpil ako asistent na Katedre
banského meračstva a geofyziky (KBMG) Baníckej fakulty (BF)
Vysokej školy technickej (VŠT) v Košiciach (teraz TU). Za takmer
47 rokov svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými pedagogic-
kými stupňami: zástupca docenta (1960), docent (1963), mimo-
riadny profesor (1972) a od 1. 2. 1978 riadny profesor pre odbor
geodézia a banské meračstvo. Vedeckú hodnosť kandidáta vied zís-
kal v roku 1964 a doktora vied v roku 1976. Viedol KBMG BF
(1965 až 1980) a vykonával významné akademické funkcie: pro-
dekan BF VŠT (1964 až 1971), dekan BF VŠT (1972 až 1977) a de-
kan SvF VŠT (1977 až 1990). Do 31. 8. 1999 p6sobil na Katedre
geodézie a geofyziky Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geo-
technológíí TU. Od 1. 9. 1999 p6sobí na SvF TU. Je členom via-
cerých vedeckých, odborných a pedagogických komisií, školitefom
doktorandov (predtým vedeckých ašpirantov) a pracuje v medziná-
rodných organizáciách. Má rozsiahlu posudkovú, prednáškovú
(u nás i v zahraničí), publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť. Na-
písal vyše 300 prác (niektoré v spoluautorstve), a to vysokoškolské
učebnice (3), dočasné vysokoškolské učebnice (14), monografie (2)
a odborné a vedecké práce, ktorých odborná problematika je široká,
pričom mnohé sú p6vodné a sú citované v našej i v zahraničnej li-
teratúre. Časť jeho prác bola publikovaná v zahraničných časopi-
soch, respektíve vo svetových jazykoch. Bol zodpovedným riešite-
fom 9 výskumných úloh. Je nositeIom viacerých vyznamenaní
a pamatných medailí.
8. května 2000 - Ing. Lubomír Triiger, CSc., rodák z Plzně, dříve
specialista Zeměměřického úřadu, Praha. Na ČVUT v Praze v r. 1953
absolvoval zeměměřické studium a r. 1957 obhájil kandidátskou di-
sertaci. Po krátkém působení v oddílu nivelace tehdejšího Geode-
tického a topografického ústavu v Praze přešel v r. 1958 od oddílu
gravimetrie, kde se vypracoval mezi naše přední odborníky. vý-
znamnou měrou se zasloužilo rozvoj čs. gravimetrické sítě ajejí vy-
rovnání a zapojení do mezinárodních systémů. S tím byla spojena
i jeho vědecká činnost v přístrojové oblasti, zkouškách gravimetrů,
ve výzkumu neslapových časových změn tíhového pole a v techno-
logii měření. Je autorem řady výzkumných zpráv, 30 původních vě-
deckých prací a spoluautorem řady projektů a byl přímým účastní-
kem prací v mezinárodní spolupráci.
10. května 2000 - Ing. Zdeněk Wiedner, rodák z Bratislavy. Ze-
měměřické inženýrství vystudoval na Zeměměřické fakultě CVUT
v Praze v r. 1956. Od téhož roku zaměstnanec tehdejšího Geodetic-
kého a topografického ústavu, Praha. Specialista v oboru triangu-
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lace. Své bohaté odborné zkušenosti uplatnil jako expert OSN při
budování trigonometrické sítě v Nepálu a rovněž při založení Geo-
detického úřadu v Káthmandú, jehož ředitelem byl v letech
1970-1977. Po návratu do vlasti působil ve funkci náměstka ředi-
tele Geodetického ústavu v období 1977-1984, od r. 1985 ve funkci
vedoucího oddělení technického rozvoje a zahraničních prací a v ob-
dobí 1986-1988 znovu jako expert OSN u Úřadu v Káthmandú. Do
důchodu odešel v červnu 1990.
14. května 2000 - Ing. Jitka Puklová, někdejší odborná asistentka
katedry geodezie Stavební fakulty CVUT v Praze, spoluautorka řady
skript a výukových textů.
21. května 2000 - Ing. Jaroslav Kunssberger, dříve dlouholetý za-
městnanec Zeměměřického úřadu (ZÚ). Od roku 1958 pracoval pře-
vážně v oblasti nivelace, i když byl i vedoucím středisek technic-
kého rozvoje a reprografie. Jako samostatný projektant se podílel
na rekognoskaci nivelačních pořadů. Byl rovněž autorem souboru
programů nivelačních výpočtů, který se v ZÚ používal. Z mimo-
pracovní oblasti je třeba připomenout jeho mnohaletou činnost v dří-
vější Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti, kde působil
jako předseda Městského výboru Společnosti geodezie a kartografie
v Praze.
26. června 2000 - Ing. Hynek Kohl, rodák z Náchoda, absolvent
oboru geodezie a kartografie na CVUT v Praze. Prošel bohatou od-
bornou praxí, mj. jako vedoucí dřívějších středisek geodezie Brou-
mov, Kladno a Praha-východ. Zastával významné funkce v dalších
ústavech resortu: v letech 1974-1978 byl ředitelem Geodetické a kar-
tografické správy, Praha, poté náměstkem předsedy Ceského úřadu
geodetického a kartografického a r. 1987-1989 ředitelem Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdi-
bech.
28. června 2000 - Ing. Alexej Hrabě, rodák z Prahy, dlouholetý
vedoucí odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřadu Pra-
ha a jeho předchůdců, jeden z našich nejvýznamnějších odborníků
v nivelaci a v oblasti geodynamiky. Aktivně se podílel na všech eta-
pách prací v sítích opakovaných nivelací; zvláště se zasloužilo za-
vedení nových druhů kvalitních hloubkových a tyčových stabilizací
do Ceskoslovenské jednotné nivelační sítě. V posledním období
završil své dílo převedením Ceské nivelační sítě do systému geo-
potenciálních rozdílů a jejím připojením na Jednotnou evropskou
nivelační síť. Je autorem systému technických předpisů z oblasti
velmi přesné nivelace; externě se podílí na vedení a oponentuře di-
plomových prací.

Výročie 75 rokov:

24. apríla 2000 - prof. Ing. Anton Suchánek, PhD. Rodák z Bo-
huníc (dnes časť obce Pruské, okres Ilava). Štúdium zememeračského
inžinierstva skončil v roku 1950 na Fakulte špeciálnych náuk Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) a nastúpil pe-
dagogickú dráhu. V rokoch 1951 až 1954 bol interným vedeckým
ašpirantom na Ceskom vysokom učení technickom v Prahe, kde zís-
kal aj vedeckú hodnosť kandidáta vied. Od roku 1954 do 1. 2.1990,
1.j. do odchodu do dóchodku, pósobil na odbore geodézia a karto-
grafia Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT. Za docenta pre odbor geodé-
zia bol vymenovaný v roku 1956 a za riadneho profesora v roku
1964. V rokoch 1958 až 1978 viedol Katedru geodetických zákla-
dov SvF SVŠT. V rokoch 1959 až 1965 tri funkčné obdobia vyko-
nával akademickú funkciu prodekana SvF SVŠT a od roku 1974 do
I. 2. 1990 pósobil v akademickej funkcii prorektora pre rozvoj a in-
vestičnú výstavbu SVŠT. Bol členom mnohých vedeckých a odbor-
ných komisií na SVŠT a v iných vedeckých a odborných inštitú-
ciách. Je autorom dočasných vysokoškolských učebníc, známej kniž-
nej publikácie "Polygonometria so základnicovou latou" a viacerých
vedeckých a odborných článkov. Je nositefom mnohých vyzname-
naní.

1. mája 2000 - plk. Ing. Vladislav Oliva. Rodák z Křtomil (dnes
časť obce Lipová, okres Přerov - Ceská republika). Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na Vojenskej akadémii Antonína Zá-
potockého v Brne.v roku 1956 nastúpil do Vojenského kartografic-
kého ústavu (VKU) v Banskej Bystrici, od roku 1974 v Harmanci,
kde pracoval do 31. 12. 1990,1. j. do odchodu do dóchodku. Jeho
organizačný talent sa plne prejavil na tomto ústave, kde prešiel róz-
nymi funkciami až po náčelníka VKÚ. Svoje organizačné schopnosti
a praktické skúsenosti uplatnil nielen vo funkcii náčelníka VKÚ, ale
aj ako technický redaktor Ceskoslovenského vojenského atlasu (vy-
daného v roku 1965) a ako zodpovedný technický redaktor Vojen-
ského zeměpisného atlasu (vydaného v roku 1975). Osobitne treba
oceniť jeho dlhoročnú aktívnu činnosť vo vedecko-technickej spo-
ločnosti. Je nositefom civilných a vojenských vyznamenaní.

Výročie 80 rokov:
19. máia 2000 - Ing. Eugen Uhliarik. Rodák z Dolného Hričova
(okres Zilina). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte špe-
ciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 1.3.
1947 nastúpil do zememeračského odboru Povereníctva techniky. Po
zriadení Slovenského zememeračského a kartografického ústavu
v Bratislave v roku 1950, ktorý bol premenovaný na Geodetický, ~o-
pografický a kartografický ústava neskór na Geodetický ústav (GU),
Kartografický a geodetický fond a GÚ, n. p., prešiel na tento ústav,
kde vykonával viaceré funkcie, najma na úseku geodetických zá-
kladov. I. 6. 1984 odišiel do dóchodku. Je nositefom rezortných vy-
znamenaní.

Výročí 85 let:
23. května 2000 - Ing. Vladimír Ledvinka, rodák z Poděbrad, dů-
stojník-geodet někdejší čs. armády. Po bohaté praxi v aktivní službě
byl odborným asistentem katedry geodezie CVUT v Praze. Je spo-
luautorem knihy Ctení leteckých a pozemních snímků (r. ]959) a au-
torem skript Topografické kreslení.

Z ďalších výročí pripomíname:
5. dubna 1930 - před 70 lety se narodil v Brně doc. Ing. Jiří
Pažourek, CSc .. Absolvent zeměměřického studia na tehdejší Slo-
venské vysoké škole technické v Bratislavě (r. 1953). Během jede-
náctileté praxe v brněnských organizacích - Vojenském projekto-
vém ústavu, Vojenských stavbách a Zdravoprojektu - získal cenné
zkušenosti ve speciálních oblastech inženýrské geodezie a inves-
tiční výstavby, které využíval od nástupu na katedru geodezie
Vysokého učení technického v Brně v r. 1964. Kandidátskou di-
sertaci obhájil r. 1981, docentem byl jmenován v r. 1985. Věnoval
se především problematice sledování deformací staveb, rozvíjel a do
praxe zavedl metodu hydrostatické nivelace (např. monitorování sta-
bility turboagregátů elektrárny Dukovany). Je autorem řady skript
a několika desítek domácích i zahraničních publikací a referátů pre-
zentovaných na sympoziích. Jako vysokoškolský pedagog na
Ústavu geodezie Fakulty stavební VUT v Brně udržoval vědecké
kontakty se zahraničními pracovišti a věnoval se i činnosti ve státní
zkušební komisi pro obhajoby diplomových prací. Zemřel dne 28. 7.
1998 v Brně.
9. apríla 1905 - pred 95 rokmi sa narodil v Nitre František Mol-
nár. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil 25. 6. 1938. Napo-
sledy pracoval v Geodetickom ústave, n. p., Bratislava, odkial' 31. 12.
1979 odišiel do dóchodku. Ako pracovník triangulácie, dokumentá-
cie a vedúci zvláštneho útvaru bol príkladom svedomitosti a zodpo-
vednosti. Zomrel29. 4. 1988 v Bratislave.
12. dubna 1915 - před 85 lety se narodil v Podmoklech Doc. Ing.
Jaromír Tlustý, bývalý vedoucí katedry speciální geodezie Fakulty
stavební CVUT v Praze. Po absolvování zeměměřického studia na
CVUT v r. 1939 pracoval v různých funkcích v triangulaci, topo-
grafickém mapování i v civilní službě. Roku 1958 přešel na býva-
lou Zeměměřickou fakultu CVUT. Jako pedagog se věnoval ekono-
mice geodetických prací a výzkumu laserů pro měřické účely, za
který byl oceněn Národní cenou CSSR. Roku] 962 se jako geodet
a fotogrammetr zúčastnil archeologické expedice v Egyptě. Je auto-
rem skript, řady odborných prací a patentů. Jeho činnost byla oce-
něna udělením stříbrné a zlaté Felberovy medaile CVUT. Zemřel
25. 12. 1999 v Praze.
15. aI!ríla 1915 - pred 85 rokmi sa narodil v Leviciach Ing. Ladi-
slav Sinka. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Ces-
kom vysokom učení technickom v Prahe roku 1939, celý život zo-
stal verný geodézii a kartografii. Pósobil v Bratislave na viacerých
pracoviskách: Katastrálny meračský úrad (1939 až 1948), zememe-
račský odbor povereníctiev Slovenskej národnej rady (financií, tech-
niky, stavebníctva - 1948 až 1953), vedúci odboru v Správe geodé-
zie a kartografie na Slovensku (1954 až 1960) a v rokoch 1960 až
1976 ako námestník riaditefa Geodetického ústavu, Oblastného
ústavu geodézie a Geodézie, n. p. Aktívne pracoval v odborných re-
zortných komisiách. Bol dlhoročným členom redakčnej rady Geo-
detického a kartografického obzoru. Zaslúžil sa o rozvoj evidencie
nehnutefností na Slovensku. Bol nositel'om rezortných vyznamenaní.
Zomrel 10. 12. 1976 v Bratislave.
25. apríla 1950 - pred 50 rokmi bol vládnym nariadením Č. 43/1950
Zb. zriadený pri Povereníctve techniky (PT) oblastný orgán - Slo-
venský zememeračský a kartografický ústav (SLOVZAKÚ)
v Bratislave, pre verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštát-
neho významu a práce osobitnej povahy a dóležitosti. Podfa vyhlášky
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č. 197/1950 Úradného vestníka (II. diel oznamovací) bol i do SLOV-
ZAKÚ zlúčené: Triangulačná kancelária PT v Bratislave, Fotogra-
metrický ústav pre Slovensko v Bratislave, Reprodukčný ústav PT
v Martine a Archív máp katastrálnych v Bratislave, ako aj agenda
výškových geodetických základov. Dňom I. I. 1954 z neho vznikol
Geodetický, topografický a kartografický ústav.
3. května 1905 - před 95 lety se v Jeřicích narodil Ing. Dr. Bohu-
mil Pour. Vystudoval Státní reálku v Kostelci nad Orlicí. Diplom
v oboru zeměměřického inženýrství získal v roce 1929 na Českém
vysokém učení tec~nickém v Praze. Ještě jako student byl ustano-
ven asistentem v Ustavu praktické geometrie profesora Petříka.
V letech 1931-1938 je zaměstnán ve Státním pozemkovém úřadu
v Praze. V letech 1939-1951 působil v Inženýrské komoře ČSR,
potom v Investiční bance v Praze (1951-1955), v Báňských pro-
jektech v Praze (1956-1958), ve Stavebních závodech Jáchymov-
ských dolů v Příbrami (1958-1959), v n. p. Orgrez v Praze
(1959-1965) a konečně na generálním ředitelství Českých energe-
tických závodů v Praze (1965-1969). Ve všech životních obdobích
hledá a nalézá prostor pro realizaci svého pojetí inženýrství jako
poslání ve službách civilizace a kultury. Kvalifikovaně a nikoli spo-
radicky publikuje. Napsal více než 200 prací. Patrně největší pro-
slulost získala jeho kniha "O nové inženýrství". Na základě obha-
joby rukopisu této knihy udělila mu jeho Alma mater v roce 1945
titul doktora technických věd. Mnoho práce vykonal pro české
a československé inženýrské hnutí. Sporadicky, ale aktuálně a na
velmi solidní úrovni se vracel k pedagogické práci a byl v sou-
stavném kontaktu se svým mateřským vysokým učením jako člen
komise pro dějiny ČVUT v Praze. V tvořivé práci neustal ani v čase
pokročilého podzimu života. Zemřel II. 9. 1982.
18. května 1910 - před 90 lety se narodil ve Vidochově (okres Jičín)
Ing. Alois Rais, někdejší vedoucí geodet Geodetického ústavu
v Praze. Zeměměřické inženýrství absolvoval v r. 1947 na ČVUT
v Praze. Působil převážně v triangulaci a krátce v gravimetrii. V ob-
dobí 1956-1960 pracoval na tehdejší Ústřední správě geodézie a kar-
tografie, podílel se na vědeckotechnické spolupráci se sousedními
státy a aktivně se angažoval v Československé vědeckotechnické
společnosti. Do důchodu odešel v r. 1978; přitom do r. 1984 praco-
val na krátkodobé úvazky. Zemřel 24. 3. 1994 v Praze.
19. mája 1910 - pred 90 rokmi sa narodil v Nemšovej (okres Tren-
čín) prof. Ing. Ján Krajčí, významný predstaviteI slovenskej geo-
dézie. Zememeračské inžinierstvo skončil na Českej vysokej škole
technickej v Brne v roku 1934. V tomto roku začal pracovať
v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Trenčíne, odkiaI pre-
šiel do Generálneho finančného riaditeIstva v Bratislave. Prvé kon-
takty s oddelením zememeračského inžinierstva Slovenskej vyso-
kej školy technickej v Bratislave (SVŠT) nadviazal v roku 1940,
kde p6sobil ako asistent, nesk6r ako suplent. V roku 1942 založil
a viedol Ústav užitej geodézie. V roku 1945 bol vymenovaný za mi-
moriadneho profesora a do služieb SVŠT prešiel plne pracovať
v roku 1946. V školskom roku (šk. r.) 1947/1948 vykonával aka-
demickú funkci u dekana a v šk. r. 1948/1949 akademickú funkciu
prodekana odboru špeciálnych náuk SVŠT. V rokoch 1952 až 1958
bol vedúcim Katedry geodetických základov (KGZ) Fakulty inži-
nierskeho staviteIstva (fIS) SVST a v rokoch 1957 až 1959 aj ve-
dúcim Astronomicko-geodetického observatória (AGO) pri KGZ
fIS SVŠT. V roku 1966 bol vymenovaný za riadneho profesora. Za-
loženie a vybudovanie AGO, ako vedeckovýskumného pracoviska,
bolo priekopníckym činom, ktorého význam zd6razňuje jeho mno-
horočná účasť v Medzinárodnej časovej službe. Napísal 10 dočas-
ných vysokoškolských učebníc, monografiu "Lokálne geodetické
siete" a viac ako dve desiatky vedeckých a odborných prác. Zom-
rel I. 3. 1985 v Košiciach.
23. května 1910 - před 90 lety se narodil Ing. Antonín Koláčný,
CSc. Jeho odborná dráha zahrnovala katastr, triangulaci, delimitační
práce a především kartografii. Hodnost kandidáta věd mu byla udě-
lena v r. 1962. Byl vedoucím pracovníkem Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického, členem kolegia geolo-
gie a kartografie tehdejší Československé akademie věd, členem
a funkcionářem Mezinárodní geografické unie. Velmi bohatá byla
jeho činnost publikační. Zemřel v roce 1991 v Praze.
27. května 1930 - před 70 lety se narodil v Písku prof. RNDr. Ka-
rel Pěč, DrSc., profesor geofyziky na Matematickofyzikální fakultě

University Karlovy (UK) v Praze, vynikající odborník s širokým
vědeckým záběrem v řadě geofyzikálních disciplin. Studoval geo-
fyziku u profesora Zátopka na UK, kde, s výjimkou studijního po-
bytu na Dominion Observatory v Ottawě (Kanada), celý svůj život
působil jako asistent, docent, profesor a posléze jako vedoucí ka-
tedry geofyziky. Svou vědeckou práci začínal v oboru šíření seis-
mických vln a stal se jedním ze spoluzakladatelů uznávané pražské
školy fyziky seismických vln. Fundamentální jsou zejména jeho
práce věnované analýze kontinentálních povrchových vln Lg a Rg.
Později se intenzivně zabýval analýzou globálních geofyzikálních
polí, vypracoval původní teorii korelační analýzy těchto polí a vy-
šetřil symetrické vlastnosti gravitačního pole a pole tepelných toků.
Značný ohlas vyvolaly práce, v nichž se se svými spolupracovníky
věnoval tíhovému poli Země ajeho globální inverzi. Přínosem jsou
především třírozměrné gravimetrické hustotní modely pláště, které
tvoří protiváhu seismickým modelům francouzské a americké školy.
S větším ohlasem se rovněž setkaly práce týkající se fyziky tere-
strických planet; byl spoluautorem třírozměrného modelu hustot-
ních nehomogenit Měsíce a podílel se na přesném výpočtu vněj-
šího gravitačního pole Phobosu na základě družicových snímků. Šíři
jeho vědecké erudice dokládá i série prací, v nichž byla vytvořena
teorie elektromagnetické indukce ve vodivostně laterálně nehomo-
genní Zemi. Metodicky se podílel na řešení obrácené úlohy pro
hloubkové rozložení vodivosti Země a na interpretaci karpatské vo-
divostní anomálie. Významně zasáhl v celosvětovém měřítku i do
soudobého rozvoje geodynamiky, která dnes vtiskuje geodézii zá-
sadní rozvojový trend. Je to patrné i z knihy Tíhové pole a dyna-
mika Země, která vyšla v nakladatelství Academie r. 1988 ar. 1993
v anglickém překladu ve Springer Verlag (Heidelberg). Zemřel dne
9.4. 1993.
29. května 1905 - před 95 lety se narodil Doc. Ing. Dr. Franti-
šek Cach, dlouholetý učitel na Fakultě stavební ČVUT v Praze,
publikačně významně činný, uznávaný numismatik. Zemřel 17. 10.
1995.
I. júna 1970 - pred 30 rokmi bola zriadená Terminologická komi-
sia pre odvetvie geodézie a kartografie, ako poradný. orgán Slo-
venského úradu geodézie a kartografie (od I. I. 1993 Urad geodé-
zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) na posudzovanie
a tvorbu slovenskej geodetickej a kartografickej terminológie.
4. června 1930 - před 70 lety se narodil v Českých Budějovicích
prof. Ing. Jiří Matouš, DrSc. Roku 1953 absolvoval Hornicko-
geologickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Během stu-
dií byl asistentem Ústavu důlního měřictví a geodézie, vedeného
akademikem F. Čechurou. Do roku 1959 pracoval jako odborný
asistent a poté odešel do praxe jako vedoucí odboru důlního mě-
řiče na Dole Trojice a Dole Petr Bezruč. Kandidátskou práci ob-
hájil 1963, o rok později habilitační práci. Roku 1964 byl jmeno-
ván docentem katedry důlního měřictví. Doktorskou disertační
práci v oboru důlního měřictví obhájil roku 1989 a o rok později
byl jmenován profesorem. Jeho pedagogická a odborná činnost je
velmi rozsáhlá. Publikoval 12 knih a skript a asi 70 původních vě-
deckých prací. Z jeho práce v odborných společnostech je nutno
především zmínit dvouleté funkční období prezidenta prezidia Me-
zinárodní společnosti důlních měřičů (lSM), do kterého spadalo
i úspěšné uspořádání IX. kongresu roku 1994 v Praze. Zemřel
9. 4. 1995 v Ostravě.
24. júna 1905 - pred 95 rokmi sa narodil v Žiline prof. Ing. Ján Mi-
kuša. Zememeračské inžinierstvo študoval v Brne a v Prahe. V roku
1927 začína jeho pestrá geodetická prax. Po rozsiahlej praxi pri-
chádza v roku 1939 s velkými odbornými a organizačnými skúse-
nosťami na novozriadenú Slovenskú vysokú školu technickú v Bra-
tislave (SVŠT). Ako prvý profesor na odbore zememeračského
inžinierstva mal výrazný a významný podiel na rozvoji, výstavbe
a organizácii štúdia geodézie a kartografie na SVŠT. Vykonával
viaceré významné pedagogické a akademické funkcie: prednosta
Ústavu náuky o pozemkovom katastri a pozemkových úprav, dekan
odboru špeciálnych náuk SVŠT, prodekan Fakulty inžinierskeho sta-
vitel'stva (fIS) SVŠT a vedúci Katedry mapovania a pozemkových
úprav fIS SVŠT. Bol známy ako významný odborník z oblasti ka-
tastra (evidencie) nehnutel'ností, mapovania a pozemkových úprav.
Zomrel 31. 12. 1980 v Bratislave.
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VII. Medzinárodná konferencia Geodézia a kartografia v doprave
(k str. 115 a 116)

Obr. 2 pohrad na pracovné predsedníctvo konferencie (sprava Ing. M. Beňák, podpredseda predstavenstva
Komory geodetov a kartografov; Ing. E. Maták, predseda Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov; doc.

Ing. 1. Čižmár, PhD., predseda Kartografickej spoločnosti SR; dr. ini. K. Juzwa, Stowarzyszenie geodetów
polskich; Ing. P. Polák, predseda Českého svazu geodetů a kartografů; prof Ing. L. Bitterer, PhD.. odborný

garant konferencie) a referujúceho Ing. Š. Lukáča

Ohr. 3 Banská Štiavnica
Snímka: Ing. Š. Lukáč, KGZ SvF STU



13. Kartografická konferencia s medzinárodnou účasťou
(k str. 117 a 118)

Obr. I Stretnutie (asti slovenských kartograťov
s prof d,: M. Woodom (tretí zľava) na Katedre mapovania a poz.emkových úprav SvF STU
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