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RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.,
katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie
Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Krajinné mapy prezentují zákonitosti prostorové diferenciace a integrace krajinné sféry Země, změny její struktury od místa
k místu a dynamické tendence. Mapy přírodní krajiny znázorňují prostorové rozmístění přírodních teritoriálních jednotek (přírodních geosystémů) a podávají syntetizující představu o přírodě daného území, zatímco mapy současné krajiny navíc vyjadřují i informaci o využití území člověkem. Krajinné mapy v digitální podobě stimulují integrovaný mnohoodvětvový GlS daného území.

Landscape maps present regularities of spatial variability and integration of the Earth 's landscape sphere, changes of its structure from site to site and dynamic tendencies. Landscape maps describe spatiallocation of natural territorial units (natural
geosystems) and offer a synthetizing view about nature in the given territory. while other maps of present landscape express
also information about using territory by a man. Landscape maps in digital form simulate the integrated multi-sectorial GlS
of the given territory.

Současná ("kulturní") krajinaje životním prostředím člověka
a ostatních organismů. Krajina byla, je a bude vždy materiálním projevem životního prostředí člověka, neboť vždy odráží v logickém komplexu harmonizované vlastnosti přírody
a projevy jejího ovlivnění člověkem, aťjiž jej k tomu vedou
hospodářské, sociální či psychologické důvody. Krajinu tedy
tvoří její jednotlivé přírodní složky (voda, vzduch, energie,
geologický podklad s reliéfem, půdy a biota) a výtvory člověka. Ryzí "přírodní krajinu", zcela ušetřenou i zprostředkovaných vlivů člověka, na planetě Zemi již nenajdeme.
Konvenčně za takovou označujeme území, kde přírodní krajinotvorné procesy dominují, případně kam jsou antropické
vlivy jen zprostředkovány (vodou, vzduchem). Zkoumání,
hodnocení a mapování krajiny se stalo doslova módní záležitostí, jak o tom svědčí nedávné metodiky "krajinného mapování" [6, 9], což však jsou účelové formy ekologického,
respektive biologického hodnocení současného využití krajiny a jeho prezentace v mapě a s vlastní koncepcí krajiny
a jejího poznání mají jen málo společného. Ve skutečnosti je
krajina jako celek již téměř století let předmětem studia disciplín, jako je krajinná ekologie, nauka o krajině či geoekologie, vzájemně se lišících jen některými aspekty vztahu ke
krajině. Celostní pojímání krajiny je vždy základním pracovním principem, který se pak samozřejmě přenáší do krajinářské dokumentace, v níž klíčové místo hrají krajinné
mapy.
Na rozdíl od ryze účelově, a proto zpravidla neúplně pojímaných homogenních areálů v běžných tematických mapováních (např. geologickém, geomorfologickém, botanickém, ekologickém apod.) jsou krajinářskými školami
vymezovány homogenní přírodní nebo i antropogenní areály
na základě genetické stejnorodosti a komplexnosti. To znamená, že jednotky takto zjištěné na příslušné úrovni rozlišení
představují areály vzniklé konkrétními procesy, jsou jednotné z hlediska všech sledovaných parametrů, přičemž výběr

parametrů vychází z principu komplexnosti, tj. každá jednotka musí být definována parametry všech přírodních komponent krajiny (geologická stavba, reliéf, půda, vlhkostní poměry, klima, biota). Pokud jde o vliv člověka, podmínka
homogenity je uplatňována v příslušném měřítku funkční
stejnorodostí plochy, respektive jednotnou formou využití
plochy (a jejich kombinacemi), případně stejnorodostí efektu
antropického působení. Pro multiparametrové homogenní
přírodní jednotky krajiny (rekonstruované, respektive potenciální krajiny) se vžil obecný název "geosystém" nebo "geokomplex" (existují i další méně používané obecné názvy),
které jsou upřesňovány pro jednotlivé úrovně členění krajinné sféry Země. Na globální úrovni je takovou jednotkou
"krajinná sféra" jako celek, na regionální úrovni "geomy",
na chorické, respektive krajinné úrovni "geochory" neboli
"vlastní krajiny" a na lokální úrovni "geoméry", respektive
"geotopy" apod. Jejich antropogenní modifikace jsou definovány zpravidla současnou fyziognomií, tj. využitím ploch.
Kartografickým vyjádřením teritoriální diferenciace přírodní
nebo antropogenizované krajiny jsou mapy přírodní nebo
současné krajiny s geosystémy různého taxonomického zařazení, vždy však představujícími homogenní srovnávací areály všestranného využití. Pokud je předpokládáno speciální
použití map geosystémů, lze jejich popis doplnit o další proměnné, případně podle nich i území podrobněji diferencovat
(s výjimkou lokální úrovně). Výhoda komplexně pojatých
homogenních areálů spočívá v tom, že uživatel musí zohlednit ve svých studiích i závěrech úplný soubor komponent
prostředí, neboť se všechny jistým způsobem podílejí na
vzniku a průběhu jevů v prostředí.
Sestavování map přírodní i současné krajiny je předmětem
širokého zájmu jak z teoretického (poznání struktury a dynamiky krajiny, jejích účelových vlastností a zákonitostí diferenciace), tak z praktického (aplikačního) hlediska. Současná
krajina tvoří vždy pozadí, respektive prostředí pro rozvoj antropických aktivit a jejich následků. Digitalizace krajinných
map je předpokladem jejich opakovaného variantního využití.
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2. Vymezování a mapování geosystémů integrací
analytických dat
Krajinné jednotky znázorňované v krajinné mapě musí být
vymezeny komplexně. To znamená, že v první řadě musí být
zohledněny všechny složky přírody v daném území, tj. výše
uvedené charakteristiky ovzduší (nejčastěji klimatické údaje,
respektive minimálně údaje o teplotních poměrech), vodstva
(dlouhodobé vlhkostní poměry nejsvrchnější vrstvy lito sféry
s půdou, nehledě na to, zda tato vlhkost je dána primární srážkovou nebo další distribucí vláhy), lito sféry (geologické
podloží s pokryvy), reliéfu (z odborného hlediska je nejdůležitější genetická forma, z praktického sklonitost), půdy (genetický půdní typ, případně druh, pokud je zrnitostní složení
rozdílné od substrátu) a bioty (přírozená nebo druhotná společenstva indikující ostatní vlastnosti geosystému). Tyto
složky přírody, respektive krajiny lze uspořádat do posloupnosti od relativně nejstabilnějších čili konzervativních komponent, které představují jakési "pozadí" pro citlivější a relativně proměnlivější a aktivnější složky neboli "indikátory".
Jednu z možností, jak tyto složky z hlediska míry stability
zařadit, podává tzv. "závislostní pyramida" složek krajiny
(obr. 1). Praktický význam tohoto uspořádání spočívá v tom,
které složce a kdy dát přednost při reálném vymezování geosystémů - tedy při procesu typologické fyzickogeografické
regionalizace.
Fyzickogeografická regionalizace (FOR) je tedy procesem
reálného vymezování geosystémů v území. Jde-li o identifikaci vzájemně podobných, prostorově a časově opakovatelných areálů, probíhá tzv. typologická FOR. K dispozici je
řada metod FOR: matematicko-statistické, paleogeografické,
geochemické, geofyzikální, srovnávací, etalonizační, fyzickogeografické a mezi nimi metoda vedoucího znaku. Posledně jmenovaná metoda je jednou z nejpoužívanějších. Její
princip spočívá ve výběru jednoho nebo posloupnosti více
znaků (vlastností) krajiny či přírody, podle kterých jsou jednotky vymezovány. V roli vedoucího znaku se mohou současně nebo po sobě vyskytnout jednotlivé složky krajiny nebo
dokonce jen jejich prvky, tj. dílčí parametry (např. reliéf, z něj
třeba sklonitost či členitost, geologická stavba nebo jen obsah vápníku, apod.). Při použití závislostní pyramidy složek
je do výběru vedoucího znaku vnesen jednotný řád a nastíněn postup regionalizace. Postup je dán přesunem procesu
fyzickogeografické regionalizace z jedné etapy na druhou
podle znaků (rozlišovaných vlastností složek) reprezentujících na příslušné úrovni územního členění danou složku. Postup vychází z nejstabilnější složky a pokračuje k labilnějším složkám, tedy v závislostní pyramidě směrem "zdola
nahoru", ve skutečnosti tedy postupným dělením území do

stále podrobnějších homogennějších areálů tak, jak jsou zohledňovány postupně další složky krajiny. Při jistém zjednodušení (vždy a všude tomu tak nemusí být) tomuto pořadí
odpovídá i spolehlivost jednotlivých analytických (komponentních) kartografických podkladů a nezbytnost opakovaného, komponentního mapování s ohledem na změny dané
složky v čase. Ať již byl tento proces postupného nakládání
a členění homogenních areálů prováděn manuální nebo digitální cestou za průběžného "čistění" dílčích syntéz, výsledkem je analogová, digitální nebo digitalizovaná mapa přírodních geosystémů. Tuto lze využít komplexně z hlediska
všech zavedených proměnných nebo separovaně podle výběru jen nezbytných proměnných. Soubornou mapu geosystémů lze nyní rozložit na již logicky sladěné a geometricky slícované analytické mapy (obr. 2). Krajinná mapa
simuluje v geoinformačním systému (OIS) mnohoparametrový, všestranně využitelný a dalším vstupům otevřený datový soubor. Její kartografické ztvárnění může, ale nemusí
ve vlastním obsahu či v legendě přímo nebo nepřímo vyjadřovat všechny zahrnuté proměnné. Podle měřítka a tomu odpovídajícího rozlišení stačí (obzvláště u menších měřítek)
znázornit jen dominantní či fyziognomické složky a ostatní
si může erudovaný uživatel odvodit.

3. Klasifikace krajinných map
Úkolem krajinných map je kartografická prezentace zákonitostí prostorové diferenciace a integrace krajinné féry Země,
změn její struktury od místa k místu a dynamických tendencí.
Mapy přírodní krajiny demonstrují prostorové rozmístění přírodních územních jednotek (přírodních geosystémů) a poskytují syntetizující představu o přírodě daného území [3].
Účelem krajinných map je postihnout totální charakter daného území prostřednictvím prostorové syntézy [8], a to ve
smyslu znázornění jak přírodní, tak kulturní krajiny. Krajinné
mapy tedy v syntetizující formě informují o vlastnostech geografického pozadí (přírodního i člověkem ovlivněného, respektive vytvořeného), v mnohém určujícího vývoj jednotlivých složek přírody a možností hospodářského využívání
území (podle [4]). Krajinné mapy jsou proto mapami syntetickými, neboť vždy podávají víceodvětvovou informaci.
V základním pojetí syntetická mapa vyjadřuje (podle [7])
určitý složitý jev jako systém, jehož složky vznikly v důsledku integrace, vyšší abstrakce více elementárních (analytických) nebo komplexních jevů, respektive charakteristik.
Nejobecnějším kritériem třídění krajinných map je jejich
koncepce. Z tohoto hlediska lze rozlišit dvě základní skupiny
map:
1 - typologické krajinné mapy (s ohledem na příslušné zobecnění znázorňují vzájemně podobné, avšak územně nesouvisející jednotky opakující se v prostoru a v čase),
2 - regiona1izační krajinné mapy (zdůrazňující individualitu,
respektive zvláštnosti vymezených jednotek, jedinečné krajinné celky jsou označeny geografickými názvy).
Na rozdíl od jiných třídění tematických map, velmi důležitou roli v tvorbě krajinných map hraje měřítko. Na něm závisí rozlišovací schopnost mapy, a tím i možnost reprezentace krajinných jednotek určitého hierarchického zařazení:
I - topické krajinné mapy znázorňující homogenní elementární krajinné jednotky a jsou bezprostředním produktem mapování v terénu, aťjiž jde o evidenci krajinných jednotek nebo
jejich jednotlivých složek (půd, geologie, vegetace, apod.).
Kritériem homogenity je jednotnost aktuálního nebo potenciálního vegetačního společenstva, respektive současného.
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využívání. Jako podpůrný materiál jsou používány letecké
snímky. Měřítko topických krajinných map se pohybuje
v rozmezí I : 500 až I : 25 000.
2 - chorické krajinné mapy, čili vlastní krajinné mapy zobrazují heterogennější územní jednotky, jejichž vymezení již
vyžaduje jistý nadhled, který může poskytnout zpracování
zobecněných terénních pokomponentních podkladů a vyhodnocení přehledných leteckých a zejména družicových
snímků. Kritéria homogenity odpovídají jednotlivým dílčím
úrovním chorické diferenciace krajiny (mikro, mezo, makro,
mega) a představují kombinování informace o půdních a lesních typech, tvarech a později typech reliéfu, geotektonické
stavbě a vegetační formaci dané klimatem. Terénní kritérium
je vždy dominantní a fyziognomické, neboť reliéf je na chorické úrovni rozlišení hlavním distribučním faktorem energie, vláhy i pevné hmoty. Mapy jsou konstruovány v měřítkách I : 25000 až I : I 000000 (výjimečně i v menších).
3 - regionální krajinné mapy prezentují územní jednotky, jejichž teritoriální rozsah a poloha odpovídá působení zonálních (vertikálních a horizontálních) faktorů krajinné diferenciace, z nichž nejdůležitějším je vláhově energetická
bilance. Kritériem a indikátorem homogenity jsou vegetační
formace (respektive biomy), jednota geneze a celkové fyziognomie, daná megaformami reliéfu a rázu využívání jako
výsledek spolupůsobení dynamických vláhově teplotních poměrů modifikovaných terénem a vzdáleností od oceánu. Měřítka map odpovídají kontinentální úrovni rozlišení a nacházejí se v rozsahu I: I 000 000 až I: IO 000 000.
4 - globální krajinné mapy představují silně generalizované
syntetické modely celé krajinné sféry Země (respektive hemisfér) a ve svém obsahu fakticky reprezentují představu
o klimatickém pozadí pro uplatnění všech krajinotvorných
faktorů v závislosti na primárních dávkách extraterestrické
energie. Kritériem homogenity jsou hodnoty dávek slunečního záření na jednotku vodorovné vodní nebo pevninské plochy na úrovni mořské hladiny a roční chod záření. Vymezené
jednotky odpovídají klimamorfogenetickým pásům planety
a znázorňují se obvykle v měřítkách pod 1:30 000 000.

Z časového aspektu lze rozlišit dvě hlediska třídění krajinných map: a) stavové a b) vlastní chronologické. Podle
prvního hlediska lze rozlišit:
I - strukturní krajinné mapy informující o komponentní
stavbě a fyziognomii krajinných jednotek,
2 - dynamické krajinné mapy vystihující dynamické, respektive funkcionální souvislosti mezi komponentami odpovídající konkrétnímu stavu krajinné jednotky.
Podle druhého hlediska se vymezují:
I - historické krajinné mapy (včetně map rekonstrukčních),
2 - inventarizační krajinné mapy (popisující současný stav),
3 - prognostické krajinné mapy (včetně map potenciální krajiny přírodní i kulturní).
Podle původnosti lze rozlišit:
I. základní krajinné mapy - znázorňující geosystémy jako
areály s příslušným souborem parametrů. Tyto mapy
vznikly na základě terénního nebo distančního mapování
nebo integrací analytických dat.
2. Odvozené krajinné mapy - představují nejrůznější aplikační (účelové) odvozeniny základních krajinných map
(interpretované mapy, komponentně neúplné mapy aj.).
Svoji úlohu v třídění krajinných map může uplatnit i technologie jejich tvorby a prezentace, ať už jde o: a) tradiční krajinné mapy, sestavené výhradně na bázi analogových podkladů dominantně manuálními postupy a prezentované
v podobě "hard copy" obvykle na papíře, respektive b) digitální krajinné mapy, sestavené alespoň zčásti za využití digitálních technologií a uchovávané, případně předávané uživateli v diskrétní podobě ve vektorovém nebo rastrovém
formátu elektronickými médii.
V současné době je k dispozici množství příkladů zejména
map přírodní krajiny (aktuální, rekonstruované i potenciální)
a do jisté míry lze hovořit o určitých zavedených pravidlech
krajinářské kartografické tvorby (obr. 3). K nim patří preference odstupňované barevné škály (od nejteplejších po nej-
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Obr. 3 Mapa přírodní krajiny v měřítku 1:25000
(okolí obce Opatov v Čechách, okres Svita vy)
Vysvětlivky:
Mírně teplá krajina dubobukového vegetačního stupně:
Hydromorfní geosystémy:
1 Údolní nivy s gleji na jílovitopísčitých fluviálních sedimentech s vodním tokem a trvale vysoko položenou hladinou podzemní vody v průběhu roku
2 Údolní nivy s fluvizeměmi oglejenými na hlinitopísčitých
fluviálních sedimentech s vodním tokem a kolísající hladinou podzemní vody v průběhu roku
Terestrické geosystémy:
3 Denudační plošiny na křídových opukách s vápníkem obohacenými kambizeněmi při normální vlhkosti
4 Svěží úpatní denudační plošiny na křídových opukách s odvápněnými oglejenými kambizeměmi
5 Svěží akumulační úpatní roviny na svahovinách s oglejenými luvizeměmi
6 Erozně akumulační mírné sprašové svahy s akumulovanými
seminitrofilními hnědozeměmi při normální vlhkosti
7 Erozně denudační mírné svahy na křídových opukách s vápníkem obohacenými kambizeměmi při normální vlhkosti
8 Erozně denudační mírné svahy na křídových opukách s odvápněnými oglejenými kambizeměmi
9 Erozně denudační příkré svahy na křídových opukách
s vápníkem obohacenými kambizeměmi až pararendzinami
při normální vlltkosti
Mírně chladná krajina bukového vegetačního stupně:
Terestrické geosystémy:
10 Denudační vysoké plošiny na křídových opukách s odvápněnými kambizeměmi při normální vlhkosti
11 Erozně denudační mírné svahy na křídových opukách
s odvápnými kambizeměmi při normální vlhkosti
12 Erozně denudační příkré svahy na křídových opukách
s vápníkem obohacenými kambizeměmi až pararendzinami při normální vlhkosti

chladnější barvy) pro znázornění klimatem podmíněných
krajinných stupňů a pásů, respektive krajinných jednotek
k nim příslušejících bez ohledu na měřítko. Jiným případem
je použití "mluvících barev" pro vyjádření hlavního krajinotvorného činitele formujícího strukturu dané územní jednotky, např. modré barvy pro dominantní účinek vody, žluté pro
vítr, červených a fialových odstínů pro roli vyvřelých či vulkanických hornin v podloží atd. Stejně tak je pravidlem výběr určitých typů rastrů, např. pro znázornění sklonitosti reliéfu, morfometrických typů reliéfu, geologického podloží,
vláhových poměrů. Rozpracovány jsou různé typy legend:
elementová, maticová nebo grafová, vesměs poměrně komplikované vzhledem ke složitosti vyjadřované reality [1, 2].
U složitějších map současné krajiny (obr. 4a, b), kde k potřebě znázornění přírodního pozadí přistupuje požadavek
ztvárnění současného vzhledu člověkem využívaného území,
je k dispozici málo ukázek a praktických tvůrčích zkušeností.
Je však třeba podotknout, že v podstatě kartografická díla
typu "map současné krajiny", položila základy veškeré kartografické tvorby. První známé mapy zobrazovaly především
fyziognomii území s ohledem jak na výrazné přírodní, tak
současné i člověkem vytvořené prvky krajiny. Přes určitou
schematičnost, abstrakci a generalizaci skutečnosti přece jen
představovaly nedokonalé první ikonické modely krajiny.
Moderní mapy současné krajiny jsou již klasickými syntetickými mapami s polykomponentním obsahem a dvojvrstevným uspořádáním. Digitální mapy současné krajiny budou představovat mimořádně kvalitní a bohatou databázi
s potenciálním mnohovariantním využitím. Dvojvrstevné
uspořádání obsahu map současné krajiny může být buď skutečné a vrstvy lze oddělit, číst a reprodukovat samostatně (obvykle v případě větších měřítek), anebo zdánlivé, kdy areály
sice synchronně podávají informaci o přírodním pozadí a současném využití, avšak vrstvy nelze bez ztráty části informace
oddělit (zpravidla u map menších měřítek). Výrazové prostředky pro znázornění současné funkčnosti v zásadě odpovídají doporučením International Geographic Union [5] pro
tvorbu map využití ploch. Tradiční (tj. jednovrstevné) mapy
využití ploch a jejich nejrůznější odvozeniny nelze pokládat
za pravé "mapy současné krajiny", neboť postrádají informaci o přírodním pozadí jako podstatě krajiny.

Naše běžné regionalizační mapy krajiny, znázorňující individuální krajinné jednotky (v Česku od roku 1885), zatím bohužel nepřekročují rámec prostých regionalizačních schémat
a kartografická tvorba v tomto směru vykazuje značné mezery. Analogické situace je i u dynamických krajinných map,
kde nepříznivý stav je způsoben zejména naprostým deficitem časových řad údajů popisujících posloupnosti evolučních či cyklických stavů krajinných jednotek. V české krajinářské kartografické tvorbě tak převládají strukturní krajinné
mapy rozmanitého charakteru. Nyní se hojněji objevují jejich účelové odvozeniny, zpravidla pořízené a využívané digitálními informačními technologiemi. Stále přibývající příklady použití tradičních technologií k tvorbě map současné
krajiny jsou předstupněm digitální krajinářské kompilace.
Digitální mapy současné krajiny jsou datovým východiskem
pro nejrůznější praktické aplikace integrovaných geoekologických poznatků. Vzhledem k polykomponentnímu obsahu
lze však nejširší uplatnění v budoucnu očekávat u digitálních
3D (statických) a 4D (dynamických, animovaných) modelů
krajiny, představujících další etapu zhodnocení integrovaných dat o krajině.
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Obr. 4b Mapa současné krajiny v měřítku I: 100000
(okolí nádrže Nové Mlýny v roce 1998)

I

Obr. 4a Mapa současné krajiny v měřítku I: 100000
(okolí nádrže Nové Mlýny v roce 1998)
Vysvětlivky:
Přírodní pozadí:
Velmi teplá krajina dubového vegetačního stupně:
Hydromorfní geosystémy:
I Široké ploché nivy s hydromorfními půdami na hlinitopísčitých .fluviálních sedimentech
Terestrické geosystémy:
2 Terasové stupňoviny s černozeměmi
3 Vysýchavé zvlněné roviny s arenozeměmi na vátých píscích
4 Spra§ové tabule s černozeměmi
5 Úpatní ukloněné roviny na neogenních sedimentech s černozeměmi
6 Úpatní haldy s typickými pararendzinami
7 Erozně akumulační spra§ové pahorkatiny s černozeměmi
8 Erozně den udačn ípahorkatiny na neogenních sedimentech
s černozeměmi
9 Erozně denudační pahorkatiny na fly§i s černozeměmi
10 Vysýchavá vápencová bradla s typickými rendzinami
Teplá krajina bukodubového vegetačního stupně:
Terestrické geosystémy:
I I Úpatní haldy s hnědými pararendzinami
12 Erozně akumulační spra§ové pahorkatiny s černozeměmi
a hnědozeměmi
13 Vápencová bradla s typickými a hnědými rendzinami
Technizované území:
Velmi teplá krajina dubového vegetačního stupně:
14 Umělé vodní plochy s akvatickými geosystémy
15 Hráze umělých vodních děl

.2.3
.8 .9 .10

Vysvětlivky:
Funkční využití krajiny:
I umělé vodní plochy
2 lesní
3 lesně-luční
4 lesně-polně-luční
5 polní
6 vinohradnické
7 sadařské
8 polně- vinohradnicko-sadařské
9 venkovská zástavba
10 velká umělá zemní tělesa

[I] KOLEJKA, J.: Tvorba komplexní fyzickogeogratické mapy Jihomoravského kraje měřítka 1:250000. Zprávy GGÚ ČSAV,26,
1989,č. 3, s. 15-34.
[2] KOLEJKA, J.: Koncepce legendy krajinné mapy ČSSR měřítka
1:750 000. In: Biogeografie a její aplikace. Brno, GGÚ ČSAV
1989, Č. 24, s. 149-162.
[3] KOLEJKOVA, D.-KOLEJKA, J.: Landscape and environmental
maps. In: Analysis and synthesis of geographic systems. Memorial volume. Brno, GGÚ ČSAV 1992, s. 201-210.
[4] KRAUKLIS, A. A.-MICHEJEV, V. S.: Landšaftnyje karty, ich
soderžanije, naznačenije i struktura. In: Kartografičeskije metody kompleksnych geografičeskich issledovanij. Irkutsk, Vostočno-Sibirskoje knižnoje izdatělstvo 1965, s. 22-37.
[5] PALUDAN, C. T.: Land Use Survey based on Remote Sensing
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Ing. Adolf Vjačka,
Katastrální úřad v Opavě

Aktuální problémy s katastrální
vyhláškou

Příčiny, výčet a rozbor nedostatků katastrální vyhlášky v úpravě zeměměřických činností pro katastr nemovitostí, týkajících se
zejména ustanovení o formách souboru geodetických informací katastru, o souřadnicových systémech digitalizovaných katastrálních map, o pravidlech a kriteriích přesnosti pro připojování měření změn a pro zpracování, dokumentování a vydávání jeho výsledků. Zdůvodněna potřeba rychlé nápravy uvedených nedostatků katastrální vyhlášky.

Origins, summary and analysis of insufficiencies of Cadastral Decree regarding regulation of survey activities in the Cadastre
of Real Estates and dealing especially with definition of forms of the File of Survey lnformation of the Cadastre, with coordinate systems of digitized cadastral maps, with regulations and criteria of accuracy during joining the measured changes and
with processing, documenting and editing their results. The necessity of quick amendment of those insufficiencies is explained, too.

Katastrální vyhláška [1] (dále jen "vyhláška") má od svého
vzniku v roce 1993 za sebou dvě rozsáhlé novely. Jak původní znění, tak i obě novely byly orientovány zejména na
úpravy a zdokonalování vedení právních vztahů k nemovitostem v souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí (KN), což bylo plně v souladu s nejaktuálnějšími problémy a úkoly katastrálních úřadů (KÚ) ve změněných
společenských podmínkách. Méně sil pak zbylo na úpravy
zeměměřických činností spojených s vedením souboru geodetických informací (SGI) KN. Druhá novela z roku 1996
sice v hrubých rysech upravila vznik a vedení digitálních forem katastrálních map a také upravila obsah geometrických
plánů (GP), platná úprava však má ještě daleko k optimu
a hlavně neodstranila některé závažné chyby a nedostatky
dřívějších znění. Tyto nedostatky začínají s postupující digitalizací SGI vadit čím dále tím více a dokonce ohrožují prestiž zeměměřičů na KÚ.
Problémy s úpravou postupů při vedení SGI ve vyhlášce
mají své příčiny i v těchto faktorech:
- Za doby dřívější evidence nemovitostí (EN) prakticky
všechny činnosti, spojené s tvorbou a vedením mapové
části EN včetně tvorby geometrických plánů, vykonávaly
organizace dřívějšího resortu geodezie a kartografie, tj.
podniky Geodezie ajim podřízená střediska geodezie vjednotlivých okresech. Technologie byla většinou upravována

vnitroresortními nebo dokonce vnitropodnikovými předpisy a pokyny. Od vzniku KN se situace dramaticky změnila. Zaměstnanci KÚ, s výjimkou specializovaných odborů mapování sedmi KÚ 1. typu vykonávají zeměměřické
činnosti v terénu v minimálním rozsahu; ty většinou přešly do soukromých zeměměřických firem. Nová situace
způsobuje, že v resortu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) ubývá zaměstnanců s praktickými
zeměměřickými zkušenostmi. Navíc je tato nová situace
také mnohem náročnější zejména na přesné stanovení jednotných a reálných technických parametrů a pravidel pro
součinnost KÚ se zpracovateli a ověřovateli GP. Zpracovatel nebo ověřovatel GP často pracuje ve více okresech
a setkává se tak s odlišnostmi praxe příslušných KÚ a také
o nich občas v odborných kruzích diskutuje.
- Práce s mapami pozemkových evidencí byla zejména v padesátých až sedmdesátých letech poznamenána řadou překotných technologických změn, zjednodušených postupů
a různých kompromisů, které postupně snižovaly geometrickou kvalitu map a zmenšovaly technologickou kázeň.
Jmenovat lze například výrazná technologická zjednodušení v dobách jednotné evidence půdy (1956 až 1964) nebo
grafické převody map do S-JTSK a do souvislého zobrazení. To pochopitelně nepříznivě poznamenalo kvalitu katastrálních map.
- Práce s digitálními mapami je mnohem citlivější na kriteria přesnosti než práce s grafickými mapami. Snížená geo-
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metrická kvalita katastrálních map je při tvorbě a vedení
digitálních map daleko více znát než při vedení map grafických,
- Je snaha přiliš často z mapy odměřovat souřadnice, délky
a výměry a dávat je naroveň přímo měřeným hodnotám
nebo hodnotám z nich odvozeným, Stávající katastrální
mapy vznikly ve velké většině mapováním před mnoha lety
tehdy dostupnými technikami a technologiemi a podle tehdejších předpisů, Jejich původní geometrická kvalitaje snížena dlouhodobým doplňováním změn. Digitalizace map
může zlepšit přesnost katastrálních map jen velmi omezeně. Za tohoto stavu je potřeba na katastrální mapy včetně
digitálních katastrálních map (DKM), vzniklých přepracováním, pohlížet spíše jako na grafický přehled vypovídající s definovanou přesností o vzájemné poloze nemovitostí
než jako na podklad pro odměřování souřadnic, délek a výměr. Ve všech případech by měly mít před hodnotami odměřenými z mapy přednost hodnoty přímo měřené v terénu. V tomto směru se můžeme poučit například z praxe
bývalého pruského katastru (na Hlučínsku v okrese Opava),
který používal, ve srovnání s mapami rakouského katastru,
velmi nedokonalé ostrovní mapy bez jednotné souřadni-

cové soustavy, bez rámů mapových listů, v nejrůznějších
formátech a měřítkách i v jednom katastrálním území.
Ukázka je na obr. 1. Pojímali je skutečně jen jako grafický
přehled, nikdy z nich žádné údaje neodměřovali, všechny
výměry zásadně počítali z přímo měřených hodnot. Pruský
katastr vycházel z důsledné stabilizace lomových bodů
vlastnických hranic (např. pod každý mezník doplňovali
podzemní značku - skleněné střepy) a důkladného měření.
Ukázka polního náčrtu je na obr. 2. Měření pro GP bylo
prováděno zpravidla ve dvou etapách. Při prvním pobytu
v terénu byl v zájmovém prostoru vyšetřen průběh vlastnických hranic, vyhledány všechny hraniční znaky a celý
prostor proměřen. V kanceláři byly výsledky měření zpracovány, porovnány s dokumentovanými výsledky dřívějších měření a připraveny podklady pro vytyčení nových
bodů. Při druhém pobytu v terénu byly vytyčeny a stabilizovány a důkladně zaměřeny nové body. Celé grafické znázornění bylo v GP konstruováno z výsledků měření, z katastrální mapy se pouze převzala parcelní čísla. Vyhláška
naproti tomu pojímá práci s katastrální mapou v duchu tradice rakouského katastru jinak, mapa je chápána jako podklad pro odměřování hodnot. Toto pojetí je akceptovatelné,
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Odhad skladby podrobných bodů podle typů katastrálních map přepracovávaných do digitální formy:
typ přepracovávané katastrální mapy
sáhová
Instrukce A
THM
ZMVM
ostatní

skladba podrobných bodů v % podle kódu charakteristiky kvality jejich souřadnic
3

4

5

70
5
20
5

202)
506)

203)

10

6

7

101)
5

201)
204)

5

20

8
100
305)
305)
60

I)
2)
3)
4)

body, jejichž souřadnice nebylo možné určit z přímo měřených měr, ale digitalizací grafické mapy (zejména část bodů změn)
velká většina THM byla vyhotovena fotogrammetricky z měřických snímků v měřítku I : 8500
území mapovaná v S-42 a později proveden jejich grafický převod do S-JTSK
polovina THM má jen grafickou formu bez dochovaných číselných výsledků měření (universální fotogrammetrická metoda mapování
bez registrace modelových souřadnic podrobných bodů)
5) body na hranicích parcel převedených ze zjednodušené evidence na parcely KN ze sáhových map dřívějších pozemkových evidencí
(parcely v půdních celcích)
6) většina ZMVM byla vyhotovena ve 4. třídě přesnosti fotogrammetricky z měřických snímků v měřítku I : 8500

Odhad výsledné skladby podrobných bodů po dokončení digitalizace SGI přepracováním v celé ČR:
typ přepracovávané
katastrální mapy

pokrytí území
ČRv%

sáhová
Instrukce A
THM
ZMVM

70

skladba podrobných bodů v % podle kódu charakteristiky kvality jejich souřadnic
z jejich celkového počtu v ČR
3

4

5

6

7

2,0

0,3
0,5

0,6
2,0

0,2

0,6

1,8

1,0

3,2

79,0

2,1

3
10
14

0,5
2,8

2,0
7,0

ostatní

3

0,1

0,3

CELKEM

100

5,5

9,3

pokud není skutečná přesnost map přeceňována a pokud
jsou údaje přímo měřené a údaje odměřené z mapy důsledně odlišovány. V tomto má vyhláška vážné nedostatky,
viz zejména její přílohu, bod 12.
Nedostatky vyhlášky se pochopitelně promítají i do navazujících vnitrorezortních návodů [2] a [3].
Uvedené nedostatky vyhlášky, problémy součinnosti KÚ
se zpracovateli GP a také nedořešené otázky tvorby a vedení
digitálních katastrálních map si vyžadují urychlenou nápravu, tj. zejména přepracování ustanovení vyhlášky týkajících se SGI.
2. Hlavní nedostatky vyhlášky v úpravě zeměměřických
činností
Problematická jsou především ustanovení o formách SGI
(§ 13) a o souřadnicových systémech digitalizovaných map
(§ 57). Ta nerespektují reálný stav současných katastrálních
map a zbytečně komplikují samotnou digitalizaci a i využívání digitální formy mapy.
Nejasná, a v některých případech chybná, jsou ustanovení
týkající se přípojování měření, zpracování a dokumentování
výsledků měření a podkladů pro doplnění změny do katastrální mapy. Týká se to zejména přílohy, bod 12.
Chybně jsou stanoveny zásady pro výpočet výměr parcel
(§ 26), kdy je dávána přednost výměrám určeným ze souřadnic v S-JTSK bez ohledu na jejich přesnost (na kód cha-

2,0

8
70,0
3,0
4,2

rakteristiky kvality) před výměrami určenými z výsledků přímého měření.
Chybné je i ustanovení o uvádění seznamu souřadnic na
GP (příloha, bod 16.15). Podle něj se na GP uvádějí souřadnice bodů v S-JTSK, i když mají např. kód charakteristiky
kvality 7 a nejsou tak použitelné pro rekonstrukci změny v terénu; přitom mohou být k dispozici souřadnice v místním
systému určené z výsledků přímého měření změny.
Chybná jsou i kriteria přesnosti v příloze, bod 12, kde jsou
nezřetelně propletena kriteria přesnosti měření a kriteria pro
doplnění změny do katastrální mapy. Konstrukce mezních
odchylek, zejména pro doplnění změny do katastrální mapy,
nerespektuje reálné hodnoty a rozdělení chyb.
3. K problémovému dělení digitalizovaných katastrálních map na DKM a katastrální mapu digitalizovanou
(KM-D) a setrvávání u původních souřadnicových
systémů při přepracování na KM-D
Současná skladba katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí se zobrazenými parcelami vedenými ve
zjednodušené evidenci je patrná z [8]. Z této skladby lze odvodit skladbu podrobných bodů co do kódu charakteristiky
jejich souřadnic (tab. 1,2). Z tabulek vyplývá, že po dokončení digitalizace SGl v celé České republice bude mít téměř
85 % všech podrobných bodů kód charakteristiky kvality
souřadnic horší než 4, prakticky nebude ani jedno katastrální
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území, v němž by všechny podrobné body DKM měly kód
charakteristiky kvality souřadnic 3. Základní kriterium přesnosti předepsané pro zaměřování změn, tj. střední souřadnicovou chybu do 0,14 m, bude splňovat jen asi 5 % podrobných bodů. Podle současných ustanovení vyhlášky je možné
na DKM přepracovat SGljen ve čtvrtině katastrálních území,
avšak s tím, že velká většina podrobných bodů v nich bude
mít kód charakteristiky kvality souřadnic horší než 3. Z toho
vyplývá, že pojetí DKM podle platné vyhlášky, počítající
převážně s body s kódem kvality 3, neodpovídá reálným
možnostem. V těchto souvislostech se pak ukazuje rozdělení
digitalizovaných katastrálních map na ty přesné (DKM) a na
ty méně přesné (KM-D) jako zbytečná komplikace. Praxe
při vedení a využívání digitalizované katastrální mapy potřebuje znát přesnost jednotlivých bodů mapy, ta je dostatečně a zcela jednoznačně vyjádřena kódem charakteristiky
kvality. Označení mapy jako DKM v podstatě nic neříká
o přesnosti jednotlivých bodů a jako odlišení od digitalizovaných map "méně přesných" je tak nadbytečné. S tím souvisí i chybné ustanovení vyhlášky o zachovávání původního
souřadnicového systému u KM-D, jehož nesprávnost a zbytečnost je podrobněji rozebrána např. v [10]. Stručně lze
uvést, že trvání na původním souřadnicovém systému přináší značné komplikace při práci s katastrální mapou KÚ,
zpracovatelům GP, tvůrcům a provozovatelům geografických informačních systémů, zkrátka všem, aniž by přineslo
cokoliv pozitivního pro kvalitu, přesnost nebo spolehlivost
katastrálních map.
2ádoucí je taková úprava vyhlášky, která stanoví pro
všechny digitaIlzované katastrální mapy:
- jednotný souřadnicový systém S-JTSK,
- jednu formu označenou jako DKM s tím, že přesnost jednotlivých podrobných bodů je vyjádřena kódem charakteristiky kvality jejich souřadnic,
- připustnost drobných rozdílů v zobrazení průběhů hranic
katastrálních území v DKM sousedních katastrálních
území, pokud tyto DKM vznikly v jednom nebo v obou
katastrálních územích přepracováním map původně zobrazených v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK.

Výsledkem těchto ustanovení je, že v prostorech s nejhoršími katastrálními mapami (např. v měřítku 1 : 2880) dokumentujeme polohu podrobných bodů přesněji (souřadnicemi
v místním systému nezatíženými deformacemi mapy) než
např. v územích s DKM (souřadnicemi v S-JTSK ovlivněnými přípustnými chybami souřadnic připojovacích, identických a kontrolních bodů). Je proto potřeba změnit pravidla
pro dokumentování polohy podrobných bodů. Z výsledků
přímého měření vždy určovat polohu podrobných bodů případu podrobného měření, a to bodů připojovacích, kontrolně
zaměřených a nových tak, aby nebyly ovlivněny nepřesnostmi souřadnic použitých daných bodů. Tyto nároky
splňují souřadnice určené v místním systému; souřadnice
v S-JTSK jen v případě, kdy jejich přesnost u všech použitých daných bodů vyhovuje kriteriu 0,14 m, což v prostorech
s DKM platí jen v případech, kdy všechny použité dané body
mají kód charakteristiky kvality 3. Dále je potřeba pro území
s číselnými a digitálními katastrálními mapami stanovit pravidla pro úpravu souřadnic polohy nových podrobných bodů
podrobného měření a pro stanovení kódu charakteristiky kvality pro účel doplnění do katastrální mapy. Půjde o jejich
transformaci do S-JTSK pomocí identických bodů a v případech, kdy mají ležet na přímce mezi danými body, o vyrovnání do této přímky. Zde je potřeba si všimnout, že v případech, kdy mezi použitými danými body budou body se
souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality 7 (kontrolní
body, mezi nimiž se průběh hranice mění nebo na které změna
hranice navazuje), budou přípustné rozdíly mezi danými
a transformací určenými souřadnicemi daných bodů a rozdíly mezi původními a vyrovnáním na přímku určenými souřadnicemi nových bodů v hodnotách blížících se jednomu
metru. Často se diskutuje o takovém způsobu doplňování
změn do katastrální mapy, kde se dosavadní méně přesné souřadnice použitých daných bodů nahradí novými, přesněji určenými, a souřadnice nových bodů se ponechají v hodnotách
určených z výsledku přimého měření neovlivněného nepřes-

4. K pravidlům pro připojování měření a pro zpracování
a dokumentování výsledků měření a podkladů pro doplnění změny do katastrální mapy
Příloha, bod 12.6, písmo a), vyhlášky stanoví, že souřadnice
podrobných bodů katastrální mapy musí být určeny s takovou přesností, aby vyhověly střední souřadnicové chybě
0,14 m. Ovšem v příloze, bod 12.14, písmo a) vyhlášky je
stanovena výjimka pro případy, kdy katastrální mapa byla
vyhotovena mapováním ve 4. třídě přesnosti. Zde stačí, aby
souřadnice podrobných bodů vyhověly střední souřadnicové
chybě 0,26 m. Takže např. v území se sáhovou katastrální
mapou v měřítku 1 : 2880 musí souřadnice podrobných bodů
změn splňovat kriterium 0,14 m, kdežto v územích kde je
jako katastrální mapa používaná Základní mapa velkého měřítka (ZMVM) vyhotovená ve 4. třídě přesnosti stačí, aby
souřadnice podrobných bodů splňovaly kriterium 0,26 m, což
je absurdní a musí se změnit.
Podle § 68, odst. 1 vyhlášky se ve stanovených katastrálních územích, zejména v územích s DKM, určí poloha podrobných bodů souřadnicemi v S-JTSK. V ostatních prostorech pravoúhlými souřadnicemi v místním systému. V příloze
č. 17.7 vyhlášky se stanoví, že u identických a kontrolních
bodů určených v souřadnicích S-JTSK nelze čísla bodů ajejich souřadnic dokumentované katastrálním úřadem měnit.

1999/282

Geodetický a kartografický obzor
ročm'k 45/87, 1999, číslo 12 283

Rozdíly ve výměrách, pro případ obdélníkového pozemku o rozměrech 20 x 40 m, vypočtených z výsledků přímého měření (z oměmých
měr nebo z pravoúhlých souřadnic v místním systému) a vypočtených z vyrovnaných souřadnic v S-JTSK pro jednotlivé hodnoty kódů
charakteristiky kvality souřadnic bodů.
Vypočteno pro případ, kdy přímo měřená délka:
- kratší strany obdélníku je shodná s délkou vypočtenou z vyrovnaných souřadnic v S-JTSK,
- delší strany obdélníku se liší od délky vypočtené z vyrovnaných souřadnic v S-JTSK o hodnotu mezní odchylky; délka z vyrovnaných
souřadnic je menší.
kód char. kvality
souřadnic

3
4
6
7

mezní
odchylka
v délce
(m)

výměra
z oměmých
měr
(m2)

výměra
z vyrovnaných
souřadnic
(m2)

rozdíl
výměr

0,40
0,74
0,59
1,18

800
800
800
800

792
785
788
776

8
15
12
24

(m2)

mezní odchylka
ve výměře podle
přílohy, bod 13.1,
vyhlášky
9')
18')
17")
35")

') podle vzorce uvedeného ve sloupci 2 tabulky v příloze, bod Č. 13.1 vyhlášky pro měřítka mapy I : 1000 respektive I : 2000
") dvojnásobek hodnoty podle vzorce uvedeného ve sloupci 3 tabulky v příloze, bod Č. 13.1 vyhlášky pro měřítka mapy 1 : 1000
respektive I : 2000

nostmi kontrolních a identických bodů. Tento způsob vypadá
ideálně, avšak prakticky jej lze použít pouze v případech, kdy
se nové hranice změny nijak nepřimykají ke stávajícím hranicím, nebo se s nimi nekříží a dále v případech, kdy polohopis změny v daném dostatečně velkém územním bloku
zcda nahrazuje původní polohopis katastrální mapy (pozemkové úpravy, rozsáhlé stavby plošného charakteru apod.).
Více než 90 % změn obsahu katastrální mapy úzce navazuje
na dosavadní polohopis a nelze u nich tento způsob použít.
S. K pravidlům pro výpočet výměr parcel při digitalizaci
SGI přepracováním a při zpracování GP
Podle § 68, odst. 2 vyhlášky se ve stanovených katastrálních
územích, zejména v územích s DKM, určí výměry změněných parcel a jejich dílů ze souřadnic v S-JTSK. U DKM to
jsou souřadnice bodů grafického souboru, ty budou mít kód
charakteristiky kvality 3 až 7. Takto vypočtené výměry budou nepřijatelně rozdílné od výměr určených z přímého měření. Příklad je patrný na obr. 3. Oddělován je zde obdélníkový pozemek o rozměrech 20 x 40 m. Na GP budou délky
stran obdélníka uvedeny jako oměrné míry z nichž si každý
může spočítat výměru pozemku 20 x 40 = 800 m2. V tabulce
výměr GP však bude v souladu s vyhláškou uvedena výměra
jiná, v daném případě 776 m2• Je to způsobeno tím, že dané
podrobné body č. 2, 3, 6 a 7 mají kód charakteristiky kvality
7 a je tak na nich přípustná mezní odchylka v souřadnici
0,84 m a v délce mezi dvěma body pak 1,18 m. Souřadnice
nových bodů č. 101 a 102 byly upraveny vyrovnáním do
přímky mezi stávající body se souřadnicemi s kódem kvality
7, jejich přesnost tomu bude odpovídat. Pokud bude kratší
strana obdélníku oddělované parcely vypočtená ze souřadnic
DKM shodná s délkou přímo měřenou a delší strana bude
rozdílná (menší) o hodnotu rovnající se mezní odchylce, bude
výměra určená ze souřadnic mít hodnotu 776 m2• Pravděpodobnost výskytu odchylky výměry v této hodnotě a v hodnotách větších je cca 25 %. Geometrický plán s tak rozpornými údaji působí nevěrohodně a vyvolává u veřejnosti
pochybnosti o jeho zpracovateli a ověřovateli a také o katastrálním úřadu. Problém rozdílů mezi výměrami vypočtenými z přímo měřených měr a ze souřadnic v S-JTSK však
není jen u souřadnic s kódem charakteristiky kvality 7. Pro
výše uvedený případ oddělovaného obdélníkového pozemku

jsou rozdíly ve výměrách podle jednotlivých hodnot kódů
charakteristiky kvality souřadnic uvedeny v tab. 3. Bez
ohledu na hodnoty kódů charakteristiky kvality souřadnic
nebo na druh a formu katastrální mapy by vždy měla mít
přednost výměra vypočtená z výsledků přímého měření. Je
potřeba opustit ideu bezvýhradného souladu výměr parcd
a souřadnic lomových bodů jejich hranic v DKM. Soulad samozřejmě musí být, avšak v rámci mezních odchylek korespondujících s přesností souřadnic příslušných lomových
bodů hranic v katastrální mapě.
6. K zásadám pro uvádění seznamu souřadnic bodů v GP
Podle § 69 vyhlášky jsou obsahem GP i souřadnice bodů, ve
stanovených katastrálních územích pak souřadnice nových
bodů S-JTSK. V územích s DKM se na GP uvádějí ty hodnoty souřadnic, které budou při provedení změny v KN doplněny do grafického souboru respektive databáze bodů
DKM. V případech, kdy připojovací, ale zejména identické
a kontrolní body změny mají souřadnice s kódem charakteristiky kvality horším než 3 (4, 6 nebo 7), budou většinou
hodnoty souřadnic nových bodů, určené z výsledků přímého
měření připojeného např. na body polohového bodového
pole, upraveny vzhledem k souřadnicím těchto identických
a kontrolních bodů transformací nebo vyrovnáním do přímek. Výsledné souřadnice nových bodů pro doplnění do
DKM tak budou mít přesnost odpovídající přesnosti použitých identických a kontrolních bodů respektive jejich kódu
charakteristiky kvality. Mezní odchylky v souřadnici budou
mít hodnoty 0,52 m nebo 0,84 m při kódu charakteristiky
kvality 4 nebo 7. Takovéto souřadnice nejsou použitelné pro
rekonstrukci (vytyčení) bodů v terénu ajejich uvedení na GP
není k ničemu a navíc, stejně jako disproporce ve výměrách,
vyvolává u veřejnosti pochybnosti o jeho zpracovateli a ověřovateli a také o katastrálním úřadu. Ve všech případech bez
výjimky by měly být na GP uváděny souřadnice bodů odpovídající výsledkům měření, nezatížené nepřesnostmi mapy.
7. K mezním odchylkám pro práci s katastrální mapou
Doplňování změn do digitální mapy je mnohem citlivější na
překračování mezních odchylek než doplňování změn do grafické mapy. V grafické mapě se dalo skrýt do "nahnutí tužky"
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i poměrně značné překročení mezní odchylky. V digitální
mapě je jednoznačně viditelné i překročení mezní odchylky
v souřadnici nebo v délce o jediný centimetr. V grafické mapě
tolik nevadilo, že mezní odchylky nejsou v souladu s geometrickou kvalitou katastrálních map pokleslou mnohaletým
a v některých obdobích i nekvalitním vedením [5]. Hodnoty
mezních odchylek jsou nízké i svou nesprávnou konstrukcí.
Vyhláška stanovuje v příloze, bod 12, mezní odchylky v hodnotách dvojnásobků středních chyb. Při normálním rozdělení
chyb zákonitě dochází k překračování takto konstruovaných
mezních odchylek ve více než pěti procentech případů. Vlivem dlouhodobého doplňování změn je zpravidla rozdělení
chyb souřadnic a délek odměřovaných z mapy plošší a méně
symetrické než normální a pravděpodobnost překračování
stanovených mezních odchylek je tak větší. Zpracovatelé GP
i KÚ se pak často dostávají do těžko řešitelných situací, kdy
jsou překračovány mezní odchylky a prakticky nelze problém
rozumně řešit opravou geometrického určení, protože by se
to dalo vzhledem k reálné geometrické kvalitě mapy provést
jedině obnovou katastrálního operátu novým mapováním.
Obě strany jsou nuceny v lepším případě překračování mezních odchylek přehlížet. Daný stav však svádí k řešení problémů "úpravou" naměřených hodnot, což je zlé. Pozoruhodné přitom je, že vyhláška stanoví v příloze, bod 11, mezní
odchylky v souřadnicích podrobného polohového pole v hodnotách 2,5 násobku střední souřadnicové chyby, kde je normalita rozdělení chyb pravděpodobnější. Pro začátek lze
velmi jednoduše a správně přispět k řešení problémů s překračováním mezních odchylek zvětšením jejich hodnot na
trojnásobky středních chyb. Při normálním rozdělení klesne
pravděpodobnost jejich překročení pod 0,5 %. V problematických oblastech by měly mít KÚ pravomoc mezní odchylky
přiměřeně zvětšit.

[ID] VJACKA, A.: K diskusi o digitalizaci katastrálních map. GEO-
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Ing. Bohuslav Sehnal,
ČÚZK

Dovětek lektora:
Podstata popsaných problémů není jen ve vyhlášce samé, jak
by se mohlo zdát, ale má řadu objektivních příčin, třeba v tom,
že máme co do původu a přesnosti, nesourodý prvotní mapový operát, později několik desítek let devastovaný ideově
i profesně, dnes mnohdy kritizovaný těmi, kteří si toho nejsou vědomi nebo tak i sami činili. Ten je navíc - na rozdíl
od řady nikoli zaostalých zemí - ve velkých měřítkách a vede
ke snaze povyšovat mapu na přednostní měřický podklad, po
právu odsuzované. Obava z obdobného počínání, tj. považování vztahu bodového pole k obsahu katastrální mapy, převedené z původní zobrazovací soustavy do S-JTSK, za korektní, posíleného možnostmi měřicí a počítačové techniky,
původní mapě zcela neadekvátními, není tedy úplně lichá.
Transformace obsahu "sáhových" map do S-JTSK může přirozeně následovat, měla-li by však přinést podstatně zvýšenou úroveň charakteristiky kvality podrobných bodů, neobešla by se bez poměrně rozsáhlého určení identických bodů,
přirozeně za cenu značného zpoždění výsledku, které by bylo
zajisté rovněž odsuzováno. Pokud jde o mezní odchylky délek, byly pro mapy v měřítkách 1 : 2880 a 1 : 1440 oproti
dřívější vyhlášce č. 12611993 Sb., již zdvojnásobeny. Pomyšlení na další zvětšení mezních odchylek proto, že někde
je není možné při nejlepší snaze dodržet, nelze akceptovat;
vedlo by jen k dalšímu snižování hodnověrnosti výsledků,
dostatečně z historie známému.

Vyhláška má v úpravě zeměměřických činností vážné nedostatky, které zejména s pokračující digitalizací SGI komplikují práci KÚ, zpracovatelům GP a také uživatelům dat KN.
Některá ustanovení dokonce ohrožují prestiž zeměměřického
povolání. Vyhlášku je proto potřeba co nejdříve upravit.

LITERATURA:
[I] Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ceské
republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Č. 179/1998
Sb.
[2] Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení.
CÚZK čj. 5238/1998-23 ze dne 21. 12. 1998.
[3] Návod pro vedení katastru nemovitostí. CÚZK čj. 89/1999-23
ze dne 6. dubna 1999.
[4] VJACKA, A.: Problémy digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Geodetický a kartografický obzor, 40(82), 1994, Č. 6, s. 119-125.
[5] VJACKA, A.: Zaměřování změn v katastrálních mapách. Geodetický a kartografický obzor, 41(83),1995, Č. 11, s. 242-247.
[6] VJACKA, A.: Priority digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Geodetický a kartografický obzor, 43(85), 1997, Č. 4, s. 75-82.
[7] VJACKA, A.: Proč katastrální mapa v digitální formě? Geodetický a kartografický obzor, 43(85), 1997, Č. 5, s. 98-101.
[8] SOUCEK, Z.: Jaký máme soubor geodetických informací? Zeměměřič, 1997, Č. 4, s. 7-8.
[9] VJACKA, A.: Katastrální úřady se připravují na digitalizaci katastrálních map. GEOINFO, 1998, Č. 3, s. 18-22.

Dva roky po akci "Kartografie na přelomu tisíciletí" se mnozí tehdy
přítomní opět sešli v Olomouci. Jen menší účast přítomných v sále
a méně vystavovatelů v technické části dávalo tušit, že se překrývá
tato konference s 13. kartografickou konferencí. Někteří účastníci
tak museli obětovat část zajímavého programu v Olomouci ve snaze
stihnout kartografickou konferenci v Bratislavě.
Olomouc tradičně uvítala účastníky perfektně zorganizovaným
servisem i zázemím a to včetně zajištěného pěkného počasí. Celý
tým organizátorů zajistil hladký průběh konference i doprovodných
akcí. Zdálo se, že pořadatelé osobně navštívili i všechna doporuč 0vaná stravovací a ubytovací zařízení. Zájem účastníků vyvolala i 010moucká aktualita, oprava sloupu sv. Trojice na Horním náměstí, které
byl věnován úvodní panel u vchodu.
Technických možností sálu všichni přispěvatelé využili, prezentace byly připraveny většinou na počítači, mnohdy i animované, a jen
málo příspěvků bylo vizualizováno tradičním promítáním fólií.
Mnoho prezentací bylo doplněno internetovými adresami, případně
adresami webových stránek pro zájemce o další informace.
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V průběhu konference došlo k drobným změnám programu a tradičně i k úpravám témat příspěvků. Tematické uspořádání do bloků
bylo tímto mírně narušeno. Nejucelenější byl blok firmy lntergraph
v prvním odpoledni konference. Úvodní blok "Nové trendy zpracování digitálních dat" byl nejméně kompaktní - od celoevropsky
pojatého vystoupení M. Konečného "Kartografie a geoinformatika
v informační společnosti" po prezentaci "Integrace informací v lesnictví" (O. Šmíd) firmy Topol Pro. Porůznu byly zařazeny příspěvky
jednotlivých kateder vysokých škol. Možná by stálo za úvahu věnovat příště vysokoškolské pedagogické a výzkumné činnosti samostatný blok.
Velké možnosti, které mají uživatelé aplikací geografických informačních systémů (GIS), nejlépe vyniknou v kontextu tvorby
a ochrany krajiny a při územním plánování. Toto témaje blízké velkému množství lidí, jsme uživateli a mnohdy i tvůrci části krajiny.
Ve vizualizované podobě jsou data přístupná i laikům, odborníkům
poslouží neméně pro posuzování vztahů a navrhovaných možných
řešení či při zjišťování důsledků již provedených zásahů. Řada referátů poskytla nejrůznější úhly pohledu na problém. Bylo možno vyslechnout nejen na okolí Telče aplíkované téma "Využití integrovaných digitálních dat v územním plánování na bázi krajinného
potenciálu" (1. Kolejka, J. Pokorný) nebo později "Prostorová data
v rozhodovacích procesech pří územním plánování terciérních aktivit" (Z. Szcyrba, V. Voženílek), doplněná o konkrétní průběh
výzkumu spojeného s obchodní sítí a výstavbou supermarketů i megamarketů, ale také zcela konkrétně podrobně rozebrané. "Monitorování územního rozvoje města Třebíč s využitím leteckých snímků"
(P. Dobrovolný, J. Goláň).
Do tohoto okruhu svým způsobem patří i příspěvek "Správa vodních toků a prostředky GIS" (A. Tůma, P. Bíza, S. Hroudová).
Ve velkém bloku" Prostorové databáze" část příspěvků reagovala
ještě na blok Integraphu, část se týkala jiných témat: "Digitální geologická data v ČR" (P. Sedlák), "Projekt Panel GI Pan-European
Links for Geographic Information" asociace GISIG (P. Kubíček)
a zajímavý příspěvek "Současný stav a perspektivy rozvoje vektorových databází v TS AČR" (P. Reimann).
V části nazvané "Prostorové analýzy a modelování" byla řada dalších využití GIS. Jedním z nich je i "LUPUS - logistika autodopravy" zaměstnanců firem GEPRO a PRINCIP.
Blok, věnovaný podílu fotogrammetrie a dálkového průzkumu
Země na integraci technologií, poskytl, spolu s dalšími do jiných
bloků zařazenými příspěvky, vcelku ucelený přehled. Nejdůležitější
informace získali posluchači o družicových datech, a to ve "Sledování změn krajinného krytu z družicových dat - detekce a analýza
změn v krajinách PHARE za období 1976-1998" (T. Soukup). Zde
bylo provedeno i srovnání dostupných dat MSS (družice LANDSAT)
z období počátku 70. let a zpracovávání a porovnávání s družicovými daty nové generace s vyšším rozlišením z nosičů SPOT4 a IRS.

Zkrátka nepřišli ani ti, kteří se chtěli dozvědět, co je nového
u firmy Intergraph a dalších softwarových firem zabývajících se
aplikacemi nad jejími výrobky. Kromě uceleného prvního odpoledního bloku, "Integrace prostorových dat na platformě Intergraph" (CS GUG) a před tím krátkého úvodu k novým technologiím firmy (D. Míka), se některým dalším produktům věnoval např.
v dodatečně zařazené přednášce zástupce firmy Espace, který prezentoval aplikační programy GeoMedii pro katastr nemovitostí
(M. Pavela). Dále mimo blok byla uvedena témata týkající se dynamického přístupu k datům (A. Šída) a správě prostorových dat
v relačních databázích, kde je spojitost s částí softwarových řešení
firmy zcela zřejmá.
V bloku" Vizualizace prostorov.Vchdat" kromě "Automatizované
kartografické generalizace v prostředí GIS" (K. Staněk) a vize "Jaké
budou digitální katastrální mapy" (V. Čada) se ve zkrácené verzi objevilo i téma "Srovnání barevných modelů z hlediska jejich použití
v digitální kartografii" (L. Friedmannová). Firma T-mapy spolu
s ShoCart buduje pro mapu světa v měřítku I : 5 000 000 globální
geografickou databázi s cíleným využitím v digitální kartografii. Produkty firmy byly na panelu. Pokud budou výstupy z databáze takto
prezentovány školním dětem (na fyziockogeografické mapě jsou zároveň terénní tvary - moře, pohoří, řeky - anglicky, ostatní jako např.
názvy sídel německy, legenda v jazyce anglickém, německém a českém), změní se výuka zeměpisu na základních školách v změť těžko
zapamatovatelných a nevyslovitelných rébusů.
Workshop CAGI (Česká asociace pro geoinformace) "Standardizace v oblasti geografických informací" byl zkrácen o nejpodstatnější část - přejímání standardů do národního systému technických
norem. Důvodem byla omluvená neúčast přednášejícího 1. Neumanna. Přítomní získali alespoň velmi stručnou informaci o standardizaci v Evropě, zejména ve státech Evropské unie, a o užívané
terminologii. Je škoda, že alespoň část z této problematiky není otištěna ve sborníku.
Sborník [I] byl pořadateli připraven podle podkladů přednášejících a není jejich chybou, že některé příspěvky zde nejsou a naopak
v prezentaci zaznělo něco jiného, než dodali autoři předem. Sborník
vhodně doplňuje příspěvky přednesené ústně a v mnoha případech
i oživuje paměť tabulkami a náčrty, které měli posluchači možnost
vidět při prezentaci. Stručně jsou zde popsána i některá díla vystavená v panelové sekci.
Panelová sekce se postupně plnila ohlášenými i zcela novými příspěvky. V soutěži ,,0 nejlepší panel" zvolila v tajném hlasování většina přítomných "Atlas chráněných území přírody ČR" autorů-studentů M. Sedláčkové a L. Slouky.
Součástí konference byla i technická výstava některých firem,
např. CONDATA, Intergraph, HSI, GEPRO, GISAT,... I v technické
části byla menší účast vystavovatelů.
Jako obvykle měli účastníci řadu možností k setkáním neformálním. První večer byl uspořádán v kostele sv. Mořice varhanní koncert a večer druhý byl koncipován tak, aby se také nikdo nenudil.
Večeře se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže "Mapa roku 1998"
(obr. I) Kartografickou společností a s vyhlášením vítěze soutěže
"O nejlepší panel" se konala ve Sajm Welleness Centru. Ocenění
"Mapa roku" v nejdůležitější kategorii získalo dílo "Praha - atlas ortofotomap" (měřítko I : 6000), které je společným dílem Kartografie, a. s., 1MIP a Geodis Brno, s. r. o. Nezůstalo jen u oslava večeře.
Většina přítomných se nevěnovala jen bohatému švédskému stolu,
moravským vínům a svým spolustolovníkům, národ zeměměřický,
zejména vyznavači GIS, se projevili jako všestranní sportovci a vyzkoušeli postupně vše, co jim bohatě vybavené centrum nabídlo. Docenti věhlasných univerzit zavrhli saka a vrhali šipkami na terč, zástupci prosperujících firem náhle vyměnili motýlky za kuželkářskou
obuv, další se věnovali kulečníku, squashi a mnohým jiným sportům. Na závěr většinu účastníků čekal orientační pochod noční Olomoucí.
Poslední den byl poznamenán kvapnými odjezdy do Bratislavy
nebo do práce. Část příspěvků k tématu "Prostorové anal.Vzya modelování" již zazněla v jiných blocích a naopak sem byly přesunuty
další příspěvky podobných témat. Na slavnostním zakončení z úst
V. Voženílka jako obvykle zaznělo "... tož za dva roky nazhledanó
v Holomócu!" a obvyklé varování, že přece jen "to" letos bylo možná
naposledy.
LITERATURA:
[I] Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků. Voženílek, V., ed.
Olomouc 1999.
Irena Svehlová, prom ..jil. a hist.,
Zeměměřický úřad,
Praha
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BERI:.ANT,A. M.-KOSKAREV, A. V. (redaktori) Geoinformatika.
Tolkovyj slovar' osnovnych terminov (Geoinformatika. Výkladový slovník zakladných termínov). Moskva, GlS-Associacija 1999,
204 s.

Každý kartograf spravidla zbystri pozornosť, keď vyjde nejaký slovník (a obzvlášť výkladový), ktorý sa viac či menej dotýka kartografie, Geoinformatika je interdisciplinárna oblasť poznania, v ktorej
má kartografia rezervovanú jednu z dóležitých pozícií. Aj stredná
generácia kartografov (vývin ide tak rýchlo, že v mnohých prípadoch sa netreba odvolávať len na staršiu, či najstaršiu generáciu kartografov) si pamiitá a isto dosvedčí, že v období nástupu automatizácie v kartografii, podporovanej rozvíjajúcou sa teoretickou
koncepciou (teóriou) kartografických informácií a následne koncepciou kartografickej komunikácie (u nás koncom 60. a v 70. rokoch) , medzi prvými vznikali kartografické informačné systémy.
Tieto ani nestihli vyrásť zo svojich detských nemocí a už ich "prevalcovali" geografické informačné systémy (GIS). Po nejakom čase
však GIS prestali byť doménou len geografova kartografova riešenia len geografických či kartografických úloh. Komponovali sa
v oveTa širšom než geograficko-kartografickom - v geovednom
rámci (to pre ne zaviedli redaktori Geodetického a kartografického
obzoru skratku GiS, t. j. geoinformačné systémy), ale aj tento rámec
sa vzápiití rozšíril na negeovedné oblasti poznania. No názov
a skratku GIS už nebolo možné len tak jednoducho upraviť. V okolitom svete sa skratka GIS používa prakticky pre priestorové informačné systémy aj v takých vedeckých a praktických aktivitách, ktoré
prekračujú rámec geopriestoru a v značnej miere sa dokážu zaobísť
aj bez mapového výstupu. Ako príklad možno spomenúť projekt CORINE Land Cover, ktorý je vlastne GlS krajinnej pokrývky Európy;
jeho báza údajov je organizovaná tak, že z nej možno robiť tak mapové, ako aj nemapové (napr. štatistické) výstupy.
Termín geoinformatika vznikol ešte v období, keď nad geografickými (resp. geovednými) informačnými systémami začala vznikať
teoretická nadstavba (napr. metodika tvorby GIS), ktorá bola sprevádzanáaj róznymi "pristavbami" (napr. problematikami tvorby softvéru, hardvéru a celých technológií, róznych aplikácií, analýz ap.).
Pochopitefne, že celý tento komplex teoretických a praktických aktivít bol sprevádzaný prílivom nových termínov z oblasti informatiky, kybernetiky a ďalších príbuzných oblastí. Niet preto divu, že
vznikla objektívna potreba v identickom chápaní zmyslového obsahu týchto nových termínov všetkými odborníkmi, ktorí sa podieTajú na tomto procese, teda aj kartografmi. U nás sa podarilo zakomponovať mnohé geoinformatické termíny do niekofko rokov
pripravovaného a nedávno vydaného Terminologického slovníka
geodézie, kartografle a katastra (TSGKK - Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Český úřad zeměměřický a katastrální 1998), ale nie všade v zahraničí bola k dispozícii takáto príležitosť. V Rusku si túto záležitosť riešili vydaním
samostatného výkladového slovníka. Pre blízkosť vývoj a kartografie u nás a v Rusku si ho nezaškodí priblížiť trochu bližšie.
Tento čerstvo vydaný slovník nie je prvým uceleným spracovaním súboru výkladov geoinformačných termínov pre kartografov
v Rusku. Prvým bol pokus A. V. Koškareva
v roku 1994 a mal podobu minislovníka v troch pokračovaniach v časopise GIS-obozrenie. V rokoch 1995 až 1997 vychádzala druhá podoba tohto slovníka v jednotlivých vydaniach ročenky J ežegodnik
GIS a v roku
1998 vyšla jeho tretia podoba na CD-ROM, ako príloha k časopisu
GIS-obozrenie.
Najnovšia knižná podoba slovníka z roku 1999 je dielom šiestich
autorov výkladov: A. V. Koškareva,
A. M. Berfanta, Ju. B.
Baranova,
B. B. Serapinasa,
Je. G. Kapralova
a Ju. A.
Filippova. Prví dvaja sa ujali úlohy zostavovatefov a redaktorov
(editorov) slovníka.
Zaujímaváje už štruktúra
slovníka. Orientácia na konfrontáciu s anglickými termínmi začína samostatným ruským a anglickým titulným listom (čo nieje celkom obvyklé) a analogicky
aj obsahom (s. 1 až 4), za ktorými nasleduje predslov
(s. 5 až
12) a návod na používanie
slovníka (s. 13 až 16). Slovník
je na s. 18 až 94, zoznam anglických
skratiek a ich vysvetlení
je na s. 95 až 120, register termínov (rusko-anglický a anglickoruský) je na s. 121 až 152 a 153 až 186, zoznam termínov v členení podfa tematických skupín je na s. 187 až 192 a zoznam použitej literatúry na s. 193 až 204.
V slovníku je vysvetlených 378 termínov, z ktorých však mnohé
majú po 2 až 5 výkladov (celkom je teda v slovníku vysvetlených

až 1530 významov). Termíny pochádzajú
zo šiestich navzájom súvisiacich oblastí: vlastná geoinformatika
(24 %), kartografia
(22 %), diaTkový prieskum Zeme (8 %), geodézia
(13 %), počítačová
grafika (11 %), výpočtová
technika
a všeobecná
informatika
(22 %). Na rozdiel od nášho TSGKK
sa v ňom nachádzajú napr. aj tieto termíny s výkladmi:
z
-

oblasti kartografie:
elektronická mapa (electronic map),
elektronický atlas (electronic atlas),
geoinformačné mapovanie (geoinformational mapping),
grafické premenné (graphic variables),
informatívnosť mapy (map informativity, map capacity),
kartografický dizajn (cartographic design),
kompatibilita geoobrazov (compatibility of geoimages),
kvalita mapy (map quality),
presnosť mierky mapy (map scale accuracy),
rozoznávanie obrazov (pattern recognition, icon identification),
spoTahlivosť výskumov podTa máp (reliability of map investigation),
syntetické mapovanie (synthetic mapping),
systémové mapovanie (system mapping),
tematická (obsahová) vrstva mapy (map layer, theme),
vybavenosť mapy (equipment of map),
výskum na báze máp (map investigation),
zastarávanie mapy (máp ageing) a niektoré ďalšie,

z
-

ostatných oblastí:
archivovanie údajov (archiving),
báza poznatkov (knowledge base),
formát údaj ov (data format),
grafická vybavenosť (graphic support),
grafické redigovanie (graphic editing),
grafický dialóg (graphic dialog),
grafický jazyk (graphic language),
informačné zabezpečenie (information support),
metaúdaje (metadata),
naloženie grafických vrstiev (overlay),
opcia (option),
scéna (scene),
trojromerná grafika (3D-graphics),
umelá inteligencia (artificial intelligence),
virtuálna realita (virutal reality),
vizualizátor (visualizer, viewer) a niektoré ďalšie.

Výklady viacerých termínov sa niekedy menej, niekedy viac odlišujú od výkladov v našom TSGKK. Ako príklad možno uviesť termíny geoinformatika
a geomatika,
z ktorých najmii posledný
bol vefmi frekventovaný na poslednej konferencii Medzinárodnej
kartografickej asociácie v Ottawe - Kanada (august 1999).
Geoinformatika (GfS technology, geo-informatics) - veda, technológia a výrobná činnosť zaoberajúca sa vedeckým vymedzením,
projektovaním, vytvorením a využívaním geografických informačných systémov, vypracúvaním geoinfirmačných technológií, ich aplikáciou v praxi a vo vede. Existujú názory, že geoinformatika je súčasťou geomatiky, ale aj názory, že sa s ňou len vecne a metodicky
prekrýva.
Geomatika (geomatics) - f. sústava informačných technológií,
multimédií a telekomunikačných prostriedkov používaných na spracovanie údajov, analýzu geosystémov a automatizované mapovanie;
2. synonymum termínu geoinformatika alebo geoinformačné mapovanie.
Obidva výklady a ich porovnanie s doterajšími výkladmi (vrátane
výkladov v TSGKK) dokumentujú dynamiku a značnú protirečivosť
vo vývoji obsahu obidvoch týchto termínov (a níelen ich). U nás existuje aj názor, že geoinformatika (geomatika) nie je ešte veda, nemá
všetky jej atribúty a ako interdisciplinárna oblasť poznania nachádza
sa práve v štádiu rýchleho rozvoj a, ktorý sa móže skončiť tak jej presvedčivým konštituovaním sa v podobe vedeckej disciplíny, ako aj
jej prípadným rozpadom ako dosť heterogénnej sústavy (v dósledku
neúspechu pri dosahovaní univerzálnosti), alebo, čo je pravdepodobnejšie, pretransformovaním sa do niečoho, ČO ešte nedokážeme
predvídať.
V slovníku je uvedených a vysvetlených aj 380 skratiek, ktoré sa
hojne vyskytujú v anglojazyčnej literatúre. Za ich anglickým znením nasleduje ruský preklad a za ním výklad obsahujúci doplňkové
informácie v rozsahu 5, to, 20 i viac riadkov. Napr. skratka DEM
(Digital Elevation Model) má na 23 riadkoch dokonca dva výklady:
I. synonymum DMR (digitálneho modelu reliéfu), 2: štandard Geologickej služby USA pre DMR (ktorý sa používa v rastrovom formáte v podobe matice výšok v uzloch pravidelnej siete), ... v ktorom sa vyskytuje 5 typov produktov DMA (Digital MappingAgency)
v digitálnom tvare ...
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Obidva registre slúžia na rýchle vyhfadávanie ekvivalentných výrazov v angličtine a v ruštine. Z používatefského hfadiskaje to vefmi praktické a okrem toho si plnia kvalitatívne samostatnú funkciu:
prehfadne a zhrnuto vymedzujú množinu do slovníka zaradených
termínov a umožňujú ich vzájomnú konfrontáciu v jednom i v druhom smere.
Slovník je nesporne praktickou príručkou. Je určený ani nie tak
pre kartografov zúčastnených v GlS (tí by túto terminológiu už mali
ovládať), ale najma pre tých, ktorí sa buď okrajovo dotýkajú problematiky GlS, alebo hodlajú do nej vniknúť. Je však dobrým Učitefom aj pre ostatných kartografov (prípadne aj geodetov), ktorí sa
neizolujú od možností dozvedieť sa niečo kvalifikované o jednom
z dominantných smerov rozvoj a kartografie prostredníctvom pochopenia zmyslových obsahov niektorých nosných, alebo aspoň
profilujúcich termínov. Drobné chyby v ortografii, grafickej úprave,
ako aj niektoré subjektívne ladené výklady neznižujú úroveň slovníka a neznemožňujú plnenie jeho funkcií. Každý odborník ich
fahko toleruje, alebo prehliadne, ak mu ide o rozšírenie svojich poznatkov.
Ing. lán Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,
Bratislava

LONGLEY, P. A. - GOODCHILD, M. F. - MAGUlRE, D. J. RHlND, D. w.: Geographical Information Systems. 2. ed. (Geografické informačné systémy. 2. vydanie) Vol. 1: Principles and
Technical Issues (Principy a technické východiská). 580 s. Vol. 2:
Management Issues and Applications (Východiská manažmentu
a aplikácie). 441 s. USA, by John Wiley & Sons, Inc. 1999. Simultánne vydanie Toronto, New York, Chichester, Weinheim, Brisbane,
Sirrgapore.

Publikácia s tematikou geografických informačných systémov
(GlS), ojedinelá svojim rozsahom, kompletnosťou a informačným
potenciálom, predstavuje v dvoch dieloch a štyroch častiach 1021
strán odborného textu, 78 strán bibliografie, ďalšie strany autorských
a vecných indexov, skratiek, označení a WWW adries. Je druhým
prepracovaným, aktualizovaným a rozšíreným vydaním (prvé vydanie: MAGUlRE, D. J. -GOODCHlLD, M. F. -RHlND, D. w., (eds):
Geographical information systems: principles and applications.
Harlow, Longman a New York, John Wiley and Sons, Inc. 1991.).
Druhé vydanie vytvoril medzinárodný tím bezmála 100 expertov GlS
z celého sveta. Editormi sú 4 poprední odborníci na priestorovú informatiku a GIS z univerzít a výskumných pracovísk USA a Vel'kej
Británie.
V úvode editori predstavujú svet GlS. Uvádzajú národné a medzinárodné ustanovizne ako aj organizácie, ktorých činnosť je zameraná na priestorové informácie a priestorovo orientované informačné systémy. Ďalej uvádzajú 20 knižných publikácií s tematikou
GIS, ktoré vyšli v poslednom desaťročí v anglickom jazyku ako aj
17 titulov vedeckých a odborných časopisov.
Prvý diel publikácie obsahuje dve časti: 1. Princípy, 2. Odborné
(technické) východiská.
Druhý diel, taktiež dve časti: 3. Východiská manažmentu,
4. Aplikácie. V každej časti je rozpracovaných niekofko hlavných
tém. Spracovanie tém má jednotnú štruktúru: úvod redakčného tímu
a rozpracovanie témy v príspevkoch 5 až 10 autorov alebo autorských kolektívov. Autorský príspevokje uvedený stručným abstraktom a končí viac alebo menej obsiahlou bibliografiou k príslušnej
téme. Pričom aj v texte sa často uvádzajú WWW adresy, na ktorých
možno získať mnohé užitočné informácie. Takto je v publikácii rozpracovaných spolu 72 aktuálnych tém o súčasnom stave a perspektivach rozvoj a GIS.
1. Princípy - v tejto časti sa rozoberajú základné témy GlS ako
sú: priestor, čas a geografia, kvalita údaj ov a priestorové analýzy. Tu
sa uvádzajú teoretické poznatky o priestorovej reprezentácii, špeciálne o priestorovej reprezentácii socioekonomických fenoménov.
Skúma sa priestorová reprezentácia z poznávacieho hfadiska. Jednou z tém v tejto časti je čas ako ďalší rozmer v GlS a v bázach geografických údajov. Osobitná téma sa zaoberá vizualizáciou geografického priestoru. Ďalej sa z rDznych pohfadov diskutujú otázky
kvality údaj ov v GlS, chyby s ktorými sa pri priestorových údajoch

stretávame najčastejšie ako aj hromadenie chýb pri priestorovom modelovaní. V priestorových analýzach sa uvádzajú metódy ako priestorová štatistika, priestorová ekonometria, výpočtové metódy a 10kalizačné modely v GlS.
2. Odborné východiská - táto časť sa zaoberá zásadnými otázkami architektúry GlS, priestorových báz údajov a zberu údaj ov.
V zbere údaj ov sa uvádzajú témy obsahujúce poznatky o referenčných elipsoidoch a plochách, kartografických zobrazeni ach
a súradnicových systémoch. Ďalej poznatky o kódovaní a využívaní mapových údaj ov a získavaní lokalizačných údaj ov metódami
fotogrametrie, diafkového prieskumu Zeme (DPZ) a globálnych
systémov určovania polohy (GPS) s orientáciou na súčasný a očakávaný rozvoj GIS. V téme transformácie a zapojenie údaj ov do
GIS sa uvádzajú poznatky o priestorovej interpolácii, priestorovej
tesselácii, ako aj modelovaní hydrografickej a topografickej štruktúry priestoru (presnejšie geopriestoru, poznámka autorky). Ďalej
sa rozoberá virtuálne prostredie v GIS, budúci rozvoj GIS a priestorových analýz. V príspevku o priestorových interpoláciách prezentujú svoje poznatky a výsledky prác absolventi (1980) Elektrotechnickej a Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
(teraz Slovenská technická univerzita) v Bratislave (L. MITAš H. MITAŠOVA). Formulujú problém priestorovej interpolácie údajov nepravidelného bodového pofa ako metódu na predikciu a reprezentáciu multivariačných polí. Vlastnosti interpolačných metód
ilustrujú príkladmi 2, 3, 4-dimenzionálnych interpolácií výšok,
zrážok a údaj ov o koncentrácii chemických látok. Autori citujú
a v bibliografii uvádzajú práce učitefov a v troch prípadoch aj spoluautorov - absolventov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (J. KRCHO, 1973; J. HOFlERKA, 1993
a 1996; M. ZLOCHA, 1996).
3. Východiská manažmentu - témy tejto časti sa zameriavajú
na tvorbu účelných, efektívnych a pre používatefov spofahlivých
GIS. Zaujímavé sú názory na problematiku manažmentu priestorových údaj ov. V tejto súvislosti sa charakterizujú producenti
a správcovia východiskových priestorových (predovšetkým lokalizačných - poznámka autorky) údaj ov vo Vefkej Británii a v USA.
Za východiskové sa tu považujú geodetické údaje určujúce referenčné plochy a súradnicové systémy, mapové zobrazeni a a transformácie. Ďalej sa ako východiskové uvádzajú údaje z ortofotosnímok, výškové údaje, údaje transportných sietí, hydrografické
a územnosprávne údaje, údaje o geografických a administratívnych
jednotkách a katastrálne údaje. Nielen pri charakterizovaní východiskových priestorových údaj ov ale pri štúdiu celej publikácie
sa prejavujú odlišnosti v postavení a chápaní geografie, kartografie, geodézie a katastra nehnutefností v odbornej, vzdelávacej,
producentskej a používatefskej geoinformačnej komunite USA
a Európy. Tieto odlišnosti treba mať pri štúdiu publikácie na zreteli, súčasne však mažu v niektorých smeroch slúžiť ako podnety
ďalšieho rozvoj a získavania a využívania priestorových informácií. V tejto časti sa skúmajú zdroje údaj ov aj v medzinárodných
dimenziách. Uvádzajú sa aktivity v rámci medzinárodných projektov CERCOI, MEGRIN2 a ďalších. V súvislosti s projektom
MEGRIN sa publikuje prehfad nomenklatúrnych jednotiek územnosprávnej štatistiky (NUTS 5), definovaných vo Svetovom geodetickom systéme 1984 (WGS 84) (alebo ETRP) na referenčnom
elipsoide GRS 1980. Slovenská republika má v prehfade uvedenú
ako nomenklatúrnu územno-štatistickú jednotku - základnú
územnú jednotku v mierke I : 400 000, napr. Česká republika
obec v mierke I : 350 000. Podrobne sa uvádzajú satelitné zdroje
DPZ. Rozoberajú sa taktiež metaúdaje a katalógy údaj ov, národné
a medzinárodné štandardy pre geografické údaje. Osobitne sa rozoberajú GIS ako nástroje manažmentu so zameraním na marketing, služby a riadenie raznych hospodárskych, informačných,
spoločenských a správnych infraštruktúr. Obsahom záverečnej
témy tejto časti publikácie je odraz širších spoločenských podmienok v GIS. Diskutuje sa možný progres vo vzdelávaní odborníkov
pre GIS, súčasne s raznymi názormi na obsah samotných
základných pojmov v GlS. Rozoberá sa využívanie Internetu
a WWW vo výučbe. Charakterizujú sa podmienky národnej a medzinárodnej geopriestorovej informačnej politiky v štátnej a regionálnej správe a v samosprávach.

I) Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officiel1e
(Európsky výbor predstavitefov geodeticko-kartografických inštitúcií).
2) Multipurpose European Ground-Related Information Network
(Mnohoúčelová európska polohovo orientovaná informačná sieť).
') European Terrestrial Reference Frame (Europská terestrická sieť
referenčných bodov).
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4. Aplikácie - táto časť obsahuje jednak celkový prehl'ad využívania technológii AMIFM/GIS a ich integrovaných funkcií ale aj kritické pohl'ady na výhody a nevýhody aplikácií na jednotlivých technologických úrovniach. Poukazuje taktiež na špecializáciu GIS napr.
v transporte (GIS - T), v záchrannom priestorovom manažmente
(Emergency management) od zemetrasení, dopravných kalamít, extrémnych atmosférických a klimatických udalostí až po vplyvy a nehody atómových elektrární. Systémy sa budujú vrátane evakuačných
opatrení pre oh rozené obyvatel'stvo. V tejto časti prezentuje svoje
prístupy (možno povedať, že európske prístupy - poznámka autorky) prezident Medzinárodnej federácie geodetov (FIG) P. F DALE
a jeho spoluautor R. A. McLAREN k úlohám GIS v priestorovej administrácii. Autori sa zaoberajú otázkami územného informačného
manažmentu, otázkami organizačnými, finančnými, kvalitou
a ochranou údajov. Uvádzajú prehl'ad úrovne údajových zdrojov, využitia, nákladov a ďalších charakteristík v národných územných informačných systémoch (National Land Information Systems NLIS) na príkladoch realizujúcich sa projektov európskych krajín
(Rakúsko, Maďarsko, Švédsko, Vel'ká Británia) ale aj Austrálie
a USA. Túto časť, a tým aj celú publikáciu uzatvárajú najrozmanitejšie aplikácie v humanitných, hospodárskych, ekologických, monitorovacích, vojenských a ďalších početných oblastiach na lokálnych, národných i globálnych úrovniach.
Epilógom publikácie je výhl'ad rozvoj a GIS, spracovaný editorským tímom. V ňom sa uvádzajú perspektívy v troch strategických
oblastiach výskumu v USA: oblasť poznatkových modelov geografického priestoru, oblasť výpočtových implementácií v koncepciách
GIS a význam a úlohy geograťie v inťormačnej spoločnosti. Pre európsky geoinťormačný výskum sa uvádzajú viaceré témy zamerané
najma na: integráciu priestorových údajov a informačných systémov, rozvoj metodológie GlS, tvorbu výstupov a vytvorenie európskej siete spolupracujúcich výskumných pracovísk na poli GlS.
Ďalej sa vo výhl'ade hovorí o národnej a medzinárodnej koordinácii
ako aj údajovom zabezpečení GIS. Taktiež o rozvoji a využití hardvérových, soťtvérových a komunikačných technológií. Autori venujú zaslúženú pozornosť vzdelávaniu odborníkovo Tu sa konštatuje
stále narastajúci počet používatel'ov GIS, z ktorého vyplýva potreba
vzdelávania v odbore GlS už od základnej školy. Autori v súvislosti
s prudkým nárastom a vývojom GIS predpokladajú tretie vydanie
publikácie.
Rozsiahla publikácia o GlS so širokým teoretickým, odborným,
manažérskym, ako aj aplikačným záberom poskytuje odborníkom
nielen prehl'ad a orientáciu v aktuálnej problematike GlS, ale aj
množstvo podnetných poznatkov a inťormácií. Súčasne potvrdzuje,
že priestorovo orientované inťormácie v ich digitálnej, počítačmi
podporovanej podobe sa stali súčasťou života moderného človeka
a spoločnosti.
Doc. Ing. Irena Mitá.fová, CSc.,
Katedra geodetických základov
SvF STU v Bratislave

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 1999

BOLIBRUCH, F: Využitie globálneho polohového systému v inžinierskej geodézii.
ČERYOVÁ, I.: Projekt zaťažkávacej skúšky Nového mosta cez Dunaj v Bratislave.
GREGOR, Š.: Tvorba digitálnych mapových podkladov pre projekt
líniovej stavby.
GUNÁR, A.: Využitie optoelektronických prvkov na meranie posunov a pretvorení.

HANKO, P.: Testovanie stability elektronických tachymetrov.
HARŇÁKOVÁ, M.: Geodetické práce pri železničných líniových
stavbách s podporou počítača.
CHRVALA, M.: Problematika kontrolných meraní zvislých posúnov
mostných objektov.
KÁLOVCOVÁ, Z.: Geodetické práce pri úprave vodných tokov
s podporou počítača.
KAŠČÁK, M.: Projekt merania posunov hradiacich konštrukcií na
plavebných komorách.
KOZELKOVÁ, M.: Meranie náklonu pomoc ou CCD snímača.
KOLEŠOVÁ, S.: Aplikácia digitálnej ťotogrametrie pri obnove pamiatok.
MEŠKO, P.: Meranie posunov vodného diela Turček.
MOJŽIŠOVÁ, M.: Experimentálne určenie výšky a zvislosti budovy
VÚB v Bratislave.
NOVICKÁ, M.: Geodetické práce pri cestných líniových stavbách
s podporou počítača.
PALŠA, J.: Optimálny dizajn vytyčovacej siete tunela.
PAULÍK, M.: Porovnanie presnosti digitálnych nivelačných prístrojov.
PAVLUSÍKOVÁ, E.: Fotogrametrické meranie hydrotechnických
parametrov plavebných komor.
PETRÍKOVÁ, M.: Dlhodobé merania stability vodného diela Ružín I.
RÁCZ, L: Overovanie presnosti elektrooptických dial'komerov.
STRAKOVÁ, E.: Dlhodobé meranie zvislých posunov objektu na
Kapucínskej ulici.
ŠEVČÍKOVÁ, L.: Geodetická kontrola stability mostných objektov
v období ich prevádzky.
ŠVIDRAŇ, P.: Trigonometrické určovanie výškových zmien.
TÓTH, M.: Geodetické zmeranie a spracovanie skutočného stavu
elektrického vedenia.
VANOVČAN, P.: Sledovanie posunov stavebných objektov.

ALFOLDYOVÁ, P.: Spracovanie meraní cirkumzenitálom VÚGTK
100/1000 na bodoch SLOVGERENET.
BÚRI, J.: Využitie geodetických polohových sietí na sledovanie stability územia.
DORŠICOVÁ, M.: Testovanie elektronických dial'komerov.
DRAŠKOVIČ, M.: Integrácia heterogénnych priestorových údajov
v geoinformačnom prostredí.
DROZDOVÁ, M.: Spracovanie a aktualizácia rastrových a vektorových topograťických údajov v prostredí hybridného systému RASCON.
ĎUČOVIČOVÁ, E.: Overenie a určenie ťázového centra prístroja
GePoS RD 24.
FABIANOVÁ, J.: Určenie konštánt cirkumzenitálu CZ 50/500.
GEREC, J.: Návrh geoinťormačného systému vel'kého podniku.
HUDÁKOVÁ, M.: Využitie katalógu HIPPARCOS na účely geodetickej astronómie.
HURNÍKOVÁ, 1.: Využitie GPS na zhusťovanie polohového bodového pol'a.
JANKOVIČOVÁ, A.: Komparácia dížkových stupníc pre geodéziu
a návrh na jej modernizáciu.
JUROŠKOVÁ, 1.: Spracovanie dlhých základníc určených metódou
GPS.
KALMÁROVÁ, M.: Využitie GPS na budovanie vytyčovacích sietí
líniových stavieb.
KARTlKOVÁ, H.: Problematika určovania výšok pomocou GPS
v súvislosti s modelovaním vplyvu troposféry.
MASÁR, M.: Využitie CAD systému Geograť na tvorbu a spracovanie geodetickej a digitálnej mapovej dokumentácie.
MAŽÁRI, A.: Aktualizácia rastrových priestorových údaj ov geodetickými metódami.
MOLNÁROVÁ, J.: Využitie technológie GPS-RTK na hromadný
zber údajov.
PAVLIČKO, Z.: Problematika použiti a GlS na podporu tvorby tematických a účelových máp s využitím produktu MicroStation
GeoGraphics.
PENZEŠ, P.: Určenie odfahlosti medzi geoidom a kvázigeoidom na
území SR.
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PLÁNOVSKÝ,1.:
Určenie polohy fázového centra antény GPS a sledovanie jeho stability.
STANO, M.: Vyrovnanie dvojrozmernej
geodetickej siete.
STOLlčNÝ, M.: Vyrovnanie polohovej siete určenej z výsledkov terestrických a GPS meraní.
SUROVIAKOVÁ, T.: Odhad charakteristík presnosti pri kombinácii
terestrických metód s meraniami pomocou GPS.
SZUTYÁNYIOVÁ,
K.: Spracovanie opakovaných nivelačných meraní v lokalite Stará Turá-Oubník.
ŠALMA, S.: Programové prostriedky na aktualizáciu geoinformácií
pre obnovu evidencie pozemkov.
ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Sposob a vplyv zavedenia opráv z teploty invarového pásu pri digitálnej nivelácií.
TÓTHOVÁ, J.: Spracovanie
opakovaných
nivelačných a gravimetrických meraní v lokalite PVE Ipel'ský potok - Ďubákovo.
VALLOVÁ, J.: Nebeské a terestrické súradnicové systémy a ich vzájomné vziahy.

BOHMOVÁ, B.: Kartografické zobrazeni a na interpretáciu kozmických snímkov Slovenska.
ČANOA, V: Tvorba turistickej mapy novej generácie,
ČERNOHORSKÁ,
P.: Slovensko v polykónických
zobrazeniach.
ĎURÁNOVÁ, E.: Tvorba účelových máp vel'kých mierok v počítačovom prostredí.
EBNER, R.: Kartografická
vízualizácia
geologických
údaj ov pod
Braniskom.
FULJEROVÁ, J.: Geomodel pol'nohospodárskeho
extravilánu.
GRGULOVÁ,
1.: Racionalizácia
spravovania súboru geodetických
informácií katastra nehnutel'ností.
HARIŠOVÁ, K.: Oigitálna účelová mapa vel'kej mierky z primárnych zdroj ov,
HARICHOVÁ, Z.: Analýza obsahu vektorovej katastrálnej mapy,
JANOUŠ, A.: Analýza rozlohy lesov na mapách podl'a nadmorskej
výšky,
KLEMPOVÁ, L Návrh funkčného usporiadania pol'nohospodárskej
krajiny,
MARTlNOVÁ, M,: Matematická transformácia kartografických
zobrazení máp malých mierok,
MATUŠKOVÁ, E.: Model vyrovnania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade,
MIŠÍK, L: Katalóg objektov pol'nohospodárskeho
regiónu.
MIŠUROOVÁ, A.: Nomogramy meridiánovej konvergencie na mapách v S-JTSK a v S-42,
PALENČÁR, M.: Modelovanie technických opatrení v projckte pozemkových úprav.
PANÁČEK,
P.: Analýza presnosti vyjadrenia
reliéfu na mapách
stredných mierok,
PAUČÍK, M.: Analýza pozemkového
usporiadania krajiny.
RUSINKO, L Návrh cestnej siete vyvolanej pozemkovými
úpravamI.
SPIŠIAK, M.: Tvorba a spracovanie mapy na orientačný beh.
STOLÁRIKOVÁ,
Z.: Analýza presnosti digitalizovaných
podrobných bodov mapy vel'kej mierky.
SVIATKOVSKÝ,
M.: Ekologické opatrenia v projektoch pozemkových úprav.
ŠUCHTER,
P.: Umiestňovací,
vytyčovací a rozdel'ovací plán pozemkov.
TÓTHOVÁ, M,: Aplikačná schopnosi máp bez matematického
základu pre pozemkové úpravy.
TRINGELA,
M.: Nová organizácia územia po pozemkových
úpravách.
TRSTENSKÝ,
M,: Nomogramy
zmien hodnot FERRO-GREENWICH na Slovensku,
VARGOVÁ, Ž.: Aktualizácia
katastrálncho
operátu geometrickým
plánom v digitálnej forme.
ZATHURECKÝ,
M.: Tvorba a obnova orientačnej mapy mesta počítačovou technológiou.
Ing. Július Bartalo{ PhIJ.,
Katedra mapovania a pozemkových
úprav
Stavehnei.fákultv
STU v Bratislave

Uprostred aktívnej a tvorivej práce sa dňa 20. 12, 1999 zaradil medzi
paidesiatnikov
Ing, Pavol Kontra,
CSc" riaditel'
Vojenského
kartografického
ústavu
(VKÚ), š. p., Harmanec.
Neúprosný čas mu pripomenuI. že i mladým sa posúva hranica veku.
Jubilant sa narodil v Sirníku, okres Trebišov. Stredoškolské
štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej
škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1968 a odbor geodézia a kartografia
(GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave Ý roku 1973. V tomto roku nastúpil do VKÚ Banská Bystrica, od roku 1974 VKÚ Harmanec a od toho času sa venuje kartografii.
Ing. Kontra
prešiel vo VKÚ roznymi stupňami riadenia, a to: revízia máp, vedúci oddelenia kartogratickej
výroby, samostatný referent technického rozvoj a ( 1976 až 1981), vedúci odboru technického a investičného rozvoj a (1981 až 1990), ekonomický námestník
riaditel'a (1990 až 1992) a od I. 6. 1992 riaditeL
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Kontra
staral aj osvoj
odborný rasl. V roku 1987 získal vedeckú hodnosť k a n d i dáta tec hnických
vied. Je autorom a spoluautorom
takmer 20 odborných
prác, pričom iažiskom jeho prác je najma podnikanie v kartografii
a autorské právo.
.
Viacročné dobré pracovné výsledky VKC, š. p., Harmanec sú úzko
spojené s menom jubilanta. Zaslúžil sa o pretransformovanie
vojenského štátneho podniku na komerčnú kartografickú spoločnosi. Pod
vedením Ing. Kontru,
CSc., sa VKÚ, ako kartografický a polygrafický podnik, vyprofiloval na dominantného
výrobcu všetkých druhov máp nielen pre potreby armády, ale aj pre domáci a zahraničný
trh.
Ing. Kon tra, CSc., aktívne pracuje v Kartografickej
spoločnosti
Slovenskej republiky (od 9.9. 1999 podpredseda výkonného výboru
-VY) a vo Zvaze polygrafie na Slovensku (člen VY). Je členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru GaK SvF
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Do druhej paťdesiatky že láme Ing. Pavlovi Kontrovi, CSc., pevné
zdravie, doterajší pracovný elán, pohodu na pracovisku i v osobnom
živote a celý rad nových mapových titulov.

Zákony prírody určujú čas
práce. čas žitia, ale aj čas
rozlúčkv. Posledná rozlúčka
s Ing. Karolom Jurdom
sa
konala v obradnej sieni bratislavského krematória diía
18. 6. 1999, ktorý 13. 6.
1999 ticho odišieI. krátko
pred dovršením
89. roku
života.
Na
smúločnom
obrade, za účasti rodiny 70snulého,
pedagogic'kých
pracovníkov odboru geodézia a kartogratia Stavebnej
fakulty
(SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU)
v
Bratislave,
zástupcov
organizácií
rezortu Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, priaterov a známých, sa so zosnulým rozlúčil vedúci Katedry geodetických základov (KGZ) SvF STU doc. Ing. Marcel Mojzeš,
PhO., ktorý pripomenuljeho
celoživotnú dráhu a pracovné úspechy.
Ing. Jurda sa narodil 28. 10. 1910 v juhomoravskom
okresnom
meste Třebíč, kde absolvoval aj stredoškolské štúdium. Po maturite
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v roku 1929 študoval zememeračské inžinierstvo na Českej vysokej
škole technickej v Brne, ktoré v roku 1933 skončil s vyznamenaním.
Po vysokoškolských štúdiách ho viedla služobná povinnosť na Slovensko, ktorému zostal verný až do smrti. Jeho bohatá a pestrá geodetická prax začínala v júli roku 1933 v lnšpektoráte katastrálneho
vymeriavania a v Katastrálnom meračskom úrade v Martine, kde pracoval až do roku 1942. V tomto období prešiel Ing. Jurda všetkými
prácami spojenými s novým meraním a triangulácie v trigonometrickej sieti V. rádu.
V roku 1942 prechádza Ing. Jurda do Triangulačnej kancelárie
(TK) v Bratislave. Dobré teoretické vedomosti, svedomitosť v práci
a zanietený prístup k riešeniu všetkých problémov, čoskoro urobili
s Ing. Jurdu uznávaného odborníka. A tak v roku 1945 bol poverený vedením TK. Obdobie jeho pósobnosti v TK sa vyznačuje náročnými prácami na budovaní trigonometrických sietí na Slovensku.
V rokoch 1949 až 1953 pracoval Ing. Jurda v riadiacom orgáne
- zememeračskom odbore Povereníctva financií (od roku 1950 Povereníctva techniky, resp. Povereníctva stavebníctva od roku 1951),
kde bola zememeračská služba začlenená.
Po vytvorení Správy geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS)
v roku 1954 bol poverený vedením oddelenia geodetických základov a nového merania, kde sa plne uplatnili jeho teoretické vedomosti a bohaté praktické skúsenosti. Popri týchto prácach pósobil
ako člen komisie pre štátne záverečné skúšky odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inižinierskeho stavitel'stva Slovenskej
vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave. Po územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 prichádza Ing. Jurda I. októbra do Astronomicko-geodetického observatória KGZ SvF SVST (teraz STU)
ako výskumný pracovník. Podieral sa nielen na riešení výskumných
úloh, ale so zvláštnou zárubou a ochotou, jemu vlastnou, pomáhal
svojim spolupracovníkom radou a konkrétnou pomocou. VeI'mi
kladne treba hodnotiť jeho svedomitú prácu pri organizačnom zabezpečovaní postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia
na SvF SVST, ktorému najma ako vedúci učitel' prvého behu (1972
až 1975) venoval osobitnú starostlivosť. Do dóchodku odišiel 30. 6.
1976, ale naďalej sa živo zaujímalo odbor geodézia a kartografia.
Úspešná činnosť Ing. J urdu v rezorte geodézie a kartografie bol a
ocenená "Čestným
uznaním za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
v rokoch 1968 a 1974.
Uzavrel sa život čestného, skromného a pracovitého človeka.
Ing. Karol J urda svojou činnosťou ovplyvnil rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku. Prežil bohatý život v tvorivej odbornej práci.
S jeho menom sú spojené mnohé práce vo výrobnej, riadiacej a výskumnej činnosti v odbore geodézie a kartografie na Slovensku. Stal
sa vzorom v pracovitosti a rudskosti i v zásadovosti. Česť jeho pamiatke.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

8. října 1999 - Ing. František Beneš, CSc., vedoucí odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřadu (ZÚ). Rodák z Brsiny na
Sedlčansku. Po absolvování oboru geodezie a kartografie na Fakultě
stavební ČVUT v Praze (1967) nastoupil na Středisko geodezie ve
Voticích. Po ukončení vojenské služby (I. 8. 1968) přešel do Kartografického a geodetického fondu (předchůdce ZU). Postupně pracoval jako technik, vedoucí čety na polních pracích, vedoucí oddílu,
vedoucí provozu triangulace a mapování (1980-1985), náměstek ředitele Geodetického a kartografického podniku (GKP, předchůdce
ZÚ, 1985-1990). Po reorganizaci a rozpadu GKP se stal vedoucím
technického odboru ZÚ a od r. 1995 působí ve shora zmíněné funkci.
Absolvoval externí aspiranturu z vyšší geodezie (téma "Korelace
v nivelaci") u prof. J. B5hma (1979) a řadu postgraduálních studií.
V odborné činnosti se věnuje hlavně tvorbě technologií a praktickým aplikacím velmi přesných geodetických měření pro geodynamiku. Podílel se na koncepci prací v geodetických základech ČSFR
(1990) a na založení Základní geodynamické sítě České republiky GEODYN (1995). Publikoval dosud 58 odborných prací jako autor
nebo spoluautor. Je členem státní zkušební komise oboru geodezie
a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Zúčastňuje se činnosti v ko-

misi EUREF (European Reference Frame) aje národním zástupcem
ČR pro EUVN (Evropská výšková síť GPS). Podstatnou část jeho
života zaujímá činnost organizační a zastupitelská. Dva roky byl mj.
i předsedou Českého výboru Společnosti geodezie a kartografie Československé vědeckotechnické společnosti, je členem Obvodního zastupitelstva v Praze 8, místopředsedou hokejového oddílu TJ Bohemians (v r. 1999 ocenění předsedy Českého svazu ledního hokeje K.
Guta), významně se podílí i na činnosti a úspěších Pražského dětského sboru sbormistra Čestmíra Staška.
I. decembra 1999 - doc. Ing. Jozef Čižmár, CSc., vedúci Katedry
mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) Stavebnej fakulty (SvF)
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák z Moravského Svatého Jána (okres Senica). Po skončení odboru geodézia a kartografia na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVST)
v Bratislave v roku 1968 nastúpil do Kartografie, n. p., Bratislava.
V rokoch 1969 až 1970 bol vedúcim oddelenia organizácie a riadenia výroby a po jeho zrušení vykonával zástupcu vedúceho oddelenia prlpravy výroby (1971 až 1972). V roku 1972 prechádza na
KMPU SvF SVST (teraz STU), ako odborný asistent. V roku 1981
získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor geodetická kartografia bol vymenovaný v roku 1992. Vedúcim KMPÚ
SvF STU je od I. 2. 1997. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť kartografickej tvorby a reprodukcie. Je autorom a spoluautorom 4 dočasných vysokoškolských učebníc, 7 interných pomócok a 64 odborných a vedeckých prác (z toho 4
v zahraničí). Má úspešnú spoluprácu s praxou. V rokoch 1983 až
1987 bol členom edičnej rady Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava. V rokoch 1991 až 1997 bol členom akademického senátu
a v rokoch 1994 až 1997 členom vedeckej rady SvF STU. Od 19.
10. 1995 je predsedom výkonného výboru Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky.
• Výročie 60 rokov:
10. októbra 1999 - Ing. JuHana Laudová, tajomníčka kancelárie
Komory geodetov a kartografov v Bratislave. Narodila sa v Košiciach. Po skončení Strednej priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1958 nastúpila I. 2. ,1960 do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (neskór Ustav geodézie
a kartografie a Oblastný ústav geodézie) v Bratislave. V roku 1966
popri zamestnaní skončila zememeračské inžinierstvo na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. I. I. 1973
prešla do Geodézie, n. p., (neskór š. p.) Bratislava, kde vykonávala
rózne funkcie na úseku automatizácie. V roku 1977 skončila kurz
pre automatizáciu spracovania údaj ov a v roku 1978 absolvovala
automatizovaný systém riadenia. Od I. 5. 1992 do 14. 4. 1996
vykonávala funkciu vedúcej útvaru kontroly, rozvoj a a riadenia výroby Geodézie Bratislava, a. s. V terajšej funkcii pósobí od 15.4.
1996. Je aktívnou zlepšovatefkou. Významná je jej činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Od roku 1993 je organizačným
garantom Slovenských geodetických dní. Je nositerkou viacerých
vyznamenaní.
16. novembra 1999 - Ing. Ladislav Gargalovič, vedúci oddelenia
Státnej gravimetrickej siete odboru geodetických základov (GZ)
Geodetického a kartografického ústavu (GKU) Bratislava. Rodák zo
Sabinova. Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVST) v roku 1962 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave
(teraz GKÚ). Na tomto ústave prešiel róznymi druhmi prác (nivelácia, triangulácia, gravimetria) a rozličnými stupňami riadenia od vedúceho meračskej čaty, cez vedúceho oddielu a prevádzky, námestníka riaditel'a (1986 až 1987) po riaditel'a (1988 až 30. 4. 1991). Od
I. 5.1991 do 30. 4.1992 bol vedúcim odboru technicko-ekonomic.,kej prípravy výroby a od I. 5. 1992 vedúcim oddelenia triangulácie
a gravimetrie prevádzky GZ. V terajšej funkciije od I. I. 1998. V rokoch 1971 až 1976 sa v rámci mnohostrannej vedecko-technickej
spolupráce geodetických služieb bývalých socialistických štátov zúčastňoval medzinárodných gravimetrických prác. V rokoch 1972 až
1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia
a kartografia na SvF SVST. V rokoch 1977 až 1987 aktívne pracoval v 4. komisii geodetickej služby bývalého Česko-Slovenska. Je
publikačne činný a je nositel'om vyznamenaní.

6. novembra 1999 - prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., vedúci Katedry kartografie, geoinformatiky a dial'kového prieskumu Zeme
(KKGaDPZ) Prírodovedeckej fakulty (PríF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Rodák z Čičmian (okres Žili na). Po skon-
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čení štúdia geografickej kartografie na Geologicko-geografickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe, v rámci ktorého navštevoval aj
prednášky z geodézie a fotogrametrie na Českom vysokom učení
technickom, nastúpil v roku 1958 do Kartografického a reprodukčného ústavu v Modre-Harmónii, kde pracoval vo funkcii zodpovedného redaktora do roku 1962. V tomto roku prešiel na Katedru
fyzickej geografie PríF UK ako odborný asistent pre kartografiu. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1972 a za docenta pre
odbor kartografia bol vymenovaný v roku 1979. V roku 1985 sa stal
vedúcim oddelenia kartografie Katedry fyzickej geografie a kartografie PríF UK a v roku 1991 získal vedeckú hodnosť doktora geografických vied. Od 1. 2. 1991 do 31. 1. 1997 vykonával akademickú
funkciu dekana PríF UK (dve funkčné obdobia), kedy venoval vefkú pozornosť modernizácii výučby. V roku 1992 bol vymenovaný za
profesora pre odbor kartografia. V roku 1993 založil, následne vybudoval a viedol KKGaDPZ PríF UK. Jej vedúcim bol do 31. 8. 1996
a od 1.9. 1998 je opať jej vedúcim. Je školiteIom doktorandov, predsedom komisií a členom viacerých vedeckých rád. Má rozsiahlu
prednáškovú (doma i v zahraničí) a vedeckovýskumnú činnosť (spolupracoval okrem iných aj s Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave). Je autorom alebo spoluautorom 49 odborných
a vedeckých prác, z toho 5 monografií. Okrem iného rozpracoval aj
teóriu komplexného digitálneho modelu reliéfu a jeho interdisciplinárnych aplikácií. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora
a lektora viacerých článkov. V rokoch 1991 až 1996 bola PríF UK,
pod jeho záštitou, vedeckým garantom monitoringu vplyvu sústavy
vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie v oblasti Dunaja. Výsledky sa využili aj pre Medzinárodný súdny dvor
v Haagu. Je nositefom mnohých vyznamenaní.
24. novembra 1999 - Ing. Boris Beťko. Narodil sa v Uhorskej Vsi
(okres Liptovský Mikuláš). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (neskór Ústav geodézie a kartografie
a Inžinierska geodézia, n. p.) v Žiline. Najskór pracoval na zakladariíjednotnej evidencie pódy, neskórna prácach topografického mapovania ako vedúci oddielu. 1. I. 1973 bol vymenovaný za vedúceho Strediska geodézie Liptovský Mikuláš Krajskej správy
geodézie a kartografie v Banskej Bystrici. Od I. I. 1993 do 31. 12.
1994, t.j. do odchodu do dóchodku, vykonával funkciu riaditefa
Správy katastra Liptovský Mikuláš Katastrálneho úradu v Banskej
Bystrici. Je autorom 5 zlepšovacích návrhov. Je odborníkom v oblasti obnovy katastrálneho operátu a vedenia katastra nehnuteIností
a má zásluhu na rozvoji týchto prác v rámci okresu. Je nositefom rezortného vyznamenania.
29. prosince 1999 - Ing. Emil Stěpán, dřívější vedoucí Střediska
geodézie Pelhřimov (od roku 1971). V resortu pracoval od roku 1958
nejprve jako technik, v roce 1975 absolvoval postgraduální studium
na CVUT Praha. Působil též jako místopředseda závodní pobočky
Československé vědeckotechnické společnosti.

13. října 1999 - prof. Ing. Josef Kabeláč, CSc., rodák z JiČína. Od
mládí se zajímalo astronomii a tak bezprostředně po absolvování
zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze v roce 1952 se stal asistentem na katedře vyšší geodezie.
Kandidátskou práci obhájil r. 1966, habilitační práci r. 1969; tématy
prací bylo užití astrografie v geodezii. Docentem pro obor geodetické astronomie a geofyziky byl jmenován v roce 1978, profesorem
roku 1991. Po skončení pedagogického působení prof. E. Buchara
převzal přednášky geodetické astronomie, které rozšířilo moderní
základy kosmické geodezie. V tomto oboru byl i školitelem vědeckých aspirantů a doktorandů, řešitelem výzkumných úkolů, je autorem více než 100 odborných prací a přednášek včetně skript, které
došly uznání tuzemské i zahraniční odborné veřejnosti. V současnosti s Fakultou stavební ČVUT spolupracuje prostřednictvím
grantu, řešeného Astronomickým ústavem Akademie věd, přednáší
na Západočeské univerzitě v Plzni a na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, pro které též připravil skripta. Je citován
nejen v českých biografických slovnících (1992, 1998) ale i v prestižních britských a amerických biografických publikacích (2000 Outstanding Scientists of the 20th Century, Cambridge,]he International Directory of Distinguished Leadership).
~,
19. října 1999 - Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., rodák ze slovenského Martina. Po studiu na gymnasiu ana Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze, kde absolvcíval v roce 1952, se podílel
v tehdejším Geodetickém a topografickém ústavu pod vedením Dr.
Ing. F. Boguszaka na topografickém mapování. Roku 1960 se stal

asistentem katedry geodezie Fakulty stavební ČVUT, odkud zanedlouho přešel na nově ustavenou katedru speciální geodezie. Spolu
s Doc. O. Vosikou od r. 1970 přednášel Inženýrskou geodezii, na kterou především zaměřil své vědecké úsilí, a Geodezii v podzemních
prostorách. Hodnosti kandidáta věd dosáhl roku 1966, na docenta se
habilitoval v oboru železniční geodezie roku 1972, jmenován byl
roku 1973. Působil též jako školitel vědeckých aspirantů. V uvedených oborech je publikačně významně činný v tuzemsku i zahraničí,
je spoluautorem několika učebnic a skript. V letech 1986-1999 byl
členem redakční rady časopisu Geo?etický a kartografický obzor,
byl dlouholetým místopředsedou ČUV ČSVTS - společnosti geodezie a kartografie a členem Rady Českého svazu geodetů a kartografů, a po řadu let předsedou, nyní členem výboru, odborné skupiny 1701. V současnosti je členem vědecké rady Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického. Jeho činnost
byla oceněna řadou resortních vyznamenání, z nichž uveďme Felberovu medaili ČVUT III. stupně.
24. října 1999 - Ing. Vincenc Vyskočil, DrSc. Narodil se v Mladé
Boleslavi, kde vystudoval reálné gymnasium. Zeměměřictví absolvoval r. 1952 na Vysoké škole speci~lních nauk ČVUT a nastoupil
jako vědecký aspirant do bývalého Ustředního ústavu fyzikálního,
od r. 1953 Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Roku 1958 získal
hodnost kandidáta věd, v letech 1971-80 byI vědeckým sekretářem
a od r. 1980 vedoucím gravimetrického oddělení. Věnoval se problematice zpracování a interpretace tíhových měření, využití gravimetrických metod ke studiu hlubinné stavby zemské kůry, analýzám
přesnosti tíhových map, studiu statistických vlastností geofyzikálních polí, otázkám izostáze, hustotních modelů zemské kůry a stavebního pláště Země. Vědeckou hodnost doktora věd získal roku
1994 na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po několik let externě působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, zastával funkci
sekretáře Čs. národního komitétu geodetického a geofyzikálního
a byl členem řady odborných vědeckých komisí. Mezinárodně ceněné výsledky jeho práce byly přínosem k rozvoji gravimetrického
výzkumu. Publikoval více než stovku odborných prací, mezi něž patří
i spoluautorství rozsáhlé monografie Theory of the Earth's Gravity
Field z r. 1973.
27. októbra 1999 - Ing. Zdenko Matula. Rodák z Drahoviec (okres
Piešťany). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratis1ave. Od roku 1954 až
do 1. 2. 1990, t.j. do odchodu do dóchodku, sa nepretržite venoval
kartografickej tvorbe, a to v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave v Bratislave, v Kartografickom a reprodukčnom
ústave v Modre - Harmónii (od roku 1963 v Bratis1ave), v Kartografii, n. p., Bratislava a v Slovenskej kartografii, n. p. a š. p., Bratislava (SK). Od roku 1970 až do odchodu do dóchodku vykonával
funkciu šéfredaktora - prvého námestníka riaditefa SK. V rokoch
1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej faku1te SVST. Zaslúžil sa o vydávanie kultúrnych kartografických diel a výrazne pomáhal pri spracovaní Atlasu SSR. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora.
príspevkov a člena redakčnej rady (1970 až 1977). Aktívne pracoval v terminologickej komisii Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR a je spoluautorom Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998). Je nositefom vyznamenaní.
12. listopadu 1999 - Doc. Ing. Miloslav Růžek, CSc. Rodák z Prahy.
Po absolvovaní gymnasia r. 1948 ukončil v r. 1952 zeměměřická studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Po sedmi letech praxe v oboru topografického mapování a zejména ve funkci
vedoucího oddílu letecké stereofotogrammetrie dřívějšího Geodetického a topografického ústavu se stal odborným asistentem katedry
mapování Fakulty stavební ČVUT a věnoval se nadále fotogrammetrii. Kandidátskou práci obháji1 r. 1972, docentem byl jmenován
r. 1993. Je autorem řady domácích i zahraničních referátů a publikací, spoluautorem skript. Je nutno připomenout, že 12 let byl čs.
reprezentantem ve sportovní gymnastice.
23. novembra 1999 - Ing. Vlastimil Vyhnánek. Narodil sa v Javorníku (okres Hodonín - Česká republika). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva (špecializácia fotogrametrická) na Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku 1954
nastúpil k ČSD do Správy dráhy v Olomouci. Tu zaviedol fotogrametrické metódy a zorganizoval fotogrametrický oddiel meračsko-dokumentačnej kancelárie, ktorého sa stal v roku 1960 vedúcim.
V roku 1965 bol vymenovaný do funkcie náčelníka geodetickej kancelárie, neskór Strediska železničnej geodézie. Absolvoval trojsemestrálne štúdium v Ústrednom dopravnom inštitúte v Prahe (1970
až 1971). V decembri 1977 prešiel do Východnej dráhy v Bratislave,
kde od roku 1985 do 30. 6. 1990, t.j. do odchodu do dóchodku, bol
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vedúcim geodeticko-majetkovoprávneho oddelenia ČSD - Oblastného riaditerstva v Bratislave. Ako dóchodca pracoval od I. 9. 1990
do 30. II. 1991 v Stredisku železničnej geodézie v Bratislave vo
funkcii vedúci geodet. Ďalej od I. 12. 1991 v Slovenskej správe letisk v geodetickom útvare, kde viedol majetkovoprávnu agendu a od
I. 2. 1996 do 30. 6. 1997 vykonával funkciu vedúceho útvaru a hlavného geodeta. Je autorom 10 zlepšovacích návrhov, z toho 7 sa využiva v praxi železničnej geodézie. Má významný podiel na tvorbe
technických predpisov pre geodéziu a kartografiu v doprave. Prácu
železničných geodetov popularizoval v časopisoch rezortu dopravy
a výsledky zavádzania nových technológií v našom časopise a v zborníkoch z róznych podujatí vedecko-technickej spoločnosti. Je nositefom vyznamenaní.
30. listopadu 1999 - Ing. Václav Plachý, rodák z Prahy, do roku
1994 dlouholetý odborný asistent katedry geodézie a pozemkových
úprav Fakulty stavební CVUT. Po absolvování zeměměřického studia 1953 začínal jako asistent akademika J. Ryšavého. Podílel se na
vědecko-výzkumné práci katedry a byl publikačně činný.

30. listopadu 1999 - Ing. Vilém Vyhnálek, dřívější vedoucí Střediska geodézie (SG) Plzeň-sever. V resortu pracoval od roku 1950,
od r. 1961 zastával vedoucí funkce na úrovni vedoucího oddílu a vedoucího detašovaného pracoviště až po vedoucího SG. Jeho dlouholetá zuslužná pracovní činnost byla v roce 1976 oceněna udělením titulu "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK".

6. listopadu 1999 - Ing. František Rys, fundovaný odborník. Po tříletém věznění v táboře Bernau ukončil r. 1945 zeměměřické studium
na ČVUT a započal úspěšnou odbornou dráhu. Pracoval převážně
v resortu, do výslužby odcházel z oddělení koordinace Geodetické
a kartografické správy pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu.
Aktivně činný byl též v bývalé Československé vědeckotechnické
společnosti i v tělovýchově. Jeho záslužná práce byla oceněna resortními a státními uznáními a vyznamenáními.

13. listopadu 1999 - Ing. Jan Poppe, bývalý náměstek ředitele Geodezie, n. p., Praha. Rodák z Prahy. Po studiích na ČVUT v Praze,
které ukončil v r. 1948, pracoval v katastrální měřické službě. V r.
1949 nastoupil do funkce vedoucího zeměměřického oddělení
Okresního národního výboru v Říčanech a od r. 1954 pak pracoval
v tehdejším Oblastním ústavu geodezie a kartografie, Praha, jako vedoucí Střediska geodezie, provozní inženýr a hlavní geodet pro Středočeský kraj. Později vedl oddělení technické kontroly a od r. 1974
byl jmenován do funkce technického náměstka OÚGK. Své všestranné odborné zkušenosti a znalosti, jakož i organizační smysl
uplatnil při rozvoji mapovacích prací a při práci středisek geodezie.
3. prosince 1999 - Ing. František Thuma, rodák z Prahy, dřívější
vedoucí Střediska geodezie Praha-východ.
28. prosince 1999 - Ing. Josef Hermany, středoškolský profesor na
Střední průmyslové škole stavební v Brně. Po absolvování zeměměřického inženýrství na České vysoké škole technické v Brně r.
1938 pracoval nejprve na Zemském úřadu a Krajském národním výboru v Brně, načež od r. 1951 se věnoval výhradně výchově středního geodetického dorostu na jmenované škole. Kromě publikovaných několika odborných článků o přístrojích je autorem celostátní
středoškolské učebnice Fotogrammetrie (1975) a spoluautorem Geodetických a tachymetrických tabulek (1971). Externě působil též na
Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Při odchodu na odpočinek v r. 1977 obdržel za pedagogickou činnost Čestné uznání.

3. října 1914 - před 85 lety se narodil Ing. Josef Klíma, bývalý odborný asistent katedry geodezie a pozemkových úprav Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na katedru přešel z Oblastního ústavu geodezie a kartografie v Praze v roce 1958 a své bohaté praktické
zkušenosti využíval při výchově nových inženýrů, plně se věnoval
zkvalitňování výuky a prohlubování znalostí studentů. Během své
aktivní činnosti na fakultě soustavně spolupracoval s praxí, aktivně
působil v tělesné výchově. Do důchodu odešel roku 1979, zemřel r.
1989 v Praze.

23. října 1929 - před 70 lety se narodil v Nižním Selišti (bývalá
Podkarpatská Rus) Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc. Po studiích na
gymnáziu a absolvování zeměměřického studia na ČVUT v Praze
(1953) získal bohatou praxi zejména v investiční výstavbě jako
civilní zaměstnanec armády. Roku 1960 se stal asistentem na tehdejší katedře geodezie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Záhy přešel na nově vzniklou katedru speciální geodezie a věnoval se
především otázkám rozvíjející se inženýrské geodezie, kde spolupracoval s prof. V. Krumphanzlem. V letech 1970-1993 byl spolu
s Doc. Z. Novákem pověřen přednáškami tohoto oboru a předmětu
Měření podzemních prostor. Vědeckou hodnost kandidáta věd obhájil roku 1968, habilitační práci 1971. V letech 1972-1990 byl
vedoucím katedry speciální geodezie, v letech 1976-1980 proděkanem oboru geodézie a 1980-1990 proděkanem Fakulty stavební.
Své schopnosti prokázal jako expert při výstavbě přehrady v Ghaně
v letech 1965-7 a při egyptologických expedicích University Karlovy roku 1962 a v období 1986-8. Byl spoluautorem oblíbených
učebnic a skript a autorem mnoha odborných pojednání v tuzemském i zahraničním tisku i na konferencích. Jeho pedagogická a odborná činnost, která zahrnovala i vedení vědeckých aspirantů, byla
oceněna řadou resortních vyznamenání, z nichž uvádíme Felberovu
medaili ČVUT II. stupně z r. 1984. Zemřel 7. 5. 1998 v Hradci
Králové.
29. října 1904 - před 95 lety se narodil v Brně Ing. Josef Životský,
kde také absolvoval zeměměřické studium. Původně byl triangulátorem s působností a výkony na celém území tehdejší ČSR. Za války
byl činný v odboji, po r. 1945 se angažoval jako veřejný a politický
pracovník. Byl oceněn pamětním odznakem Druhého národního odboje (r. 1947) a Stříbrnou medailí (r. 1949). V r. 1954 po sjednocení
geodetické služby se vrátil k původnímu povolání, a to u Oblastního
ústavu geodezie a kartografie v Brně jako vedoucí oddílu pro geodetické základy. Za vynikající výkony byl ohodnocen udělením titulu "Nejlepšího pracovníka ÚSGK" (r. 1964). Do důchodu odešel
v r. 1965, ale pro podnik veřejně dále pracoval jako předseda Aktivu
důchodců. Zemřel 21. 3. 1980 v Brně.
5. novembra 1899 - pred 100 rokmi sa narodil v Újpesti (dnes časť
Budapešti) prof. dr. Sándor Radó, významná vedecká osobnosť
maďarskej i medzinárodnej kartografie a geografie. Svoje bohaté
kartografické vedomosti uplatnil pri vydaní mnohých máp a viacerých atlas ov. V medzinárodnej činnosti treba zdórazniť jeho podiel na príprave, spracovaní a vydaní série 234 máp sveta v mierke
I : 2 500 000. Bol nositefom viacerých vyznamenaní. Zomrel
20. 8. 1981 v Budapešti.
21. listopadu 1909 - před 90 lety se narodil Ing. Václav Morch. Po
absolvování zeměměřického studia pracoval u katastru v Trenčíně.
Pro výborné pracovní výsledky byl přeložen do Triangulační kanceláře Ministerstva financí, poté k oddělení triangulace tehdejšího
Geodetického a topografického ústavu. Od r. 1956 pracoval na
Ústřední správě geodezie a kartografie (pozdější Český úřad geodetický a kartografický), kde až do odchodu do výslužby byl vedoucím technického odboru. Kratší dobu (r. 1958-1959) byl externím
učitelem Střední průmyslové školy zeměměřické. Zemřel 9. I. 1979
v Praze.
26. listopadu 1929 - před 70 lety se v Dolní Branné (okres Trutnov)
narodil Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojní v Kutné Hoře absolvoval roku 1952 zeměměřictví na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze a stal se
asistentem prof. J. Kloboučka na ústavu fotogrammetrie, dnešní katedře mapování Fakulty stavební ČVUT. Od roku 1965 byl kandidátem věd, r. 1968 byl jmenován docentem na podkladě habilitační
práce z oboru fotogrammetrie, obhájené v roce 1967. Byl autorem
více než stovky odborných prací z oboru fotogrammetrie. Významná
byla i jeho činnost pedagogická. Po řadu let až do roku 1993 s plným úspěchem zastával funkci proděkana oboru geodezie a kartografie Fakulty stavební ČVUT. Na odpočinek odešel roku 1994.
Zemřel 21. 8.1999.
1. prosince 1904 - před 95 lety se narodil v Kloboukách u Brna Ing.
František Sommer, skupinář při novém mapování města Brna po r.
1928, dohlédací úředník pozemkového katastru u Zemského finančního ředitelství a Krajského národního výboru v Brně (1945 až 1953)
a po r. 1954 vedoucí technické kontroly u Oblastního ústavu geodezie a kartografie, Brno. V této funkci setrval ve všech reorganizacích
resortu až do odchodu na odpočinek v r. 1965. Byl vynikajícím praktikem při novém měření, se smyslem pro přesnost a celkovou kvalitu dokončeného díla, zlepšovatelem a vychovatelem mladých
kádrů. Zemřel 10. 12. 1968 v Brně.
4. prosince 1904 - před 95 lety se v Plzni narodil Prof. Ing. dr. Josef Trnka, vedoucí katedry geodezie na Stavební fakultě ČVUT
v Praze, prorektor a náměstek ministra školství pro vysoké školy.
Byl pokračovatelem díla prof. J. Pantoflíčka, význačným pedago-
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gem s rozvážným a lidským vztahem jak ke studentům, tak i ke svým
spolupracovníkům. Jeho publikační činnost byla věnována otázkám
geodezie a aplikací fotogrammetrie pro speciální účely stavebnictví.
Zemřel 18. 11. 1962 v Praze.
15. prosince 1904 - před 951ety se narodil Ing. Ladislav Velinský,
bývalý vedoucí provozu fotogrammetrie v Geodetickém topografickém ústavu v Praze. Zemřel I. 1. 1987.
24. decembra 1914 - pred 85 rokmi sa narodil v Kočovciach (okres
Nové Mesto nad Váhom) Ing. Zoltán Kotzig, promovaný ekonóm.
Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českej vysokej
škole technickej v Brne (1936) pracoval v Katastrálnom meračskom
úrade v Novom Meste nad Váhom a v Nitre. Po roku 1945 pósobi1
v Bratislave, a to v Štátnom p1ánovacom a štatistickom úrade, v Slovenskej plánovacej komisii (1949 až 1959) a v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) - predseda (1959 až 1960). Po územnej reorganizácii SGKS prešiel do Ústřední správy geodézie
a kartografie (ÚSGK) v Prahe, ako prvý námestník predsedu ÚSGK.
V rokoch 1961 až 1963 absolvoval štúdium národohospodárskeho
plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 1968 sa
vrátil do Bratislavy, kde pracoval ako vedúci oddelenia lesného
a vodného hospodárstva Ministerstva financií SSR (1969 až 1970),
neskór ako riaditel"Slovenskej kartografie, n. p. (1970 až 1972) a napokon ako vedúci Odborového strediska vzde1ávania pracujúcich
Výskumného ústavu geodézie a kartografie (1972 až 28.2. 1974, t.j.
do odchodu do dóchodku). Bol nositeIom vyznamenaní. Zomrel
19. 12. 1978 v Bratislave.
28. decembra 1909 - pred 90 rokmi sa narodil v Trnove (okres Martin) doc. Ing. Štefan Juráni. Po absolvovaní Vysokej školy pol"nohospodárskej v Brne v roku 1936 pósobil v Bratislave v Státnych
výskumných ústavoch pol"nohospodárskych a v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave pol"nohospodárskom. Pracoval vo vedúcich
funkciách i ako riaditeL 1. 9. 1956 bol vymenovaný za docenta pre
odbor rastlinná výroba a v roku 1957 prešiel na Katedru mapovania
a pozemkových úprav Fakulty inžinierskeho stavitel"stvaSlovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave, kde ako docent pósobil až do
I. 3. 1977, t.j. do odchodu do dóchodku. Bol aktívnym účastníkom
Slovenského národného povstania a nositel"om vyznamenaní. Zomrel 23. 10. 1988 v Bratislave.
31. decembra 1799 - pred 200 rokmi sa narodil v Levoči Fridrich
Dávid Fuchs. Študoval v Levoči, v Debrecíne (Debrecen) a v roku
1821 absolvoval Institutum geometricum v Pešti. Ako geodet, lesník pre pripravovanú mapu Tatier vykonával barometrické a trigonometrické meranie (1860). Autor prvého sprievodcu po Tatrách (Die
Central - Karpaten mit den niichsten Voralpen - Pešť 1863) a viacerých článkov. Bol jeden z prvých ochranárov tatranskej prírody.
Zomrel6. 10. 1874 v Levoči.
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