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Spracovanie trojrozmerných
polygónových fahov

Trojrozmerné určenie polygonometrických štruktúr univerzálnymi stanicami opierajúc sa o body merané technikou GPS.
lch spracovanie v eliopsoidocentrickom systéme na báze Gaussovho-Markovovho modelu. Transformačné prevody do národných systémov.
Processing of 3D Traverses
Summary
Determination of 3D traverse structures by total stations based on stations observed by GPS technology. Their processing
in an ellipsoid-centered system based on the GaussMarkov model. Transformations in national reference systems.

~

Najvýkonnejšia pozemná meracia technika, univerzálne stanice (US), okrem mnohých iných aplikačných oblastí, na základe svojich vlastností a schopností sa vynikajúco hodia na
trojrozmemé OD) meranie bodových polí (v menších rozsahoch), pričom na tieto ciele je možné použiť nielen trigonometrické ale aj polygonometrické štruktúry. V súčasnosti,
keď sa na území Slovenskej republiky buduje 3D bodové pole
merané technikou GPS (Global Positioning System - globálny systém určovania polohy), [11, 12], jeho zhustenie pomocou meraní US sa javí aktuálne.
Takéto použitie polygónových štruktúr, ukážkou pre vložený jednostranne orientovaný polygónový ťah (PŤ), najma
jeho spracovanie, je predmetom tohoto príspevku. Spracovanie 3D pŤ je možné vykonať róznymi postupmi: jednak
v závislosti na tom, či sa merali tradičné geometrické prvky
pŤ alebo súradnice bodov v pŤ, jednak v závislosti na použití róznych (možných) 3D súradnicových systémov. V danom prípade budeme uvažovať prvkové meranie pŤ a jeho
spracovanie v elipsoidocentrickom (globálnom) karteziánskom súradnicovom systéme (ECS) pre Besselov referenčný
elipsoid (referečný súradnicový systém).
Metodika jednotlivých čiastkových postupov spracovania
demonštrovaná na použitom type pŤ je analogická aj pre iné
typy pŤ, resp. pre polygonometrické siete vazbovým spósobom interagované s bodmi, ktoré boli určené technikou GPS,
ako body budovanej siete SLOVGERENET.

:

,
I

V
",

-

-

pričom na použité spracovanie pŤ body A, B budú pripájacími (dátumovými) bodmi,
Pi, i E < 1, m sú určované body pŤ,
merania medzi Pj, Pi+1 sa konajú obojsmeme, t. j. šikmé
dížky D7:i+1> Di'.-I. i' zenitové uhly Zl. i+1, Z7'.-I, i a na bodoch
P; vodorovné smery 1Jf7:i-I, 1f1:'i+ 1. Z jedného pripájacieho
bodu, napr. A, je realizovatel'né meranie pripájacieho uhla
pŤ na iný bod so súradnicami v S-JTSK (orientácia PŤ);
vplyv refrakčného pol'a na zenitové uhly sa bude považovať za zanedbatel'ný,
za referenčné teleso, aproximujúce referenčný, elipsoid
v rozsahu uvažovaných 3D PŤ, sa bude uvažovať gul'a s polomerom r = 6381 km [1, 15].

Uvažujme bodové pole podl'a obr. I, v ktorom:
- A, B sú body určené technikou GPS a pre ktoré sú k di s-

pozícii súradnice:
elipsoidocentrické c~,B = [X, Y, Z]~~~(získané po transformácii súradníc z World Geodetic System 1984 - Svetový geodetický systém 1984),
geodetické c~.B = [cp, A, h]~~~~)
polohové v S-JTSK (súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej) C-;". B = [X, Y):J.SBK a
výšky (normálne) v Bpv (baltský výškový systém - po vyrovnaní) H~, H~,

Spracovanie pŤ sa vykoná následujúcim algoritmom:
1. Vykonajú sa všetky redukcie (transformácie) meraných
veličín v jednotlivých stanoviskových (astronomických)
systémoch na Besselov elipsoid a do (zobrazovacej) roviny S-JTSK, ako aj na výpočet h;.
2. V S-JTSK sa vykoná Gednoduchý) výpočet polových súradníc bodov. Pj, ktoré sa budú považovať za približné súradnice C{0= [xoyo]JTSK bodov P;. Tiež sa vypočítajú lit
z veličín hA a meraných (v US počítaných) elipsoidických
prevýšení L1 h;, i+l'
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3. Tieto súradnice sa podra známych postupov transformujú
na krivočiare geodetické súradnice [",,o, ÁO]i, ktoré spolu
s h9 sa ďalej transformujú do ECS na súradnice C~ [XO
YJ zl]rCS,
4. V ECS sa vykoná vazbové (vzhlÁ!dom nl)J',{Ípájacie body
A, B) vyrovnanie, t. j. zhskajú sa qcs =: [X}Z]rcs bodov Pi•
5 V,J,rovnané súradnice
sa spatne transformujú
na
[XY]1TSKA a elipsoidické hi' ktoré sa prevedú na normálne
výšky H~pv.

'l'i.

i+l

=:

'l'7: i+l + O'l'i+1

=:

'l'7'tl -

(~i

=:
Sin<1i,i+1-7]i

cos

<1i.i+l)

cotg Z7,i+1>

(3)

pričom v redukciách smerov sú zanedbané členy z prevýšenia bodov P;, Pi+1 nad elipsoidom a z prevodu smerov normálových rezov na smery geodetických čiar. Podobne sa neuvažujú pre zanedbaterné
hodnoty ani smerové korekcie
prevodu obrazov geodetických čiar (smerov) na priame spojnice v rovine S-JTSK [3]. Analogické
vzťahy platia pre

gcs

'l'i. i~l'
Veličiny potrebné na vyčíslenie korekcií (2), (3) sa možu
určiť takto:
- zložky ~i' 7]i zvislicových odchýlok na bode Pi sú zistiterné s vyhovujúcou presnosťou roznymi interpolačnými procedúrami z vhodných mapových podkladov [2, 8, 13, 15],
- geodetické azimuty ai. i-I> ai. i+1> ... spojníc bodov Pi-I> P;,
Pi+1> na základe
určenia približných hodnot ich geodetických súradníc rp?, Á9(časť 2.2), možu sa vypočítať riešením
druhej hlavnej geodetickej úlohy na guli, t. j. ako hodnoty
a?, i-I> a?, i+1> ...
, ktorých
presnosť na vyčíslenie korekcií
postačuje.
V územiach s malou výškovou členitosťou, resp. s prakticky homogenným tiažovým pol'om, hodnoty korekcií pre
smery a zenitové uhly budú zvačša v medziach smerodajných
odchýlok príslušných veličín, a potom sa ani neuvažujú.

Merané veličiny Dr: i+1> D7'tl. i' Z7, i+1> Z7't1,i' 1Jt7: i+1> resp,
1Jt7:i~]' na bodoch
Pi resp. medzi bodmi Pi,
Pi+1> je potrebné
redukovať jednak do roviny Křovákovho kartografického zobrazenia (roviny S-JTSK) na príslušný výpočet polohových
súradníc bodov Pi a jednak na výpočet ich elipsoidických výšók.
Redukcie šikmých dížok D7:i+1> (analogicky D7'.I.i) tvoria:
prevod týchto hodnot na dížky Di. i+l medzi fyzickými značkami bodov Pi, Pi+1 a na výpočty v rovine S-JTSK (časť 2,2),
ako aj prevod takto získaných hodnot Di, i+l do roviny S-JTSK
na veličiny di. i+1> t. j.

pričom výpočtová realizácia oboch transformácií je všeobecne známa [I, 15]. Ostatné redukcie týkajúce sa šikmých
dí žok (fyzikálne,
prí stroj ové) sa automaticky
vykonajú
v priebehu samotného merania dížky.
Zenitové uhly
i+1Z7't1,i (astronomické)
sa redukujú na
zenitové uhly Zi. i;+1> Zi+l, i (geodetické) podra [I, 5, 14, 15]

z:r:

Zi. i+l

=: Z7, i+l +

~i

ZT,i+l + OZi. i+1=:
cos ai. i+l + 1)i sin

Spracovanie PŤ sa uskutoční na báze Gaussovho-Markovovho modelu (vyrovnanie sprostredkujúcich
meraní) ako
vazbové vyrovnanie s disponibilitou d =: 10 pripájacích parametrov, z každého pripájacieho bodu A, B po 5 súradníc:
[Xl', yE, zE, rp, Á]A. B'
Deterministický
model úlohy tvoria známe transformačné
rovnice medzi stanoviskovými
geodetickými systémami na
bodoch Pi a ECS [5,6] (obr. 2), ktoré pre merané druhy veličín medzi Pi-I> P;, Pi+1> aj so zohl'adnením korekcií (2), (3),
sú

=:

ai. i+1>

(2)

kde ~i' 1)i je meridiánová a priečna zložka zvislicovej odchýlky Oi na bode Pi a ai. i+1je geodetický azimut zámery Pi,
Pi+1• Analogický
vzťah platí pre Zi+I.i'
Redukcie meraných smerov 'l' 7:i~1> 'l' 7:i+l do výpočtovej
roviny S-JTSK sa vykonajú tiež podra známych vzťahov [1,
5, 14, 15]

(X7+1-X1i)cosrp? cosÁ? + (Y7+I-Y1i) cosrp? sinÁ? + (Z7+1-Z'i) sinrp?
Zi. i+! =: arccos -------------------------Di,i+l

- (X7+1-X'D sinÁ? + (Y7+,-Y'D cosÁ?
- (X7+,-X'D sinrp? cosÁ?- (Y7+I-Y'f) sinrp? sinÁ? + (Z7+1-Z7) cosrp?
a analogicky pre zámery Pi ~ Pi-I> kde 0i je (neznáma)
orientácia osnovy smerov na bode Pi•
Pre PŤ uvažovaného
druhu bude teda k dispozícii n =:
=6 (m+1) modelových rovníc typu (4), (5) a (6). Spravidla
však modelové rovnice pre dvojice smerov spájame do modelovej rovnice príslušného uhla, (čím sa neznáme orientačné
uhly'z týchto rovníc eliminujú) a celkový počet rovníc potom bude n =: 5 (m+1), pričom počet neznámych parametrov
(súradnice CE bodov Pi) k=:3 m.
Z deterministického
modelu tvoreného rovnicami typu (4),
(5), (6), známymi postupmi [9], sa prejde na stochastický,
resp. štatistický model spracovania PŤ

v

=:

Ale - (L-r),
lL

kde v je n X 1 vektor opráv IJteraných veličín, Aje n X k konfiguračná matic a pŤ,
=: O - ff' je k X 1 vektor vyrovnaných dop)nkov hl'adaných parametrov, pričom ff' sú ich približné a O vyrovnané
hodnoty, L - LO je n X 1 vektor
redukovaných
meraní, QL' resp. lL je h X k kofaktorová,
resp. kovariančná matic a meraných veličín a 65 je apriórny
variančný faktor.

(7)

=: <T5 QL,
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kde variancie df = db, až, ~ sa zavedú na základe údajov výrobcu US, resp. s využitím empirických poznatkov
z doterajších meraní príslušným typom US a za oi5 sa zavedie ľubovoľná hodnota, spravidla priemer zo všetkých variancií meraných veličín,
- približné hodnoty LO meraných veličín L sa určia na základe modelových rovníc (4), (5), (6), v ktorých za karteziánske súradnice sa použijú ich približné hodnoty CEo,
- matica konfigurácie A (matica štruktúry pt) bude stlpcové
nesingulámou
maticou s hodnosťou rk (A) = k a jej nenulové prvky sa určia podľa
A=

r

dffi:B)l
dB

(3)

Je=eO.

Konkrétne tvary jednotlivých komponentov A pre všetky
3 typy modelových rovníc sú vyšetrené a známe, napr. v [4,
16].

4. Transfonnácia

do národných systémov

1\
Vyrovnané
súradnice CE sa transformujú
do národného
polohového
a výškového
systému (na súradnice
národných dátumov), t. j. do S-JTSK a Bpv, nasledujúcimi
postupmi:
Súradnice Crsa na základe vzťahov (2) vhodnými iteračnými postupmi [1, 6] transformujú spatne na geodetické súradnice Cy= [~,
tz]PEODbodov Pi (na vyrovnané hodnoty)
a tieto ďalej známymi transformáciami
Křovákovho k~ogra,ti'Akého zobrazenia na rovinné súradnice v S-JTSK Cf =
= [X Y);rSK.
Transform~cia získaných elipsoidických
výšok hi na normálne výšky HN sa maže vykonať podľa [14]

t

Obr. 2 Priestorová poloha polygónového ťahu
v referenčnom (elipsoidocentrickom) systéme

ako aj razne maticové prvky na posúdenie vlastnosti (najma
presnosti, resp. spoľahlivosti PŤ), ako napr. kovariančnú maticu vyrovnaných súradníc
kde veličiny H'j" Bi = gi COSlXi.
i+1 + TJi sinlXi.i+i>
Bi+1 = gi+1 COSlXi+l,i + TJi+1 sin lXi+l, i' di. i+1 SÚ k dispozícii
(časť 2.3).
a ďalšie [7, 10].
1\
Na výpočet (}O, ~B a ďalších veličín je potrebné vyšetriť
(vypočítať, prijať) štruktúru matíc: (f', QL a oij, Lo, A, ktoré
sa mažu stanoviť takto:
- približné hodnoty parametrov (f' = [CEo, ({p, AO]sa určia podľa bodov 2. a 3. uvedených v časti 2.2. Naprv sa vypočítajú súradnice ('f0= [cp" AO]yEOD
s použitím známych transformácií Clo = [XOyoyrsK [3], vyplývajúcich z Křovákovho
kartografického zobrazenia, a potom CEo = [XO yo ZO]rCS na
základe vzťahov [14]

kde Nf = a/O - e2 sin2 cpQ)l/2,
- kofaktorová matica meraní sa zostaví spravidla ako diagonálna (korelácie medzi meranými veličinami sa budú považovať za zanedbateľne malé) s kofaktormi

Qi=df/oij,

(2)

5. Záver
Prezentovaný postup 3D spracovania PŤ je vhodný nielen pre
všetky ich typy ale aj pre ich spojené celky, t. j. pre 3D vyrovnanie polygonometrických
sietí, v ktorých aspoň dva
body sú určené technikou GPS. V riešení je možné použiť aj
posúdenia (testovanie) kvality meraní pomocou vytvorených
odchýlok OX, 0Y' OZ na bode B, resp. aj. na základe nich analyzovať polohovú presnosť bodového poľa v S-JTSK (s existujúcimi súradnicami), určenými pomocou GPS a US. výhodou riešenia je aj možnosť získania geodetických súradníc
CPi' Ai, hi (okrem
súradníc v nárudných systémoch), Tak ako
pri každom 3D riešení bez použiti a astronomických
meraní,
aj v danom prípade najvačšiu pozomosť si vyžaduje spoľahlivé určenie g, TJ a s tým súvisiace prevody elipsoidických
a normálnych výšok. Riešenie, v ktorom pre numerické postupy nie je problémom vytvoriť vhodnú softvérovú podporu,
maže byť vhodnou metódou zhusťovania určenej siete technikou GPS.
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Geodetické práce při znovuvýstavbě
chrámu P. Marie
v Drážďanech

Při odklízen ( trosek chrámu P. Marie (Frauenkirche) v Dráždanech byla geodeticky sledována stabilita zachovalých části ruinya reakce základů na odlehčovánz'. Na podkladě projektu měhckých prad z roku 1993 byla prováděna přesná nivelace a založena polohová s(ť. V současnosti jsou plánovány dal§( práce pro zajištěni spolehlivých kontrol během znovuvýstavby.
Geodetic Survey During the Reconstruction oj the Church oj Our Lady in Dresden
Summary
The stability oj remaining parts oj the ruin and reaction offundaments caused by releving oj them were monitored by geodetic means during the removal oj ruins oj the church oj Our Lady (Frauenkirche) in Dresden. Based on a geodetic survey project jrom 1993 precise levelling was performed and a precise planimetric network was created. At present, jurther work to secure reliable control during the reconstruction is planned.

Od ledna 1993 přitahuje pozornost obyvatel a návštěvníků
saské metropole Drážďany staveniště znovu budovaného
chrámu P. Marie (Frauenkirche) bezprcstředně ve středu
města. Mohutná kamenná kopule opět doplní panorama
města, které dotvářela téměř dvě staletí. Zničení kostela, vystavěného v letech 1726-1743 podle plánů radního stavebního mistra Georga B1ihra(1666-1738), v lednu 1945 se stalo
symbolem zániku "starých Drážďan'", nelidskosti a nesmyslnosti války. Diskuze o znovuvýstavbě dosud neumlkly
a jsou vedeny stále silně rozporně.

Původní kostelík byl založen pravděpodobně v II. stoleti,
zmíněn je roku 1366. Počátkem 18. století byla stavba již příliš malá, a proto roku 1772 byI radní stavitel G. B1ihrpověřen vypracováním projektu nové reprezentativní budovy.
Jeho první návrh vycházel z tvaru řeckého kříže a v této podobě byl chrám nakonec realizován. Přesto byl roku 1725 požádán hrabětem Wackerbarthem zemský stavební mistr 1. Ch.
KnOfel o protinávrh. Tento postup patřil v tehdejší stavební
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- zachované části trosek, katakomby a základy musí být použity,
- všechny použitelné kameny z trosek musí být katalogizovány a zajištěny.
Prosazení těchto podmínek má za následek, že na mnohých místech se harmonicky propojuje nové se starým. Po
dlouhou dobu musí být zachovány existující zbytky zdí, zatímco v bezprostřední blízkosti je stavěna zeď nová. To vše
vyžaduje od účastníků stavby vysoké nasazení, pečlivost
a především porozumění pro staré stavební postupy.
Těmto zvláštnostem a požadavkům je podřízen celý komplex měřických výkonů, vyhovujících
nárokům archeologické znovu výstavby. Protože se jedná o rozsáhlé a různorodé práce, vypracovalo BUro ťUrlngenieurvermessung
roku
1993 Projekt měřických prací [5], definující následné priority:
- stavební polohová síť,
- stavební výšková síť,
- stavební kontrolní měření (měření deformací),
- měření při výstavbě (vytyčování, stavební kontroly, plány
konkrétního stavu),
- organizace.
Projekt stanovil technologie a přesnosti, které jsou v souladu se stavebním zákonem SRN pravidelně aktualizovány.
V dalších odstavcích jsou uvedeny nejdůležitější výsledky
geodetických prací.

3. Měření svislých posunů při odklízení trosek

praxi k důležitým zvyklostem. Z tohoto projektu bylo přejato čtvercové řešení půdorysu a kruhové uspořádání centrálního prostoru s osmi pilíři.
V červnu 1726 bylo uděleno stavební povolení, v srpnu
byla zahájena výstavba. O tři roky později bylo dokončeno
založení v hloubce 26 m pod úrovní ulice. V té době vystoupil
G. Biihr s myšlenkou vybudování celé kopule z pískovce,
která vyvolala nesčíslné diskuze. Stavba byla po úroveň kopule dovedena roku 1731, dokončena 1743, k vysvěcení došlo o rok později. Po smrti G. Biihra vedení stavby převzal
jeho žák a spolupracovník
J. G. Schmidt [I].
Počátkem našeho století vykazoval chrám četná stavební poškození. V letech 1938-1942 byl dokonale restaurován. Po náletu z 13.-14. února 1945 se dopoledne 15. února známá charakteristická kopule zřítila (obr. 1). Hned po skončení války
vyvstal problém dalšího vztahu k četným ruinám historických
staveb města. Na mimořádně náročnou obnovu chrámu P. Marie nezbyly finanční prostředky, které byly vázány bytovou výstavbou a obnovou jiných památek (např. Zwinger). Zůstal tedy
v ruinách a byl prohlášen za Památník války.
18. 3. 1991 rozhodla synodní rada Saské zemské evangelicko-Iutheránské
církve o obnově v původní podobě. V letech 1993-1994 probíhal archeologický průzkum a příprava,
stavební práce byly zahájeny 27. 5. 1994.

Tzv. kopec trosek (TrUmmerberg) měl základnu o rozměrech
71 m v západovýchodním
a 74 m v severojižním směru.
Vzhledem k chodníku ležel nejvyšší bod asi 12,5 m výše,
nejnižší asi 4,9 m pod jeho úrovní. Od ledna 1993 bylo za
17 měsíců odklizeno zhruba 22 000 m3 suti. Tato čísla svědčí
o tom, že zachované základové zdi byly vystaveny mimořádnému tlaku. Pravidelnými měřeními svislých posunů mělo
být zjištěno, zda se při odlehčování zdi budou zdvihat a pokud ano, zda stejnoměrně a o jakou hodnotu. Tato měření
mají nesporný význam pro určení pozdějších sedání při přitěžování výstavbou.

V lednu 1993 byly osazeny značky do soklů existujících zdí
převážně v severozápadní a východní části. V ostatních prostorech byly osazeny následujícího roku po částečném od-

2. Zvláštnosti výstavby a nároky na geodety
Investorem je nadace Frauenkirche e. V. Požadavky na výstavbu definovala takto:
- vnitřní a vnější tvary, statický a konstrukční systém musí
být věrně obnoveny,
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Obr. 3 Nivelační pořady v období leden 1993 - květen
1994

klizení trosek. Katakomby chrámu P. Marie byly průchozí
pouze z části, zřícené zdivo je vyplňovalo asi do poloviny
výšky. Po hornickém zajištění chodeb (obr. 2) byly i zde na
jaře 1993 osazeny nivelační značky.
Aby v těchto extrémních podmínkách byla zachována
přesnost zvolené metody, tj. přesné nivelace, byla v pořadech
stabilizována všechna postavení latí. Obě části podzemních
měření byly zpočátku odděleny sutí, takže vzájemné propojení nebylo možné (obr. 3). S postupem odstraňování trosek
byla síť doplňována. Po propojení obou částí došlo ke společnému vyrovnání (obr. 4).

Požadovaná kilometrová odchylka se podle normy DlN 4107
pohybuje v mezích (TUh E < 0,5; 1,0> mm. Aby v daných podmínkách byla dosažena, bylo k měření použito digitálního
nivelačního přístroje Wild NA 3000 s latí OPCL a délka záměr mimo kostel byla omezena maximálně na 25 m.
Překážkami bylo především nepřetržité chvění a otřesy,
způsobené odklizením trosek, velké teplotní rozdíly mezi
volným terénem a katakombami (až 30°C) a částečně i nepříznivá konfigurace měření. V práci [2] z testů přístroje NA
3000 vyplývá, že pro teplotní rozdíl 20 °C představuje potřebná doba temperace asi 100 minut. Tento čas nemohl být
z ekonomických důvodů dodržen, což je možnou příčinou
větších hodnot uzávěrů v letních měsících.
Od května 1994 byla nivelační síť vyrovnána jednotně programem NIV NET. Interval měření je zhruba 3-4 týdny.

Bezprostředním výstupem nivelačních měření byl výpočet
posunů a dále jejich časové diagramy. Vedení stavby byly
spolu se zprávou předávány pololetně.
Po vyklizení ruiny kostela byly veškeré výsledky podrobeny analýze [4]. Těžištěm byly následující body:
- základní interpretace,

Obr. 5 Zobrazení svislých posunů formou sloupcových
diagramů v půdorysu chrámu

- svislé posuny v závislosti na čase a jiných vlivech,
- poklesová analýza a intepretace absolutních výšek,
- interpolace poklesů.
Suťový kužel zabíral celý vnitřní prostor chrámu a byl odklízen zvenku směrem do středu a takto také klesala zátěž.
Teoreticky největší posuny měly nastat na bodech 4005
a 4010. Obr. 5 dokládá správnost uvedené úvahy.
Obr. 6 znázorňuje svislé posuny v závislosti na čase a pokračujícím odklízení. Křivky mají zcela jednoznačný vývoj.
Kromě toho bylo ověřeno, že se všechny části stavby chovají
zhruba stejně. Mimořádně názorné je společné vykreslení časové křivky posunů a součtové křivky zatížení, kde je zřejmá
závislost příčiny a následku.
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Po zohlednění systematické složky měřických chyb byl
z časové křivky posunů interpolován pomocí polynomů 2. až
5. stupně trend dalšího vývoje. Polynomem 2. stupně bylo
popsáno doznívání posunů po dokončení odklízecích prací.
Prognoza vývoje poklesů při výstavbě je založena na polynomu 3. stupně. Je však nutno uvážit, že výstavba bude probíhat v jiném čase a s odlišným vývojem zatížení.Dalším rozborem podle orientace ke světovým stranám bylo zjištěno,
že západní část vykazuje zdvih 1,5-2 mm oproti východní
části. Příčinou je nerovnoměrné rozložení hmotnosti původního "kopce trosek". V severojižním směru nebyly vzájemné
posuny shledány.
3.4 Úkoly
stavbě

inženýrské

geodézie

při znovuvý-

Znovuvýstavba začala v květnu 1994. Do konce následujícího roku byly vystavěny menší úseky obvodových zdí do
výše 6 m; v celém obvodu se tak stalo do ledna 1997. Těžiště
prací však spočívalo ve výstavbě podzemních prostor, ležících i mimo původní objekt. Jednalo se o prostory technického vybavení a o šatny návštěvníků a umělců, protože chrám
je už v dnešní podobě využíván ke kulturním účelům. V období 1995-1996 byla zbudována hlavní klenba sklepení.
Jako příprava byly v historických sklepích osazeny a do
sítě zapojeny další tři desítky nivelačních značek pro sledování poklesů a případných náklonů, vyvolaných stavbou obvodových zdí a osmi pilířů. Práce jsou nadále prováděny nivelačním přístrojem NA 3000, protože v minulém období
prokázal svou spolehlivost.

Stavební polohová síť je koncipována jako spojení vneJsl
a vnitřní sítě. Vnější síť zahrnuje body, ležící mimo půdorys
chrámu, tj. v bezprostřední blízkosti staveniště, ale především v jeho okolí. Síťbyla založena velkoryse, protože v okolí
je mnoho nezastavěných ploch. Výjimku představuje severní
část, kde zástavba těsně navazuje na staveniště a stabilizace
bodů je těžko možná. Vnitřní síť je tvořena body uvnitř půdorysu, které jsou podkladem pro vytyčování a oměřování.
Zatímco vnější síť zůstává ve své konfiguraci relativně po
dlouhou dobu nezměněna, podléhá vnitřní síť častým a četným změnám, odpovídajícím pokroku výstavby. Každoročně
se koná úplné kontrolní zaměření vnější sítě, při kterém jsou
ztracené body vhodně nahrazeny.

Vnější polohová síť má délku stran v rozmezí 17-150 m. Měření bylo prováděno totální stanicí TOPCON GTS 6 «(J = 0,6
mgon, (Jd = 2 mm + I ppm). Projekt geodetických prací předpokládá relativní polohovou přesnost bodů 4.10-5, které odpovídají směrodatné odchylky:
- směru 1,8 mgon,
- 0,8 mm pro délku 20 m a 4 mm pro délku 100 m.
V průběhu roku 1996 vyvstala v souvislosti s pokrokem
stavebních prací potřeba polohovou síť dokončit. Vedle čistě
praktických postupů byly řešeny další problémy týkající se:
- optimalizace vztahu měřických nákladů a konfigurace sítě,
- zvýšení přesnosti nasazením přesnější totální stanice.
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Obr. 8 Elipsy chyb sítě měřené přístroji
Wild T 3000 / DI 2002

V rámci diplomové práce TU Drážďany [3] byla síť důkladně analyzována. Byla dvakrát nezávisle změřena, nejprve
přístrojem GTS 6, podruhé pomocí Wild T3000 a DI 2002.
Vyhodnocení přesnosti a optimalizace sítě byly provedeny
programem PANDA. Výsledkem rozborů přesnosti bylo doporučení, aby síť byla nadále měřena jako kombinovaná
(s měřením směry a délkami), protože nejlépe kompenzuje
strany procházející zařízením staveniště. Následná optimalizace byla provedena už jen pro tento typ sítě s cílem dosáhnout počtu 4-S záměr na stanovisku, což znamená vyloučení
IS záměr se 60 měřeními. Na konfiguraci sítě toto omezení
částečně působilo, simulace však neprokázala výrazné zhoršení přesnosti a vypovídací schopnosti.
I když nový observační plán není optimální, bylo rezignováno na další redukce. Důvodem je často se měnící viditelnost, takže přesně stanovený observační plán je neuskutečnitelný. Podle ([3], s. 63) se tak "při měření nabízí možnost
rozhodnutí o doplnění nebo vyškrtnutí jednotlivých měření".
Druhá část se týkala porovnání přesností, dosažených
oběma typy přístrojů. Ve výpočtech byly zahrnuty všechny
potřebné opravy a přístrojové korekce. Bylo prokázáno, že
použití soupravy Wild nepřineslo zvýšení přesnosti, takže
z vyšších nákladů by neplynul zjistitelný užitek.
Z výsledků vyrovnání byly stanoveny průměrné empirické
směrodatné odchylky ve směru obou souřadnicových os Sx =
= 0,32 mm, s, = 0,38 mm. Přesnost sítě je znázorněna na obrázcích 7 a 8.

Tato síť je podkladem všech měřických prací uvnitř budovy. V zimě musí být budována zcela nezávisle na vnější
síti, protože vlastní chrám je zakryt na ochranu proti vlhkosti
a chladu a připojovací směry jsou nerealizovatelné.
Způsob dalšího budování sítě bude upřesněn po konkretizaci průběhu stavebních prací. Už dnes je však jisté, že rozdělení na vnitřní a vnější síť bude muset být zachováno, protože v zimě bude provizorní ochranné opláštění neprůchodné.
5. Závěr

Po dokončení podzemních objektů v květnu 1996 bylo nutno
vnitřní síť nově zpracovat. V období 1994/S, kdy byly budovány klenby, měla síť tvar doložený obrázkem 9. Ve stěnách
historických sklepení byly stabilizovány body S021 až S024,
používané při vytyčování, připojené na body S031, S032
a 20SI. Po novém výpočtu souřadnic byly přeznačeny na
S021A až S024A. Pro tyto body dosahuje směrodatná odchylka v poloze hodnot 0,4-1,9 mm [6].
Po dokončení kleneb a patek sloupů byly do patek osazeny další body vnitřní sítě. Základem jsou tři pevné body,
volené na ose chrámu. Síť byla měřena a vyrovnána jako
místní síť. Kvadratický průměr směrodatných odchylek činí
0,88 mm. Konfigurace sítě je zachycena na obr. 9.

První výsledky obnovy chrámu P. Marie (Frauenkirche) jsou
už patrné, protože v historických sklepeních jsou pořádány
koncerty.
Historicky věrná obnova, většinou předpokládající ruční
práci klasickými technologiemi, je mnohostranně doprovázena měřickými pracemi s vysokými nároky na přesnost. výhodou pro měřiče je možnost použití moderních přístrojů
a programů zpracování, které dovolují rychle a pružně reagovat. Pro další etapy jsou připraveny programy pro sledování sedání základů a pro kontroly náklonů a stlačení např.
v oblasti pilířů.
Plán výstavby IPRO Dresden GmbH uvádí jako termín dokončení rok 2006, v němž budou Drážďany slavit své 800.
výročí. Práce tedy budou probíhat ještě celé desetiletí.
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Chrám P. Marie na půdorysu 40x40 m, s výškou 95 m a průměrem kopule 23,5 m je i v dnešním stavebnictví z technického hlediska mimořádnou a výjimečnou stavbou. Zvláštní
nároky na všechny účastníky klade požadavek historické věrnosti, omezující použití soudobé techniky. Značná část prací
se provádí ručně na základě studia starých technologií, které
nebývají v tomto rozsahu běžně používány. Geodet se musí
požadavkům stavebních prací přizpůsobit a v co nejširší míře
jim napomáhat.
Přeložil: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT
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Oprava chýb v katastri nehnutel'ností
- jeden zo základných inštitútov
zdokonalenia bázy údajov katastra

Oprava chýb v katastri - integrálna súčasť osobitného druhu správneho konania - katastrálneho konania. vývoj a súčasný
stav jej legislatívnej bázy. Analýza štatistického vyhodnotenia tohto inštitútu.

Error Removal in the Cadastre oj Real Estates-One oj Principal
Institutions to Make the Cadastral Data Base More Perfect
Summary
Removal oj errors-an integral part oj a specialized sort oj administration dealing-the dealing in cadastre. The evolution and
the present state oj its legislation base. An analysis oj the statistic evaluation oj this institution.

Osobitnou črtou katastra nehnutefností (KN) je práca vo
vefmi rozsiahlom súbore údajov, v ktorom dochádza permanentne k početným zmenám spravovaných informácií.
Táto vlastnosť KN je taká výrazná, že radí tento informačný
systém (IS) v našich podmienkach do absolútne výnimočnej pozície. Navyše je táto výnimočnosť KN zvýraznená ešte
i skutočnosťou, že dnešná báza údaj ov je výslednic ou tvorby
původného predchodcu (predchodcov) tohto IS v nie homogénnych legislatívnych a technických podmienkach druhej polovice minulého storočia i v podmienkach tohto storočia, a tiež výslednic ou na časovej osi sa legislatívne
i technologicky meniacej priebežnej aktualizácie predchodcov tohto IS.

Predmetné premenlivé podmienky tvorby a aktualizácie IS
pochopitefne spolupůsobili k dotvoreniu jeho dnešnej podoby, v ktorej konštatujeme určitý rozsah chybných údajov.
Chybné údaje KN (údaje o vlastníkoch a iných oprávnených
osobách, údaje o nehnutefnostiach, údaje o právach k nehnutefnostiam) můžu byť zdrojom poskytovaných nesprávnych informácií, a tým i původcom nesprávnych vlastných
rozhodnutí správcovského orgánu KN alebo rozhodnutí tých
právnických osůb, ktoré tvoria rozhodnuti a na základe informácií KN. Chybné údaje KN můžu byť i príčinou znižovania právnej istoty vlastníkov nehnutefností, a tých, ktorí
využívajú tieto údaje. Preto bol o a je vefmi důležité, aby bola
zakotvená istá možnosť v KN evidované údaje opraviť. Táto
problematika si oprávnene zaslúži i našu súčasnú pozornosť.
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2. Oprava chýb v evidencii nehnutel'ností do roka 1992
Podl'a § 5 zákona Č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutel'ností
[1] bol orgán geodézie oprávnený a povinný opraviť zápis
v evidenci i nehnutel'ností (EN), ktorý nebol vykonaný v sú1ade s pred10ženými dokladmi alebo výsledkami prešetrenia.
Pri zápise právnych vzťahov (vlastníckych a iných vecných
práv k nehnutel'nostiam) mohol orgán geodézie o~raviť iné
nesprávnosti (rozumej iné než tie, ktoré rezultovah z nekorektného premietnutia zápisuschopnej listiny do EN) len na
základe právoplatného rozhodnutia alebo opatrenia orgánov
a organizácií (t. j. súdov, národných výborov, štátnych notárstiev alebo iných orgánov a organizácií oprávnených rozhodovať o právnych vzťahoch, predmetom ktorých boli nehnutel'nosti). Zákon [I] bol účinný od 1.4. 1964 do 31. 12. 1992.
Pod orgánom geodézie treba v období 1964 až 1973 rozumieť orgány Ústrednej správy geodézie a kartografie resp.
Slovenskej správy / Slovenského úradu geodézie a kartografie zriadené v okresoch a v období 1973 až 1992 krajské
správy geodézie a kartografie so svojimi organizačnými zložkami v sídlach okresov [2].
Konštrukcia § 5 zákona [1] odrážala evidenčný (nie konštitutívny) charakter samotnej EN a zodpovedala dobovým
potrebám. Údaje EN boli podl'a § 6 zákona [1] závazný~i
údajmi na vyšpecifikovanú sériu oblastí spoločenských aktlvít spojených najma s riadením dobovej ekonomiky, ale .zároveň bola v zákone deklarovaná závaznosť týchto údaJov,
ako podkladu na spisovanie zmlúv a iných listín o nehnutel'nostiach, čím sa docielil istý stupeň homogenity bázy údajov EN a istý stupeň právnej istoty.
Podl'a § 5 vyhlášky ÚSGK Č. 23/1964 Zb. [3] pokial' bolo
nesporne zistené, že zákresy vlastníckych hraníc v mapách
EN boli vykonané nesprávne, orgány geodézie boli kompetentné opraviť takéto zákresy po predchádzajúcom zápisnične
zistenom súhlase vlastníkov dotknutých pozemkov.
Zápisy do EN, a teda ani procedúra opravy chyby vEN,
vrátane opravy zákresu vlastníckych hraníc v mapách EN neboli správnym konaním, a teda neplatili pre ne predpisy
o správnom konaní. !šlo o neformálny postup.

3. Oprava chýb v pozemkovej knihe do roka 1992
Pozemkové knihy a železničná kniha boli v období 1964 až
1992 v úschove štátnych notárstiev s tým, že orgány geodézie boli oprávnené ich používať na účely založeni a a aktualizácie EN.
Podl'a bodu 12 Inštrukcie [4] ak boli zistené nezrovnalosti
medzi operátmi EN a stavom v pozemkovej knihe, malo stre-.
disko geodézie v spolupráci so štátnym notárstvom vykonat
nové spresnenie. Ak bolo priame rokovanie bezvýsledné,
štátne notárstvo upozornilo účastníkpv konania alebo účastníkov právneho úkonu dotýkajúceho sa nehnutel'nosti na
tieto nezrovnalosti, aby sa postarali o ich odstránenie.
S ciel'om harmonizovať postup opravy chybných údaj ov
v rozhodnutiach štátnych notárstiev a v zmluvách nimi registrovaných, bol a v roku 1987 vydaná spoločná Smerni~a
Ministerstva spravodlivosti a Slovenského úradu geodézle
a kartografie [II].

novú situáciu, keď bol zrušený dovtedajší inštitút registrácie
zmlúv štátnymi notármi, účinný v období 1964 až 1992 (iba
štátnym notárstvom registrovaná kúpna a pod. zmluva mohla byť premietnutá do EN). O vklade údajov o právach k nehnutel'nostiam na základe zmlúv začali rozhodovať katastrálne úrady (KÚ) v pozícii správnych orgánov v správnom
konaní na základe intabulačného principu. Operáty poze~kovej knihy a železničná kniha prešli do správcovstva KU.
Podl'a § 29 zákona o KN [6] KÚ na návrh alebo aj bez návrhu opravil údaje KN, ak boli v rozpore s vkladu schopnou
listinou alebo s výsledkami prešetrovaniazmien údajov KN
a s výsledkami revízie údaj ov KN (zákon výslovne nespomínal kompetenciu KÚ na opravu chýb v prípadoch rozporu
údajov KN so zápisuschopnou záznamovou listinou). Podobne v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opravil v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice
pozemkov a v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami ak~
aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobamI opravil c~y?n:
údaje KN sposobené chybami v písaní a v počítaní a tnyml
zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniac~ práv:
nych úkon ov, verejných listín a iných listín. Vlastníci a tne
oprávnené osoby boli povinné pri oprave chýb v KN poskytovať pravdivé a presné informácie a predkladať doklady na
ich preukázanie a zúčastniť sa osobne na takomto katastrálnom konaní, ak to bolo na opravu nevyhnutné. Zákon deklaroval možnosť, aby každý, koho práv, právom chránených
záujmov alebo povinností sa údaje KN dotýkali, mohol kedykol'vek požiadať o odstránenie chýb v KN (túto množin~
osob vysvetlila aplikačná prax extenzívnym sposobom, t.J
nie iba vlastníci, držitelia, nájomcovia a iné oprávnené osoby,
ale i vyhotovitelia geometrických plán ov (GP), vytYč?vatelia vlastníckych hraníc pozemkov [10], spracovateha pozemkových uprav podl'a zákona SNR č. 330/1991 Zb. [9]).
KÚ bol povinný opravu vykonať do 30 dní, v osobitne
odovodnených prípadoch do 60 dní od doručeni a písomnej
žiadosti o opravu chýb. KÚ bol povinný oznámiť oprávneným osobám vykonanie opravy údaj ov a chýb v katastrálnom operáte do 30 dní.
Pozemkové knihy a železničná kniha začali slúžiť ako zdroj
informácií o vlastníckych a iných vecných právach k nehnutel'nostiam a o nehnutel'nostiach. Vo vzťahu na § 40 vyhlášky
SÚGK Č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon [5] a zákon [6], sa vyvinula aplikačná prax, podl'a ktorej, ak prvo-

Tab.l

vývoj sledovaných ukazovatelov opravy chýb v KN
v období 1. 1. 1993 až 1. 7. 1996

oprava chýb podfa § 29 zákona
resp. § 59 zákona
rok

(I)

4. Oprava chýb v KN v období 1993 až 1995
Dvojica zákonov, a to zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam [5] a záko~
SNR Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v SlovenskeJ
republike [6] s účinnosťou od I. 1. 1993 vytvorili zásadne

1993
1994
1995
1. po1rok
1996
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počet
prípadov
podl'a ods.
(I) písmo a)

Č.
Č.

266/1992 Zb.,
162/1995 Z. Z.

počet prípadov podfa
ods. (I)
ods. (I)
písmo b) + písmo c)
neopodstat.
opodstat.
podnety
podnety

doba najd1hšie
vybavovaného
podania
v najextrémnejšom okrese

(2)

(3)

(4)

(5)

3083
2140
3416

1138
1811
2797

365
553
596

12 mesiacov
7 mesiacov
6 mesiacov

2081

1173

415

6 mesiacov
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stupňový orgán štátnej správy KN zistil, že v minulosti pri
zápise do pozemkovoknižnej (PK) vložky (pri prepisovaní
z iných dvoch PK vložiek do tejto) došlo k chybe v písaní
v novej PK vložke v časti A "Majetková podstata" v stlpci
"Parcelné číslo", správny postup bol stanovený tak, že najprv
sa údaje prepíšu z PK vložky aj s chybou na list vlastníctva
(LV) a bezprostredne potom nasleduje postup podra § 29 ods.
I písmo a) zákona [6]. Obdobný postup začal byť aplikovaný
aj pri oprave napr. chýb v tvare zlomku vyjadrujúceho spoluvlastnícky podiel v PK vložke [8].
Zákony [5] a [6] boli účinné do 31. 12. 1995, keď boli nahradené katastrálnym zákonom [7] s tým, že v ňom došlo
k istým zmenám na úseku rozhodovania o návrhu na vklad
vlastníckeho práva do KN.

5. Oprava chýb v KN od roka 1996
Podľa § 59 zákona [7] prvostupňový orgán štátnej správy na
úseku KN (katastrálny odbor okresného úradu - KOOÚ) aj
bez návrhu
a) opraví údaje KN, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo
s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrenia zmien údajov KN, alebo s výsledkami revízie údajov KN,
b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami
opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov,
c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj
vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví údaje katastrálneho operátu spasobené chybami v písaní a počítaní
a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a iných
listinách.
Opravy uvedené pod písmenami a) a b) smerujú k odstráneniu chýb vyplývajúcich z vlastnej činnosti KOOÚ
(resp. jeho predchodcov), ktoré nápravu urobia buď v súčinnosti s vlastníkmi nehnuteľností a inými oprávnenými
osobami (písm. b/), alebo prípadne aj samy bez účasti ďalších subjektov (písm. aj). Opravy uvedené pod písmenom b,
sa zrejme v dasledku neprezieravého postupu zákonodarcu
v etape prípravy zákona nevzťahujú na opravu chybne zakreslených hraníc v mape určeného operátu. Tento stav by
mal byť pri najbližšej novelizácii zákona [7] odstránený.
Opravy uvedené pod písmo c, mažu KOOÚ vykonať iba v súčinnosti stými subjektmi, ktoré príslušné listiny vyhotovili.
Maže ísť o štátne orgány, notárov, obce, ako aj o vlastníkov
nehnuterností a iné oprávnené osoby s tým, že táto kategória opráv je ohraničená iba na chyby v písaní, počítaní a na
iné zrejmé nesprávnosti.
Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave
chýb v katastrálnom operáte poskytovať pravdivé a presné
informácie a predkladať doklady na ich preukázanie a ak je
to na opravu chýb v katastrálnom operáte nevyhnutné, sú
povinní zúčastniť sa na tomto konaní. Ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje KN týkajú, maže kedykorvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom operáte (rozšírený výklad tejto kategórie
žiadaterov, ako je to uvedené v kap. 4, je aplikovaný i počas
účinnosti zákona [7]). Ťažkosti pri aplikácii inštitútu opravy
chýb v KN v kategórii podaní z podnetu vlastníka, nájomcu
a inej oprávnenej osoby sú spojené so zákonom NR SR Č.
14511995 Z. Z. o správnych poplatkoch, podľa ktorého každé
podanie je spoplatnené poplatkom 100 Sk, resp. 300 Sk, a to
bez ohľadu na to, kto chybu spasobil. Teda platí to aj pre prípady, ak chybu v KN vlastník, držiteľ, resp. nájomca síce
zistil, ale nespasobil. Táto skutočnosť odrádza istú časť vlast-

níkov od iniciatívy dať podanie na opravu chyby v KN. Kedže je v záujme správcu operátu KN čím viičšiu časť chýb
v KN opraviť, bolo by užitočné pri novelizácii zákona
o správnych poplatkoch túto kategáriu navrhovaterov konania, ak sa ich žiadosť ukáže oprávnenou, oslobodiť od správnych poplatkov. Tento stav spasobuje, že v súčasnosti
v snahe obísť platenie "nespravodlivého" správneho poplatku,
A. časť podaní má podobu sťažnosti, resp. neformálneho
oznámenia o pravdepodobnej chybe v KN, ktorá sa následne pretransformuje do opravy chyby z vlastného podnetu orgánu,
B. časť potenciálnych upozornení na podozrenie na chybu
v KN vabec nie je oznámená orgánu, a teda časť chýb
v KN ostáva neriešená.
KOOÚ je povinný opravu vykonať do 30 dní, v osobitne
odavodnených prípadoch do 90 dní od doručeni a písomnej
žiadosti o opravu chyby. Oprava chyby v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu, ani na zánik práv k nehnuteľnostiam, s výnimkou prípadov podľa písmo a) tejto
kapitoly. Táto kategária prípadov je analogicky rozšírená
o prípady chýb v KN spojených s nepresným premietnutím údaj ov z listín do niekdajšej EN vykonaným do 31. 12.
1992 podra zákona [l]. Na opravu chyby v katastrálnom
operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak sa oprava týka údaj ov uvedených v LY. KOOÚ je
povinný vykonanie opravy oznámiť zainteresovaným subjektom.
Oprava chyby v katastrálnom operáte, ak sa týka údajov
uvedených na LV, sa vykonáva na základe rozhodnuti a
KOOÚ vydaného v správnom konaní. lde o konanie z podnetu KOOÚ i z podnetu vlastníka nehnuteľností alebo inej
oprávnenej osoby. Údaje KN, ktoré nie sú uvedené na LV,
KOOÚ opravuje neformálnym spasobom. O oprave takýchto
údajov spíše úradný záznam, ktorý sa založí do zbierky listín katastrálneho operátu.

6. Kvantitatívna analýza a analýza sortimentnej
skladby titulov opráv chýb v KN
Veľmi zaujímavé a pre ďalšiu prax podnetné výsledky poskytuje vykonaná analýza doterajšej aplikácie inštitútu
opravy chýb v KN po 1. 1. 1993.
6.1 Z pohľadu rozsahu počtu prípadov realizovaných opráv
chýb v KN vykonaných z vlastného podnetu orgánu i opodstatnených podaní na opravu chýb v KN z podnetu vlastníka,
resp. inej oprávnenej osoby sa ukazuje postupný nárast použitia tohto inštitútu so súbežným prekročením lehoty ustanovenej zákonom na riešenie podania v najextrémnejšom
okrese (tab. 1). Prekročenie procesnoprávnej lehoty na vybavenie podania na opravu chyby v KN v časti okresov Slovenska je dasledkom nedostatočného personálneho dobudovania KOOÚ neumožňujúceho zabezpečenie všetkých
zákonných úloh orgánu štátnej správy a v časti prípadov i dasledkom osobitne technicky náročnej procedúry opravy
chyby, ktorej komplikovanosť a prácnosť (miestne prešetrovanie, geodetické meranie a spracovanie merania) si jednoducho vyžaduje dlhší čas.
Zároveň pretrváva mimoriadne diferencovaný rozsah aplikácie opravy chýb v KN po jednotlivých okresoch. Je to
zrejmé z tab. 2, ktorá prezentuje sledované ukazovatele v stlpcoch (2) až (5), ako v tab. 1, a to za 1. polrok 1996 v okresoch s extrémnymi hodnotami.
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Tento stav može byť sposobený regionálne diferencovaným
- stavom odbomej pripravenosti personálu KOOÚ na aplikáciu katastrálneho konania (opravu chýb v KN),
- stavom personálneho a prístrojového dobudovania KOOÚ
(kapacitné možnosti),
- stavom technickej úrovne katastrálneho operátu a
- stavom právneho vedomia vlastníkov nehnutefností, ktoré
modeluje stupeň záujmu vlastníkov o kvalitu bázy údaj ov
KN.

6.2 Analyzovaná bola mnozma 232 rozhodnutí o oprave
chyby v KN, ktoré nadobudli právoplatnosť, z pohfadu sortimentného zloženia, resp. povodu chyby. Ide o výber rozhodnutí z roku 1995 a z I. polovice roka 1996 z územnej
posobnosti vtedajších okresov (správ katastra) Banská Bystrica, Bratislava-vidiek, Čadca, Dunajská Streda, Komámo,
Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava,
Spišská Nová Ves, Svidník, Topofčany, Trenčín a Žilina. výsledky analýzy vypovedajú, že opravované údaje v katastrálnom konaní o oprave chyby v KN, resp. dovody úpravy
údaju na LV boli nasledujúce:
a) doplnenie chýbajúcej nehnutefnosti do LV ako dosledok
- predchádzajúceho neúplného prepisu množiny parcelných čísel nehnutefností z listiny do LV,
- predchádzajúceho nesprávneho zápisu rozdefovaných
parciel do LV,
- chybnej identifikácie,
- chybnej listiny;
b) oprava výmery parcely ako dosledok
- pri obnove katastrálneho operátu (OKO) novým mapovaním chybne prešetrenej (neprešetrenej) vlastníckej
hranice a následne chybného merania,
- digitálneho vyjadrenia podrobných lomových bodov
nehnutefnosti a následného výpočtu výmer zo súradníc
(ako výsledok kartometrického určenia súradníc i ako
výsledok terestrického komisionálneho prešetrenia
a zmerania),
- zisteného omylu v predchádzajúcom zápise do výkazu
zmien, ked" došlo k zámene výmer medzi dvoma susednými parcelami,
- zrejmej nesprávnosti (výmera povodnej komasačnej
parcely, zamenené parcelné čísla),
- predchádzajúcej chybnej identifikácie,
- ignorovania výsledkov OKO novým mapovaním,
- chybného GP,
- predchádzajúceho chybného výpočtu výmer;
c) vyškrtnutie skupiny parciel z majetkovej podstaty LV ako
dosledok
- predchádzajúceho chybného prepisu z listiny do LV,
- nesprávneho zápisu pri zakladaní evidencie právnych
vzťahov vyšetrovaním v obci,
- duplicitného zápisu do dvoch LV v prospech roznych
vlastníkov,
- chyby pri prečíslovaní parciel po OKO novým mapovaním,
- chybnej identifikácie,
- chybného GP,
- chybnej listiny;
d) oprava zákresu hraníc pozemkov v katastrálnej mape a zároveň výmery v LV ako dosledok
- predchádzajúceho použiti a nekorektného GP,
- chyby pri výpočte v rámci OKO,
- nezohfadnenia GP pri OKO,

Tab. 2

Sledované ukazovatele opravy chýb v KN za 1. polrok
1996 v extrémnych okresoch

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

-

-

-

-

I

1
1
5
28
30
12
5

1
1
2
1
3
3
6
1
3

okres
Rimavská Sobota
Vel'ký Krtíš
Komárno
Svidník
Trebišov
Bardejov
Banská Bystrica
Topol'čany
Trnava
Bratislava-mesto

-

93
107
153
250
310
424

8
6
3
98
30
45
32
196

- chybnej identifikácie,
- chybného miestneho prešetrovania a následného meraniapri OKO;
e) nahradenie doterajšieho evidovaného vlastníka v LV
iným vlastníkom ako dosledok
- nesprávneho zápisu pri zakladaní evidencie právnych
vzťahov v 2. etape,
- nesprávneho zápisu listiny,
- chyby v pozemkovoknižnej vložke,
- chyby v listine;
f) oprava mena, resp. rodného priezviska ako dosledok
chyby v listine;
g) oprava zákresu vlastníckej hranice ako dosledok použitia nevyhovujúceho meračského dokumentu;
h) oprava spoluvlastníckych podielov ako dosledok
- chybnej listiny,
- chybného zápisu v pozemkovoknižnej vložke,
- chybného zápisu listiny;
ch) oprava druhov pozemkov ako dosledok chybného prešetrenia pri OKO novým mapovaním;
i) zrušenie LV ako dosledok zápisu do KN zápisu neschopnej listiny;
j) oprava dátumu narodenia ako dosledok zlého dátumu
v listine;
k) zmena záložného veritefa na LV ako dosledok zápisu do
KN zápisu neschopnej listiny.
Najfrekventovanejšie kategórie opráv chýb v KN (t.j. tie,
ktorých početnosť v skúmanom súbore 120 rozhodnutí
o oprave chýb v katastri prekročila 3 prípady) sú:
- oprava výmery parcely ako dosledok
• chybne prešetrenej (neprešetrenej) vlastníckej hranice
pri OKO novým mapovaním,
• digitálneho vyjadrenia podrobných lomových bodov
a následného výpočtu výmer zo súradníc, ako výsledok
kartometrického určenia súradníc i ako výsledok terestrického komisionálneho prešetrenia a zmerania (vobec
najvačší súbor opráv chýb 22 pópadov),
• predchádzajúcej chybnej identifikácie,
• predchádzajúceho chybného GP;
- vyškrtnutie skupiny parciel z majetkovej podstaty LV ako
dosledok
• predchádzajúceho chybného prepisu z listiny do LV,
• predchádzajúcej chybnej identifikácie;
- presunutie parciel z LV do iného LV a zmena výmery ako
dosledok predchádzajúcej chybnej identifikácie.
Sortimentné rozloženie analyzovaných kategórií chýb
v KN nie je prekvapením, ked"zo skúmaných kategórií po-
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dfa frekvencie výskytu z priemeru vybočujú kategórie s vyššou frekvenciou a to kategória súvisiaca s chybnou identifikáciou (táto je okrem iného i d6sledkom najma objektívnej
komplikovanej nízkej technickej úrovne určeného operátu,
osobitne máp určeného operátu), kategória súvisiaca s nepresným prepisom údajov z listín do LV (táto je o. i. d6sledkom najma často sa vyskytujúcej komplikovanej, náročnej a nepriehfadnej formulácie listín a vysokej pracovnej
zaťaženosti pracovníkov zapisujúcich listiny do KN) a kategória súvisiaca s chybnými zlomkami spoluvlastníckych podielov (táto je d6sledkom chybného výpočtu zlomkov autormi listín pri drobení spoluvlastníckych podielov na
"astronomické" čísla v čitateli a v menovateli). Značným zadosťučinením pre správcovstvo operátu KN je "prvenstvo"
kategórie opráv chýb v KN pri kategórii opráv výmer parciel
v d6sledku ich digitálneho vyjadrenia, ktoré až na nepodstatné výnimky je objektívnym d6s1edkom technologického
postupu a nemožno ho pripísať na vrub nepresnosti a nepozornosti, resp. chyby ani autora listiny, ani správcu operátu
KN.

Možno reálne predpokladať, že skúmaná množina rozhodnutí o oprave chýb v KN bola dostatočne reprezentatívna
a ani v prípade jej rozšírenia by sa percentuálne zloženie jednotlivých kategórií realizovaných opráv podstatne nezmenilo.
Je zrejmé, že separátne štatistické vyhodnotenie aplikácie
inštitútu opravy chýb v KN nedokáže dať komplexný obraz
o problematike. Analýza sledovaných prípadov dosvedčuje,
že' je vefmi diferencovaný záber jednotlivých prípadov
opravy chýb v KN z pohfadu počtu dotknutých nehnutefností
(časť prípadov sa dotýka ibajedinej nehnutefnosti a časť prípadov sa premieta do viacerých a v limitných prípadoch i do
vefmi rozsiahlych súborov nehnutefností), čo neumožňuje robiť čisto kvantitatívne porovnávanie. Ďalej, časť prípadov
smeruje do opravy jediného údaju v LV a časť prípadov predstavuje opravu vačšieho počtu údaj ov na LV.

Inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte, ako osobitný
druh katastrálneho konania, je nenahraditefným v oblasti zdokonafovania bázy údajov KN. Táto báza údaj ov tvorí hlavný
prvok štátneho IS, od ktorého sa odvíja plnenie všetkýchjeho
úloh smerujúce najma k zvyšovaniu právnej istoty vlastníkov nehnutefností a k budovaniu právneho štátu. S ciefom zabezpečiť rozsahom žiaducu a regionálnym rozšírením adekvátnu aplikáciu tohto inštitútu je potrebné personálne
a prístrojovo dobudovať KOOÚ, vyrovnať existujúce rozdiely v odbornej úrovni jednotlivých KOOÚ a legislatívne upraviť problematiku správnych poplatkov tak, aby iniciátor návrhu na opravu chyby v KN v prípade, že jeho podanie je
od6vodnené a chyba nebol a sp6sobená vlastníkom (držitefom, nájomcom) nehnutefnosti, bol oslobodený od správneho
poplatku. Zároveň bude potrebné v rámci novelizácie katastrálneho zákona rozšíriť možnosť opravy chybného zákresu vlastníckej hranice z doterajšej katastrálnej mapy i na
mapu určeného operátu.

[4] Inštrukcia Ministers!va spravodlivosti zo dňa II. 6. 1965 Č. j.
482/65 org. odb. a Ustrednej správy geodézie a kartografie Č.
22-334-6510/1965 o spolupráci štátnych notárstiev s orgánmi
geodézie pri zakladaní a vedení evidencie nehnutefností.
[5] Zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných
práv k nehnutefnostiam.
[6] Zákon SNR Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v Slovenskej republike.
[7] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR
Č. 22211996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákon ov.
[8] Katastrálny. bulletin, 1995, Č. I, otázka Č. 6. Príloha Č. 4 k Spravodajcovi Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, XXVII, 1995, čiastka I.
[9] Zákon Slovenskej národnej rady Č. 33011991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spol 0čenstvách v znení zákona SNR Č. 29311992 Zb., zákona SNR
Č. 323/1992 Zb. a zákona NR SR Č. 18711993 Z. z. [Úplné znenie vyhlásené zákonom Č. 12/1994 Z. z.]
[10] Stanoviská k otázkam katastra nehnutefností. Bulletin, 1993,
Č. I, otázka Č. 9. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. [16. 2. 1993]
[II] Smernica Ministerst,:a spravodlivosti SSR z 27. augusta 1987,
Č. 445311987-50 a SUGK z I. septembra 1987, Č. 3-2160/1987
na opravy chybných údaj ov v rozhodnutiach štátnych notárstiev a v zmluvách nimi registrovaných a na zápisy právnych
vzťahov k nehnutefnostiam v evidencii nehnutefností na základe
osvedčení vydaných štátnymi notárstvami.

Lektoroval:
Ing. Ján Tomaškin,
katastrálnyodbor
Krajského úradu v Banskej Bystrici

V článku KUSENDOvA, D.: Hodnotenie kartografických nástrojov vo vybraných produktoch GIS (GaKO, 1997, Č. 8-9) sú
čísla a texty k obr. 6 a 7 na str. 173 prehodené. Doterajší obr. 6 má
byť obr. 7 s textom "Ukážka jednoduchého čiarového diagramu
z programu Maplnfo" a doterajší obr. 7 má byť obr. 6 s textom
"Ukážka smerového znaku vo forme topologickej štruktúry
v programe Maplnfo". Autorka článku a redakcia GaKO prosí čitatel'ov, aby si chybu láskavo opravíli.

Pro příští GaKO připravujeme:
KopAčIK, A.: Inerciálne merania v geodézii

[I] Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutefností.
[2] Zákon Slovenskej národnej rady Č. 39/1973 Zb. o orgánoch
geodézie a .kartografie.
[3] Vyhláška Ustrednej správy geodézie a kartografie Č. 23/1964
Zb., ktorou sa vykonáva zákon Č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutefností v znení vyhlášky Č. 133/1965 Zb. a vyhlášky Č.
26/1984 Zb.
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Problémy katastru zemí střední
a východní Evropy s transformující
se ekonomikou

4. Několik příkladů - Lotyšsko, Maďarsko
4.1 Lotyšsko
Lotyško, podobně jako Estonsko a Litva měly fungující katastr a pozemkovou knihu až do roku 1940. Nová sovětská legislativa byla postavena na státním vlastnictví veškeré půdy. Po získání nezávislosti
v letech 1990-1991 byla první na řadě legislativní reforma znamenajíci především restitucí předválečných majetků původním vlastníkům nebo jejich dědicům. Nová legislativa civilního práva vstoupila v platnost 4. dubna 1993. Rešila také základy katastru
a pozemkové knihy.
Pozemková kniha je svěřena soudům a je v principu vedena ručně,
počítačová podpora je využívána při zpracování textů a pořizování
výstupů. Označení nemovitostí v katastru a pozemkové knize je odlišné (katastr vychází z principu lokalizace a původu parcel, pozemková kniha z data první registrace). Mimo pozemků jsou předmětem evidence do jisté míry i budovy a byty. Vzhledem k právní
samostatnosti budov a pozemků, je předmětem registrace i právní
vztah mezi vlastníkem budovy a pozemku. Vlastnictví k bytům je
registrováno jako podíl na budově a pozemku. I když pozemková
kniha nebyla zamýšlena k pokrytí celého teritoria země, povinná registrace k tomu dlouhodobě povede. Zápisy v pozemkové knize u pozemků ve vlastnictví státu zákon až na výjimky nevyžaduje.
Pozemkový katastr nemá z hlediska právních dopadů takový bezprostřední efekt jako pozemková kniha a je spíše omezen na popis
nemovitostí a zajišťování a zajišťování potřebných měřických podkladů. Z právního hlediska fungoval pozemkový katastr pouze jako
prozatímní, neboť neměl potřebou legislativu (od roku 1994 pouze
návrh). První právní předpisy v této oblasti byly vydána až 30. 4.
1996, a zřejmě nebudou zcela úplné. Práce v oblasti katastru byly
proto rozvrženy do třech kroků: předběžné záznamy - převod do lokálních registrů - výhledový převod do konečného systému (distribuovaný systém, ORACLE). Cílem prvního kroku je především definovat a identifikovat nemovitosti pro jejich registraci v pozemkové
knize. V druhém kroku se má postupně vytvářet již víceúčelový katastr sloužící i potřebám správy nemovitostí včetně jejich oceňování.
Výhledově pak má vzniknout velkorysý komplexní plně digitalizovaný US. V současné době je údajně dokončena digitalizace stávajících katastrálních map měst.
V oblasti katastru, topografického mapování, ale i geodetických
základů probíhá několik rozsáhlých projektů za finanční, organizační
i technické podpory až nepřehledného množství vládních i nevládních institucí i velkých soukromých firem z mnoha zemí Evropy.
(Vzniká dokonce dojem že experti a pomocníci jsou v přesile.) Nasazení nejmodernější techniky a informační technologie je samozřejmostí.
Situace v ostatních pobaltských republikách je do jisté míry podobná s tím, že v Litvě vzniká katastr zahrnující i pozemkovou knihu.
Toto řešení je však ještě diskutováno a zvažováno.

Výchozí podmínky katastru byly velmi podobné našim. Od roku
1972 byla pozemková kniha a pozemkový katastr sjednocen do obdoby naší evidence nemovitostí evidující na listech vlastnictví
i právní vztahy. I když se již od sedmdesátých let postupně využívalo výpočetní techniky, listy vlastnictví se vedly ručně. Převážná
část nemovitostí byla ve vlastnictví státu, občané vlastnili pouze malou část domů a bytů. Po přijetí zákonů o restituci a privatizaci se
pohyb ve vlastnictví postupně zvětšoval a dosavadní systém bylo
nutno řešit.
V letech 1992-93 byly díky programu PHARE instalovány lokální sítě PC a vlastní software pro vedení katastru. Byla převedena

dosavadní počítačová data a zahájena digitalizace obsahu listů vlastnictví. V roce 1994 byly novelou zákona legalizovány právní údaje
vedené v počítačové formě. Vzhledem k výjimečnému postavení Budapešti bylo přikročeno k digitalizaci katastrálních map (výpočtem
ze souřadnic) a přednostně v tomto městě je vytvářen komplexní US.
K vytváření digitálních map se jinde přistupuje především v souvislosti s restitucemi a privatizací, které jsou spojeny s pozemkovými
úpravami. V současné době je digitalizována asi polovina listů vlastnictví. Otázky dalšího vývoje jsou předmětem většího počtu studií
a probíhajících projektů.
Pro vyjádření ceny nemovitostí jsou nadále používány údaje vycházející z katastrálního výtěžku bývalého pozemkového katastru.
I když byly v roce 1980 zahájeny rozsáhlé práce na nové velkoryse
pojaté bonitaci, byly tyto z důvodu návratu k modifikovanému katastrálnímu výtěžku zastaveny. Tento cenový údaj je využíván především při restituci a privatizaci půdy. Při restituci se nevrací původní pozemky, ale náhradou se vydávají privatizační kupony. Na
státní půdě se pozemkovými úpravami vytvoří vhodné parcely a ty
se pak prodávají za tyto kupony zájemcům v dražbě.
Modernizace katastru, ale i geodetických základů a topografického mapování probíhá v Maďarsku za rozsáhlé zahraniční pomoci
a asistence celé řady institucí a firem.

Vlastní smysl a význam katastru nám při řešení jednotlivých dílčích
odborných nebo i jen ryze technických problémů často uniká nebo
se ztrácí do pozadí. Je proto potřebné si jej stále připomínat a zejména při obtížném rozhodování a zvažování piorit v podmínkách
limitovaných prostředků, kvalifikovaných pracovníků a neúprosného
ťaktoru času mít na zřeteli, že katastr není konečný cíl, ale jen nástroj k dosažení cíle.
Ve srovnání s některými zeměmi nedopadá náš katastr tak špatně.
Je však potřebné se zamyslet, zda obdobné chyby, váhání, pochybené priority a zbytečné problémy, které dobře vidíme jinde, nepoznamenají vývoj katastru i u nás, a dokázat se z nich použit.
Je přirozené, že geometři preferují dokonalost, přesnost a nejraději by měli všude nové a přesné digitální mapy. Prioritu však musí
mít urychlené odstranění všech stávajících provizorií ohrožujících
další, trvale udržitelný vývoj katastru, zejména doplnění chybějících
parcel zjednodušené evidence do katastrálních map. Na tento úkol
bude totiž nutno soustředit prostředky a síly.
Prioritním úkolem současné generace pamětníků, musí být doplnění katastru tak, aby jej dále snadno ajiž bez břemene historických
dokumentů mohli spolehlivě vést naši nástupci.

[I] WIUAMSON,

1. P.: Appropriate Cadastral Systems. In: Proceedings ťrom Modem Cadastres and Cadastral Innovations. Delft,
FIG Commission 7, 1995.
[2] HENSEN J.: Basic Principles oť the Main Cadastral Systems in
the World. In: Proceedings from Modem Cadastres and Cadastral Innovations. Delťt, FIG Commission 7, 1995.
[3] MANTHORPE J.: Land Registration in England and
Wales-Overcoming Problems in the UK In: Proceedings form
ECE UN wokshop. Ji.irmala 1995.
[4] BROWER J. G.: Administrative Aspects and main Principles oť
Land Registration In: Proceedings ťrom ECE UN wokshop. Ji.irmana 1995.
[5] PEŠL I.: Ekonomika, právo a evidence nemovitostí. Ekonom,
XXXVI (20): 56-57, XXXVI (21):52-53.
[6] MILLGARD O.: Cadastral and Real Property Legislation. In:
Proceedings from ECE UN Workshop. Ji.irmala 1995.
[7] National Report 1996 Litvia. Report prepared ťor CERCO General Assembly, Granada 1996, by State Land Service oť the Republic oť Latvia, 1996.
[8J The Hungarian Agency on Land Administration and Mapping
Annual Report 1996. Prepared for CERCO General Assembly,
Granada 1996, by Department of Lands and Mapping, Ministry
of Agriculture, Republic of Hungary, 1996.
[9] HARRIS D. W.: Cadastre Progress, Problems Solutions. In: Proceedings from ECE UN workshop. Ji.irmala 1995.
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v r. 1999. S ohledem na praktický přínos EUREF pro zkvalitnění
geodetických základů by bylo na místě uvažovat o uspořádání sympozia v ČR nebo na Slovensku.

7. sympozium EUREF

V

Sofii

Ing. František Beneš, CSc.,
Ing. Jiří Provázek,
ZÚ, Praha,
Ing. Štefan Priam, CSC.,
GKÚ Bratislava

061.3:528.23

Regionální komise IAG (Mezinárodní geodetické asociace) pro evropské referenční geodetické systémy (EUREF) pořádala své pravidelné každoroční zasedání od 4. do 7. června 1997 v hotelu Rodina
v Sofii (Bulharsko). Jednání se zúčastnilo 71 odborníků z 28 zemí,
mezi nimi i 2 zástupci ze Slovenska a 5 z České republiky (ČR). Zasedání se konalo pod patronací bulharské civilní i vojenské toposlužby a organizoval je Bulharský svaz geodetů a kartografů. Za IAG
se zúčastnil prezident X. komise C. BOUCHER (Francie), který byl
u zrodu EUREF a na jejích aktivitách se v minulosti osobně podílel.
Cílem prací EUREF je naléhavý společenský požadavek na sjednocení geodetických souřadnicových systémů (např. pro potřeby GIS
- geografických informačních systémů), stanovení závazných standardů (hlavně přesnosti) a vytvoření sítí bodů pro sledování kinematických jevů na povrchu evropského kontinentu.
Celý průběh jednání byl poznamenán těmito hlavními rysy:
a) potřebou vytvoření databanky provedených měření GPS (Global
Positioning System),
b) právě dokončenou měřickou kampaní EUVN (spojení evropských
výškových sítí metodou GPS ve dnech 21. až 29.5. 1997), která
proběhla ve 32 evropských zemích.
V době konání sympozia pokrývala síť bodů, zaměřených GPS
v rámci EUREF, již téměř celou Evropu. Z kampaní v posledním období byly presentovány výsledky z Chorvatska a ze Slovinska. Dosud se zpracovávají měření z Malty a Makedonie. Výsledky z měření na Ukrajině nebyly zatím uvolněny.

V současné době je v činnosti již 59 permanentních stanic, z nichž
36 náleží současně do sítě IGS (celosvětová geodynamická služba
GPS). Z národních zpráv (např. G. STONGL, Rakousko) i z referátů
přednesených v rámci doplňkového programu (např. J. DOUŠA, ČR
a W. EHRNSPERGER, Spolková republika Německo [SRN]) se ukázalo potřebné sledovat podrobněji některé jevy, ovlivňující přesnost
měření nebo spolehlivost výpočetního zpracování. Jde např. o vliv
troposféry v závislosti na velikosti elevačního úhlu, o vlivy různých
krytů antén (cožje u permanentních stanic vysoce aktuální), o hlubší
studium chování výpočetních systémů, atd.
Zásadní referáty o činnosti permanentních stanic přednesla
C. BRUYNINX, Belgie, o kampaních GPS, organizovaných Institut
fůr Angewandte Geodasie (IfAG) pak referoval hlavně H. SEEGER,
SRN.
Jako velmi naléhavá se ukazuje potřeba evidence a zachování
všech dat, včetně dat nivelačních a tíhových, pro kinematické i geodynamické projekty a studie. O činnosti datových a analytických
center bylo předneseno rovněž několik referátů, např. H. der MAREL, Holandsko, J. ROGOWSKl, Polsko aj., ve kterých je i řada
souřadnicových údajů i výsledků měření. V této souvislosti byly přijaty i dvě rezoluce, které jednak požadují zveřejnění dat v síti INTERNET od I. I. 1998 a jednak žádají národní orgány, zodpovědné
za správu bodových polí, aby uvedená data do sítě bezplatně předaly.
EUREF a výšky
V této části byly předneseny dva základní referáty. 1. IHDE, SRN,
referovalo průběhu měřické kampaně EUVN, kdy bylo měřeno současně na 195 geodetických bodech. Síť pokrývá území od Turecka
až po Island a zahrnuje rovněž 63 mareografů. Z nich bylo 13 měřeno v rámci současně probíhající kampaně zaměření pobřeží Baltického moře.
Do sítě jsou zapojeny i 3 body na Slovensku a 4 v ČR. Ve výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém,
Zdiby, bylo zřízeno jedno z předzpracovatelských center (pro ČR,
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Dánsko) a byl předložen návrh,
aby zde bylo i centrum analytické.
Druhý základní referát se týkal výsledků 10. etapy vyrovnání sítě
UELN (jednotná evropská nivelační síť) a přednesl jej H. LANG,
SRN. O předpokladech dalších prací v této síti referoval ústně
W. AUGATH, SRN. Pro uskutečnění záměru publikovat data k r.
2000 (do té doby jsou dostupná jen ve výpočetním centru IfAG) byla
formulována další rezoluce požadující, aby odpovědné národní orgány zřídily datová centra pro uchování nivelačních dat.
Příští zasedání EUREF bude v r. 1998 v SRN. Účastníci zasedání
byli vyzváni, aby se členské země ucházely o organizaci sympozia

2. pracovní dílna
Pracovní skupiny ICA
pro kartografickou generalizaci
061.3:528.914ICA

Těsně před 18. mezinárodní kartografickou konferencí proběhla ve
dnech 19.-21. června 1997 ve švédském Gavle 2. pracovní dílna Pracovní skupiny Mezinárodní kartografické asociace (lCA) pro kartografickou generalizaci. Tato akce se zabývala vývojem docíleným
v automatizované kartografické generalizaci v době následující po
I. workshopu skupiny, jenž se uskutečnil v roce 1995 v Barceloně.

AC'
Na jmenované odborné akci se pod vedením předsedy uvedené
skupiny prof. Weibela letos sešlo na čtyřicet expertů z Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie. Do jejího programu bylo po několikaměsíční přípravě a posuzování přijato přes třicet příspěvků, jež
byly v programu dílny uspořádány do sedmi tematických okruhů.
V následujících odstavcích se pro tyto okruhy postupně specifikují
jejich tematiky a stručně charakterizuje obsah v jejich rámci přednesených příspěvků.
Kritika současného stavu systémů produkce map
Na tento tematický okruh zaměřená sekce vyslechla pod vedením
prof. Griinreicha tři příspěvky. Paní Lee (ESRI, Spojené státy) tu vystoupila s tématem "Vytváření pravidel,- integrování nástrojů
a přiblížení se k realitě generalizace". Poukázala na sílící tlak vyžadující implementaci generalizačních nástrojů do počítačově podporovaných kartografických systémů a do geografických informačních systémů a sdělila některé zkušenosti získané při uspokojování
těchto požadavků v systému ARCIINFO.
Přitom se soustředila na objasnění potíží provázejících pochopení
a vyvození generalizačních pravidel a ukázala příklady generalizačních operátorů zaváděných v systému ARC/INFO do produktů
ARCEDlT a ARCPLOT. Nakonec se podělila o poznatky získané
při jejich aplikaci v rámci poloautomatizované generalizace geografických dat Střediska pozemkové informace města Hong Kong realizované ve výchozím měřítku I : I 000 pro požadované cílové měřítko I : 5 000.
Paní Baella a paní Pla (Institut cartografic de Catalunya, Španělsko) ve svém příspěvku "Využití generalizačních nástrojů
v Katalánském kartografickém ústavu" upozornily na to, že se
většina operátorů pro počítačově podporovanou generalizaci v současnosti soustřeďuje na metrické aspekty geografické informace, zatímco aspekty topologické a sémantické podobné zázemí postrádají.
Proto je také využití jejich ústavem provozně implementovaných generalizačních programů IntergraphlMap Generalizer a Universitat
Hannover/CHANGE orientováno jen takto metricky jednostranně
a to s určením vyhraněně pro dávkovou aplikaci.
Pro zvýšení efektivnosti automatizované generalizace se připravuje doplnění obsahu takto zpracovávaných databází o vhodná podpůrná data. Referentky konstatovaly potřebu dalšího soustředěného
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vývoje komerčně dostupných generalizačních produktů se zvláštním
zřetelem na řešení náhrady podrobného obrazu výchozí mapy značkami, doplnění programové výbavy nástroji pro analýzu zpracovávaného mapového obrazu aj.
V poslední přednášce této sekce o názvu "Praktická generalizace topografických databází v Nizozemsku" pan Bakker (Topografische Dienst, Nizozemsko) informovalo tom, že v jeho mateřské instituci budou do konce roku 1997 k dispozici pro celé státní
územ i vektorové databáze 1 : 10 000, I : 50 000, 1 : 250 000 a také
1 : 500 000, které vznikly tradiční generalizací a pro praktickou automatizovanou generalizaci tedy zbylo pouze odvození vektorové
databáze 1 : 100 000 z databáze 1 : 50 000.
Přesto byla pro celou měřítkovou řadu uskutečněna inventarizace existujících generalizačních pravidel a zpracována studie jejich porovnání s nabídkou generalizačních operátorů, kterou disponuje IntergraphlMap Generalizer. Zvláštní pozornost byla
věnována případům přechodu objektů z půdorysné na značkovou
reprezentaci. Jsou k dispozici verifikační příklady uplatnění uvedené generalizační technologie a vyhodnocuje se jejich jakost, přičemž se jako hlavní kritérium uplatňuje požadavek shody automatizovaně generalizované mapy s jejím tradičně pořízeným
vzorem.
Metody získávání a zakódování expertních poznatků
o generalizaci
Za řízení prof. Edwardse bylo v sekci k takto vymezené tematice
předneseno pět příspěvků. Předsedající prof. Edwards (Université
Laval, Kanada) tu osobně nastartoval program svou přednáškou s titulem "Geokognostika a kartografická generalizace". Generalizaci přitom pojal jako svébytný případ interpretace obrazu, jehož
globální charakterizování může být realizováno na známých metodách statistiky obrazu. Pro generalizaci jsou však zapotřebí lokální
statistiky obrazu, jejichž hlubší rozpracování ale zatím chybí.
V důsledku toho se většina současného výzkumného úsilí v interpretaci obrazu soustřeďuje na vývoj zvláštních algoritmů realizace dobře definovaných podúloh obrazové analýzy. Tento směr byl
nastoupen i kolem řešení generalizačního problému a dnes sleduje
zejména implementaci voronoiovských struktur, které pro uvažované účely disponují velkým vyjadřovacím potenciálem. Autor s jejich uplatněním vytvořil nový model časoprostorových dat, který
nazval geokognostika a přehledně seznámil sjeho aplikačními přednostmi.
Dále pak prof. Buttenfield (University ofColorado-Boulder, Spojené státy) přednesla příspěvek, který připravila společně s panem
Tsou a dala mu název "Zapouzdřené operátory pro zpracování
geografické informace". Upozornila na to, že technologicky vyspělé země opouštějí centralizované geografické databáze a stavějí
další pokrok na distribuované síti správců a uživatelů těchto dat vnořené do Internetu. Příslušná výměna geografických dat však naráží
na řadu technologických překážek, z nichž většina je způsobena velkým objemem přenášených databází.
Proto se navrhuje převést tyto databáze do prostředí objektově
orientované architektury, provést jejich automatizovanou generalizaci vedoucí k redukci jejich objemu a uložit hodnoty parametrů
použitých generalizačních operátorů do zapouzdřeni přislušných objektů. Přenos naznačeným způsobem objemově redukovaných databází vybavených parametricky naplnělým zapouzdřením jejich objektů se tak stane schůdným a zároveň u svého adresáta umožní
úplnou degeneralizaci databází do jejich původního rozsáhlého
tvaru.
Dr. Neumann (Zeměměřický úřad, Česká republika) se ve svém
vystoupení zabýval problematikou nazvanou "Krize poznávací
funkce kartografické generalizace a její řešení reengineeringem
tohoto procesu". Na pozadí zásadních technologických změn v jednotlivých fázích tvorby a využití geografické informace, které možno
charakterizovat jako jejich reengineering, upozornil na přežívající
snahy přenášet do procesu automatizované generalizace tradičních
subjektivně založené principy a tak v ní zakonzervovávat zdroje subjektivně zkresleného poznání reálného světa zprostředkovaného automatizovaně generalizovanou mapou.
Tento jev označil za výraz krize poznávací funkce mapy a identifikoval možnost jejího překonání implementací inovačních principů strukturalistické epistemologie. Na praktických příkladech ukázal, jak lze v intencích této inovace automatizovaně realizovat
algoritmicky definovanou metrickou a topologickou generalizaci digitálního modelu vnější chaotické struktury geografických objektů
a jejich systémů, jestliže se opře o analýzu matematického modelu
jejich hierarchicky organizované vnitřní metrické a topologické
struktury. Ve světle tohoto přístupu také prokázal destrukční vliv aplikace některých rozšířených pravidel tradiční generalizace na poznávací hodnotu generalizovaného modelu reálného světa.

V následujícím příspěvku pojednal dr. Tian (Dalianská námořní
akademie, Čína) problematiku nazvanou "Způsob myšlení a praxe
kolem kartografické generalizace". Vyslovil domněnku, že jedna
z hlavních potíží ve zvládání automatizované generalizace je způsobena nutností obsluhovat v rámci příslušného zpracování geografické informace současně její dvě kvalitativně odlišné složky, reprezentované geometrií a atributy.
Dosavadní metody však obvykle podporují vždy jen jeden z těchto
procesů. Přesto lze problém algoritmizované generalizace pokládat
za plně řešitelnou úlohu. V souvislosti s tím autor vysvětlil své vědecké aktivity, které se snaží objasnit skladbu a lidské vnímání tvorby
generalizačních rozhodnutí, identifikovat možnosti implementace
nástrojů umělé inteligence a zejména techniky neuronových sítí do
generalizačního procesu a navrhnout způsoby dekompozice generalizačních procedur do počítačových programů.
Zasedání této sekce posléze uzavřela přednáška s titulem "Vykazují popisy v přirozené řeči a kartografická generalizace podobnou funkčnost?", kterou přednesla slečna Gryl (Université Laval, Kanada) jako výsledek prací, jež realizovala spolu s prof.
Edwardsem. Jejich příspěvek vychází z předpokladu, že popis cesty
vyjádřený přirozenou řečí a kartografická generalizace mají shodné
funkce, jež spočívají ve výběru geografického areálu, výběru informačního obsahu, specifikaci měřítka a specifikaci formátu.
Proto se pokusili o důkladný rozbor a pochopení lidského konceptu prostoru a popisu v něm sledované cesty a zároveň o identifikaci nástrojů, které přitom subjekt používá při specifikaci tohoto popisu přirozenou řečí. Tyto nástroje považují za operátory, které
mohou být přeneseny do prostředí generalizačního procesu a přispět
tam kjeho nové konceptualizaci. Autoři na jednoduchých příkladech
dokladovali nosnost svého záměru.
Modelování sémantiky a neprostorové struktury
Program této sekce moderovala dr. Richardson a bylo do ní zařazeno
pět příspěvků. Jako první tu vystoupil pan van Smaalen (Wageningen agricultural university, Nizozemsko) se svým "Stanoviskem ke
generalizaci". Upozornil na potřebu rozlišovat jednak modelovou
generalizaci, která se zabývá abstrakcí geografické informace a sleduje to, co musí být v generalizované informaci k uspokojení potřeby uživatele vyjádřeno, ajednak kartografickou generalizaci, která
je zaměřena na to, co při vizualizaci generalizované informace vyjádřeno být může.
V souvislosti s tím podpořil názor, že je nutno studium abstrakce
v generalizaci oddělit od zmíněné kartografické složky a zároveň poukázal na přednosti vedení geografických dat v objektově orientované architektuře, která přináší pro automatizovanou generalizaci
významné výhody, založené především na registraci klasifikačních
a agregačních hierarchií objektů. Přitom analyzoval různé principy
agregace geografické informace a pro agregaci založenou na principu funkčních závislostí identifikoval její souvislost s topologickými relacemi objektů, která může mít pro automatizovanou generalizaci dalekosáhlé racionalizační důsledky.
Přednášku o názvu "Sémantický rámec pro geometrické porovnání geografické informace" pak uvedl dr. Harvey (Ecole poIytechniqueféderal de Lausanne, Švýcarsko). Zaměřil se v ní na geografickou integraci, která mivá v prostředí geografického
informačního systému formu propojení vzájemně vlícovaných vektorově reprezentovaných tematických vrstev. Jejich obsah často vykazuje různý stupeň generalizace, který činí jejich vzájemné vlícování problematickým, přičemž jeho uspokojivé vyřešení nelze
redukovat jen na pozorování míry přesnosti reprezentace uvažovaných tematik.
Pro kvalifikované zvládnutí uvedené úlohy je třeba obsah slučovaných tematických vrstev podrobit hlubší analýze jejich generalizace, kterou lze považovat za odraz tří určujících faktorů, jimiž jsou
sémantika, měřítko a účel. Tyto tři faktory jsou v generalizaci obsahu každé tematické vrstvy vzájemně těsně propojeny a autor vyslovil hypotézu, že je může pro sledovaný účel dobře zastupovat sémantika. Na jednoduchých příkladech pak demonstroval funkčnost
takto založeného sémantického rámce při optimalizaci integrace tematických vrstev.
Následující prezentace prof. Bjflrkeho (University ofTrondheim,
Norsko) byla věnována tématu "Kartografická generalizace založená na podmíněné entropii". Autor popsal svůj teoretický !l1odel
tvorby a vyhodnocení mapy, který s uplatněním Shannonovy teorie
informace sleduje řízený proces změn vytvářené mapy zacílený na
dosažení maxima užitečné informace v této mapě. Přitom bylo poukázáno na to, že uvedený model kontroluje pouze syntaktickou úroveň kartografické komunikace a nepostihuje její sémantickou úroveň.
Pro nápravu tohoto nedostatku byla načrtnuta nová teoretickoinformačně založená metodologie a ilustrována její aplikace na pří-
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kladu řešení konfliktů mapových prvků, které je součástí generalizace mapy. Zároveň však bylo upozorněno na úzká místa tohoto postupu, jež se týkají jednak definice charakteristik mapových prvků
důležitých pro uživatele mapy, a jednak takové formalizace přitom
uplatněných omezení, aby na nich mohla být počítána příslušná entropie.
"Metody rastrové grafiky pro dílčí úlohy kartografické generalizace" se pak staly předmětem přednášky paní Jaquemotte
(Fachhochschule Oldenburg, Německo). Zabývala se srovnávací
analýzou řešení vybraných procedur geometrické generalizace na
vektorových a rastrových datech a prokázala výhodnost aplikace
rastrové alternativy zejména pro realizaci některých generalizačních
operací nad areálovými objekty.
Jako hlavní téma pojednala v kartografické generalizaci častý problém slučování a posunů mapových objektů překrývajících se v důsledku svého zveličení vyvolaného vizualizačními požadavky. V prostředí rastrové reprezentace mapy popsala postup realizace
uvedených procedur sloučení a posunu a identifikovala pro ně
vhodné technologické předpoklady.
Poslední příspěvek v této sekci přednesl pan Schiirer (Universitat Bonn, Německo) a věnoval jej tématu "Modelová generalizace
v digitálních systémech". Na příkladu německého státního geografického informačního systému ATKlS vysvětlil rozdíl mezi jeho
dvěma složkami představujícími digitální model území a digitální kartografický model. Tyto modely jsou vedeny v měřítkách I : 25 000,
I : 200000 a I : I milionu, přičemž vznikly digitalizací topografických map příslušných měřítek.
V současnosti autorovo akademické pracoviště realizuje výzkumné a experimentální práce zaměřené na alternativní odvození
modelů menšího měřítka počítačově podporovanou generalizací
modelu většího měřítka a to zvláště pro případ odvození digitálního modelu území I : 200000 z digitálního modelu území v měřítku I : 25 000. Jako jeden ze dvou hlavních problémů se tu přitom řeší generalizace liniových objektů realizovaná vyloučením
jejich detailů nacházejících se pod prahem rozlišení výstupního
modelu, přičemž se uplatňuje DouglaslPeuckerův a Weberův algoritmus. Druhým řešeným problémem pak je slučování areálových objektů, které se při daném měřítkovém skoku ukázalo být
složité především ze sémantického hlediska a vyžádalo si navržení
původního algoritmu.
Modelování geometrické prostorové struktury
Sekci o tomto názvu vedl prof. McMaster a bylo do ní zařazeno šest
přednášek. Jako první vystoupil pan Brown (ITC, Nizozemsko) s tématem "Generalizace prostorových dat dělením na geograficky
vztažené čtverce". Zamýšlel se nad geografickou analýzou, spočívající v kladení dotazů na geografickou databázi a v jejich zodpovídání. Ukázal, že se přitom donedávna jako dominantní uplatňovala
vektorová struktura databáze, která kladla relativně malé nároky na
paměťové kapacity a výkonnost počítače, což bylo výhodné v podmínkách jejich nezanedbatelné nákladnosti.
V současnosti však probíhá dramatické snižování cen počítačového času a paměťových prostředků a v souvislosti s tím se dostává
do popředí uživatelského zájmu rastrová struktura geografických databází, která při veškeré své nehospodárnosti poskytuje mnohé aplikační výhody zejména při analýze areálových objektů. S přihlédnutím k tomuto vývoji autor vyzval ke hlubší analýze možností
generalizace rastrových geografických databází cestou agregace jejich výchozích buněk do hrubší sítě. Tento postup generalizace pokládá za plně algoritmizovatelný a věří v jeho zobecňující účinek.
Současně však upozornil na potřebu výzkumu takových dílčích problémů, jako je objektivní definice velikosti buňky odvozené databáze, vyřešení reklasifikace objektů v této databázi apod.
V dalším příspěvku se pan Su (Curtin university of technology,
Austrálie) zabýval "Metodologií výstavby modelů generalizačních operací s uplatněním matematické morfologie". Ukázal, že
je v případě dígitálních prostorových dat účelné rozložit proces jejich generalizace do dvou fází, v nichž se první věnuje generalizaci
digitálních dat a druhá grafické prezentaci. Generalizaci digitálních
dat pojal jako transformaci zdrojových dat na cílová data, přičemž
za hýbatele uvedené transformace označil měřítko. V zájmu zřetelného vizuálního zprostředkování takto generalizovaných dat se pak
uskutečňuje další transformační proces, jehož hýbatelem je prezentace.
Autor se soustředil na obecný popis vlastní generalizace rastrových prostorových dat ve tvaru morfologického transformačního modelu, v němž vystupuje počátek, tvar a velikost jako tři základní parametry. Poukázal na složitost stanovení těchto parametrů
a informoval o probíhající práci na případové studii, zaměřené na
ověřování příslušných metodik na příkladech generalizačních operací vypuštění, sloučení, přechodu areálu na bod a posunu objektů.

Dr. Li (Hong kong polytechnic university, Hong kong) přednesl
své stanovisko o názvu "Filozofické, konceptuální a algoritmické
otázky v automatizované kartografické generalizaci". Kriticky
poukázal na skutečnost, že se sice v poslední době mimořádně hodně
mluví o automatizované generalizaci, nicméně plně automatizovaný
generalizační systém dosud neexistuje. Jde přitom především o důsledek jistých nedořešených otázek filozofické povahy, vyplývající
ze skutečnosti, že je subjektivně pojatá generalizace často ještě dnes
chápána jako přednost kartografie a její objektivizace zaváděním
transparentních operátorů v souvislosti s tím považována za poškozování zájmů tohoto oboru.
Neméně zatěžující jsou i nedořešené konceptuální otázky. Jde zejména o nejasnosti v zásadní identifikaci poslání generalizace a v nejednoznačné definici významu frekventovaně užitých pojmů označujících jednotlivé generalizační operace. A konečně i současný stav
algoritimizace generalizačních operací tu působí jako brzda cílevědomého rozvoje. Mnohé z těchto operací se totiž zatím nacházejí jen
na konceptuální úrovni a algoritmus jejich realizace dosud chybí,
jiné pak jsou sice vybaveny algoritmy, které však postrádají transparentní matematické zázemí. Má-Ii být dosaženo v krátkém čase
plné automatizace generalizačního procesu, pakje nezbytné tyto zásadní nedostatky neodkladně překonat.
Přednáška pana Yanga (Université Laval, Kanada) byla zaměřena na "Generalizaci prostorové databáze a dynamickou objektovou generalizaci propojenou s kartografickým činitelem".
V tomto příspěvku byl prezentován složitý teoretický model technologické obsluhy automatizované generalizace geografické databáze, která registruje šest typů geometrických objektů: mapu, region, polylinii, linii, úsečku a bod. Topologické a metrické struktury
vytvářené těmito objekty jsou udržovány ve voronoiovsky založeném stromu mapových objektů s použitím specifické techniky dynamického dělení a spojování voronoiovského grafu. Uvedený
strom odráží ve své konstrukci různé úrovně abstrakce objektů a vykazuje objektově orientovanou architekturu. Důležitou složkou
systému je tzv. kartograťický činitel, který představuje objektovou
třídu připojenou k vrcholu geografické databáze a jenž je zaměřen
na sběr a obsluhu údajů o třídách objektů a také pravidel vyvozených z geografických a expertních kartografických poznatků a na
zajištění reprezentace databáze.
Tento kartografický činitel plní čtyři základní ťunkce, které spočívají ve výběru relevantních dat a pravidel, v porovnání vybraných
dat a pravidel za účelem zjištění pravidel, jež by měla být ke splnění
úkolu spuštěna, ve stanovení časové posloupnosti spouštění takto vybraných pravidel a v provedení těchto pravidel na vybraných datech.
V předmětné dynamické generalizaci databáze tak řídí, časově organizuje a potvrzuje generalizační operace přikazované objektům
k provedení. Zároveň napomáhá kval ifikovanému užití výsledné generalizované mapy. V souvislosti s touto funkcí se pak autor zabýval možnými metodami identífikace uživatelských požadavků na generalizovanou
mapu a formalízací jejich promítnutí do
generalizačního procesu.
Dále pak v této sekci odezněl příspěvek pana Duttona (University oť Zurich, Švýcarsko) s názvem "Použití globálního hierarchického souřadnicového systému pro generalizaci vektorových
kartografických dat". Popsal kvaternární trojúhelníkovou síť, která
identifikuje geografické polohy jako hnízdovou hierarchii trojúhelníků vytvářených postupným podrozdělováním stěn osmi stěnu vnořeného do povrchu Země. Na každé hierarchické úrovni tohoto dělení lze zakódovat polohu jakéhokoliv digitálního bodového,
liniového nebo areálového objektu zemského povrchu do specifické
adresy, z níž jsou rekonstruovatelné jeho zeměpisné souřadnice.
Skutečnosti, že čím je hierarchická úroveň dělení stěny nižší, tím
je reprezentace objektu obecnější, využil autor jako nástroje generalizace vektorových objektů. Demonstroval potenciál kvaternární
trojúhelníkové sítě jako nástroje zjednodušení liniových objektů
s výsledky srovnatelnými s účinkem Douglas/Peuckerovy metody,
jako prostředku sledování topologických relací objektů v generalizačním procesu apod. Přitom byl vysloven názor, že význam pojednané metody sice nelze přeceňovat, bezpochyby však může posloužit jako účinný rámec formulace generalizačních strategií.
Závěrečný příspěvek patřil dr. Richardsonové (Canada centre ťor
remote sensíng, Kanada), která jej nazvala "Současné vývojové aktivity a zájmy v automatizované a poloautomatizované generalizaci". Na základě dlouholetých zkušeností konstatovala, že je úspěšný vývoj technik automatizované generalizace topografické
informace nemyslitelný bez důsledně a přesně definované databáze.
Upozornila, že často chybějící techniky automatického odvození klasifikace objektů, kódování objektů a výstavby vektorové databáze
vyvolávají potřebu jejich dodatečné rekonstrukce až v procesu generalizace. Podstatným posláním automatického odvození databázové informace je přitom vytvoření logických klasifikací a podpora
hlubokých topologických a metrických relací.
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Na kontextuálně abstraktní prostorová a atributová data odvozované databáze se aplikují báze pravidel a objektově orientované procesy naplňující realizaci statistické generalizace. Její výsledky musí
vyhovovat nejen principům logické a konzistentní reprezentace informace, ale být rovněž kartograficky přijatelné. Autorka se pak dále
zabývala současnými iniciativami vyvíjenými kolem otevřeného
geografického informačního systému, jež se týkají zabezpečení stykové funkceschopnosti prostorových databází. Ukázala, že jeho součástí je také prostorová a sémantická integrace databází, jejich časová integrace a měřítková integrace a že jejich účinné řešení je
podmíněno zvládnutím automatizované generalizace.
Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

První zkušenosti s digitálním nivelačním přístrojem Zeiss DiNi 21

V předjaří letošního roku představily závody Car! Zeiss Jena GmbH,
součást koncernu Zeiss Gruppe, nový digitální nivelační přístroj
Zeiss DiNi 21, který je dokonalejší verzí staršího typu DiNi 20.
Stejně jako jiné přístroje dané konstrukce současně měří délky záměr. Některé části programového vybavení, např. možnost tří způsobů ověření a elektronické justáže polohy záměrné přímky (kalibrace), byly převzaty z přesnějšího modelu DiNi 10, respektive
z nivelačního tachymetru DiNi lOT. (Poznámka: model lOT dovoluje elektronické měření směrů s přesností 2 mgon.)
Přístroj DiNi 21 je vybaven dalekohledem s 26x zvětšením, záměrná přímka je urovnávána s přesností 0,5" kompenzátorem s pracovním rozsahem 15'. Kilometrová směrodatná odchylka dvojí nivelace podle DlN 18723 je výrobcem udávána hodnotou 0,7 mm při
použití kódové invarové pevné latě, 1,3 mm při použití technické kódové sklopné latě a 2,0 mm při vizuálním čtení. Délka záměr se může
pohybovat v rozmezí 1,5-100 m. Podle použitých latí pro elektronické měření se liší i přesnost určení vodorovné délky, tj. 20 mm,
respektive 25 mm. K standardnímu vybavení patří kovový dělený
kruh s přesností čtení pomocí indexu O,I gon. U kompaktního, hladkého, robustním dojmem působícího přístroje (125 X 176X295 mm)
je příjemným překvapením nízká hmotnost (3,0 kg). DiNi 21 je vybaven vnitřní pamětí Mem E pro 1800 datových řádek a rozhraním
RS 232 C pro připojení vnějšího záznamníku. Vynikající je NiCD
akumulátorek (4,8 V, 2,4 Ah), vkládaný pod objektiv. Na jedno nabití postačuje na celý týden práce.
Dobře umístěný displej přístroje bez rušivých odrazů je čtyřřádkový po 21 znacích, se schopností grafického zobrazení (128 X 32
pixelů). Klávesnice má 22 vícefunkčních tlačítek, jejichž význam je
řízen programovou nabídkou (menu) s možností dialogu v češtině.
Software nabízí vždy kontrolu horizontace, dále kalibraci přístroje
a její akceptování (volitelně podle Forstnera, Niibauera a Kukkamiikiho), nastavení korekce ze zakřivení Země a refrakce, plošné měření ze stanoviska včetně vytyčování výšek nebo v (novém či po přerušení obnoveném) pořadu s možnostmi nastavení alfanumerického
označení, dvou variant sledu čtení na lati a vložení bočných záměr.
Je možno zvolit dvou až deseti násobné opakování čtení každého laťového úseku a porovnání dosažené přesnosti průměru s měřičem zadanou směrodatnou odchylkou. Přístroj při měření pořadu počítá
a z menu zobrazuje součty záměr. Vyrovnání nivelačního pořadu se
u modelů řady 20 provádí po přenosu dat počítačem pomocí firemního programu Terminal, pracujícího ve WIN 3.1 až WIN 95 nebo
pod DOS.
Autor měl možnost seznámit se (ještě před uvedením na trh) s továrním prototypem DiNi 21 (obr. I), v. č. 000003, vybaveným tří-

metrovou kalibrovanou kódovou latí NEDO LDl v. Č. 15808. Návyk na nový přístroj je velmi rychlý a snadný, ovládací prvky jsou
vhodně umístěny. Měření lze spustit tlačítkem ovládacího panelu
nebo samostatným větším tlačítkem na pravém boku, které "samo
přijde pod ruku". Souprava je používána pro etapová měření svislých posunů rekonstruovaných významných památek ve středu
Prahy. Z relativně malého souboru (n = 7) uzavřených obousměrně
měřených pořadů po pevných bodech délky 1,2 km, respektive
0,7 km, do nichž byly vkládány odbočné tahy, byla vypočtena průměrná směrodatná kilometrová odchylka dvojí nivelace Sn = 0,6
mm. Maximální délka záměr 45 m, dvojí čtení laťového úseku, sled
záměr Z-P, bez použití opěrek latě (nebyly k dispozici). Průměrná
hodnota kalibrace (tj. sklon záměrné přímky před samočinným zavedením opravy) temperovaného přístroje postupem podle Forstnera činí 9,8" ± 1,8". Rozptyl kalibračních hodnot napovídá, že je
vhodné nenáročný postup provést před každým měřením. Následně
byl přístroj navíc ověřen i klasickým způsobem určení opravy z nevodorovnosti záměry. Průměrná hodnota je v tomto případě 0,02
mm/l O m, což odpovídá deklarované celkové přesnosti čtení laťového úseku O,I mm. K temperaci je při vnějších teplotách mírně
nad nulou zapotřebí 20-30 minut. Bylo ověřeno, že při kalibraci netemperovaného a temperovaného přístroje dosahuje n,lzdíl v poloze
záměrné přímky ve stejné konfiguraci 4,0", tj. nepřijatelných
0,2 mm/lO m.
V malých souborech byly ověřeny i další vlastnosti. Okem patrné
nezaostření obrazu "z obou stran" způsobilo rozdíl ve čtení až
0,3 mm při délce záměry 25-35 m. Mírné rozostření se prakticky
neprojevilo, kdežto hrubé nezaostření vede k přerušení měření. Při
postavení přístroje na dlažbě v těsné blízkosti tramvajových kolejí
v oblouku při průjezdu soupravy došlo k prodloužení času měření
(běžně 2 s), stejně jako při měření mezi chodci a průhledy zahradní
mříží. Omyl čtení nebyl zaznamenán ani při osvětlování úseku stupnice latě při krátkých záměrách halogenovou kapesní svítilnou. Poměrně časté však bylo v těchto případech chybové hlášení "nečitelná
lať". Problémy nevyvolávala ani kolmá záměra poměrně hustou
ochrannou silonovou sítí, vypnutou na lešení kolem sledovaného objektu. Pozorované nivelační body byly bez výjimky osazeny ve
zdech. Při postavení latě LD I byla libela, umístěná na rubu mezi výraznými podélnými žebry hliníkového profilu, většinou "neviditelná". (Pro tyto a podobné případy jsou dodávány speciální latě
délky I, 2 a 3 m s rozšířenými patkami.) Navíc byla někdy přístupnost bodů (včetně urovnání latě) v podmínkách stavby ztížena. Z dvojího nezávislého určení výšek byla vypočtena celková průměrná směrodatná odchylka ve výšce bodu 0,27 mm.
Část měření byla nezávisle provedena starším oblíbeným přístrojem Zeiss Ni 007. Za obdobných podmínek vykazoval v dvojím nezávislém určení výšky bodu směrodatnou odchylku 0,38 mm. Je
nutno konstatovat, že klasický postup PN s dvoustupnicovou latí je
ve srovnání s DiNi 21 v uvedených podmínkách asi o 30 % pomalejší. Oproti všem digitálním nivelačním přístrojům však podle mého
názoru k výhodám patří možnost relativně spolehlivého čtení úzkým
průhledem.
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Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Krátká úvaha o J. Keplerovi,
jeho sférách a třech zákonech

Člověče, napři svůj rozum sem,
abys tyto věci pochopil

V tomto textu jsou zaznamenány jisté skutečnosti, plně platné spíše
v době Keplerově a ještě dřívější než v současnosti. Přesto jsou tyto
skutečnosti vysoce zajímavé a je zcela možné, že dosud nejsou plně
podchycené a vysvětlené.
Podnětem k následné úvaze byla kniha našeho výtečného historika-astronoma Zdeňka Horského "Kepler v Praze", která vyšla
v Mladé Frontě v r. 1980. Jak je zřejmé již z nadpisu, jde o knihu
vědecko-populámí.
Nejprve uveďme část textu z této knihy, počínající str. 85. Smyslem je podchytit atmosféru, v níž Kepler žil a bádal, a z toho usoudit na naivnost, či závažnost tehdejšího počínání.
"Nikdy slovy nevylíčím rozkoš, kterou jsem zažil při svém objevu," napsal Kepler v r. 1595, kdy přednášel svým žákům o geometrických místech konjunkcí Satuma a Jupitera, podivuhodně přeskakujících ve znameních zvířetníku. Složitá síť úseček vytvořila
totiž uprostřed přesný prázdný kruh. Kepler zůstal překvapen tím, že
poloměr původního kruhu se má k poloměru nově vzniklého kruhu
právě tak, jako poloměr sféry Satuma k poloměru sféry Jupitera.
Obr. 1.')
Náhoda, která přeje připravenému. Navíc tři úsečky, spojujicí čtyři
po sobě následující místa konjunkcí Saturna a Jupitera, vytvářejí téměř rovnostranný trojúhelník. Kepler se proto domníval, že je možno
mezi sféry planet vložit pravidelné mnohoúhelníky, ty později zobecnil na mnohostěny, které jsou opsány sféře vnitřní planety a současně vepsány sféře vnější planety. Podle Koperníka bylo tehdy
známo pouze šest planet, mezi něž bylo možno vložit právě jen pět
těles. Pak už je nasnadě, která tělesa to jedině mohou být. Je to oněch
pět pravidelných mnohostěnů, které jsou známé již od starověku.
Jsou nazývány dokonalými tělesy - případně tělesy platonskými či
eukleidovskými a patří mezi ně: čtyřstěn, šesti stěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvaceti stěn. Jejich strany jsou vždy tvořeny
pravidelnými rovinnými obrazci. U čtyřstěnu, osmi stěnu a dvanáctistěnu jsou to rovnostranné trojúhelníky. U šesti stěnu čtverce
a u dvanácti stěnu pravidelné pětiúhelníky.
Platon jim přisuzoval mimořádný význam a byl přímo okouzlen
důkazem, že existuje právě a pouze pět těchto pravidelných útvarů.
Důkaz provedl pythagorejský matematik Theaitétos.2)
Platon se pokusil využít těchto těles pro svou čistě matematickou
teorii prvků. Je to teorie spekulativní, v detailech nepovedená, ale
předjímající principy teorie atomové. Uvedených pět dokonalých těles se stalo symbolem geometrie až po Lobačevského, a nejednou
i symbolem architektury.
Jmenovaným pěti dokonalým tělesům byly však přisuzovány
i vlastnosti další, významově snad i závažnější. Čtyřstěn, sestávající
jen ze čtyř rovnostranných trojúhelníků a z ostrých hran, symbolizoval oheň - lehký a rychle rozrušující látky. Vodě byl přisouzen
dvaceti stěn, neboť je nejvíce podoben kouli, a tedy i vodním kapkám. Vzduch je něčím mezi ohněm a vodou, proto mu přísluší osmistěn. Krychle zase patří Zemi, neboť představuje hutné a těžké
prvky, které je možno srovnat tak, aby nezbylo prázdné místo. Páté
těleso, tj. dvanáctistěn, přiřadil sféře hvězd, obr. 2.3)
Kepler pokračoval v této cestě (možná, že z dnešního pohledu naivní) a nezbývalo mu, než rozhodnout, které mnohostěny vložit mezi
ty které sféry planet tak, aby byla vnitřní sféra mnohostěnu právě
vepsána a vnější právě opsána. Kepler vložil

I) Sférou se rozumí koule o poloměru dráhy planety.
') Existuje analogie mezi důkazem o exaktní řešitelnosti rovnic maximálně
5. stupně?
3) Obdobné úvahy následovaly po Keplerovi. Někteří autoři zobrazovali sluneční soustavu a Vesmír pomocí třiceti a více sfér.

Obr. 1 Schéma přesouvání míst konjunkci Satuma a Jupitera
v zodiaku. Podle Keplerova Mystéria, převzato z knihy
Z. Horského "Kepler v Praze"

krychli
mezi sféru Satuma a Jupitera,
čtyřstěn
mezi sféru Jupitera a Marsu,
dvanáctistěn
mezi sféru Marsu a Země,
dvacetístěn
mezi sféru Země a Venuše,
osmistěn
mezi sféru Venuše a Merkura.
Přirozeně, že vycházel z heliocentrické představy Kopemíka. Za
základní rozměr této sluneční soustavy zvolil vzdálenost
Slunce-Země rovné jedné, cožje mimochodem jednotkou délky, pracujeme-Ii v sluneční soustavě, platné do současnosti. Z tohoto předpokladu a z jeho celkové představy o sférách a mnohostěnech, dospěl Kepler ke středním vzdálenostem jednotlivých planet, jak je
uvádí následující tabulka v prvním sloupci, v sloupci druhém jsou
vzdálenosti určené exaktními prostředky Koperníkem a v třetím jsou
vzdálenosti podle současných znalostí. Shoda je fascinující i dnes,
a tím spíše před téměř čtyřmi sty lety!
'
Planeta

Kepler

Koperník

Současnost

Merkur
Venuše
Země
Mars
Jupiter
Saturn

0,429
0,762
1,000
1,440
5,261
9,163

0,395
0,719
1,000
1,512
5,219
9,321

0,387
0,723
1,000
1,524
5,203
9,539

Kepler byl tímto objevem nadšen. Byl totiž, a to již v době svého
mládí, přesvědčen o harmonii vnějšího Vesmíru a uvedená tabulka
mu tuto harmonii jen potvrdila. Platon před dvěma tisíci lety intuitivně použil, nebo spíše chtěl použít, základních těles pro vybudování představy o vnitřní stavbě atomů. Kepler použil týchž těles pro
vybudování představy o vnější stavbě sluneční soustavy, ale již s číselným důkazem, jak ukazuje tabulka. Navíc Kepler získal skvělý
a netušený důkaz, že Koperník má pravdu. Podle Kepleraje Bůh tím
nejvyšším geometrem a on (Kepler), pouze rozšifrovatelem, jakého
plánu bylo ke stavbě použito.
.
Jistě se vkrádají mnohé otázky, jako je například nehomogennost
mezi zařazením mnohostěnů, jejich vázanost na živly atp. Příkladně
dvanácti stěn, představující Vesmír, se nachází mezi Marsem a Zemí.
Zdánlivě vedlejším důsledkem studia vzdálenosti planet a jejich
poměrů je Keplerův stále hlubší zájem o tyto jevy, jenž nakonec vyústil v tři famózní zákony. Zájem Keplerův byl tedy vzbuzen zcela
jinými představami, fikcemi a spekulacemi, než hledáním zákonitostí v pohybech planet. A je zcela pravděpodobné, že Kepler své
(mylné?) představy považoval za hodnotnější než ony tři revoluční
zákony.
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2. Geometria vzniku máp (matematická kartografia) - 49 s.
3. Geometria využitia máp (meranie na mapách) - 31 s.
4. Obsah topografických a geografických máp (vyjadrovacie prostriedky) - 24 s.
5. Mapy s dodatkovým obsahom (tematické mapy) - 21 s.
6. Reprodukcia a tlač máp (základné informácie) - 5 s.
Zbytok do 190 s.: tabul'ky, literatúra a registre.

Obr. 2 Část rytiny z Keplerovy Harmonie světa, Linec 1619.
Pět dokonalých těles je označeno symboly živlů. Čtyřstěn je
s obrázkem ohně. osmistěn zastupuje vzduch. dvacetistěn vodu.
krychle zemi a dvanáctistěn vesmírné prostředí, převzato
z knihy Z. Horského "Kepler v Praze"

Na druhé straně je nutné připustit, že vyvracení mylných představ
Keplerových není stále dokončeno, neboť dosud nebyla vědecky potvrzena náhodnost vzájemné shody vzdáleností mezi Sluncem
a středními polohami planet v předcházející tabulce. Je tedy rozpornost mezi Keplerovým subjektivním, a Keplerovým objektivním
hodnocením. Nebo jinak: je rozpor mezi tím, co dal světu a mezi
tím, co on sám považoval za nejcennější ve vlastní tvorbě.
V tomto smyslu může být příkladem i J. W. Goethe, který sám
sebe považoval především za přírodovědce, a pak teprve za spisovatele a básníka. Ještě rozporuplnější osobností je mladý francouzský matematik Averiste Galois, který se považoval v prvé řadě za revolucionáře, a své matematické důkazy a studie, pro které je znám
i v současnosti, uváděl jakoby mimochodem se samozřejmostí génia.
V předcházející úvaze jsme sledovali neobyčejnou úlohu tzv. dokonalých těles, tj. pravidelných mnohostěnů, v astronomii, ale jistě
též v astrologii, při stavbě atomů a při výkladu světa vůbec. Nekladli
jsme si však otázku, natož abychom na ni odpověděli, proč tyto základní kameny mají ony vlastnosti, jež se jim přikládají. A patrně
toto vysvětlení nenajdeme. Přiřazení vlastností je totiž více méně intuitivní. Jednou z možností alespoň přiblížení se k tomuto vysvětlení je studium uvedených těles (polyedrů) z hlediska jejich vzniku.
Tato úloha však již spadá do sféry (opět sféra) krystalografie.
A tomu, kdo by doplnil naší předcházející úvahu z tohoto hlediska
a s ohledem na Keplerovo pojetí, by náležel dík.
Na závěr děkuji Grantové agentuře ČR, neboť práce vnikla v rámci
jejího komplexního úkolu Č. 205/96/K119.
Prof Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
Praha

MAKARovA, E.: Základy kartografie. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 1996, 132 s., 98 obr., II tab., lit. 47.
(048)528.9

Pojem "základy kartografie" nie je ani u nás, ani vo svete striktne
vymedzený (tento termín sa dokonca nezaraďuje ani do kartografických terminologických slovníkov či lexikónov), preto pri jeho vysvetl'ovaní mala E. Makarová určitú vol'nosť. Nebude nezaujímavé
porovnať si jej predstavu s predstavou K. Kuchařa, ktorého rovnomenná 190-stranová publikácia vyšla ešte v roku 1953.
K. Kuchař (1953):
I. Pohl'ad do minulosti máp (dejiny kartografie od najstarších čias
po súčasnosť) - 37 s.

E. Makarová (1996):
I. Kartografia (predmet, postavenie, členenie) - 5 s.
2. Mapa (definícia, vlastnosti, prvky mapy, klasifikácia a sp6soby
vzniku máp, vrátane metód dial'kového prieskumu Zeme) - 19 s.
3. Orientácia na Zemi (tvar Zeme, referenčné plochy, orientačné
prvky) - 7 s.
4. Mierka mapy - 4 s.
5. Geografická sieť na mape (kartografické zobrazenia) - 18 s.
6. Skreslenie na mape (d6vody a klasifikácia skreslení) - 6 s.
7. Mapové vyjadrovanie (prostriedky a metódy) - 24 s.
8. Využívanie máp (merania na mapách, konštrukcia diagramov,
máp, čítanie vrstevnicového obrazu reliéfu) - 22 s.
Zbytok do 132 s.: terminologický slovník, návod na opakovanie, literatúra.
V každej publikácii sa tak výber, ako aj samotné vysvetlenie základných kartografických poznatkov robí s istým podfarbením a individuálnymi názormi každého autora. A práve tieto individuálne
názory sú predmetom záujmu (súhlasu alebo kritiky) každého čo
len trochu skúsenejšieho kartografa, ktorý vezme do rúk publikáciu E. Makarovej, ktorá nie je "len" vedeckou monografiou vyj adrujúcou osobný názor, ale učebnicou (učebnou pom6ckou), čo je
kvalitatívny rozdiel. Keďže je určená na výučbu kartografie, je d6ležité všimnúť si aké poznatky o kartografii a mape hodlá vštepovať
do povedomia univerzitne vzdelaných odborníkov v najbližšom období.
Prínosy publikácie sú najmenej v troch oblastiach:
I. V definičnej oblasti je to vysvetl'ovanie kartografie ako samostatnej interdisciplinámej vedy o teórii, tvorbe, vlastnostiach a používaní máp (kartografických diel). V tcjto definícii je skrytá iná
orientácia ako v definíciách nachádzajúcich sa v našej terminologickej norme (STN 73 0401), alebo v učebniciach Sališčeva, v ktorých sa preferuje vysvetl'ovanie kartografie ako vedy o zobrazovaní. ..
2. V didaktickej oblasti je to prezentácia vlastných prehl'adov (v podobe výhodnej na zapamatanie): klasifikácie máp a atlasov, vlastností základných druhov máp (podl'a topografickej priemetne),
kartografických zobrazení, oblastí používania a funkcií mapy
a ďalších zovšeobecnení.
3. V terminologickej oblasti je to odvážne preferov-anie termínu
"mapové znaky" (napriek tomu, že je u nás z<\užívaný a v STN
(ČSN) potvrdený termín "mapové značky"). Každému, komu se
to zdá rušivé a cudzie treba pripomenúť, že je to plne v súlade
s terminológiou existujúcou v širšom okolí kartografie - v semiotike, logike, teórii poznani a ap. Naozaj nie je rozumné zotrvávať na empirickom (vedecky neod6vodnenom), jazykovedne
menej mobilnom a interdisciplinárne nekompatibilnom termíne
len preto, že je dlhodobo zaužívaný - tak v Čechách ako aj na
Slovensku. Podob ne kladne treba podporiť autorkino preferovanie termínu "mapové vyjadrovanie" namiesto zaužívaného "mapové znázorňovanie". Je to tiež v súlade s moderným (informatistickým, modelovým, jazykovým) chápaním mapy.
Okrem týchto (ale aj viacerých ďalších) prínosov, žiada sa vysloviť niekol'ko odporúčaní a pripomienok, ktoré by nesporne prispeli
k skvalitneniu obsahu publikácie (možno ich uplatniť ako vhodné
doplnenie počas výučby):
- V rámci základov kartografie sa žiada venovať viac pozornosti (ako
len 3 strany) kartografickej generalizácii. Ňou je poznačená prakticky každá mapa a jej účelom je nielen zachovanie prehl'adnosti
a čitatel'nosti mapy, ale najma zachovanie charakteru, t.j. objektivity zobrazovaného územia (témy) v každej mierke.
- Viac pozornosti (ako 5 viet) sa žiada venovať rozmnožovaniu máp.
Je to špecifická oblasť kartografie, ktorá potvrdzuje, že kartografia je aj technická disciplína (technická veda). Od použitia terajších techník a technológií rozmoženia máp závisí predsa vel'a vlastností máp, najma ich vzhl'ad.
- Chýbajú aspoň základné poznatky o počítačovom spracovaní máp.
- Problematiku využívania máp by bol o treba rozšíriť z tradičnej kartometrie a morfometrie aj na oblasť výskumu pomocou máp, kde
sa používajú metódy matematickej analýzy, matematickej štatistiky, teórie informácií a ďalšie, vrátane metód transformácií a premien mapového vyjadrenia.
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V publikácii sa vyskytli aj niektoré faktické chyby, ktoré by bol o
treba uviesť na pravú mieru aspoň pri výučbe:
- Schéma pozície kartografie v systéme vied (obr. I) je už stará vyše
20 rokov a v podrobnosti ach už nezodpovedá súčasnému stavu poznania.
- Najstaršiu (Pavlovskú) mapu (obr. 4) treba otočiť o 180°, aby bol a
orientovaná tak ako je to v kartografii obvyklé - na sever.
- Pri ukážke Mikovíniho papy Liptovskej stolice (obr. 8) je uvedený
rok 1556 - vtedy Mikovíni ešte nežil (má byť 1736).
- Niektoré termíny sú nesprávne, napr. súradný systém (má byť súradnicový systém), Gauss-Kriigerovo
zobrazenie (má byť Gaussovo-Kriigerovo
zobrazenie), úžfabie (má byť úžfabina) atď.
- Farebné ilustrácie, ktoré mali byť velmi vhodným doplnením
a skrášlením publikácie, (s. 83 až 86) si vyžadajú vyššiu polygrafickú kvalitu (pravdepodobne
už farebné výťažky).
Niekofko ned6sledností
sa vykytuje aj v nadpisoch a v úprave
textu (zarážky v zozname literatúry ap.), ale to sú detaily, ktoré neznižujú cel kove dobre koncipovaný a prehfadne upravený text.
S potešením treba konštatovať, že kartografická
literatúra začala
vychádzať aj mimo tradičných centier, že ju má kto napísať a vydať.
Rovnako teší fakt, že sa narúša doteraz u nás existujúci stereotyp výzoru tak vysokoškolských
skrípt vydávaných najčastejšie vo formáte
A4 (s písmom zo strojopisu),
ako aj fundamentálnych
niekofkostostranových
učebníc. Brožované
vydanie Základov kartografie
RNDr. Evy Makarovej, CSc., vo formáte B5 na kriedovom papieri
s využitím textu písaného na počítači - to je (a nejaký času iste bude)
etalón, ktorý vyrovnáva obsahový i formálny rozdiel medzi učebnicou a skriptami: výsledok je rovnako kvalitný ako učebnica a rovnako dostupný ako skriptá, pričom v ovefa praktickejšej forme.
Ing. lán Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,
Bratislava

stránky, v rámci kterých je uveden kód, název a definice dané třídy,
její reprezentační
barevná fotografie (9x 13 cm) a zevšeobecněný
vzorek třídy, který je tvořen střídáním různých textur. Následuje
mapka Slovenska znázorňující
rozšíření dané třídy a další údaje
zjištěné z databáze CORINE Land Cover: celková plocha třídy v ha,
počet areálů a procenta z celkové plochy státu. Např. třída 221 vinice je definována areály vinic, reprezentační
barevnou fotografii
vinic v Podvihorlatské
nížině, zevšeobecněný
vzorek třídy je tvořen texturou vinic a texturou rozptýlené zeleně, celková plocha je
27 369,8 ha, počet areálů 364 a procento z celkové plochy státu
0,56 %.
Tato komplexní informace představuje velmi zdařilý přistup jak
pomoci uživatelům orientovat se v příslušných třídách krajinné pokrývky a tím upřesňuje aplikační možnosti této databáze. Také souhrnné statistické údaje v závěru prvního příspěvku jsou velmi cenným materiálem,
který poskytuje objektivní pohled na strukturu
krajiny Slovenska.
Druhý příspěvek výstižně popisuje technologický
postup tvorby
mapy krajinné pokrývky SR v měřítku I : 500000, při jehož vzniku
byly vzaty do úvahy zkušenosti některých zemí Evropské unie v této
problematice.
Součástí technologického
postupu byla také transformace generalizované
kresby (Gauss-Kriigerovo
konformní válcové
zobrazení) do topografického
podkladu (Křovákovo konformní kuželové zobrazení).
Uvedené mapové dílo, které tvoří přílohu periodika, představuje
velmi zdařilý příklad analogového kartografického
výstupu projektu
CORINE Land Cover se značným podílem tvůrčího potenciálu autorů při procesu kartografické generalizace.
Publikace poskytuje kvalitní přehlednou informaci o mapování
krajinného krytu Slovenska s důrazem na současné aktivity v této
oblasti vázané na výsledky projektu Evropské unie CORINE Land
Cover. Je ji možno doporučit všem zájemcům o danou problematiku, zejména geografům, kartografům, ekologům a také pracovníkům zabývajícím se plánovací a řídící činností, která ovlivňuje tvorbu
krajiny.
Závěrem bych chtěl upozornit na skutečnost, že digitální báze dat
CORINE Land Cover ve vektorové podobě v měřítku I : 100 000 je
vyhotovena i pro území České republiky (může být distribuována
i po okresech) a jejím vlastníkem je Ministerstvo životního prostředí ČR.
RNDr. Eduard Muřic/cV,
Zeměměřickv úřad,
Praha
o

FERANEC, J .-OŤ AHEI., J.-PRAVDA, J.: Krajinná pokrývka Slovenska identifikovaná
metódou
CORINE
Land Cover. Geographia Slovaca, 1996, č. II. [Bratislava, Slovenská akademie věd,
Geografický ústav.] 95 str., 100 obr., 4 tab., I mapová příloha.
551.4:712 CORINE

Jedenácté číslo vědeckého periodika Geographia Slovaca je celé věnováno mapování krajinného krytu Slovenska.
S touto problematikou
se čtenáři Geodetického a kartografického
obzoru již mohli částečně seznámit v článcích: Pravda, J.: "Kombinácia počítačového
a klasického spracovania mapy foriem krajinného krytu" (GaKO, 1995, č. 8, str. 161-165), Pravda, J.: "Mapy
krajinnej pokrývky a aspekty ich využitia (GaKO, 1997, Č. 5 str.
94-98) a zejména v příspěvku Feranec, J.-Oťahef, J.: "Možnosti využitia údaj ov CORINE Land Cover v kartografii" (GaKO, 1995, Č.
9, str. 194-196).
Náplň periodika tvoří dva příspěvky - Feranec, J.-Oťahef, J.: Báza
údaj ov o krajinnej pokrývke (Land Cover) Slovenska (str. 5-83)
a Pravda, J.: Slovensko - CORINE - mapa krajinnej pokrývky
v mierke I : 500 000 (str. 84-95).
První příspěvek podává velmi srozumitelným
způsobem informace o mapování krajinné pokrývky na Slovensku.
Po krátkém
úvodu následuje výklad termínu krajinná pokrývka (land cover) zejména v souvislosti s pojmem využití krajiny (land use). Další část
je věnována historickému vývoji mapování využití krajiny a krajinné
pokrývky na Slovensku s důrazem na současné aktivity v této oblasti a je doplněná tabulkovým přehledem publikovaných
map od
roku 1932 do současnosti. Následuje informace o projektu Evropské unie CORINE Land Cover, jehož cílem je vytvoření konzistentní
a kompatibilní
digitální báze dat o krajinné pokrývce v měřítku
I : 100 000 s využitím analogové interpretace barevných syntéz vyhotovených z družicových dat LANDSAT TM. V rámci této informace je podán podrobný popis metodiky výše uvedeného projektu
tak, jak byla praktikována na území SR.
Těžištěm článku (62 stran) je popis 31 tříd krajinné pokrývky
klasifikovaných
podle této metodiky, které byly idenditikovány
na
území Slovenska (z celkového počtu 44 tříd, které tvoří legendu
CORINE Land Cover). Popisu každé třídy jsou věnovány dvě

Dne 25. dubna 1997 zemřel ve věku nedožitých 84 let zeměměřický
inženýr Ing. Vilém Quitta, bývalý vedoucí Střediska geodézie v Jihlavě, který zasvětil celý svůj život práci v rezortu zeměměřictví.
Pracoval od roku 1937 až do rokt! 1974 ve funkcích přednosty Katastrálního úřadu v Brně, vedouciho zeměměřického
oddilu při bývalém Krajském národním výboru v Jihlavě, vedoucího Okresního
měřického střediska v Jihlavě a Střediska geodézie v Jihlavě. Nevzdal se práce ani po odchodu do důchodu 31. 5. 1974. Nadále setrval v kolektivu zaměstnanců, kde pomáhal v nejrůznějších činnostech Střediska geodézie, později pak Katastrálního úřadu. S menšími
přestávkami nepřetržitě pracoval až do svých 80 let věku, při kterých ještě zvládl aktualizaci katastru nemovitostí na Pc.
V paměti těch, co jej znali, zůstane zapsán jako obětavý, pracovitý a vytrvalý odborník, skromný a výjimečný člověk.
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE

Výročí 50 let:

(červenec,srpen,zářij
Výročie 55 rokov:
22. marca 1997 - Ing. Pavol Král', vedúci katastrálneho odboru
Okresného úradu vo Svidníku. Rodák zo Spišskej Belej (okres
Poprad). Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1966 nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie
v Prešove (od roku 1968 Oblastný úst~v geodézie v Bratis!~ve
a od roku 1973 Krajská správa geodézle a kartografie v Koslclach - KSGK), Stredisko geodézie (SG) v Humennom. Od 1. 5.
1969 do 31. 8. 1972 vykonával funkciu zástupcu vedúceho SG
vo Vranove nad Topfou. Od 1. 9. 1972 do 31. 12. 1992 bol vedúcim SG vo Svidníku KSGK. Od 1. 1. 1993 do 23.7.1996 bol
riaditefom Správy katastra (SK) vo Svidníku Katastrálneho
úradu v Košiciach. V terajšej funkcii p6sobí od 24. 7. 1996. Je
skúseným odborníkom v oblasti katastra nehnutefností a pričinil sa významnou mierou o zavedenie nových pracovných postupov v SG a v SK vo Svidníku. V rokoch 1985 až 1990 p6sobil ako expert pre práce súvisiace s tvorbou národného katastra
v Kubánskom ústave geodézie a kartografie v Havane.
Výročí 50 let:
1. května 1997 - Doc. Ing. Otakar Svábenský, CSc., rodák
z Brna. Na Stavební fakultě ČVUT v Praze absolvoval v r. 1971
obor geodezie, specializaci geodeticko-ast~onomickou. P,o tříleté
praxi v Pozemních stavbách, BI!10' nastoupl~ v roce 1~75 jako ?dborný asistent katedry geodezle na fakulte st~vebm. Vysokeho
učení technického (VUT) v Brně, kde v r. 1994 zlskal titul docenta
v oboru inženýrská geodezie. Doc. O. Švábenský je autorem několika titulů vysokoškolských skript, publikuje v ČR i v zahraničí,
často přednáší na odborných k~nfe~encích. Byl. dl~uholetý.m aktivním členem Československe vedeckotechmcke spolecnostl,
nyní Českého svazu geodetů a kartografů, v FIG je národním ~~legátem komise Č. 6 - Inženýrská geodezie. Kromě těchto aktivit
je doc. O. Švábenský členem komisí pro státní. závěr~čné .zkoušky
na ČVUT v Praze, VUT v Brně a Slovenskej techmckej umverzity v Bratislavě, členem komise pro obhajobu doktorských ,disertací a vedoucím řešitelského týmu grantového výzkumneho
úkolu na VUT v Brně.
Výročí 70 let:
II. května 1997 - Ing. František Holešovský, rodák ze Svinošic
(okr. Blansko). Obor geodezie vystudoval na Vysoké škole technické v Brně. Po absolutoriu v r. 1951 zde působil po několik let
jako odborný asistent, později pracoval v brněnském Průmstavu
a v tehdejší Československé akademii věd, Od roku 1961 až do
odchodu do důchodu působil jako středoškolský profesor geodetických předmětů na Střední průmyslové škole stavební v Brně,
kde kromě výuky byl po dlouhá léta správcem geodetických sbírek.
3. června 1997 - Ing. Jaroslav Mach, rodák z Nového Města na
Moravě. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně v r. 1950
se specializoval na důlní měřictví a nastoupil místo v Rosick7ch
uhelných dolech ve Zbýšově, kde v letech 1953-;-73 z~staval
funkci hlavního měřiče a geologa. V tomto obdob I se venoval
také činnosti pedagogické na škole pro pracující v Zastávce
u Brna, na Vojenské akademii v Brně (1960-65), později na Stavební fakultě VUT v Brně (1971-77). V letech 1973-1976 pracoval na Středisku geodezie v Brně, od roku 1977 až do svého
odchodu do důchodu působil na úseku evidence nemovitosti
Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský kraj
v Brně. Byl aktivním členem tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti, odborné společnosti pr? důlní ~ěřictví
a geologii, od r. 1977 také odborné společnosti geodeZle a kartografie, kde byl členem krajského výboru. Aktivně se zúčastnil
řady konferencí jak v oboru důlního měřictví, tak i evidence nemovitostí, publikoval několik odborných článků.

6. července 1997 - Ing. Petr More, ředitel Katastrálního úřadu
v Břeclavi, rodák z Liberce. V roce 1970 absolvoval na Stavební
fakultě ČVUT v Praze obor geodezie; od té doby působí v resortu
geodezie a kartografie, od r. 1,98.0 ,:e funkc~ vedouc!ho Středis~a
geodezie, Břeclav, od r. 1.993je reditelem breclavskeho katastralního úřadu.
9. júla 1997 - Ing. M~tej Hada: ~ástupca riaditefa technického
katastrálneho odboru Uradu gedezle, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Narodil sa v Tótkomlósi (Maďarská republika). Po skončení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratlslave
v roku 1971 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave,
Stredisko geodézie v Galante, kde vykonával práce mapovacle
a evidencie nehnutefností (EN). V roku 1975 preš~el do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 UGKK SR) do
oddelenia EN koordinačného a správneho odboru (od roku 1982
technického odboru. Od roku 1987 do 30. 6. 1997 vykonávalfunkciu vedúceho kontrolného útvaru (od roku 1994 referátu kontroly).
V terajšej funkcii posobí od 1. 7. 1997. Na doterajších pracov~ých
úsekoch sa prejavila jeho doslednosť, odbornosť a otvorenost.
7. září 1997 - Ing. Jan Ratiborský, CSc., pražský rodák, pedagogický pracovník katedry geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební ČVUT v Praze, na které absolvoval studia zeměměřictví roku 1971. Po praxi v podniku Inženýrské a průmyslové
stavby v Karlových Varech se O? ro~u 1977 věnuje ped~gogic~é
činnosti; v letech 1986-1990 pusobI1 na shora uvedene kat.edre
jako vědecký pracovník. Je pO,věřen základn!mi přednáškami geodézie v 1. a 2. semestru studia oboru geodezle a kartografie. Je
autorem a spoluautorem 5 skript, 8 výzkumných zpráva asi čtyř
desítek publikací.

Výročie 55 rokov:
19. augusta 1997 - Ing. Alo)z Gavliak, poverený zastupovaním
vedúceho referátu kontroly Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Narodil sa v Čereňanoch (okres
Prievidza). Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Brati~lave v roku
1964 nastúpil do Strediska geodézie v Topofčanoch Ustavu geodézie a kartografie v Bratislave. Tu pracoval do roku 1966, naposledy ako vedúci rajónu. V roku 1966 prešiel do Tatra nábyt~u, n.
p., Pravenec (okres Prievidza), kde pracoval ako samostatny projektant a geodet pri rekonštrukcii závodu. V rokoch 1968 až 1975
posobil v Riaditefstve diafnic Bratisl~va ako zodpovedný g,eo~et;
neskor vedúci geodetického oddelema, kde presadzoval ~~ocny
prístup pri vykonávaní geodetických prác. 1. 1. 1976 pn~lel do
Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 UGKK
SR), kde do 30. 11. 1994 pracoval v oblasti cien a noriem. Od
1. 12. 1994 do 30. 6. 1997 pracoval ako referent kontroly. V terajšej funkci i posobí od 1. 7. 1997.
Výročí 60 let:
16. srpna 1997 - Ing. Karel Diviš, CSc., rodák z Dolních Měcholup (Praha 10). Po maturitě na Střední prům~s~ové škole ze~
měměřické v Praze v r. 1956 studoval obor geodezle na Stavebm
fakultě ČVUT v Praze, který absolvoval v r. 1961. Od roku 1962
pracuje v gravimetrickém oddělení Zeměměřického úřadu, P.raha.
V r. 1970 obhájil kandidátskou disertační práCI z oboru gravlmetrie na téma "Určování vertikálních gradientů tíhového zrychlení
v horských oblastech". Po řadu let se věnoval též výzkumné činnosti převážně v instrumentální gravimetrii. Je autorem nebo spoluautorem více než 40 odborných publikací; z toho 16 bylo zveřejněno v mezinárodních odborných časopisech. V současné době
se věnuje zpracování tíhových měření a vyrovnání gravimetrických sítí.
28. srpna 1997 - Ing. Jaro~í~ Lofelmann, vedo~~í pracovn~k
Katastrálního úřadu v Pardublclch. Svou odbornou cmnost zameřil především na rozvoj polygrafických prací sp~je?ých s~,zeměměřickou tematikou. Cílevědomou a na vysoke urovm nzenou
prací významně přispěl k rozvoji této .specializace v celé~ r~sort~.
Záslužná je ijeho veřejná o?b~rná čmnost" např. v K:ajsk~m vyboru bývalé Ceskoslovenske vedeckotechmcke spolecnostl.
Výročí 65 let:
2. srpna 1997 - Ing. Josef Lašek, absolvent zeměměřického stu-
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dia na ČVUT v Praze. Působil v resortu, kde se pro své odborné
schopnosti vypracoval do řídících funkcí. Byl např. vedoucím provozu mapování bývalé Krajské geodetické a kartografické správy,
Liberec. Jako expert působil v Alžíru. Významně byl činný též
v Československé vědeckotechnické společnosti, kde zastával
funkci místopředsedy severočeského krajského výboru.
9. srpna 1997 - Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc., bývalý vedoucí
katedry vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze, přednášející předmětu Vyšší geodézie. Absolvent téže školy, na níž
po praxi na Geodetické observatoři Pecný působil od roku 1964.
Svou kvalifikaci si zvýšil postgraduálním studiem astronomie
a geofyziky na Universitě Karlově, r. 1972 obhájil kandidátskou
práci, r. 1980 se habilitovaI. Publikační činnost (spoluautorství
skript, respektive články v časopisu Geodetický a kartografický
obzor) zaměřil na problematiku vyšší geodézie. Do důchodu odešel na podzim r. 1993.
13. augusta 1997 - Ing. Jozef Doluvodský. Rodák z Bratislavy.
S geodetickými prácami sa oboznámil v rokoch 1947 až 1952
ako pracovník zememeračského oddelenia Stavoprojektu Bratislava, ktorý ho vyslal na štúdiá. Po absolvovaní Priemyselnej
školy stavebnej v Brne, odbor geodézia a odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) nastúpil v roku 1961
do Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde pracoval ako
vedúci meračskej čaty a inšpektor technickej kontroly. Od roku
1968 ako pracovník Oblastného ústavu geodézie v Bratislave
vykonával funkciu prevádzkového inžiniera a neskor hlavného
geodeta pre bývalý Západoslovenský kraj. Od I. 1. 1973 do 30.
6. 198 I bol riaditefom Správy geodézie a kartografie v Bratislave. 1. 7. 1981 prešie} do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky),
kde ako vedúci odborný referent špecialista technického odboru pracoval v oblasti evidencie nehnutefností. Od I. 7. 1993 pracoval ako referent revízie údajov
kat!!stra nehnutefností (KN) a neskor aj pozemkových úprav
(PU) odboru katastra (od roku 1995 technického katastrálneho
odboru - TKO) a od I. 4.1997 do 30. 6.1997, t. j. do odchodu
do dochodku, posobil ako referent PÚ, registrov a špeciálnych
úloh KN TKO. Bol členom komisie pre štátne záverečné skúšky
na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Je nositefom viacerých vyznamenaní.
26. srpna 1997 - Ing. Josef Pražák, rodák ze Slaného. Po absolvování zeměměřického studia na ČVUT v Praze v roce 1957
nastoupil do zaměstnání v Geodetickém a topografickém ústavu
v Praze. Působil jako topograf, později jako vyhodnocovatel ve
fotogrammetrickém oddělení, jehož vedoucím se stal v roce 1959.
Roku 1963 byl povolán na tehdejší Ústřední správu geodézie
a kartografie (ÚSGK) do funkce technologa pro fotogrammetrii,
která se v té době stala hlavní metodou technicko-hospodářského
mapování ve velkých měřítkách. Roku 1965 si zvýšil svou odbornou úroveň stáží ve Francii. V roce 1969 stanul v čele skupiny
čs. geodetů pověřených vybudováním katastru vinic v Alžírsku.
Po ukončení úspěšné expertní činnosti nastoupil koncem roku
197 I do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického na místo samostatného odborného pracovníka se
specializací na fotogrammetrii. V témže oboru spolupůsobil v letech 1972-73 při výuce alžírských studentů. Ing. J. Pražák je veřejně odborně činný. Kromě účasti na konferencích mezinárodních společností byl funkcionářem dřívější Čs. vědeckotechnické
společnosti a nástupnické Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Je autorem řady výzkumných prací, technologických předpisů a státních norem pro tvorbu map středních
a velkých měřítek; roku 1991 byla vydána jeho kniha "Mapování".

Výročí 70 let:
7. července 1997 - Ing. Václav Dorazil, dřívější vedoucí útvaru
přípravy výroby Geodézie Brno. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně pracoval na různých pracovištích praxe, poté přešel
do provozu mapování Oblastního ústavu geodézie a kartografie
Brno. Dále působil na Středisku geodézie (SG) v Uherském Brodě,
roku 1978 byl ustanoven vedoucím SG v BřecIavi. Roku 1980 nastoupil v Geodézii Brno do výše uvedené funkce. Jeho odborná
i spolková činnost byla vysoce ceněna.
12. júla 1997 - Ing. Alojz Ritomský. Narodil sa v Malackách. Po
skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy tech-

nickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 nastúpil do Slovenského
zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol
premenovaný na Geo.detický, topografický a kartografický ú~tav,
Geodetický ústav (GU), Kartografický a geodetický fond a GU, n.
p. (dnes Geodetický a kartografický ústav - GKÚ), kde vykonával práce nivelačné, triangulačné, zhusťovacie a dokumentačné.
Od roku 1970 do 12.7. 1987, t. j. do odchodu do dochodku, bol
vedúcim ústrednej geodetickej a mapovej dokumentácie. V rokoch
1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru
geodézia a kartqgrafia na Stavebnej fakulte SVŠT. Ako dochodca
pracoval v GKU, a to v rokoch 1993 a 1994 ako vedúci zmiešanej meračskej skupiny na vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-českej štátnej hranice a v rokoch 1995 a 1996 ako vedúci
čaty na rekognoskácii slovensko-maďarskej štátnej hranice. Je nositefom ústavných a rezortných vyznamenaní.
14. září 1997 - Dr. Ondřej Roubík, dřívější vedoucí kartografického oddělení Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK), Zdiby. Studoval na Univerzitě
Karlově dějepis, zeměpis a kurs knihovnictví, po celou odbornou
dráhu se však zaměřil na kartografii. Od roku 195 I pracoval v kartografické redakci nakladatelství Orbis Praha. V roce 1955 přešel do resortu geodézie a kartografie a v r. 1958 byl jmenován vedoucím kartografického oddělení Ústřední správy geodézie
a kartografie. Později, jako hlavní redaktor tehdejšího Kartografického nakladatelství, se úspěšně podílel na jeho vydavatelské
činnosti. V roce 1971 přešel do VÚGTK, kde zúročil své bohaté
odborné a vědecké zkušenosti.
27. septembra 1977 - doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc. Rodák z Bottova (okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní Priemyselnej školy strojníckej vo Vsetíne a krátkej praxi vo Švermových železiarňach v Podbrezovej (1946 a 1947) študoval
zememeračské inžinierstvo na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jeho skončení v marci 1952 nastúpil dráhu pedagóga
na katedre geodézie (KG). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1963 a za docenta pre odbor geodézia
bol vymenovaný I. 8. 1967. Pričinil sa o vybudovanie geodetického laboratória KG. Napísal 4 dočasné vysokoškolské učebnice, z toho 2 v spoluautorstve. Je autorom vyše 80 vedeckých
a odborných prác (niektoré v spoluautorstve), z toho 27 v zahraničí. Má bohatú výskumnú činnosť, kde dosiahol pozoruhodné výsledky, najma v metódach určenia kvality ďalekohfadu,
v dynamickej teórii geodetického prístroja a v matematickej formulácii vplyvu prostredia. Niektoré výsledky jeho výskumu boli
zavedené do výroby. Bol zodpovedným riešitel'om 7 a spoluriešiteI"om 2 výskumných úloh. Jeho pedagogická činnosť vzbudzuje zaslúženú pozornosť i v zahraničí..v rokoch 1970 až 1972
posobil ako mimoriadny profesor a vedúci KG na Univerzite
v Kumasi (Ghana) a v rokoch 1976 až 1978 ako mimoriadny profesor na Univerzite v Kampale (Uganda), kde zakladal odbor geodézia. Ďalej v roku 1988 bol poradcom vlády Srí Lanky (Cejlón) pre založenie vysokoškolského štúdia odboru geodézia a od
I. I. 1989 do 31. 3. 1991 posobil ako mimoriadny profesor na
Univerzite v Harare (Zimbabwe). Na týchto vysokých školách,
okrem iného, zaviedol metódy výučby KG. Významná bolajeho
činnosť aj v Medzinárodnej federácii geodetov. V rokoch 1969
až 1975 bol členom Redakčnej rady GaKO. Do dochodku odišiel 30. 9. 1992.

Výročie 75 rokov:
25. júla 1997 - Ing. Metod Vrzgula. Rodák z Lúčok (okres Ružomberok). Po skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1945 do Katastrálneho meračského úradu
v Liptovskom Mikuláši. V roku 1947 prišiel do Bratislavy, kde
pracoval až do odchodu do dochodku, t. j. do 3 I. 12. 1985. Pracoval vo Fotogrammetrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave
(GÚ), kde ťažiskom jeho prác bolo topografické mapovanie v mierke I : 25 000. Pri jeho zabezpečovaní prešiel od vedúceho meračskej čaty po vedúceho prevádzky. V rokoch 1959 a 1960 pracoval v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) ako
inžinier technológ pre evidenciu pody a technický inšp~ktor. Po
územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 posobil v GU, v Kartografickom a geodetickom fonde a v Inžinierskej geodézii, n. p.
ako projektant, inšpektor technickej kontroly a vedúci kontrol-
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ného útvaru. V rokoch 1969 až 1985 prčcoval v Slovenskej správe geodézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie) vo vedúcich funkciách, a to vedúci technického odboru, od roku 1973 vedúci koordinačného a správneho
odboru - KaSO (od I. 7. 1978 riaditel" KaSO) a od roku 1980 riaditel' ekonomického odboru. Má zásluhu na realizovaní dobudovania mapového fondu na Slovensku. Je nositel"om viacerých
vyznamenaní.
10. septembra 1997 - Ing. Ján Kukuča, DrSc. Narodil sa v Haluziciach (okres Nové Mesto nad Váhom). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1948 s vyznamenaním a nastúpil do Povereníctva techniky. Potom pracoval v zememeračskom oddelení technického referátu KNV v Prešove a v Bratislave:
v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, a v Geodetickom ústave. Na týchto pracoviskách získal široký odborný rozhl"ad. Záujem o pokrok v geodézii ho pritiahpl k vedeckej práci.
Na základe konkurzu prešiel I. 2. 1963 na Ustav teórie merania
(ÚTM) Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde v mimoriadne
krátkom čase vypracoval a 14.9. 1965 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Jeho hlavnou vedeckovýskumnou činnosťou na ÚTM
bola analýza meracích metód z aspektu teórie chýb meraní, pričom využíval moderné metódy pravdepodobnosti, matematickej
štatistiky a vyrovnávacieho počtu. 1. 3. 1970 bol vymenovaný za
riaditel"a novovytvoreného Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave. Má mimoriadne zásluhy na vybudovaní tohoto jediného pracoviska vedeckovýskumnej základne
v odbore geodézie a kartografie na Slovensku. Popri náročnej vedúcej funkcii sa i naďalej venoval vedeckej práci, a to najma rozvoju meracích metód a ich matematickoštatistickej analýze a interpretácii v geodézii, teórii matematického
spracovania
a presnosti polohových geodetických sietí. V roku 1978 získal vedeckú hodnosť doktora technických vied. Osobitne treba oceniť
jeho publikačnú a prednáškovú činnosť. Je spoluautorom príručky
"GEO - TOPO", monografie "Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike", ktorá bol a vydaná aj v anglickej verzii a autorom publikácie "NAŠA ZEM -jej meranie a zobrazovanie". výsledky svojej vedeckovýskumnej
činnosti zhrnul do 12
výskumných správa takmer 70 vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve). Úspešné referoval na 20 domácich a medzinárodných konferenciách a sympóziách. Okrem členstva v mnohých kolégiách, vedeckých a odborných komisiách bol v rokoch
1969 až 1986 členom a od I. I. 1978 podpredsedom Redakčnej
rady GaKO. Je nositel"om mnohých vyznamenaní. Funkciu riaditel"a VÚGK vykonával do 31. 12. 1987. Do dochodku odišiel
1. 10. 1988.
Výročí 80 let:
16. září 1997 - prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., profesor
kartografie na oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební
ČVUT v Praze. Byl proděkanem oboru a zastával řadu dalších akademických funkcí. Odbornou dráhu zahájil v Zeměměřickém
úřadě, odkud v roce 1945 přešel na tehdejší Vysokou školu speciálních nauk ČVUT jako asistent prof. F. Fialy. V roce 1952 obhájil disertační práci doktora technických věd, roku 1959 se habilitoval a v roce 1973 byl jmenován profesorem. Jeho vědecká
a početná publikační činnost byla věnována převážně oboru kartografie. S Ing. K. Dvořákem je spoluautorem vysokoškolské učebnice "Kartografie". Pedagogická činnost byla oceněna udělením
Felberovy a Šolínovy medaile ČVUT.
Výročí 85 let:
1. září 1997 - prof. Ing. Dr. JosefVykutil, významný český geodet, absolvent zeměměřického studia na České vysoké škole technické v Brně v roce 1934. Doktorátu dosáhl roku 1946, do roku
1951 byl důstojníkem Vojenského zeměpisného ústavu, Praha,
s výjimkou válečných let, kdy pracoval v Zeměměřickém úřadu
Čech a Moravy. Po založení Vojenské technické akademie v Brně
zde nastoupil jako profesor; v letech 1953-58 působil jako náčelník katedry geodézie a fotogrammetrie. Roku 1973 se stal profesorem na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně,
kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1988. Prof. J. Vykutil se zúčastnil mnoha vědeckých symposií, je autorem řady vědeckých knižních publikací a časopiseckých článků, vysoce ceněných v odborném světě. Jeho učebnice se vyznačují
srozumitelností podání náročného, promyšleného textu. Aktivně

Qůsobil v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální i v tehdejší
Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti.
Výročí 90 let:
I. září 1997 - Ing. Zdeněk Mašín, pražský rodák, spoluzakladatel a profesor Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ)
v Praze. Po studiích na pražské malostranské reálce studoval v letech 1925-1931 zeměměřictví na ČVUT v Praze. Studia absolvoval s vyznamenáním již jako asistent prof. F. Fialy na Ústavu
geodetického počtářství Vysoké školy speciálních nauk ČVUT.
Od roku 1932 působil v katastrální měřické službě, roku 1941 byl
jmenován přednostou Katastrálního měřického úřadu v Českém
Brodě. Roku 1945 byl povolán do zeměměřického odboru při Ministerstvu financí, později při Ministerstvu stavebního průmyslu,
kde měl kromě jiného na starosti propagaci zeměměřického oboru
a jeho studia. V roce 1950 byl jmenován externím profesorem
nově založené SPŠZ, následujícího roku se stal jejím řádným pedagogem. Několik let působil jako externí učitel na dálkovém studiu Vysoké školy báňské v Ostravě a na Fakultě matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy v Praze. Po řadu let byl členem
redakční rady GaKO. Byl vedoucím autorského kolektivu učebnice "Geodézie" (spolu s Dr. Císařem a Ing. Košťálem), která byla
přeložena i do slovenštiny, a na SPŠZ se dosud stále při výuce
používá.

Z dalších výročí pripomíname:
I. júla 1957 - pred 40 rokmi začal Medzinárodný geofyzikálny
rok. Týmto názvom sa označuje obdobie intenzívneho celosvetového výskumu našej planéty začínajúce 1. júla 1957 a končiace 31. decembra 1958. Šírka problémov, ktoré tvorili obsah výskumu bola neobyčajne rozsiahla. Okrem geofyzikálnych
problémov sa riešili aj otázky príbuzných vedných odborov, a to
astronómie a geodézie. Do plánovaných pozorovaní a výskumných prác sa zapojili prakticky všetky kultúrne a vyspelé štáty
sveta. Slovensko bolo zastúpené Astronomicko-geodetickým observatóriom pri katedre geodetických základov Fakulty inžinierskeho stavitel"stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (teraz Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity),
a to účasťou na meraní zemepisných dí žok a Šírok. .
2. července 1912 - před 85 lety se v Brně narodil Ing. Ol~řich
Sanda, ředitel Oblastního ústavu geodézie a kartografie (OUGK)
v Brně. Dobré předpoklady k úspěšné činnosti funkce ředitele získal jako vedoucí zeměměřického oddělení u Krajského národního
výboru v Jihlavě a jako ředitel n. p. Geometra v Brně. Za jeho vedení získal OÚGK vynikající úspěchy. Jeho činnost byla vždy vysoce hodnocena. Ani po odchodu do důchodu nezůstal stranou zeměměřického dění; vypomáhal středisku geodézie Brno-venkov
při měření pro evidenci nemovitostí a potřeby tamních JZD. Zemřel v Brně 16. srpna 1983.
22. júla 1912 - pred 85 rokmi sa narodil v Podolí (okres Žďár nad
Sázavou - Česká republika) Ing. Ján Kocián. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1934 celý život zostal verný geodézii na Sl.ovensku. Posobil v Sečovciach (Katastrálny meračský úrad - KMU),
v Trenčíne (KMÚ) a v Bratislave (Slovenský zememeračský a kartografický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Ústav
geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p., Výskumný ústav
geodézie a kartografie). Na všetkých pracoviskách sa jeho práca
vyznačovala vysokou odbornosťou a novátorským prístupom k riešeniu problémov. Osobitne treba vyzdvihnúťjeho zásluhy pri propagácii a zavádzaní nových pokrokových metód v geodézii, najma
na úseku mechanizácie a automatizácie. Výsledky svojej výskumnej činnosti zhrnul do vyše 10 výskumných správa viacero odborných článkov. Bohatá bol a aj jeho pedagogická činnosť na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a na postgraduálnom
štúdiu odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1955 až do
smrti bol členom Redakčnej rady GaKO. Bol nositel'om rezortných
vyznamenaní. Zomrel9. 3. 1974 v Bratislave.
4. augusta 1932 - pred 65 rokmi sa narodil v Šambrone (okres
Stará Lubovňa) Ing. Stefan Kseňák. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel"stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do
Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie - ÚGK) v Prešove, kde ako vedúci meračskej
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čaty prešiel róznymi druhmi prác. V roku 1961 bol poverený vedením meračského oddielu. V roku 1964 bol vymenovaný za zástupcu riaditefa ÚGK a v roku 1968 za riaditefa Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava - závod Prešov. Od roku 1973 až do smrti
vykonával funkciu riaditefa Geodézie, n. p., Prešov. Vybudoval
servisné stredisko pre prístrojové firmy Carl Zeiss Jena. Bol nositefom viacerých vyznamenaní. Zomrel2. 9. 1985 v Prešove.
16. srpna 1937 - před 60 lety se narodil v Jaroměři Ing. Ivan Čermák. Po maturitě na Střední p«Imyslové škole zeměměřické nastoupil roku 1956 do tehdejšího Ustavu geodézie a kartografie v Liberci. Prošel bohatou praxí, při zaměstnání dálkově studoval
zeměměřické inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze, které
ukončil roku 1966. O dva roky později přešel do Prahy, kde byl
kratší dobu technologem Oblastního ústavu geodézie a kartografie. Od roku 1970 působil ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém (VÚGTK) jako vedoucí Oborového střediska vzdělávání pracujících a od roku 1970 se věnoval
oblasti mikrofilmu a zejména dokumentace. Roku 1975 nastoupil
do Geodézie Praha, kde působil v útvaru řízení výroby a od roku
1977 ve funkci vedoucího technické dokumentace. Roku 1989 přešel do Vojenského zeměpisného ústavu. Zasloužil se o dobrou úroveň našeho časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO).
V období 1973-1978 byl technickým redaktorem, do roku 1990
vedoucím redaktorem. Prospěšná byla ijeho lektorská činnost. Na
stránkách GaKO publikoval řadu článků a zpráv. Zemřel v Praze
9. ledna 1995.
17. srpna 1872 - před 125 lety se narodil v Etampes ve Francii
Ing. René Danger, profesor Ecole spéciale des Travaux public,
významný francouzský zeměměřič. Radu let byl redaktorem francouzského odborného časopisu "Journal des géométres Expertes",
ve kterém publikovali i naši odborníci. Byl jako příznivec čs. zeměměřičů jedním z prvních zahraničních členů Masarykovy akademie práce a čestným členem Spolku čs. zeměměřičů. V r. 1937
byl za své přátelství k našemu státu vyznamenán "Rádem bílého
lva". Zemřel 10. června 1954 v Paříži.
19. srpna 1912 - před 85 lety se narodil Ing. Josef Langer, vedoucí střediska geodézie (SG) v Kroměříži a Zlíně. Po studiích
nastoupil v r. 1936 ke katastrálnímu měřickému úřadu v Turčanském Martině. V r. 1939 přešel k novému měření KMÚ v Brně.
Později pracoval na zeměměřickém oddělení Krajského národního
výboru v Gottwaldově. V r. 1953 přešel do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, kde zastával různé řídící funkce. Pro
své bohaté zkušenosti a organizační schopnosti byl v r. 1961 jmenován vedoucím pracovně náročného SG ve Zlíně. Jeho práce byla
vždy po zásluze hodnocena. Zemřel ve Zlíně.
28. srpna 1912 - před 85 lety se narodil Doc. Ing. Jan Kašpar,
CSc., rodák z Rokycan. Po absolvování oboru geodézie na Ceském vysokém učení technickém v Praze by I asistentem a od r. 1951
docentem v Ústavu geodetického počtářství a kartografie profesora Františka Fialy. Byl vynikajícím učitelem vyšší geodézie, matematické kartografie a vyrovnávacího počtu. Svým hlubokým
vzděláním v oboru i matematice a fyzice, obětavostí a pracovitostí
i čestností a skromností byl pro své studenty opravdovým vzorem.
Od r. 1959 pracoval jako vědecký pracovník v Geofysikálním
ústavu ČSAV, protože další pedagogická činnost mu nebyla dovolena. Jeho vědecké práce byly věnovány zejména konformnímu
zobrazení z jedné obecné plochy na druhou a transformacím
v obecných systémech. Přispěly podstatně k rozvoji geodetické
vědy a dostalo se jim mezinárodního uznání. Doc. Jan Kašpar zemřel2. srpna 1984 v Rokycanech. Československá geodetická obec
jej stále drží vděčně v paměti.
1. septembra 1967 - pred 30 rokmi bol otvorený prvý ročník odboru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej (SPŠS)
v Žiline. V školskom roku 1984/1985 bol odbor geodézia premiestnený na SPŠS v Lučenci. Za 17 rokov svojej existencie opustilo brány SPŠS v Žiline vyše 500 absolventov odboru geodézia.
9. září 1912 - před 85 lety se narodil Ing. František Koubek, dřívější předseda Českého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGK) v letech 1970-1985. Aktivní účastník II. odboje. Po roce
1945 se podílel na osidlování pohraničí a rozvoji středního zemědělského školství. V období 1958-1969 byl ředitelem Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Českých Buděj ovicích. Za jeho
působení na ČÚGK došlo k zavedení nového systému státních mapových děl, racionalizaci evidence nemovitostí a rozvoji dálkového průzkumu Země. Zemřel v Praze 13. května 1996.
9. září 1897 - před 100 lety se v Jaroměřicích, okr. Moravská Třebová, narodil Ing. Josef Obst, přednosta oddělení pro vedení katastru u katastrálního měřického úřadu v Brně. Po studiích pracoval jako asistent u prof. Semeráda na České vysoké škole technické

v Brně. Pak přešel do katastrální měřické služby, začínal pracovat
v Prešově a odtud přešel do Brna, kde působil až do svého odchodu do důchodu. Po reorganizaci zeměměřické služby přešel na
Oblastní ústav geodézie a kartografie, Brno a pracoval na Středisku geodézie Brno-město. Byl nositelem 3 čestných uznání za
I. odboj. Zemřel 27. března 1982 v Brně.
17. septembra 1927 - pred 70 rokmi sa narodil vo Vaucouleurs
v Lotrinsku (Francúzsko) - prof. Ing. Michal Daniš, CSc. Na
Slovensko - do Novák (okres Prievidza) prišiel s rodičmi v roku
1941. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1953 nastúpil pedagogickú
dráhu na katedre geodetických základov. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1963 na Fakulte
stavební Českého vysokého učení technického v Prahe. Za vyše
37 rokov svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými pedagogickými stupňami: docent (1964) a od 1. 2.1978 profesor pre odbor geodetická kartografia. V roku 1969 prešiel na katedru mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT a od
roku 1970 do 31. 8. 1986 bol jej vedúcim. Okrem členstva v roznych vedeckých a odborných radách vykonával akademickú funkciu prodekana SvF SVŠT (1969 až 1974). Vo svojej pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti sa orientoval na teoreticky náročné
discipliny matematickej geodézie a kartografie a na ich hraničné
oblasti. Osobitnú pozornosť venoval teórii perspektívnych valcových zobrazení, kde dosiahol pozoruhodné výsledky a vyplnil
medzery v tvorbe nových kartografických zobrazení. Bol považovaný za popredného odborníka v matematickej kartografii. Bohaté
pedagogické skúsenosti vhodne využil pri pí saní 18 dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 9 v spoluautorstve. Bol autorom 15
vedeckých a odborných prác a spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej učebnice "Kartografie". Bol tiež autorom projekcií pre
Atlas SSR a zodpovedným riešitefom 7 výskumných úloh. Bol nositefom mnohých vyznamenaní. 17.9. 1990 odišiel do dochodku.
Zomrel 14. 5. 1995 v Zemianskych Kostofanoch.
24. září 1917 - před 80 lety se narodil ve Vídni Ing. Jan Strnad,
absolvent zeměměřictví na ČVUT v Praze. Krátký čas pracoval
v triangulační kanceláři Ministerstva financí, po návratu do Vídně
prošel praxí u stavebních firem. Roku 1945 přesídlil do Prahy a nastoupil do Státního zeměměřického a kartografického ústavu. Prošel bohatou praxí, byl vedoucím geodetických prací na transsaharské dálnici a vedoucím provozu triangulace, speciálních prací
a zahraničních zakázek tehdejšího Geodetického ústavu, Praha.
V roce 1978 odešel do důchodu a po několik let pracoval jako odborný asistent na katedře speciální geodézie ČVUT v Praze, poté
byl znám jako odborný poradce firmy Wild, (respektive Leitz,
Leica). Zemřel v Praze dne 23. října 1992.
29. září 1937 - před 60 lety se v Praze narodil Ing. Antonín Meissler, vedoucí výzkumný a vývojový pracovník Geodetického
a kartografického podniku (GKP) v Praze. Po studiích na střední
průmyslové škole zeměměřické v Praze absolvoval v r. 1961 studium zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze. Nastoupil do
Ústavu geodézie a kartografie v Plzni a v r. 1963 přešel do Geodetického a topografického ústavu, Praha, kde pracoval v triangulaci. V r. 1964 byl zařazen na Geodetickou observatoř Pecný k časové službě, odtud přešel do Oborového racionalizačního střediska
a později pracoval i ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Zdiby zejména na úseku ekonomiky
prací. Postgraduálně studoval na fakultě řízení Vysoké školy ekonomické. Od r. 1979 až do r. 1984 pracoval ve středisku dálkového průzkumu Země a nakonec pak ve výpočetním středisku
GKP. Jeho iniciativa, vzorné plnění úkolů a smysl pro spolupráci
byly přerušeny jeho předčasným odchodem. Zemřel v Praze
3. února 1987.
1927 - pred 70 rokmi sa konalo v Prahe III. Valné zhromaždenie Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie - MGGÚ
(lnternational Union of Geodesy and Geophysics - IUGG).
1957 - pred 40 rokmi sa začala v Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii (okres Pezinok) sériová výroba
reliéfnych máp. Ako prvá bola mapa Česko-Slovenska v mierke
1 : I 500 000 vyrobená termovákuovým tvarovaním z plastických
fólií.
1957 - pred 40 rokmi bol I. rád Česko-slovenskej jednotnej nivelačnej siete (ČSJNS) zapojený do súborného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych štátov a prevedený do baltského výškového systému - po vyrovnaní (Bpv). Výšky celej
ČSJNS sa vzťahujú k nule kronštadtského vodočtu (severozápadne od Sankt Peterburgu, vo Finskom zálive v Baltskom mori
- Rusko).

Foto ze sbírky
Ústředního archivu zeměměřictví
a katastru, Zeměměřický úřad,
Praha

