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528 (09)

HORŇANSKÝ, I.

Ciele čerstvého zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Najpodstatnejšie roz-
diely nového zákona oproti doterajšej právnej úprave. Nová le-
gislatívna regulácia podnikatefskej činnosti v oblasti geodézie,
kartografie a katastra.

528.486.2: 625

BIITERER, L.

Exaktný výpočet dlžky prechodnice

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, č. 3, str. 48-49,
I obr., lit. 3

Postup výpočtu dížky prechodnice alebo jej častí s určenou
presnosťou. Výpočet lteračným postupom metódou delenia in-
tervalu.

528.481: 911.2: 528.344: 629.783 GPS

RATIBORSKÝ, J.-FOLDYNA, J.-KABELÁČ, J.

Sledování prostorových změn bodů na styku Ceského masivu
a Alpsko-Karpatské soustavy metodou GPS

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, č. 3, str. 50-52,
I obr., lit. 9

Základní informace o rekognoskaci, stabilizaci, spolupráci a or-
ganizaci první měřické kampaně v lokální geodynamické síti
Morava, vybudované za účelem sledování prostorových změn
bodů na styku Českého masivu a Alpsko-Karpatské soustavy.
Měření metodou GPS.
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HORŇANSKÝ, I.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 3, pp. 45 -48,
9 ref.

Tasks of a brand new act of the National Council of the Slovak
Republic No. 215/1995 about geodesy and s;artography. The
most important differences between the new act and the exist-
ing legislature. The new juridical regulation of private enter-
prises in geodesy, cartography and cadastre.

528.486.2: 625

BIITERER, L.

Exact Calculation of a Transitíon Line Length

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 3, pp. 48-49,
3 ref.

Steps in calculation of the length of a transition line or its parts
with requested precision. Calculation by iteration using the
method of interval subdivision.

528.481: 911.2: 528.344: 629.783 GPS

RATIBORSKÝ, J.-FOLDYNA, J.-KABELÁČ, J.

Monitoring of Changes of Points in Space on the Junction of the
Bohemian Massif with the Alpine-Carpathian System Using the
GPS Method

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. 3, pp. 50-52,
I fig., 9 ref.

Basic data on reconnaissance, monumentation, cooperation and
management of the first observation campaign in the local
geodynamic net Morava that was built to monitor spatial
changes of points on the junction of the Bohemian Massif and
the Alpine-Carpathian System. GPS observations.
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HORŇANSKÝ, I.

La nouvelle loi de la géodésie et cartographie devenue réalité

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 3, pages
45 -48, 9 bibliographies

Objet de la loi No 215/1 ~y5 portant la régle affectée li la géodé-
sie et cartographie votée par la Consei! National de la Républi-
que Slovaque. Différences essentielles de la nouvelle loi adop-
tée li l'égard des régles juridiques jusqu'alors en vigueur. Nou-
velle régularisation des activités d'entreprise dans la branche de
la géodésie et cartographie et du cadastre.

528.486.2: 625

BIITERER, L.

Calcul exakt de la longueur de la courbe de transition

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 3, pages
48-49, I illustrations, 3 bibliographies

Procédé de calcul de la longueur de la courbe de transition ou
de ses parties avec précision déterminée. Calcul par procédé
d'itération par la méthode de division d'intervalle.
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RATIBORSKÝ, J.-FOLDYNA, J.-KABELÁČ, J.

Observation des variations spatiales de points au contact du Mas-
sif de Boheme et du systeme carpato-alpin par la methode GPS
(Systeme G lobal de Positionnements)

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 3, pages
50-52, 1 illustrations, 9 bibliographies

Informations de base sur la reconnaissance, stabilisation, coopé-
ration et organisation de la premiere campagne de mesurage
dans Je réseau .lléodynamique local de Moravie, édifié dans le
but ďobservatlOn des changements spatiaux de points au
contact du Massif de Boheme et du systeme carpato-alpin. Me-
surage effectué par méthode GPS.
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HORŇANSKÝ, I.

Das neue Gesetz iiber die Geodiisie und Kartographie ist Wirk-
Iichkeit geworden

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, Nr. 3, Seite 45-48,
Lit. 9

Ziele des neuen Gesetzes des Nationalrates der Slowakischen
Republik Nr. 215/1995 der S. G. iiber die Geodasie und Karto-
graphie. Die wichtigsten Unterschiede des neuen Gesetzes ge-
geniiber der i'"herigen Rechtsregelung. Neue legislative Regu-
lierung der U nternehmeraktivitat im Bereich der Geodasie,
Kartographie und des Katasters.

528.486.2: 625

BITTERER, L.

Exakte Berechnung der Liinge des Obergangsbogens

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 3, Seite 48-49,
1 Abb., Lit. 3

Berechnungsverfahren der Lange des Obergangsbogens oder
seiner Teile mit vorbestimmter Genauigkeit. Berechnung mit
dem lterationsverfahren mit der Methode der Intervalltei1ung.

528.481: 911.2: 528.344: 629.783 GPS

RATIBORSKÝ, J.-FOLDYNA, J.-KABELÁČ, J.

Oberwachung der Raumiinderungen der Punkte an der Beriihrung
des Tschechischen Massivs und des Alpen-Karpaten-Systems mít
der GPS-Methode

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 3, Seite 50-52,
1 Abb., Lit. 9

Grundinformation iiber die Erkundung, Vermarkung, Zusam-
menarbeit und Organisation der ersten Vermessungskampagne
im lokalen geodynamischen Netz Mahren, das zwecks Uberwa-
chung der Raumiinderungen der Punkte an der Beriihrung des
Tschechischen Massivs und des Alpen-Karpaten-Systems ausge-
baut wurde. Vermessung mit der GPS-Methode.
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rOPH~HCKH, H.

reOlle311yeCKI1H 11 KapTorpaqll1YeCKI1H 0630P, 42, 1996, NQ 3,
CTp. 45-48, nHT. 9

Uenl1 TOJlbKO YTO npl1HHTOrO 3aKOHa Hap0:lHbl:\1 COBeTO:\1
C.ijOBaUKOH pecny6~'I1KII 3a NQ 215/1995 C60pHlIKa 3aKOHOB
o reOne3HI1 II KapTorpa<jll1l1. Hal160nee cymecTBeHHaH pa3HlIua
:\,eJKIlY HOBblM 3aKOHO:\' H cymecTBYlOmeíl llO CHX nop npaBO-
BOH <jlOP:\IOH. HOBaH <jl0p:\la npaBoBoro perYJIHpOBaHHH npell-
npJ1HH!\laTenbcKo'fl Jle51TeJIbHOCTH B OÓJlaCTH reO,,'Ie3HI1, KapTO-

rpa<jl111111Ka:laCTpa.

528.486.2: 625

6HTTEPEP, J1.

TO'lHbll' paC'leT llJHlHbl nepexoi\Hoií KpllBOií

reO:le3HyeCKIIH 11 KapTOrpa<jlllyeCKIIH 0630P, 42, 1996, NQ 3,
CTp. 48-49, 1 pl1c., JUIT. 3

nOcnelloBaTeclbHocTb paCyeTa IlnllHbl nepexo:lHoíl KPHBOí!
I1JIH ee "lfaCTH C 3anaHHoH TOQHOCTblO. PaCl.feT HTepaIU10HHLI!\I

MeTOllOM nocpellcTBoM ;1eneHII5l I1HTepBa~,a.

528.481: 911.2: 528.344: 629.783 GSK

PATH60rCKH, ~.-<t>OJ1b)lbIHA, ~.-KA6EJ1AlJ, 11.

ClelKeHHe npoCTpaHCTBeHHblx H3"eHeHllií nYHKTOB Ha pa3rpa-
HH'IeHHH lJelUcKoro :\laCCHBa H AJlbnHiícKo-KapnaTCKoií CHCTe-
"bl "eTOi\O" GPS

reOlle3HyeCKHií H KapTorpa<jlIlYeCKIIH 0630P, 42, 1996, NQ 3,
CTp. 50-52, I pliC., JUlT. 9

OCHoBHaH HH<jlopMaUIIH o peKOrHOCUl1pOBKe, cTa6l1nll3aUIIII,
COTpY:lHII4eCTBe II opraHlnaUlI11 nepBblX 1I3:\'epIlTe~%HblX pa-
60T B c'OKa~%HOH reollllHaMlIyeCKOH ceTII MopaBIIII, C031laH-
HOH c UC_1bHJ C.leIleHIHI 3a npocTpaHcTBeHHblvIH H3\leHeHH51\.111

nYHKToB Ha pa3rpaHlIyeHI1l1 lJewcKoro :\laccllBa II A_%nIlHCKO-
KapnaTcKoH CIICTeMbl. H3:\!epeHIIH :\leTollo:\' GPS.

KOPÁčIK, A.- TALAROVIČ, M.-HREHA, M.:
Programy na tvorbu grafickej dokumentácie vy-
braných inžinierskogeodetických prác

HORŇANSKÝ, 1.: Základné rudské práva a ka-
taster nehnutel'ností

HÁNEK, P.: Století zeměměřického studia
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Nový zákon o geodézii a kartografii
skutočnosťou

• Ooc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Urad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Doležitým krokom spoločensko-ekonomických zmien,
ktoré nastali v našej spoločnosti po roku 1989 v rámci
prechodu na trhové hospodárstvo, bolo principiálne
rozdelenie činností geodézie, kartografie a katastra
podl'a ich charakteru a spoločenského významu, a to na
kategóriu prác vykonávaných pre štátnu správu a na ka-
tegóriu prác vykonávaných pre komerčnú sféru. Do pr-
vej kategórie prác reprezentovanej rozpočtovými orga-
nizáciami a príspevkovou organizáciou boli zaradené
práce vykonávané pre potreby štátu a práce v záujme
štátu, vrátane výskumu bezprostredne s týmito prácami
spojeného, t.j. činnosti pre štátne geodetické, kartogra-
fické a katastrálne dielo - budovanie, modernizácia
a obnova polohových, výškových a gravimetrických sie-
tí, spravovanie geodetickej časti dokumentačného diela
štátnej hranice, zakladanie a spravovanie katastra ne-
hnutel'ností (KN), mapovanie na obnovu meračského
operátu KN, tvorba a aktualizácia štátnych mapových
diel a dokumentácia výsledkov prác vykonávaných
v štátnom záujme, vrátane poskytovania údajov z tejto
dokumentácie. Do druhej kategórie boli zaradené čin-
nosti komerčného - podnikatel'ského charakteru, ako
napr. aktivity inžinierskej geodézie, geodetické činnosti
v podrobných bodových poliach, tvorba tematických
kartografických diel, odborno-technické činnosti pre
KN a ďalšie [1]. Následne na toto oddelenie dvoch ka-
tegórií prác sa ukázala naliehavá potreba legislatívnej
regulácie, najma tej časti podnikatel'skej činnosti v ob-
lasti geodézie, kartografie a katastra, ktorá súvisí s tvor-
bou a aktualizáciou bodových polí, štátnych mapových
diel a s KN. Toto poznanie viedlo do legislatívnych ak-
tivít, ktoré vyústili do prijatia vládneho návrhu zákona
Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) o geodé-
zii a kartografii dňa 12.9. 1995 parlamentom (ďalej iba
nový zákon [2]).

Analýza posobenia doterajšieho zákona o geodézii
a kartografii [3] v nových podmienkach predurčila ciele
novej právnej úpravy. Skutočnosť, že doterajší zákon je
v účinnosti od roku 1971, signalizovala značné zásahy
i do samej podstaty nového zákona, ak nový zákon
chcel byť v období pokračujúceho rozvoja trhového me-
chanizmu účinným nástrojom na reguláciu spoločen-
ských vzťahov demokratického právneho štátu v oblasti
geodézie, kartografie a katastra.

Základným ciel'om novej právnej úpravy bolo najma
znížiť administratívne prekážky pri udel'ovaní súhlasov
na výkon geodetických a kartografických činností, zvý-
šiť stupeň zhodnotenia výsledkov geodetických a karto-
grafických prác súvisiacich s KN a s tvorbou základ-

ných štátnych mapových diel a vytvoriť predpoklady na
spoločensky žiaduce využitie výsledkov geodetických
a kartografických prác vo všeobecnosti. Zákon rešpek-
tuje požiadavky novej ekonomickej situácie, keď pris-
pieva k zvýšeniu vypovedacej schopnosti výsledkov
geodetických a kartografických prác okrem iného i tým,
že zvyšuje operatívnosť poskytovania týchto výsledkov,
ktoré sú dokumentované v štátnej dokumentácii.

S prihliadnutím na potreby a záujmy štátu na úseku
geodézie a kartografie nová právna úprava podmieňuje
vykonávanie geodetických a kartografických činností
odborným vzdelaním. Zároveň nový zákon určuje vy-
brané geodetické a kartografické činnosti, ktoré maže
overovať iba tá fyzická osoba, ktorá má na to osobitnú
sposobilosť a oprávnenie udelené podl'a osobitného zá-
kona. Zákon ustanovuje povinnosti fyzických a práv-
nických osob pri vykonávaní geodetických a kartogra-
fických činností.

3. Najvýznamnejšie rozdiely porovnania nového zákona
o geodézii a kartografii s doterajším zákonom

3.1 Nový zákon [2] upravuje práva a povinnosti fyzic-
kých a právnických osob, ako aj orgánov štátnej správy
pri vykonávaní geodetických a kartografických činnos-
tí. Je samozrejmé, že v záujme predchádzania prípad-
ných diskusií o obsahovej náplni termínu geodetické
a kartografické činnosti, je tento okruh činností v záko-
ne zadefinovaný úplným vymenovaním svojich kompo-
nentov.

Kvoli jednoznačnosti pojmov z terminologického
hl'adiska a vzhl'adom na zmeny v obsahovej náplni vy-
braných termínov oproti stavu doterajšej právnej úpra-
vy bolo potrebné novo vymedziť najvýznamnejšie od-
borné termíny. Na rozdiel oproti doterajšiemu zákonu
o geodézii a kartografii nový zákon priamo obsahuje
súpis týchto termínov s ich definíciami.

3.2 Zákon [2] ustanovuje, ktoré štátne orgány a iné práv-
nické osoby plnia úlohy štátu na úseku geodézie a kar-
tografie. Menovite sú uvedené úlohy a kompetencie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky (ÚGKK SR), katastrálnych úradov (KÚ) v roz-
sahu, ktorý prekračuje ich kompetencie stanovené ka-
tastrálnym zákonom [4], Ministerstva obrany (MO) SI0-

venskej republiky (SR), Ministerstva dopravy, pošt a te-
lekomunikácií SR, Ministerstva podohospodárstva
(MP) SR, Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR
a Ministerstva vnútra (MV) SR.

ÚGKK SR, ako ústredný orgán štátnej správy, ktoré-
ho posobnosť je na tomto úseku ťažisková, maže zria-
ďovať v rámci schváleného rozpočtu kapitoly ÚGKK
SR na príslušné roky vo forme rozpočtových alebo prí-
spevkových organizácií právnické osoby na zabezpečo-
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vanie geodetických a kartografických činností. KÚ ako
orgány miestnej štátnej správy plnia ďalšie úlohy súvi-
siace so zabezpečením úloh štátu pri vykonávaní geode-
tických a kartografických činností. Ďalšie ústredné or-
gány štátnej správy majú p6sobnosť na úseku geodézie
a kartografie ustanovenú tak, aby organicky dopíňala
ich p6sobnosť ustanovenú osobitnými zákonmi.

3.3 Geodetické a kartografické práce sú vykonávané
právnickými osobami ústredných orgánov štátnej sprá-
vy uvedených v ods. 3.2 a okrem nich aj ďalšími práv-
nickými osobami a fyzickými osobami. Všeobecný zá-
ujem na presnosti, vysokej odbornosti, spol'ahlivosti
a ochrane odberatel'a vyžaduje, aby geodetické a karto-
grafické činnosti boli vykonávané iba odborníkmi, ktorí
preukázali odbornú úroveň dosiahnutého vzdelania.
Sp6sobilosť vykonávať geodetické a kartografické čin-
nosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské
vzdelanie v odbore geodézie a kartografie alebo úplné
stredné geodetické a kartografické vzdelanie. Právnická
osoba získa takúto sp6sobilosť, ak ustanoví zadpoved-
ného zástupcu, ktorý spíňa tieto podmienky. Vykonáva-
nie geodetických a kartografických činnosti je živnos-
ťou podl'a zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

V záujme štátu je, aby vybrané geodetické a karto-
grafické činnosti boli kvalitné a hodnoverné. Preto zá-
kon taxativne určil tie geodetické a kartografické čin-
nosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou
osobou, ktorá má na to osobitné oprávnenie. Overova-
nie vybraných geodetických a kartografických činností
je živnosťou. Vybrané geodetické a kartografické čin-
nosti budú overovať fyzické osoby, ktoré majú na to
oprávnenie podl'a zákona o Komore geodetov a karto-
grafov [5].

Taxativne určené niektoré vybrané geodetické a kar-
tografické činnosti (t.j. tie, ktoré sa preberajú do štátnej
dokumentácie) autorizačne overuje fyzická osoba, ktorá
má na to okrem iného osobitnú odbornú sp6sobilosť.
Fyzická osoba overí výsledky vybraných geodetických
a kartografických činnosti svojim podpisom a odtlač-
kom okrúhlej pečiatky. Osvedčenie o osobitnej odbor-
nej sp6sobilosti udel'uje ÚGKK SR. Zákon ustanovuje
podmienky na udelenie i odobratie osvedčenia o oso-
bitnej odbornej sp6sobilosti.

Ďalšie vybrané geodetické a kartografické činnosti
musia byť autorizačne overené fyzickou osobou, ktorá
má na to oprávnenie podl'a zákona [5].

Množina niektorých vybraných geodetických a karto-
grafických činností a množina ďalších vybraných
geodetických a kartografických činnosti sa čiastočne
prekrývajú. Dovedna vyčerpávajú všetky prvky z vel'kej
množiny vybraných geodetických a kartografických čin-
ností. Výsledky tých vybraných činnosti, ktoré sa prebe-
rajú do štátnej dokumentácie, musia byť navyše aj úrad-
ne overené, t. j. overené KÚ.

Zákon [2] ustanovuje osobitnú úpravu na autorizačné
overovanie vybraných geodetických a kartografických
činností, ktoré sú vykonávané v rozpočtovej a príspev-
kovej sfére. Pre pracovníkov týchto organizácií, ktorí
overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti,
udel'uje osobitnú odbornú sp6sobilosť ÚGKK SR. Na
udel'ovanie tejto odbornej sp6sobilosti je ustanovený

primerane podobný postup ako pri udel'ovaní osobitnej
odbornej sp6sobilosti pre tých, ktorí autorizačne overu-
jú vybrané geodetické a kartografické činnosti nás ledne
preberané do štátnej dokumentácie.

KÚ a právnické osoby zriadené ÚGKK SR doku-
mentujú a archivujú výsledky geodetických a kartogra-
fických činnosti a poskytujú ich na ďalšie využitie. Zá-
kon [2] ustanovuje 90dňovú poriadkovú lehotu na po-
skytnutie výsledkov geodetických a kartografických
prác ich tvorcami - právnickými a fyzickými osoba-
mi.

Štátna dokumentácia je vedená v závazných geode-
tických systémoch a lokalizačných štandardoch. Infor-
mácie za štátnej dokumentácie spravovanej právnický-
mi osobami zriadenými ÚGKK SR na zabezpečenie
geodetických a kartografických činnosti sa poskytujú za
poplatok podl'a zákona Č. 526/1990 Zb. o cenách. Po-
vinnosť poplatku sa nevzťahuje na osoby oslobodené
od platenia správnych poplatkov. Za poskytnutie infor-
mácií zo štátnej dokumentácie, vedenej podl'a katastrál-
neho zákona [4], sa vyberajú správne poplatky podl'a
zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplat-
koch a čiastočne i poplatky podl'a spomenutého zákona
o cenách.

Zákon [2] ustanovuje povinnosti subjektov vykonáva-
júcich geodetické a kartografické činnosti a lehoty ich
plnenia. Osobitne pri vykonávaní vybraných geodetic-
kých a kartografických činností ukladá zákon fyzickým
a právnickým osobám ďalšie povinnosti.

Vykonávanie geodetických a kartografických činností
vyžaduje určenú presnosť a kvalitu prác. ÚGKK SR ur-
či kvalitatívne podmienky na výkon geodetických a kar-
tografických činností technickými predpismi, ktoré bu-
dú zverejnené formou výnosu v Zbierke zákon ov SR.

3.4 Nový zákon [2] oproti doterajšej zákonnej úprave [3]
modifikovaným, presnejším a na nové pomery vyhovu-
júcejším sp6sobom ustanovuje podmienky vstupu na
cudzie nehnutel'nosti pre fyzické a právnické osoby,
ktoré vykonávajú geodetické činnosti. Tento vstup je
pri tom diferencovaný pre objekty s osobitným reži-
mom ochrany.

Zákon [2] reguluje vzťahy súvisiace so zriaďovaním
a ochranou zariadení geodetických bodov. V záujme
odstránenia prípadného viacznačného výkladu zákona
sú v ňom detailne ustanovené súvislosti s obmedzením
vlastníka nehnutel'nosti pri vykonávaní geodetických
činnosti na tejto nehnutel'nosti, a to vo vazbe na ústav-
ne zakotvenú ochranu vlastníckych práv, ďalej s povin-
nosťou trpieť zariadenie geodetického bodu na svojej
nehnutel'nosti, s problematikou poškodenia alebo
ohrozenia tohto zariadenia i s problematikou poškode-
nia nehnutel'nosti alebo poškodenia porastov na nej
v tejto súvislosti. S prípadnou škodou na nehnutel'no-
sti alebo s obmedzením výkonu vlastníckeho práva
k nehnutel'nosti v d6sledku umiestenia zariadenia geo-
detického bodu súvisí v zákone riešená náhrada škody
sp6sobená vlastníkovi nehnutel'nosti, prípadne inej
oprávnenej osobe. Zároveň zákon určuje sp6sob rieše-
nia prípadov, keď d6jde k sporom pri vykonávaní geo-
detických prác. Vzhl'adom na to, že subjektom vykoná-
vajúcim geodetické práce m6že byť aj KÚ, je ustanove-
né, že spory o rozsahu oprávnenia sú zverené do p6-
sobnosti súdu.

1996/46



Geodetický a kartografický obzor
ročník 42184, 1996, číslo 3 47

3.5 Jednotné a závazné používanie názvu štátu, názvov
okresov, miest, obcí, častí obcí, ulíc a verejných prie-
stranstiev zabezpečuje právna úprava. Existuje rozsia-
hla množina geografických objektov (doliny, vrchy, po-
toky, útvary horizontálneho i vertikálneho členenia
zemskeho povrchu, geografické objekty vytvorené an-
tropogénnou činnosťou a i.), ktorých názvy nie sú dote-
raz všeobecne závazné. Problematikou štandardizácie
geografického názvoslovia a reguláciou následného po-
užívania štandardizovaných geografických názvov v do-
mácich i v medzinárodných podmienkach sa zaoberajú
i konferencie Organizácie spojených národov (OSN),
ktoré okrem iného odporúčajú utvárať národné názvo-
slovné autority, určiť závazné štandardizované podoby
geografických názvov a primerane ich zverejniť [6], [7]
a [8]. Na zabezpečenie tejto úlohy sú v ÚGKK SR,
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava
i v KÚ už od roka 1971 vytvorené organizačné predpo-
klady v rozsahu potrebnom na produkciu kartografic-
kých dieI. Zriadená je názvoslovná komisia s celorepu-
blikovou posobnosťou i názvoslovné zbory s posobnos-
ťou okresnou a uzatvorené sú dohody o súčinnosti pri
samotnom procese štandardizácie geografických ná-
zvov i v etape používania štandardizovaných názvov
medzi ÚGKK SR a MV SR, MP SR, MŽP SR a Sloven-
skou akadémiou vied.

Prijatým zákonom [2] sa zrealizovalo vyše 20-ročné
úsilie o zákonnú reguláciu všeobecnej závaznosti použí-
vania štandardizovaných názvov, ktorá doteraz absen-
tovala. akrem iného sa tým napÍňa i séria odporúčaní
Konferencií OSN o štandardizácii geografických ná-
zvov. Zákon ustanovuje závaznosť používania štandar-
dizovaných názvov geografických objektov z územia
SR, štandardizovaných slovenských vžitých podob ná-
zvov sídelných a nesídelných geografických objektov
z územia mimo SR, štandardizovaných názvov mimo-
zemských objektov i sposob prepisu názvov geografic-
kých objektov z územia mimo SR z krajín používajú-
cich nelatinkové abecedy a nelatinkové systémy písma
do latinky.

V zákone [2] je ustanovený rozsah závaznosti štandar-
dizovaných geografických názvov: pre vydavatel'ov kar-
tografických diel, pre používanie v tlači a iných pro-
striedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti
štátnych orgánov a obcí. Zákon ustanovuje sankcie za
porušenie čas ti predmetnej regulácie použitia štandar-
dizovaných geografických názvov.

3.6 Úplne nové riešenie oproti stavu v doterajšom záko-
ne [3] predstavuje samostatná časť nového zákona [2],
ktorá je venovaná Automatizovanému informačnému
systému geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK) [9].
AIS GKK obsahuje tri zložky: informačný systém geo-
detických bodových polí, informačný systém KN a zá-
kladnú bázu údajov pre geografický informačný sy-
stém. AIS GKK, ktorý je definovaný ako súčasť štátne-
ho informačného systému, má v zákone ustanovené
správcovstvo, a to KÚ a na centrálnej úrovni právnic-
kou osobou zriadenou ÚGKK SR. Zákon reguluje po-
skytovanie hromadných súborov informácií
z AIS GKK, t.j. informácií v rozsahu jedného katastrál-
neho územia. Isté obmedzenie poskytovania informácií
z AIS GKK pre žiadatel'ov vyplýva z textu, ktorý usta-
novuje, že štátnym orgánom a obciam sa na požiadanie

poskytujú informácie v rozsahu ich územnej posobno-
sti. Poskytovanie informácii v tvare umožňujúcom počí-
tačové spracovanie je limitované na tie katastrálne úze-
mi a, v ktorých to umožňuje stav budovania AIS GKK.

Budovanie informačného systému o nehnutel'nos-
tiach a území je určené Národným programom infor-
matizácie SR schváleným uznesením vlády SR č.
506/1993. Utváraním AIS GKK na úrovni zákona sa
zabezpečuje medziodvetvová komunikačná a informač-
ná štruktúra. Zároveň sa tento informačný systém bu-
duje v súlade s ustanoveniami zákona Č. 256/1992 Zb.
o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

3.7 Novým riešením v zákone [2] je i časť venovaná
sankciám. Ustanovené sú priestupky proti poriadku na
úseku geodézie a kartografie, ktorých sa može dopustiť
fyzická osoba i jednotlivé prípady porušeni a poriadku
právnickými osobami na tomto úseku, ako výraz spolo-
čenskej nevyhnutnosti diktovanej potrebou poriadku
v štátnej správe. Zákon určuje príslušnosť KÚ na prero-
kovanie priestupku, ako aj procesnú stránku vybavova-
nia priestupkov, resp. porušení poriadku. Zákonom je
ustanovená výška pokút, ktorú za tieto administratívne
delikty može uložiť KÚ, a to vo vybraných prípadoch
až do výšky 100000 Sk. Špecifikované sú i lehoty, v kto-
rých možno pokutu uložiť. Inštitútom ukladania pokút
fyzickým a právnickým osobám, ktoré si nebudú plniť
svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, sa predpokla-
dá zvýšenie efektívnosti právnej úpravy.

3.8 Zákon [2] ustanovil sposob d'alšieho nakladania
s vydanými oprávneniami na overovanie geometrických
plánov ... vydanými podl'a § 3 ods. 1 písmo a) vyhlášky
SÚGK č. 82/1973 Zb. o overovaní ... , s vydanými
oprávneniami na overovanie geodetických prác ... vy-
danými podl'a § 3 ods. 1 písmo b) tejto vyhlášky
a s oprávneniami na overovanie geometrických plánov,
ktoré neboli vydané na meno overovatel'a.

ÚGKK SR všeobecne závazným právnym predpisom
podrobnejšie upraví matériu regulovanú novým záko-
nom [2]. Samostatnou vyhláškou MO SR podrobnejšie
upraví vykonávanie geodetických a kartografických čin-
ností pre potreby obrany štátu.

Zákon [2] nadobúdol účinnosť 1. januárom 1996.

Súhrnne možno povedať, že nový zákon vytvoril pod-
mienky riadneho fungovania subjektov na úseku geodé-
zie a kartografie. Zároveň zabezpečil oprávnené záujmy
všetkých zúčastnených stránok v tomto procese, vrátane
vlastníkov tých nehnutel'ností, na ktorých sa vykonáva-
jú geodetické a kartografické práce.

Prijatie zákona [2] v parlamente preukázalo dosiah-
nutie relatívne širokého konsenzu na jeho texte. Potvr-
dilo sa, že spracovanie najprv zásad zákona a v d'alšom
postupe opakované pripomienkové konanie či už vnú-
trorezortné, ale aj mimorezortné, prispelo k zvýšeniu
kvality zákona.
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VÚGK v Bratislave

Exaktný výpočet dížky prechodnice Ooc. Ing. Ladislav Bitterer. CSc.•
katedra geodézie Stavebnej fakulty

Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

Pri analytickom projektovaní smerového vedenia kol'a-
je a pri výpočtoch dížok skrátených kol'ajníc, treba po-
znať presné dížky prechodníc v osi kol'aje, resp. dížky
ich častí. Takéto údaje priamo poskytuje iba klotoida.
Dížky prechodnice v tvare paraboly 3° (kubická para-
bola) a paraboly 5° (Blossova prechodnica) sa počítajú
podl'a pravidiel diferenciálnej geometrie v rovine:

Keď funkcia krivky y = j(x) má na intervale (a, b)
spojité derivácie, potom pre diferenciál oblúka krivky
dostaneme vzťah [I]:

d~ = JI + [f'(x)F dx.

Výpočet dížky prechodnice v tvare paraboly 3° a 5°
pri integrácii rovnice (I) vedie k zložitému riešeniu, kto-
ré zjednodušujeme rozvojom výrazu pod odmocninou
do binomického radu:

~ I I I-V 1 + x = 1 + -x - -x2 + -x3 -
2 8 16

kde
Ip je dížka prechodnice v osi X,

1 1
Y = cos3 A. '" CoSA.'

A. = are sin lL
2r'

r je polomer pril'ahlého kružnícového oblúka k pre-
chodnici, výraz pod odmocninou (2) má tvar:

.J 1 x4 1 x81 + [f'(x)F = 1 +_y2 y4 __ +
2 4r2/} 8 16r4/;

Po integrácii a úprave rovnice (4), vypočítame vzdi a-
lenosť xo l'ubovolného bodu prechodnice od začiatku
prechodnice z rovnice:

I XS 1 x9

xo = x + 2"y2 40r2 [2 -ll52y4 r4 14 + . (5)
p p

Ak x = Ip, vypočítame dížku prechodnice v osi kol'a-
je:

1 13 I IS

10= Ip+ 4Oy2 ;2 -ll52y4 ;4 + . . . (6)

Odborová norma [21 na výpočet dížky prechodnice,
resp. jej častí, uvádza iba prvé dva členy z binomického
rozvoja.

Pre precbodnicu podPa Blossa

x4 XS

Y = 4/2 r - 10P r
p p

výraz pod odmocninou v rovnici (2) má tvar:
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Rovnica dížky prechodnice podl'a Blossa v osi kol'aje
po integrácii rovnice (8) a úprave je:

J3
l-l+ p
0- p 43,83r2

[5
p +

75,12r4

Analogické postupy sú použité na odvodenie dížky
medzil'ahlej prechodnice v tvare kubickej paraboly
a prechodnice podl'a Blossa medzi oblúkmi opačný~h
smerov (prechodnice s bodom obratu).
Pre bežnú prax a pre práce pri údržbe železničného

zvršku sa používajú iba prvé dya členy z rovnice (9).
Smernica (3) odporúča počítať dlžku prechodnice podl'a
Blossa ako lomenú čiaru s odstupom lomových bodov
po lm.

2. Výpočet dížky prechodnice so stanovenou presnosťou

Postupy výpočtov dÍžok prechodníc, ktoré používa sú-
časná prax nám nedávajú odpoved', aká je aktuálna
presnosť výpočtu. Pri výpočte dížky Blossovej prechod-
nice naviac máme pochybnosti o účelnosti delenía
dížky prechodnice na interval po I m.
Realizácia exaktného výpočtu dížky rovinnej krivky

- prechodnice vyplýva z matematickej formulácie po-
stupu výpočtu:
Na oblúku AR krivky určenej rovnicou y = f(x) zvolí-

me body {Pí, i = I, n}. Spojíme tieto body úsečkami
priamok a označíme dlžku lomenej čiary l(p). Ak n ~(X)

a norma delenia p má limitu, ktorá sa rovná nule, po-
tom vlastná limita premennej l(p), ked' existuje, určuje
dížku oblúka AR. Počet úsečiek priamok n sa blíži k ne-
konečnu vtedy, ak

kde t: je vyžadovaná presnosť výpočtu dížky prechodni-
ce, ktorú volíme napr.:

Dížku prechodnice, alebo jej častí, vypočítame iterač-
nou metódou postupným delením dÍžok intervalov pre-
chodnice až do splnenia vzťahu (10) - obr. 1. V začia-
točných podmienkach výpočtu zadávame vyžadovanú
presnosť výpočtu (II) a základný interval výpočtu, kto-
rým je dížka prechodnice. Programový výpočet je vhod-
né štartovať zlomkom dížky prechodnice v osi X napr:
lp/4. V tele cyklu počítame súradnice lomových bodov
prechodnice, dížky lomených úsečiek a postupne spočí-
tavame úsečky priamok. Po ukončení cyklu vyhodnotí-
me vzťah (10). Ak vzťah (10) nie je splnený, posledný
interval úsečiek rozdelíme na polovicu a vstupujeme do
nového cyklu výpočtu.

výpočty dÍžok prechodníc vyčíslením z prvých dvoch
členov rovnic (5) a (9) nespÍňajú v plnom rozsahu vyža-
dovanú presnosť t: = 4 . 10-4• Odchýlky rádove v mm sú
pri použití rmin a lpmm ktoré vyplývajú z použitej maxi·
málnej hodnoty prevýšenia medzi kol'ajnicovými pásmi
p = 150 mm. Pri výpočte prechodnice podl'a Blossa ite-
račným postupom, pre vyžadovanú presnosťou
t: = 4. 10-4, je až 70 % úspora v niektorých cyklických
výpočtoch, oproti odporúčanému postupu podl'a [3].
Ciel'om analytických výpočtov je zaistiť kontrolova-

nú presnosť výpočtov a minimalizovať čas na ich reali-
záciu. Obidve požiadavky spÍňa exaktný postup výpoč-
tu dížky prechodnice a jej častí.
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[1] KLUVÁNEK, I.-MIŠíK, L.-ŠVEC, M.: Matematika I.

4. vyd. Bratislava, Alfa 1971. 758 s.
[2] ON 73 6360 Geometrické uspořádáni koleje normálního

rozchodu na celostátních dráhách a vlečkách. 1984.
[3] Prozatímní směrnice pro úpravu$eometrické polohy koleje

na modernizovaných tratích. [Coj. 55409/94-013) Praha,
ČD 1994.
Do redakcie došlo: 28.7. 1995

Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčllk, CSc.,

Bratislava

1996/49



Geodetický a kartografický obzor
50 ročník 42184, 1996, číslo 3

Sledování prostorových změn
bodů na styku Českého masivu
a Alpsko-Karpatské soustavy
metodou GPS

Ing. Jan Ratiborský, CSC.,
katedra geodezie a pozemkových úprav

FSv fVUT v Praze,
prof. Ing. Jan Foldyna, CSc.,

institut geologického inženýrství
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Prvními geodynamickými projekty na našem území,
které objektivně popsaly zjištěné hodnoty pohybů bo-
dů, především ve vertikální poloze, byly projekty geo-
detů. Koncem 50. let použil Hradilek metodu trigono-
metricky měřených výšek v oblasti Západních a Vyso-
kých Tater. Své bohaté výsledky publikoval v knize Vy-
sokohorská geodézie [2].

Technologii nivelačních měření pro sledování svis-
lých pohybů zemského povrchu vypracoval Kruis [7].

Výsledků nivelačních měření poté využívá Vyskočil.
Své zkušenosti uveřejnil v řadě prací, např. [9].

Práce geodetů byly paralelně konzultovány s odbor-
níky z oblasti geologie. V tomto směru vzniká např. prá-
ce, ve které se třídí geodetické body, především nivelač-
ní, do různých tříd s ohledem na jejich stabilitu [4].

Pracovníci oboru geodezie a kartografie ČVUT v Pra-
ze se zúčasnitli rekognoskace, měření i vyhodnocení
geodynamické prostorové sítě v oblasti Žabích ples ve
Vysokých Tatrách v roce 1987 a 1988 [6].

V mezinárodní spolupráci mezi katedrou geodezie
a fotogrammetrie Akademie Rolnizce ve Wroclawi
a Geologickým ústavem ČSAV vzniká práce [I], která se
později rozšířila až na realizaci geodynamických poly-
gonů.

Uskutečnění celé řady geodynamických projektů za
posledních 25 let bylo umožněno rychlým rozvojem
prostorových technik, jako např. laserové sledování
družic (SLR), radiová interferometrie z velmi dlouhých
základen (VLBI) nebo globální polohové systémy
(GPS). Zatímco první dva způsoby jsou neobyčejně ná-
kladné, je metoda GPS relativně levná.

Také v našem nejbližším okolí se uskutečnila celá řa-
da projektů využivajících aparatur GPS, např. projekt
polských geodetů EXTENDED SAGET [10], nebo pro-
jekt WEST HELLENIC ARC [3] a řada dalších. Smys-
lem těchto projektů bylo určit vzájemné pohyby litho-
sférických bloků v lokálním měřítku.

Kromě těchto vysloveně geodynamických úloh, je
používáno moderních prostorových technik také ke
zpřesnění souřadnicových soustav v geodezii. Příkla-
dem je kampaň EUREF (European Reference Frame),
do které se Česká republika (ČR) zapojila v roce 1991.
Jde o měření metodou GPS [5]. Z této sítě jsou vyčleně-
ny body nultého řádu, které mají sloužit k vědeckým
úkolům geodezie a fyzikální geodezie.

U posledně jmenovaných projektů bylo použito me-
tody GPS, která je nejschůdnější metodou s ohledem na

jednoduchost měření, dostupnost zpracování a konečně
i nižší finanční náročnost při srovnání s jinými prosto-
rovými technikami.

V současnosti se na území ČR realizují mj. následují-
cí geodynamické programy:

a) geodynamická síť České republiky,
b) lokální geodynamická síť na Chebsku,
c) lokální geodynamická siť v okolí Králického Sněž-

níku,
d) lokálni geodynamická síť Morava. Tento projekt je

řešen jako grantový úkol Grantové agentury ČR
(GAČR) č. 105/94/1124 [8]. Navrhovatelem grantu
je Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báň-
ské Technické univerzity v Ostravě a spolunavrho-
vatelem je ČVUT Stavební fakulta v Praze.

Lokální geodynamická síť Morava byla vybudována za
účelem sledování pohybů suprakrustálních bloků na
styku Českého masivu a Alpsko-Karpatského oblouku,
oddělených převládajícími neogenními a mocnými
kvarterními sedimenty. V současné době má síť 19 bo-
dů, z toho 17 v ČR a 2 ve Slovenské republice (SR). Na
straně Českého masivu je 11 bodů a na straně Karpat-
ského oblouku 8 bodů, viz obr. I.

V první fázi výběru bodů byla soustředěna pozornost
zejména na nivelační body s hloubkovou stabilizací.
Výběr bodů byl dán níže uvedenými kritérii:

1. bod by měl být ukotven ve skalním podkladu,
2. volný horizont nad 15°,
3. horizont bez elektrického vedení,
4. dobrý přístup k bodu,
5. v blízkosti je nivelační bod (pokud nejde přímo

o bod České státní nivelační sítě).
Při rekognoskaci se ukázalo, že stávající geodetické

body (bylo rekognoskováno asi 300 bodů, jejichž pod-
klady poskytl Zeměměřický úřad, Praha) jsou v napro-
sté většině nevhodné. Proto byl později výběr nových
bodů konzultován s pracovníky referátů životního pro-
středí okresních úřadů (např. Prostějov, Svita vy, Znoj-
mo), se správami chráněných a biosférických oblastí
(např. Pálava, Žďárské vrchy, Bílé Karpaty, Moravský
kras) a národního parku Podyjí.

Při rekognoskaci poskytli cenné rady také pracovníci
Katastrálních úřadů v Blansku, Znojmě a v Mikulově
a dále absolventi ČVUT oboru geodezie a kartografie
např. z firmy Geoding, s. r. o., Třebíč.
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Body geodynamické sítě (kromě jednoho) jsou stabi-
lizovány tak, aby byla umožněna nucená centrace. Dva
body jsou stabilizovány v hloubkových vrtech. Podzem-
ní část značky, asi 0,30 m dlouhá, je zabetonovaná do

skalního podkladu, v případě vrtu navařena na pažnici
vrtné kolony. Značka vyčnívá asi 5 mm nad terén. Do
podzemní části se zasune anténní (centrační) tyč dlouhá
0,28 m, a spojí se s ní pomocí speciální matky. Na tuto
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anténní tyč se přišroubuje třínožka, do které se vloží no-
sič. Na nosič se připevní senzor. Z bodů lokální geody-
namické sítě vyhovují výše uvedeným kritériím
ad I všechny body,
ad 2 všechny, kromě jediného, bod 38 - Skalný

a Slavíč,
ad 3 všechny, kromě jediného, bod 72 - Dukovany,
ad 4 všechny, kromě jediného, bod 81 - Kobrštejn,
ad 5 pouze jeden bod, bod 72 - Dukovany Ue sou-

časně i bodem základní geodynamické sítě ČR).
Kromě těchto 19 bodů byly stabilizovány ještě další,

v kampani nepoužité body. U některých bodů byly sta-
bilizovány ještě jako "zajišťovací body" hřebové značky
s jemným důlkem. Těchto zajišťovacích bodů, které
jsou ve vzdálenosti od 5 m do 3-4 km, je celkem 17.

Prvni měřická kampaň se uskutečnila ve dnech 19. až
22. října 1995. Měření probíhala v noci od 20.00 do
6.00 hodin, tzn. že se měřilo 3 dny po 10 hodinách, cel-
kem tedy 30 hodin.
Měření se uskutečnilo v ČR přístroji GPS firmy Lei-

ca SR 399 a SR 299 a na Slovensku přístroji Trimble
4000 SSE.
Měření se zúčastnili zaměstnanci institutu geodezie

a důlního měřictví a institutu geologického inženýrství
Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě,
zaměstnanci katedry geodezie a pozemkových úprav
a vyšší geodezie ČVUT v Praze, zaměstnanci ústavu ge-
odezie Vysokého učení technického v Brně, zaměstnan-
ci katedry geodetických základov Slovenské technické
univerzity v Bratislavě a zaměstnanci katedry matemati-
ky Západočeské univerzity v Plzni.
Měření se zúčastnili též zaměstnanci Katastrálních

úřadů v Brně, Opavě a Pardubicích a dále zaměstnanci
firem Gefos, s. r. o., Praha, Georeal, s. r. o., Plzeň
a Grid, s. r. o., Praha.
Získaná měření byla předána k dalšímu zpracování

Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému
a kartografickému, Zdiby a STU v Bratislavě s využitím
Bernské software a firmě Gefos, s. r. o., Praha softwa-
rem Leica.

S ohledem na očekávané velikosti prostorových bodů
bude nutné provádět měření ve stejném rozsahu po do-
bu několika let. V souvislosti s geologickou stavbou
území by bylo vhodné síť v určité lokalitě zhustit.
S ohledem na dřívější geodetická měření (zejména dél-
ková) bylo by vhodné na vybraných bodech porovnat
délky získané dálkoměrem a GPS, případně uskutečnit
současné měření dálkoměrem a GPS.
Koncem roku 1995 jednali navrhovatel a spolunavr-

hovatel grantu o spolupráci s prof. J. Sledzinskim z In-
stitutu geodezie a geodetické astronomie Varšavské po-
litechniky. V rámci této spolupráce by došlo k zapojení
lokální geodynamické sítě Morava, případně její části,
do projektu EXTENDED SAGET. Současně bylo do-
hodnuto také gravimetrické měření na bodech této sítě.
Závěrem je nutné konstatovat, že měření v lokální

geodynamické síti Morava je ojedinělé tím, že ještě ni-
kdy předtím neměřilo v ČR a SR tolik aparatur GPS
současně.

LITERATURA:
[I] CACOŇ, S.-KOŠŤÁK, 8.: Displacement Regi-

stration of Sandstone Blocks in the Stolowe Góry
Mountains, Poland. Bulletin of the International
Association of Engineering Geology, 1976, No. 13,
pp. 117-122.

[2] HRADILEK, L.: Vysokohorská geodézie. 1. vydá-
ní. Praha, Academia 1984. 232 s.

[3] KAHLE,: WEST HELLENIC ARe. In: Geodesy
and Physics of the Earth, Potsdam 1992.

[4] KAL VODA, J.: Výzkum recentních pohybů zem-
ského povrchu ve Vnějších Karpatech (I. část). Pra-
ha, Ústav geologie a geotechniky. ČSAV 1982. 66 s.

[5] KARSKÝ, G.-KOSTELECKY, J.-ŠIMEK, J.:
Projekt budování geodetické sítě nultého řádu
v ČSFR. Zdiby, VÚGTK 1991. 20 s.

[6] RATIBORSKÝ, J.-KABELÁČ, J.: Geodynamical
works of Technical University of Prague in the
High Tatras mountains. In: Central European inici-
ative comittee of Earth sciences. Proceedings of the
II conference of section - Geodesy. Warsaw, Insti-
tute of Geodesy and Cartography 1993, p. 101-111.

[7] KRUIS, 8.: Technologie opakovaných nivelací ko-
naných k sledování svislých pohybů zemského po-
vrchu. Praha, VÚGTK 1970. 85 s.

[8] RATIBORSKÝ, J.-BLAŽEK, R.-KABELÁČ, J.:
Sledováni pohybů suprakrustálních bloků na styku
Českého masivu a Alpsko-Karpatské soustavy me-
todou globálních polohových systémů (GPS). [Dílčí
zpráva grantového úkolu GAČR č. 105/94/1124.]
Praha, Stavební fakulta ČVUT v Praze 1995.73 s.

[9] VYSKOČIL, P.: Geodynamical Studies in the Cen-
tral European iniciative (CEl) Member Countries.
In: Central European iniciative comittee of Earth
sciences. Proceedings of the II conference of secti-
on - Geodesy Warsaw, Institute of Geodesy and
Cartography 1993, p. 3-14.

[10] Reports on Geodesy. No. 3(16). Warsz~wa, ~oli~
technika Warszawska, Instytut geodezji wyzszej
i astronomii geodezyjne, 1995.429 s.

Do redakce došlo: 20. 12. 1995
Lektoroval:

Ing. František Beneš. CSc .•
Zeměměřický úřad.

Praha

MAPA SPRÁVNíHO ROZDĚLENí
ČESKÉ REPUBLIKY
1:200000

Siředočeský kraj, Severomoravský kraj, Jihomoravský
kraj

Vydal Český úřad zeměměřický a kartografický. Zpra-
coval Zeměměřický úřad.

\. vydáni map krajů, v nichž k I. lednu 1996 došlo ke
změnám v územním členěni státu a okresů obdržíte
v prodejnách map katastrálních úřadů.
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Studie právních, technických
a organizačních podmínek
závaznosti údajů o vlastnických
hranicích pozemků v katastru
nemovitostí ČR

1. Úvod

Ústavou a právními předpisy České republiky je zaručena
ochrana vlastnického práva k nemovitým věcem, kterou plni
katastr nemovitostí. Zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a záko-
nem ČNR Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, je s určitou
právní jistotou zaručena společenská ochrana zápisu vlastnic-
kého práva k nemovité věci. V podstatě se jedná o právní jisto-
tu, kterému vlastníku patří příslušná nemovitost, evidovaná
v katastru nemovitostí jako parcela, a prostřednictvim údaje
o parcele, o kterou nemovitost se jedná na zemském povrchu.
Současná právní úprava ochrany vlastnického práva k pozem-
ku se nemůže opřít o právně a technicky zcela jednoznačnou
určitost vlastnické hranice pozemku vedené v katastru nemovi-
tostí. Ve většině jejich připadů nelze věrohodně určit a proká-
zat, kde byla na zemském povrchu vlastnická hranice v histo-
rické době vzniku vlastnického práva. Současné vlastnické hra-
nice pozemků, neoznačené stavbami nebo hraničními znaky,
charakterizuji stav pokojné držby nebo v případě sporů jsou
předmětem soudního řizení. U pozemků sloučených do větších
půdních celků vlastnické hranice nejsou patrné a polohové ur-
čení v katastru nemá odpovídající právní a technickou závaz-
nost. Příčinné souvislostí a možnosti řešení tohoto stavu jsou
v obecném nástinu uvedeny v článku "Hraniční katastr ČR -
blízká realita či fikce", uveřejněném v čísle 4 ročníku 1994 to-
hoto časopisu.

Další legislativní záměry v právní úpravě evidence vlastnic-
kých práva již oficiálně vyslovená potřeba přípravy jednoho
právního kodexu pro všechny související činnosti správy kata-
stru nemovitostí, vytváří historickou možnost řešení právního
postavení a závaznosti údajů souboru geodetických informací.
Toto řešení bude úspěšné jedině tehdy, bude-li naší a právní
odbornou veřejností správně pochopeno a prosazeno, jako vý-
znamný institut v ochraně vlastnických práv k pozemku. Tomu
by měla dopomoci i tato studie, která oproti dříve uveřejněné-
mu článku detailněji rozvádí dopady na dosavadní zákony
a návrhy právní a technické aplikace vlastního řešení dané
problematiky.

2. Právní podmínky závaznosti údajů o vlastnických hranicích
pozemků

Právní ochranu vlastnických práv k nemovitostem v zákonech
České republiky je účelné rozšířit o právní podmínky závaz-
nosti údajů katastru nemovitostí, vymezující vlastnické hranice
pozemků (dále jen "hraniční údaje katastru"). Má-Ii být závaz-
nost hraničních údajů společností uznána a respektována, bu-
de potřebné v základních právních normách zakotvit tato usta-
novení:

1. hraniční údaje se vkládají do katastru se souhlasem katas-
trálního úřadu, na základě individuálního zájmu vlastníka
pozemku nebo ve veřejném zájmu, doloženého listinou, kte-
rá prokazuje odsouhlasení vlastnických hranic všemi vlast-
níky sousedních pozemků a určení polohy hraničních znaků
vlastnických hranic pozemku v závazném geodetickém refe-
renčním systému,

2. nebude možné odepřít vlastníku pozemku zákonný nárok na
označení hranice pozemku v terenu podle hraníčních údajů
katastru,

3. bude vyloučeno vydržení části pozemku,

4. bude usnadněno řízení ve věci sporu o vlastnickou hranici,
které u pozemku s hraničními údají katastru přejde z působ-
nosti justičních orgánů do působnosti orgánů zeměměřictví
a katastru,

5. výměra pozemku s hraničními údaji je závazným údajem ka-
tastru.

Institut závaznosti hraničních údajů katastru je možné pod-
pořit těmito společenskými a ekonomickými jevy:

- cenné pozemky vyžadují zvláštní ochranu a jednoznačné
vymezení pro budoucí období,

- úbytek státní a obecní půdy v důsledku tzv. putování hranic
nabyl značných rozměrů a dosavadní katastr neumožňuje
tento protispolečenský jev důsledně a efektivně řešit,

- soudní řízení o sporných hranicích zatěžuje justiční orgány;
přenesení této působnosti na orgány zeměměřictví a katas-
tru u pozemků s hraničními údaji je možné z důvodu, že bu-
dou disponovat všemi nezbytnými údaji a dokumentacemi
k prokázání jednoznačného průběhu vlastnické hranice
v terénu,

- postupné nebo komplexní zakládání hraničních údajů ka-
tastru a jejich automatizované vedení směřuje k tomu, že
bude postupně vytvořena digitální katastrální mapa takové
kvality, která nebude již muset být obnovována novým mě-
řením, což bude mít příznivý dopad na státní rozpočet.

Obecné znění práva povinností vyžaduje nejen podrobnější
úpravu v ustanoveních zákona o správě katastru, ale i přísluš-
nou novelu ustanovení § 248 odst. 2 nebo přílohy A k ustano-
vení § 248 odst. 3 zákona Č. 99/1963 Sb., o občanském soud-
ním řízení, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 134
odst. 2 zákona Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů. Závaznost a veřejnost hraničních údajů ka-
tastru ovlivňuje řadu dalších právních předpísů, jako např.
ustanovení zákona o územním plánování a stavebním řádu,
o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),
o správních poplatcích, o znalcích a tlumočnících a o pozem-
kových úpravách a pozemkových úřadech. Jíž z pouhého výčtu
souvisejících zákonů je patrné, že právní úprava závaznosti
hraničních údajů katastru vyvolává velmi zásadní změny v ob-
čanských a veřejných záležitostech.

3. Podminky řešení v systému správy katastru nemovitostí

Právní úprava závaznosti hraníčních údajů katastru bude prav-
děpodobně vyžadovat, aby zákon vymezil řadu podmínek růz-
ného charakteru a významu, kterými se bude řídit celý postup
jejích zakládání a vedení. Přítom bude nutné řešit tu eventuali-
tu, kdy souhlas katastrálního úřadu s vložením hraničních
údajů do katastru probíhá odděleně od zápisu vlastnických
práv vkladem a záznamem do souboru popisných informací,
nebo současně. Dále i tu eventualitu, kdy vložení hraničních
údajů do katastru lze uskutečnit na podkladě rozhodnutí jiné-
ho státního orgánu.

3.1 Organizační podmínky

Obecně lze stanovit, že zakládání hraničních údajů lze usku-
tečnit v katastrálních územích, v kterých bude
a) vybudováno dostatečně husté polohové bodové pole v zá-

vazném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické
sítě katastrální (S-JTSK),

b) katastrální mapa, včetně pozemků sloučených do větších
půdních celků a zobrazených v mapách dřívějších pozemko-
vých evidencí, převedena do závazného geodetického polo-
hového systému s odstraněním hrubých deformací; tato
podmínka je nezbytná k vytvoření relativně homogenního
prostředí polohového určení parcel z různých mapových
podkladů pro vedení hraničních údajů,

c) veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení zakládání hraníč-
ních údajů, která je nezbytným krokem praktické realizace
ustanovení zákona, a to postupným zakládáním hraničních
údajů podle jednotlivých pozemků nebo komplexním zaklá-
dáním ve veřejném zájmu v rozsahu všech parcel.

3.2 Technické podmínky

V současné struktuře katastru nemovitostí by měly hraniční
údaje zaujmout postavení zřejmé z obr. 1.

Hraniční údaje a jejích závaznost bude vázat pouze a jenom
na lomové body vlastnických hranic. Přitom je základní pod-
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«
idententifikátor defin

údaje o katastrálním území
údaje o parcelách + rozší-
ření o kód uložení hranič-
ních údajů v SGI

» Údaje o vlastníku, nájemci
a jiném oprávněném

» Podrobnější údaje katastru +
číslo jednací souhlasu kata-
strálního úřadu s vložením
hraničních údajů do SGI

mínkou pro vedení hraničních údajů o průběhu vlastnické hra-
nice, aby úseky mezi lomovými body byly přímočaré nebo byly
matematicky definovány, jedná-li se o křivky (kružnice, para-
bola nebo hyperbola). Podrobnosti těchto definic by musela
upravit prováděcí vyhláška k zákonu.

Návrh na odlišení vrstvy vlastnických hranic pozemku od
zbývajícího polohopisného obsahu souboru geodetických in-
formací vyplývá z potřeby oddělit právní závaznost hraničních
údajů od technicko-informační povahy ostatních údajů.

Vedení hraničních údajů bude realizováno pomocí automa-
tizovaného zpracování s tím, že obsah dosavadních údajů
a) o parcele v souboru popisných informací bude nezbytné

rozšířit o kód, který bude vyjadřovat, že v souboru geodetic-
kých informací jsou vedeny hraniční údaje,

b) číselného vyjádření geometrického a polohového určení po-
zemku bude rozšířeno o zvláštní kód pro případ, že
- hraniční údaje všech lomových bodů vlastnických hranic

jsou vedeny v souboru geodetických informací,
- hraniční údaje všech lomových bodů vlastnických hranic

nebyly odsouhlaseny všemi vlastníky sousedních pozem-
ků nebo nevymezují celý obvod pozemku, a proto jsou
prozatím vedeny v souboru geodetických informací.

Při vedení číselného vyjádření geometrického a polohového
určení pozemků bude v podstatě docházet k nahrazení dosa-
vadních souřadnic souřadnicemi lomových bodů vlastnických
hranic podle stavu v terénu odsouhlaseného všemi sousedními
vlastníky přilehlých pozemků a vypočtených z údajů přímého
měření. Přitom není třeba vyloučit výsledky dosavadních mě-
ření, pokud jejich přesnost v určení souřadnic odpovídá poža-
davkum a bude ověřena. Tím bude v katastru postupně vytvo-
řena právně závazná síť vlastnických hranic, která ve spojení
s popisnými údaji o vlastnických a jiných věcných právech za-
jistí komplexní ochranu těchto práv, tj. včetně závazného práv-
ního nároku na územní rozsah pozemku.

«
iční bod parcely I

GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ URČENÍ
v digitální formě

~ vrstva vlastnických hranic
pozemků s hraničními údaji

« vložení závazných souřadnic,
« údaje o jejich závaznosti

~ vrstvy pro zbývající poloho-
pisný obsah ve struktuře DKM

3.3 Právní podmínky postupného zakládání
hraničních údajů

Právní úprava postupného zakládání hraničních údajů musí
reagovat na všechny procesní eventuality, které mohou vznikat
při hraničním jednání a pořizování hraničních listin až po je-
jich předložení katastrálnímu úřadu.

3.3.1 Návrh zásad hraničního jednání

a) Hraniční jednání je zeměměřickou činností, které se svolává
na žádost vlastníka pozemku za účelem vyhotovení hranič-
ních listin pro předložení návrhu na vklad hraničních údajů
do katastru a povinně při dělení pozemků v katastrálních
územích, kde bylo vyhlášeno postupné zakládání hraničnich
údajů. Hranični jednání může svolat zeměměřický inženýr
jmenovaný předsedou Českého úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního jako hraniční komisař (dále jen "hraniční komi-
sař"), popřípadě katastrální úřad.

b) Hraniční jednání se svolává podle § 24 a § 25 zákona č.
7111967 Sb., o správním řízení (správní řád). K hraničnímu
jednání se přizvou všichni vlastníci sousedních pozemků.

c) V předvolání k hraničnímu jednání je hraniční komisař
a katastrální úřady oprávněn stanovit, že neobdrží-li ke dni
hraničního jednání od sousedního vlastníka pozemku pí-
semné vyjádření k vlastnickým hranicím, je jeho neúčast ne-
bo neúčast jílIl. pověřeného zástupce na hraničním jednání
projevem jeho souhlasu s trvalým označením vlastnických
hranic hraničními znaky podle stavu v terénu.

d) Katastrální úřad zastaví hraniční jednání v případě, podal-li
vlastník sousedního pozemku písemné vyjádření, obsahující
nesouhlas s trvalým označením vlastnických hranic hranič-
ními znaky v terénu. Vlastníka pozemku, který požádalo vy-
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hotovení podkladů pro vklad hraníčních údajů, vyzve, aby
své právo uplatnil soudní cestou.

e) Totožnost přízvaných vlastníků k hraničnímu jednání, který-
mi jsou fyzické osoby, se ověří podle osobních údajů uvede-
ných v platném občanském průkazu nebo cestovním pasu
devizového cizozemce, a u vlastníků, kterými jsou právnické
osoby, podle výpisu z obchodního rejstříku u obchodních
společností nebo podle dokladu o tom, že se jedná o statu-
tárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem právnic-
ké osoby.

f) Nepřítomnost pozvaného vlastníka sousedního pozemku
nebo jeho zástupce na hraničním jednání svolaném hranič-
ním komisařem není na překážku hraničnímu jednání, které
svolal.

g) Vlastnické hranice pozemku, které jsou v terénu neznatelné,
musí být předem vytyčeny. Vytyčené hranice se označí trva-
lými hraničními znaky nebo dočasným způsobem, pokud
budou překážet zemědělskému využití pozemku.

h) Neshodnou-Ii se vlastníci sousedních pozemků na hranič-
ních bodech vlastnické hranice a není-li zahájeno soudní ří-
zení o jejich určení, vyzve katastrální úřad nebo hraniční
komisař vlastníka, který nesouhlasí s vlastnickou hranicí,
aby do šesti týdnů podal návrh na soudní řízení pro vyjasně-
ní sporu.

i) Pokud s průběhem vlastnické hranice nesouhlasí žádný
vlastník sousedního pozemku, vyzve se k zahájení soudního
řízení podle odstavce h) ten vlastník, jehož tvrzení má nej-
menší stupeň pravděpodobnosti vzhledem k ostatním okol-
nostem zjištěných při hraničním jednání. Seznámení s touto
výzvou potvrdí vlastník v protokolu nebo písemná výzva se
vlastníku doručí do vlastnIch rukou.

j) O projednání vlastnických hranic pozemku se pořizuje pro-
tokol, který obsahuje:
- účel hraničního jednání a jeho právní důsledky,
- parcel ní čísla a údaje o vlastnících všech sousedních po-

zemků podle katastru a v případě souhlasu s hraničními
znaky v terénu, které určují průběh vlastnické hranice, je-
jich vlastnoruční podpis,

- seznámení vlastníka s výzvou k zahájení soudního řízení
doložené jeho vlastnoručním podpisem nebo dokladem
o doručení výzvy do vlastních rukou,

- doklad o pozvání nepřítomných vlastníků k hraničnímu
jednání.

k) Odsouhlasené hraniční znaky hranic vlastníky sousedních
pozemků nebo sporné vlastnické hranice, které mají být
předmětem soudního řízení, musí být určeny v závazném
souřadnicovém systému.

I) Určovací prvky zaměření hraničních znaků vlastnických
hranic pozemků lze převzít z dokumentace výsledků šetření
a měření pro obnovu souboru geodetických informací, je-Ii
ověřeno, že v terénu se nezměnila poloha hraničnich znaků
a průběh vlastnických hranic pozemku a dřívější měření spl-
ňuje podmínky přesnosti souboru hraničních informací.

Hraniční ujednání a vyhotovování listin pro vklad hraníč-
ních údajů do kat astru bude vyžadovat zvláštní odbornou způ-
sobilost osob oprávněných k těmto činnostem. Podmínkou
k získání této odborné způsobilosti by mělo být udělené úřední
oprávnění k ověřování geometrických plánů a dokumentace
o vytyčení vlastnické hraníce pozemku podle § 13 odst. I písmo
a) zeměměřického zákona, dále prokázání znalostí právních
a odborných předpisů upravujících nebo souvisejících s výko-
nem hraničního jednání, odborných zkušeností a složení slibu,
završené jmenováním předsedou Českého úřadu zeměměřické-
ho a katastrálního. Uvedené odborné podminky by měli splňo-
vat i soudni znalci ustanovení podle zákona č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících. Je reálný vznik případů, kdy pod-
kladem soudního jednání o sporných vlastnických hranicích
budou výsledky činností hraničního komisaře při hraničním
jednání, a dosavadní odborná nevyváženost soudních znalců
vede k obtížnému rozhodování soudu. V ustanoveních o hra-
ničních komisařích bude potřebné nově upravit jejich práva
a povinnosti, k nimž by mohlo náležet pro vymezenou působ-
nost poskytování právních rad a zastupování vlastníka pozem-
ku v jednání s katastrálním úřadem.

Hranični listinu tvoří protokol z hraničního jednání, popř.
ověřená kopie pravomocného rozhodnutí soudu o sporné hra-
nici, a geometrický plán, který obsahuje

a) údaje o hraničním komisaři, otisk jeho razítka, podpis, da-
tum měření, vyhotovení plánu, dále prohlášení, že zobraze-
ný průběh hranic souhlasí se stavem v terénu, pokud měření
pro vyhotovení geometrického plánu pochází z doby starší
dvou let, a údaje katastru o poslední změně v geometrickém
a polohovém určení pozemku,

b) seznam všech náležitostí přiloženého protokolu z hraniční-
ho jednání a geometrického plánu,

c) grafické znázornění dosavadního, popřípadě nového stavu
pozemku v měřítku katastrální mapy,

d) seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového
pole, bodů podrobného měření a údaje souboru hraničních
a geodetických informací, které byly využity při zeměměřic-
kých činnostech,

e) údaje o hraničních znacích vlastnických hranic pozemků,
které jsou předmětem vložení do souboru hraničních infor-
mací,

f) grafické zobrazení a popis průběhu vlastnických hranic po-
zemku, včetně hraničních znaků, vyhotovený v měřítku za-
ručující čitelnost popisu, jehož součástí jsou
- údaje o vzdálenosti přímých úseků mezi hraničními zna-

ky vlastnické hranice nebo u vlastnické hranice definova-
né matematickou křivkou, její parametry,

- údaje o vlastnících všech sousedních pozemků,
- zobrazení o připojení podrobného měření na body po-

drobného polohového bodového pole a další údaje, které
jsou obsahem souboru hraničních a geodetických infor-
mací,

g) údaje prokazující dosaženou přesnost určení souřadnic hra-
ničních znaků vlastnických hranic.

h) protokol z hraničního jednání podle § 17f odst. IOa

Všechny náležitosti hraniční listiny musí být spojeny tak, aby
nedošlo k jejich ztrátě a záměně.

Právní úprava uvedených náležitostí hraniční listiny by sou-
časně vymezila věcný obsah smluvních závazků mezi vlastní-
kem nebo nabyvatelem pozemku a vyhotovitelem listiny.

3.3.3 Návrh zásad pro předkládání hraničních listin
katastrálnímu úřadu

Právní úprava pro předkládání hraničních listin musí reagovat
na určitá specifika v řízení státních orgánů, při kterých dochá-
zí k projednávání a k rozhodování o průběhu vlastnických hra-
nic pozemků.

Náležitosti hraniční listiny uvedené v předcházejicím od-
stavci budou shodné například při jejich předložení za účelem
pouhého vkladu hraničních údajů nebo při předloženi návrhu
na zápis vlastnického práva k pozemku podle zákona č.
265/1992 Sb., jehož nedílnou součásti bude návrh na vklad
hraničních údajů. Protokol z hraničního jednání není potřebné
vyžadovat při zápisu vlastnického práva státu k nově vznikají-
címu pozemku, který je c:rčen k výstavbě (např. komunikací,
železničních tratí, vodních děl apod.), a při zápisu vlastnických
práv podle rozhodnutí pozemkového úřadu o komplexních
pozemkových úpravách.

Podle § 34 odst. I stavebního zákona jsou účastníky územní-
ho řízení osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozem-
kům nebo stavbám mohou být výstavbou přímo dotčena. Z vy-
vlastnění pozemku pro stavbu ve veřejném zájmu podle § 38
odst. 2 stavebního zákona a z podmínky stanovené pro vydání
stavebního povolení podle § 58 odst. 2 a 5 stavebního zákona
lze dovodit, že při dělení pozemků pro výstavbu jsou vlastníci
všech sousedních pozemků seznámeni s průběhem nově navr-
hovaných vlastnických hranic. Vyžadování souhlasu s novou
hranicí pozemku určeného k uvedené výstavbě od všech sou-
sedních vlastníků se jeví nadbytečné.

U komplexních pozemkových úprav musí být případné spo-
ry o nové uspořádání pozemků dořešeny při řízení pozemko-
vého úřadu podle § 9 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech. Vytyčení vlastnických hra-
nIC nového uspořádání pozemků v terénu obsahuje podle § 9a
uvedeného zákona výkon zeměměřických činností při určování
polohy lomových bodů vlastnických hranic a jejich označení
hraničními znaky. Přitom se předpokládá, že vytyčení nových
vlastnických hranic bude provedeno za účasti nabyvatelů
vlastnických práv, popřípadě s těmito hranicemi budou ná-
sledně seznámeni, a na základě rozhodnutí pozemkového úřa-
du převzaty. Proto se jeví rovněž účelné zjednodušit doklado-
vání projevu souhlasu s vlastnickými hranicemi tak, že za ten-
to projev bude považováno rozhodnutí pozemkového úřadu.
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«11« II II 1«1 IIII

II11« 1«1« II 1«1

»1obecsoud
komory

n
e
p •
r
iDt •

om •
e •
n •

navr na v a -))-

vlastníka A

KATASTRÁLNÍ úŘAD
Hraniční listina musí obsahovat
potvrzení nebo rozhodnutí soudu
Přezkoumání návrhu
Při zjištění nedostatků přeru-
šení řízení a nejsou-li odstra-
něny do stanovené lhůty řízení
se zastaví

- Nezúčastněnému vlastníku D na
hraničním jednání se zašle pí-
semné vyrozumění

- t je-li ve stanovené lhůtě po-
dán písemný nesouhlas s hra-
nicí podle hraniční listiny,
zamítne vklad,

t není-li ve stanovené lhůtě
vznesena námitka nebo je-li
li vysloven souhlas, v říze-
se pokračuie

Souhlas KU s.povolením vkladu
Vložení hraničních údajů do SPI
a SHI KN

·
• B I
-t------t

·
• F I E

sporna hranice
-t------t

výzva ~),

Potvrzení o podání návrhu
na určení hranice soudem
Návrh na určení hranice
t soudní smír
t rozhodnutí.

"-1obnova řízení

Vložení hraníčních údajů do katastru pří zápísu rozhodnutí
pozemkového úřadu o schválení komplexních pozemkových
úprav by mělo v budoucím období představovat jednu z nej-
efektívnějších forem postupného zakládání hraníčních údajů
v katastru. To by dále mělo umožnit jednoznačné určení a ob-
novu hraničních znaků vlastnických hranic pozemků, jejíchž
osazení brání zemědělské využítí pozemků, nebo které byly
tímto využítím zničeny.

Do katastru se předpokládá vkládat hraniční údaje v soula-
du s rozhodnutím soudu, které bude obsahovat určení spor-
ných hranic pozemku zobrazených v katastru na podkladě dří-
vějších pozemkových evidencí. Dále na základě úřední povin-
nosti katastrálního úřadu doplněním příslušného kódu u par-
cely v souboru popisných informací, jedná-Ii se o případ, kdy
ke všem sousedním pozemkům jsou v kat astru vloženy hranič-
ní údaje.
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3.3.4 Návrh zásad správního řízení o vkladu hraničních
údajů do katastru

Správní řizení o vkladu hraničnich údajů bude mít svá speci-
fika, vyžadujicí samostatnou právni úpravu podle těchto zá-
sad:
a) Katastrálni úřad řizení zaháji zápisem návrhu na vklad hra-

ničních údajů do automatizovaně vedeného zvláštního pro-
tokolu, v kterém zaznamenává došlé návrhy a výsledky je-
jich vyřízení. Pro návrh založí spis označený čislem protoko-
lu.

b) Hranični listiny vyhotovené hraničnim komisařem přezkou-
má z hlediska věcného a formálního. Ověří, zda
- osoby uvedené v protokolu o hraničním jednání jsou sku-

tečně vlastníky sousedních pozemků podle údajů katas-
tru,

- u zástupců vlastníků jsou doloženy ověřené plné moci,
- u vlastníků nezúčastněnfch na hraničním jednání je do-

loženo převzetí předvolaní k hraničnímu jednání,
- v případě výzvy o zahájení soudního řízení je doloženo

buď potvrzení o doručení podnětu na zahájení soudní-
ho řízení nebo pravomocným schválením smíru soudem
nebo rozhodnutím soudu o stanovení vlastnické hrani-
ce.

Z formálního hlediska musí hraniční listina obsahovat
všechny výše uvedené náležitosti, přičemž výchozí zeměmě-
řické údaje musí souhlasit se stavem katastru a nové údaje
musi odpovidat stanoveným požadavkům pro jejich vložení
do souboru hraničních informací. Přezkoumání návrhu se
nebude vztahovat na hraniční listiny vyhotovené katastrál-
ním úřadem.

c) V případě, že předložený protokol z hraničního jednání ne-
obsahuje souhlas sousedniho vlastníka pozemku z důvodu
jeho neúčasti na hraní čním jednání, katastrální úřad ho pí-
semně vyrozumí o zamýšleném vkladu hraničních údajů do
katastru a o jeho právních důsledcích. Písemné vyrozumění
se doručuje do vlastních rukou v bytě, v místě podnikání, na
pracovišti nebo kdekoli bude vlastník nebo spoluvlastníci
sousedního pozemku zastiženi. Nebude-li do čtyř týdnů ode
dne doručení písemného vyrozumění podána písemná ná-
mitka vůči vkladu hraničních údajů do katastru, potom
vlastnická hranice stanovená podle výsledku hraničního
jednání je uznána a hraniční údaje lze vložit do katastru.
Stanovená lhůta pro podání písemné námitky by měla být
významným právním nástrojem získání stanoviska vlastníka
přilehlého pozemku, v případě jeho nezájmu o stanovení
hranice, a podpory snahy navrhovatele.

d) Jsou-Ii vlastníkem pozemku ve stanovené lhůtě podle před-
chozího odstavce vzneseny písemné námitky vůči hranici
projednané při hraničním jednání, katastrální úřad návrh na
vklad hraničních údajů zamítne. Rozhodnutí se doručuje do
vlastních rukou těm vlastnikům sousedních pozemků,
u nichž dochází ke sporu o vlastnickou hranici. V poučení
vyzv«-, aby spor o vlastnickou hranici byl řešen soudní ces-
tou. Rízení o vkladu se obnoví na návrh vlastníka pozemku,
jestliže
- vlastnik sousedniho pozemku, který vznesl námitky vůči

vložení práva na ochranu hranice, nepodal do 6 týdnů
ode dne doručení rozhodnutí návrh na zahájení soudní-
ho řízení,

- soudní řízení bylo ukončeno smírem,
- rozhodnutím soudu byla stanovena vlastnická hranice

pozemku, přičemž hraniční listina musí být uvedena do
souladu s pravomocným rozhodnutím soudu.

e) Katastrálni úřad přeruší řízení při zjištění nedostatků
v předložených hraničních listinách a vyzve předkladatele
návrhu, aby nedostatky odstranil ve lhůtě 3 měsíců ode dne
vrácení návrhu, není-li dohodnuta lhůta delší. Řízení zasta-
ví, nejsou-Ii katastrálnímu úřadu předloženy ve stanovené
lhůtě hraniční listiny s opravenými nedostatky. Forma za-
stavení řízení je volena proto, aby řízení se zbytečně nepro-
dlužovalo.

/) Vklad hraničních údajů do katastru bude ve stanovené lhůtě
vyznačen doložkou na hraniční listině nebo na geometric-
kém plánu, které v jednom vyhotovení obdrži vlastník po-
zemku. Právní účinky vkladu nastanou dnem vyznačení
v katastru.

g) Zvláštním případem bude vklad formou záznamu z úřední
moci. V daném případě se bude jednat o doplnění příslušné-
ho údaje v souboru popisných informací u pozemku, k ně-
muž přiléhající všechny sousední pozemky jsou vedeny

v souboru hraničních informací. Záznam z úřední moci má
administrativní charakter a bude zasílán na vědomí pouze
vlastníku uvedeného pozemku.

h) Vůči povolení nebo zamítnutí vkladu, zastavení řízení
a oznámeni o záznamu z úřední moci je připustné odvolání
u územně příslušného zeměměřického a katastrálního in-
spektorátu, a to pouze ve věci nedodržení postupu při správ-
ním řízení.

3.3.5 Návrh zásad pro opravu chyb, změnu a zánik
hraničních údajů

V součinnosti s dotčenými vlastníky pozemků se opraví chyby
v údajích souboru hraničních informací, pokud vznikly při
automatizovaném zpracování dat. Zahájení řízení o opravě
chyby se vyznačí v souboru popísných a hraničních informací
poznámkou, která má ten důsledek, že do 'doby odstraněni
chyby jsou hraniční údaje nevěrohodné a nelze je poskyto-
vat.

Změna hraničních údajů v katastru vzniká při vkladu vlast-
nického práva do katastru podle zákona č. 265/1992 Sb., když
dochází k převodu vlastnického práva k části pozemku. Vklad
této změny do katastru bude vyžadovat, aby katastrálnímu úřa-
du byla předložena nejen listina o převodu těchto práv, ale
i geometrický plán s výsledkem hraničního jednání. V případě,
že výsledek hraničního jednání nebude doložen, řízení o vklad
vlastnického práva katastrální úřad přeruší do doby sjednání
nápravy.

Změna hraničních údajů v katastru může též vzniknout na
základě písemného souhlasu vlastnika pozemku, jestliže
a) změna tohoto práva souvisí s přechodem vlastnického práva

sousedního pozemku na tohoto vlastnika,
b) sousední pozemky podle písmena a) nejsou nebo jsou stejně

zatíženy omezujícími vlastnickými právy.

Hraniční údaje mohou v kat astru zaniknout jen tehdy, když
s převodem vlastnického práva k pozemku zaniká pozemek ja-
ko takový, a ten se stává součástí jiného pozemku, např. při
rozsáhlé výstavbě.

3.4 Právní podmínky komplexního zakládání
hraničních údajů

Komplexní zakládání hraničních údajů bude součástí obnovy
souboru geodetických informací novým mapováním.

Rozsah komplexního zakládání bude záviset na veřejném
zájmu a na možnostech státního rozpočtu. Z uvedeného důvo-
du bude účelné zvolit dvě varianty komplexního zakládání,
a to jednorázové zakládání u všech pozemků v katastrálním
území nebo dokončením postupného zakládání u zbývajících
pozemků. Druhá varianta bude výhodná zejména v katastrál-
ních územích s dokončenými komplexními pozemkovými
úpravami.

3.4.1 Návrh zásad hraničního jednání

a) K hraničnímu jednání předvolá katastrální úřad všechny
vlastníky pozemků, u kterých mají být vloženy hraniční úda-
je do katastru.

b) Předvolání k hraničnímu jednání se doručuje do vlastních
rukou nebo veřejn9u vyhláškou podle § 24 a 25 zákona
o správním řízení. Ustní předvolání se zaznamená ve spisu
pro hraniční jednání.

c) Předvolání k hraničnímu jednání musí být doručeno nejmé-
ně 14 dnů předem.

d) Součástí předvolání je oznámení určené zaměstnavateli
vlastníka pozemku k jeho uvolnění k hraničnimu jednání.

e) Předvolaní vlastníci pozemků mohou být na hraničním jed-
náni zastupováni podle § 16 a 17 zákona o správnim řízení.

/) Bezdůvodnou neúčast přizvaného vlastníka na hraničním
jednání je možné chápat jako porušení pořádku na úseku
katastru.

g) Hraniční jednání zajišťuje komise složená z odpovědných
zástupců katastrálního úřadu, obce a dalšich orgánů urče-
ných katastrálnim úřadem. Předsedou komise je pověřený
zaměstnanec katastrálního úřadu. Komisi jmenuje ředitel
katastrálního úřadu.

1996/57



Geodetický a kartografický obzor
58 ročník 42184, 1996, číslo 3

h) Totožnost přizvaných vlastníků k hraničnimu jednání se
ověří podle osobních údajů uvedených v platném občan-
ském průkazu nebo cestovním pasu devizového cizozemce,
u obchodních společností podle výpisu z obchodního rej-
stříku a u ostatních právnických osob podle dokladu o tom,
že se jedná o statutárního zástupce.

i) Při hraničním jednání komise porovná vlastníky sousedních
pozemků odsouhlasené hraniční znaky a průběh vlastnic-
kých hranic s jejich zákresem v katastrální mapě nebo podle
dokumentace výsledků dřívějších šetření a měření. V přípa-
dě
- vědomé změny vlastnické hranice, s kterou sousední

vlastníci souhlasí, je povinností převodce práva k části
sousedního pozemku zajistit na svůj náklad vyhotoveni
listin o převodu vlastnického práva a tuto listinu předlo-
žit katastrálnímu úřadu k zápisu nejpozději do jednoho
roku ode dne hraničního jednání,

- neznatelné vlastnické hranice pozemku se vytyči na pod-
kladě katastrálni mapy, přitom vytyčené hranice se ozna-
či hraničnimí znaky, nebudou-Ii překážet zemědělskému
využití pozemku,

- neshodnou-Ii se vlastni ci sousedních pozemků na hranič-
nich bodech vlastnické hranice a není-Ii zahájeno soudní
řízení o jejich určení, vyzve katastrální úřad vlastníka,
který nesouhlasí s vlastnickou hranicí, aby do šesti týdnů
zahájil soudní řízení pro vyjasnění sporu.

j) Předloží-Ii vlastník pozemku při hraničním jednání rozhod-
nutí katastrálního úřadu o opravě vlastnické hranice a s tím-
to rozhodnutím jeden z vlastníků nesouhlasí, vyzve ho kata-
strální úřad, aby své právo na vlastnickou hranici prokázal
u soudu do šesti týdnů ode dne hraničního jednání. Nevy-
hoví-Ii vlastník výzvě ve stanovené lhůtě, má se za to, že
vlastník souhlasí s průběhem vlastnické hranice a za vlast-
nickou hranici se považuje ta, která byla udána vlastníky
sousedních pozemků. Při zamítnuté žalobě soudem, která
byla vznesena na základě výzvy nebo z jiného důvodu, platí
průběh vlastnické hranice uvedený ostatními vlastníky sou-
sedních pozemků na hraničním jednání. .

k) Předmětem hraničního jednání není vlastnická hranice
- v řízení u soudu,
- pozemku, jehož geometrické a polohové určení podle ka-

tastru je změněno na podkladě geometrického plánu a je-
hož vloženi do katastru vyžaduje předložení listíny o pře-
vodu nebo přechodu vlastnického práva k části pozemku,

- neznatelné v terénu, která vyžaduje vytyčení z podkladů
podle dřívějších pozemkových evidencí,

- pozemků, sloučených do větších půdních celků se sou-
hlasem jejich vlastníků.

I) Protokol o projednání hraničních znaků vlastnických hranic
musí obsahovat
- grafický a číselný popis odsouhlasených hraničních zna-

ků a průběhu vlastnické hranice doložený vlastnoručním
podpisem vlastníka pozemku nebo jeho zástupce s těmito
údaji,

- seznámení vlastníka s výzvou doložené jeho vlastnoruč-
ním podpisem nebo dokladem o doručení výzvy do vlast-
ních rukou,

- zmocnění k zastupování předvolaného vlastníka pozem-
ku.

Pokud nedošlo ke stanovení vlastnické hranice pozemku,
připojí se ke grafickému a číselnému popisu zvětšenina ka-
tastrální mapy, v které se vyznačí průběh hranice udané kaž-
dým z jednotlivých vlastníků.

m) Součástí hraničního jednání je zjišťování průběhu hranic
územních správních jednotek, hranic katastrálních území,
hranic druhů pozemků, vnějšího obvodu staveb a dalších
údajů, které jsou obsahem katastru. Při zjišťování průbě-
hu hranic katastrálních území, které jsou totožné s hranicí
státu, se postupuje v součinnosti s Ministerstvem vnit-
ra.

n) Hraniční jednání se vztahuje i na pozemky, které vlivem
změny hranice katastrálního území přechází do katastrální-
ho území s dokončeným komplexním vkládáním práv.

Hraniční jednání má obdobný právní a technický charakter
jako při postupném zakládání. Odlišnost je v rozsahu a způso-
bu vedení hraničního jednání katastrálním úřadem.

Za vědomou změnu se považuje taková změna vlastnické
hranice, na které se sousední vlastníci před nebo při hraničním
jednání dohodli.

3.4.2 Návrh zásad pro vyhotovení podkladů pro jednání
o správnosti komplexního zakládání, jednání
o správnosti (námitkové řízení) a vyhlášení platnosti

a) Pro jednání o správnosti komplexního zakládání se vyhoto-
ví návrh doplněného souboru popisných a hraničních infor-
mací, a to na podkladě
- výsledků zeměměřických činností, které navazují na hra-

niční jednání,
- protokolů z hraničních jednání,
- jiných listin a geometrických plánů vyhotovených podle

výsledků hraničního jednání,
- pravomocného rozhodnutí soudu o stanovení vlastnické

hranice pozemku nebo o smíru,
- digitalizace hranic, které nejsou předmětem hraničního

jednáni a výsledků zeměměřických činnosti,
b) Katastrálni úřad zaháji ústni jednáni o správnosti návrhu je-

ho vyloženim v obci nejméně po dobu 30 dnů. Vyložení ná-
vrhu se oznámí veřejnou vyhláškou.

c) Jednání o správnosti návrhu se zahájí i tehdy, chybí-Ii
jednotlivé podklady pro pozemky uvedené v 3.4.1, písme-
no m). K veřejnému nahlédnutí budou i údaje o grafickém
popisu hraničních znaků a průběhu vlastnických hranic
s údaji o vzdálenosti přímých úseků mezi hraničními zna-
ky nebo o parametrech matematicky definovaných kři-
vek.

d) Proti návrhu mohou vlastníci pozemků a jiní oprávnění
vznést námitky po dobu vyložení návrhu na doplnění kata-
stru nebo písemné námitky ve lhůtě 15 dnů od dne, kdy
skončilo jeho vyložení, a to jen pokud
- vlastnická hranice není v souladu s výsledky hraničního

jednání a se změnami, které mezi tím nastaly,
- nebyly dodrženy právní předpisy pro hraniční jednání,
- zobrazení neznatelné vlastnické hranice pozemku slouče-

ného do větších půdních celků, které bylo převzato ze
souboru geodetických informací neodpovídá stavu podle
dřívějších pozemkových evidencí.

e) O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad. Proti
rozhodnutí katastrálního úřadu je možné podat odvolání
k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož ob-
vodu je dotčená nemovitost.

f) Po ukončení jednání o správnosti návrhu souboru popis-
ných a hraničních informací vyznačí změny podle pravo-
mocných rozhodnutí o vyřízení námitek.

g) Po skončení jednání o správnosti návrhu vyhlásí Český úřad
zeměměřický a katastrální na návrh katastrálního úřadu
platnost komplexního zakládání. Doplněný soubor popis-
ných a hraničních informací může vstoupit v platnost i teh-
dy, pokud
- chybí pro jednotlivé pozemky pravomocná rozhodnutí

soudu o stanovení vlastnické hranice pozemku nebo
o smíru nebo

- ještě nebylo rozhodnuto o námitkách.
V těchto případech se uvede u pozemku v souboru popis-
ných informací poznámka o nedokončeném hraničním říze-
ní. Poznámka se v katastru zruší po vydání příslušných pra-
vomocných rozhodnutí.

h) Vyhlášení platnosti komplexního zakládání se oznámí veřej-
nou vyhláškou v obci, územně příslušnému soudu a orgá-
nům státní správy a komorám, které sdružují osoby vyhoto-
vující listiny pro zápis vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem do katastru.

i) Po vyhlášení platnosti komplexního zakládání předá kata-
strálni úřad vlastníkům pozemků, u kterých byly doplněny
hraniční údaje do katastru, bezplatný výpis vlastnických
práv k pozemkům podle souboru popisných informací kata-
stru.

4. Výkon zeměměřických činností na úseku katastru

Výkon zeměměřických činností ve veřejném zájmu je obecně
vymezen zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Proto nový
právní kodex katastru by mohl v souvislosti s právní úpravou
hraničních údajů detailněji vymezit jednotlivé druhy výsledků
zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu pro
správu kat astru, včetně náležitostí geometrických plánů s ohle-
dem na specifické určení a na to, kdo je oprávněn je vyhotovo-
vat.
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KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
Ustanovení komise f-

Předvolání k hraničnímu jednání

Digitalizace hranic parcel zje-
dnodušené evidence ,
Zpracování návrhu na vložení
hraničních údajů do SPI a SBI
KN
Jednání o správnosti návrhu
Podání námitek
Rozhodnutí o námitkách
Vvznačení ooznámek
Předložení návrhu na vyhlášení
platnosti

Ověření totožnosti
Porovnání hranice
Vědomá změna hranice, lhůta

ro ředložení listin
Nesouhlas s rozhodnutím KÚ o
opravě zákresu hranice, sporná
hranice- 'zva
Protokol z hraničního 'ednání
Zjišťování průběhu hranic k.ú.
územních celků, obvodu staveb
a dalších úda'ů
Zeměměřické činnosti

Potvrzení o podání návrhu na ur-
čení hranice soudem

«- Návrh na určení hranice
* soudní smír
* rozhodnutí

ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
INSPEKTORÁT
Odvolání

Mezi zeměměřické činnosti katastru podle této studie patři
a) vytvořeni dostatečně hustého podrobného bodového pole

pro zaměření a vedení nemovitostí v kat astru,
b) komplexní zakládání hraničních údajů,
c) vyhotovení geometrického plánu na zaměření hranice nebo

na reálné dělení jedné a více nemovitostí, které je podkla-
dem pro vložení hraničních údajů nově vznikajícího pozem-
ku do katastru, včetně hraničního jednání,

d) vyhotovení číselného vyjádření geometrického a polohové-
ho určení pozemků schválených komplexních pozemkových
úprav,

e) vyhotovení hraničních listin pro vložení hraničních údajů
o parcele do souboru hraničních informací,

f) vyznačení vlastnických hranic pozemku v terénu podle úda-
jů souboru hraničních informací.

Uvedené zeměměřické činnosti by měl vykonávat na žádost
vlastníka nebo s jeho souhlasem na žádost osoby, která bude
nabyvatelem vlastnických práv k nemovitostem. Zákon by měl
dále vymezit, že činnosti podle písmen a), c) až f) může vyko-
návat hraniční komisař. Katastrálnímu úřadu by mělo být s\!ě-
řeno vykonávat zeměměřické činnosti v rozsahu písmena b) a
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v ostatních případech jen tehdy, nemá-Ii v jeho územním ob-
vodu sídlo hraniční komisař, přičemž měl by být povinen hra-
nični listiny vyhotovit do dvou roků ode dne podáni žádosti.

5. Řízení ve věci pochybností o vlastnické hranici vytyčené
podle hraničních údajů katastru

Právní úprava závaznosti hraníčních údajů katastru musí vy-
tvořit í dostatečný prostor pro řešení pochybností vznesených
vůči vytyčené vlastnické hranici podle hraničních údajů kata-
stru. V praxi mohou tyto případy vzniknout s odstupem až ně-
kolika let po vložení do hraničních údajů do katastru. Zpravi-
dla po přechodu nebo převodu vlastnických práv k pozemku
na nového nabyvatele, který nemusí být obeznámen s faktic-
kým stavem průběhu vlastnické hranice svého pozemku, jehož
právní závaznost vznikla v předcházejícím a mnohdy i historic-
kém období. Nelze vyloučit i případy, kdy postupnými sesuvy
půdy dochází ke změně průběhu vlastnických hranic pozemku
na zemském povrchu. Zavedení právní úpravy odvolacího říze-
ní u orgánů zeměměřictví a katastru by mohlo sledovat nejen
zaručení právní jistoty v případě určitých pochybností, ale i za-
vedení nezbytného prvoinstančního kroku v navazujícím řízení
u jiných státních orgánů při vzniku případů, které jsou způso-
beny vnějšími okolnostmi.

6. Závěr

Aplikace hraničního katastru do správy kat astru nemovitostí
ČR vyžaduje rozsáhlou právní úpravu, jak je nastíněno v této
studii. Hraniční jednání a navazující zeměměřické činnosti pro
zakládání hraničnich údajů, zejména její komplexní forma, ne-
ní z pohledu současné odborné praxe nic výjimečného. Pouze
právní akcent správního řízení a vyžadovaná preciznost hra-
ničních listin, navic podpořených zákonnými ustanovenimi,
jsou natolik nové, že mohou činit potíže do doby získání od-
borně-právních znalostí a zkušeností. Působnost hraničních
komisařů by neměla být podrobena živnostenskému zákonu,
neboť jejich činnost odpovídá činnosti soudních znalců a je
srovnatelná s činnostmi státních notářů. Oproti současnému
technokratickému pojetí obnovy katastrálního operátu novým
mapováním může soubor hraničních informací dosáhnout stej-
nou právní vážnost, jak je tomu u souboru popisných informa-
cí s konstitutivními a evidenčními účinky. Výše uvedená studie
je osobním pohledem na řešení dané problematiky.

Pozn.: Studie byla zpracována s přispěním odborných po-
sudků Ing. Tomáše Morávka, zástupce ředitele KÚ v Pardu-
bicich

Ing. Mi/oslav MUller,
Český úřad zeměměřický a katastrální

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Plenárne zasadnutie
Kartografickej spoločnosti SR

Pri príležitosti konania II. kartografickej konferencie (Brati-
slava 19. a 20. 10. 1995) sa v prestávke rokovania dňa 19.10.
1995 uskutočnilo plenárne zasadnutie Kartografickej spoloč-
nosti (KS) Slovenskej republiky (SR).

Hlavnou úlohou plenárneho zasadnutia bolo zhodnotenie
činnosti KS SR a vol'by Výkonného výboru KS SR.

Podl'a výsledkov tajného hlasovania, doterajšieho predsedu
KS SR doc. Ing. Milana Hájka, CSc., vystriedal doc. Ing. Jozef
Čižmár, CSc., pedagogický pracovník katedry mapovania
a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave.

Ing. lán Vanko,
zástupca vedúceho redaktora

15. zasedání EARSeL "Pokrok ve
výzkumu a aplikacích dálkového
průzkumu pro životní prostředí"

Evropská asociace laboratoří dálkového průzkumu (EARSeL)
sdružuje zájmové organizace z celé Evropy. Významná je pod-
pora a spolupráce ze strany mezinárodních institucí, přede-
vším evropské kosmické agentury (ESA). Kromě výročních za-
sedání jsou pořádány odborné konference, zpravidla oriento-
vané podle nosného zaměření hostitelské organizace. Tyto ak-
ce jsou spojeny s prezentací firem a společností zaměřených
na pořizování, zpracování a distribuci údajů dálkového prů-
zkumu.

V pořadí 15. zasedání EARSel (Basilej, 4.-8. září 1995) by-
lo poznamenáno současným konáním významnější akce, kon-
gresu ICA (Mezinárodní kartografická asociace) v Barceloně.
Přesto se _ho zúčastnilo 117 zainteresovaných, z toho 31 z pořá-
dajícího Svýcarska, kteří zastupovali dvacet dvě země.

Při plenárním zasedání se zabýval předseda EARSeL prof.
dr. G. Konecny z Hannoveru celým spektrem činností, do kte-
rých laboratoře DP zasahují - technologický rozvoj, základní
výzkum, experimentální aplikace i komerční využití. Jako
hlavní řečníci vystoupíli rovněž H. Grasl, ředitel programu
"Světový výzkum klimatu" ze Ženevy, s tématem Dálkový prů-
zkum počasí a klimatu a význam předpovědi pro globální poli-
tická opatření a dále prof. B. Kochová z university ve Freibur-
gu na téma Stav a budoucí aspekty dálkového průzkumu jako
prostředku pro mapování a hodnocení lesů.

Mezi hlavní znaky současného využívání dálkového průzku-
mu (DP) patří: mezinárodní spolupráce, návaznost na infor-
mační systémy, současné použití více typů snímacích zařízení
(multisenzorální přístup) a dlouhodobé sledování zájmových
jevů (monitoring - multitemporální přístup).

Z přednesených cca 80 odborných sdělení se na 9 podíleli
pracovnící ze spolupořádající laboratoře meteorologie, klima-
tologie a dálkového průzkumu geografického ústavu basilejské
university (MCR Lab) a dalších 9 připadá na ostatní pracoviš-
tě ve Švýcarsku.

V dalším textu jsou uvedeny stručné poznámky k některým
příspěvkům podle tematických sekcí hlavního odborného pro-
gramu.

V následující části jsou pak nastíněny hlavní postřehy z pra-
covní konference o družicové meteorologii a hydrologii, utvá-
ření speciálních zájmových skupin a přehled komerční prezen-
tace.

- Monitorování růstu řecké metropole Athén po-
mocí dat z Landsat- TM. (Oddělení DP university
v Trevíru). Růst měst vyvolává dopravní problémy, znečiště-
ní vzduchu a další negativní jevy - v tomto případě nedo-
statek pitné vody. Růst města je analyzován pomocí GIS
(Geografický informační systém), založeného na opakova-
ných kosmických snímcích a vývoj je porovnáván se starší-
mi topografickými mapami.

- Konfúzní přístup pro zlepšení klasifikace půd-
ního krytu integrací dat DP a GIS. (R. Stolz, W.
Mauser - Universita Mnichov). Klasifikace obrazových
záznamů Landsat-TM a ERS-I byla zpřesněna pomocí geo-
faktorů (topografická výška, úhel sklonu, klimatické pod-
mínky, půda), uložených v GIS. Zkušební prostor u Ober-
pfaffenhofenu je opětovně zkoumán při různých projek-
tech.

- Aplikace I. akce fondu FIRS: regionalizace pro
přípravu lesnické mapy Evropy na základě
NOAA-AVHRR. (JRC Ispra). Projekt FIRS (Forest In-
formation from Remote Sensing) využívá projektů CORI-
NE a MARS. Za cíl si klade regionalizaci a stratifikaci les-
ních ekosystémů.

- Klasifikace využití půdy pro basilejskou aglo-
meraci, řešená kombinací multisenzorálních dat
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z Landsatu-TM a ERS-l. (Universita v Basileji, MCR Lab).
Výzkum je součásti projektu ESA-ERSCLlP (ERS-I Clima-
te Project).

- Oteplování klimatu způsobené termickým vyza-
řováním z urbanizované oblasti jako možná pří-
čina pro lokální vymizení plŽů. (MCR Lab ve spolu-
práci s výzkumnou skupinou pro biogickou ochranu - uni-
versita v Basileji). Zajímavý případ aplikované ekologie,
kde družicové záznamy povrchové teploty byly podrobně
konfrontovány s výskytem plžů v okrajových částech města,
sledovaným po desetiletí.

- Určení agregovaných územních typů na základě
klasifikace využití půdy z Landsat- TM a ERS-I
pro basilejskou aglomeraci. (MCR-Lab.) Klasifikace
je doplňována poznatky o lokálním klimatu, funkci a utvá-
řeni reliéfu. Součást projektu ERSCLlP, financovaného
ESA a německou organizací DARA (Deutsche Agentur fiir
Raumfahrt Angelegenheiten).

- Geosystémové modelování proměn energie
a hmot pro ekologické sledování černobylské
havárie použitím údajů dálkového průzkumu
(Společný projekt střediska pro aerokosmický průzkum
v Kyjevě a střediska pro DP UVE v Postupimi sponzorova-
ný DARA). Vytvoření matematicko-fyzikálního modelu,
který se stává základem organizace GIS pro zpracování roz-
sáhlých ekolo$ických informací ze systému vegetace - pů-
da - voda. Učelem je podrobné zmapování oblasti, sledo-
vání vývoje a poskytnutí podkladů pro důležitá opatření.
Pro získáni dat se předpokládá mimořádně široké spektrum
pozemních, leteckých i kosmických prostředků.

1.2 Kalibrace dat, před zpracování a vyhodnocení
Příspěvky v této sekci byly zaměřeny především na zpřesnění
klasifikace využití půdy a půdního krytu z Landsatu-TM, roz-
šíření aplikací radarových snímání - systémy ERS-SAR, le-
tecký senzor PHARUS (Phased Array Universal SAR) s vyso-
kým rozlišením, který má být doplňkem pro kosmické systémy,
např. ESA-ASAR.

Zajímavé byly informace o přípravě družice SPOT 4 ve
Francii. Její start se předpokládá koncem r. 1997. Multispek-
trální snímač HRVIR nabízí 4 spektrální pásma ve dvojím roz-
lišení: 10 a 20 m. Důležitý je vývoj metody ARSIS pro zpraco-
vání multispektrálních obrazů s rozlišením 10m.

Za zmínku stojí rovněž informace o geometrických interpre-
tacích a modelování z Institutu geodézie a fotogrammetrie
ETH Ziirich:
- Výzkum senzoru MOMS-02 (D2 3-LINE) pro zís-

kání geometrické informace. Geometrické modelo-
vání vychází z postupů vytvořených pro SPOT, které obsa-
hují algoritmy pro tvorbu digitálního modelu terénu a digi-
tální ortosnímKy. Použity byly snímky z pouštních oblastí
střední Austrálie a přesnost získaných výsledků byla prově-
řena na bodech měřených metodou GPS s přesností lepší
než O,I m. Polohová přesnost bodů na snímcích dosáhla
1-3 m. Senzor MOMS-02 (Modular Opto-electronic Multi-
spectral Scanner) má být použit v blízké době na vesmírné
stanici MIR.

1.3 Sníh a led
- Interpretace evropského zalednění na kosmic-

kých fotografických snímcích a na radarových
obrazech. Společná rakousko-ruská srovnávací studie
z hledíska geometrie a informačního obsahu, týkající se
multispektrálních stereofotografií z ruských družic "Zdroj
1,2" (MK-4, KATE 200, KFA 1000) a evropské družice
ERS-I (SAR). Zájmové území zahrnovalo ruskou Arktidu
(Země Františka Josefa) a rakouské Alpy (Grossglockner,
Pasterze).

Další zprávy se týkaly např. porovnání akumulace sněhu
a jeho tání ve švýcarských Alpách v desetiletém intervalu
z údajů NOAA-A VHRR, regionálního sledování sněhové po-
k.rývky v horním Porýní analýzou obrazových záznamů z dru-
žice SPOT a Landsat-TM, společného projektu Švédsko-Čí-
na zaměřeného na lesy a územní plánování s použitím multi-
temporálních záznamů NOAA-A VHRR. Sněhová pokrývka ve
Velké Británii byla analyzována pomocí ERS-I (SAR) a digi-
tálního modelu terénu. Výzkumu Antarktidy se týkal příspěvek
dr. V. Hochschilda z Jeny. Pro sledování dynamiky tání se po-
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užívá ERS-I, 2, Landsat-TM, SPOT, letecký i podrobný po-
zemní průzkum.

1.4 Mořské a vnitrozemské vody, pobřežní zóny
V této sekci bylo nejméně příspěvků. Byly věnovány přede-
vším problémům Severního a Cerného moře, nové výstavbě
přístavu Brindisi v Itálii. Vedle dalších prostředků dálkového
průzkumu se prosazuje výrazně ERS-I a nastupujíci ERS-2.

1.5 Atmosféra, hydrologie a globální změny
Zkoumání různých jevů je zpravidla založeno na možnostech
družicového rad aru z ERS-l. Švýcarská studie týkající se kvali-
ty ovzduší a meteorologie v rámci programu POLUMET
(POLLUtion and METeorology) se zabývala konfrontaci vý-
sledků měření na pozemních stanicích s analýzou digitálních
dat NOAA-A VHRR. Další program zaměřený na životní pro-
středí (Priority Programme Environment-PPE) a speciálně di-
versitu živých organismů byl věnován závislosti produkce bio-
masy na meteorologických podmínkách. Rozsáhlé analýzy vy-
cházejí z údajů pozemního měření radiace, určení teplot z le-
teckého systému (AGEMA) a odvození parametrů energetic-
kých toků, emisivity a odraznosti ze záznamů Landsat-TM.

2. Pracovní konference o družicové meteorologii a hydrologii
Úvodní přednášky se zabývaly hydrologií obecně, zásobová-
ním pitnou vodou v celosvětovém měřítku (R. Herschy, CNS
Scientific and Engineering Services, Reading, U.K.). O součas-
ných trendech v družicové hydrologii pojednal E. C. Barrett
z pracoviště DP při geografickém oddělení university v Bristo-
lu. Další témata se týkala zpracování a využití dat z meteorolo-
gických družíc (NOAA, METEOSAT), činností meteorologic-
ké služby, vytvoření klimatologických datových bází a techno-
logií pro výzkum atmosféry a studia vztahů mezi meteorologic-
kými podmínkami a topografií.

3. Speciální zájmové skupiny
Během let 1994-95 se vytvořily čtyři zájmové skupiny s tímto
zaměřením:
- lesnictví a územní plánování,
- rozvojové země,
- pobřežní zóny,
- atmosféra.

V současné době se jedná o upřesnění orientace zájmových
skupin. Větší důraz by se měl klást na územní plánování a vy-
užití metod DPZ v topografii a kartografii. Speciální zájmové
skupiny mají být od r. 1996 těžištěm činnosti EARSeL.

4. Komerční prezentace
Zástupci zúčastněných společností poskytli ve zvláštním bloku
stručný nástin činnosti a významných výsledků. V prostorách
u jednacího sálu byly k rlíspozici ukázky zpracování dat DPZ
v digitální formě, propagační a informační materiály.

Zúčastnili se zástupci těchto společností:
- SPOT Image (Toulouse, Francie), vývoj družice SPOT, ma-

teriály DPZ,
- CreaSo, vědecký software (Gilching, SRN)
- ESA/ESRIN, zpracování informací (Frascati, Itálie),
- PCI, Kanada (německé zastoupení: CGI Systems GmbH,

Miinchen)
ACE - automatizovaná kartografická editace,

- DLR (Deutsche Forschungsanstalt fiir Luft- und Raum-
fahrt),
DFD (Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum), We13lingl
Oberpfaffenhofen,
Přehled činnosti a komerční nabídka německého výzkum-
ného ústavu pro letectví a kosmonautiku a německého stře-
diska pro údaje dálkového průzkumu - včetně produktů ze
Spacelab MOMS-OI, 02 a Metric Camera,

- NPOC (National Point of Contact) - švýcarské národní
a dokumentační centrum pro údaje dálkového průzkumu se
sídlem v Ziirichu poskytuje rozsáhlou škálu standardních
materiálů z Landsat- TM a SPOT.
K dispozici jsou rovněž digitální kartografická a topografic-
ká data.

RNDr. Eduard Muřický,
Ing. Ema Milesová,
Zeměměřický úřad,

Praha
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Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

Sympozium "Z dějin geodézie
a kartografie" v Národním
technickém muzeu v Praze
- 1O. pokračování

Klub přátel Národního technického muzea v Praze (NTM)
spolu se svými příznivci se sešel dne 30. listopa<!u 1995 na
XVI. sympoziu "Z dějin geodézie a kartografie". Učastníci si
vyslechli devět přednášek:

I. Ota Pokorný: Dva rukopisné kartografické itineráře z konce
18. stoleti a počátku 19. stoleti

2. Ctirad Beneš: Geodet a kartograf Ladislav Beneš
3. Ondřej Jeřábek: 100 let České matice technické
4. Drahomír Dušátko: Příspěvek španělského geodeta 1baňez de

Ibero k evropské geodetické integraci
5. Ivan Kupčík: Mapová galerie v Salcburku z počátku 16. sto-

letí
6. Pavel Hánek: Geodet Josef Petřík
7. Jan Munzar: K vývoji meteorologických map z hlediska izo-

linií
8. Drahomir Dušátko: Historická etapa přechodu od klasických

geodetických systémů na území ČR k systému geocentrickému
9. Jiří V. Horák: Atlas československých dějin z roku 1965

V přednáškách bylo vzpomenuto významných osobností.
V roce 1996 uplyne již 130 let od narození inženýra Dr. h.c.
Josefa Petříka, rektora a profesora Českého vysokého účení
technického v Praze (ČVUT). V roce 1966 se konalo pod zá-
štitou vrcholných československých institucí slavnostní zase-
dání při příležítosti jeho stých narozenin. Na profesora J. Pe-
tříka vzpomínali dnes již nežijící prof. František Fiala, prof.
Pavel Potu žák, Ing. Jaroslav Pudr a Ing. dr. Bohumil Pour.
S odstupem třiceti let doc. P. Hánek znovu připomněl osob-
nost prof. J. Petříka a jeho nemalé zásluhy o rozvoj geodézie
a její výuky.
Ve vojenské složce se podílel na rozvoji geodetických disci-

plin geodet a kartograf dr. Ladislav Beneš. Učastníci sympozia
se mohli seznámit s jeho životní drahou a pracemi. Narodil se
26. listopadu 1882 v Pečkách. Po studiích v Praze pobyl v Paří-
ži, kde mu byl v začátcích nápomocen M. R. Štefánik. Studo-
val v Německu a působil na pulkovské observatoři v Rusku.
Za první světové války byl aktivním vojákem jako legionář
v Rusku i Francii. Po skončení války byl povolán do Paříže,
kde se účastnil jednání v rámci kartografického oddělení při
čs. mírové delegaci. Od roku 1919 působil v postupně zřizova-
ném Vojenském zeměpisném ústavu v Praze, a to jako vedoucí
astronomicko-geodetického odboru.
Přednášející se zmínilo jeho snahách i obtížích při hájení

zájmů armady zejména při volbě měřítka nových map a vol-
bě zobrazení Ceskoslovenské republiky. V roce 1933 požádal
dr. L. Beneš o odchod do výslužby a k I. červenci 1934 byl
propuštěn ze svazku armády. Jeho vědecká činnost nadále po-
kračovala po druhé světové válce. Zemřel 3. listopadu 1968.
Doba před 100 lety byla poznamenána významnými udá-

lostmi: dostavbou Národního divadla, zřízením České akade-
mie věd, slovesnosti a umění, Národopisnou výstavou. V té
době pociťovaly vysoké školy i praxe potřebu zřídit naklada-
telství české technické knihy. U zrodu myšlenky stál profesor
J. Šolín. Dne 15. prosince 1895 v zasedací síni magistrátu hl.
m. Prahy se ustavila Česká matice technická (ČMT). U koléb-
ky byli též čeští geodeti, zejména prof. Fr. Novotný, který se
později stal i předsedou. Mezi činovníky patřil i prof. Dr. h. c.
J. Petřík. Je třeba zaznamenat, že jako třetí titul v pořadí vyšla
učebnice Miil1er~ Novotný: Nižší geodézie. Později byly tituly

zatřiďovány do tří řad: vědecké a odborné knihy včetně vyso-
koškolských učebnic, technické průvodce a knižnice Svět
a práce. Mezi autory najdeme akad. J. Ryšavého, prof. F. Fialu
i Símona Podolského z Podolí. V současné době má ČMT na
1500 členů.
Z kartografické tvorby byly připomenuty dva itineráře, které

byly nalezeny na zámku Kačina. Autor příspěvku úvodem
stručně načrtl historii českých itinerářů, z nichž považuje za
velmi zajímavé dva elaboráty z roku 1782 a 1804. Iniciátorem
těchto itinerářů byl Jan Rudolf hr. Chotek. Příslušné ítíneráře
nebyly určeny pro veřejnost, ale jedině pro členy panovnické
rodiny, respektive přímo pro panovníka. První ítinerář z roku
1782 byl vypracován k zamýšlené cestě ruského korunního
prínce Pavla a jeho manželky pro cestu od haličsko-ruské hra-
nice do Vídně. Druhý z roku 1804 byl určen pro panovníka
Františka. Na panovníkovu cestu se pamatovalo pěti varianta-
mi tras. Dílo mělo 105 listů a doprovodný text. Svým způso-
bem zpracování byl tento itinerář předzvěstí revize josefského
katastru.
Účastníci byli též seznámeni s historickým vývojem a tvor-

bou meteorologických map, které s výhodou zaznamenávají
vrtkavost počasí pomocí izolinií, zvláště izobar, izotherm a izo-
hyet. Tyto čáry jsou součástí syn optických map, k jejichž po-
čátkům je třeba se vrátit o 200 let zpět. Trvalo to tedy poměrně
dlouho, než se izolinie staly nositelkami informací o počasí.
Do začátku tohoto století byly předmětem zákresu především
izobary.
Před první světovou válkou v norském Bergenu začala me-

teorologická služba zaznamenávat kromě izobar i charakter
vzduchové hmoty. Náplň map se postupně v Bergenu propra-
covávala a dala vznik norské meteorologické škole. V roce
1923 dostal dr. Gustav Svoboda z čs. meteorologické služby
stipendium do Bergenu a své zkušenosti potom uplatnil ve
zdokonalených předpovědních mapách. Za zmínku stojí mapa
jím zpracovaná k 15. dubnu 1928 pro přelet vzducholodi Italia
gen. Nobileho k severnímu pólu.
Zajímavý byl i vývoj názvů izolinií. V roce 1838 dostaly svůj

název izobary od kartografa Berghause a v roce 1860 izohyety
- místa stejných srážek. Ty jsou předmětem zákresu na ma-
pách klimatických. Byly i pokusy o české názvy - stejnotepli-
ce, rovnodeštice, rovnovlažice apod.
Tematická kartografie byla poznamenána vzpomínkou na

velké historické dílo, kterým byl první, ale i poslední Atlas
československých dějin vydaný před třiceti roky. Byla přitom
vyzvednuta enormní práce velkého kolektivu spolupracovní-
ků.
O tom, že na stěnách policejního prezidia v Salzburgu jsou

namalovány mapy, nikdo z úředníků nevěděl. Přišlo se na to,
až v roce 1986, kdy byly mezi okny rozbourány příčky. Objevil
se kartografický poklad, který se zde pod omítkou skrýval po
několik století. Do práce se dali čtyři restaurátoři, kterým trva-
lo čtyři roky, než se podařilo odhalit 12 map evropských zemí
spolu s 26 pohledy na města, mezi nimi i na Prahu. Pracovali
zubními vrtačkami s výkonem 0,1 m2 denně.
Výhodou bylo, že k nástěnným mapám existují podklady.

Kdo byli ti kumštýři, kteří pracovali na mapách není známo.
Použili přitom dvě techniky - malbu na mokrou omítku ne-
bo na suchou omítku (fresko a fresko secco). Díky pozdější.
mu omítnutí stěn přečkaly mapy zlé doby, zvláště napoleon-
skou. Dnes odkryté mapy jsou ozdobou studijního sálu práv-
nické fakulty. Jsou jedmečnou sbírkou toho druhu na sever
od Alp.
Závěr našeho století je ve znamení evropské geodetické inte-

grace. Mezi ty, kteří k této integraci pokládali v 19. století zá-
klady, patřil španělský geodet Ibaňez de Ibero (1825-1891).
Přednášející přiblížil jeho život, vojenskou kariéru, jeho dílo,
splněné i nesplněné záměry. Zvláště se zmínilo krocích a myš-
lenkách, které sjednocení mělo provázet.
Na přednášku navazoval příspěvek o geodetických systé-

mech. Krátce bylo konstatováno uzavření etapy klasických
geodetických základů a jejich převodu do geocentrického sy-
stému. Příspěvek se zabýval současností celé problematiky.
Svým aktuálním zaměřením a výkladem, byť zajímavým, by
se spíše hodil za přednášku ve vědecko-technické společnosti.
Účastníci s povděkem přijali 136. svazek Rozprav NTM,

kde jsou publikovány příspěvky z XII. až XIV. sympozia, tj.
let 1991-1993. Na 84 stranách formátu A4 je zaznamenáno
15 příspěvků.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha
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Zomrel
doc. Ing. Peter Kúdel'a, CSc.

Prvý jarný deň, 21. marca 1995,
stratila katedra mapovaqia a po-
zemkových úprav (KMPU) Staveb-
nej fakulty (SvF) Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU) v Bratislave
svojho dlhoročného pedagogického
pracovníka, doc. Ing. Petra K ú d e-
l'u, CSc. Odišiel náhle, ešte plný
pracovného zanietenia. Aj posledná
rozlúčka s ním pripadla na symbo-
lický deň 28. marca 1995 - Deň
učitel'ov.
Narodil sa 4. februára 1934 v Sta-

rom Tekove, okres Levice. Po absolvovaní Gymnázia v Levici-
ach v roku 1953 pokračoval v štúdiách na Fakulte inžinierske-
ho stavitel'stva (FIS) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave, ktoré skončil v roku 1958. Po absolutóriu
nastúpil na pedagogickú dráhu ako asistent, neskor odborný
asistent na KMPU FIS SVŠT (teraz SvF STU). V roku 1969 zís-
kal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied, ako externý
ašpirant prof. Ing. Jána Mikušu. V roku 1979 sa habilitoval
a bol ustanovený docentom pre odbor geodézia.
Celoživotným odborným zameraním doc. K ú d e l'u sa stali

oblasti podrobného mapovania, evid~ncie a neskor katastra
nehnutel'ností a pozemkových úprav. Tažiskom jeho vedecko-
výskumnej práce bol a tvorba a využívanie mapy vel'kej mierky,
hlavne povodnej mapy. Už pred 20-timi rokmi, ked' to bolo
v počiatkoch, venoval sa problematike dekadizácie máp v sia-
hových mierkach. Posudzoval presnosť polohopisu voči mate-
maticky definovaným prvkom mapy. Z analýz dekadizácie ex-
travilánov odporučil konštrukčne využiť na transformáciu
"paťpalcovú sieť grafickej mapy". Výsledky jeho kartometric-
kého prešetrovania viedli k poznatkom, že profesionálnou de-
kadizácou máp v siahovej mierke možno dosiahnuť presnosť
na úrovni podkladových máp.
V posledných desiatich rokoch doc. Kúdel'a, CSc., ven 0-

val časť svojej výskumnej kapacity analýze využívaniu mapo-
vých podkladov na sledovanie geologických zmien. Na viace-
rých zosuvných lokalitách na Slovensku vykonal s výskumným
kolektívom merania a rozbor polohových zmien. Výsledky sú
dokumentované na kartografických podkladoch v mierkach
I: 2000 až I: 25 000 a využivané geologickou praxou.
Bohatá bola jeho publikačná činnosť. Napisal viaceré skrip-

tá, celý rad odborných článkov, viedol a riešil výskumné úlohy
a predniesol viacero prednášok na konferenciách a seminá-
roch. Bol radcom, konzultantom a vel'mi dobrým učitel'om.
Svojími vedomosťami a pozIiatkami ovplyvnil prakticky dve
generácie inžinierov. Vychoval rad ašpirantov pre frekventova-
né oblasti oboru geodézia a kartografia.
Doc. K ú d e l'a bol iniciatívnym človekom, vždy ochotný

pomocť a angažovať sa tam, kde to bolo najviac treba. Zastá-
val významné funkcie na SvF SVŠT i vo verejnom a odborár-
skom živote. Významne,§a zaslúžil o rozvoj odboru geodézia
a kartografia na SvF SVST, kde bol prodekanom pre pedago-
gickú činnosť viac ako 9 rokov. Bol členom viacerých kolégií
a komisií. Podporoval aktivity aj na poli vedecko-technickej
spoločnosti.
Svojím odborným zameraním i záujmami doc. K ú d e l'a ob-

siahol vel'mi širokú oblasť. Mal vel'a priatel'ov a známych, kto-
rým vždy ochotne a s pochopením venoval svoj vzácny čas.
Mal radosť zo života, sklony ku krásnym veciam, vzťah k priro-
de, k rodine i k rodnému Tekovu.
Doc. Ing. Peter Kúdel'a, CSc., zasvatil celý svoj život peda-

gogickej a vedeckovýskumnej práci na STU. Odišiel mladý,
61-ročný z aktivneho I?osobenia na KMPU SvF STU, kde za-
nechal rozpracované ulohy a nedopísané state. Jeho životná
púť sa skončila, ale dielo, ktoré vykonal a zanechal, zostáva
v jeho kolegoch a študentoch. Česť jeho pamiatke.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE

6. st. př. n. I. - Anaximandros z Milétu vyhotovil nejstarší řec-
kou mapu světa; opravil ji Hekaitos z Milétu. Stala se vzorem
řecké kartografie až do doby Dikairchovy mapy z roku 320
př. n.1.

276 př. n. I. - se narodil Erastothenes z Kyrény, řecký matema-
tik a filosof. Jako prvý počítal obvod kulové Země z rozdílu
dvou míst na témže poledníku pomocí výšky Slunce. Zemský
kvadrant stanovil na II 562 km, tj. s II % chybou, ovšem při
přepočtu stádií pomocí Pliniových údajů na 9 922 km, tj. s chy-
bou pouze 0,8%.

1556 - jáchymovský lékař a přírodopísec Georgius Agricola
(vlastním jménem Georg Bauer) vydal knihu "De re metallica,
libri XII" (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví), která je po-
važována za nejstarší evropské úplné a souvislé dílo těchto
vědních a techmckých diSCiplin.

1606 - Jakub Adrianus z Alcmaaru vynalezl čočkový daleko-
hled. Roku 1608 popsal Hans Lipperhey v Middelburgu dale-
kohled nevytvářející rovinu skutečného obrazu. Návrhu vyu-
žil Galileo Galielei, který 1609 vyrobil tzv. holandský (též:
pozemský, Galileův) dalekohled. Roku 1611 vypočetl Johan-
nes Keppler astronomický (dnes tzv. Keplerův) dalekohled
s rovinou skutečného obrazu, který 1613 vyrobil jezuita Chri-
stoph Schneider. Tento typ dalekohledu opatřil záměrným
křížem kolem roku 1640 anglický astronom William Gascoig-
ne.

1576-1616 (někdy jen 1590) jáchymovský rodák Johann Prli-
torius (* 1537), profesor v Alttorfu, konstruoval měřický stůl,
který nese jeho jméno: mensula praetoriana. Stůl byl publiko-
ván až roku 1718 v Norimberku v knize Daniela Schwentnera.
Autorem I. známého návrhu je již nizozemský astronom Gem-
ma Flisius (1508-1555).

1636 - BaIthasar Roessler z AItenburgu vyrobil a v uvedeném
roce popsal ve spise M. Voigtela "Geometria subterranea"
svou konstrukci závěsné důlní buzoly. Kompas v závěsu však
naskicoval už roku 1500 Leonardo da Vinci.

1736 - obtížného francouzského stupňového měření v Lapon-
sku, probíhajíciho od 1735 společně se známějším měřením
v Peru, se zúčastnil geodet a fyzik Anders Celsius, člen stock-
holmské akademie, proff'sor astronomie v Uppsale. Jako ko-
níčku se věnoval studiu polární záře.

1756 - francouzský historik Ch. Debrosses použil pro nejmen-
ší kontinent jméno Australia, které se rozšířilo po roce 1814 zá-
sluhou cestopisu M. Flinderse "Voyage to the Terra Austra-
lia". Název však vychází z Ptolemaiovy představy o "Terra
Australis Incognita", tj. neznámé jižní zemi.

1806 - byla ve Vídni založena triangulační kancelář c.k. gene-
rálního ubytovacího štábu. Roku 1818 se změnila ve Vojenský
topografický ústava po sloučení s Instituto geografica mi lita-
re, založeným 1800, vznikl 1839 známý Vojenský zeměpisný
ústav ve Vídni.

1806 - Francouzi Arago a Biot sestrojili pro triangulace signa-
lizační reflektor s lampou v ohnisku zakřiveného zrcadla.

1846 - byly v Jeně založeny Carlem Zeissem (1816-1888) vě-
hlasné stejnojmenné závody pro přesnou mechaniku a optiku.
Geodetické oddělení přibylo roku 1909.

1856 - 1. dobrovolné scelování pozemků na našem území, je-
den z počátků pozemkových úprav. Stalo se tak v moravské ob-
ci Záhlinice v kroměřížském okrese podle projektu organizáto-
ra a propagátora Františka Skopalíka. Projekt byl schválen
ministerstvem vnitra 1858, realizací ubylo až 60% parcel a do-
pravní vzdálenosti poklesly na polovinu.
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1876 - bylo na Moravě a ve Slezsku zahájeno tzv. III. vojen-
ské mapování a ukončeno bylo 1878, resp. 1877. V Čechách
probíhalo 1877-1880, kdežto na Slovensku již v letech
1875-1884. Mapovalo se v měřítku 1:25000 na podkladě ka-
tastrálních sítí a s využitím redukované katastrální kresby,
v části Slovenska s využitím II. vojenského mapování. Výšky
byly odvozovány trigonometricky od bodů přesných nivelací.

1886 - Corradi v Curychu konstruoval přesný valivý planime-
tr, který je v současnosti digitalizován.

1886 - Sanguet konstruoval dálkoměr s odnímatelným optic-
kým klínem před objektivem; četlo se dvakrát, tj. bez klínu
a s klínem. Roku 1894 R. H. Richards postavil dálkoměr s pev-
ně zabudovaným optickým klínem, zakrývajícím polovínu ob-
jektivu. Na tomto principu pracoval Wildův dvouobrazový ná-
stavec patentovaný 1921.

1896 - výnosem Ministerstva kultury a vyučování č. 13051
z 22. 2. tr. bylo zavedeno na vysokých technických školách sa-
mostatné čtyřsemestrální zeměměřické studium, zaměřené
k potřebám katastru; ukončováno bylo I. státní zkouškou.

1936 - prof. Pavel Potužák vydal v České matici technické na-
ši první učebnici "Základy letecké fotogrammetrie".

1936 - Smakula napařil v závodech Zeiss na optické členy an-
tireflexní vrstvy, které podstatně snížily ztráty světelnosti v dů-
sledku odrazu.

1946 - John Prosper Eckert a John W. Mauchly konstruovali
v USA I. elektronický počítač ENIAC.

1946 - zákonem č. 87/46 Sb., bylo na čs. vysokých školách za-
vedeno čtyřleté zeměměřické studium. Nahradilo tříleté stu-
dium z roku 1927.

1955 - pred 40 rokmi vznikla Štátna mapa 1:5000 - odvode-
ná. Polohopis sa prevzal z katastrálnych máp (zmenšený do
mierky I :5000 a generalizovaný) a výškopis sa znázornil vrs-
tevnicami prevzatými z r6znych podkladov. Je jednou z nie-
kol'kých druhov máp štátneho mapového diela, ktoré spoločne
súvisle pokrývajú celé štátne územie. Použitý je súradnicový
systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a baltský
výškový systém - po vyrovnaní. Základný interval vrstevníc
je 1,2,2,5 alebo 5 m, v závislosti na druhu použitých výškopis-
ných podkladov. Vyhotovuje sa v troch variantoch, pri ktorých
je určujúci podklad na odvodenie jej polohopisného obsahu.

1956 - firma Askania - Werke, Berlin, zavedla automatický
index výškového kruhu.

1956 - Ing. A. Krumphanzl ve VÚGTK, Praha, konstruoval
elektronický hledač podzemnich vedení, jeden z prvních v Evro-
pě. 1965 byla vyrobena tranzistorová verze.

1966 - byla založena organizace INTERKOSMOS, v níž se
5. komise zabývala dálkovým průzkumem Země za aktivní
účasti i našich vědců.

ČESKÁ REPUBLIKA
MAPA SPRÁVNíHO ROZDĚLENí

1:500000

Vydal Český úřad zeměměřický
a katastrální

Zpracoval Zeměměřický úřad
1. vydání

Seznam diplomových prací
obhájených absolventy oboru
geodezie a kartografie Stavební
fakulty ČVUT v Praze v roce 1995

AL-ASSFAR HESHAM: Porovnání dálkoměrů Wild DI 2000
BAHLSENqV Á, K.: Vyhodnocení přesnosti trojrozměrné sítě
BEHENSKA, E.: Sledování stavu vegetace na družicových da-
tech vysokého a nízkého rozlišení

BOČEK, J.: Vybrané informační systémy nad grafickým systé-
mem MICROSTATION

BOUCHNEROV Á, J.: Návrh využití grafického informačního
systému na úrovni okresního úřadu

ČERNOHORSKÝ, V.: Vliv vnějšího prostředí na výsledky
klasické a elektronické nivelace

DOUŠA, J.: Analýza geodynamické sítě v tektonicky aktivní
oblasti v okolí Mariánských Lázní pomocí GPS

FIALA, J.: Mikrosíť pro stavbu mostu
FRIEDRICH, J.: Testování systému Rolleimetric pro zaměře-
ní stavebního objektu

HEJCMAN, M.: Testování dvou dálkoměrů Wild DlSTO
HOSNEDLOV Á, L.: Určení vodorovných a svislých posunů kon-
trolních bodů na přehradě Jirkov geodetickými metodami

HRUDKA, Z.: Vytyčovací síť pro dálniční most přes Vltavu
(dálnice 08)

HUDEC, Š.: Vybrané části projektu pozemkových úprav
v k. ú. Studený, okr. Benešov

HUSŤ ÁK, Z.: vývoj cen a kalkulace v geodézii a kartografii
JARŮŠEK, J.: Svislé a vodorovné posuny kanalizační komory
KRAUS, L.: Vliv tvaru kovarianční funkce na výsledky kolo-
kace

KUČEROV Á, H.: Návrh jednoduchých pozemkových úprav
LANDSPERSKÝ, O.: Analýza pohybů svrchních vrstev
v poddolované oblasti Mostecka pomocí GPS

LÁZNiČKA, P.: Zaměření stavebního objektu pro rek on-
struk.ci a zpracování podkladů pro projekt

LUDVIK •..M.: yyužití analytické fotogrammetrie v lesnictví
MACHANOVA, A.: Uplatnění digitalizace mapových podkla-
dů při Qroje~tování a realizaci pozemkových úprav

MACHANOV A, O.: Využití skenovaných mapových podkla-
dů při projektování a realizaci pozemkových úprav

MAKRLlK, Jiří: Sledování změn ve vývoji lesa metodou dál-
kového průzkumu

MÁNEK, Z.: Určení nadmořských výšek bodů PBPP pro digi-
tální mapu města Bystré

MOTL, P.: Vybrané části návrhu komplexních pozemkových
úprav k. ú Kozohlody

MSALLAM, Ch.: Testování fotogrammetrických přístrojů
PECKOVÁ, O.: Návrh jednoduchých pozemkových úprav
PEJCHAL, M.: Sestavení programu pro kolokační metodu, je-
ho odladění a aplikace

PELÁN, J.: Zkoušky dálkoměru Wild Di 2000
PIZÚR, M.: Empirické ověření přesnosti 3-D geodetických
bezdotykových metod pro strojírenství

PROCHAZKA, V.: Vyrovnání účelové geodetické sítě "Bystré
94" včetně kvalitativního hodnocení

SEDLÁČEK, P.: Aplikace blízké fotogrammetrie - měření vy-
braných s.tavů změn tvaru modelu výsypky povrchových dolů

SK~LlCKA, J.: Ekologizace reprodukčního zpracovánj map
SLADEK, J.: Analýza výsledků nivelačních měření v Ziarské
dolině

ŠKODOVÁ, 1.: Mapa čísel popisných Nového Města n. Met.
ŠUPKA, M.: Vedení digitální katastrální mapy
VESELA, M.: Metoda nejmenších čtverců a robustní alterna-
tivy

WASZMUTH, J.: GIS města, kde žiji
WASZMUTHOV Á, P.: Zaměření stavebního objektu stereo fo-
togrammetrickou metodou

ZÁHORSKÁ, H.: Astronomické určení tížnicových odchylek
ZEBIB ALI AHMAD: Metody určení polohy v inženýrské
geodézii a jejich přesnost

ZELENKA, M.: Systematická deformace zdánlívého almu-
kantaratu o metodě stejných výšek

Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
FSv ČVUT v Praze
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Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi
odboru geodézia a kartografia
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
v roku 1995

Katedra geodézie
BALGOV Á, Z.: Matematickoštatistické modelovanie defor-
mačného merania.

BOLHOV Á A.: Problematika stability siete vzťažných bodov na
určovani~ vodorovných posunov trigonometrickou metódou.

GÁ ŤA, A.: Analýza stability vzťažných yýškových .bodo·,.
GERGEL"R.: Meranie a vytyčovanie <:\Ižokv str<?Jár~tve.
HLAVATY, J.: Meranie a vyhodnoteme geometnckych para-
metrov pozemnej žeriavovej dráhy. .

HOFFMANN, M.: Určenie priestorovej polohy bodov kombl-
náciou terestrických a GPS technológií.

HREHA, M.: Tvorba grafickej podpory pre dokumentáciu vý-
sledkov merania žeriavovej dráhy. .

KAMENSKÝ, R.: Dokumentácia skutočného vyhotovema
bezpečnostného prepadu vodného diela Ružín. .

KLEMENTOVÁ, J.: Zhodnotenie dlhodobých meraní ZVIS-

lých posunov mosta Lafranconi.
KUBÁNOVÁ, E.: Overovanie charakteristík presností elektro-
nických dial'komerov.

KUBÍKOV Á, R.: Fotogrametrické meranie deformácií dol-
ných vrát plavebnej komory vodného diela GabČíkovo. .

LEHOCKÁ, O.: Integrované meracie systémy a overovame
ich základných parametrov.

MIKLÁŠ R.: Testovanie laserových nivelačných prístrojov.
ML YNARČÍKOV Á, O.: Odhad parametrov lokálnej geodetic-
kej siete ekvivalentnými algoritmami. .

PAPRANEC, N.: Analýza metód vytyčovama mostov z aspek-
tu technológie ich výstavby.

RASHEED AL,SANAFY, M. A.: Analýza výsledkov meraní
posunpv stayebného objektu., .

STEHLIKOVA, J.: Komplexne overovame nivelačných prí-
strojov na meranie zvislých posunov.

SUCHÁ, M.: Projekt zaťažkávacej skúšky nového mosta cez
Dunaj v Bratislave. .

ŠÁNDOR, D.: Geodetická dokumentácia stavebného objektu
na jeho rekonštrukciu.

TALAROVIČ, M.: Tvorba grafickej podpory na dokumentá-
ciu výsledkov meraní mostov.

TREBA TlCKÁ, E.: Projekt merania posunov stavebného ob-
jektu a jeho realizácia.

Katedra geodetických základov
BUNČIAK, R.: Návrh územného informačného systému pre
mesto Stará Turá.

DEKÝŠOVÁ, M.: Určenie geodetického smeru metódami geo-
detickej astronómie pomocou elektronických univerzálnych
staníc.

DUDROV Á, J.: Priestorové modelovanie územia na podklade
digitálnych údajov.

FAŠANG, P.: Rastrový údajový model v informačných systé-
moch.

FROHMANN, E.: Sledovanie stability výškových stavieb po-
mocou GPS.

GATY ÁSOV Á, J.: Údajový model informačného systému
o území. .

GERHÁTOVÁ, L.: Integrované spracovanie terestnckých me-
raní a výsledkov GPS.

HABÁŇÓV Á, J.: Transformačné parametre medzi systémom
ITRF a národnými súradnicovými systémami používanými
na Slovensku.

JANÁK, J.: Určenie kvázigeoidu metódou rýchlej Fourierovej
transformácie.

JANKURA, M.: Digitálny model terénu a jeho využitie.
KUCHTOVÁ, M.: Vyrovnanie terestrických a GPS meraní.
LEBÓ, V.: Transformácia GPS meraní s využitím kolokácle.
MAŠICOV Á, J.: Určenie astronomických zemepisných súrad-
níc s využitím univerzálnych staníc s časovou základňou.

MICHÁLIKOVÁ, E.: Polohové geodetické súradnicové systé-

M8kAVČÍK, P.: Analýza presnosti určeni a lokálneho kvázi-
geoidu.

PINČIAROVÁ, M.: Spracovanie a vyhodnotenie doterajšich
opakovaných nivelačných meraní v oblasti Stará Turá-Dub-
ník.

ROHÁČOV Á, J.: Vplyv variácií atmosférických podmienok na
určovanie výšok pomocou GPS.

ŠEBEST A, M.: Zjednotenie geodetických, grafických a texto-
vých údajov pre informačné systémy o území.

ŠVORCOVÁ, M.: Výškové geodetické systémy.
TENZER, R.: Transformácia geoidov.
VIŠŇOVCOVÁ, J.: Geodetické programové zabezpečenie pre
informačné systémy o území.

VRABKOV Á A.: Určenie vertikálnych gradientov.
ZAHORECZOV Á, M.: Určenie horizontálnych gradientov.
ZIMOVÁ Z.: Využitie elektronického teodolitu WILD T2000
pri sim~ltánnom určovaní astronomickej šírky a azimutu.

Katedra mapovania a pozemkových úprav
AZÓR, I.:.: Ideová štúdia organizácie p6dneho fondu. .
BAJZA, B.: Príprava technických podkladov na vykoname
zmeny ne~retel'nej katastrálnej hranice k. Ú..Modr.a;

BLECHOVA, B.: Štúdia tvorby ZM SR VM Intravtlanu pre-
pracovaním.

BRECKOV Á, V.: Štandardizácia geografických údajov v kar-
tografickom systéme. . . . ,

BRINZA, B.: Posúdenie presnostl zobrazema hramce k. u.
Modra na katastrálnej mape I: 2 880.

ČAŇOVÁ J.: Tvorba Základnej mapy SR vel'kej mierky.
DRINKA: A.: Posúdenie presnosti Základnej mapy SR vel'kej
mierky.

DZUGASOV Á, A.: Príprava technických podkladov na vytý-
čenie hranice k. Ú. Modra.

FRANCISCO DA SILVA, E.: Návrh kartografického zobraze-
nia Angoly.

HANZELOVÁ, 1.:.:Umiestnenie náhradných pozemkov vytvo-
rených v rámci pozemkových úprav. .

HENSEL, P.: Riešenie ekologických opatrení v proJekte po-
zemkových úpr,av. ., ..

HESKOVÁ, B.: Stúdia parametrov presnostl na aktuahzaclU
máp evidenčných sústav. .

HOCKOV Á, M.: Model tvorby novej topografickeJ mapy.
HOZLÁR R.: Spol'ahlivosť vytýčenia p6vodného pozemku.
HRABÁK', O.: Kartografické informácie na vojenských ma-

J:~~~, M.: Aplikácia geodetického referenčného systému
1980 (GRS-80) do S-JTSK.

JANÍČEKOVÁ, L.: Štúdia tvorby ZM SR VM extravilánu pre-
pracovaním.

KOVÁČOVÁ, A.: Ciel'ová funkcia mapy.
KRČULOVÁ, J.: Tematická mapa Slovenska. . .
MIKU LCOV Á, D.: Hodnotenie presnosti určema kartometnc-
kých súradníc podrobných bodov polohopisu vybraného ty-
pu katastrálnych máp.

MOLNÁROVÁ, G.: Transformácia bodov stereografického
súradnicového systém~ ::10 S-JTSK pomocou nomogramov.

NEMEČEK, R.: Posúdenie presnosti kartometrických súrad-
níc lomových bodov hranice katastrálneho územia Modra.

ONDREJKA, P.: Príčiny nesúladu údajov súboru geodetic-
kých informácií so skutočnosťou v katastrálnom území
Modra.

OSUSKÁ Z.: Modernizácia obsahu topografických máp.
PAMULOV Á, M.: Návrh funkčného usporiadania územia
v obvode pozemkových úprav. .

PAVELKA S.: Tvorba máp životného prostredla.
PLÁNOVSKÁ, D.: Návrh cestnej siete v rámci projektu po-
zemkových úprav. . "

REMÁKOV Á, E.: Objektovo-topologické modelovame kraJI-
ny.

SUCHÝ, M.: Digitálna dokumentácia prvkov ~rajiny. . .
ŠIMOVA, B.: Technológia spracovama noveJ topograflckeJ

Š mapy. . , "'. - d ' h kLAHOR, P.: Spol'ahhvost vytycema povo nyc pozem ov
v k. ú. Modra.

TISCHLJAR 1.: V)fhotovenie geometrického plánu.
VALENTOvičov Á, M.: Vyhotovenie geometrického plánu.
ZENTKO, M.: Aplikácia zobrazeni a UTM pre Slovensko
v prostredí MGE Pc.

ŽIAKOV Á, A.: Návrh kartografického zobrazeni a Slovenska.

Ing. Július Bartaloš, CSc.,
katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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Ve dnech 20.-23. dubna 1996 se uskuteční v Brně další ze sé-
ríe mezínárodních konferencí, věnovaných geografickým ín-
formačním systémům.

Tradice začala v roce 1987 konferencí Eurocarto VI., další se
konala v roce 1991 pod názvem GIS - mnohostranná repre-
zentace a mnohostranné využití a zúčastnila se jí řada špičko-
vých specialistů z celého světa. Série pokračovala v roce 1994
konferencí Evropa v pohybu - v kontextu GIS. Účast předsta-
vitelů různých stupňů státní správy, vysokých škol, vědeckých
ústavů, soukromých firem a odborníků, kteří významně ovliv-
ňují rozvoj GIS a digitální kartografie ve světě, Evropě i České
republice, je na těchto konferencích již samozřejmá.

Tradiční součástí konferencí jsou také technické výstavy. Té
poslední, v roce 1994, se zúčastnilo na 30 organizací a stala se
největší specialízovanou výstavou v oblasti GIS ve střední
a východní Evropě.

Jaká bude konference letošní? Doufáme, že nejméně tak
úspěšná, jako ty předcházející.

Konference s názvem GIS - aplikace ve vědě a praxi (GIS
FRONTlERS IN BUSINESS AND SCIENCE) má tři tematic-
ké okruhy:
I. Vědecké problémy v oblasti GIS
Časové aspekty prostorových dat,
Kvalita prostorových dat: metrika a vizualizace,
Kombinace a separace digitálních dat,
Legislativní aspekty elektronických dat: ochrana dat v Interne-
tu, copyright, záruky.

II. Standardy: národní a mezinárodní
Pokrok a potřeby.

III. Aplikace v oblasti GIS
Místní správa: identifikace parcel, infrastruktura,
GIS v bankovnictví,
GIS ve zdravotnictví,
Navigační systémy v dopravě,
Geokódování,
Lokalizace objektů výroby a služeb,
Turistika a rekreace: mezinárodní, lokální,
Globální geografická informační infrastruktura: status EGII
a NS DI.

Součástí konference budou kromě technické výstavy také
specializované a firemní workshopy a panelové diskuse s vy-
branými experty. Věříme, že účastníci poskytnou i naleznou
odpovědi na řadu významných otázek GIS a digítální karto-
grafie ve 21. století, včetně problémů "informační dálnice", vy-
užití multimédií, integrace GIS s jinými typy informačních sy-
stémů či na otázky legislativy a vzdělávání.

Konference se uskuteční pod záštitou rektora Masarykovy
univerzity v Brně prof. dr. Eduarda Schmidta. Je podporována
významnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárod-
ní kartografická asociace (lCA) a Mezinárodní geografická
unie (lGU).

Konferenci GIS Brno '96 organizuje Laboratoř geoinforma-
tiky a kartografie přírodovědecké fakulty Masarykovy univer-
zity ve spolupráci s Fore§bank, a. s. a dalšími významnými od-
borníky a institucemi z Ceské republiky i ze zahraničí. Garan-
tem konference je doc. dr. Milan Konečný, CSc., vedoucí Labo-
ratoře geoinformatiky a kartografie.

Informace poskytne sekratariát konference:
Masarykova univerzita, tel. 05-42 128276,42 1283 17,
katedra geografie PřF, 42 1283 18,42 1283 16,
Brno GIS '96, 42 12 81 11 - ústředna,
Kotlářská 2, Fax: 05-42128301,42128300.
61137 Brno.

Ing. Helena Ryšková.
členka organizačniho výboru

Geodezija i kartografija, 1994, č. 10
Berk, V. I.: Nové horizonty spolupráce, s. 1-3.
Veršinin, V. I.: Vliv malých korelačních svazků měření na od-

had přesnosti, s. 3-5.
Gerasimov. A. P.-Slastenov, V. S.: Hodnocení přesnosti rozdí-

lů souřadnic s použitím neuzavřených obrazců, s. 6-7.
Postonogov, K. L.: Technologická schemata družicových pozo-

rování, s. 7 -8.
Vasiljev. V. A. aj.: Korekce tížnicových odchylek závěsu olovni-

ce při námořním měření, s. 9-12.
Ustavič, G. A. aj.: Měření jeřábových drah polárního jeřábu ja-

derné elektrárny, s. 13-14.
Buzinov, B. I. - Vizirov, fu. V.: Reálné rozdělení odhadu dílků

intervalů při odečítání na stejných měřítkách, s. 15-16.
Mašimov, M. M.: Studie pohybu litosférických desek jako část

doktriny o nestacionárním zemském tělese, s. 17-25.
1]ujlin, fu. S.: Souřadnicové systémy v kosmické fotogramme-

trii, s. 26-31.
Vanin. A. G.-Smechova, A. Ch.: Fotogrammetrická měření ve

velkých měřítkách v zahraničí, s. 32-35.
Berljant. A. M.: Kartografické vzdělání na ruských universi-

tách: vědecké a učebně metodické problémy, s. 36-38.
Žerebcova, N A.: Současný stav mapování v oblasti ekologie,

s.38-42.
Belov. S. A.-Bovkov. V. A.-Kadničanskij, S. A.: Modelový

přístup k popisu kartografických symbolů, s. 42-46.
Krjukov, fu. A. aj.: Nové výrazy ve využití půdy ve městech,

s.47-50.
Ryžikov, A. I.: Nedostatky kartografického půdně katastrální-

ho zabezpečení zemědělských družstev, s. 50-51.
Soustin, V. N: Použití MK-56 při tacheometrickém měření,

s.52-55.

Geodezija i kartografija, 1994, č. 11
Ždanov, V. G.: Etapy cesty, s. 2-5.
Kuzněcov, fu. F.: Padesát let rozvoje podniku, s. 5-8.
Gardoni, A. D.: Jubileum Severokavkazského aerogeodetické-

ho podniku slaví i na březích Donu, s. 8-9.
Ivančenko. L. M.: Kvalita prací - ekonomická kategorie,

s.9-11.
Razuvajeva. V. P.: Organizace práce a plat, s. 11-12.
Nejlepší zaměstnancí podniku, s. 13-15.
Makarenko. N L. aj.: Plodná spolupráce, s. 16-19.
Putro, V. A.: Automatizovaná technologie tvorby katalogů sou-

řadnic geodetických bodů, s. 19-20.
Ratynskij. M. V.: Ortogonalizace místo normálniho vyrovnání,

s.21-24.
Kuzněcov, fu. F.: Problémy studia deformací zemské kůry v se-

verokavkazské oblasti, s. 25-28.
Burmistrova, Z. V.: Z historie stereotopografického provozu,
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