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528:378

KOPÁČIK, A.- TALAROVlČ, M.-HREHA,

M.

Programy na tvorbu grafickej dokumentácie vybraných inžinierskogeodetických prác
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996,
5 obr., lit. 7

Č.

4, str. 68-76,

HÁNEK, P.
A Century of Survey Studies
Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. 4, pp. 81-84,
3 fig., 3 tab., 10 ref.

Automatizovaná tvorba grafickej dokumentácie výsledkov meraní mostov a žeriavových dráh na Pc. Prezentované programy
umožňujú tvorbu výkresu v textovom tvare a jeho uloženie do
súboru typu *.vtx alebo *.dxf. Kresliaci súbor typu *.hpE maže
byť vytvorený v prostredí grafických editorov KOKES alebo
MicroStation.

Conditions that have lead in 1896 in Austria-Hungary
and especially in the Czech Lands to the establishing of two-yearsstudies of surveying at university level and to its transformation
to three-years-studies in Czechoslovakia in 1927. General review of lectures and their comparing with some foreign schools.
Basic data of life and work of outstanding Czech professors
Karel Kořistka (1825-1906) and Josef Petřík (1866-1944) that
took substantial part on these reforms.

347 + 347.235.11

528.59: 681.3: 528.48

HORŇANSKÝ, I.

KOPÁČIK, A.-TALAROVlČ,

Základné rudské práva a kataster nehnuterností

Programmes pour la représentation graphique de la documentation des travaux géodésiques de génie

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996,
lit. II

Č.

4, str. 77-80,

Stav katastra nehnutefností (KN) na Slovensku v roku 1989.
Vlastníctvo nehnutefností a osobná sloboda. Vlastníctvo nehnutefností a obmezenie jeho realizácie. KN a realizácia štátnej záruky vlastníctva nehnutefností.

M.-HREHA,

M.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 4, pages
68- 76, 5 illustrations, 7 bibliographies
Représentation automatisée de la documentation graphique des
résultats de levé des ponts et chemins de roulement de grues
traitée par « PC )}.Les programmes représentés offrent des possibilités de dessin assisté par ordinateur en forme de texte et
mise en mémoire collective dans la base de donées graphiques
du type *.vtx ou *.dxf. Le fichier graphique du type *.hpg peut
etre traité dans la structure des éditeurs graphiques KOKES ou
MicroStation.

528:378
HÁNEK, P.
Století zeměměřického studia
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996,
3 obr., 3 tab., lit. 10

Č.

4, str. 81-84,

347 + 347.235.11
HORŇANSKÝ, I.
Les Droits de ľHomme régissant les rapports au Cadastre

Okolnosti, které vedly roku 1896 v Rakousku-Uhersku a zejména v českých zemích ke zřízení dvouletého vysokoškolského zeměměřického studia a k jeho reformě na tříleté v Československu v roce 1927. Orientační přehledy rozsahu výuky a porovnání s některými zahraničními školami. Základní životní a pracovní data významných českých profesorů Karla Kořistky
(1825-1906) a Josefa Petříka (1866-1944), kteří se podstatně
o uvedené reformy zasloužili.

Etat descriptif des propriétés fonciéres du Cadastre (KN) en
Slovaquie en 1989. Propriétés fonciéres et liberté individuelle.
Propriétés fonciéres et restrictions ďexploitation de celles-ci. Le
Cadastre (KN) et l'exercice de la garantie ďEtat en reuvre de la
possession des bien-fonds.

528.59: 681.3: 528.48

528: 378
HÁNEK, P.

KOPÁČIK, A.-TALAROVlČ,

M.-HREHA,

M.

Geodetický a kartografický
77-80, II bibliographies

obzor, 42, 1996, No. 4, pages

Vn siede ďétudes ďarpentage

Programmes for Graphic Documentation of Selected Works from
Survey Engineering

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 4, pages
81-84, 3 illustrations, 3 planches, 10 bibliographies

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 4, pp. 68-76,
5. fig., 7 ref.
Automated creation of graphic documentation of survey results
of points and crane runways on a Pc. Presented programmes
enable to produce drawings in text format and to store them in
*.vtx or *.hpg files. The graphic file of *.hpg format can be produ~ed in the environment of KOKEŠ or MicroStation graphic
edltors.

Circonstances ayant conduit, en 1896, á la fondation des hautes
études biennales ďarpentage dans l'empire ďAutriche-Hongrie
et surtout dans les pays tchéques et á leur réforme en études
triennales en Tchécoslovaquie en 1927. Aper9u ďorientation de
L'étendue de l'enseignement et comparaison avec certaines
écoles étrangéres. Données élémentaires biographiques et ďoccupations rétribuées ďimportants professeurs tchéques Karel
Kořistka (1825-1906) et Josef Petřík (1866-1944), qui se sont
illustrés méritoirement dans les réformes opérées.

347 + 347.235.11
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HORŇANSKÝ, I.

KOPÁČIK, A.- TALAROVlČ, M.-HREHA,

M.

Fundamental Human Rights and the Cadastre of Real Estates

Programme fiir die HerstelluDg der graphischen Dokumentation
ausgewiihlter ingenieurgeodiitischer Arbeiten

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. 4, pp. 77-80,
II ref.

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, Nr. 4, Seite 68-76,
5 Abb., Lit. 7

Situation of the Cadastre of Real Estates in Slovakia in 1989.
Property of real estates and human freedom. Proprietary rights
and limitation of their realization. Cadastre of Real Estates and
realization of the state guarantee of proprietary rights to real estates.

Automatisierte Herstellung der graphischen Dokumentation
der Ergebnisse der Briicken- und Kranbahnvermessungen mit
Pc. Die vorgelegten Programme erm6glichen die Herstellung
der Zeichnungen in der Textform und ihre Aufbewahrung in
die Datei des Typs *.vtx oder *.dxf. Die Zeichnungsdatei des
Typs *.hpg kann im Millieu der graphischen Editoren KOKEŠ
oder MicroStation hergestellt werden.

347 + 347.235.11
HORNANSKÝ, I.
Grundmeschenrechte

VYšší
und das Liegenschaftskataster

Geodetický a kartografický
Lit. II

obzor, 42,1996, Nr. 4, Seite 77-80,

Stand des Liegenschaftskatasters
(LK) in der Slowakei im Jahre
1989. Das Liegenschaftseigentum
und die pers6nliche Freiheit.
Das Liegenschaftseigentum
und die Begrenzung seiner Realisierung. Das LK und die Realisierung der staatlichen Garantie
des Liegenschaftseigentums.

528: 378
HÁNEK, P.
Ein Jahrhundert

des Vermessungsstudiums

Geodetický a kartografický
3 Abb., 3 Tab., Lit. ID

obzor, 42,1996, Nr. 4, Seite 81-84,

Umstiinde, die im Jahre 1896 in Osterreich-Ungarn
und besonders in den tschechischen Liindern zur Griindung des zweijiihrigen Hochschulvermessungsstudiums
und zu seiner Reform auf das dreijiihrige Studium in der Tschechoslowakei im
Jahre 1927 gefiihrt haben. Orientierungsiibersichten
des Lehrumfangs und Vergleich mit einigen ausliindischen Schulen. Die
wichtigsten Lebens- und Arbeitsdaten der bedeutsamen tschechischen Professoren Karl Kořistka (1825-1906)
und Josef
Petřík (1866-1944),
die sich wesentlich um die angefiihrten
Reformen verdient gemacht haben.

GEOMORFOLOGICKÉ JEDNOTKY
ČESKÉ REPUBLIKY

Geografické názvoslovné seznamy OSN - Česká republika,
1. vydáni. Vydal Český úřad zeměměřický a katastrálni, Praha 1996. Zpracoval Zeměměřický úřad. 56 stran. 1 přilohová
mapa. Formát 18x25 cm. Šitá brožura se složenou mapou
vložená do kartonové obálky.
Další z řady geografických
názvoslovných
seznamů obsahuje seznam jmen vyšších geomorfologických
tvarů z území
České republíky. (Geomorfologíe
je věda o terénních tvarech, jejích vzniku a klasífíkaci.)
Seznam dále obsahuje názvy nejvyššich bodů - vrcholů
geomorfologíckých
jednotek s udáním nadmořské
výšky
a jejích polohy vzhledem k nejbližšímu sídlu. Geomorfologícké jednotky jsou v publikaci hierarchicky rozčleněny na
celky, oblastí, subprovincíe,
províncie, subsystémy a systémy. K seznamu jsou přípojeny zásady pro používání těchto
jmen v cízojazyčných textech a slovniček použíté terminologíe. Prostorové ohraničení
jednotek znázorňuje přiložená
mapa České republíky v měřítku 1 :500000. Publíkace je důležítou pomůckou pro jednotné užívání jmen českého horopisu v odborném projevu, v tisku, ve školách atd.

Publikace je v prodeji předevšim ve specializované siti prodejen map katastrálnich úřadů a připadně u vybraných knihkupců.

528.59: 681.3: 528.48
KOnA4HK,

A.-TAJlAPOBH4,

M.-rPErA,

nporpaMMbl
00 COlnaHHlO rpa41H'IecKoií
H16paHHblx HHlKeHepHo-reOnelH'IeCKHXpa60T

M.
nOK)'MeHTaIlHH

reOne31PleCKlIH li KapTorpaqlll'lecKlIH 0630P, 42, CTp. 68-76,
5 pliC., JIlIT. 7
ABTOMaT1I311pOBaHHoe
C03,1laHlIerpa<jlll'leCKOH,1l0KYMeHTaUlIlI
pe3YJIbTaTOB1I3MepeHlIHMOCTOBli lKeJIe3HOnOpolKHblX
nYTeH
Ha nK. npe,1lJIaraeMble nporpaMMbl o6eCne'lllBalOT B03MOlKHOCTbrpa<jlll'leCKOrO npe,1lCTaBJIeHlIHTeKcToBoH 'IaCTlI li ee
3anllCll B MaCClIBTlIna x. vtx lIJIlI x. dxL rpa<jlll'leCKlIH MaCCllB
TlIna x. hpg, MOlKeT6bITb C03,1laHB cpe,1le rpa<jlll'leCKlIX3,1lllTOpOB KOKES lIJIlI MicroStation.

Základní a tematická státní mapová díla
a názvoslovné publikace zakoupíte
v těchto prodejnách katastrálních úřadů:

347 + 347.235.11
rOPH51HCKH, li.
OCHoBHbleopaBa '1eJ10BeKaH KanacTp HenBHlKHMocTeií
reO,1le311'1eCKlIH
li KapTorpa<jlll'leCKlIH 0630P, 42, 1996, NQ 4,
CTp. 77~80, JIlIT. II

•

Bryksova 1061, 19800 Praha 9
tel. 02/864 754, fax 02/375 058

COcToHHlIe Ka,1laCTpa HenBlIlKlIMocTeH (KH) B CJIOBaKlIlI
B 1989r. BJIaneHlIe HenBlIlKlIMOCTHMlI
li JIlI'IHaHcBo6ona. BJIaneHlIe HenBlIlKlIMOCTHMlI
li OrpaHlI'IeHlIe ero pean1l3a1l1l1l.KH
li peaJIlIlaUlIH rocynapcTBeHHoH rapaHTlIlI co6cTBeHHocTlI He-

•

Lidícká II, 370 86 České Budějovíce
tel. 038/877 223, fax 038/59680

•

Radobyčícká 12,30339 Plzeň (pro okresy
Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jíh,
Plzeň-sever, Rokycany, Tachov)
tel. 019/723 55 34, fax 019/722 06 37

•

Sokolovská 167,36005 Karlovy Vary
(pro okresy Cheb, Karlovy Vary, Sokolov)
tel. 017/417, fax 017/44161

•

Rumjancevova 10.46065 Liberec
tel. 048/25251-4. 25941-5, fax 048/281 61

•

Krčínova 797/2. 400 07 Ústí nad Labem
tel. 047/550 13 08, fax 047/550 01 75

•

Havlíčkova 1000,53002 Pardubice
tel. 040/511 666. fax 040/511 665

•

Běhounská 26. 601 51 Brno
tel. 051422 148 84. fax 05/422 122 23

•

PraSkova 11. 746 55 Opeva
tel. 0663/214 360. fax 0663/217 246

.llBIDKHMocTeH.

528: 378
rAHEK,

n.

DeK Tooorpa41H1I
reOnelll'leCKlIH li KapTorpa<jlll'leCKlIH 0630p, 42, 1996, NQ 4,
CTp. 81-84, 3 pliC., 3 Ta6., JIlIT. ID
06CTOHTeJIbCTBa, KOTopble BeJIlI K C03naHlIlO B 1896r.
B ABCTpo-BeHrpllll a, oco6eHHO, B 4exlIlI nByxronll'lHoro TOnorpa<jlll'leCKOrO BY3a li K ero pe<jlopMe B 4eXOCJIOBaKlIlI
B 1927r. Ha TpeXJIeTHee 06Y'leHlIe. OplleHTlIpOBO'lHblH 0610P
06beMa 06Y'leHlIH li cpaBHeHlIe C HeKOTopblMlIlapy6elKHblMlI
Y'le6Hb1MlI 3aBeneHlIHMlI. OCHOBHble naHHble lK1I1HeHHoro
li TpynOBoro nYTlI BblnalOlUlIXCH'IeIIlCKlI~npo<jleccopOB KapJIa KOplKlICTKlI (1825~1906)
li
H03e<jla neTplKlIKa
(1866-1944), KOTopble cYlUecTBeHHblMo6paloM nOBJIlIHJIlIHa
BBeneHlIe pe<jlopMbI.

Při odběru oprávněnými
prodejci
skytuje množstevní rabat.

k další distribucí

se po-

Geodetický a kartografický obzor
ročník 42184, 1996, číslo 4
67

Ing. Jiří Šíma, CSc., se dožívá 60 let
V plném pracovním nasazení se dožívá 22. dubna 1996 šedesáti let Ing. Jiří Šíma, CSC., předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Narodil se v Rychnově nad Kněžnou. ale od útlého věku žije v Praze. Zde po absolvování gymnázia vystudoval Zeměměřickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT), kterou ukončil v roce 1958 státni závěrečnou zkouškou.
V roce 1968 na téže fakultě obhájil kandidátskou disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd.
Ve stejném roce složil také státní expertizní zkoušku z anglického jazyka na Univerzitě 17. listopadu v Praze.
Do praxe nastoupil u Geodetického a topografického ústavu v Praze, kde od roku 1958 prošel řadou funkcí v provozu
fotogrammetrie. V roce 1967 byl na základě konkurzního řízení přijat do Výzkumného ústavu geodetického. topografického a kartografického. Zde pracoval třináct roků jako vědecký pracovník v oddělení mapování a fotogrammetrie. V letech
1969-1970 byl vyslán na jednoroční odbornou stáž do National Research Council of Canada v Ottavě, kde se podílel na
zavedení letecké fotogrammetrie pro mapování měst ve velkých měřítkách. V roce 1978 patřil mezi zakladatele Střediska
dálkového průzkumu Země a byl jedním z jeho vedoucích pracovníků až do konce roku 1983, kdy byl na zákrok Státní
bezpečnosti zbaven možnosti pracovat s leteckými a kosmickými snímky a stýkat se se zahraničními odborníky. Dále pracoval na jiných úkolech útvaru technického rozvoje Geodetického a kartografického podniku, Praha. Teprve se změnou
společenského zřízení v roce 1989 našel znovu odpovídající plné uplatnění. Dne 1. ledna 1991 byl jmenován ředitelem Zeměměřického ústavu v Praze a od 1. listopadu 1993 zastává funkci předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, do níž byl jmenován vládou České republiky usnesením č. 610 z 27. řijna 1993.
Ing. Jiří Šíma, CSC., pracuje v resortu nepřetržitě 38 let. Má bohaté zkušenosti z praktického provádění řady odborných činností. Po počátečním období hledání nových aplikací fotogrammetrie při mapování ve velkých a středních měřítkách se věnoval rozvoji technologií inženýrské fotogrammetrie v průmyslu s využitím analytických řešení úloh a počítačového zpracování. Z té doby je např. dosud používaná technologie kontroly průjezdnosti tunelů metra stereofotogrammetrickým vyhodnocením pozemních snímků a fotogrammetrická kalibrace nádrží na ropu a ropné produkty. Z oboru
mapování je třeba se zmínit o aerotriangulaci pro určování vlícovacích bodů při mapování v měřítku 1: 10 000, užití letecké fotogrammetrie při vyhotovování základních map inženýrských, průmyslových a dopravních staveb a v neposlední řadě
také užití barevných leteckých snímků pro údržbu map evidence nemovitostí v extravilánu. Jako pracovník Střediska dálkového průzkumu Země inicioval řadu projektů s mezinárodní spoluprací, např. multispektrální snímkování. termovizní
snímání. operativní letecké snímkování z vrtulníku aj. V období 1983-1989, kdy nemohl pracovat s utajovanými snímky,
zúročil své jazykové znalosti angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny k napsání 7 překladových slovníků pro geodety
a kartografy.
Po roce 1989 zintenzivnělo společenské a pracovní nasazení Ing. Jiřího Šímy, CSc. Stal se ředitelem Zeměměřického
ústavu, předsedou redakční rady Geodetického a kartografického obzoru (1991-1993), předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky na Stavební fakultě ČVUT v Praze a představitelem zeměměřické služby České republiky v mezinárodní
nevládní organizaci CER CO, která je jednou z technických komisí při Radě Evropy.
Profil jubilanta by nebyl úplný, kdybychom opomněli jeho přednáško vou činnost doma i v zahraničí a mnohaletou činnost pedagogickou. Jeho publikační činnost představuje více než 70 odborných článků uveřejněných zejména v Geodetickém a kartografickém obzoru i v řadě zahraničních časopisů a sborníků.
Ing. Jiří Šíma, CSc., převzal funkci předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v období největšího náporu na katastrální úřady v důsledku restitucí nemovitého majetku a transformace vlastnických vztahů k zemědělské půdě.
Rozšířené funkci katastrálních úřadů proto přizpůsobil i nové vedení ČÚZK. Během jeho dosavadního dvouapůlletého
působení byly navrženy, obhájeny a uvedeny v účinnost zásadní legislativní normy, zejména zákon o zeměměřictví
č. 200/1994 Sb., nařízení vlády České republiky č. 116/1995, kterým se stanoví geodetické referenční systémy a státní
mapová díla závazná po celém území státu a novela zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,
ve znění zákona č. 107/1994 Sb. (Zeměměřický úřad se stal orgánem státní správy). Po dvou letech usilovných jednání
schválila vláda České republiky usnesením č. 584 z 18. řijna 1995 výstavbu komplexu budov pro všechny orgány zeměměřictví a katastru, působící v hlavním městě Praze. Se zahraniční finanční pomocí se výrazně zlepšilo technické vybavení
katastrálních úřadů i ostatních orgánů resortu [lokální počítačové sítě, aparatury GPS (Global Positioning System) pro
zhušťování polohového bodového pole, grafické stanice pro zakládání a vedení základní báze geografických dat a digitální katastrální mapy]. Evidentně se zlepšily vztahy mezi podnikatelskou sférou v oboru a státními orgány.
Při příležitosti významného životního jubilea Ing. Jiřímu Šímovi, CSc., srdečně blahopřejeme a do dalších let mu přejeme pevné zdraví a neutuchající tvůrčí iniciativu ku prospěchu resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
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Programy na tvorbu grafickej
dokumentácie vybraných
inžinierskogeodetických
prác

katedra

Inžinierská geodézia si vybudovala trvalé miesto v mnohých sférach nášho hospodárstva.
Plne sa uplatňuje
v investičnej výstavbe, v priemysle ako aj pri kontrole
veľkých a atypických stavebných objektov. Platí to aj
v prípade výstavby mostov a realizácií, resp. kontrole
žeriavových dráh. Geodet pri výstavbe mostov pripravuje a vyhotovuje mapové podklady, spolupracuje pri
projektovaní, vytyčuje a realizuje kontrolné merania
a kontroluje správanie sa hlavných mostných konštrukcií počas zaťažkávacích skúšok. Pri prácach v priemysle
sa zúčastňuje kontroly konštrukcií a zariadení pred ich
transportom, počas ich montáže na stavenisku a ich
kontroly pred odovzdaním. Častou požiadavkou prevádzkovateľov
priemyselných
objektov (žeriavových
dráh, rotačných pecí, valcovacích stolic, turbín, generátorov a pod.) je pravidelná kontrola týchto objektov počas prevádzky. Vo vačšine prípadov sa geodet stretáva
s požiadavkou
doplniť výsledky získané meraním
o vhodnú grafickú dokumentáciu.
Z hore uvedených d6vodov je pochopiteľné, že vzniká požiadavka a dopyt geodetov po programoch umožňujúcich grafické spracovanie vybraných činností v inžinierskej geodézii. Prednosťou takýchto programov je
urýchlenie procesu tvorby grafického výstupu, jednotnosť týchto výstupov a dodržanie formy vyžadovanej
platnými normami, inštrukciami alebo predpismi. Takéto programy umožňujú vytvoriť grafický výstup aj používateľom neovládajúcim prácu s grafickými editormi.
Pretože sú na Slovensku medzi geodetmi rozšírené grafické editory KOKEŠ a MicroStation, autorský kolektív
sa rozhodol vytvoriť nadstavby umožňujúce automatizovanú tvorbu grafickej dokumentácie merania žeriavových dráh a mostov práve pre uvedené dva editory.
Systém KOKEŠ je interaktívny grafický systém firmy
GEPRO, spol. s r. o., Praha. Používaťeľsky je orientovaný na odbor geodézie a na geoinformačné systémy.
Umožňuje riešenie r6znych geodetických a konštrukčných výpočtov, vytváranie a aktualizovanie kresby máp,
digitalizáciu grafických podkladov, grafické textové výstupy na plotter, resp. na tlačiareň, ako i prepojenie
s ďalšími geodetickými, grafickými a bázovými údajovými systémami [5].
MicroStation firmy INTERGRAPH
je všeobecný
program typu CAD (Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie) použiteľný v celej rade
odborov, v mapovaní, stavebníctve, architektúre, strojírenstve a pod. U nás sa používa najma ako editor grafických údajov pre geoinformačné systémy. Editor poskytuje možnosť pracovať až v 64 vrstvách s r6znymi
typmi čiar a širokou paletou farieb. S používateľom komunikuje cez používateľské grafické prostredie - grap-

geodézie

Stavebnej

Ing. Alojz Kopáčik, CSc.,
Ing. Martin Talarovič,
Ing. Marián Hreha,
fakulty STU v Bratislave

hical user interface (GUI). GUI je v MicroStation PC
ver. 4.0 vytvorené na základe standardu OSF/Motif.
Aplikácie využívané týmto grafickým editorom sú vytvorené v jazyku MDL (Microstation
Development
Language), čím sú plne integrované do prostredia MicroStation [6].

2. Programy a ich obsluha
Predpokladané programy bol i vytvorené v rámci diplomových prác úspešne obhájených na katedre geodézie
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity
(STU) v Bratislave [1, 4]. Program určený na tvorbu grafickej dokumentácie výsledkov meraní mostov má názov TGD-M a program na tvorbu grafickej dokumentácie meraní geometrických parametrov žeriavových dráh
bol označený TGD-ŽD. Programy boli napísané v prostredí programovacieho
jazyka MICROSOFT QuickBASIC 4.5. Vytvorené samostatné *.exe fily sú spustiteľné mimo prostredia QuickBASIC. Je možné ich spustiť na ľubovoľnom počítači s operačným systémom MS
DOS. Programy vytvárajú výkresové súbory typu *.vtx
pre prostredie KOKEŠ a *.dxf pre prostredie MicroStation. Nevytvárajú teda priame výstupy na kresliace zariadenie či tlačiareň, tie sú vytvorené až v príslušnom
grafickom editore.
Samotné programy nie sú náročné na hardware počítača. Ich veľkosť je menšia než 4 mega byte (MB). Keďže programy vytvárajú len výkresové súbory je potrebné
mať nainštalovaný, resp. prístupný aspoň jeden z vyššie
uvedených grafických editorovo Z toho vyplývajú aj
zvýšené nároky na hardware, závisiace od typu editora.
Minimálne hardwareové zostavy potrebné na vytvorenie grafického výstupu potom pozostávajú:
KOKEŠ
procesor
RAM
harddisk
operačný systém
monitor
klávesnica
myš/tablet
plotter
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386/486 DX
min. 640 kB
20 až 40 MB
MS DOS
áno
s cp Kamenický
áno
áno

386/486 DX
min. 4 MB
30 až 40 MB
MS DOS
áno
US/CZ
áno
áno

2.1 Inštalácia
Programy sú dodávané na dvoch 3,5" disketách kapacity 1.44 MB, na ktorých sa nachádzajú inštalačné súbory
s názvom setup.exe. Po ich spustení používateľa privíta
inštalačné prostredie. Bude od neho požadovať zadanie
cesty na disk a adresár, kde program chce inštalovať.

Geodetický a kartografický
ročník 42184, 1996, číslo 4

ÚVODNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSt
-K,M úplný výkres
-A,D iba pripojenie epochy

VÝDERU:
(~)

ZADANIE VSTUPOV:v/v in10,po~el slrán a bodov,vslup/vyslup.
súborov,~1slo epochy

VYBER Z MOŽNOSTI:
Koke~,Editovanie,Opuslenie,SpaC
modul kol\ual
IVÝPiB v/v

1nl0
modul
edilacik

TRANSFonMÁCIA
do v'/krP-B.

13úboru

VÝDER:
Edilora a
súboru na
edilovanie

VÝPIS POP.POJ.:.A
-názov,vpracoval,
konlroloval,zodp.
projekt.u,1irma,
10rmal,dátum,č.z.,
č.v., ...

modul
kvyll.rea

VÝDER Z MOŽNOSTI:
Úprava v/v,Pridanie epochy, Hlav. ponuka,Koniec

ZADANIE

VSTUPOV:vst.upný aúbor,~1slo
typ čiary a pera

epochy,

~
modul

ibaet.a.k

ÚPRAVA DOPLNAJÚCEHO SÚB. A ZADANIE:
-v/v in10 o epoche
počet. st.ran a bodov,mierka, ...
VÝBER Z MOŽNOSTI:
SpaC, Ed1t.ovanie,Pripojenie

VÝBER:Edit.ora a aúboru na edilovanie

modul
prietak:<l

VÝBER:Pripojenie
Ukon~enie
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vslupY·/Ilod

volba./Ilod

Ak adresár neexistuje, bude vytvorený, ak existuje, bude o tom používateľ informovaný. Po korektnej inštalácii sa v hlavnom adresári budú nachádzať tieto podadresáre a súbory:
- na program TGD-M - EDITOR, HPGL, KOKES,
MSTATION, POMOC, VSTUPY, VYSTUPY a súbor uvod.exe,
- na program TGD-ŽD - EDIT, VSTUPAR, VYSTUPAR, POMOC a súbory *.mod a zeriav.exe.
V adresároch EDITOR a EDIT nájde používateľ známe
editory ne.exe, nC.exe a ďalšie, prostredníctvom
ktorých móže editovať vstupné údaje, bez toho aby opustil
programové prostredie. HPGL je adresár, slúžiaci používateľovi na odkladanie vytvorených súborov na kreslenie. Adresár KOKES obsahuje systémové programy
na vytvorenie kresby v grafickom editore KOKEŠ.
MSTATlON je adresár obsahujúci systémové programy na vytvorenie kresby v grafickom editore MicroStation. V adresári POMOC sa nachádzajú pomocné súbory (napr. podpora kódu Kamenických). Do adresára
VSTUPY, resp. VSTUPAR si móže používateľ uložiť
súbory obsahujúce merané údaje. Pri práci to značne
zjednoduší zadávanie ciest. Programom vytvorené súbory budú uložené v adresároch VYSTUPY, resp. VYSTUPAR.
Program
TGD-M
sa spúšťa súborom
uvod.exe, program TGD-ŽD súborom zeriav.exe. Po
odoslaní príkazov z príkazového riadku DOS alebo
z diskového manažéra, privíta používatel'a prostredie

programu. Prvé úvodné stránky obsahujú základné informácie o programoch. Samotné programy sú riešené
netradične a komunikujú s používatel'om po riadkoch.
Pretože oprava zle zadaných vstupných údajov je možná až po uzavretí strany, je dobré ak si používateľ vopred premyslí a zváži zadanie vstupných parametrov. Je
výhodné ak pritom používa pomocné adresáre, ktoré
boli spolu s programom nainštalované. Uľahčuje to zadávanie vstupných ciest a vyhľadávanie výstupných súborov. Samostatné spúšťanie jednotlivých modulov programu nie je možné. Na základe vykonanej volby v module volá tento automaticky nasledujúci modul. Preto
je žiadúce spúšťat programy iba úvodnými modulmi uvod.exe a zeriav.exe (obr. 1 a 2).

Pri výstavbe mostov sa zvyčajne už v projekte vyžaduje
aj meranie posunov podľa STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov. Ťažisko geodetických meraní
pri meraní posunov spočíva najma v meraní sadania pilierov (základov) mosta a v meraní zvislých posunov
a priehybov nosných konštrukcií. Na meranie zvislých
posunov a priehybov sa najčastejšie používa metóda
geometrickej nivelácie (veľmi presná nivelácia, presná
nivelácia), zriedkavejšie trigonometrickej nivelácie. Pre
niektoré mostné objekty sa predpisujú počas prevádzky
dlhodobé periodické kontrolné merania posunov. Tieto
merania predpisuje generálny projektant, investor alebo používateľ mostného objektu. Ide najma o mosty
s atypickými a rozmernými konštrukciami.
Výpočet
hodnot posunov závisí najma od zvolenej metódy merania. Obvyklou formou číselnej dokumentácie výsledkov
je tabuľka obsahujúca číslo bodu (kód), staničenie bodu a vypočítaný posun. V prípade že sa používateľ rozhodne využiť program TGD-M na vyhotovenie grafickej dokumentácie, nemusí túto zaužívanú formu meniť.
Može takto usporiadané údaje uložiť jednoducho do
súboru a použiť ako vstup pre program.
Cieľom grafickej dokumentácie je prehľadne dokumentovať výsledky práce geodeta. Forma grafickej dokumentácie merania posunov mostných objektov v súčasnosti nie je určená normou ani žiadnou inštrukciou.
Napriek tomu je takmer vždy objednávateľom žiadaná,
pričom jej obsah a usporiadanie závisí od dohody uzatvorenej medzi objednávateľom a geodetom. Zvyčajne
sa vyhotovuje na formáte A3 a vačšom. Obsah listu tvoria posuny, popisové pole a legenda.
3.1 Príprava

výstupného

súboru

pre KOKEŠ

Interaktívny grafický systém KOKEŠ je schopný načítať súbor typu *.stx - zoznamu súradnic, *.ss - zoznamu súradnic v textovom (ASCII) tvare, *.vyk-výkresu,
a súbor *.vtx-výkresu v textovom (ASCII) tvare. Systém
je budovaný z jednotlivých tzv. základných a používateľských funkcií. Základné funkcie sa delia na funkcie
pre prácu so zoznamom súradníc, grafické funkcie,
funkcie na kresbu, výpočtové funkcie a vstupno/výstupné funkcie.
Vyššie uvedené skutočnosti boli využité pri tvorbe
programu TGD-M. Po spustení programu TGD-M
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a výbere úvodnej možnosti K - KOKES program bude
používať systémové súbory z adresára KOKES. Program TGD-M vytvára súbory typu *.vtx, t.j. súbory výkresu v textovom tvare, čo je výhodné hned' z niekol'kých davodov. Takto vytvorené súbory sú čitatel'né
v akomkol'vek editore, sú prehl'adné, l'ahko opravovatel'né a nezaberajú na magnetických médiách vel'a miesta. Vstup do programu TGD-M tvorí súbor obsahujúci
čísla bodov, hodnoty ich staničení a posunov. Pri meraní mostov je zaužívané umiestniť pozorované body na
hornej stavbe v dvoch líniách. V takomto prípade je
treba vytvoriť dva vstupné súbory obsahujúce údaje
každej linie. Číslo bodu maže byť tvorené l'ubovol'ným
alfanumerickým znakom, staničenie maže nadobúdať
len hodnoty kladné, pričom prvá hodnota sa musí rovnať nule. Staničenie bodu musí byť uvedené aj v prípade, ked' posun na bode nebol určený. Posun maže
byť vyjadrený l'ubovol'nou číselnou hodnotou. Ak príslušný bod nebol meraný v stÍpci číslo 21 musí byť
uvedený znak" *" (CHR$( 42)). Súbor maže mať l'ubovol'nú príponu, ale musí byť v tvare ASCII. Maže sa
nachádzať na l'ubovol'nom mieste disku alebo na diskete. Pre operatívnosť je však dobré uložiť si ho do
adresára VSTUPY. Ak formát súboru nie je dodržaný,
je možné ho zmeniť v samotnom programe. Program
vytvorí pomocný súbor s príponou *.pom, v ktorom je
kópia vstupného súboru. Tento je možné potom editovať bez toho, aby sa poškodili pavodné vstupné údaje.
Po inštalácii sú v adresári VSTUPY uložené vzorové
vstupné súbory datl.dat, datll.dat, datpl.dat,
podl'a
ktorých si mMe používatel' programu upraviť formát
svojich údajov.
Po zadaní vstupno/výstupných
parametrov a po ich
potvrdení, program vykoná transformáciu
vstupného
súboru na výkresový súbor *.vtx. Tento je uložený
v adresári VYSTUPY. Po vyplnení popisového pol'a
a následnom skončení transformácie program ponúka
možnosť výberu z ponuky:
- návrat a úprava v/v údajov,
- pridanie d'alšej etapy,
- výber z hlavnej ponuky,
- koniec.
V prípade, že chce používatel' pridať do už existujúceho
súboru údaje d'alšej etapy program spustí modul, v ktorom po zadaní údajov novej etapy prebehne dopísanie
potrebných údajov do už predtým vytvoreného súboru
*.vtx. Pri vstupe sa program pýta na typ čiary a poradové číslo pera, ktoré musí byť zadané vel'kým písmenom
(typ čiary I a poradové číslo pera A je rezervované pre
O. a 1. etapu). Počet etáp je obmedzený kombináciou
piatich typov čiar a piatich pier na počet dvadsaťpať.
Hore uvedeným spasobom prebieha vytvorenie kompletného výstupného súboru. Okrem vstupných parametrov, ako sú počet meraných strán a bodov, cesta
k údajovému súboru, je potrebné zadať aj mierku staničení a posunov. Tieto možno vyčítať bud' v popisovom
poli už skar vyhotoveného výkresu alebo pri editácii vo
výkresovom súbore.
Výsledkom činnosti programu TGD-M je súbor s príponou *.vtx. Na zobrazenie v súbore uložených hodnat
na papieri je treba vytvoriť kresliaci súbor (plot file),
ktorý bude obsahovať príkazy pre kresliace zariadenia
(plotter alebo tlačiareň) v niektorom zo zaužívaných
formátov (napr. HPGL). Na vytvorenie takéhoto súboru je už potrebné prostredie grafického editora KO-
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KEŠ. Editor sa spúšťa príkazom KOKES z príkazového
riadku DOS. Z hlavného ponukového menu si používatel' vyberie položku - Interakční grafika -. Po potvrdení nastaveni a systému (adresár, tabul'ky, čiary, vrstvy,
... ) l'ubovol'nou klávesou, používatel'a privíta grafické
prostredie systému KOKEŠ. Tento systém komunikuje
s používatel'om v troch dialógových riadkoch v spodnej
časti obrazovky a paletou hlavných a pomocných funkcií na pravej strane obrazovky.
Podkladom na vytvorenie súboru *.hpg je súbor
*.krs. Na vytvorenie súboru *.krs je potrebné v grafickom editore KOKEŠ realizovať postupnosť príkazov:
- ctv
- načítanie súboru *.vtx po zadaní cesty
k nemu,
- cel"'-vyk - výrez kresby pre celý výkres,
- kvy
- kresba výkresu po zadaní názvu a cesty
k súboru *.vtx,
- krs"'-ROV - rovnobežný výre z kresby, rohy výrezu
min X, min Y, max X, max Y,
"'-mierka - je to hodnota uvedená v popisovom
poli,
"'-NE
- nekresliť sieť krížikov,
"'-ANO
- potvrdenie volených parametrov,
"'-VYK
- do súboru *.krs kresliť len výkres.
O používaných funkciách podáva editor informácie
v dialógovom riadku. Bližšie sa o nich možno dočítať
v [5]. Po vytvorení súboru *.krs a po výbere položky
-Kresba- z hlavného ponukového menu systému KOKEŠ, sa súbor *.krs pretransformuje
na súbor *.hpg.
Tento je možné vykresliť napríklad pomocou súboru
plotfile.exe, ktorý sa nachádza v adresári HPGL programu TGD-M (obr. 31)).
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3.2 Príprava
výstupného
pre MicroStation

súboru

Po spustení programu TGD-M a výbere úvodnej možnosti M - MicroStation bude program používať systémové súbory z adresára MSTATlON, výsledkom jeho
činnosti bude súbor typu *.dxf. Taký istý výsledok bude dosiahnutý aj po vol'be B - MicroStation, len
s tým rozdielom, že sa bude program pýtať na existujúci výkresový súbor, do ktorého má d'alšiu etapu zapísať.
Grafický editor MicroStation je schopný pracovať
s niekol'kými formátmi výkresu. Základným formátom
je interný formát *.dgn, okrem ktorého vie systém MicroStation prečítať ešte aj súbory typu *.txt a *.dxf. Formát *.txt sa používa napríklad na načítanie kresby
v aplikácii MicroGEO alebo na načítanie skupiny znakov bez úpravy (fonty, vel'kosť, vrstvy) v tvare, v akom
bol v l'ubovol'nom z editorov napísaný. Súbory typu
*.dxf sú klasícké ASCII súbory obsahujúce kompletnú
reprezentáciu výkresu v textovej forme, ktorá je tak prístupná i ostatným programom. Formát "dxr', vyvinutý
firmou AutoDESK, sa stal svetovým štandardom, čo
znamená, že vačšina ostatných CAD systémov je schopná so súbormi zapísanými v tomto formáte pracovať.
Postup tvorby výstupného súboru typu *.dxf je obdobný ako pri tvorbe súboru *.vtx. Rozdiel je len v použitých systémových súboroch. Tie sú načítavané
z adresára MSTATlON. Po korektnom prebehnutí pro1) Obrázky 3 až 5 sú zmenšené z originál ov formátu A3, respek-

tive A2 vykreslených

na kresliacom zariadeni.

0"-" 0000
STll'lmt[(m)
~(mm)

QSU] EOXJ
STN'lcrrt[(m)
~(mm)
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gramu TGD-M sa novovytvorený súbor typu *.dxf bude nachádzať v adresári VYSTUPY. Na kresliace zariadenia je treba opať vytvoriť súbor typu *.hpg, ktorý sa
získa v systéme MicroStation transformáciou
súboru
*.dxf. Súbor typu *.dxf sa otvorí príkazom
File --+-Import --+-DXF.
MicroStation ponúkne okno na nastavenie parametrov
prenosu. V tomto okne sa nastaví v položke EDIT automatické načítanie hlavičky súboru volbou Header. Potom nasleduje samotný import, ktorý sa spúšťa príkazom
DXF-Import

--+-výber súboru --+-Import.

Po zadaní série týchtó príkazov sa na obrazovke vykreslí výkres znázorňujúci merané posuny. výstup na plotter sa pripraví príkazom
File --+-Plot--+-Výber konfiguračného
pre plotter.

súboru

Po potvrdení výberu konfiguračného súboru, sa vykoná
nastavenie v okne PREVIEW PLOT príkazom
SET PAGE SlZE --+-Page name --+-A2.
Mierka sa nastaví podl'a hodnoty uvedenej v popis 0vom poli (čitatel'ná je po vykreslení kontrolnej kresby
na obrazovku). Potvrdením položky CENTER sa výkres umiestni centricky do plochy formátu A2. Toto je
nutné iba v prípade, ak sa v konfiguračnom súbore pre
plotter objavil príkaz autocenter. Po tomto nastavení už
stačí potvrdiť položku PLOT, aby bol vytvorený výstup
do súboru *.000 (prípona je implicitne daná ako .000,
možno ju zmeniť v konfiguračnom súbore pre plotter).
Kresbu realizujeme pomocou súboru plotfile.exe, ktorý
je súčasťou grafického editora MicroStation (obr. 41)).

4. Tvorba grafickej dokumentácie merania žeriavovej
dráhy
V súvislosti s rozvojom priemyslu, v dosledku zavádzania automatizácie a robotizácie výroby sa v posledných
rokoch dostáva do popredia otázka spolupráce geodetov pri výstavbe, montáži, prevádzke, rekonštrukcii
a rektifikácii priemyselných zariadení. Problematika
merania, resp. overovania geometrických parametrov
žeriavových dráh zaberá v tejto skupine geodetických
prác doležité miesto. Bez overenia geometrických parametrov nemožu byť žeriavové dráhy uvedené do prevádzky. Povinnosť systematického overovania geometrických parametrov žeriavových dráh je zakotvená
v STN 732601 Vykonávanie ocel'ových konštrukcií.
Meranie žeriavovej dráhy pozostáva z merania rozchodu, smerového a výškového priebehu kol'ajníc, resp.
ich stredníc vo vybraných rezoch a z merania geometrických parametrov mosta, kolies a koncových zariadení žeriavu. Smerový priebeh kol'ajníc žeriavových dráh
je definovaný smerovými odchýlkami pozdÍžnej strednice kol'ajníc od vzťažnej priamky. Vodorovné odchýlky kol'ajníc žeriavovej dráhy v priečnom smere sa najčastejšie merajú metódou na zámernú priamku. Zámerná priamka je vo vačšine prípadov definovaná ako:
- rovnobežka so spojnicou koncových bodov odsadená o vhodnú vzdialenosť,

- spojnica koncových bodov pozdÍžnej strednice kol'ajnice,
- priamka vo všeobecnej polohe.
Súčasťou smerového merania žeriavovej dráhy je meranie rozchodu kol'ajníc. Rozchod kol'ajníc žeriavovej
dráhy je definovaný ako vodorovná vzdialenosť pozdÍžnych stredníc v príslušnom priečnom reze. Obvykle
sa určuje na začiatku, v strede a na konci žeriavovej
dráhy, pričom ho meriame komparovaným ocel'oyým
pásmom alebo metódou paralaktického merania dlžok.
Výškový priebeh kol'ajníc žeriavovej dráhy je definovaný výškovými odchýlkami jazdných ploch kol'ajníc od
vzťažnej vodorovnej roviny a prevýšením oboch kol'ajníc v stanovených priečnych rezoch. Výškový priebeh
kol'ajníc sa určuje metódou geometrickej nivelácie
s pripojením na miestny alebo štátny výškový systém.
Meranie žeriavových dráh patrí do tej skupiny geodetických prác, pri ktorých je dané normou, že súčasťou
odovzdávanej dokumentácie je aj grafické znázornenie
výsledkov. Program TGD-ŽD bol vytvorený najma na
urýchlenie a zjednodušenie tvorby grafickej časti dokumentácie merania žeriavových dráho Program nad vazuje na programy ZEDRA I a ZEDRA 2, vypracované na
katedre geodézie Stavebnej fakulty STU [2], ktorými je
možné vypočítať optimálnu polohu rektifikovaných kol'ajníc pri použití l'ubovol'nej konfigurácie zámerných
priamok.
4.1 Príprava

výstupného

súboru

pre KOKEŠ

Program TGD-ŽD je zostavený v dialógovom režime.
Používatel' s programom komunikuje pomocou volieb,
ktoré sú ponúknuté v jednotlivých oknách. Výber z ponuky je možný pomocou kl'účových znakov, ktoré sú farebne zvýraznené. Pri zadávaní doplňujúcich údajov,
ktoré budú požadované, je potrebné tieto údaje odoslať
klávesou < ENTER >. Ked'že oprava vkladaných údajov je možná až v niektorom z nasledujúcich okien, je
žiadúce odosielať vstupné údaje až po dokladnom uvážení, čo urýchli prácu s programom. Program pracuje
so znakovým kódom Kamenických, a preto je tento potrebné používať aj pri vkladaní vstupných údajov. Najma pri zadávaní údajov popisového pol'a, je nutné zadávať dÍžne a makčene pomocou tohto kódu. Program
pracuje s troma vstupnými súbormi:
- smerových parametrov,
- výškových parametrov,
- rektifikačných hodnot.
Súbor smerových parametrov može byť tvorený meranými hodnotami, alebo može byť vyhotovený pomocou
programov ZEDRA I a ZEDRA 2. Súbor výškových
parametrov obsahuje hodnoty výškového merania. SÚbor rektifikačných hodnot može, ale nemusí byť zadaný. Zadáva sa v prípade, ked' si používatel' žiada vykreslenie optimálnej polohy kol'ajníc po ich rektifikácii.
Program upozorní používatel'a na presné usporiadanie
údajov v jednotlivých súboroch. Pri nesprávnom usporiadaní údajov v súbore je možné tieto upraviť po mocou volby -EDITÁCIA-. Na zobrazenie žeriavovej dráhy požaduje program údaje vo forme:
- počet bodov, resp. rez ov,
- rozchod kol'ajníc,
- rozhodnutie o zobrazení alebo nezobrazení optimálnej polohy kol'ajníc,
- názov výstupného súboru,
- mierka zobrazeni a - výkresu a odchýlok.
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Obr. 5 Znázornenie smerového a výškového priebehu koťajníc žeriavovej dráhy programom TGD-ŽD
a grafickým editorom KOKEŠ
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Pri vol'be mierky výkresu a odchýlok ponúkne program
používatel'ovi tri možnosti. Používatel'om zvolená mierka odchýlok sa na základe vstupných údajov automaticky testuje a ak je nevhodne zvolená, t.j. ak je vel'ká,
bude používatel' na to upozarnený a požiadaný o výber
inej mierky. Ak by boli namerané odchýlky natol'ko
vel'ké, že by nevyhovovali ani najmenšej programom
ponúkanej mierke (I : 5), program na to upozorní a do
d'alšieho spracovania bude vzatá mierka I : 5.
4.2 Vol'ba

d'alšieho

spracovania

V tomto dialógovom okne je možné si vybrať z nasledujúcej ponuky:
-KOKEŠ-EDITÁc'IA-,
-SPAŤ-,
-UKONČENIE
PRÁCE-.
Vol'bu -EDIT ÁCIA- si používatel' volí v tom prípade,
ak vstupné údaje nevyhovujú požiadavkám programu.
Program ponúkne možnosť upraviť vstupné súbory
v NORTON EDITORE ne.exe. Postupne je možné
upraviť všetky súbory, alebo iba niektoré, podl'a potreby. Po skončení editácie sa používatel' opať dostane
k volbe d'alšieho spracovania.
Pri vol'be možnosti
-SPAŤ- sa vráti k zadávaniu vstupných parametrov, a to
v tom prípade, ak by chcel zmeniť niektoré za vstupných parametrov. Po výbere grafického editora -KOKEŠ- sa na obrazovke objavia všetky doteraz zadané
vstupné parametre:
- Početbodov: ... ,
- Rozchod kol'ajníc: ... ,
- Cesta k vstupným súborom:
,
- Obsah výstupného súboru:
,
- a d'al'šie ...
Po ich kontrole a potvrdení prebehne d'alšie spracovanie údajov. Pri d'alšom spracovaní sa vytvorí pre editor
KOKEŠ súbor typu *.vtx v textovom tvare. Výsledný
súbor sa bude nachádzať v podadresári VYSTUPAR.
Po vytvorení textového súboru stačí tento načítať do
prostredia KOKEŠ, prezrieť si ho a realizáciou už uvedenýchprikazov
vytvoriť kresliaci súbor typu *.hpg
(obr. SIl).
4.3 Príprava
výstupného
pre MicroStation

súboru

Povodne bola snaha o vytvorenie programu TGD-ŽD,
ktorý by spolupracoval aj s grafickým editorom MicroStation. Tento ciel' sa snažili autori dosiahnúť využitím
nadstavby MicroGEO, ktorá umožňuje kódovaný vstup
údajov [7]. Pomocou jednotlivých kódov je schopná
nadstavba MicroGEO samostatne realizovať kresbu líniových elementov. Problém však sposobilo načítavanie
textových element ov, ktoré je možné načítať iba z knižnice značiek. Ked'že je každá žeriavová dráha v istom
zmysle ojedinelá (vel'kosť, tvar a pod.), nie je možné vyhotoviť takú knižnicu značiek, ktorá by vyhovovala požiadavkám všetkých žeriavových dráho Preto program
TGD-ŽD vytvára výkresový súbor iba pre grafický editor KOKEŠ.

ností geodeta je tvorba grafickej dokumentácie výsledkov merania. Táto je pre vačšinu geodetických prác
predpísaná normami alebo inštrukciami. Zo strany objednávatel'ov je však často vyžadovaná aj v takých prípadoch, ked' jej vyhotovenie normy nepredpisujú. V posledných rokoch bolo vytvorených mnoho programov,
ktoré urýchl'ujú a skvalitňujú výpočtové práce, ako aj
grafické spracovanie meraní. V článku popísané programy spadajú do kategórie programov určených na tvorbu grafickej dokumentácie.
Programy TGD-M a TGD-ŽD vytvárajú kresliace súbory typu *.vtx pre grafický editor KOKEŠ a typu *.dxf
pre editor MicroStation. V prostredí grafických editorov sa tieto súbory transformujú na súbory typu *.hpg,
aby mohol byť ich obsah vykreslený kresliacimi zariadeniami. Hlavnou výhodou takéhoto riešenia je, že si
grafickú dokumentáciu vie vytvoriť aj používatel', ktorý
neovláda prácu s grafickými editormi KOKEŠ alebo
MicroStation. Tieto potrebuje len na realizáciu už spomenutej transformácie, ktorá trvá len niekol'ko minút.
Celé vyhotovenie dokumentácie, včítane jej kresby na
kresliacom zariadení, netrvá viac než 30 minút.
Tvorba grafickej dokumentácie využitím programov
TGD-M a TGD-ŽD zaručuje jej vel'mi dobrú kvalitu,
vysokú grafickú presnosť a jednotnost Použitie programu TGD-ŽD d'alej zaručuje, že bude grafická dokumentácia vyhotovená v súlade s platnými normami a inštrukciami.
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Základné I'udské práva a kataster
nehnutel'ností

Jedným z ciel'ov súčasnej transformácie našej spoločnosti na ceste k demokracii je obnova našej republiky ako
právneho štátu a v rámci toho i obnova a garantovanie
všetkých druhov vlastníctva vrátane vlastníctva nehnutel'ností. Evidencia nehnutel'ností a evidovanie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam má u nás tradíciu siahajúcu do histórie. Stav týchto zintegrovaných evidenčných nástroj ov, ako i samotný stav vlastníctva nehnutel'nosti v závere osemdesiatych rokov nebol dobrý.
Možno ho charakterizovať nasledujúcimi špecifikami:
a) evidovaný stav vlastníctva v pozemkovej knihe nebol
identický so skutočným právnym stavom, tento informačný systém mal už i v období 1945 až 1951 značné
nedostatky (na polovici územia Slovenskej republiky
- SR - nebol založený operát pozemkového katastra, značná časť katastrálneho operátu nebola vložkárskym konaním premietnutá v pozemkovej knihe,
značná časť komasácií neprešla vložkárskym konaním, vojnové udalosti sposobili stratu, resp. zničenie
operátov pozemkového katastra a pozemkovej knihy
z priestoru 376 katastrálnych území, po 2. svetovej
vojne zvačša neboli premietnuté do pozemkovej knihy prídelové listiny, výmery o prídeloch, konfiškácie
a i., zápis zmien vlastníctva nebol úplný, na označovanie vlastníka sa okrem mena a priezviska nepoužívali ďalšie identifikátory, z čoho rezultovali zámeny
osob a nedorozumenia) [9],
b) v dosledku preferovania užívacích vzťahov ku kolektivizovaným formám využívania pol'nohospodárskej
pody a lesnej pody oproti vlastníckym vzťahom došlo ku globálnemu oddeleniu vlastníctva od užívania
a k utlmovaniu vedomia vlastníka o jeho vlastníckom
práve, čo bolo ešte znásobené skutočnosťou, že v období 1951 až 1989 nijaký orgán štátnej správy nebol
poverený
aktualizáciou
informačného
systému
o vlastníckych vzťahoch k nehnutel'nostiam v extraviláne [11],
c) k násilnému zahmlievaniu vlastníckych vzťahov k nehnutel'nostiam a ich nahrádzaniu rozmanitými náhradnými vzťahmi prispel i vel'ký sortimentný nárast
vlastníckych a užívacích vzťahov k nehnutel'nostiam
v období posledných 40 rokov pred rokom 1989.
V bohatstve tohto sortimentu vlastníckych a užívacích
vzťahov sme sa prebojovali medzi krajiny, ktoré tvorili
svetovú špičku (súkromné vlastníctvo, osobné vlastníctvo, vlastníctvo štátu, právo osobného užívania pozemkov, právo trvalého užívania pozemkov, právo
hospodárenia s národným majetkom, právo družstevného užívania, právo užívania na zabezpečenie výroby, právo užívania lesných pozemkov, náhradné užívanie pozemkov, dočasné užívanie podl'a 5 právnych
noriem, záhumienky členov jednotných rol'níckych
družstiev, osobné vlastníctvo bytov, družstevné vlastníctvo, vlastníctvo spoločenských organizácií, vlastníctvo nesocialistických organizácií a ďalšie).
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a katastra SR

Povinnosť komplexne
evidovať právne vzťahy
k nehnutel'nostiam právne predpisy neukladali nikomu. V existujúcej evidencii nehnutel'ností a právnych
vzťahov k nim narastal chaos. To mala za následok
práv nu neistotu vlastníkov, znemožňovanie di sponovania s vlastníctvom a nízky stupeň jeho možného
využitia;
d) spoločensky nevhodne vysoký stupeň rozdrobenosti
pozemkov, na ktoré sa viažu vlastnícke vzťahy (na
49 tisíc km2 územia SR 12,5 milióna parciel) a spol 0čensky neúnosný počet spoluvlastníkov k jednej nehnutel'nosti s vel'kým počtom malých podielov (keď
nie je zriedkavosťou, že reálna hodnota spoluvlastníckeho podielu k pozemku je menšia ako 1 mZ) dosledok niekdajšieho uhorského dedičského práva
s neobmedzenou možnosťou drobenia pozemkov pri
dedičstvách,
e) prevod a prechod vlastníckeho práva k pozemkom
v intraviláne aj v extraviláne, ktoré boli trvale zabraté
pod stavby (vodné nádrže, cesty, železnice, regulované vodné toky, továrne, komplexná bytová výstavba,
a i.) vyvlastnením, resp. vykúpením bol iba čiastočne
zrealizovaný [10],
f) prechod vlastníckeho práva dedičstvom k povodným
nehnutel'nostiam,
ktoré boli skolektivizované a ku
ktorým teda bola zamedzená možnosť výkonu vlastníckych práv, bol vačšinou možný iba zjednodušeným sposobom evidencie bez kompletnej geometrickej definície parciel v extraviláne; také zjednodušené
evidovanie nehnutel'ností a vlastníckeho práva k ním
je dnes nepoužitel'né a musí sa prácnym sposobom
táto skupina dedičstiev osobitným postupom doriešiť
(zákon č. 293/1992 Zb., zákon Č. 180/1995 Z. z.),
g) súčasná vlastnícka štruktúra nehnutel'ností v extraviláne v SR je výsledkom reálnych hospodárskych, sociálno-politických
a historických procesov sankcionovaných viacerými pozemkovými reformami. výsledný stav významne ovplyvnilo pomalé a nedosledné prekonávanie feudálnych prvkov v organizácii
pol'nohospodárskej
výroby v predlitavskej časti Rakúsko- Uhorska a zastavenie prirodzeného vývoja pozemkového vlastníctva v dosledku zavedenia kolektivistických foriem hospodárenia na pode.
Vo výslednici sme mali v závere 1989 roka na úseku
evidovania nehnutel'nosti
a evidovania vlastníckeho
práva k ním, v dosledku dedičstva minulosti, zdedený
zlo žitý, komplikovaný, málo prehl'adný a pre potreby
právneho štátu nedostatočne funkčný systém, ktorý sa
začal prejavovať prvkami evidenčného chaosu. Systém
bol prvkom právnej neistoty, zdrojom problémov pri
disponovaní s nehnutel'nosťami, prameňom ťažkostí pri
uplatňovaní vlastníckych práv, pri reštitúcii nehnutel'ností a prekážkou rozvoja podnikatel'skej činnosti.
Vynorila sa urgentná a nevyhnutná úloha zdokonaliť
štátne evidovanie nehnutel'ností a právnych vzťahov
viažucich sa k nehnutel'nostiam, zvýšiť efektívnosť právnej úpravy v tejto oblasti a prispieť k zvýšeniu právnej
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istoty v súlade s potrebami rozvoja spoločnosti. Doležitý krok na tejto ceste znamenal
Ústavný zákon
č. 100/1990 Zb., ktorý deklaroval v či. 7 zrovnoprávnenie vlastníckeho práva občanov, právnických osob i štátu, ako aj poskytovanie rovnocennej ochrany tomuto
právu. Zrovnoprávnenie všetkých druhov vlastníctva na
tej istej hierarchickej úrovni - ústavným zákonom bo10 potvrdené či. 20 Ústavy Slovenskej republiky [1].

Či. 20 Ústavy Slovenskej republiky z 1. septembra 1992,
ktorý je súčasťou druhého oddielu - základných l'udských práv a slobod, ustanovuje: "Každý má právo
vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov
má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje."
V podstate je predmetná textácia slovenskej ústavy
identická s textáciou nemeckej ústavy [2], ktorá v či. 14,
(1) uvádza: "Vlastníctvo a dedičské právo sú zaručené.
Zákon stanoví ich obsah a obmedzenia."
2.1 Vlastníctvo
sloboda

nehnutel'nosti

a osobná

V rámci ústavného systému SR je vlastníctvo, a teda
i vlastníctvo nehnutel'nosti (pod nehnutel'nosťou treba
rozumieť pozemok alebo trvalú stavbu pevne spojenú
so zemou) prvkom základných l'udských práva slobOd
a ako také musí mať poskytnutú primeranú ochranu,
ktorá má zrejmú vnútornú spojitosť s osobnou slobodou. Záruka vlastníctva má funkciu zabezpečiť jednotlivcovi (resp. právnickej osobe) určitý rozsah slobody
vo vzťahu k jeho vlastníctvu, a tým mu umožniť organizovať si život na vlastnú zodpovednosť.
Funkcia záruky vlastníctva chrániť slobodu nesúvisí
iba s ochranou materíálnej základne slobody každého
občana organizovať si život. V právnom štáte záruka
vlastníctva ako právo na slobodu má právnu a spol 0čenskú doležitosť. Právo na slobodu je zamerané proti
chápaniu vlastníctva ako prostriedku, ktorý by slúžil na
riadenie sociálneho rozvoj a a na realizáciu politíckých
ciel'ov. Teda slobodné vlastníctvo je určené na obmedzenie moci štátu uplatňovanej voči jeho občanom. Týmto sa funkcía záruky vlastníctva, t.j. ochraňovať slob 0du, neobmedzuje iba na záujmy osobného vlastníctva
každého jednotlivca, ale zohráva tiež úlohu pri ochrane
slobody celej spoločnosti. V rámci rozdelenia moci
v právnom štáte medzí jednotlivca a celok reprezentovaný štátom, jednotlivec rešpektuje štát, najma zákonné
obmedzenia realizácie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam a štát uznáva nenahraditel'nú funkciu súkromného sektora vrátane súkromného získu a vytvára systém záruk na ich ochranu. Záruka vlastníctva nehnutel'ností tak znamená fundamentálne
právne a spol 0čenské rozhodnutie právneho štátu, ktoré zároveň zabraňuje tomu, aby sa vlastníctvo, a teda aj vlastnené
nehnutel'nosti stali položkou, s ktorou by bolo možné
manipulovať v politickom boji o moc.
Záruka súkromného vlastníctva súvísí s ostatnými
ústavnými právami, ako napr. základné právo podnikať
(či. 35 ods. 1 Ústavy SR), z ktorého sa odvodzuje právo
na slobodné (trhové) hospodárstvo. Záruka súkromného vlastníctva tiež súvisí s ústavným právom vytvárať
združenia (či. 37 ods. 1 Ústavy SR) a tiež s právom na

slobodnú volbu povolania (či. 35 ods. 1 Ústavy SR).
Z tohto vzťahu medzi právami vyplýva na jednej strane,
že záruka vlastníctva, čo je právo na slobodu, je úplná
len s ďalšími spomenutými slobodami, kým na druhej
strane ďalšie práva (slobody) si vyžadujú byť doplnené
zárukou vlastníctva, bližšie vlastníctva nehnutel'nosti.
2.2 Vlastníctvo
nehnutel'nosti
a obmedzenie
jeho nadobúdania
Záruka vlastníctva nehnutel'nosti, ako základné právo,
bude spoločensky akceptovaná občanmi právneho štátu
za súčasného splnenia dvoch podmienok:
a) ak vysoký počet záujemcov bude mať priležitosť získať a udržať si vlastníctvo, čiže ak bude vel'ký počet
vlastníkov nehnutel'ností,
b) ak rozsah nadobúdaného vlastníctva bude spodným
limitom vel'kosti nehnutel'nosti limitovaný a to takým
limitom, ktorý ešte umožní v zadefinovaných ekonomických a enviromentálnych
podmienkach realizovať výkon vlastníckeho práva so ziskom pre vlastníka
a so ziskom pre spoločnosť, čiže ak bude obmedzený
počet vlastníkov.
Občanom právneho štátu musí byť umožnené skutočne využiv ať základné právo, ktoré štát poskytuje a skúsiť tak, ako toto právo a zodpovednosť z neho vyplývajúca fungujú. Premyslená politika v oblasti vlastníckych
vzťahov zo strany štátu može priamo alebo nepriamo
pomocť širšej vrstve záujemcov stať sa vlastníkmi nehnutel'ností (napr. podporou tvorby kapitálu). Na druhej strane premyslená politika štátu v oblasti vlastníckych vzťahov k nehnutel'nostiam
može priamo alebo
nepriamo zabrániť tvoreniu takých reálnych drobných
nehnutel'ností alebo tvoreniu takých malých spoluvlastníckych podielov k nehnutel'nostiam, ktoré znemožňujú
ekonomicky a enviromentálne racionálny výkon vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam.
Realizáciou zásady vel'kého počtu vlastníkov štát plní funkciu zabránenia koncentrácii vlastníctva nehnutel'ností, ak takáto koncentrácia je v protiklade s funkciou záruky vlastníctva v zmysle slobody. A to nielen
koncentrácia vlastníctva v rukách štátu, ale ani koncentrácia vlastníctva v rukách obce - obecného úradu
(tzv. komunalizácia vlastníctva), ani koncentrácia vlastníctva v rukách niekol'kých súkromných vlastník ov
(monopol súkromného vlastníctva nehnutel'ností). SÚčasný stav vlastníctva nehnutel'ností v pol'nohospodárskom a lesnom extraviláne v SR je charakterizovaný
okrem iného nežiadúco vysokým stupňom rozdrobenosti nehnutel'ností, ktoré sú predmetom vlastníckeho práva (t.j. povodných nehnutel'ností spred 1. 1. 1950, čiže
z obdobia spred kolektivizácie), nežiadúco vysokým počtom vlastníkov a vel'kým počtom spoluvlastníckych
podielov, ktorých reálna hodnota nie výnimočne je
menšia než 1 m2• Je to dosledok historického vývoja
vlastníctva nehnutel'ností v SR už aj pred rokom 1948,
keď na Slovensku, resp. v bývalom Uhorsku absentovala právna úprava zohl'adňujúca podmienku b).
Táto podmienka, ktorá je istým sposobom už dávnejšie inkorporovaná do právnych systémov demokratických krajín Európy, bola prijatá Národnou radou SR
až v roku 1995 [3]. Počet vlastníkov nehnutel'ností
v pol'nohospodárskom
extravilane je dokonca taký vel'ký, že ani prípadná realizácia pozemkových úprav [4]
sama osebe nezabezpečí utváranie takých vlastníckych
celkov v SR, ktoré by bez prikúpenia alebo prenájmu
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ďalších pozemkov garantovali racionálne ekonomické
fungovanie podohospodárskej
jednotky v trhovom mechanizme.
Záujem spoločnosti diktuje, aby vybrané nehnutel'nosti, vzhl'adom na ich osobitné funkcie, bol i iba vo vlastníctve štátu. Tento záujem je stelesnený v čI. 4 Ústavy
SR [1], podl'a ktorého nerastné bohatstvo a vodné toky
sú vo vlastníctve SR. Nadvazne na to čI. 20 ods. 2 Ústavy SR uvádza, že "Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok
okrem majetku uvedeného v čI. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečenie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, može byť
iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osob. Zákon tiež može ustanoviť, že určité veci
možu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických
osob so sídlom v SR."
2.3 Vlastníctvo
nehnutel'nosti
a obmedzenie
jeho udržania
- vyvlastnenie
Záruka vlastníctva nehnutel'nosti, ako subjektívne základné právo vlastníka, zahfňa predovšetkým právo
vlastniť a udržať si konkrétnu nehnutel'nosť. V tomto
rozsahu je sloboda vlastníctva zárukou status quo. Zabranie vlastníctva proti voli vlastníka je prípustné iba
za podmienok uvedených v Ústave SR (čI. 20 ods. 4) [I]
a v príslušných zákonoch, t.j. tých ktoré uvádzajú podrobnú úpravu o vyvlastneni. Podl'a čI. 20 ods. 4 Ústavy
SR vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho
práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom
záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Podobne nemecká ústava v čI. 14, (3) [2] ustanovuje
"Vyvlastnenie je prípustné iba na verejný prospech.
Može byť vykonané iba zákonne, alebo na základe zákona, ktorý urči i druh a rozsah kompenzácie. Kompenzácia bude stanovená s primeraným zohl'adnením verejných záujmov a zainteresovaných osob. V prípade rozporu ohl'adne výšky kompenzácie, ktorá má byť vyplatená, možno sa obrátiť na správny súd."
Podl'a Ústavy SR je vyvlastnenie v SR prípustné len
z dovodov verejného prospechu. V jednotlivých prípadoch je vyvlastnenie nevyhnutné na dosiahnutie verejného prospechu. Samozrejme, ak účel sledovaný navrhovaným vyvlastnením možno dosiahnuť iným prijatel'ným sposobom, vyvlastnenie je neprípustné; z toho vyplýva, že vyvlastnenie nehnutel'nosti je posledná možnosť. V prípade zachovania uvedených podmienok je
zásada status quo nahradená vyvlastnením nehnutel'nosti, aby mohli byť splnené požiadavky verejného prospechu v právnom štáte a v spoločenskom systéme poskytujúcom záruku vlastníctva.
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limitujúcim faktorom obmedzenia vlastníctva. Vychádza sa pritom z poznani a, že poda sa nerozširuje, jej
využívanie nemožno nechať na nevypočítatel'nú hru
slobodných sil a rozmarov jednotlivca - vlastníka pozemku, ale naopak, spravodlivý spoločenský systém
v právnom štáte vyžaduje, aby bol verejný záujem rešpektovaný v omnoho vačšom rozsahu, pokial' ide
o pozemok, ako keď ide o iný druh majetku. Podl'a
čI. 2 ods. 3 Ústavy SR vlastníctvo zavazuje. Nemožno
ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami
chránenými
zákonom. Výkon
vlastníckeho práva nesmie poškodzovať l'udské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom. Aj táto pasáž je
v podstate rovnaká s analogickou pasážou nemeckej
ústavy, ktorá v čI. 14 (2) uvádza: "Vlastníctvo predstavuje závazok. Aj jeho užívanie musí slúžiť verejnému
prospechu."
Ingerencia verejného záujmu sa realizuje do pozemkového vlastníctva v sérii spoločenských regulatívov týkajúcich sa územného plánovania, stavebného zákona,
právnych noriem regulujúcich využívanie pol'nohospodárskeho podneho fondu a lesného podneho fondu, pozemkových úprav, ustanovenia hraníc zastavaného územia obce, možností a podmienok zmien druhov pozemkov (zmeny vyžadujúce povolenie a nevyžadujúce povolenie), ochrany prírody a krajiny, ochrany vod a vodného hospodárstva i ďalších oblastí enviromentálnej
ochrany. Doležité je, aby sa systém predmetných spol 0čenských regulatívov nepremenil na verejné právo vyššieho práva štátu.

2.4 Pozemkové
vlastníctvo
a obmedzenie
výkonu tohto vlastníctva
Možnosti využívania pozemkového vlastníctva (podmnožina vlastníctva
nehnutel'nosti)
sú predmetom
značných obmedzeni.
Ciel'om pozemkovej politiky
v SR nie je redukcia pozemkového vlastníctva, lež naopak hl'adanie riešenia, ako súčasti verejného práva,
ktoré obmedzuje vlastníctvo na rozsah potrebný pre
príslušný sektor. Realizácia vlastníctva musí zároveň
slúžiť verejnému prospechu. Zákonné dosledky tohto
druhu nie sú vyvlastnením a vačšinou ani nevyžadujú
kompenzáciu. V podstate ide o hl'adanie rovnováhy
medzi záujmami spoločnosti a záujmami jednotlivca.
Verejný prospech je tu orientačným bodom a zároveň
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3. Operát katastra nehnutel'ností a realizácia štátnej záruky vlastníctva nehnutel'ností
Doležitým prvkom garantovania vlastníctva k nehnutel'nostiam v nových podmienkach bol o prijatie zákona
č.265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam
[5] a zákona SNR
č.266/1992
Zb. o katastri nehnutel'ností v SR [6].
V tomto duchu posobí i nový zákon č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) [7], ktorým
boli oba predchádzajúce
zákony nahradené. Kataster
nehnutel'ností v zmysle zákona č. 266/1992 Zb. i v zmysle zákona č. 162/1995 Z. z.je informačný systém, ktorý
plní dvojjedinú funkciu, a to ako nástroj na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane právnych vzťahov k nehnutel'nostiam a slobod a pri využívaní a ochrane nehnutel'ností a súčasne ako štátny informačný systém
o nehnutel'nostiach
a o vlastníckych a iných vecných
právach k nehnutel'nostiam, čím je realizovaná hospodársko-orgnizátorská
funkcia (utváranie podmienok
obchodu s nehnutel'nosťami, podnikatel'skej činnosti,
ochrana podneho fondu, ochrana životného prostredia).
Nenahraditel'ná úloha tohto štátneho informačného
systému spočíva vo zvyšovaní právnej istoty fyzických
a právnických osob, čo je nevyhnutne spaté s budovaním právneho štátu, ako aj vo využívaní evidenčno-informačných úloh katastra pri rozvoji trhového mechanizmu v rámci prevodu a prechodu vlastníctva k nehnutel'nostiam a pri realizácii iných vecných práv. Svojimi
kompetenciami sa kataster nehnutel'ností, resp. katastrálny zákon [6] a [7] dostal na úroveň porovnatel'nú
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s úrovňou právnych úprav analogických informačných
systém ov demokratických krajín Európy.
Jedným z intenzívne posobiacich faktorov, ktoré v súčasnosti ešte neumožňujú zabezpečiť plnú funkčnosť
a použitel'nosť štátneho informačného systému - katastra nehnutel'ností je nedobudovanosť
bázy údajov
o vlastníckych vzťahoch k nehnutel'nostiam v takej podobe, ktorá by umožňovala
okamžité poskytovanie
všetkých informácií z tejto bázy [9]. Úloha dobudovať
túto bázu údaj ov, resp. pretransformovať ju z dnešnej
čiastočne ešte latentnej podoby do definitívnej podoby
zápisov na listoch vlastníctva je absolútne prioritná úloha katastrálnych úradov [10]. Ide o úlohu rozsahom náročnú, rozpočtovo nákladnú ale celospoločensky urgentnú. Analýza tejto úlohy prekračuje možnosti tohto
príspevku [11]. Osobitne doležité vlastnosti tohoto informačného systému, ktoré ovplynňujú jeho funkciu záruky vlastníctva, sú verejnosť, hodnovernosť a závaznosť údajov katastrálneho operátu.
3.1 Verejnosť
katastrálneho
operátu
Jednou z hlavných zásad bývalého pozemkového katastra a pozemkových kníh, ako i súčasnej právnej úpravy
katastra, je verejnosť ich operátov. Je prirodzené, že
v demokratickej spoločnosti musí byť činnosť štátnych
orgánov pod verejnou kontrolou, a preto je správne zásadu verejnosti zachovávať. Každý má právo robiť si
z katastrálneho operátu odpisy, výpisy alebo náčrty alebo požadovať ich vyhotovenie. Verejnosť katastrálneho
operátu je obmedzená iba na osobitnom úseku ochrany
osobných údaj ov v informačnom systéme (zbierka listín) a v prípade informácií o nehnutel'nostiach významných z hl'adiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

va z Ústavy SR a katastrálny zákon ako nositel' konštitutívnosti zápisov v katastri je vo vzťahu k Občianskemu zákonníku lex specialis. Aj príslušné ustanovenia
Občianského zákonníka a iných právnych predpisov
o nehnutel'nostiach by sa mali vykladať so zretel'om na
túto zásadu.

Záruka vlastníctva nehnutel'ností predpokladá, že existuje súkromné vlastníctvo nehnutel'ností rovnoprávne
s ďalšími vlastníctvami. Ak neexistuje, nie je potrebná
záruka vlastníctva.
Vlastnícky vzťah k nehnutel'nosti, ktorý možno označiť ako vol'ný ale spoločensky závislý, je základným
predpokladom slobody jednotlivca v súkromnej oblasti
i v ekonomickej oblasti. Takýto vzťah k nehnutel'nosti
spíňa všetky požiadavky vyplývajúce zo spoločenských
potrieb a verejnoprospešných
požiadaviek. Úroveň riešenia vlastníckeho vzťahu k nehnutel'nostiam v právnom systéme SR znesie porovnanie s analogickou úrovňou riešenia v právnych systémoch krajín európskeho
spoločenstva.
Katastrálny
zákon svojou koncepciou verejnosti,
hodnovernosti a závaznosti údaj ov katastra plní nenahraditel'né funkcie v právnom štáte. Po dobudovaní bázy údajov o vlastníckych vzťahoch k nehnutel'nostiam
bude i na úseku poskytovania informácií uspokojovať
bez problémov všetky požiadavky v štáte, ktorý smeruje
k trhovej ekonomiky.

3.2 Hodnovernosť
údajov
katastra
Hodnovernosť údajov katastra znamená, že každý mMe
veriť, že údaje obsiahnuté v katastri zodpovedajú právu
a skutočnosti a že každý sa na tieto údaje može spol'ahnúť s výnimkou toho, kto vie, že zápis údajov bol urobený v katastri nesprávne. Katastrálny zákon [7] taxatívne
stanovuje, ktoré údaje sú hodnoverné (ak nie je preukázaný opak).
3.3 Závaznosť
údajov
katastra
Kataster ako informačný systém slúži širokému okruhu
subjektov. Je najúplnejším zdrojom informácií o právach k nehnutel'nostiam
a o nehnutel'nostiach.
Nový
katastrálny zákon [7] taxatívne ustanovuje, ktoré údaje
katastra sú závazné.
Do katastra
nehnutel'ností
podl'a § 41 zákona
č. 162/1995 Z. z. katastrálny úrad vpisuje ním povolené
vklady zmlúv a zakladatel'ských listín a záznamové listiny, ktorými sú najma rozhodnutia štátnych orgánov
vrátane súdov, priklepnutie licitátora na verejnej dražbe, osvedčenie notára (verejné listiny), nájomné zmluvy
a zmluvy o správe nehnutel'nosti štátu a obcí (iné listiny) a vpisom do katastra sa údaje o právach k nehnutel'nostiam a ďalšie zákonom stanovené údaje o nehnutel'nostiach stávajú hodnovernými a závaznými.
Kto svoje právo k nehnutel'nosti preukáže platným
listom vlastníctva, založeným po 1. I. 1993, nepotrebuje
iný dokaz o svojich právach. Kto takéto právo popiera,
može ho vyvrátiť iba žalobou na súde. V tomto spočíva
konštitutívna zásada katastrálneho zákona, ktorá vyplý-
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FSv eVUT v Praze

Zeměměřické předměty jsou u nás spojeny s technickým vysokoškolským studiem od samého počátku. Při
zahájení výuky 12 synů z rodin českých stavů na dvouletém Stavovském inženýrském ústavu v Praze Kristiánem Josefem WiIlenbergem dne I. I. 1718 (na podkladě
žádosti k Leopoldu I. z roku 1705) byla aplikovaná geometrie, tj. geodézie, jedním ze 4 přednášených předmětů. Významnými nástupci se postupně stali Jan Ferdinand Schor a František Linhart Herget, který zeměměřické předměty zařadil do 1. ročníku tehdy již tříletého
studia. Po roce 1806, kdy se škola změnila na Stavovský
technický ústav, měřické předměty přednášel Adam
Bittner, rýsování vedl Josef Havle. Po roce 1838 přednášel věhlasný Christian Doppler, dále profesoři Partl,
Matzka, John a od roku 1851 vynikající vědec, topograf
prof. Karel Kořistka - viz [5], [9].
Na všech významných technických školách habsburskémonarchie byl stav obdobný. Zeměměřické discipliny bylo možno studovat jen výběrem geodetických
předmětů na jiných samostatných oborech, většinou
stavebního nebo kulturního inženýrství. Geodézie se
však přednášela i na oborech strojírenských a později
elektrotechnických.
Po zřízení funkce civilních techniků r. 1860, po dokončení reambulace stabilního katastru a zejména po zavedení evidence katastru daně pozemkové roku 1883 byl v praxi stále více pociťován nedostatek zeměměřických specialistů. Již roku 1863 vystoupil pedagogický sbor vídeňské polytechniky včele
s profesory Hartnerem
(autorem známé učebnice)
a Herrem s podáním císaři o zřízení samostatného zeměměřického studia. Navrhováno bylo jako tříleté.
V našich zemích se stal spolu s profesory Jelínkem
a R. Skuherským průkopníkem snah o zavedení samostatného zeměměřického studia právě prof. Karel Kořistka. Roku 1864 rozdělil své přednášky na Geodesii I
ve 2. ročníku a Geodesii II v 5. ročníku stavebního inženýrství. Tím zahájil připravu specializovaných geodetických předmětů pro pozdější potřeby samostatného rovnoprávného
(čtyřletého) studia. Na letošek připadá
90. výročí úmrtí prof. Kořistky, a proto považuji za
vhodné připojit krátký odstavec, popisující jeho životní
a vědeckou dráhu.
Karel František Edvard Kořistka (obr. I) se narodil
7. února 1825 v Březové na Moravě [4]. Po maturitě na
gymnáziu si zapsal na filosofické fakultě vídeňské university matematiku, fyziku a astronomii a současně na
polytechnice mechaniku a chemii. Od roku 1843 studoval na Lesnicko-hornické akademii v Banské Štiavnici
hornický a hutnický běh. Na této škole se stal po krátké
praxi ve vídeňské mincovně od roku 1848 asistentem
matematiky a fyziky u prof. Dopplera. O rok později
odešel na nově založenou techniku v Brně, kde byl jmenován profesorem praktické geometrie a základů lesního hospodářství. V roce 1851 přestoupil jako řádný profesor matematiky a geodézie na Zemský polytechnický
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ústav v Praze. Projevil značný organizační talent, podporovaný mnoha studijními cestami po Evropě. Za přínos k rozvoji výuky a za zásluhy vědecké byl pro rok
1863/4 zvolen I. rektorem utrakvistického Královského
českého polytechnického ústavu. Po národnostním rozdělení polytechniky r. 1875 byl přeložen na německou
větev. Jeho odborná činnost se po tři desetiletí soustřeďovala především na studium terénních tvarů a možností jejich zobrazení, zejména na způsoby určení
a způsobu zobrazení výšek; zasloužil se o rozšíření vrstevnic. K měření na trigonometrickém
principu konstruoval tzv. zrcadelný hypsometr. Pro zvýšení plastičnosti mapy volil pro různé výškové vrstvy různé barvy
a jejich odstíny, které případně ještě jemně podstínovával. Svou metodu v praxi mnohokrát ověřil. V letech
1850-1860 pro vídeňský geologický ústav vedl geologické profily ve východních Alpách a z Vídně přes Štýrsko a (chorvatskou) Krajinu do Terstu. Známé jsou jeho práce z těchto let i z Moravy, Slezska, Krkonoš
a okolí Prahy (první vrstevnicová mapa Prahy z roku
1858) nebo z oblasti Vysokých Tater. Druhým výrazným oborem jeho činnosti byla hospodářská statistika.
Byl významně činný publikačně i ve vědeckých společnostech, po krátký čas byl poslancem zemského sněmu
a říšské rady a byl povýšen do rytířského stavu. Do výslužby odešel roku 1893, zemřel 19. ledna 1906.
Od akademického roku 1868/9 přednášel geodézii I
a II paralelně v českém jazyce prof. František Miil1er
(1835 -1900), který původní přednášky suploval v češtině už od roku 1863. Od této doby se datuje údobí česky
pěstěné geodézie; národnostní motivace byla ve snahách o úpravu studia velmi výrazná. Roku 1870 vznikl
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Český polytechnický ústav, jehož profesorský sbor žádal o osamostatnění zeměměřického studia, a L 1879
vznikla postátněním C. k. česká vysoká škola technická
(ČVŠT). Prof. F. Miiller (ObL 2) v roce 1886 začal psát
na popud studentů významnou (i když nedokončenou)
učebnici Kompendium geodesie a sférické astronomie,
která za vydatného přispění Spolku inženýrů a architektů a nově založené České matice technické vycházela až
do roku 1909 (už za spolupráce a později přímého autorství prof. Františka N ovotného [1864-1918]). Toto dílo spolu s pracemi dalších autorů představovalo další
krok k technické samostatnosti. Jeho významu a hodnocení je věnována např. práce [10], zahrnující i základní
životopisná a pracovní data obou autorů. Za pozornost
stojí, že prof. František Miiller byl rektorem CVŠT právě v roce zahájení dvouletého zeměměřického běhu,
o němž bude pojednáno v dalším textu.
Po zavedení polygonální (teodolitové) instrukce v roce 1887 se v praxi dále prohloubil nedostatek kvalifikovaných měřičů. Na pražské škole zavedl v 90. letech nové specializované přednášky Ing. K. Vosyka (geodézie
pro zemědělství) a Dr. V. Láska (astronomie a geofyzika, výpočty sítí, fotogrammetrie). Na podnět ministerstva financí vydalo ministerstvo kultu a vyučování právě před 100 lety výnos č. 13051 ze dne 2. 2. 1896, jímž byl
od školního roku 188617 zřízen na vysokých technických školách (zejména ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci a Brně) dvouletý zeměměřický běh, organizovaný
v rámci obecného odboru (fakulty). Úplné osnovy na
ČVŠT v Praze včetně jmen přednášejících uvádí tab. I.
Z pedagogického hlediska je zajimavé, že předměty vědeckého základu (zejména matematika) představovaly
asi 35 %.
Před pětičlennou komisi I. státní zkoušky, vedenou
na české technice v Praze prof. F. Miillerem, předstoupilo I. I. 1898 8 kandidátů; historicky prvním absolventem byl Josef Lukeš z Peřimova (též Pejřimova) v Čechách [5]. Na České vysoké škole technické v Brně se
konala státní zkouška poprvé 12. 7. 1902 za předsednictví prof. Josefa Ličky. Absolvovali 3 studenti z 6 posluchačů čtvrtého semestru [6]. "Vyšli do života jako nejposlednější, jimž se dostalo jen polovičního vysokoškolského vzdělání, ač zeměměřiči byli nejstarší kategorií veřejných techniků. Šli do života a museli vlastní
prací doplňovati si i teoretické i praktické znalosti, aby
se udrželi schopnými soutěže" - [5].

Ve školách a zcela jednotně i v odborných spolcích
a organizacích - nikoli však ve vládních úřadech nebo
ve spolcích stavebních inženýrů - přetrvával požadavek na alespoň tříleté, většinou však čtyřleté studium.
Říšský sjezd civilních geometrů deklaroval tento požadavek roku 1903, Spolek českých zeměměřičů při svém
založení v roce 1912. V roce 1908 došlo k bojkotu dvouleté formy studia ve Lvově. Ministerstvo školství v roce
1910 oznámilo, že uvažuje o prodloužení studia na 3 roky a dokonce ještě v roce 1916 si ověřovalo zájem. vývoj argumentů v našem prostředí (často s emociálním
zabarvením) můžeme velmi plasticky po roce 1913 sledovat v četných článcích na stránkách Zeměměřičského
věstníku.
Učební osnovy dvouletého běhu (kursu) pro zeměměřiče byly zaměřeny výhradně k potřebám evidence

katastru daně pozemkové. Forma studia nevedla k zrovnoprávnění s jinými technickými obory, příslib rovnocenného služebního a finančního postavení nebyl ministerstvem financí dodržen. Také obsah studia byl nepostačující pro výchovu měřičů specialistů v rychle
a hromadně se rozvíjejících oborech, dnes zahrnovaných zejména pod pojem inženýrskoprůmyslové
a stavební geodézie. Rozsah výuky se nepřetržitě zvětšoval
formou doporučených přednášek při vysoké věcné a časové náročnosti studia. Tab. 2 přináší srovnání hodinových dotací a počtu předmětů při otevření a při posledním běhu, který se konal v roce 192617. Pro zajímavost
je v tabulce uvedeno í tříleté bakalářské studium katastru nemovitostí, zavedené ve školním roce 1994/5, kterým se určitým způsobem uzavírá spirála dosavadního
vývoje. Počet vyučovacích hodin přednášek a cvičení je
uváděn v obvyklém součtovém tvaru.
V poválečných 20. letech se zeměměřické vysokoškolské studium v jednotlivých evropských zemích výrazně
lišilo, jak alespoň na počtech hodin a předmětů dokládá tab. 3. Známá škola v Curychu měla sedmisemestrální a připravovala čtyřleté studium. Hodinovou dotaci
jako v Záhřebu měla ještě např. škola ve Varšavě (8. semestr byl určen pro diplomovou práci stejně jako poslední rok v Rize), kdežto vídeňská technika reformou,
o níž se zasloužil prof. E. Doležal, vyrovnala úroveň
Drážďan, Mnichova a Helsinek. V naších odborných
kruzích, které předložily svůj návrh čtyřletého studia
v roce 1920 (nezúčastnila se pouze poměrně významná
německá technika v Brně), byla rakouská úprava považována za neperspektivní kompromis [2], který však pro
značnou podobnost podmínek zřejmě ovlivňoval i názor našich úřadů.
V návrhu Ministerstva školství (MŠ) a národní osvěty, uvedeném v tab. 3, nebyla stanovena délka studia.

1996/82

Geodetický a kartografický
ročník 42/84, 1996, číslo 4

Předměty

obzor

83

Semestr
zimní
přednášky

letní
cvičení

přednášky

cvičeni

1. ročník podle stavu 1896-97
I. Matematika (Ed. Weyr)
2. Deskriptivní geometrie (K. Pelz)
3. Fysika (K. V. Zenger)
4. Věda právní a správní (Dr. Fiedler)
5. Godézie nižší (Fr. Miil\er)
Repetitorum

7
5

I
-

-

5
5

7
-

4
5
5

I
6
3
-

-

6
I

-

-

6

22

8

21

17

I

5
3
3

I
3

II. ročník podle stavu 1897-98
6. Matematika II (Ed. Weyr) . .
7. Geodézie vyšší (Fr. Miil\er).
.
8. Astronomie sférická (Fr. Miil\er)
9. Nauka o kat astru (Ing. Fr. Novotný)
10. Zhotoveni plánů situačních a polohopisných
(Ing. Fr. Novotný)
II. Národní hospodářství (Dr. Fíedler)
12. Polní produkce hospodářská (Dr. Fr. Stoklasa)
13. Zákony komasační (Dr. Fiedler)

5
3
-

3

Doporučený
(Ing. F. Novotný)

3

-

5
5
3

-

3

189617
192617
1994/5

-

4
12

14
35

7
24

Rok

povinné

Celkem hodin
povinné (doporučené)

doporučené

hodin

počet

hodin

počet

81 + 36
86+ 57
60+ 102

13
23
34

1+ O
72+35
0+ 4

21
2

Semestrů

povinné
hodin

Ríga1)
Vídeň
Záhřeb1)
ČSR:
návrh VŠ
návrh MŠ
Praha

1924
1924
1920

8+2
6
8

1923
1923
1939

8
?
6

-

I

117
143
162

I

Předměty
Vysoká škola
(VŠ)

-

předmět:

Semestrů

4
4
6

3

-

Předměty
Školní
rok

-

-

24
46

Celkem počet hodin v obou roč.
Fotogrammetrie

-

doporučené
přednášek

189+ 148
126+ 63112
162+148

48
36
39

178+ 92
219112
147+ 84

49

1) neuvedena
existence, respektive podíl doporučených
MŠ = Ministerstvo školství

45

hodin

přednášek

22+6

7

20+19
9
73+60

10
32

Týdně
minimálně
hodin

(118)
(250)
(166)

29,3
45,8
27,0

Celkem
minimálně
hodin

Týdně
minimálně
hodin

337
189'12
310

42,1
31,6
38,8

270
219'12
231

33,8
?
38,5

předmětů

Návrh z roku 1920 dokonce snižoval oproti probihajícímu a kritizovanému dvouletému studiu počet geodetických odborných předmětů o 27 %. V dubnu 1920, červenci 1921 a v listopadu 1922 uspořádalo ministerstvo
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na vysokých školách a v odborných korporacích za
účasti ministerstev obrany a financí ankety, které však
nevedly k nalezení společného řešení [1]. Rozpory se týkaly i rozsahu neměřických disciplin a postavení geode-
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ta v praxi. V téže době se např. studium kulturního inženýrství prodlužovalo na 9 semestrů pří současné přeměně na vodohospodářský
obor, spojený s konstruktivním směrem v novou Vysokou školu inženýrského stavitelství. (Pro porovnání s tab. 2 a 3: týdenní počet hodin byl v tomto studiu 42,3.) V únoru 1925 se konala
v Brně významná manifestační schůze čs. zeměměřičů
[3], kteří požadovali čtyřleté studium, na které byly naše
školy zcela připraveny.
Kone~ně roku 1927 byl vydán zákon č. 115/27 Sb. z.,
kterým Ceskoslovensko jako jedna z posledních evropských zemí zavedlo tříleté samostatné zeměměřické studium s promočním právem a právem doktorátu. Zkušební řád pro oddělení zeměměřičského inženýrství byl
dán výnosem Ministerstva školství a národní osvěty
č. 54971- IV z léta 1928. Vzhledem k celkové situaci bylo
toto řešení považováno za optimální a splňující původní požadavky.
V souvislosti s takto uzavřeným letitým úsilím o reformu zeměměřického studia, zahájeným po polovině
19. století, je nutno v této druhé fázi připomenout zásluhy profesorů Pantoflíčka, Fialy a Ryšavého z Prahy,
Adamczika z pražské německé techniky, Čechury z Vysoké školy báňské v Příbrami, Smrčka, Kladiva a Semeráda z brněnské techniky, A. Tichého z Vysoké školy
zemědělské v Brně, Filkuky ze Záhřebu a zejména
a především zásluhy prof. Josefa Petříka (obr. 3). Protože v letošním roce uplynulo od jeho narození \30 let,
zmíním se krátce o jeho životní dráze.
Josef Petřík se narodil 22. března 1866 v Praze. Ve
svém rodišti 1890 absolvoval stavební odbor České vysoké školy technické. V následujících 15 letech prošel
bohatou praxí, ve které se stále více zabýval geodézií.
Z tohoto období připomeňme působení ve stavebním
úřadu slovinské Lublaně (městská triangulace a polygonizace), v Kanceláři pro projektování vltavsko-dunajského průplavu (nivelační a tachymetrická
měření
v úseku České Budějovice- Velenice) a v letech
1899-1905 v Kanceláři pro kanalizování řek Vltavy
a Labe (měření pro výstavbu zdymadel v úseku Mělník-Roudnice).
Po odchodu prof. Ličky na českou
techniku v Brně se od školního roku 1900/ I stal suplentem přednášek základní geodézie a katastru na ČVŠT
v Praze. Roku 1904 se habilitoval pro "měření katastrálni, jeho technický vývoj a evidence". Byl jmenován
přednostou nově zřízeného Ústavu praktické geometrie,
roku 1905 mimořádným a roku 1910 řádným profesorem. Z původních přednášek roku 1906 oddělil agrární
operace s výklady o scelování pozemků a stal se tak zakladatelem studijního oboru pozemkových úprav. Dále
roku 1911 jako samostatné vyčlenil partie o upravovacích a zastavovacích plánech a o 3 roky později zavedl
seminář praktické geodézie, zaměřený na počtářství
a vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Vedle dalších
odborníků (např. prof. F. Novotného) se věnoval tvorbě
jednoznačného
českého geodetického názvosloví. Byl
autorem oblíbených litografovaných
nebo tištěných
učebních podkladů. Tím, a svou ostatní činností, cílevědomě připravoval rozšíření zeměměřického studia, které by mohlo vychovávat "nejen zdatné zeměměřické
praktiky - inženýry pro všechny druhy prací vyměřovacích, ale také (... ) zdatný dorost pro geodetické práce vyššího druhu" a umožnilo obhajoby doktorátů a habilitací i zapojení do mezinárodní spolupráce. Pro akademický rok 192617 byl prof. Petřík zvolen rektorem,
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když dříve po 7 období zastával funkci děkana 6 různých odborů, respektive škol ČVUT. Snažil se o posílení pozic technických věd a o odstranění nebo alespoň
zmírnění nedorozumění ve vztahu některých oborů nebo institucí k zeměměřictví. Byl čestným doktorem
technických věd (ČVUT, 1935), nositelem Palmového
řádu francouzské Akademie věd (1927) a rytířem Čestné legie (1936). Jeho obsáhlá publikační činnost, kromě
množství prací z oblasti geodézie, stavební geodézie, fotogrammetrie, katastru a pozemkových úprav, zahrnuje
vedle biografií i zhruba 50 prací z dějin zeměměřictví,
které byly jeho osobní zálibou. Pro ilustraci nesmírné
pracovní aktivity prof. J. Petříka uvádím alespoň výčet
jeho nejdůležitějších
funkcí. Roku 1912 byl zvolen
I. předsedou nově založeného Spolku českých (později:
čs.) zeměměřičů; ve funkci setrval do roku 1933, ale nadále byl čestným předsedou. Roku 1927 se stal předsedou Masarykovy akademie práce, o rok později byl
jmenován kurátorem příruční knihovny ČVUT, poradcem pro otázky úpravy zeměměřického studia při ministerstvu financí a mimořádným (od 1933 odbornětechnickým) členem Patentního úřadu. V roce 1930 byl
zvolen 1. předsedou nově založené Čs. fotogrammetrické společnosti, místopředsedou
Mezinárodní federace
zeměměřičů a členem výboru Mezinárodní fotogrammetrické společnosti. V následujicím roce se stal předsedou Národního komitétu geodetického a geofyzikálního (do 1934), I. předsedou nově založeného Svazu
spolků čs. zeměměřických inženýrů a členem Mezinárodního výboru pro dějiny věd v Praze. Kromě toho byl
činný např. v kartografické komisi České akademie, ve
Sboru pro sociální péči o vysokoškolské studenstvo
a v technické sekci Svazu čs. měst. Profesor Josef Petřík
odešel na odpočinek 30. září 1936. Zemřel 16. května
1944 v Praze a byl pohřben na pražských Olšanech.
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Uvedené dvě etapy, ohraničené roky 1896 a 1927, považuji za nedílné z hlediska snah o zřízení účinného, moderního a samostatného zeměměřického vysokoškolského studia na našem území.
Pro úplnost heslovitě uvádím další vývoj. Na Slovensku
bylo otevřeno studium našeho oboru roku 1938 na Vysoké škole technické v Košicích, odkud následující rok
přešlo do Bratislavy a roku 1940 bylo změněno na čtyřleté. Čtyřleté studium bylo v poválečném Československu zavedeno, respektive upraveno zákonem Č. 87/
1946 Sb., pětileté pak v rámci školských reforem podle
zákona Č. 58/1950 Sb., (příp. ve znění 46/1956 Sb.). Zákonem Č. 39/1980 došlo ke zkrácení studia oboru geodézie a kartografie o 1 rok, ovšem s tím, že tzv. specializace, které navštěvovalo zhruba 50 % posluchačů, zůstaly nadále pětileté. Vysokoškolský zákon Č. 172/92 Sb.
zavedl opět pouze pětileté studium, ke kterému po roce
1994 přistoupilo v České republice již zmíněné tříleté
bakalářské studium. Výchovu techniků v České republice zajišťuje především Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze, založená roku 1951.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Ve dnech 26.-27. září 1995 uspořádala katedra polygrafie
a fotofyziky Univerzity Pardubice II. polygrafi.cký semin,ář.
Přednášky se zaměřily především na problematiku tlskovych
barev a strojů, měření barev a barevný management. Referáty
na jíné téma byly výjimkou (ochrana dokumentů proti padělání a falzifikaci, ekologizace výroby map aj.). Některé poznatky
ze semináře stručně uvádím.
A. Archový ofset
V ofsetovém tisku se aplikuje řada nových poznatků. Při výrobě vlhčí cích válců u tiskových strojů se uplatňují keramické
materiály. Jde o výsledek tříletého výzkumu, vycházejícího
z jevu, že některé kameny v potoce se lépe smáčeji než ostatní.
Stále více se používá ofsetový tisk bez vlhčení, tzv. "suchý
ofset". Potřebného mezního napětí mezi tisknoucími a netisknoucími místy se dosahuje chlazením barevniku a tiskové formy. Temperovat je nutné s přesností na I stupeň. Technické
zvládnutí této podmínky není snadné, neboť válce dosahují
průměru až 1,6 m. Obsluha nových tiskových strojů je velmi
náročná, zaškolování tiskařů probíhá na trenažérech.
Skenery tiskových forem (desek) registrují plochy, které budou tisknout. Umožňují tak difencované automatizované doplňování barvy v zónách barevníku podle skutečného odběru.
vývoj tiskových barev je ovlivněn novými podmínkami standardizace a automatizace výroby a požadavky na zvyšování
rychlosti tisku a potísk netradičních materiálů. Uplatňuje se
také zvýšené bezpečnostní a ekologické hledisko.
V oblasti klasických ofsetových strojů zavádí znovu česká
firma ADAST výrobu tiskových strojů Romayor s formátem
tisku A3. ADAST Dominant 705 C (fm. A2) má temperování
barevníku pro "suchý ofset" a možnost lakování archů dísperzními laky. Tiskové stroje řady 806 mají formát tísku 82.
O nové generaci tiskových strojů, kde tisková forma nebo
přímý tísk vzniká počítačovým způsobem, je pojednáno dále
samostatně.
B. Zlepšování kvality pomocí standardizace
Smyslem standardízace je zajistit, aby obrazy, které mají být
shodně reprodukovány tiskem, takové skutečně byly. Standardizace neznamená stejné vybavení, stejný druh tiskových desek, papíru nebo strojů, nýbrž: Stejný postup měření musí vést
ke stejnému výrobku. Je potřebné, aby nátisk a tisk nákladu vypadaly stejně, aby se došlo ke stejným hodnotám s předem danou tolerancí. V průběhu polygrafických technologií je proto
nutné průběžně kontrolovat parametry tiskového bodu, vlastnosti tiskové plochy a parametry tiskových forem. Pro měření
uvedených parametrů se používají následující přístroje a metody:
I. Denzitometrie
Denzitometrie neměří barvy, ale jaké množství světla vrstva
barvy absorbuje. Denzita tedy charakterizuje silu vrstvy tiskové barvy. Reflexní denzitometr měří hustotu plných a autotypických kontrolních políček. Je nepostradatelný pro posouzení jednotnosti vybarvení tisku a pro měření rozšíření tiskového
bodu a jeho fluktuace. Méně vhodný je pro srovnání ploch
s plným pokrytím na různých papírech nebo pro posuzování
různých barev. V tomto případě je vizuální posouzení stále jedinou alternativou nákladné kolorimetrie pomocí spektrofotometrů. (Pozn.: Kolorimetrie měří odražené světlo a jeho složky. Při pokusu se porovnávalo 6 druhů "stejných" žlutých tiskových barev. Přesné denzitometrické měření s chybou 0,01
nerozlišilo tyto druhy od sebe, kolorimetrické měření ano.)
2. Využití
přesných
kontrolních
proužků
Jimi se kontroluje kvalita osvitu pérových i rastrových prací,
kvalita kopie na tiskovou desku i vlastní tisk. Proužek pro tisk
obvykle obsahuje rastrový klín, pozitivní.a negativni mikro]inky, čarové pole a smykové proužky. V Ceské re~u~lice (CR)
vyrábí měrné proužky VUZORT, a. s., Praha. Digitální kontrolní proužek je též v PostScript.
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3. Kontrola
parametrů
tiskového
bodu
Při kopírování z filmu na tískovou desku se u pozítivní desky
zeslabí rastr o 2~3 %. Tískem se rastr vždy nasílí. Aby nedocházelo k posunu barevných odstínů, nesmí se hodnoty rozšíření tiskových bodů barev C (cyano = azur), M (magenta
purpur) a Y (yellow = žlutá) lišit v tisku o víc než 5 %.
4. Pořadí
barev
Pořadí barev má vliv na celkový barevný výsledek. Obvyklé
pořadí barev je K-C-M-Y nebo C-M-K-Y. (K = černá). Nedoporučuje se při nátisku černá jako poslední, a při tisku žlutá jako poslední. Je nutno používat škálové barvy vyhovující ISO
2846 nebo DlN 16539.
5. Mezinárodní
standardy
Pro čtyřbarevný tisk jsou mezinárodní normy ISO 12642 "Charakterizace vstupních dat pro čtyřbarevný tisk", ISO 12641
"Postupy pro kalibraci skeneru", ISO 12640 "Standardní data
barevného obrazu (SClD)". Připravuje se standard CiP3, zahrnující fáze od vstupu (obraz a text) přes prepres (pořízení dat,
zkouška - nátisk), po tiskové filmy, desky, tísk nákladu a finalizaci výrobku.
Díky rychlému rozvoji polygrafických technologii se určité
postupy staly standardy nezávisle na normotvorných institucích, zejména "PostScript"
a systémy BVD/FOGRA, které
standardizují fáze od filmů přes desky pro tisk. Standardizované postupy zaručují úroveň kvality a snižují odpad (pokaz).
C. Barevný management a měření barev
Barva není fyzikální veličina. Lidská paměť na barvy je špatná, každý dvanáctý muž má snížený barvocit (ženy jen
v 0,5 %). V procesu od snímání barevné reality po barevný
výtisk (výslednou reprodukci) se používá více rozdílných systémů. Například skener nebo videokamera využívá aditivní
mísení světla - výsledkem jsou tři barevné souřadnice RGB
(Rot, Gelb, Blau). Tisk používá subtraktivní mísení barev
CMYK. Mezi RGB a CMYK je nejednoznačně
definovaná
transformace, barevné prostory RGB a CMYK jsou závislé na
použité technice. Počítačové zpracování informací o barvách
se děje v PostScript a Desktop Publishing. Už v roce 1931
definovala Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) nezávislý
barevný model XYZ (CIE XYZ), založený na lidském vidění,
respektive na specifikovaném zdroji světla a standardním pozorovatelí. Tento barevný nezávislý prostor CIE se užívá jako mezičlánek transformace od vstupních profilů (skenery,
videokamery - RGH) přes zobrazovací profily (monitory RGB) po výstupní profily (cromalin, tisk ~ CMYK). "Profilem" zařízení se rozumí jeho barevná charakteristika, tj. průnik jeho barevného prostoru s CIE-prostorem
(Pozn.: např.
"brilantní" barvy na monitoru nejsou větší množinou než
barvy tiskové, je to naopak.)
Barevný management má hlídat barvu v různých aplikacích,
pomocí něj je možno na obrazovce nahlížet a upravovat výsledek. Barevnou kvalitu na potřebné úrovni zaručují během celého procesu kalibrační instrumenty. Na trhu jsou např. managementy KODAK-KCMS,
Linotyp-Hell, ColorSync2.0 atd.
ColorSync2.0 v otevřené architektuře DTP má matematický
aparát na smyslovou aproximaci barev (komprimace původního vstupního barevného prostoru, např. diapozitivu). Výsledkem je, že se obrázek líbí, nedochází k barevnému posunu.
Další aproximace je např. kolorímetrícká. Při ní jsou samostatné (diskrétní) barvy při vstupu a výstupu stejné, ostatní se vtlačí do výstupního prostoru s minimálními barevnými odchylkami.
V budoucnu se asi bude využívat více barevných separací
než dosavadních čtyř, odhaduje se počet 5-6.

grafie řadí se i hologramy do oblasti výtvarných děl. Při velkých výrobních sériích je cena ražených hologramů srovnatelná s cenou fotografií ~ to vede k výrobě holografických pohlednic. U nás se většinou používají originály hologramů vyráběné v Německu, ražba se provádí v ČR (Cvikov).
E. Nové trendy v polygrafii - digitální tisk
Digitální ofsetový tisk vyžaduje pro velkoformátové stroje počítač s pamětí cca 120 GB, proto jeho použití v naší republice
je zatím omezené, jiná zařízení (risografy) jsou však již zcela
běžná.
a) Tiskové
systémy,
přímo v tiskovém

kde se tisková
forma
strojním
komplexu

vyrábí

I. Risografy
Na termickém děrovacím zařízení (přímo řízeném počítačem)
se v průtiskové šabloně prorážejí mikroskopicky malé otvory.
Takto zpracovaná plastová fólie se navine na tiskový válec.
Barva je protlačována přes propustnou stěnu válce a děrovanou fólii na potiskovaný papír.
2. Tiskový stroj GTO-DI (firma Heidelberger Druckmaschinen, rozlišení 1450 dpi)
Obraz z počítače se zapisuje laserovými diodami na citlivou
vrstvu tiskové desky pro bezvodý ofset. Při zápisu se odstraňuje silikonová vrstva a obnažuje se fotopolymerní podklad, přijímající barvu. U verze Quickmaster-DI trvá výměna a výroba
nové tiskové formy 12 minut. Používají se bezešvé tiskové formy, pomocí vzduchového polštáře se navlékají na válec. (Pozn.: U jiných strojů vzniká kresba na povrchu hliníkové desky
laserovou difuzí grafitu, řízenou počítačem. Po tisku se deska
umyje a znovu popíše.)
3. Hlubotiskový stroj Gravuran
Data z počítače vstupují do expozičního zařízení, v němž se laserem zahlubují do tiskové desky (fólie tloušťky 8 ~m) jamky
pro tiskovou barvu. Pak následuje automatické natažení fólie
na tiskový válec a tisk hlubotiskovou technikou. Hlubotisk se
dnes využívá především v obalové technice. Je nazastupitelný
pro potisk bariérových laminátů (hliníková fólie, spojená
s plastickými materiály, PET-fólií apod.), kdy se užívají barvy
a ředidla, které nelze u jíných tískových technik použít.
b) Tiskové

stroje

na bázi

elektrofotografie

I. Tiskový stroj E-Print 1000 (digitální archový tiskový stroj
izraelské firmy Indigo, rozlišení 800 dpi):
Kapalný toner se nanáší na fotovodivý záznamový OPC válec,
řízený počítačem. Z něj se obraz přenese na ofsetový válec,
který už ztuhlou barvu vytiskne na papír. Proces generace
obrazového záznamu se po každém výtisku opakuje. U typu
Omnius se barevné tonery ze 4 záznamových válců přenášejí
na jediný ofsetový válec, z něhož se najednou přenesou všechny 4 barvy na papír.

D. Reflexní holografie v bílém světle
Hologramy vytvářejí nejdokonalejší prostorový vjem. U reflexních hologramů je velmi výhodné, že k rekonstrukci obrazu
postačuje denní světlo. Povrch hologramů je opatřen mikrovrstvou hliníku nebo jiného kovu.
Objem výroby hologramů ve světě neustále roste. Protože hologramy nelze kopírovat běžnými způsoby, kopírkami nebo fotografováním, používají se především jako bezpečnostní prvek
na kreditních a identifikačních kartách, bankovkách a cenných
papírech nebo jako značka originálního a autorizovaného zboží, např. software.
Pro vysoký estetický účinek se využívají na knižních obálkách, hodinových sklíckách atd. Podobně jako umělecká foto-
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2. Tiskový stroj DCP-I (Direct Colour Print - belgícká firma
Xeíkon, rozlišení 600 dpi)
Pracuje se suchými tonery. Na papír se z foto vodivých válců
nanášejí tonery jednotlivých barev.
3. digítální elektrofotografické tiskárny
Jsou běžně dodávány k počítačům, pracují na bázi PostScrípt.
Pro malonákladový tisk byla vyvinuta speciální zařízení s větší
rychlostí tisku (rozlišení 400-1200 dpi).
4. Tryskové Ink-jet tiskárny
Nejvíce rozšířené tiskárny pro počítače. Tisk se realízuje proudem mikrokapek barevného inkoustu, dopadajícího na papír.
Jsou velmi rychlé, pracují však s nižším rozlišením (300 dpi).
Podrobnější informace o současném stavu polygrafických
technologií, materiálů a zařízení je možno nalézt ve sborníku
přednášek, které byly na II. polygrafickém semináři předneseny.
Ing. Bedřich Němeček,
Zeměměřický úřad.
Praha
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Pri príležitosti významného životného jubilea ocenuJeme
takmer 37-ročnú činnosť Ing. Jána Vanku, ktofÚ vykonal pre
rozvoj geodézie na Slovensku. K radu gratulantov sa pripája aj
kolektív redaktorova RR a želá jubilantovi vel'a pevného zdravia, doterajší elán, nové pracovné úspechy a pohodu v osobnom živote.

Každé jubileum je dobrou príležitosťou i na bilancovanie. Aj pri
šesťdesiatinách Ing. Jána Va n k u, vedúceho vedecko-technického pracovní~a Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave (VUGK), ktoré oslávil v dobrom zdraví, v plnej pracovnej aktivite, tvorivej činnosti a plný elánu a optimizmu, si
pripomenieme jeho životnú dráhu, pracovné výsledky a úspechy.
Jubilant sa narodil 15.2. 1936 v Makove na Kysuciach. Stredoškolské štúdium absolvoval v roku 1954 v okresnom meste
Čadca. V rokoch 1954 až 1959 študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení štúdií nastúpil
do Geodetického ústavu v Bratislave, kde pracoval ako vedúci
nivelačnej a triangulačnej čaty a v rokoch 1968 až 1972 ako vedúci prevádzky nivelácie a gravimetrie. Na tomto pracovisku
získal odborný rozhl'ad a cenné skúsenosti v budovaní, v obnove a v modernizácii geodetických základov. V našej odbornej
verejnosti patrí Ing. Van k o medzi priekopníkov štúdia recentných vertikálnych pohybov (RVP) zemského povrchu
a s jeho menom je spojená problematika opakovaných nivelácií (ON) v Slovenskej republike (SR). Zaslúžil sa o dobudovanie siete ON Podunajskej nížiny a začatie gravimetrických
prác v SR.
Od roku 1973 prešiel Ing. Vanko do VÚGK. Tu doteraz
využíva svoje dókladne znalosti našich geodetických sietí. výsledkom jeho výskumu a zavádzania výsledkov výskumu do
praxe je autorstvo a spoluautorstvo 14 výskumných správa 65
odborných prác v časopisoch a zborníkoch, z toho 25 v zahraničných časopisoch, resp. vo svetových jazykoch. Za všetky
spomeňme len zostavenie máp RVP Podunajskej nížiny, územia Západných Karpát v SR, mapy gradientov rýchlosti vertikálnych pohybov Západných Karpát, mapy RVP SR z výsledkov vyrovnania Centrálnej európskej iniciatívy a spoluautorstvo na tvorbe mapy RVP územia bývalého Česko-Slovenska,
územia východnej Európy, v Karpatsko-balkánskej
oblasti
(KBO) ~ mapy horizontálnych
gradientov rýchlosti RVP
v KBO. Dalej zostavenie siete ON I. a II. rádu na území SR,
tvorba harmonogramu
prác pre medzinárodný program ON
a i. Výskum RVP zemskej kóry v KBO koordinoval za bývalú
geodetickú službu Česko-Slovenska aj v rámci medzinárodnej
spolupráce a aktívne sa podielal na medzinárodnej spolupráci.
V rokoch 1977 a 1979 bol J. Va n k o za rezort geodézie a kartografie vedúcim výpravy, ~torá sa zúčastnila výskumných expedícií v oblasti Pamíru. Uspešne referoval na 21 domácích
a 19 zahraničných konferenciách a sympóziách. Je tiež !poluautorom 3 publikácií "Kapitoly z histórie geodézie v Cesko-Slovensku"
(Bratislava, VÚGK 1988, 1990 a 1991) a 2
učebníc "Geodézia I a 2" (Bratislava, Alfa 1992) pre stredné
priemyselné školy (SPŠ). Od roku 1990 sa J. Vanko zaoberá
aj tvorbou technických predpisov (TP) a je autorom 6 TP.
Na základe odbornej úrovne výskumných prácje Ing. Vanko od 21. 12. 1976 v kategórii vedecko-technis;kých pracovníkov. Jubilant je členol11 Kolégia predsedu Uradu geodézie,
kartografie a katastra (UGKK) SR, členom Grantovej agentúry pre vedu pre vedy o Zemi a vesmíre, členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru geodézia a kartografia StavebneJ fakulty Slovenskej technickej _univerzity
v Bratislave a členom Terminologickej komisie UGKK SR,
kde od roku 1970 má zásluhy na tvorbe slovenskej odbornej
terminológie. Popri spomenutej rozsiahlej aktivite v rokoch
1972 až 1983 externe vyučoval na SPŠ stavebnej v Bratislave
geodetické predmety. Známy je aj ako odborársky funkcionár.
Čitatel'om Geodetického a kartografického obzoru (GaKO)
je J. Vanko známý ako spolutvorca náš ho odborného a vedeckého časopisu. Od decembra 1976 pósobil v Redakčnej rade (RR) GaKO vo funkcii j,ej člena a od I. I. 1978 je zástupcom vedúceho redaktora. Ulohy vyplývajúce z tejto funkcie
plní s vel'kou dávkou iniciativy a s pocitom zodpovednosti za
dobfÚ úroveň GaKO. Popri bežných povinnostiach redaktora
založil a vedie slovenskú časť "Geodetického a kartografického kalendára", prispieva do rubrík "Owbné správy" a "Nekrológy" a recenzuje pnspevky.

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.,

60 let
Dne 16.2. 1996 oslavil významné životní jubileum - 60 let doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc. Narodil se v Praze, kde absolvoval nejdříve gymnázium a po maturitě, v roce 1954 byl přijat
na Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze, kde získal vysokoškolský titul inženýr.
Do zeměměřické praxe nastoupil v roce 1959, a to k Ústavu
geodézie v Praze s pracovištěm na Středisku geodézie, Rakovník. Od roku 1963 vykonával funkci vedoucího detašovaného
pracoviště ve Slaném a dále pak od listopadu 1964 pracoval jako vedoucí oddílu v Praze.
Na základě konkurzu byl v roce 1967 přijat do Výzkumného
úst~vu geodetického,
topografického
a kartografického
(VUGTK) v Praze na místo samostatného odborného pracovníka. V roce 1972, opět na základě konkurzního řízení, začal
pedagogicky působit jako odborný asistent na katedře mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze.
_
Díky zkušenostem z vědecko-výzkumné práce ve VUGTK
a díky vysokému pracovnímu nasazení obhájil v dubnu 1977
kandidátskou disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidáta věd. Houževnatá pedagogická a výzkumná činnost vyústila v roce 1982 ve jmenování docentem 'pro obor mapování.
Jeho profesionální praxe obsahuje prakticky jak veškeré odborné geodetické práce, tak i práce teoretické povahy, mezi
něž mimo jiné lze uvést modernizaci geodetických aktualizačních činností v oblasti katastru nemovitostí, výzkumu územních informačních systémů, systém řízení samostatné práce
studentů apod.
V průběhu své odborné činnosti zpracoval doc. J. Michal řadu výzkumných zpráv, publikoval v odborných časopisech
a přednášel na mnoha konferencích a seminářích. Dále pak je
autorem několika učebních textů a spoluautorem jedné monografie. Působí také jako předseda komise pro státní závěrečné
zkoušky a jako školitel doktorandů ve vědním oboru geodézie
a kartografie.
Za dobrou práci se studenty a za kvalitní skripta získal
"Uznání rektora ČVUT" a poté i "Medaili ČVUT".
Mezi jeho koníčky lze zařadit nejen práci v republikovém
výboru odborné skupiny pro mapování a katastr, ale také kulturní a sportovní aktivity, zvláště pak činnost v tenisovém oddílu Meteor.
Přejeme doc. J. Michalovi, CSc., do dalších let hodně zdraví, osobni pohody a uspokojení z pedagogické práce.
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31. března 1996 - RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř, zástupce vedouclho odboru dálkového průzkumu Země (DPZ) a redakce základní báj!:e geografických dat (ZABAGED) Zeměměřického
úřadu (ZU), Praha. Pražský rodák, po absolvování zeměměřického studia na ČVUT v Praze nastoupil v r. 1969 do n. p. Kartografie, Praha, kde završil své působení ve funkci odpovědného redaktora. V r. 1975 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, kde se stal v roce
1978 zakládajícím členem Střediska DPZ. Zde jako výzkumný
pracovnik přispěl k úspěšnému řešení dvou pětiletých úkolů
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státního plánu technického rozvoje v oblasti aplikací metod
DPZ ve vybraných oborech národního hospodářství se zaměřením na jejich ekologické aspekty. V roce 1978 absolvoval
dálkové studium odborné geografie na Přírodovědecké fakultě UK, Praha. Významná je též pedagogická a publikační
činnost jubilanta, který od r. 1987 přednáší externě geografii
na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Jako vedoucí redakce se
aktivně účastní prací na tvorbě ZABAGED budované v ZÚ
od r. 1991. Jeho odborná fundovanost a bohaté kartografické
zkušenosti jsou velikým přínosem pro řešení tohoto významného díla.
Výročie 55 rokov:
13. februára 1996 - doc. Ing. Jozef Stubňa, CSc., pedagogický pracovník katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF)
Vysokej školy dopravy a spojov v Ziline (VŠDS). Narodil sa
v Pohorelskej Maši (dnes časť obce Pohorelá v okrese Banská Bystrica). Po skončení zememeračského
inžinierstva na
SvF Slovenskej vy.sokej školy technickej v Bratislave v roku
1963 nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline, kde
vykonával fotogrammetrické
práce. V roku 1968 prešiel na
katedru geodézie a geotechniky (od roku 1994 KG) Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (od roku 1990
SvF) VŠDS ako výskumný pracovník a od roku 1971 ako odborný asistent. V roku 1979 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
v roku 1984. Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných a vedeckých prác z oblasti inžinierskej geodézie
a fotogrametrie.

Výročí 60 let:
27. ledna

1996 - Ing. Otto Joska, absolvent zeměměřického
studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze roku 1960. V resortu
prošel postupně od základní práce technika až po činnost výrobního náměstka dřívější Geodézie, Pardubice.
9. února

1996 - Ing. Vladimír Soviš, rodák ze Starého Města
u Uherského Hradiště, absolvent zeměměřického studia na
Stavební fa.kultě ČVUT v Praze. Od roku 1960 pracoval
v bývalém Ustavu geodézie a kartografie, Brno, a později, od
r. 1968, v Geodézii Brno jako provozní inženýr a výzkumný
pracovník. V letech 1971-1978
byl externím učitelem Střední
průmyslové školy stavební v Brně. Roku 1978 byl pověřen vedením Střediska geodézie (SG) ve Vyškově a od roku 1989 působil ve funkci vedoucího SG v Uherském Hradišti; nyní zastává funkci ředitele Katastrálního úřadu v Uherském Hradiští.
22. února 1996 -

RNDr. Vladimír Dolníček, rodák z Brna, absolvent oboru karto reprodukční výroby Střední školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě (1964) a oboru geografie a kartografie Přírodovědecké
fakulty University Jana Evangelisty
Purkyně v Brně (1970). V letech 1954-197)
byl zaměstn;mcem
resortu Ministerstva Národní obrany (VZU Praha a VKU Banská Bystrica), odkud přešel do dřívější Geodézie, Brno, kde
působil od roku 1975 jako vedoucí provozu kartografie, polygrafie a mikrofilmu. Zasloužil se o moderní strojové vybavení
provozu i o rozvinutí polygrafické a ediční činnosti, např.
v oblasti historických a účelových map. Od r. 1990 zastává
funkci ředitele Kartografického vydavatelství, Geodézie, a. s.
Brno a zaměřuje se zejména na tvorbu a vydávání orientačních
plánů měst.
Výročí 65 let:
29. ledna 1996 ~ Ing. Jaromír Hudeček, dlouholetý pracovník
resortu, vedoucí geodet specialista bývalé Geodézie, Opava.
Věnoval se zavádění výpočetní techniky do zeměměřických
prací.
30. ledna 1996 -

Ing. Josef Mach, rodák z Nového Města na
absolvent Vojenské technické akademie v Brně
(1955). Do roku 1960 pracoval j~ko geodet Geologického průzkumu v Brně, poté přešel do Ustavu geodézie a kartografie,
Brno. V letech 1971- 7 5 byl postupně vedoucím Střediska geodézie Brno-venkova
Brno-město, v r. 1976 byl jmenován výrobním náměstkem bývalé Geodézie, Brno, a r. 1985 ředitelem
Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský
kraj. Do důchodu odešel počátkem roku 1991, nyní pracujejako vedoucí pracoviště v Židlochovicích Katastrálního úřadu
Brno-venkov.
Moravě,

30. ledna 1996 - RNDr. Jiří Novotný, rodák z Klatov, absolvent oboru fyzické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování nastoupil do Kartografického a reprodukčního ústavu, dnešní Kartografie Praha,
a. s.. Je odpovědným redaktorem všeobecně zeměpisných map.
K jeho základním dílům patří unikátní soubor Poznáváme svět
a kapesní atlasy světa v české i cizojazyčných mutacích. Jako
specialista se věnuje výchově mladých redaktorů. Od roku
1948 je členem České geografické společnosti.
12. února 1996 - Ing. Emanuel Kolenatý, CSc., pražský rodák,
absolvent Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze (1954). Praxi
získal v provozu nivelace a triangulace dřívějšího Geodetického a topografického ústavu v Praze. Od prosince 1958 je odborným asistentem katedry vyšší geodézie Stavební fakulty
ČVUT. Věnuje se především problematice velmi přesné nivelace. Kandidátskou práci na téma zákonitosti nivelačnich chyb
obhájil roku 1970. Je publikačně činný a je i spoluautorem několika skript. S praxí spolupracuje zejména při řešení problematiky vertikálnich posunů technických děl. Mnoha absolventům je kromě svého pedagogického působení znám i jako zakladatel a ilusionista Čáry klubu působícího po řadu let na
fakultě.
25. februára

1996 - Ing. Květoslav Spiller. Rodák z Opavy
(Česká republika). Po štúdiách zememeračského inžinierstva
v Brne a v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Geodetického,
topografického a kartografického ústavu v Bratislave, od 1. 1.
1957 Geodetický ústav, kde prešiel prácami v geodetických výpočtoch, v triangulácii a v kontrolnom útvare. V roku 1970 bol
vymenovaný za vedúceho novozriadeného rezortného výpočtového strediska (VS). Vedúceho VS vykonával do 31. 12. 1988.
Od 1. 1. 1989 do 28. 2. 1990 vykonával vedúceho útvaru riadenia výroby Geodetického podniku, n. p. a š. p. (GP). Od 1. 3.
1990 do 30. II. 1991, t.j. do odchodu do dóchodku, vykonával
funkciu hlavného ekonóma GP. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. Bol aktívnym zlepšovatel'om a členom odborných rezortných komisií. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.
12. marca 1996 - Ing. Stefan Honti. Narodil sa v Bratislave.
Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Geodetíckého, topografického a kartografického ústavu v Bratislave, od 1. 1. 1957 Geodetický ústav, kde ako vedúci čaty vykonával vlícovanie, zhusťovanie, topografickú revíziu_a trianguláciu. Od 1. 1. 1966 do
30.9. 1969 pracoval v IGHP Zilina, závod Bratislava (meranie
profilov, vytýčenie a meranie prieskumných diel a tematické
mapovanie). 1. 10. 1969 prechá<.lza na Slovenskú správu geodézie a kartografie, od 1. 1. 1993 Urad geodézie, kartografie a katastra SR, kde ako vedúci odborný referent-špecialista pracoval v oblasti geodetických základov, inžinierskej geodézie, metrológie, normalizácie a medzinárodnej spolupráce. Bol členom skúšobných komisií na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky
geodetických prác a na výkon funkcie zodpovedného geodeta.
30.6. 1994 odišiel do dóchodku. Je nositel'om rezortného vyznamenania.
31. března 1996 - Ing. Jaromír Sýkora, dřívější dlouholetý zasloužilý pracovník oboru, vedoucí Střediska geodézie v Chomutově. Pracoval v městských orgánech Chomutova a podílel
se na jeho technickém zvelebení.

Výročí 70 let:
23. ledna 1996 - doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc., rodák z Brna,
docent na katedře geodézie na Vysokém učení technickém, Fakultě stavební v Brně (VUT FAST). Svou pedagogickou dráhu
začínal v r. 1948 jako asistent u prof. Štvána na tehdejší VŠT
v Brně, kterou přerušil na 9 let praktickou činností v n. p. Hydroprojekt a Ingstav Brno. V r. 1957 se vrátil na VUT FAST,
kde v r. 1960 bylo obnoveno studium geodézie na samostatné
katedře. Docentem byl jmenován r. 1972, vědeckou hodnost
CSc. získal v r. 1973; prozatímním vedoucím katedry geotechniky byl v letech 1976-1980,
funkci vedoucího katedry geodézie zastával v r. 1981-1989.
Kromě toho v letech 1976-1980
vykonával akademickou funkci proděkana FAST. Patří k předním odborníkům v oblasti inženýrské geodézie a v této proble-
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matice publikoval řadu odborných praci u nás i v zahraničí. Je
autorem skript pro posluchače oboru geodézie a kartografie
i pro příbuzné stavební obory. Spolu s prof. Michalčákem dokončíl v r. 1984 celostátní učebnici "Inženýrská geodézie",
v r. 1985 pak další vysokoškolskou učebnici "Geodézie I"
s prof. Pokorou. Jeho práce teoretického charakteru jsou ceněny a citovány našimi i zahraničními odborníky. Významná je také jeho rozsáhlá činnost expertizni pro podniky a organizace.
Jeho mnohostranná aktivní činnost vědecko-výzkumná, pedagogická i veřejná byla v průběhu let 1968-1985 oceněna řadou
vyznamenání a čestných uznání. Do důchodu odešel v r. 1991.
24. února 1991 - Ing. Jaroslav Kouba, CSc., rodák z Prahy,
bývalý ředitel Výzkumného ú§tavu geodetického, topografic~é~o a kartografického
(VUGTK) a náměstek předsedy
CUGK. Po studiích na ČVUT v Praze prošel různými úseky
výroby, kde získal bohaté praktické zkušenosti, které díky své
vysoké odborné kvalifikacI mohl plně uplatnit při vykonávání
odpovědných řídícich funkci, které mu byly postupně svěřovány. Své výborné jazykové znalosti uplatnil při rozvijení mezinárodní geodetické spolupráce resortu. Pro své odborné a orgarizační ,schopnosti
byl v r. 1970 jmenován ředitelem
VUGTK. Uzce spolupracoval s vysokou školou, kde byl předsedou komise pro státní zkoušky a členem komise pro obhajobu kandigátských disertačních praci na oboru geodézie a kartografie CVUT. Bohatá je i jeho publikační činnost. Po řadu
I~t byl předsedou Společnosti geodézie a kartografie dřivější
Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti. Jeho práce byla oceněna řadou uznání a vyznamenání. V současnosti stále
spolupracuje s redakci našeho časopisu; je autorem překladů
anotaci do němčiny.
27. marca 1996 - prof. Ing. Ivan Rybársky, CSc. Rodák z malej liptovskej obce Vrbie (okres Liptovský Mikuláš), dnes zaliatej vodnou nádržou Bešeňová. Od skončenia zememeračského
inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZI) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1952 pósobil na katedre mapovania a pozemkových úprav FSZI (od roku 1960 Stavebná fakulta) SVŠT
(od 19.3. 1991 Slovenská technická univerzita). V roku 1963
získal hodnosť kandidáta vied, za docenta pre odbor geodézia
bol vymenovaný I. 4.1966 a za profesora I. 8.1991. Je uznávaným odborníkom v pozemkových úpravách a má rozsiahlu expertíznu, posudkovú,
prednáškovú,
publikačnú (okolo 60
prác) a vedeckovýskumnú činnosť. Do dóchodku odišiel 31. 8.
1991, ale do 31. I. 1992 pracoval na skrátený pracovný úvazok.
Významná bol a jeho činnosť tiež vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositel'om čestných uznaní a vyznamenaní.
28. března 1996 - Ing. Jaroslav Culek, CSc., rodák z Brumova
(okres Blansko), bývalý odborný asistent katedry geodézie Stavební fakulty VUT v Brně. Po absolvování zeměměřických studií na Vysoké škQle stavební v Brně (1952) prošel praxí geodeta u tehdejších Ceskoslovenských
státních drah v Olomouci
a v brněnském Hydroprojektu.
Na VUT působil od r. 1962.
Kandidátskou práci obhájil v r. 1979. Byl autorem skript Návody ku cvičení z geodézie a pojednání z oblasti vytyčování
a fotogrammetrie, publikovaných v domácim i zahraničním tisku a ve sbornícich z konferenci pořádaných doma i v zahraničí. Do důchodu odešel 15.7. 1989.
Výročí 75 let:
16. ledna 1996 - prof. Ing. dr. Ludvík Hradilek, DrSc., profesor Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování Matematicko-fyzikální
fakulty vystudoval i zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Po několik let byl asistentem akademika J. Ryšavého. Po návratu na UK se plně projevily jeho
mimořádné pedagogické i vědecké schopnosti. Stal se světově
uznávaným odborníkem v oboru určování tížnicových odchylek z trigonometricky měřených výškových sítí. Po jeden rok
pracoval jako hostujíci profesor v Kanadě. Je členem našich
i zahraničních významných vědeckých institucí. Z velmi široké
publikační činnosti jmenujme alespoň známou knihu Vysokohorská geodézie.

studium absolvoval na ČVUT v Praze, prošel praxí u státních
úřadů a od roku 1957 pracoval v resortu ve funkci vedouciho
Střediska geodézie Plzeň-město, od r. 1968 ve funkci hlavního
geodeta pro Západočeský kraj a od r. 1971 ve funkci náměstka
ředitele dřívějšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Praze.
5. února 1996 - Ing. dr. František Brož, CSc., v letech
1954-1966 první ředitel Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického (VÚGTK). Je znám jeho podíl na budování geodetických základů republiky (včetně astronomicko-geodetické sítě) a rozvíjení mezinárodní spolupráce.
Na roZVOJigeodézie a kartografie se podílel i jako člen různých vědeckých a poradních sborů. S mimořádným zájmem
sledoval rozvoj automatizace geodetických a kartografických
prací. Za odbornou aktivitu se mu dostalo státního vyznamenání a dalších uznání.
II. února 1996 - prof. Ing. František Hromádka, CSc., rodák
z Brna, pofesor ínženýrské geodézie a dopravního stavitelství
na Fakultě Vysokého učení technického, Brno. Pedagogickou
dráhu nastoupil po praxi u tehdejších Československých drah
roku 1961, kdy byl jmenován docentem. Profesorský titul získal roku 1970, v letech 1970-1974 zastával funkcí děkana
FIST a v letech 1974-1976 funkci prorektora VUT. V období
1952-1972 publikoval v GaKO a školních sbornícich přes 25
odborných pojednání, většinou z tematiky trasování dopravních cest, vytyčování oblouků a přechod nic. Byl spoluautorem
celostátní učebnice a autorem několika skript. Jeho působení
bylo odměněno státním vyznamenáním a Zlatou medailí VUT.
Do důchodu odešel v r. 1981.
13. februára 1996 - Ladislav Ehn. Narodil sa v Turčoku
(okres Rožňava). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil
v roku 1953 do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave. Ďalej v Bratislave pósobil v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Správe geodézie a kartografie na Slovensku, v Geodetickom ústave a v Slovenskej správe geodézie a kartografie (SSGK - od I. 7. 1973
Slovenský úrad geodézie a kartografie). Pracoval na úseku
ekonomiky a plánovania, kde prešiel róznymi funkciami až po
vedúceho ekonomického odboru SSGK. V roku 1976 odišiel
do dóchodku. Aktivne sa zúčastnil Slovenského národného
povstania. Je nositel'om "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" z roku 1974.
Výročie 85 rokov:
29. januára 1996 - Ing. Elemír Bukovinský. Rodák zo Spišskej
Novej Vsi. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku
1940. Do roku 1950 ako pracovník Povereníctva techniky vykonával práce spojené s budovaním štátnej nivelačnej siete.
V týchto prácach pokračoval aj v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave v Bratislave, ako vedúci nivelačného
oddelenia. V Geodetickom ústave v Bratislave vykonával funkcie vedúceho oddelenia technickej kontroly, projektanta, vedúceho mapovej dokumentácie a vedúceho útvaru obrany. Z tejto funkcie odišiel v roku 1976 do dóchodku. Je spoluautorom
známej geodetickej príručky "GEO-TOPO".
31. ledna 1996 - Ing. Kamil Klimeš, rodák z Jimramova (okres
Žďár n. Sáz.), absolvent Vysoké školy speciálních nauk ČVUT
v Praze z roku 1934. Prošel bohatou a rozmanitou praxí ve
státních úřadech a resortních organizacich na celém území tehdejší ČSR. Je nositelem řady pracovních ocenění. Do důchodu
odešel roku 1975 z funkce vedouciho Střediska geodézie
v Olomouci.
Výročí 90 let:
13. března 1991 - Ing. dr. Václav Elznic, vynikajíci, teoreticky
velmi fundovaný praktik. Starší generaci je znám jako autor
četných výpočetních geodetických tabulek, Geoma, Sintacos
10, Kotangenta, Sexa, Centi, z nichž některé byly vydány i v cizojazyčných verzích. Pozoruhodnou publikaci byla "Geo-Bibliografie" geodetické literatury knihoven českých a moravských vysokých škol.

Výročí 80 let:
18. ledna 1996 - Ing. Karel Průcha, bývalý ředitel Krajské geodetické a kartografické správy v Plzni a funkcionář dřívější
Československé
vědeckotechnické společnosti. Zeměměřické
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Víťazná práca s názvom "Čarovný svet detských snov" celosvetovej súťaže detskej kresby s tematikou máp a mottom "MAPA SVETA ", ktorú usporiadala Medzinárodná kartografická asociácia (Španielsko, Barcelona september 1995).
Autorka Jana Ďuranková, 15-ročná študentka Gymnázia v Novej Bani (okres Žiar nad Hronom), jedna z desiatich víťaziek (bez určenia poradia) a jej diplom od prezidenta ICA.

