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Vyrovnání polygonového pořadu
metodou nejmenších čtverců

Výpočet bodů podrobného bodového pole zaměřených
polygonovými pořady je možný podle [7] buď přibližným vyrovnáním nebo vyrovnáním metodou nejmenších čtverců (MNČ). Přibližné vyrovnání lze použít
u všech tříd přesnosti, vyrovnání MNČ se doporučuje
u pořadů I. a 2. třídy přesnosti. Vyrovnání MNČ je
prakticky možné jen na počítačích. Na rozdíl od přibližného vyrovnání (odděleného úhlového a souřadnicového) umožňuje vyrovnat úhly a délky jako jeden celek, stanovit mezní hodnoty uzávěrů s ohledem na tvar
pořadu, přesnost připojovacích bodů a přesnost měřených veličin. Dále je možné určit charakteristiky přesnosti, kterými jsou např.: střední souřadnicové chyby
bodů pořadu, parametry středních elips chyb apod. Je
nutné si uvědomit, že vyrovnané souřadnice i kvalitativní hodnocení je především ovlivněno velikostí uzávěrů.
Proto elipsy chyb opsané ve vyrovnaných souřadnicích
jednotlivých bodů mohou, ale také nemusí, obsahovat
skutečnou polohu bodu - střed stabilizační značky.
Cílem článku je popsat algoritmus vyrovnání a kvalitativního hodnocení těchto typů polygonových pořadů:
- oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného,
- oboustranně připojeného a jednostranně orientovaného,
- vetknutého,
- volného pořadu (jen kvalitativní hodnocení),
stanovení mezních hodnot jednotlívých uzávěrů a stručný popis programu POl YGON.

katedra

geodézie

obzor
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vektor oprav souřadnic a I vektor absolutních členů
(rozdílu zprostředkujících veličin vypočtených z měření
a z přibližných souřadnic).
Označíme-li r jako počet měřených veličin, m jako
počet zprostředkujících
veličin a n jako počet neznámých souřadnic, který je pro rovinnou siť o k určovaných bodech roven n = 2k, maji jednotlivé matice
a vektory rozměry:
O(m, r), A(m, n), v(r, I), h(n, I) a I(m, I).

Rovnice (2) představuje zápis podmínky, která dala
metodě název, minima součtu čtverců oprav měřených
veličin ve smyslu vah měření.
Někdy mohou zprostředkující veličiny splňovat určitý počet nezávislých geometrických
podmínek, při
nichž se souřadnice nemění. V takovém případě je matice A nulová a rovnici (I) je možné zapsat ve tvaru
Dv = -I,

Dv

u,

=

kde u = -/se nazývá uzávěr. Rozměr matice O je (m, r)
a vektorů v( r, I), u(m, I). Jestliže rovnice (I) je zapsána
ve tvaru
Dv

=

Ah,

je zřejmé, že 1 = O a jedná se o zápis geodetické úlohy
bez vyrovnání (souřadnice jsou vypočteny z nutného
počtu měřených veličin).
Při vyrovnání zprostředkujících, je vektor oprav souřadnic h dán podle [4]

2. Matematická formulace vyrovnání geodetické sítě
(geodetické úlohy)

h

=

(A 'PA)

I

A'P 1

(4)

a vektor oprav měřených veličin v
Matematická formulace vyrovnání geodetické sítě vychází z definice zprostředkující veličiny, kterou se rozumí geometrická veličina, vypočtená jak z měřených veličin, tak i ze souřadnic. Zprostředkující veličinou je např.: délka, úhel, případně orientovaný směrník. Při vyrovnání geodetické sítě se tedy vychází z linearizovaného vztahu (modelu) mezi zprostředkujícími veličinami
vypočtenými z měření a ze souřadnic. Obecný model
vyrovnání [4] daný předpisem

v= *p ID' P(Ah - I).
V rovnicích (4) a (5)je *p diagonál ni matice vah měřených veličin typu (r, r) a matice P je obecně plná matice vah zprostředkujicích veličin typu (m, m).
Při vyrovnání podmínkových je matice A = O. V důsledku toho odpadá výpočet vektoru oprav souřadnic
h. Vektor oprav měřených veličin v se vypočte
v

*P

I

O' P 1 =

*P

I

O' P u, P

=

(O * P

I

OT)

I.

Vektor vyrovnaných měření t se vypočte ze vztahu
*t + v, kde *t je vektor měřených veličin.
Vektor vyrovnaných souřadnic x se u vyrovnáni zprostředkujících určí ze vztahu x = o x + h, kde o x je vektor přibližných souřadnic. Při podmínkovém vyrovnání
se vyrovnané souřadnice vypočtou z vyrovnaných měření. Kontrolou správnosti výpočtu je splnění zvolených
podminek.

t

V rovnici (I) představuje O matici parciálních derivací zprostředkujících
veličin podle jednotlivých měřených veličin, A matici derivací zprostředkujících veličin
podle jednotlivých souřadnic, v vektor oprav měření, h

= -

1994/243

=
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Předpokládejme, že je dán polygonový pořad o pěti bodech (obr. I). Počet určovaných bodů je roven 3, počet
určovaných souřadnic (neznámých) je n = 6. Počet měřených veličin r a počet nadbytečných veličin (podmínek) m,

a) pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný je r = 9 (čtyři délky a pět úhlů) a m = 9 - 6 = 3
(dvě souřadnicové a jedna úhlová podmínka),
b) pořad oboustranně
připojený a jednostranně
orientovaný
je r = 8 (čtyři délky a čtyři úhly)
a m = 8 - 6 = 2 (dvě souřadnicové podmínky),
c) pořad vetknutý je r = 7 (čtyři délky a tři úhly)
a m = 7 ~ 6 = I (jedna délková podmínka),
d) pořad volný (jednostranně připojený a orientovaný) je r = 8 (čtyři délky a čtyři úhly).
3.1 Tvar

podmínek

5
---------<>

Pro pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný je možné sestavit tři podmínky ve tvaru (indexy
P a I respektive K a 5 jsou ekvivalentní):
= SI2 sin al2 +
= SI2COS al2 +
~-~=~+~+~+~+~.

YK -

Yp

S23

XK -

XI'

S23

sin
cos

a23
a23

+
+

S34
S34

sin
cos

+
+

a34
a34

S45
S45

sin
cos

'45

a45,
a45,

W

Poslední rovnici je možné zapsat ve tvaru
O = (ap + w1) + ~ + ~ + W4 - (aK - w5)
= ap + ~ + W3 + W4 - aK,

=

přičemž ap a aK jsou orientované směrníky první a poslední strany na připojovacích bodech P a K a úhly WI
a W5 úhly na bodech P a K.
Z rovnice (6) resp. (6,1) plynou hodnoty prvků uzávěrů u a hodnoty prvků matice O
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SpK je délka vypočtená
ze souřadnic připojovacích bodů a
•SPK je délka vypočtená
z měřených veličin (úhlů a délek).
Prvky matice O mají tvar
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Pro pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný je možné sestavit dvě podmínky ve tvaru
YK -

Yp

XK -

XI'

=
=

sin al2 +
cos al2 +

SI2
SI2

S23
S23

sin
cos

a23
a23

+
+

S34
S34

sin
cos

a34
a34

+
+

S45
S45

sin
cos

a45,
a45•

(7)
Třetí, úhlová podmínka (6, I) odpadá. Z rovnic (7) plnou hodnoty prvků uzávěrů u a hodnoty prvků matice O
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Pro pořad vetknutý je možné sestavit jen jednu podmínku ve tvaru
sPK

= ((.E
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+ (.E S,; cos

a,Y)I/2,

kde souřadnice s hvězdičkou jsou vypočteny v pomocném souřadnicovém systému, vloženým kladnou osou X
do první strany pořadu.
Z vyrovnaných měření se vypočtou nejprve vyrovnané souřadnice v pomocmém souřadnicovém systému.
Z rozdílu směrníků strany PK v S-JTSK a v pomocném
souřadnicovém systému se vypočte úhel stočení, o který
se opraví směrníky v pomocném souřadnicovém systému. Souřadnice bodů pořadu v S-JTSK se pak vypočtou jako v pořadu oboustranně připojeném a jednostranně orientovaném (samozřejmě, že již odpadá vyrovnání).
Poznámka k pořadí parciálních derivací v matici O:
nejprve jsou uvedeny derivace podle délek a pak podle
úhlů resp. podle orientovaných směrníků.
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3.2 Střední

chyby

a váhy

měřených

3.3.2

veličin

Střední chyby a váhy měření jsou ve vztahu
*Pi

0'2
= -2'

mi

přičemž za a je zvolena střední chyba vrcholových úhlů
mws• Střední chyby, opravy měřených veličin a prvky
matic jsou voleny v jednotkách mm, mgon nebo jejich
kombinacích.
Střední chyba orientovaných směrů na počátečním
a koncovém bodě pořadu se určí ze vztahu
t
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Transformace
skutečných
chyb
měřených
veličin
do skutečných
vyrovnaných
délek a směrníků
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chyb

Transformace vektoru skutečných chyb měřených veličin *E do vektoru skutečných chyb vyrovnaných délek
a směrníků Esa je dána předpisem

K určení matice f[ je třeba znát funkční vztahy mezi vyrovnanými délkami a směrníky a vyrovnanými měřeními (délkami, úhly a připojovacími směrníky). Funkční
vztahy jsou dány soustavou funkcí
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kde
m" je střední souřadnicová chyba daných bodů,
s průměrná délka stran na připojovací body,
r je počet orientací.
Při výpočtu vetknutého pořadu je směrník první strany v pomocném souřadnicovém
systému zvolen O.
Vzhledem k tomu, že střední chyba se nemůže rovnat O,
je v programu POL YGON zvolena ma = I . 10-6 mgon.
Aposteriorní jednotková střední chyba mo se vypočte ze
vztahu

- r;r;:p;
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Prvky matice f[ typu (r. r) jsou parciální
funkcí (9) podle jednotlivých
vyrovnaných
Prvky nabývají hodnot I nebo O
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Matice fl pro pořad oboustranně připojený a orientovaný na obr. Ia je typu (9, 9). Pro pořad oboustranně
připojený a jednostranně orientovaný (obr. lb) odpadá
úhlové vyrovnání. V rovnicích (9) chybí poslední řádek.
Matice fl je typu (8, 8), v matici (10) pak chybějí poslední řádek a sloupec.
3.3.3

Transformace
skutečných
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chyb
vyrovnaných
souřadnicových
rozdílů

Transformace vektoru skutečných chyb měřených veličin *E do vektoru skutečných chyb vyrovnaných souřadnicových rozdílů ELI je dána předpisem
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Transformace skutečných chyb měřených veličin *E do
vektoru skutečných chyb vyrovnaných měření E je dána
předpisem [4]
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K určení matice f2 je třeba znát funkční vztahy mezi
vyrovnanými souřadnicovými
rozdíly a vyrovnanými
délkami a směrníky. Funkční vztahy jsou dány soustavou rovnic
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kde matice lje typu (r. r) a s ohledem na skutečnost, že
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Ke kvalitativnímu hodnocení je třeba znát, jakým způsobem se transformuje vektor skutečných chyb měřených veličin do vektoru skutečných chyb funkcí vyrovnaných měření. Při vyrovnání polygonového pořadu to
budou implicitně tyto funkce:
a) vyrovnaných délek a směrníků, jako funkce vyrovnaných měření,
b) vyrovnaných souřadnicových rozdílů, jako funkce
vyrovnaných délek a směrníků,
c) vyrovnaných souřadnic, jako funkce vyrovnaných
souřadnicových rozdílů.
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Prvky matice F2 jsou parciální derivace funkcí (II)
podle jednotlivých vyrovnaných délek a směrníků. Matice pro pořad na obr. la je typu (8, 9).
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Nejprve se určí matice L, FI, F2, F] a K v pomocném
souřadnicovém
systému. Určení těchto matic slouží
k výpočtu střední chyby směrníku spojnice bodů P a K,
neboť tato střední chyba se rovná střední chybě směrníku první strany pořadu P-2. Ve druhé fázi se vypočtou
matice D, L, FI, F2, F] jako u pořadu oboustranně připojeného a jednostranně orientovaného. Z těchto matic
se určí Fs()", FLI a K obdobně jako v kap. 3.3.2 až 3.3.4.

(x, - x,)O
(1', - .1',)0

Pro pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný obr. Ib je matice F2 typu (8,8) v matici (12)
chybí poslední sloupec (neuplatní se derivace podle posledního vyrovnaného směrníku).

3.3.6 Výpočet
kovariančních
matic
Známe-Ii střední chybu 1110 (8), matici vah měřených veličin *p a matice Fw" FLI a K, je možné určit kovarianční
matice:
a) vyrovnaných

3.3.4

Transformace
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veličin
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souřadnic
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K určení matice F] je třeba znát funkční vztahy mezi
vyrovnanými souřadnicemi a vyrovnanými souřadnicovými rozdíly. Funkční vztahy jsou dány soustavou rovnic
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Prvky matice F] jsou parciální derivace funkcí (13)
podle vyrovnaných souřadnicových
rozdílů. Poslední
dva řádky v (13) mají kontrolní funkci. Matice pro pořad na obr. I je typu (8,8). Prvky matice nabývají hodnot I nebo o:
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MLI = fnt~FLI*P-IF~,
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d) vyrovnanýchsouřadnic-

M,=

~K*P-IKl~

(17)

Variance vyrovnaných měření, délek a směrníků, souřadnicových rozdílů a souřadnic leží na hlavních diagonálách kovariančních matic (14)-( 17). Z hodnot variancí se určí střední chyby výše uvedených veličin. Z variancí a kovariancí matice (17) se určí parametry střední
elipsy chyb [3] a střední souřadnicové chyby jednotlivých bodů pořadu.
Při výpočtu vetknutého pořadu se výpočet (14)-(17)
provádí dvakrát. Nejprve pro určení střední chyby
směrníku bodů P a K. Tato chyba se pak přisoudí střední chybě směrníku první strany pořadu, map2 = maPK.
Kontrolou správnosti středních chyb souřadnic je výpočet středních chyb koncového bodu pořadu (musí vyjít nula) a pro pořad oboustranně orientovaný stejné
střední chyby směrníku poslední strany (vypočtené nejprve od bodu P a přímo jako měřené veličiny).

4. Stanovení mezních hodnot úhlového a souřadnicového
uzávěru
Hodnoty jednotlivých
(3) a podle [I] platí

3.3.5

(14)

~L*P-I,

délek a směrníků -

M,()"= ~F,()"*P--I F;()",

c) vyrovnaných

Transformace vektoru skutečných chyb měřených veličin *& do vektoru skutečných chyb vyrovnaných souřadnic &x je dána předpisem
&x

měření viz [I], [4] -

M = ~L*P-ILT=

uzávěrů u splňují jednak rovnici

Z rovnice (18) je možné, při znalosti kovarianční matice
měřených veličin

určit kovarianční matici uzávěrů a následně mezní hodnoty jednotlivých uzávěrů. Kovarianční matice uzávěrů
je dána předpisem

Matice L, FI , F2, F] a K u vetknutého
polygonového
pořadu

Určení matic L, FI, F2, F] a K je u vetknutého pořadu
specifické s ohledem na:
a) výpočet vyrovnaných měření v pomocném souřadnicovém systému,
b) výpočet úhlu stočení,
c) výpočet souřadnic v S-JTSK.
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kde t koeficient konfidence, v programu POLYGON
bylo zvoleno t = 2.
Chceme-Ii uvážit vliv daných bodů, pak chybový model bude mit s ohledem na (I) tvar

kde matice A má pro pořad oboustranně připojený
a oboustranně orientovaný a s ohledem na hodnoty
zprostředkujících
veličin vypočtených ze souřadnic
prvky

A=

- I
O
O

O I O
-10
I
O O O

Z rovnice (20) je možné určit při znalosti kovarianční
matice měřených veličin a kovarianční matice daných
bodů dané ve tvaru

kde mnp a m"h jsou střední souřadnicové chyby připojovacích bodů P a K, kovarianční matici uzávěrů
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o zenitových úhlech se předpokládá, že jsou změřeny ke středům odrazných hranolů. Délky zaměřené
oboustranně jsou redukovány (je-li to potřeba) ke spojnici středu teodolitu a odrazného hranolu, ke spojnici
středů stabilizačních značek, na vodorovnou, do nulového horizontu a do roviny Křovákova zobrazení [6).
Jsou-Ii v pořadu měřeny i zenitové úhly za účelem určení výšek, program provede odděleně výškové vyrovnání. O zenitových úhlech se dále předpokládá, že jsou
jak pro redukci délek tak i pro určení výšek zaměřeny
oboustranně. V programu jsou zenitové úhly redukovány ke spojnici středů stabilizačních značek.
Tiskový protokol obsahuje kromě informací o vstupních veličinách a jejich redukcí tyto informace:
- vyrovnané měřené veličiny, jejich opravy a střední
chyby,
- vyrovnané směrníky a souřadnice,
- střední chyby vyrovnaných souřadnic, parametry
střední elipsy chyb a střední souřadnicovou chybu
jednotlivých bodů pořadu,
- střední chyby vyrovnaných směrníků a souřadnicových rozdílů.
Dále jsou uvedeny informace o jednotlivých uzávěrech a jejch mezních hodnotách, o aposteriorní jednotkové střední chybě. Součástí protokolu jsou i kontroly
výpočtu.
Pro ověřování předpokládaných
středních souřadnicových chyb je možné provést výpočet ve variantě analýza (ještě před zaměřením), kdy vstupní měřené veličiny jsou odsunuty z projektu či mapy.

,

V praxi je mezní hodnota uzávěrů dána [7) pro třídu
přesnosti, druh pořadu, geometrické parametry (délka
stran, mezní poměr délek, maximální počet vrcholů, vybočení pořadu aj.) a kriterií přesnosti měřených prvků.
Je zřejmé, že podle (21) je možné stanovit mezní hodnoty uzávěrů pořadu bez ohledu na geometrické parametry, které je mnohdy v praxi obtížné dodržet, nehledě
na možnost stanovení mezních uzávěrů pro speciální
práce.

Program umožňuje provést výškové vyrovnání polygonového pořadu. Vyrovnání je oddělené od vyrovnání
polohového. Vyrovnání se provádí jako vyrovnání podmínkových s daným součtem [I). K vyrovnání jsou určeny nejprve střední chyby jednotlivých převýšení jako
funkce středních chyb měřených zenitových úhlů a délek. K určení převýšení je potřebné převést měřené veličiny ke spojnici středů stabilizačních značek.
Střední chyby převýšení se určí ze vztahů
•

ml

Z/I

-

ZII

= m, Sin --2-' ml = m:

I

2 5" cos

z" - z"

--2-

mh = ~ m~ + 2m; .
5. Programové zabezpečení výpočtu POLYGON

program
h 1/

K výpočtu polygonového pořadu metodou nejmenších
čtverců byl sestaven program POLYGON v programovacím jazyku TURBOPASCAL 5.5. Program byl také
na objednávku sestaven pro kalkulátor TI 59 [5). Vstupními veličinami jsou souřadnice připojovacích bodů,
měřené úhly, délky a jejich střední chyby. Maximální
počet bodů v pořadu je 35 bodů. Délky je možné zadávat vodorovné, nebo šikmé. U šikmých délek jsou rozlišeny různé typy délek
- šikmá délka - typ 2,
- šikmá délka, dálkoměr je nezávislý na dalekohledu
- typ 7,
- šikmá délka, dálkoměr je nasazen na dalekohledu typ 8.

= Sli

. z" ~ zi;
Sin --2-'

kde je:
t koeficient konfidence, t = 2,
(jh zvolená
střední chyba I. převýšení, konstanta 3200
vypočtená na základě volby střední chyby ve výšce
připojovacích bodů 0,04 m.
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Vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších
čtverců odstraňuje základní nedostatek odděleného vyrovnání. Kvalitativní hodnocení přesnosti např. střední
souřadnicové chyby a tedy stanoveni třídy přesnosti je
velice problematické. Je nutné si uvědomit, že hodnoty
uzávěrů jsou dány součtem chyb v daných veličinách.
Pro pořad na obr. Ia je to 9 měřených veličin a 4 souřadnice připojovacích bodů (rozměr sítě). Je tedy otázkou, jak se těchto 13 chyb podílí na velikosti jednotlivých uzávěrů. Malá hodnota uzávěru nemusí být zárukou nahodilých chyb měřených veličin a souřadnic.
Malé střední chyby vyrovnaných souřadnic nemusí být
zárukou toho, že elipsy chyb ve vyrovnaných souřadnicích obsahují skutečnou polohu bodů (střed stabilizační
značky).
U tzv. vedlejších pořadů (pokud stojí za to vyrovnávat), by se proto měly zadávat směrníky z úhlového
vyrovnání.
Větší věrohodnost budou mít bezesporu vyrovnání
většího počtu vzájemně propojených pořadů. Problematika obnovy polygonové sítě je popsána v [2].
Vyrovnání polygonového pořadu lze provést také vyrovnáním zprostředkujících. Obě vyrovnání dávají stejné výsledky.
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Základné funkcie kapitálového
trhu a obchodovanie s akciami
supjektov geodézie a kartografie
v Ceskej a v Slovenskej republike

2. Privatizácia - súčasť transformačného procesu a jej
výsledky v rezortoch geodézie a kartografie
Všetky krajiny usilujúce o prechod k trhovej ekonomike
stoja pred problémom vytvorenia fungujúceho kapitálového trhu, ktorý predstavuje logickú súčasť finančného sektora trhového mechanizmu a ekonomiky.
Po politických zmenách v roku 1989 si zásadná zmena orientácie ekonomiky nutne vyžiadala okrem trhu
tovaru, služieb a práce aj vznik kapitálového trhu.
Všeobecne možno konštatovať, že kvalita kapitálového trhu je jedným zo základných parametrov stupňa
rozvoja Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky
(SR).

V zložitých procesoch súvisiacich s transformáciou
českej ako aj slovenskej ekonomiky zohrávajú úlohu
i opatrenia smerujúce k formovaniu rozvíjajúceho sa
kapitálového trhu s cennými papíermi.
S prihliadnutím
na danú možnosť rozsahu článku
v časopise, tento príspevok podáva len základné charakteristiky kapitálového trhu ČR a SR od roku 1989
do 23. 6. 1994 s aplikáciou na súčasné podmienky, ako
aj trendy obchodovania na kapitálových trhoch s akciami podnikatel'ských subjektov geodézie a kartografie.

Privatizácia sa stala kl'účovým faktorom transformácie
českej a slovenskej ekonomiky a je doteraz stále pilierom, ako aj ukazovatel'om postupu rozvoj a súkromného sektora.
Transformáciou
vlastníctva sa postupne vytvárajú
podmienky na dynamizáciu obidvoch ekonomík. Rozsah a tempo jej rozvoja je ukazovatel'om postupu celej
ekonomickej reformy.
2.1 Vel'ká

privatizácia

Vel'ká privatizácia znamenala prevod bývalých štátnych
podnikov (š. p.) z vlastníctva štátu do súkromného
vlastníctva. Sprostredkovatel'mi vel'kej privatizácie bol i
príslušné Fondy národného majetku (FNM) ČR a SR,
ktoré ju realizovali jednak jednou zo štandardných metód a jednak neštandardnou metódou (kupónovou privatizáciou ).
FNM ČR uplatnil metódu kupónovej privatizácie pri
týchto podnikatel'ských subjektoch (š. p.): Geodézie Liberec, Geodézie Brno a Kartografie Praha.
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Tab. I Výsledky predaja akcii v prvej vine kupónovej
privatizácie
Akcie predané
Konečný stav

Začiatočny stav
Názov
a.s.

I
Geodézie
Liberec
Geodézie
Brno

Názov
a. s.

Previs
Podiel
Počet akcií
Predané
v 5. kole
ponúkanych na základneho akcie celkom Ukončenie
kupóny cel kom imania
predaja
dopyt ponuka
(ks)
(%)
(%)
(%)
ks
%
2
12927
28 539

3
97
97

4
10458

5
81

6

-

28 539 100 po 3. kole

7

-

-

8
488
-

Kartografie
Praha

67 334

97

67 334 100 po 4. kole

-

-

Geodézia
Bratislava

15 710

97

14985

95

-

104

-

GeodéZJa
Žilina

II 904

97

10547

89

-

-

347

Geodézia
Prešo\

20681

97

20681

100 po 2. kole

-

-

Základné
imanie
(tisíc Sk)

2.2 Prvá
vlna
výsledky

kupónovej

privatizácie

a jej

V máji 1992 bol prvou vlnou kupónovej privatizácie začatý štart zmeny vlastníctva, ktorej skončenie bolo vyhlásené v januári 1993.
Skúsenosti z privatizácie potvrdzujú, že subjekty
v ČR i v SR privatizované štandardnými metódami dosahujú prevažne dobré ekonomické výsledky. Toto sa
zatial' nedá konštatovať o akciovej spoločnosti (a. s.)
Slovenská kartografia Bratislava, na čo majú vplyv viaceré faktory, najma pokles zamestnanosti, trvalá platobná neschopnosť, strata dominantného postavenia na trhu kartografických výrob kov pre školy a verejnosť, pokles odbytu, ako aj časté výmeny vrcholového manažmentu spoločnosti.
Podnikatel'ské subjekty geodézie a kartografie dosiahli vcelku priaznivé výsledky v počte predaných akcií
v piatich kolách prvej vlny kupónovej privatizácie, čo
dokumentuje tabul'ka I [2].
Po mimoriadnych
valných shromaždeniach
a. s.,
uskutočnených do 12.2. 1993, pristúpil FNM SR k zvýšeniu povodného základného imania u týchto podnikatel'ských subjektov [3]:
- Geodézia, a. s., Bratislava: zo 16196 na 21 605 tisíc
Sk (o 33,4 %),
- Geodézia, a. s., Prešov: z 21 321 na 23 253 tisíc Sk
(09,1%).

Počet akcii
na
RIF

Akcie
v správe
FNM SR

iným
spósobom

ks

%

ks

%

ks

%.

ks

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geodézia
Bratislava

21 605

14985

70

-

-

6134

28

486

2

Geodézia
Žilina

12272

10547

86

-

-

I 537

II

368

3

Geodézia
Prešo\

23 253

20681

89

-

-

1932

8

640

3

Slovenská
kartografia
Bratislava

54500

-

-

25377

46

27 623

51

I 500

3

I

Stav rozdelenia akcií po tomto zvýš~ní je premietnutý
v tabul'ke 2, ktorá obsahuje aj ich počet na Reštitučnom
investičnom fonde (RIF)
2.3 Druhá
vlna
a v SR

FNM SR použil tieto dve metódy privatizácie:
- štandardnú metódu formou predaja vopred určenému vlastníkovi pri š. p. Slovenská kartografia Bratislava,
- kupónovú privatízáciu pri š. p. Geodézia Bratislava,
Geodézia Žilina a Geodézia Prešov.

v kupónovej
privatizácii

kupónovej

privatizácie

v ČR

Táto prebehne v ČR a v SR už oddelene a v celkom odlišnej politickej, ekonomickej a vobec celospoločenskej
klíme.
Druhá vlna kupónovej privatizácie (zároveň pravdepodobne aj posledná) bola v ČR začatá v októbri 1993.
Do ponúkaného majetku budú ponúknuté aj akcie z prvej vlny (cca 7 %), ktoré sú v portfóliu (zásobe cenných
papierov) FNM ČR.
Druhá vlna kupónovej privatizácie v SR sa pripravuje a využije tieto dva zdroje:
- majetok š. p., ktoré budú privatizované,
- akcie z portfólia FNM SR,
pričom sa uplatnia všetky privatizačné metódy (štandardné i neštandardná) a budú rovnocenné.

Ekonomickou transformáciou, ktorej súčasťou bol a aj
prvá vlna kupónovej privatizácie a prijatím legislatívnych noriem v rokoch 1990 až 1992 (zákon o dlhopisoch, zákon o burze cenných papieroch, zákon o investičných spoločnostiach a fondoch, Obchodný zákonnik
a ďalšie) sa vytvoril právny rámec na postupné fungovanie kapitálového, vtedy ešte jednotného trhu v bývalej federácii.
Za začiatok kapitálového trhu v bývalej federácii
možno poklad ať mesiac júl 1990. Vtedy bol konštituovaný tzv. dočasný sekundárny trh cenných papierov
v Prahe (obchod s obligáciami a dlhopismi), ktorý vytvoril prípravu budúceho obchodovania na verejných
trhoch.
Po rozdelení federácie k I. I. 1993 sa začal kapitálový
trh v každej z nástupníckych republík rozvíjať samosta tne.
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Potom bol i vykonané prvé kroky vedúce k založeniu
a fungovaniu Burzy cenných papierov v Prahe (BC PP)
a v Bratislave (BCPB) ako aj RM-Systému v Prahe
(RM-S) aRM-Systému
Slovakia v Bratislave (RM-SS).
Privatizácia i kupónová privatizácia ako také, vytvorili základné predpoklady
vzniku kapitálového trhu
v ČR a v SR, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po
cenných papieroch.
Na kapitálovom trhu v ČR a v SR v súvislosti s kupónovou privatizáciou budú istý čas prevládať akcie z prvej i z druhej vlny kupónovej privatizácie.
Aspekty formovania kapitálového trhu v rámci bývalej federácie, ako aj nástupníckych republík, možno
z hl'adiska východiskového stavu zhrnúť do týchto štyroch oblastí:
- vytvorenie legislatívy, zabezpečujúcej právny rámec
fungovania kapitálového trhu,
- proces privatizácie,
- rozvoj obchodovania s existujúcimi druhmi cenných
paplerov,
- inštitucionalizácia kapitálového trhu.
V rozvoji kapitálového trhu vel'ký význam nadobúdajú tiež investičné privatizačné fondy (I PF) a investičné
spoločnosti (IS).
Sekundárny trh (trh už s existujúcimi cennými papiermi) sa postupne štrukturoval v podobe dvoch segmentov:
- burzového obchodu,
- mimoburzového obchodu,
na ktorom budú po určitú dobu vedl'a seba existovať
cenné papiere v materializovanej forme (listinná podoba), ako aj v dematerializovanej
forme (zaknihované).

Základnou charakteristikou trhov s cennými papiermi
je umožniť pohyb kapitálu tým smerom, kde sa mu ponúka jeho najvýhodnejšie využitie.
Kapitálový trh má dve základné časti:
- primárny trh, kde sa emisia cenných papierov predáva prvonadobúdatel'om,
- sekundárny trh, kde sa už existujúce cenné papiere
ďalej predávajú a kupujú prostredníctvom
burz,
resp. na mimoburzovom trhu. Rozvoj sekundárneho
trhu je závislý najma od rozvoja primárneho trhu,
ktorý je tiež úzko previazaný s procesom privatizácie
[1,2,3,4,6].
4.1 Organizátori

trhu

s

cennými

papiermi

v ČR

Z dnešného pohl'adu je český kapitálový trh tvorený
štyrmi segmentmi:
- kótovaným trhom BCPP,
- nekótovaným trhom BCPP,
- RM-S (názov odvodený od registračného miesta),
ktorý zabezpečuje periodickú a priebežnú aukciu,
- priamy obchod, ktorý prebieha len cez Stredisko
cenných papierov (SCP).
4.1.1 Burza

cenných

papierov

a. s. Praha

Táto burza posobí na českom kapitálovom trhu od 6. 4.
1993, kde obchodovanie prebieha na kótovanom trhu
(cenné papiere musia spÍňať podmienky kotácie podl'a
zákona o cenných papieroch) a nekótovanom trhu (cen-

né papiere musia byť registrované).
Hlavným produktom, s ktorými táto burza obchoduje
sú akcie a. s. privatizovaných kupónovou metódou. Obchodovať s nimi sa začalo od 22. 6. 1993.
Na nekótovanom trhu pražskej burzy sa obchoduje
aj s akciami a. s. Geodézie Liberec, Geodézie Brno
a Kartografie Praha.
4.1.2 RM-Systém

a. s. Praha

Na tento trh má prístup priamo každý investor (fyzická
i právnická osoba) a může tu obchodovať s akýmikol'vek verejne zaknihovanými cennými papiermi.
Od 24. 5. 1993 sa na trhu RM-S začalo obchodovať
s akciami, ktoré vznikli z prvej vlny kupónovej privatizácie. Obchodovanie prebieha formou tzv. periodickej
aukcie v jednotlivých aukčných kolách (do konca roka
1993 sa uskutočnilo osem kol).
Od 2. 2. 1994 bola zavedená aj tzv. priebežná aukcia,
čo v súčasnej dobe umožňuje využívať kombinované
pokyny na periodickú i priebežnú aukci u, ako aj obchodovať v reálnom čase.
Na parkete RM-S sa tiež obchoduje s akciami a. s.
Geodézie Liberec, Geodézie Brno a Kartografie Praha.
4.1.3 Pražská

opčná

a termínova

burza

S rozvojom kapitálového trhu v ČR sa čím ďalej stáva
aktuálny vznik termínového obchodu, ktorého organizátori sa na tento krok pripravujú.
Zatial' však v ČR neexistuje zákon, ktorý by opčné
obchody upravoval. Tento by mal byť k dispozicii v roku 1995, pretože si to vyžaduje vel'ký záujem o opčné
obchody.
Odbor dozoru Ministerstva financií ČR už dvakrát
zamietol návrh na založenie opčnej burzy. Predpokladá
však, že sa kapitálový trh medzitým konsoliduje, k čomu prispeje i skončenie druhej vlny kupónovej privatizácie, čím by mohla vzniknúť opčná burza v Prahe už
v roku 1995 [8].
4.20rganizátori
v SR

trhov

s cennými

papiermi

Ako v ČR tak aj na Slovensku vytvorila prvá vlna kupónovej privatizácie predpoklady na vznik inštitúcií - organizátorov kapitálového trhu.
V súčastnosti existujú na slovenskom kapitálovom
trhu štyri zložky:
- BCPB,
- Bratislavská opčná burza (BOB),
- RM-SS,
- mimoburzový a neorganizovaný trh (cez SCP).
4.2.1 Burza

cenných

papierov

a. s. Bratislava

BCPB začala obchodovanie kótovaných listinných cenných papierov dňa 6. 4. 1993 (v rovnaký deň začala svoju činnosť aj BCPP) a od I. 7. 1993 aj so všetkými druhmi kótovaných cenných papierov (vrátane zaknihovaných).
Dňom 15. 7. 1993 otvorila aj trh nekótovaných cenných papierov. Tento zahfňa všetky verejne obchodovatel'né cenné papiere vyplývajúce z prvej vlny kupónovej
privatizácie a emitované podnikatel'skými subjektmi so
sídlom na území SR [I, 3, 6, 9, II, 12].
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Od I. 6. 1994 prichádza RM-SS so zavedením pokynu s kombinovaným určením, čo má vyriešiť problém
medzi dopytom a ponukou v priebežných a periodických aukcíách (jednotlivých aukčných kolách) pri súčasnej možnosti využiti a obchodovania v obidvoch aukciách.
5. Všeobecné zásady finančného investovania na kapitálovom trhu

Koncepčným zámerom BCPB je vytvoriť postupne
trh vysokej kvality pri maximálnej ochrane investora,
transparentnosti
informácií, ako aj poskytovať komplexný servis účastní kom kapitálového trhu.
4.2.2 Bratislavská

opčná

burza

BOB je a. s., v ktorej 30 % akcií vlastní Švédska opčná
a termínová burza, pričom ostatné akcie majú rozdelené slovenské podnikatel'ské subjekty a peňažné inštitúcie [3, 4, 6, 12].
Svoju činnosť začala ešte pred BC PB, a to dňa 12. 4.
1993 jednak organizovaním obchodov s cennými papiermi z kupónovej privatizácie, taktiež sa na nej obchoduje s opciami europského typu, ako aj s termínovými kontraktami, čiže s derivátmi (produktmi) daného
cenného papiera.
Dňom I. 7. 1993 uviedla táto burza na trh svoj nový
produkt - jednodňový termínový obchod, ktorý má
v podstate nahradiť promptný trh.
Na BOB sa obchoduje správami (opciami) na predaj
či kúpu, kde zohráva d61ežitú ulohu čas.
BOB je jediný produkt kapitálového trhu, ktorý samostatne vznikol na Slovensku. Základy ostatných segmentov slovenského kapitálového trhu vznikli ešte vo
federatívnom usporiadaní republiky (kapitola 3).
Opcia, či právo opcie nie je cenným papierom podl'a
platného zákona o cenných papieroch. To však nie je
prekážkou trhu derivátov cenných papierov, ktorým sa
znižuje cenový rozptyl na ostatných trhoch (BCPB,
RM-SS) a zmierňuje riziko obchodovania na slovenskom kapitálovom trhu.
4.2.3 RM-Systém

Slovakia

a. s. Bratislava

Je organizátorom mimoburzového trhu a je koncipovaný tak, aby ho mohli využívať účastníci kupónovej privatizácie priamo bez sprostredkovatel'ov.
RM-SS od svojho vzniku (19. 3. 1993) organizuje prípravu na začatie tzv. periodickej aukcie, ktorej spustenie bolo realizované v máji 1993 prvým kolom (od 3.
5.).
Na urýchlenie obchodovania
s akciami, zaviedol
RM-SS od 3. 3. 1994 kontinuálne obchodovanie, tzv.
priebežnú aukciu. Jej princip je rovnaký ako u RM-S.

Finančné investície, medzi ktoré patria aj cenné papiere
za ideálneho stavu by mali vykazovať čo najvyššiu rentabilitu, čo najvyššiu likviditu a čo najmenšie riziko [5,
10, II].
V skutočnosti však žiadna finančná investícia nesplňuje tento stav, preto si potenciálny investor musí vybrať určitý ciel' z "magického trojuholníka"
[10] obrázok I.
Rentabilita sa prejavuje v miere zhodnotenia vloženého kapitálu, ktorá je ovplyvnená predovšetkým výnosom, diferenciou medzi kapitálovým vkladom a predajnou cenou akcie, ako aj nákladmi spojenými s nákupom a predajom akcie (poplatky za služby na kapitálovom trhu).
Likvidita v praxi znamená, že tovar, v danom pripade
cenný papier (akciu), mMe účastník kapitálového trhu
v ktoromkol'vek čase na tomto trhu realizovať.
Riziko vytvára nebezpečie, že investor chybne ocení
budúce výnosy, alebo utrpi stratu, preto pre investorské
rozhodovanie na kapitálovom trhu sa ponúkajú tieto tri
základné možnosti:
- nízke riziko s nízkym výnosom,
- vysoký výnos s vysokým rizikom,
- vysoká likvidita s nízkou rentabilitou.

Jednou zo základných a najbežnejších foriem investovania v trhovej ekonomike je investovanie vol'ných finančných prostriedkov do cenných papierov.
V súčastných podmienkach v ČR a v SR sa obchoduje s viacerými produktami kapitálového trhu, ktoré tvoria rozdielnu skladbu objemu obchodov.

Je to najbežnější cenný papier, ktorého držitel' sa stáva
spoluvlastnikom majetku a. s., ktorá danú akciu emitovala (vydala).
Každá akcia má svoju nominálnu hodnotu, ako aj reálnu hodnotu. Nominálna hodnota je hodnota, na ktorú bol a akcia vydaná (napr. 1000 Kč, 1000 Sk). Reálna
hodnota akcie je cena, za ktorú sa najčastejšie predáva
na trhu - túto hodnotu najčastejšie nazývame kurzom
akcie.
Obchodovanie na kapitálovom trhu postupne rozdelilo akcie z kupónovej privatizácie na atraktívne, ako aj
na menej úspešné. O skutočnej kvalite a hodnote akcie
rozhoduje až trhová cena vytvorená na základe ponuky
a dopytu.
Trhové ceny jednotlivých akcií sú publikované prostredníctvom tlače, v pripade BCPP, BCPB a BOB sú to
kurzové lístky, pri RM-S aRM-SS sú to výsledky periodických a priebežných aukcii.
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Na vyjadrenie
tieto ukazovatele

trhovej hodnoty sa používajú
(4, 10, 13, 14, 17]:

vzťah kurzu a zisku

trhová cena akcie
zisk na I akciu

= -------

najma

(I)

Tento pomerový ukazatel' je známy pod skratkou P/E
(Price/Earning
Ratio) a vyjadruje kol'ko sú investori
ochotní zaplatiť za jednu menovú jednotku zisku. P/E
sa definuje ako dochodok na akciu za posledných 12
mesiacov. Pozitívny vývoj ukazovatel'a sa može dosiahnuť aj pri poklese zisku, čo je nežiadúce. Pomer P/E sa
zvyšuje predovšetkým s rastom trhovej ceny a je uvádzaný u niektorých a. s. v kurzovom lístku BCPP
a BCPB.

kurz akcie

trhová cena akcie
nominálna cena akcie

= --------~

(2)

Tradičným nástrojom hodnotenia burzového i mimoburzového trhu s cennými papiermi (vrátane klímy
i jednotlivých segmentov) v ČR a v SR sú indexy.
Tieto sa odlišujú nielen trhom, pre ktorý sú zostavené, ale predovšetkým svojou konštrukciou, teda sposobom výpočtu a šírkou záberu (rozsahom).
Ku každému trhu jednotlivých druhov cenných papierov neodmyslitel'ne patrí jej index v roli indikátora vývoja, ktorý koncentruje údaje do ukazovatel'a, poskytujúce informácie investorom zaujímajúcim sa o celkové
pohyby kurzov [I, 3, 6, 12].
Týmto nárokom vyhovuje index vytvorený ako všeobecný aritmetický priemer podielu cien v bežnom
a základnom období všetkých akcií kapitálového trhu
zahrnutých do tzv. báze indexu. Pri vhodne zvolených
váhach vedie tento prístup k takémuto vzorcu na výpočet indexu v bežnom období:
index

Čím je hodnota ukazovatel'a > I, tým je jeho pozicia na
kapitálovom trhu stabilnejšia.

=

agregovaná trhová hodnota v bežnom období
--------------..agregovaná trhová hodnota v základnom období

x K,
(6)

.
..
dlvidendovy vynos

=

divídenda na akciu
t h'
k .
r ova cena a Cle

(3)

vypovedá o výnosnosti a. s. pre potreby investorovo Tiež
je uvádzaný v kurzovom lístku u niektorých a. S.
Market - to - Book ~ Ratio =
súčet trhových cien všetkých akcií
účtovná hodnota vlastného imania

(4)

Tento ukazovatel' má hodnotu>
I v a. S. prosperujúcej
a s dobrou budúcnosťou. Ak je hodnota < I, vypovedá
o tom, že potencionálni investori posudzujú budúcnosť
ako rizikovú a jej reprodukčnú schopnosť aktív (hmotný ínvestičný majetok, finančné investície, zásoby, pohl'adávky, finančný majetok) ako nedostačujúcu.

kde K predstavuje východiskovú základňu v základnom
období.
Rozvoj kapitálového trhu v ČR a v SR vyžaduje, aby
kvalitný index mal tieto vlastnosti:
- reprezentatívnosť,
- váhu,
- priehl'adnosť.
Indexy kapitálového trhu v ČR a v SR, ako aj ich
hodnotenie, sú pravidelne publikované v tlači [I, 3, 6,
12].
V priebehu doterajšieho obchodovania na kapitál 0vom trhu sa objavil celý rad indexov vyjadrujúcich cenové pohyby cenných papierov.

CF
počet akcií
Vypovedacia schopnosť tohoto ukazovatel'a hovorí o finančnom potenciáli príslušnej a. S. Pritom CF (upravený Cash tlow - finančný tok - z bežnej činnosti) je
vyčíslený v nadvaznosti za Cash tlow z hospodárskej
činnosti [17] a upravený o zaplatené úroky, ako aj o vylúčenie mimoriadneho hospodárskeho výsledku.
Po vyčíslení pomerových ukazovatel'ov je z pohl'adu
investora žiadúca objektivizácia ích hodnotenia, najma
z hl'adiska analýzy vývoja v čase.

Medzi najpoužívanejšie na kapitálovom trhu možeme
zaradiť:
- obligácie,
- dlhopisy a štátne dlhopisy,
- podielové listy (emitujú ich IS),
- opcie, s ktorými sa obchoduje na BOB. Základný
princip obchodovania s nimi je na obrázku 2.
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f) index SIX SO;

v ČR

Medzi najpoužívanejšie a najznámejšie indexy patria:
a) index KaMERO G-FN, ktorý zaznamenáva pohyb
cien na BCPP. Východisková hodnota na prvom dni
burzového obchodu (22. 6. 1993) bola 1000 bodov
a zahrňovala cenový vývoj všetkých akcií obchod 0vaných toho dňa na BCPP. Do tohoto indexu boli
pojaté aj a. s. Geodézie Liberec a Kartografie Praha;
b) index HN-Wood 30: vyjadruje pohyb cien akcií 30
spoločností s najvyššou kapitalizáciou. Je to prvý index sledujúci pohyb cien na BCPP;
c) index ŽB: vytvorila ho Živnostenská banka Praha;
d) index HBS: je globálnym indexom Harwardskej
burzovej spoločnosti. Od 28. 8. 1993 sleduje vývoj
skupiny 260 spoločností na BCPP a v RM-S. Je vážený kapitalizáciou a. s., časovou vzdialenosťou (obdobím) a vel'kosťou realizovaných obchodov;
e) index E-KB 40: bol vytvorený časopisom Ekonom
a Komerční bankou. Zahrňuje 40 najvýznamnejších
spoločností ČR, ktorých akcie sú kótované a pravidelne obchodované na BCPP;
f) index DNES: sledovaný a publikovaný v denníku
Mladá fronta DNES;
g) index KPI-SO: sleduje vývoj na BCPP a v RM-S. Jeho konštrukcia vychádza z Paschovho cenového indexu;
h) burzový index: SIS-33 a SIS-IOO;
i) RM-S index 100: tento sleduje vývoj cien od začiatku obchodovania s akciami na trhu RM -S;
j) index PX SO: Ide o vlastný index BCPP zo 7. 4. 1994
a je vytvorený trhovou kapitálizáciou SO emisíí cenných papierov. Jeho východisková hladina je 1000
bod ov.
7.2 Ind e x y v S R
Medzi najpoužívanejšie
a verejne publikované patria
tieto indexy:
a) SAX - Slovenský Akciový Index: vychádza z konštrukcie indexu CAX, používaného do 17. 3. 1994.
Sleduje vývoj na BCPP a sú do neho zaradené akcie
podl'a podielu na obrate burzového trhu, počtu obchodných dní a podielom na kapitalizácii indexu.
Začiatočná hodnota 100 bol a stanovená k 14. 9.
1993;
b) SEVIS INDEX 100: bol zostavený dňa IS. 8. 1993
na základe výberu 100 spoločnosti z prvej vlny kupónovej privatizácie. Je univerzálnym indexom, lebo
zahrňuje všetky verejné trhy v SR (BCPB, BOB,
RM-SS). Do tohoto indexu je obsiahnutá aj a. s.
Geodézia Žilina v rámci skupiny V.: spotrebný priemysel rastový - služby;
c) index TREND - OTC: mapuje vývoj na mimoburzovom trhu RM-SS. Počíta s vývojom cien všetkých
cenných papierov, s ktorými sa v poslednom ukončenom aukčnom kole periodickej aukcie uskutočnil
aspoň jeden obchod. Východisková hodnota sa viaže na číslu 1,000 a dátum 28. 3. 1994. V tomto indexe
sa premietajú aj obchody s akciami a. s. Geodézia
Bratislava, Geodézia Žilina a Geodézia Prešov;
d) TREND index: po čita sa z vývoja 40 najviac obchodovaných akcií slovenských spoločností na trhoch
BCPB, BOB aRM-SS. Východísková hodnota 1000
je k dátumu 10. 6. 1993;
e) index SIX-30 INDUSTRIAL;

g) index SIX ALL: začal na hodnote 319,13 bodu dňa
I. II. 1993. Tento index je zostavený z cien akcii
všetkých slovenských a. s. obchodovaných na verejných trhoch v SR (vrátane a. s. Geodézia Bratislava,
Geodézia Žilina a Geodézia Prešov);
h) index SIX FOND ALL;
i) index SIX FOND ID: ide o prvé indexy IPF, uverejňované dňom 3. S. 1994;
j) SEVIS - BOB Index: je určený len na trh BOB.
7.3 Indexy
na porovnanie
českého
ského kapitálového
trh u

a sloven-

Mnohi slovenskí potencionální investori, vrátane občanov, vlastnia akcie českých spoločností (na druhej strane je to opačne, ale v menšej míere).
Najvačší majetok z pomedzi cca 2S IS a okolo 130
IPF v SR obhospodaruje
v súčasnosti investičná a. s.
VÚB Invest Bratislava. Táto vo svojom portfóliu (zásobe cenných papierov) má aj akcie a. s. Kartografie Praha v počte 3471 ks, čo je cca S % z jej základného imania (stav k 31. 12. 1993).
S ciel'om informovať slovenských investorov začala
Slovenská investičná spoločnosť, a. s., Žilina (SEVIS)
v októbri 1993 vydávať a sledovať index SEVIS INDEX
CZ.
Do výberu pre tento index boli zaradené všetky a. s.
z prvej vlny kupónovej privatizácie v Čechách a do indexu bolo vybratých zhruba 20 % z nich, čo predstavuje
200 spoločností, ktorých akcie sú vol'ne obchodovatel'né.
Vo východiskovej pozícii bol a v rámci skupiny X. priemyselné technológie zaradená aj a. s. Geodézie
Brno.
V snahe spriehl'adniť kapitálový trh na Slovensku, je
pre potreby českých investorov vydávaný obdobný index SEVIS IDO(časť 7.2 b).

S rozvojom kapitálového trhu stúpa význam analýz,
ktoré hodnotia atraktívnosť jednotlivých spoločností,
resp. cenných papierov. Výsledky týchto analýz rozhodujúcim spasobom potom ovplyvňujú investorov pri
ich finančnom rozhodovaní.
Z viacerých metód sú k dispozícii tieto dve najznámejšie metódy finančnej analýzy [3, 6, 10, 13, 14, 16,
17]:
- fundamentálna analýza,
- technická analýza.
Tieto sa od seba !íšia najma týmito faktormi:
a) zjednodušene povedané, fundamentálna analýza vychádza z ekonomického rozboru a. s. (na tento účel
mažu slúžiť do určitej miery prospekty emitenta, ako
aj povinné uverejňované údaje o hospodárení), pričom dáva odpoveď, kam by mal kurz cenného papiera výhl'adove dospieť. Technická analýza však vychádza z matematického
rozboru časového radu
a odpovedá na otázku, aký"m spasobom tento k ciel'ovému stavu príde;
b) obidve metódy sa líšia tiež časovým horizontom, pre
ktorý mažu byť použité. Zatial' čo fundamentálna
analýza pozerá do budúcnosti v rade mesiacov i rokov (je vhodným nástrojom pre strategické rozhodo-
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vanie), na druhej strane technická analýza má časový horizont v týžňoch aj je využívaná predovšetkým
pre finančné operácie na kapitálových trhoch v ČR
a v SR (BCPP, RM-S, BCPB, BOB, RM-SS).
8.1 Fundamentálna

analýza

cenných

papierov

Táto analýza je najprepracovanejšou
analýzou v rámci
finančnej analýzy. Jej hlavným ciel'om je vytypovať také cenné papiere, ktoré sa približujú najviac konkrétnym ciel'om investora.
Základným predpokladom tejto metódy je, že kurz
cenných papierov determinuje predovšetkým ekonomickú podstatu a situáciu príslušnej a. s.
Fundamentálna
analýza se pokúša predpovedať budúci vývoj konkrétnej a. s. s prihliadnutím k celkovým
trhovým podmienkam.
Analýza konkrétnych cenných papierov na základe
údajov z hospodárenia spoločnosti sa potom snaží odhadnúť budúci možný vývoj kurzov.
Táto analýza vychádza z predpokladu, že akcie majú
svoju vnútornú hodnotu, ktorá sa dá stanoviť. Kurz akcie sa pohybuje okolo tejto vnútornej hodnoty, ktorá sa
pri prognózovaní kurzu porovnáva s aktuálnym kurzom
na kapitálových trhoch (BCPP, RM-S, BCPB, RM-SS),
čo je znázornené na obrázku 2.
Ak je vnútorná hodnota vyššia ako kurz na kapitálových trhoch, potom možno očakávať vzostup kurzu.
Podhodnotené akcie je podl'a tejto metódy výhodné nakupovať. Naopak, pokial' je kurz akcií vyšší, ako vnútorná hodnota, potom je akcia nadhodnotená a možno
predpokládať pokles vývoja kurzu.
Sporným bodom tejto metódy je zisťovanie vnútornej
hodnoty cenného papiera. V podstate ide o hodnotenie
základných finančných a hospodárskych ukazovatel'ov
príslušnej spoločnosti, ktorá cenné papiere vydala (emitovala). Na základe toho potom investori porovnávajú
vnútornú hodnotu s trhovým kurzom cenných papierov
- obrázok 3.
Existujú pritom v podstate dve základné metódy výpočtu vnútornej hodnoty cenných papierov:
- substančná metóda,
- výnosová metóda.
Fundamentálna analýza okrem zisťovania vnútornej
hodnoty cenných papierov, používa i ďalšie pomocné
ukazovatel'e. Z nich najd6ležitejší je ukazovatel' Cash
t1ow, rentabilita v r6znych variáciách, zadÍženosť apod.
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Obr. 4 V)ívoj aukčných cien v periodickej aukcii RM-Systéme Praha
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[17].

Prívrženci tejto analýzy vidia hlavne vo vývoji ziskovosti a. s. podstatný faktor vývoja kurzov, pričom sa
orientujú na budúce zisky.
Na základe vývoja českého kapitálového trhu za rok
1993 sú ceny cenných papierov zatial' spojené so skutočnou fundamentálnou analýzou ich výnosnosti a ekonomickými faktormi všeobecne [9].
8.2 Technická

analýza

Jej charakteristickou
črtou je sledovanie štatistických
ukazovatel'ov pohyb ov kurzov a podl'a tvaru vytvorených kriviek predvídanie budúcej trhovej hodnoty sledovaných cenných papierov.
Aj keď český a slovenský kapitálový trh je pomerne
ešte príliš mladý na zostavenie serióznych štatistických
súborov, napriek tomu niektoré trendy vývoja možno
už v súčasnosti sledovať.

Technická analýza cenných papierov spracúva údaje
dostupné verejnosti, ako sú: kurzy cenných papierov
jednotlivých a. s. na českom a slovenskom trhu, objemy
obchodov, grafické zobrazeni a alebo rozličné indikátory - indexy (časti 7.1 a 7.2).
Táto analýza je založená na týchto troch predpokladoch:
- vychádza z trendového správania kurzov akcií, ktoré
majú skoro vždy jasný smer pohybu a vždy len po
určitú dobu,
- kurz akcií zahrňuje všetky kurzotvorné faktory, pričom kurz je objektívna výsledná hodnota ponuky
a dopytu,
- zmeny trendu kurzov (smer pohybu nahor alebo nadol) vytvárajú formácie (grafické znázornenia), ktoré
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9. Analýza vývojových trendov kurzov a objemov
s akciami podnikatefských subjektov geodézie
a kartografie na kapitálových trhoch
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Obr. 5 Prognóza vývoja trhovej hodnoty akcií a.s. Kartografie Praha prostredníctvom technickej analýzy
____
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sa pravidelne opakujú a umožňujú potrebné prognózy budúceho vývoja kurzov cenných papierov.
Pokus ukážky prognózy vývoja trhovej hodnoty akcii
a. s. Kartografie
Praha, prostrednictvom
technickej
analýzy, je na obrázku 5. Z tejto prognózy sa dá predpokládať, že vývoj kurzov bude oscilovať blízko no minálnej hodnoty, t.j. tesne nad hodnotou Kč 1000. Či je
táto hypotéza autora pravdivá ukáže budúcnosť. Z tohoto výroku by sa dalo usudzovať aj podstatné zvýšenie
objemu trhu s akciami uvedenej a. s.
Kedže technická analýza pracuje s údajmi bežne dostupnými širokej verejnosti, preto je najma pre menších
investorov v ČR a v SR prístupnejšia.

Trendy vývoja kapitálového
trhu (organizovaného)
v ČR a v SR sa odrazili tiež na obchodovatel'nosti akcií
podnikatel'ských subjektov geodézie a kartografie, čo sa
predovšetkým prejavuje najma na nízkych zobchodovaných objemoch, ako aj na rozkolísanosti ci.en akcií.
Z porovnania vývoja je zrejmý markantný rozdiel
medzi trhmi v ČR (akcie umiestnené na BCPP aRM-S)
a trhom v SR (obchodované zatial' len na mimoburzovom trhu RM-SS).
U českých podnikatel'ských subjektov je rozdielná
účasť na organizovaných trhoch s akciami. Pri a. s. Kartografie Praha prevláda podiel na trhu BCPP (cca
75 %), pri ostatných subjektov je to trh RM-S (cca
60%).
Táto analýza zahrňuje obchodovanie na BCPP, vrátane obchodného dňa uskutočneného
20. 6. 1994. Pri
RM-S aRM-SS sú pojaté výsledky 19. aukčného kola
periodickej aukcie.
Na základe dosiahnutých
nízkych objemov trhov
(najma na trhu RM-SS) dá sa usudzovať, že akcie týchto subjektov nepatria medzi atraktívne.
vývoj cien hodnotených subjektov geodézie za sledované obdobie dokumentuje, že trhová hodnota akcií je
hlboko pod nominálnou hodnotou (1000 Kč, 1000 Sk).
Nízke objemy obchod ov nielen na burze ale aj na trhoch RM-S aRM-SS tiež signalizujú, že do obchodovania (nákupu) sa zatial' zapájajú vačšinou len malí investori - pravdepodobne občania, ktorí akcie získali v kupónovej privatizácii.
Tento fakt je tiež důkazom skutočnosti, že existuje
previs ponuky nad dopytom a nie opačne, čo sa prejavuje nielen na trhu BCPP ale hlavne na trhoch RM-S
aRM-SS.
Zo štatistického sledovanie cien a kurzových lístkov
BCPP, ako aj z výsledkov trhov RM-S i RM-SS, vychádza často neuspokojivá miera alokácie (miera uspokojenia objednávok), ako základu na výpočet uspešnosti investora na trhu. Podnikatel'ské subjekty v ČR sa
často dostávali nielen do globálneho ale aj totálneho
previsu na BCPP, pričom v nadvaznosti na to (pri kódoch 6, 7) sa obchod neuskutočnil, ale z publikovanej
miery alokácie sa dala zistiť tendenci a možného vývoja
pokial' ide o ponuku a dopyt s prihliadnutím na cenový
vývoj akcií na trhu.
Kurzy akcií subjektov uvádzaných v príspevku boli
prevážne rozkolísané. Ich volatilita (nestálosť) zatial'
nedáva perspektívnu záruku na stabilitu cien, predovšetkým u slovenských subjektov.
9.1 Výsledky

kapitálového

trhu

s

akciami

v ČR

Subjekty zúčastnené
to:

na trhu akcí možno hodnotiť tak-

9.1.1 Geodézie, a. s., Liberec
Jej akcie dosiahli na obidvoch trhoch (BCPP aRM-S)
len minimálne objemy. Priemerná hodnota akcií u realizovaných obchodov bola na BCPP Kč 645,- (zaokruhlene) a v RM-S cca Kč 580,-. Najvyššia trhová cena
akcie bol a na BCPP vo výške Kč 520,- a najnižšia Kč
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325,-, pričom najvyššia trhová cena na trhu RM-S dosiahla v 3. tohoročnom aukčnom kole periodickej aukcie (Kč 707,-) a najnižšiu v 1. kole (Kčs 435,-) pozri obrázok 4.
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9.1.3 Kartografie,

200

a. s., Praha

Akcie tohoto subjektu dosiahli najvyššiu hodnotu kapitalizácie, čo sa týka hodnoty kurzu akcií. Ich trhová
hodnota sa pohybovala prevažne v rozpatí Kč 650,- až
Kč 1150,- BCPP (obchodný deň 7. 4. 1994), ale na
druhej strane dosiahla minimum Kč 250,- (12. 10.
1993) pri lokálnom previse dopytu (kód 3) - pozri
obrázok 5. Doterajší objem na obidvoch trhoch (BCPP
aRM-S) presiahol vyše 500 tisíc Kč.
Na trhu RM-S je priemerná výška trhovej hodnoty
predanej akcie Kč 680,-, pričom na BCPP sa blíži
k sume Kč 900,-.
9.2 Výsledky

kapitálového

trhu

s akciami

v 'SR

Na parkete RM-SS sa s akciami slovenských geodézii
obchoduje len sporadicky, a to iba v malých počtoch,
čo sa prejavuje aj na priemernej trhovej cene (aukčnej):
Geodézia, a. s., Bratislava cca Sk 350,-, Geodézia,
a. s., Žilina cca Sk 650,- (v roku 1994 nebol ešte uskutočnený žiadny obchod) a Geodézia, a. s., Prešov cca Sk
480,-.
Trvalý pokles aukčných cien od marca 1994je celoslovenského charakteru, čo sa následne nutne odráža aj
u akcií týchto subjektov - obrázok 6.

Trendy objemov obchodov s akciami subjektov geodézie a kartografie v obidvoch republikách charakterizujú
i celkovú doterajšiu tendenciu na kapitálových trhoch
(podstatne vačšie objemy obchodov v ČR). Toto sa potom odráža aj na nižšej trhovej hodnote akcií slovenských privatizovaných a. s.
Možno predpokladať, že vzhl'adom na pomerne stabilizovanú politickú situáciu i celkovú klímu v ČR, bude trend rastu kapitálového trhu pokračovať rýchlejším
tempom ako v SR.
V porovnaní s organizovanými trhmi, sa podstatne
vačšie objemy dosahujú na tzv. mimoburzovom trhu
(priame obchody), čo do určitej miery dáva možnosť
skreslenia celkovej dosiahnutej skutočnosti (objemov
i trhovej ceny akcií).
Túto situáciu tiež ovplyvňujú I PF a ich účasť na trhoch s akciami. Okrem občanov majú pomerne značný
podiel akcií vo svojom portfóliu.
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Obr. 6 vývoj aukčných cien v periodickej aukcii RM-Systéme Slovakia
__ .__ Geodézia, a.s., Bratislava, - - - - - Geodézia. a.s., Žilina, ..... Geodézia, a.s., Prešov

Po začiatočnom rozbehu, možno rok 1993 a I. polrok
1994 považovať za významný medzník v procese budovania a rozvíjania kapitálového trhu v ČR a v SR, ako
aj obchodu s cennými papiermi.
Ďalším postupným rozvíjaním a stabilizáciou kapitálových trhov sa dá očakávať i vačší dopyt najma potenciálnych investorov po akciách privatizovaných subjektov geodézie a kartografie.
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podle nichž jsou mapy v měřítku I: 5000 (SMO-5) až
I : 500000 (mapa České republiky) autorským dílem a takto
chráněny autorským zákonem s veškerými důsledky.

XVI. plenární zasedání CERCO
ve Vídni
Ve dnech 12.-26. září 1994 se konalo ve Vídni XVI. plenární
zasedání CERCO (Výboru představitelů geodetických a katastrálních služeb členských států Rady Evropy). Zúčastnilí se
jej zástupci 29 z celého počtu 31 členských zemí (Estonsko
a Turecko se omluví ly), které předložily, kromě jiných materiálů, 28 národních zpráv popisujících rozvoj geodézie, kartografie a katastru za poslední období od XV. plenárního zasedání
CERCO v červnu 1993 v Helsinkách.
V dalším textu jsou vybrány nejdůležitější poznatky z těchto
zpráv, které mohou zajímat širší odbornou veřejnost v České
i Slovenské republice.
Bulharsko (I. zpráva)
Bulharská zeměměřická a katastrální služba požádala ve Vídni
o přijetí za pozorovatele CERCO, což bylo jednomyslně přijato. Představila se jako vyspělá civílní i vojenská služba s úrovní techniky, technologie a výsledky geodetických a kartografických činností srovnatelnýmí s vyspělými středoevropskými zeměmi. Vrcholnými státnimi orgány jsou odbor katastru a geodézie na Ministerstvu pro regionální rozvoj a výstavbu a Vojenská topografická služba při Generálním štábu bulharské armády.
Odboru katastru a geodézie je podřízeno 28 územních orgánů (správ), do jejichž kompetence patří:
- budování a vedení katastru nemovitosti
- katastrální mapování sídel v měř. I : 500 a I : 1000
- technické mapování v měřítkách I : 5000 a I : 10000
- údržba topografických map a kartografická polygrafie
- dohled nad čínnostmi v ínženýrské geodézii
- udělování oprávnění k provádění geodetických, kartografických a katastrálních činností.
Mapováni a katastrální práce jsou zadávány 31 státním podnikům (asi 1400 zaměstnanců) i soukromým firmám.
Do kompetence Vojenské topografické služby patří
- budování, údržba a modernizace základních geodetíckých
sítí 1.-4. řádu
- topografické mapování v měř. I : 25 000, 50 tis. 100 tis., 200
tis. a menších
- koordinace a realízace leteckého měřického snímkování
- výzkum pro všechny činnosti vojenské topografické služby.
Ve spolupráci s IfAG (Institut fur Angewandte Geodasie) ve
Frankfurtu n. Moh. byla v Bulharsku zaměřena technologií
GPS (Global Positioning System) síť 8 stanic nultého řádu
v systému WGS-84 (World Geodetic System). Opakovaně byla
zaměřena nivelační siť I. a I I. řádu a vybudována gravimetrická síť I. a II. řádu s 300 body.
Celé území státu je pokryto topografickými mapami v měřítkách I : 25 000 a menších, technickými mapami velkého měřítka (I : 5000 nebo I : 10000 v horském území). Na 15 % území
je již vybudován katastrální informační systém.
Česká republika
Zákonem č. 107/1994 Sb. byl zřizen Zeměměřický úřad s celostátní působností (viz GaKO 1994, č. 7). Na GPS-kampaň CSNULRAD-92, při které bylo zaměřeno v systému WGS-84
10 stanic základni polohové sítě nultého řádu, navázala rozsáhlá kampaň CZ-DOPNUL-94. Jejim cílem bylo obdobné určení souřadnic 166 dalších vybraných trigonometrických bodů
tak, aby jejích průměrná vzdálenost byla 25 km. Výsledky
umožní hromadně používat jednodušší technologie GPS ke
zhuštění podrobného polohového bodového pole a v úlohách
inženýrské geodézie.
Byla vyhlášena a zahájena realizace koncepce digitalizace
katastru nemovitosti a koncepce základní báze geografických
dat (ZABAGED). Během jediného roku byla pořízena digitálni rastrová mapa České republiky v měřitku I : 10000 rastrovým snímáním tiskových podkladů
Základní
mapy ČR
I : 10000 a zpracováním do formy bezešvé rastrové databáze.
Byla vydána pravidla užití státních mapových děl vydávaných
v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,

Dánsko
Pro rok 1994 si Zeměměřický a katastrální úřad vytyčil tyto cíle: dosáhnout příjmy ve výši 27 % výdajů a zvýšit podíl kooperací až na 15 % výdajů, ve spolupráci s orgány místni samosprávy zvýšit používání produktů (map, databází) v obcích
a městech, a konečně zintenzivnit odborné vzděláváni zaměstnanců, aby byli schopni plnit náročné úkoly současného období informatizace společnosti.
V roce 1993 bylo vybudováno 70 a v roce 1994 dalších 30
stanic GPS, které tvoří geodetický referenčni systém Dánska
(WGS-84).
Jsou činěny další kroky v technickém a technologickém vybavení, aby do konce roku 1997 byly veškeré mapy vyhotovovány, udržovány a rozmnožovány digitální technikou. Byla dopracována koncepce národní topografické databáze na úrovni
podrobností mapy I : 10000 (TOPIODK), která má být realizována na celém území státu do konce roku 1998. Databáze
bude nejen základnou pro tvorbu topografických map, ale i základní vrstvou národního geografického informačního systému. Ukazuje se velký zájem orgánů, firem a veřejností o topografické mapy I : 25 000 a I : 100000 zaznamenané v rastrové
formě na CD-ROM. Odbor marketingu Zeměměřického a katastrálního úřadu navštívil v období 1993 -94 všechny orgány
místní samosprávy (275) v Dánsku, aby propagoval nové formy využívání kartografických a informačních produktů.
Podíl celkové kapacity 540 zaměstnanců na různých čínnostech je následující: 45 % katastr pozemků, staveb a bytů, 41 %
mapování, 6 % geodetické základy, 8 % administrativa a tisk
map.
Finsko
Jako odraz ekonomické recese byl v roce 1994 snížen počet zaměstnanců o 5,5 %. Přijmy dosáhly 48 %(!) výdajů ze státního
rozpočtu, přestože objem katastrálních
měřických operací
klesl o 10% vzhledem k předchozímu roku. Bylo vytvořeno
geografické informační středisko Geo-Info s moderním servisním systémem, které mj. pravidelně pořádá veletrh geografických informací. Prodejnost služebních map se pronikavě zvýšila, když byl prodej delimitován z ústředního úřadu do II regionálních středisek mapování a informatiky. V roce 1993 byly
konvertovány mapy I : 20000 do digitální databáze ze 7 %
státního území (předpoklad byl 13 %). V závěru roku 1993 byla
ukončena tvorba digitálního modelu reliéfu Finska ve čtvercové síti o rozměru 25 m.
V roce 1994 bude ukončen převod písemného operátu katastru nemovitostí na počítače a kapacitně posíleno budování digitální topografické databáze, aby koncem roku 1994 pokryla
již 23 % státního území.
Francie
Institut Géographique National (lGN) v Paříži analyzuje pracovní náplň zaměstnanců a zajišťuje jejich přeškoleni na práce
s moderní počítačovou technikou. Po delším odkladu byla zahájena výstavba Státní školy geografických věd s předpokládaným ukončením do začátku roku 1996.
Francouzská geodetická síť referenčních bodů v systému
WGS-84 má 20 bodů. Připravuje se další zhuštění základní sítě
na 1000 bodů technologií GPS.
Na vývoji geografických informačních systémů spolupracuje IGN s orgány statistiky, ministerstvem obrany a životniho
prostředí. Se Spolkovým topografickým úřadem ve Švýcarsku
byly vyměněny soubory kartografických dat z příhraničních
oblasti a uvažuje se o vydání společných map. To může být inspirujicí i pro ostatní členy CERCO.
Chonatsko (I. zpráva)
Zeměměřická a katastrální služba je řizena odborem při Ministerstvu výstavby a ochrany životního prostředí. Kromě městského úřadu v Záhřebu je 20 okresních zeměměřických a katastrálnich úřadů s více detašovanými pracovišti (celkem 104
úřadů). Po zániku Federativní Socialistické Republiky Jugoslávie (SFRJ) v r. 1990 zahájila chorvátská služba činnost za
zvlášť obtižných podminek. V Bělehradě zůstaly tiskové podklady topografických map všech měřitek a veškerá dokumentace geodetických základů na území Chorvatska. Tamtéž byl
i jediný kartografický a fotogrammetrický podnik a středisko
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dálkového
průzkumu
Země. Dosud
chybí 52 % map
I : 200 000, 23 % map I : 100 000, 81 % map I : 50 000 a I %
map I : 25 000. Na 78 % území Chorvatka jsou mapy I : 5000,
ale vesměs 20 let neaktualizované.
80 % území je pokryto katastrálními mapami I : 2880 z minulého století, jen na 9 % území jsou novější mapy I : 1000
a I : 2000. Během nedávné války byla zničena í část písemného
operátu katastru nemovitostí. Jde tedy o výchozí stav nesrovnatelný s jiným členskými zeměmi CERCO.
V průběhu 7 národních kampaní G PS v letech 1991- 1993
byly určeny geocentrícké souřadníce 83 bodů. Pro spojení s celoevropskou síti byla s pomocí IfAG ve Frankfurtu n. Moh.
uskutečněna kampaň EUREF-1994 (European Reference Frame), kdy bylo určeno 7 referenčních stanic a 16 stanic pro geodynamický výzkum (CRODYN), zejména při jadranském pobřeží.
Pozoruhodný je rozsah plánovaného leteckého měřického
snímkování: celé území státu v měř. I : 30000, jedna třetína
v měř. I : 15 000, 60 válkou zničených lokalit v měř. I : 6000
a 10 % územi v měřítku I : 4000 - I : 5000 pro účely katastrálniho mapování.
V oboru topografického mapování se předpokládá vytvoření
náhradních tiskových originálů cestou rastrového snímání
existujících otisků map a jejich aktualizace pomocí ortofotosnímků, dále vytvořeni dígitálního modelu reliéfu se čtvercovou sítí o stranách 30- 100 m a vytvoření topografické databáze pro mapy v měřítku I : 25 000 a I : 200000.
Písemný a mapový elaborát katastru nemovitosti je vesměs
neaktuální. Týká se 18 mil. parcel ve 3318 katastrálních území.
Nové katastrální mapování na 80 % území se zastaralou sáhovou mapou, ve značném rozsahu fotogrammetrickou metodou,
se však realisticky předpokládá až v dlouhodobém výhledu.
Irsko
Národní zpráva neobsahuje nové údaje v porovnání
1993 (víz GaKO, 1993, č. II).

s rokem

Island
V důsledku ekonomické recese byl rozppčet Island Geodetic
Survey v roce 1994 redukován o 30 %. Usporami ve výdajích
bylo dosaženo, že není nutno propustit některé z pouhých 30
zaměstnanců. V srpnu 1993 bylo při G PS-kampani za účasti
odborníků z IfAG ve Frankfurtu n. Moh. určeno 119 bodů
geodetického základu. S pomocí Švédského zeměměřického
úřadu bylo modernizováno
vybavení pro letecké měřické
snímkování. Island uzavřel smlouvu s DMA (Defense Mapping Agency) o mapování ostrova v měřítku I : 50000. Z celkového počtu 20 I mapových listů již bylo 100 předáno. Přes
obtíže s financováním má být projekt dokončen v roce 1996.
Koncem roku 1993 byla vydána fotomapa Islandu vzníklá
montáží 12 scén, z družíce landsat TM a je používána v několika instítucích. Uřad má být vymístěn z Reykjaviku v rámci redislokační akce islandské vlády.
Itálie
Základni polohová síť, budovaná technologií GPS, byla rozšířena z 860 na 1000 bodů. Práce jsou provedeny ze 75 %, je reálný předpoklad ukončení projektu v roce 1995.
Pokračují kartografícké činností zmíněné v loňské národní
zprávě. Vojenský zeměpisný ústav (IGMI) vydal v krátké době
digitální rastrovou mapu celého území státu v měřítkách I : I
mil., I : 500000 a I : 250000. Mapa v měřítku I : 50000 je
k dispozici na 35 % území. Vytváří se databáze geografických
jmen v rozsahu topografické mapy I : 25 000. IGMI má vlastní
školu geodézie, topografie a kartografie. V jednoročních kurzech vychovává kvalifikované techniky nejen pro vlastní potřebu, ale i pro civilní geodetické a kartografické práce.
Kypr
V období 1993- 1994 bylo zaznamenáno pozoruhodné rozšířeni aplikace technologie GPS. Na 40 trigonometrických bodech
I. řádu byly určeny geocentrické souřadnice statickou metodou v systému WGS-84. Vzdálenost sousedních bodů kolísá
od 6 km do 15 km. Dále bylo stejným postupem určeno 254
bodů 2. řádu ve vzdálenosti 3-7 km a metodou stop-and-go
dalších 2000 bodů podrobného bodového pole ve vzdálenosti
200-500 m pro účely katastrálního mapování.

Pří těchto pracích byly použity aparatury TRIMBlE a lEICA 200. V roce 1993 bylo připojeno 6 stanic základní polohové sítě do evropského systému EUREF a zřízena permanentní
stanice, především k monitorování recentních pohybů zemské
kůry ve východním Středomoří.
Na celém území Kyperské republíky (jižní část ostrova) byly
v roce 1993 pořízeny letecké měřické snímky v měřítku
I : 8000 pro potřeby katastru a infračevené snímky v měřítku
I : 15000 pro geologícké účely.
Fotogrammetrické středísko je vybaveno 3 analogovými vyhodnocovacími přístrojí doplněnými vybavením pro analytickou fotogrammetríi a třemi novými analytickými přístroji.
Topografické a kartografické činnosti nemají na Kypru tradici, protože byly dlouhou dobu zajišťovány britskou armádou. Mapy I : 100000 a I : 500000 byly odvozeny z topografické mapy I : 50000, zatímco mapa 1 : 250 000 byla nověji
vyhotovena fotogrammetricky. Stejnou metodou byla vyhotovena čtyřbarevná topografická mapa I : 5000 na 61 % území
Kyperské republiky v letech 1969-1976.
Na zbývající části
jsou k dispozici jen sestavitelské oríginály. Toto mapové dílo
však nebylo nikdy revidováno v terénu.
Velká pozornost je věnována projektu informačního systému o půdě (US), ve kterém mají být integrována katastrální
data s informacemi o výstavbě, technické infrastruktuře, užívání půdy, vodních zdrojích, geologii a se statistíckými daty
o obyvatelstvu, průmyslu, zemědělství a územním plánování.
V resortu zeměměřictví a katastru se přepokládá vedení čtyř
datových bázi: geodetických bodů, digitálního katastru, topografické datagáze a právně-fiskální databáze.
Lotyšsko
V roce 1993 byla vytvořena Státní zeměměřická služba, která
převzala funkce dřívějšího odboru geodézie a kartografie. Kromě administrativni části zahrnuje kartografický podnik ",latvijas karte", středisko geodézie, středisko katastru, středisko
oceňování nemovitostí, právní oddělení a podřízené lokální
úřady.
Po určení 4 stanic v rámci kampaně EUREF-BAl-92
bylo
technologií GPS určeno dalšich 44 bodů, které tvoří základní
polohovou síť státu, pomocí 9 aparatur Ashtech.
V rámcí pomoci švédské vlády vyhotoví fírma SSC "Satellibíld" nové základní mapy v měřítku I : 50000 z družicových
obrazových záznamů SPOT (131 listů). Mapy budou ve vektorové formě a pro manipulaci bude využíván software ARC/
I NFO. Na základě kontraktu pořídí firma Swedsurvey letecké
měřické snímky celého území státu v měřitku I : 10000 pro
potřeby katastrálního i pozdějšího topografického mapování.
Maďarsko
V Maďarsku probíhají restituce a nějvětši pozemková reforma
všech dob. K dosavadnim 6 mil. parcel přibývá 5, I mil. parcel
zaniklých pří kolektivizací zemédělství a 2,2 mil. vlastníků. Od
roku 1993 se zvýšil počet katastrálních úřadů na úrovni okresů
a velkých měst, takže je jich nyni 137. Ve velkých, dosud státních podnicích, je zaměstnáno 6000 pracovníků, kteří tvoří
konkurenční prostředí s cca 1000 samostatnými zeměměřičí podníkateli. Budapeštský Zeměměřický ústav (FOMI) uzavírá
kontrakty na topografické a katastrální mapování se subjekty
podnikatelské
sféry. Zákon o registraci vlastnictvi (1994)
umožňuje používat počítačovou registraci vlastnických vztahů.
Na trhu se objevují dígitální kartografícké produkty:
- OTAB - digitální topografická mapa I : 100000 (35 Mbyte), vyhotovená firmou Geometria Systems House, a.s.,
- DTA50 - digitální topografická databáze I : 50000 (dokončení 1995),
- DDM-IO - digitální model reliéfu (do konce roku 1994).
V rámci mezinárodního programu CORINE byly vyhotoveny spektrozonální foromapy v měřitku I : 100000 celého Maďarska z kosmických obrazových záznamů landsat TM a na
nich klasifikováno převažujicí užíváni půdy ve čtvercích I x I
km.

V rámci programu PHARE byl Evropskou unií financován
nákup počítačových síti pro katastrálni úřady v objemu 3,4
mil. ECU.
Důležitými vývojovými úkoly jsou: stanovení standardů pro
digitální mapové produkty, vytvoření digitální mapy geoidu
v Maďarsku, vývoj technologie digitálních katastrálních map
a základní mapy I : 10000 s použitím výkonné linky od firmy
Intergraph, instalované ve FOMI.
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Nizozemsko
Topografická
služba se 160 zaměstnanci
je orgánem
podřízeným Ministerstvu
obrany: provádí však geodetícké
a kartografické práce ve státním zájmu i pro civilní potřeby.
Příjmy za
prodej kartografické
(í digítální) produkce
dosahují 2S % výdajů ze státního
rozpočtu.
Tvorba map v měřítkách
I : 10 000 a nemenších
je výhradně
dígitální.
Klasícké postupy kartografické
tvorby jíž byly opuštěny.
Topografícké
mapy I : 2S 000 jsou k dispozíci
užívatelům
v rastrové formě na CD-ROM.
V roce 1993 byl dokončen
dígitální model reliéfu v síti 100 x 100 m. Základnou
pro všechny
typy GIS/L1S
v Nizozemsku
se stane národní digítální databáze I : 10000 (podrobnost
se ZABAGED!),
jejíž dokončení
se
předpokládá
v r. 1997. Velká pozornost je věnována oceňování
a copyrightu
ve vztahu k dígítálním
kartografíckým
produktům a databázím.
Norsko
Státní rozpočet
pokrývá 72 'Yo výdajů Státního zeměměřického
úřadu (Statens Kartverk).
24 'Vc, je kryto příjmy za prodej map,
dat a služby a zbývající část tvoří sdružené
financování
s jínými státnímí í prívátnímí
ínstítucemí.
Ve vlastní škole bylo v roce 1993 rekvalifikováno
celkem 900 účastníků
(Statens
Kartverk má nyní 6S0 zaměstnanců).
Je předpoklad,
že do konce
90. let budou
všechny
mapy a geografická
data k díspozici
v digítální
formě
(katastrální
mapy,
topografická
mapa
I : SO 000, digitální
model reliéfu).
Polsko
Zhuštění
sítě II bodů nultého řádu technologíí
GPS bylo zahájeno v r. 1994 v jíhovýchodní
částí Polska zaměřením
103
bodů s nově upravenou
stabilizací
umožňující
též nivelační
a gravimetrícké
měření. Celá zhušťovací
síť o 400 bodech má
být dokončena
v roce 1996. Souřadnicový
systém ETRF-89
(European
Terrestrial
Reference
Frame) má v blízké budoucnosti nahradit
starší systém" 1965" vnucený civílní geodetícké
službě po utajení systému S-42. Jeho rozdělení do S poledníkových pásů je zdrojem mnoha obtíží v praxi.
Velká pozornost je nyni věnována vydání 6300 listů základní
topografické
mapy I : 10 000 ve čtyřbarevném
provedení,
které
zobrazují industrializovanou
část Polska (celkem je 16 160 mapových listů). Mají se po digitalizaci
stát základní
vrstvou tematických
geografíckých
informačních
systémů (G IS). Příprava vydání nové civílní topografické
mapy I : SO 000 (I OSO listů) v šestibarevném
provedení
vrcholí. První listy budou publikovány v r. 1995. Na ně navazují soubory ekologických
a hydrografíckých
map téhož měřítka.
Pracuje se íntenzívně
na koncepci
L1S, jehož součástí
má
být též digítální
katastr nemovítostí.
Na rozdíl od jíných zemí
nebude mit híerarchíckou,
ale plošnou strukturu
s jednotkamí
na úrovni okresů. L1S má být samofinancovatelný
a data poskytována
za úplatu.
Úlevy maji být poskytnuty
především
těm. kteří do svstému vloží nová data. V Lodžském vojvodství
byla vybrána zkušební lokalíta, pořízeny letecké měřícké snímky. shromážděny
a aktualízovány
mapové podklady
a provedeno oceněni pozemků.
Nezměnil
se dosavadní
systém státní správy, kdy geodetická, kartografi.:ká
a katastrálni
pracoviště
v okresech a vojvodstvích jsou podřízena
okresním
a vojvodským
úřadům.
Působení úřadu hlavního
geodeta Polska je pouze metodické.
Portugalsko
Situace se jevi nepříznivě,
protože vesměs chybějí aktualizované mapy a v intravilánech
např. ještě nebyl založen katastr nemovitostí I Ke zlepšení byla provedena
organizačni
přestavba
státnich
orgánů.
především
ústředniho
Portugalského
ústavu
mapování
a katastru (se 7 regionálními
pobočkami)
podřízeného Ministerstvu
pro plánováni
a správu půdního
fondu. 314
území jsou
systematicky
pokryty
body
gravimetrické
sítě
o hustotě I bod/2S km' s cílem vytvořit mapu geoidu. Technologie GPS byla použita k monitorování
slapových jevů na pobřeží ve spolupráci
s vědeckými
institucemi
ve Španělsku.
Francii a Velké Británii. Systematické
letecké snímkování
celého státního území v měřítku I : IS 000 předchází
projektu masového vyhotoveni
ortofotomap
v měřítkách
I: I O 000 (80 0'0)
a I :2000 (v sídlech). Je k dispozici technické
vybavení pro skenování snimků a digitální
ortofotografii.
Pokračuje
digitalizace topografických
map I : SO 000. V roce 1995 bude mít ústav
novou budovu,
kde hodlá instalovat
rozsáhlou
počítačovou
síť. Na vývoj katastrálního
informačniho
systému byla vypsána veřejná soutěž.
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Rakousko
Hlavním současným
úkolem Spolkového
úřadu pro metrologii
a zeměměřictví
(BEV) ve Vídni je vedení databází nemovitostí,
geodetických
bodů, digitální katastrální
mapy, digitálniho
modelu reliéfu a A.Zv. topografického
a kartografického
modelu
území na úrovni map středních
měřítek. Databáze
nemovitostí
má 6S48 interních
(s 2672 terminály)
a 3422 externích
klíentů,
kteří učínili 12 mil. dotazů během roku 1993.
V databázi
geodetických
bodů je kromě polohových
bodových polí I. -6.
řádu vedeno cca 21 mil. podrobných
bodů
vlastnických
hraníc.
Pro digitalízaci
katastrálních
map je k dispozici
ISS grafických stanic a uzavřeno 40 kooperačnich
dohod se soukromými
firmami. Celkem již bylo zpracováno
70000 mapových
listů.
Topografický
model území je vektorovou
databází se 7 vrstvami: komunikace,
sídla, administrativní
hranice, vodstvo, vegetace, reliéf a názvosloví
(120 tis. geografických
jmen). Přednost je dávána dokončeni
kartografického
modelu územi skenová ním tiskových
podkladů
topografické
mapy
I : SO 000
s rozlišením
S08 nebo 10 16 dpi, aby byl uspokojen velký zájem
četných uživatelů o geografická
data. Dosud je takto zpracováno 33 mapových
listů I : SO 000.
Novou technologii
je digitálni
ortofotografie
spočivající
ve
skenování
leteckých snimků s rozlišenim
0,03 mm a zpracováním rastrových
dat pomocí Imagestation
firmy Intergraph.
Ortofotomapy
jsou vizualizovány
expozicí na film pomocí zařízení Mapsetter
téže firmy s rozlišením
O,OS-O,I mm. Během
prvních 4 měsíců zkušebního
provozu bylo zpracováno
300 ortofotomap
v měřítku
I: I O 000 a 300 samostatných
ortofotosnímků v měřítku I: 2S 000. Zařízení je dvakrát výkonnější
než
ortofotoprojektor
Wíld Avioplan
OR/ I. Počítačová
příprava
tískových podkladů
topografických
map se ve stále větši míře
realizuje na personálnich
pracovních
stanících
TDV firmy Intergraph.
Rumunsko
Na základě půjčky Světové banky byla pracoviště
Národního
úřadu geodézie,
kartografie
a katastru
vybavena
větším počtem aparatur
GPS (IS), totálních
stanic (170!) a fotogrammetrických analytických
vyhodnocovacích
přistrojů.
Rozsah restitucí a pozemkové
reformy je značný - půda má
být navrácena
6,S mil. vlastníků a tvoří 2S milionů parcel.
S pomocí expertů Světové banky bude zahájen pětiletý projekt založení moderniho
katastru v 18 ze 41 okresů.
Řecko
Řecká
vojenská
geografická
služba
provedla
v období
1993 - 1994 údržbu 1736 trigonometrických
bodů. S použitím
analytických
vyhodnocovacich
přístrojů
bylo dokončeno
6
mapových
listů I: 50 000 v digitálni
formě. Na Egejských
ostrovech byla měřena tíže na 133 stanicích a vypočteny
redukce
ve volném vzduchu a vyhotoveny
mapy Bouguerových
anomálií pro tuto oblast.
Dokončeny
jsou databáze
digitálních
geografických
dat:
-. národni atlas v měřitku
I: I mil. s vrstvami:
silniční síi, železnice. vodní toky, ostatní vodstvo. pobřežni čáry_ administrativní hranice. geografická
jména. charakteristické
body
terénniho
reliéfu:
- digitální model reliéfu I: SO 000 s digitalizovanými
Hstevnicemi ve 20 m intervalu
(dosud 4000 státniho území):
- digitální
model reliéfu v síti 2S0 x 2S0 m z podkladů
mapy
I: SO 000 (celé státní územÍ).
Ve stádiu budování
jsou tyto databáze:
- topografická
mapa I: SO 000 ve vektorové
formě:
- digítálni
model relíéfu z podkladů
mapy I: 250000.
Předmětem
výzkumu je revize topografických
map pomocí
obrazových
záznamů
z družic a vyhotovení
ortoťotomap
pro
účely katastru nemovitostí
(je spravován
jíným resortem).
Severní Irsko
Ordnance
Survey of Northern
Ireland
má hlavní pracoviště
v Belfastu a několik regionálních
poboček.
Počet pracovníků
200 musel být v r. 1994 snížen v důsledků
rozpočtových
potíží
o 5 o o užitim zákonné
možnosti
předčasného
odchodu
do důchodu. Výdaje jsou z 27 "o kryty vlastními příjmy. V roce 1993
to bvlo usnadněno
jednorázovou
akci - výdejem 40 tis. snímků ž katastrálních
map během 6 týdnů zemědělcům.
kteří Ž:Idali o nové stanovení
zemědělské
daně podle zásad Evropské
uníe.
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Hlavní náplní činnosti je vedeni katastrálních
map I: 2500
a I: 1250 v souladu s právnim stavem. Do digitální formy bylo
převedeno
zatím 85 % dat o vlastnících
a 60 % topografíckých
informací.
Zbývá zejména digitalizovat
urbanizované
zóny (na
mapách
I: 1250), avšak splnění je reálné do konce roku 1995.
Je plněn úkol zaznamenat
do digitální
katastrální
mapy alespoň 90 % zaměřených
změn během 7 pracovnich
dní.
V období
1993- 1994 proběhla
revize 32500 jednotek
v katastru bytů a domů a konverze 850 katastrálnich
map do digitálni formy. Ordnance
Survey je iniciátorem
vytvoření GIS Severního Irska.

Slovenská republika
V září 1993 byla uskutečněna
měření technologíí
GPS k založení Slovenské
geodynamické
referenční
sítě (SLOVGEREN ET). V říjnu 1993 byla uskutečněna
spojovací
měření G PSsítí Rakouska,
Slovenské
republiky,
Maďarska
a České republíky. Jsou připravena
data pro vytvoření
Jednotné
evropské
nivelační sítě (UELN).
V rámci dígitalizace
katastru nemovitostí
je do počítačového
zpracování
začleněno
jíž 85 'Yr, listů vlastnictví
v sídlech a 10 'Yo
v extra vi lánu. Pro 240 katastrálních
územi byla provedena
digítalizace mapového
elaborátu
katastru nemovítostí.
Do konce
roku 1993 bylo digítalízováno
16690 katastrálních
map v měřítkách
I: I 000 a I :2000, což představuje
35,3 % všech katastrálních map.
Během uplynulého
ročního
období
bylo vydáno
116 lístů
obnovené
Základní
mapy I: 10000, 38 lístů Základní
mapy
I: 25000
(I. vydání)
a 23 lístů obnovené
Základní
mapy
I: 50000.
Publíkace
o geografických
jménech
na mapách
I: I O 000 byly vydány pro 8 dalších okresů, takže zbývá pouze
20 % pro pokrytí celého státního území.

Slovinská republika ( I. zpráva)
Legislativní
základna
je podobná
situací v České republice:
byl již vydán zákon o zeměměřícké
službě (1976), zeměměřický
zákon (1986), katastrální
zákon (1986), zákon o katastru technických vedení (1986) a konečně zákon o pojmenování
a regístraci sídel, ulic a budov. Odborné
práce řídí Republíková
zeměměřická
správa (nyní 34 zaměstnanců),
která podléhá
Mínísterstvu
pro žívotní prostředi
a územní plánování.
46 komunálních
zeměměřických
správ realízuje
odborné
práce v 62 administrativních
jednotkách
(mají celkem přes 500
pracovníků).
Kromě toho působí dalších cca 500 zaměstnanců
v 7 státnich podnicích,
z nichž největší je Slovínský geodetický
ústav (asi 250 zaměstnanců).
Historický
základ katastru je týž jako v českých zemích. Probíhají podobné
procesy restitucí, transformace
zemědělské
půdya komplexní
pozemkové
úpravy. V roce 1992 byly zahájeny
práce na koncepci
katastru staveb a jejich částí. Pro nedostatek financí se obnovuje
ročně jen 100- 150 mapových
listů
I: 5000 z celkového
počtu 2500. Po rozdělení bývalé SFRJ v roce 1990 nebyly navráceny
z Bělehradu
tískové podklady
topografických
map I: 50000 a I: I00000.
V letech
1975-1985
bylo celé území republiky
vícekrát
snímkováno
(I: 10000 až I: 30 000). Tyto snímky jsou rovněž
dokumentovány
na míkrofílmu.
V současné
době se uskutečňuje periodické
letecké snímkování
v měřítku I: 17000 ve tříletých intervalech.
Již v roce 1985 byl dokončen
digitální
model reliéfu v sítí
100 x 100 m
interpolací
z topografických
map
I: 5000
a I: 10000, který našel řadu praktíckých
aplikací.
V rámci mezinárodní
G PS-kampaně
bylo určeno 8 referenčních bodů na území Slovinské republiky.
Předpokládá
se obnova trigonometrícké
sitě touto technologií
až do 3. řádu (body ve vzdálenosti
5-- 13 km) a vybudování
několika
permanentnich stanic pro geodynamické
studie.

Spolková republika Německo
Pracovní
výbor zeměměřických
správ spolkových
zemí Německa (AdV) oznámíl
ve své zprávě, že do konce roku 1994
pokračuje
všestranná
pomoc novým spolkovým
zemím (býv.
NDR), zejména při výcviku managementu.
Byla uskutečněna
spojovací
měření mezí nivelačními
sítěmi
bývalé NDR a NSR v kategorii
normálních
výšek. Vzhledem
k různým podmínkám
a kartografickým
produktům
v jednotlivých spolkových
zemích jsou plánovány
tyto společné koncepční akce:
- stejné kartografické
zobrazení
dat z digitálniho
modelu území,
- standardizace
rastrových
dat topografických
map v celostátním rozsahu,

-

aktualizace
technických
předpisů
a cenových
parametrů,
aktualizace
poplatků
za užití analogových
map.ových děl,
zavedení copyrightu
dat ve formátu a obsahu Uředního
topograficko-kartografického
informačního
systému
(ATKIS).
Digitální
rastrové
mapy v měřítkách
I: I mil., I: 500 000
a I: 200000 jsou k dispozici již na celém území SRN. Tvoří
první etapu budováni
ATKIS a jsou zdrojem pro získání vektorových
dat. Digitální
rejstřík geografických
jmen v úrovni
mapy I: 500000 je dokončen
pro celou spolkovou
republiku.
V oblasti katastru nemovitostí
již komputerizace
značně pokročila, a proto jsou dalšími cíli:
- vývoj automatizovaného
daňového
systému,
- posouzení
vhodnosti
užívání
Gauss-Kriigerova
zobrazeni
a možný přechod na WGS-84.

Španělsko
V roce 1993 bylo dokončeno
budování
národni geodetické
(trigonometrícké)
sítě. V rámci kampaní
EUREF bylo dosud zaměřeno 89 stanic, na které se připojují
další měření 9 novými
aparaturami
TRIMBLE
4000 SSE. Projekt REGENTE
předpokládá,
že na každém
listu mapy I: 50000 bude zaměřen
I bod (celkem 1200 stanic) běgem 4 let za spolupráce
vojenské
zeměpisné
služby. Mapování
Spanělska
v měřítku I: 25000 číselnou
fotogrammetrickou
metodou
bylo skončeno
v roce
1993. Během 4 let bylo vyhotoveno
2300 mapových
listů.
V Národním
geografickém
ústavu byla instalována
kompletní počítačová
linka pro sestavování
a vydávání
map. Během
prvních dvou let zkušebního
provozu se předpokládá
výroba
154 mapových
listů I: 25000. Současně
pokračuje
rastrové snímání a vektorizace
map I: 25000. Rozmnožila
se síť vlastních
mapových
prodejen
a dealerů.
Zajímavá
je struktura
příjmu
z geodetických
a kartografických
prací (katastr spravuje jiná
instituce):
prodej digitálních
dat 30,6"", prodej map 27,1"".
služby regionálních
úřadů 26,1"", letecké snímkování
7,4 "".
kartografické
práce 4,7 "". Zbytek tvoří geodetické
a astronomícké práce a služby středíska
dálkovébo
průzkumu).

Švédsko
Státní
podnik
Swedesurvey
AB, který zajišťuje
geodetické
a kartografické
práce v zahraniči,
je nově pověřen
marketingem pro potřeby Státního
zeměměřického
úřadu (Lantmateriet). Připravuje
se reorganizace
Lantmateriet
rozdělením
do
dvou divizí:
-- pro katastrální
činnosti. služby veřejnosti,
výzkum a vývoj,
-- pro výrobce úředních
map.
Kromě ústředního
úřadu bude 24 okresních
zeměměřickÝch
správ, které však budou
- podobně
jako např. pozemkové
úřady - součásti jednoho
okresního
úřadu.
Navrhuje
se snížení ceny za data ze státních
databází
až
o 65 lili, protože mnozí uživatelé sí je začalí nelegálnímí
způsoby opatřovat
bezplatně.
Výsledkem
má být větší zájem o budování a využívání geografi<:kých
informačních
systémů.
Ekonomická
recese ve Svédsku trvá a s ní i pokles investičních aktivit a zájem o nemovitosti.
Stát organizuje
jako náhradní program výstavbu silnic a železnic.
Největším
realizovaným
projektem
je digitalizace
úředních
map I: I O 000 resp. I: 20 000. V současné době je hotova z 50 ""
a má být ukončena
v roce 1997. Do stejného termínu budou jako doplněk vyhotoveny
digitální ortofotosnímky.
Během roku
1994 maji být převedeny
do rastrové formy topografické
mapy
I: 50 000 a I: I 00000 (pro vojenské a dopravni
účely) jako bezešvé databáze.
Pokračuje
vydávání
Svédského
národního
(elektronického)
atlasudosud II dílů, zbývajicích
6 má být
dokončeno
v roce 1995.
Pro veřejnou
potřebu je v nepřetržitém
provozu 20 referenčních stanic G PS v průměrné
vzdálenosti
200 km, řízené dálkově z jednoho
centra. Jsou např. využivány
k monitorování
recentních
pohybů zemské kůry. Běžný interval pozorování
je
15 s, ale, v případě
podpory
leteckého
snímkování
s navígací
pomoci GPS, každou sekundu.
Korekce pro aplikaci diferenční metody lze získat z veřejné počítačové
sítě nebo specíálního
rádiového
vysílání. Experimenty
ukázaly, že za současné konfigurace a počtu referenčních
stanic lze určit polohu kteréhokolív bodu na území Švédska s přesností
vyšší než 10 cm.
Lantmateriet
je pověřen dohledem
a kontrolou
činností zeměměřických
pracovišť místních úřadů a v privátni sféře. Pro
sjednocení
technologií
vydal 9 závazných
návodů.
V roce 1993 bylo rastrově digitalizováno
8500 historických
map s využítím velkoformátového
plošného
skeneru, velikosti
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obrazového prvku 0,1 mm a spektrálního rozlišení 24 bitů.
V roce 1994 se předpokládá digitalizace dalších 10000 historických map stejným postupem.
Švýcarsko
Z příkazu spolkové vlády byl redukován počet 146 zaměstnanců Federálniho topografického úřadu ve Wabern o 4, což je
v protikladu se zvyšujícírp.i se požadavky, zejména na digitálni
kartografické produkty. Uřad byl vybaven novým letadlem pro
letecké měřické snimkování typu Beechcraft Super King Air
350 C s dostupem 10 000 m a navigačním zařizením na principu GPS. Síť 5 referenčních stanic EUREF je zhušťována na
104 stanic systému LV 95, Pro nově stavěnou železnici (Bahn
2000) zajišťuje úřad budování vytyčovacích sítí pro některé tunely s využitím technologie GPS.
Cyklus obnovy topografických map 1:25000 je 6-letý a plně
využívá informační hodnoty leteckých snímků. Z tiskových
podkladů výškopisů této topografické mapy je počítačově odvozován digitální model reliéfu (na konci roku 1993 bylo zpracováno 70 %, akce má být skončena v roce 1995). V témže
termínu bylo rastrově digítalizováno 65 % topografických map
I :25 000, 25 % I: 50000 a 100 % map v měřítkách I: I00000,
200000 a I mil.
V roce 1993 byly výdaje ze státního rozpočtu kryty z 50 % (!)
příjmy, a to prodejem map a odbornou činností (82 % příjmů)
a licenční,mí poplatky ze užití státního mapového díla (18 %
příjmů). Uřad se nezabývá činnostmí v katastru nemovitostí.
Turecko
V Ankaře zahájila čínnost permanentní stanice GPS, která poskytuje mj. evropskému centru údaje pro zpřesňování drah navígačních družic systému NAVSTAR. Pomocí tížnicových odchylek určených na 200 bodech s využitím astronomíckých
a gravimetrických měření byl nově odvozen geoid na území
Ture.cka. Pokračuje zhušťování sítě stanic GPS (v současné době 290 stanic). Z dígitalizovaných fotogrammetricky vyhodnocených vrstevnic topografické mapy I: 25000 je připravován
počítačově tiskový podklad výškopisu. Probihá projekt vývoje
národního geografického informačního systému Turecka, a to
na úrovni podrobností mapy I: 25 000 a I: 250000. K tomu
účelu bylo zakoupeno 8 pracovních stanic Intergraph a 9 stanic DEC.
Ve spolupráci Hlavního velitelství pro mapování turecké armády a Generálního
ředitelství pro pozemkový katastr
s O.E.P.E.E. (Evropskou organízací pro experimentální fotogrammetrický výzkum) se realizují tyto projekty: údržba digitálních topografických databází, automatizovaná kartografická generalizace, analýza skenerů a datové standardy.
Velká Británie
Ordnance Survey pokračují úspěšně v racionalizaci prací a odhalování rezerv. 72 % (!) výdajů je kryto přijmy, které se člení
na: prodej map (i v digitálni formě) - 20 %, licenční poplatky
za užití státního mapového díla - 32 % (!), ostatní technické
činnosti - 32 %, zpětné platby - 16 %.
V období 1993- 1994 bylo dosaženo těchto výsledků:
- 933 tis. domů a bytů revidováno v katastru,
- 40610 map konvertováno do digitální formy,
- objednávky map malých měřítek do 6 pracovních dnů (98 %
případů),
- odezva informační linky zákazníkům - 7 sekund,
- 3500 změn zaměřeno ve Velké Británií denně,
- 1200 digitálních map denně je vyžadováno z národní topografické databáze,
- 3200 digitálních map denně je přenášeno telekomunikačními linkami z centra do 80 poboček a 15 dealerům (Superplan agents) k uspokojování potřeb uživatelů a pro účely
údržby databáze.

o statut pozorovatele nově požádalo Bulharsko a Albánie.
Skončilo dvouleté obdobi (1992-1994) pod vedením Rakouska (pres. Friedrich Hrbek) a vedení CERCO na období
1994-1996 převzalo Španělsko (pres. Tofilo Serrano Beltran).
Zvláštní důležitosti nabylo v poslednim období respektování
autorských práv ke státním mapovým dílům (i v digitální formě). Island požádalo uvedení maďarské a německé komerční
kartografické firmy na černou listinu pro pirátství při reprodukování tiskových podkladů státních mapových děl bez patřičné licence.
Evropská unie přijala směrnici 90/313/EEC, podle které by
se měla do dvou let v členských zemich poskytovat zdarma
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a bez omezení geografická data pro účely ochrany životního
prostředí. CERCO s tímto postupem nesouhlasí, neboť by byl
zvýhodněn jeden resort mezi mnoha jínými. O redukci poplatků za užití státních mapových děl lze uvažovat jen pří výměně
dat mezi státními orgány nebo pro účely vzdělávání. Jiný přístup rovněž nedovoluje požadavek dosažení příjmů ke krytí
výdajů ze státního rozpočtu, který v některých evropských zemích činí 30-50 % (!).
Měření aparaturami GPS ke spojení základních polohových
sití proběhlo již ve většíně evropských států z inicíativy a za
účasti odborniků z IfAG ve Frankfurtu n. Moh. Připravují se
měření v Rumunsku, na Ukrajině, v Bělorusku, v Albánii
a Makedonii (1995). Mimo společnou síť dále iůstává Rusko,
Srbsko a Bosna-Hercegovina.
CERCO se ujímá iniciativy při spojení niVelačních sítí (normálních výšek) evropských států se společným nulovým výškovým bodem v Amsterodamu. Do dvou let mají být k dispozíci
výšky s přesností alespoň 10 cm, dostatečné pro nadnárodní
kartografické účely.
Rozvoj katastru nemovitostí je předmětem zájmu zejména
středo- a východoevropských
zemí. I když CERCO nezřídil
stálou pracovní skupinu, uskutečňují se čilé kontakty prostřednictvím work-shopů (v r. 1994 v Bukurešti, Vídni, Budapešti
a v Nizozemsku) a na XI. setkání představitelů katastrálních
služeb zemí bývalého Rakouska-Uherska v Rivě. V Rakousku
se zpracovává vzorový návod pro obnovu a vedení katastru
(vydání 1995).
Migrace odborníků v Evropské unii a v Evropě vůbec vyžaduje, aby CERCO definoval profil současného absolventa vysoké školy zeměměřického směru. Akce bude neprodleně zahájena zasláním dotazníků všem členským zemim a analýzou
získaných údajů. Uvažuje se o zřízení stálé pracovní komise
k tomuto problému.
Sdružení MEGRIN, zajišťující komerčně mezinárodni distribuci geografických dat, představilo ve Vídni prvni dva produkty: evropskou databázi metadat dostupných státních mapových děl v analogové i digitální formě (GDDD) a evropskou
databázi administrativních hranic (až do úrovně obcí s jejich
statistickými kódy, názvy a centroidy), zobrazených v jednotném evropském referenčním systému (ETRF) a kuželové kartografické projekci (23 zemí včetně ČR a SR).
Ing. Jiří Šíma. CSc..
ČÚZK

Ve dnech 28.-31. srpna 1994 uskutečnila se v Brně mezinárodní konference Evropa v pohybu - v kontextu geografických
informačních systémů (GIS). Pořadatelem konference konané
pod záštitou rektora Masarykovy univerzity (MU) v Brně Eduarda Schmidta jako součásti oslav 75. výročí založení M U, byla Laboratoř geoinformatiky a kartografie katedry geografie
Přírodovědecké fakulty této univerzity. Konference tak navázala na tradici založenou v roce 1987 konferencí Euro Carto
VI a zejména konferencí G IS Brno 1991.
Pořad slavnostního zahájeni v nedělní podvečer 28. 8. uvedl
předseda organizačního
výboru a garant konference doc.
RNDr. Milan Konečný, CSc., vedoucí Laboratoře geoinformatikya kartografie a účastníky konference pozdravili čestní hosté: rektor MU v Brně prof. RNDr. Eduard Schmidt. CS .. prif!látor města Brna ing. Jiří Horák, náměstek ministra školství
CR Emanuel Ondráček a děkan Přírodovědecké fakultv MU
v Brně RNDr. Jaroslav Jonas, CSc.
.
Poté zazněly čtyři hlavní referáty:
Ing. Stanislav Žalud, náměstek ministra hospodářství ČR:
.,Přínos technologií GIS při formováni informačni strategie
státní správy":
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Ing. Jiří Šíma, CSc., předseda ČÚZK Praha: "Úloha státní
správy v procesu rozvoje GIS/US v ČR";
lan Masser (Velká Brítánie): "Evropský výzkumný program
v oblasti GIS a GIS-Metta-Programme";
prof. Sachio Kubo (Japonsko), předseda komise pro GIS Mezinárodní geografické společnosti (IGU): "GIS pro 21. století".
Následovalo oficiální otevřeni technické výstavy jejím garantem Ing. Milanem Klimešem z Brna, který vyjádříl uspokojení nad velkým počtem vystavovatelů.
Slavnostní zahájení bylo zakončeno recepcí pořádanou
sponzory konference (Foresbank, a. s., Zlín, Foresta, a. s., Velké Karlovice, Česká pojišťovna, a. s., Brno, Intergraph ČR,
Praha, Železniční stavitelství, Brno, Press Club, Brno, Pivovar
Černá Hora a další organizace).
Po další tři dny probíhala konference přednáškami v sekcích, a to v konferenčním centru DOMINIK, kde byla také instalována technická výstava, a v Press Clubu. Hlavními tématy
byly:
Nejnovější poznatky z oblastí GIS,
Uplatnění GIS v podnikání a službách,
Uplatnění GIS v soukromém sektoru,
Uplatnění institucí při zavádění G IS,
Rozšiřování a výuka GIS,
Legíslativní a etické aspekty GIS,
GIS a dálkový průzkum Země, teorie a aplikace.
K této problematice bylo předneseno 61 referátů (z toho 13
z ČR) autorů ze 17 zemí celého světa. Každý přednáškový den
byl zahájen hlavním nosným referátem, který přednesli:
prof. Francois Bouillé (Francie): "Současné hlavní trendy pro
budoucnost GIS";
dr. Joel L. Morrison (USA): "Měnící se úloha vysokých škol,
státního a soukromého sektoru a její dopad na pronikání G IS
do výchovy a na pracovíště ve 21. století";
Henk J. Scholten (Holandsko):
"vývoj a dostupnost nové
evropské databáze o území pro sledování životního prostředí".
Řáda odbbrníků vystoupila také v panelových dískusích
(poster sessíons). Vedle přednášek a panelových diskusí byly
uspořádány také firemní semináře (workshops), kde se představily firmy ArcData Praha, Help Service Group Praha, Foresta Velké Karlovice a Intergraph ČR Praha.
Technické výstavy, která byla přístupná široké veřejnosti, se
zúčastnilo 27 firem: ARCDATA PRAHA, AXIOM Zlín, BERIT Brno, CONDATA
Olomouc, CZECH
SOFTWARE
FlRST Brno, DIGIS Ostrava, EUROSENSE Bratislava, FORESTA Vel. Karlovice, GEFOS Praha, GEODEZIE BRNO,
GEOMATlCS
INTERNATIONAL
INC Ottawa (Kanada),
GEOMETRIA-GIS
SYSTEMS HOUSE Budapest (Maďarsko), GISI Ottawa-Brno-Praha,
GITC Lemmer (Holandsko),
HELP SERVICE GROUP Praha, HSI Praha, IDRISI PROJECT/CLARK
UNIVERSITY Worchester (USA), INTERGRAPH ČR Praha, ING. KUMEŠ - KGKS Brno, LABORATOŘ GEOINFORMATlKY
A KARTOGRAFlE Brno, MULTlMEDIA COMPUTER Praha, QUEST CENTRAL EUROPE Brno, SOKKIA Praha, TAYLOR + FRANCIS London
(Vel. Británie), TOPOGRAF
Praha, URBICA Pardubice
a VÚGTK Zdiby.
Většina firem předváděla programové vybavení (software)
pro praktíckou aplikaci GIS v nejrůznějších oborech lidské
činnosti. Řada stánků byla zaměřena na špičkové technické vybavení jak pro sběr dat, tak í pro jejich zpracování a výstup.
Potěšitelné bylo, že mezi vystavovateli nechyběly renomované
zahraniční firmy (Intergraph, ArcData aj.) i firmy, které o dobytí českého trhu teprve usilují.
Konference í technická výstava ukázaly, že technologie G IS,
které jsou použitelné v mnoha oblastech života, počínaje státní
správou přes životní prostředí až po kartografíí, zaznamenávají v poslední době neobyčejně dynamický rozvoj. Obě odborné
akce významnou měrou přispěly k tomu, aby se jejich přednosti mohly v celém rozsahu uplatnit i v naší zemi.
Konference G IS Brno '94 měla í bohatý společenský program. Kromě nedělni zahajovací recepce sponzorů a vystavovatelů se konal banket ve vinárně U královny Elišky a závěrečná party v univerzítní menze. V úterý 30. 8. dopoledne se uskutečnila exkurze do Moravského krasu; 24 účastníků z 12 zemí
světa si prohlédlo známou propast Macochu a Punkevní jeskyně, navštíví li též pivovar Černá Hora Ueden ze sponzorů), zámek v Rájcí-Jestřebí a barokní poutní kostel ve Křtinách.
Konference se zúčastnilo 328 osob, z toho 230 z ČR, ostatní
účastníci byli z dalších 24 zemí celého světa včetně zámořských států a Jižní Afriky. Jednacím jazykem byla angličtina.
Každý z účastníků obdržel sborník přednášek, abstrakta a ka-

talog technické výstavy - vše v jazyce anglickém a v pěkné
grafické úpravě.
Ceká akce měla publicitu i ve sdělovacích prostředcích v tisku, rozhlase i televizi. Z průběhu konference byl zpracován 40 minutový videozáznam, který si zájemci mohou objednat na adrese: Laboratoř geoinformatiky a kartografie, doc.
RNDr. Milan Konečný, CSc., katedra geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Žerotínovo nám. 9,
611 37 Brno. Cena videoznáznamu je 500 Kč (včetně DPH).
Ing. Helena Ryšková.
Geodezie Brno. a. s.

17. zasedání Skupiny expertů OSN
pro standardizaci geografického
názvosloví

Ve dnech 13.-24.6.1994
se konalo v sídle OSN v New Yorku
17. zasedání Skupiny expertů OSN pro standardizaci geografického názvoslovi (dále jen GN), pořádané sekretariátem
OSN na popud Hospodářské a sociální rady OSN. Učelem zasedání bylo zhodnocení činnosti zemí zúčastněných na mezinárodní standardizaci GN v mezidobí mezi dvěma konferencemi OSN pro standardízací GN. Desetidenniho jednáni se zúčastnili zástupci 35 států a 17 z 21 lingvisticko-regionálních
skupin OS N pro standardizaci G N - celkem 64 delegátů a 7
pozorovatelů ze specializovaných organizací OSN a vědeckých instituci. Českou republiku zastupoval z iniciativy Českého úřadu z~!T!ěměřického a katastrálního tajemník Názvoslovné komise CUZK PhDr. Pavel Boháč.
Zasedání mělo na programu posoudit dosažené výsledky národnich standardizací a stav příslušné mezinárodní komunikace. V průběhu zasedání probíhaly schůzky pracovních skupin
pro toponymické kurzy, toponymické databáze, toponymickou
terminologii, systémy latinizace (transliterace nelatinkových
písem do latinky), pro publicitu a financování, toponymické
návody (Toponymic Guidelines) a pro jména států. Kriticky
byly posouzeny především neúspěchy, i když na omluvu je třeba říci, že dnešní mimořádně složitá a rychle se měnící politická i ekonomická situace mnoha oblastí světa příliš úspěchu
standardizace GN v celosvětovém měřítku nenapomáhá. Mnoho zemí především z rozvojové části světa a ze zemí bývalého
sovětského bloku se také proto tohoto jednání odborníků pro
G N nemohlo účastnit.
Po kladném zhodnocení
úrovně toponymických
kurzů
a účasti na nich (probíhaly především v Afríce a Jižní Americe) byla velká pozornost
věnována otázkám zakládání
a údržby počítačových databázi GN a zveřejňování údajů
z těchto databází vydávánim tzv. názvoslovných seznamů (gazetteers). Automatizované zpracování je při budování názvoslovných databank ve světě pokládáno již za samozřejmost,
rovněž lokalizace geografických objektů pomoci zeměpisných
souřadníc. Shromažďování údajů z oblastí názvosloví se provádí velkou měrou z topografických map měřítek I : 20000 až
I : 250000. Např. v Německu je realizováno vydáváni seznamů
z existujícich databázi v "hustotě" mapy I : 500000, připravuje
se jejich rozšíření do "hustoty" měřítka I : 250000. Největším
problémem tvorby těchto databází je pomalost celého procesu
a s tím spojené technické zastarávání zvolených systémů automatizace.
Problematice toponymické terminologíe a přípravě mezinárodního toponymického slovníku byla rovněž věnována značná pozornost. Přislušná pracovní skupina pod vedením izraelského profesora N. Kadmona připravila pro účastníky zasedáni anglickou pracovni verzi slovníku obsahujícího terminy používané při standardízaci GN. Kromě vlastních terminologických nejasností se na jednání řešily i otázky překladů slovníku
do ostatních oficiálních jazyků OSN i do dalších jazyků. Čes-
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kou verzi slovníku bude žádoucí vydat po schválení definítivní
podoby slovniku patrně na příštím zasedání Skupiny expertů
nebo na konferenci.
S velmí závažnými problémy se potýká otázka latinizace nelatinkových písem, respektive abeced. Bez problémů je ve světě používáno jen málo transliteračních systémů doporučených
OSN v průběhu posledních 30 let. Největší problémy nastaly
s rozpadem SSSR. Definitivní řešení bylo přijato zatím pouze
několik~ bývalými svazovými republikami SSSR. V Moldavsku a Azerbájdžánu např. nahradili azbuku rumunskou, respektive upravenou tureckou podobou latinky. Bývalé středo asijské sovětské republiky se nacházejí v přechodném obdobi
a přijetí definitivních abeced vytvořených (s předpokládanou
výjimkou Tádžikistánu) patrně na základě turecké latinky je
otázkou spiše delšího než kratšího časového období. Uspokojivým způsobem není dosud vyřešena podoba transliterace arménského a gruzínského písma do latinky. Druhým velkým
problémovým regionem je Maghreb, případně další frankofonní arabské země. V této části světa se používají současně obě
varianty tzv. Bejrútského systému transliterace arabského písma do latinky, t. j. základní anglofonní a doplňková frankofonní. Vyřešení "kdo z koho" není zatím s velkou pravděpodobností v dohledu. Problémem při používání některých dalších transliteračních systémů je jejich komplikovanost - např.
u přepisu thajštiny. Problém tvoři také velká odlišnost používaného systému GOST 1983 pro přepis ruské azbuky od nově
navrhovaného systému pro přepis ukrajinské azbuky. Navrhovaný ukrajinský přepis je založen na struktuře latinky používané pro angličtinu a je pro českého uživatele takto přepsaného
ukrajinského textu dosti nepraktický (např. dosud u nás běžně
používaná ruská podoba jména města na jižní Ukrajině v přepisu GOST 1983 je "Krivoj Rog", ukrajinská podoba v přepisu navrhovaném ukrajinskou stranu je "Kryvyi Rih"). Dalším
dosud mezinárodně oficiálně nepřijatým systémem přepisu je
přepis z korejského písma. Skupina expertů požaduje jednoznačně vytvořeni jednoho systému transliterace korejštiny pro
oba korejské státy, jež se ovšem dosud na společném systému
nedohodly.
Pracovní skupina pro jména států se zabývala především
vztahem mezi tzv. krátkými, běžně uživanými jmény a jmény
tzv. dlouhými, oficiálními. Všeobecně je přijímána teze, že každý stát může používat jména obě nebo jen jedno z nich. Jako
příklad uveďme jména Francie či Francouzská republika, Japonsko, Dominikánská republika. Rozdíly v používání jednotlivých tvarů se vyskytují mezi OSN a vládami jednotlivých
států nebo mezi jednotlivými státy používajícími stejný úřední
jazyk. V poslední době dostávají statut oficiálního jazyka v některých latinskoamerických,
afrických či oceánských zemich
jazyky domorodého obyvatelstva a zjistit jména příslušných
zemi v těchto nových úředních jazycích je často obtížné.
Pracovní skupina pro publicitu a financování se zabývala
různými způsoby propagace a financování činností spjatých se
standardizací GN. Bylo konstatováno, že OSN má v současných podmínkách jen velmi omezené možnosti pro financování názvoslovné činnosti. V těchto souvislostech se domnívám,
že velmi důležitou propagační aktivitou jednotlívých států je
vydávání a aktualizování tzv. toponymických návodů (Toponymíc Guidelines). Některé země využíly zasedání k prezentaci svých nových nebo obnovených návodů, jako např. Finsko,
Irsko, Japonsko a Maďarsko. Rozsáhlý polský návod byl
účastnikům rozdán zástupcem příslušné regíonální skupíny.
Česká strana informovala o možnosti používání české části Toponymického návodu ČSSR z roku 1987, ale bude v nejblížší
době nutné tuto publikaci revidovat a reeditovat.
Tradičně nejdiskutovanějším tématem na zasedání byl problém používáni exonym. Odmyslíme-li si politickou rovinu
problému, největší neshody vzbuzuje samotné definování termínu "exonymum" a jeho vymezení k celku ostatních druhů
geografických jmen. Hlavním bodem sporu bylo postavení
a charakter geografických jmen v jazycích národnostních menšin. Otázka zůstala nedořešena a bude jistě zajímavé, jaká definice exonyma se nakonec objeví v připravovaném slovníku
toponymické terminologie. Německá delegace prezentovala na
zasedání pro nás zajimavou názvoslovnou publikaci "Selected
Exonyms of the German Language". Jednoznačně z ní vyplývá, že autor publikace (Standiger Ausschuf3 fur geographische
Namen) považuje všechna německá jména pro geografické objekty nacházející se na územi České republiky bez výjimky za
exonyma. Tendence po co největší redukci exonym v používání (nejen na mapách) byla zasedánim expertů obecně potvrzena. Velmi zajímavým teoretickým přínosem se stal příspěvek
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britské delegace, týkající se rozlišování klasických exonym
v angličtině a tzv. konvenčních jmen (Conventional Names).
Téma standardizace ve vícejazyčných oblastech je tradičně
doménou severoamerických a severoevropských delegátů, jimž
jde především o názvosloví autochtonního domorodého obyvatelstva (Indiánů, Eskymáků, Laponců). Pozornost si zaslouží
tato činnost hlavně v Kanadě, kde se obnovuje původní domorodé názvosloví na 9brovské rozloze severu a západu země.
Projekt rakouského Ustavu pro východoevropská a jihovýchodoevropská studia připravuje zase vícejazyčnou názvoslovnou
databázi své zájmové oblasti v měřítku I : 2 000 000 se statistickými údají pro roky 1990 a 1910. Pro nás podnětné mohou být
i rakouské zkušenosti se standardizací GN v jazykově smíšených oblastech jižních Korutan, resp. Burgenlandu.
Český zástupce (vedle Maďara B. Pokolyho, jako zástupce
země v tomto čase předsedající regíonální skupině, jediný zástupce skupiny zemí středovýchodní a jíhovýchodní Evropy)
se aktivně zúčastnil diskuzí v pracovních skupínách pro toponymické databáze a seznamy, pro jména států, toponymické
návody, exonyma a standardizaci ve vícejazyčných územích.
Z české problematiky účastníky zasedání zajímal nejvíce stav
v pojmenování nového českého státu. Oficiální jméno České
republiky je přijímáno bez problémů, vytvoření tzv. krátkého
jména země (např. Czechía v angličtině) není většinou považováno za nutné a v některých jazycích nejde tzv. krátké jméno
utvořit vůbec (např. v italštině). Ceskou stranou doporučovaný
francouzský tvar Tchéquie byl francouzskou stranou odmítnut, naproti tomu v jiných jazycích "funguje" toto krátké jméno běžně - jako v maďarštině (Csehország), němčině (Tschechien) a finštině (Tšekki).
Přes úzce odborný a nepolitický ráz jednání se během něho
objevily i politické spory týkajicí se mimo jiné jména bývalé
jugoslávské republiky Makedonie. Přesto se zasedání nezvrhlo
ve vzájemné osočování a také diky rozumnému řízení ze strany
předsednictva (předseda P. E. Raper, Jižní Afrika, místopředsedkyně H. Kerfoot, Kanada, jednatel R. L. Payne, USA) proběhlo v příjemné pracovní atmosféře.
Na závěr je možno konstatovat, že úkoly stanovené Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním pro účast na tomto zasedání byly splněny a výsledky dosažené na jepnání budou využity v další činnosti Názvoslovné komise CUZK a jejího sekretariátu. Všechny materíály pisemně prezentované na zasedáni jsou uloženy v Zeměměřickém úřadu, sekretariátu NK
ČÚZK, a jsou tam zájemcům o názvoslovnou problematiku
k dispozici.
PhDr. Pavel Boháč.
Zeméméřický úřad.
Praha

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Kartografická
spoločnosť (KS) Slovenskej republiky (SR)
a Geografícký ústav Slovenskej akadémie vied (GU SAV)
usporiadali
13. 9. 1994 v Bratislave medzinárodný seminár
,,0 súčasných aktivitách v kartografii". Okrem účastníkov zo
SR (z 13 inštitúcií) bol i na seminári prítomní aj traja účastnici
z Českej republiky (ČR) a dvaja zo Spolkovej republiky Nemecko.
V rámci KS SR vyvíja činnosť 5 odborných skupín (OS). úlohou ktorých je, okrem iného, prenášať poznatky "zo sveta"
(myslí sa tým z Medzinárodnej
kartografickej asociácie le A - a jej konferencií a z ďalších európskych alebo svetových kartografických podujati) "k nám", do radov našich kartografov. Organizácia tohto seminára bol a výsledkom spolupráce troch OS. a to OS pre normalizáciu a prenos priestorových údajov, OS pre tematické mapovanie pomocou údajov
diarkového prieskumu Zeme (DPZ) a OS pre teoretické problémy kartografie. Organizátori seminára predpokladajú. že
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vznikne tradicia týchto seminárov (napr. v jedno-, dvoj-, resp.
trojročných cykloch), na ktorých sa budú prezentovať vždy tie
poznatky o aktivitách v kartografii, ktoré sú najaktuálnejšie
v danom období.
Na seminári odznelo 10 referátov:
I. Budovanie údajového modelu geografického informačného
systému (GIS) v systéme Modular GIS Environment a využitie
počítačovej kartografie (I. Fehér, O. Ježek, EDlCO a. s., Bratislava).
2. Súčasné aktivity Komisie ICA pre tematické mapovanie pomocou satelitných údajov OPZ (J. Feranec, GÚ SAV, Bratislava).

3.Štandardizácia
digitálnych priestorových údajov (M. Hájek,
I. Mitášová, Stavebná fakulta (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU), Bratisava).
4. Uplatnenie kartografie v reklame (V. Harvančíková, KARTANOVA s. r. o., ·Bratíslava).
5. Aktivity Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚG KK) SR
na úseku kartografie (G. Pavlíková, N. Nikšová, UGKK SR).
6. Aktivity v teoretickej kartografii (J. Pravda, GÚ SAV, Bratislava).
7. výpočtový systém "MATHEMATICA"
a možnosti jeho využiti a v kartografii (M. Vajsáblová, SvF STU, Bratislava).
8.-9. Einige Aspekte der kartographischen
Modellgestaltung
von Luft- und Satellitenbildkarten
(N. Prechtel, A. Wolodtschenko) aZur Frage der Untersuchung von prahistorischen
Karten (M. Stenzel, A. Wolodtschenko - všetci: Institut fiir
Kartographie, Technische Universitat, Oresden).
10. Vydávanie a využívanie štátnych mapových diel stredných
a malých mierok po roku IQ90 (M. Kondášová, Geodetický
a kartografický ústav - GKU - Bratislava).
V cielenej diskusi i vystúpil Ooc. Ing. M. Mikšovský, CSc.,
KS ČR) s informáciou o pripravovaných v ČR seminároch na
témy "výchova kartografov" a "ekologizácia kartografickej výroby", o aktivitách a úlohách stálej komisie ICA pre techniky
a technológiev kartografii, o pripravovanej 17. Medzinárodnej
konferencii ICA v Barcelone~ ako aj o chystanej iniciative,
predmet0!TI ktorej je spolupráca kartografi ..ckých spoločností
Európy. Oalej vystúpil Ing. B. Šídlo (KS CR) s informáciou
o ..štátných mapových dielach ČR a Ing. Š. Kondáš, CSc.
(UGKK SR) s informáciou o prevádzkovaní automatizovaného informačného systému.
Organizátori pripravili pre seminár dva zborníky: Zborník
abstraktov (25 s. v slovenskom, nemeckom a v anglickom jazyku) a Zborník referátov (90 s. v slovenskom a v nemeckom jazyku).
Účastníci seminára dostali aj ďalšie čislo ročenky KS SR Kartografické listy č. 2, v ktorých sa okrem II odborných a vedeckých článkov uverejňujú ďalšie informácie o aktivitách
v kartografii na Slovensku ~ o zriadeni Topografického ústavu Armády SR, o výchove kartografov na STU v Bratislave,
o charakteristike výsledku vedeckého projektu, ktorý sa zaoberá analýzou informačného potenciálu aerokozmických snimok
a ktorý sa rieší v GÚ SAV, o zriadení Laboratória geoínformatiky na odbore geodézia a kartografia SvF STU v Bratislave,
o profile katedry kartografie, geoinformatiky a OPZ na Prírodovedeckej fakulte Univerzíty Komenského v Bratislave, o nových úlohách GKÚ Bratislava a o významnom úspechu žiačky
zo Žarnovice v celosvetovej súťaži detských kresieb na kartografickú tematiku.
V závere seminára bola živá diskusia k predneseným referátom a k ďalším kartografickým
problémom, ktorá svedči
o tom, že aj po zásadných zmenách, ktoré nastali v našej spoločnosti po roku 1989, profesionálne záujmy kartografov nekončia na periférii ich existenčných (ekonomických) záujmov.
Seminár potvrdil, že kartografická komunita v SR žije, vyvíja
aktivity v róznych smeroch a nie je uzavretá do seba, naopak,
komuníkuje s kartografmi z blízkych í vzdialenejších štátov.
Zaujímavo boli nastolené problémy, s ktorými sa stretávajú
najma nové subjekty, podnikajúce v kartografii. Ukazuje sa, že
táto nová problematika si bude vyžadovať trvalejšiu pozornosť
aj zo strany KS SR. Jedným zo záverov seminára je aj odporúčanie, aby sa v najbližšej dobe zorganizoval seminár o autorských právach v kartografii.
Ing. Ján Pravda. DrSc.,
Geografick.V ústav SA V
v 8ratis/ave

Geodézia és Kartográfia, 1993, Č. 6
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Tremme/, Á.: Odpověď na poznámky F. Németha, S. 44.
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Ing. Ján Baranovič odišiel z našich
radov
Na rozlúčku s prof. Ing. Pavlom
Višňovským
Začiatok roka nás prekvapil smutnou
správou: dňa 7. I. 1994 nás náhle opustil prof. Ing. Pavel Vi š ň o v s k ý. Posledná rozlúčka so zosnulým bola II. I.
1994 na cintorine vo Zvolene. V tichej
spomienke si pripomeňme medzníky jeho plodného života.
Prof. Ing. V i š ň o v s k Ý sa narodil 30.
6. 1913 v Banskej Štiavnici, okres Žiar
nad Hronom, kde v roku 1931 maturoval na štátnom reálnom
gymnáziu. Zememeračské inžinierstvo skončil na Českom vysokom učeni technickom v Prahe v januári 1936 s vyznamenanim. Vo februári 1936 nastúpil do Katastrálneho meračského
úradu v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1941 až 1945 vykonával
funkciu prednostu. Popri pracovných povinnostiach sa už od
roku 1942 aktívne (medzi prvými) zúčastňoval na experimentálnych prácach pri zavádzani leteckej fotogrametrie do katastrálneho vymeriavania.
V septembri 1945 prichádza Ing. Višňovský
do zememeračského oddelenia Povereníctva SNR pre financie, kde vel'kou mierou prispel k vybudovaniu Fotogrametrického ústavu
pre Slovensko v Bratislave a od I. 7. 1948 do 31. 10. 1949 bol
jeho vedúcim (prednostom). Tiež ako externý pedagóg prednášal fotogrametriu na Vysokej škole pol'nohospodárskej
a lesnickej (VŠPL) v Košiciach.
I. II. 1949 prichádza Ing. P. Vi š ň o vs k Ý na VŠPL v Košiciach, kde ako suplent a od I. 4. 1950 ako docent budoval
a viedol Ústav mapovania a fotogrametrie Lesnickej fakulty
(LF) VŠPL. Po presťahovaní LP na novozriadenú Vysokú školu lesnícku a drevársku (VŠLD - teraz Technická univerzita)
do Zvolena, pósobil (I. 9. 1952 až 30. II. 1956) ako vedúci
Ústavu geodézie pričleneného ku katedre matematiky, fyziky
a geodézie a od I. 12. 1956 ako vedúci novozriadenej katedry
geodézie a fotogrametrie (KFG) LF. V roku 1957 bol vymenovaný za riadneho profesora. Funkciu vedúceho KGF LF
VŠLD vykonával do 31. 8. 1981, kedy odišiel do dóchodku.
Počas celej pedagogickej činnosti vynaložil prof. Ing. V i šňovský vel'a úsilia pri budovaní KGF, ale aj LF a VŠLD, najma ako akademický funkcionár, a to dekan LF VŠLD (1952 až
1955), prorektor VŠLD pre pedagogickú činnosť (1955 až
1963) a rektor VŠLD (1965 až 1969).
Prof. Vi š ň o v s k Ý sa vo svojej pedagogickej činnosti zameral na oblasť geodézie a fotogrametrie a vo vedeckovýskumnej
činnosti na ich aplikáciu v lesníckom mapovaní a pri lesníckych stavbách. Ako vysokošlolský pedagóg napisal 3 dočasné
vysokoškolské učebnice a v spoluautorstve 2 celoštátne učebnice, a to Geodézie(Praha,
SZN 1967) pre vysoké školy pol'nohospodárske a lesnicke a Geodézia
a fotogrametria
(Bratislava, Príroda 1985) pre vysoké školy lesnícke, ktorých
bol vedúcim autorského kolektívu.
Bohatá bola i jeho ďalšia publikačná činnosť. Bol autorom
a spoluautorom vyše 30 vedeckých a odborných prác v časopisoch (aj v našom časopise) a v zborníkoch, z toho 5 v nemeckom jazyku. Ďalej bol autorom 4 vynálezov (2 patenty a 2
autorské osvedčenia). Tiež bol zodpovedným riešitel'om alebo
vedúcim autorského kolektívu 3 výskumných úloh, ktorých
realizačné výstupy našli uplatnenie v lesníckej praxi.
Rozsiahla bola činnosť prof Vi š ň o v s k é h o v posudzovaní
habilitačných a kandidátskych dizertačnkých prác, vedeckých,
a odborných prác a publikácií, výskumných správa pod. Bol
školitel'om vedeckých ašpirantov (vychoval 3 vedeckých pracovníkov) a členom viacerých vedeckých a odborných komisií.
Bol v stá lom spojení s praxou, pre ktorú vykonal viaceré odborné práce a expertízne posudky.
Výrazom ocenenia jeho pedagogickej, organizačnej a vedeckovýskumnej činnosti bolo 24 vyznamenaní a pamatných medailí.
Uzavrela sa úspešná životná cesta prof. Ing. Pavla Višňovského. Česť jeho pamiatke.

Dňa 24. 3. 1994 Zomrel dlhoročný pracovník rezortu geodézie, kartografie
a katastra Ing. lán Baranovič.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola vo
Vranove nad Topl'ou (n. T). V tichej
spomienke na neho si pripomeňme jeho
celoživotnú dráhu.
Ing. Baranovič
sa narodil 20. II.
1921 vo Vaďovciach (okres Trenčín). Po
skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych
náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v decembri 1946, nastúpil do Povereníctva pódohospodárstva a pozemkovej reformy. V roku 1948 prešiel do Katastrálneho meračského úradu v Bratislave (od roku 1949 zememeračské oddelenie technického referátu krajského národného výboru). 31. I.
1951 bol zatknutý a v decembri 1951 neoprávnene odsúdený
na 15 rokov vazenia a 10 rokov straty občianskych práv (pre
údajnú protištátnu
činnosť, načo sa vzťahuje zákon č.
119/1990 Zb. o rehabilitáciách). 24. 5. 1956 bol podmienečne
prepustený a pokial' išlo o stratu občianskych práv, prezident
republiky mu udelil milosť.
Dňa 4. 9. 1956 (po vyše 3-mesačnom hl'adaní zamestnania)
nastúpil Ing. Bar a n o v i č do Oblastného ústavu geodézie
a kartografie v Prešove ~ Okresné meračské stredisko (OMS)
Medzilaborce, kde v roku 1959 bol poverený jeho vedením.
Túto funkciu vykonával do 30. 6. 1960, t.j. do zrušenia sídla
okresu. Potom pracoval v novom OMS Humenné, ako radový
pracovník. Po reorganizácii v rezorte geodézie a kartografie
v roku 1968, ako pracovník Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, bol I. 7. 1968 poverený vedením Strediska geodézie
(SG) vo Vranove n. T. Na zásah bývalého OV KSS vo Vranove
n. T bol I. 9. 1972 z funkcie odvolaný a preložený do SG Humenné. V rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 1973 prešiel (I. 1.) do Geodézie, n. p., Prešov, oddiel evidencie nehnutel'ností (EN) Humenné, ako vedúci meračskej čaty a I. I. 1977
bol preložený do oddielu EN Vranov n. T (misto bydliska). Aj
po roku 1981, keď dosiahol dóchodkový vek, zostal pracovať.
Ani 30 rokov pracovnej a spoločenskej diskriminácie, prikoria a hmotného poškodzovania neodradilo Ing. lána Baranoviča
od statočných občianskych postojov. Okrem pracovnej činnosti, ktorej zasvatil najma oblasť EN, staral sa o odborný a technický rast najma mladých spolupracovníkov.
V rokoch 1970 až 1971 absolvoval štúdium jazyka francúzského na
Univerzite 17. listopadu v Prahe a v rokoch 1968 až 1977 sa výrazne angažoval vo vedecko-technickej spoločnosti. Na zaslúžený odpočinok odišiel I. 2. 1988, pričom do konca roku 1990
pracoval na polovičný úvazok v Geodézii, Š. p., Prešov, hospodárske stredisko Vranov n. T
Lúčime sa navždy so skromným, statočným a pracovitým
človekom a vzdávame česť jeho pamiatke.

PRA YD A, J.: Trendy, koncepcie a školy v teoretickej kartografii
KARSKÝ, G.: Geotracer GPS software
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