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RNDr. Karol Husár, CSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

Prehťad niektorých vektorovo orientovaných kvantitatívnych metód hodnotenia priestorových jednotiek - areálov/regiónov a
výpočtu ich priestorových morfometrických parametrov, a to: početnosť výskytu, plošný obsah a obvod, tvar (forma), priesto-
rová orientácia regiónu a priestorové vzťahy medzi regiónmi.

Morphometric Analysis oJAreas

Summary

Review of some vector oriented quantitative method analyses of spatial units - areas of regional typijication and calculation
of their spatial morphometric parameters like : frequency of occurence, area content and circumference, shape (form), spa-
tial orientation of the region and spatial relations (autocorrelation) among the regions.

Aj napriek nesporným prednostiam mapy ako jedinečného
analógového obrazu (modelu) reálneho sveta, ktorý má na-
príklad voči prirodzenému jazyku, predsa len tento obraz
zvačša prezentuje kvalitatívne priestorové vlastnosti zobra-
zovaných javov.
Určitým intuitívno-expertným sposobom možeme však

v nej registrovať, priestorovo "čítať", aj kvantitatívne javy
ako: vefkosť areálov, tvar, pretiahnutosť areálov v určitom
smere, atd. Ak by sme však zostali pri tomto sposobe "číta-
nia" mapy, zrejme by naše závery boli obmedzené a nedos-
tatočné, zaťažené určitým stupňom subjektivizmu.
Použitie kvantitatívnych metód v prípade hodnotenia

priestorových štruktúr areálových tematických máp je nevy-
hnutným predpokladom na ich exaktnejšie a systematickej-
šie skúmanie.
podra Berryho a Bakera [I] takmer "nekonečnú" zložitosť

javov a procesov v geogratickej krajine možno pozorovať
a popísať v troch módoch: v priestorovom, časovom a tema-
tickom. V prípade tohto príspevku sa budeme pohybovať na
pode priestorového módu, pričom časový a tematický mód
budeme považovať za konštantný, "fixovaný" a "merať" bu-
deme iba v priestorovom (geometrickom) móde.
Z triedy priestorových modelov si nebudeme všímať bo-

dovo a čiarovo orientované, ale iba areálovo orientované mo-
dely so zameraním na vektorový formát.
Cierom príspevku je pokúsiť sa stručne prezentovať zá-

kladný okruh metód, dotýkajúcich sa priestorovej organizá-
cie areálových údajov regionálnej typizácie. Z priestorových
dovodov sme nútený vyhnúť sa konkrétnej aplikácii na kon-
krétnom území. Iba miestami, a vo všeobecnejšej rovine, bu-
deme dané metódy stručne ilustrovať príkladmi z oblasti kra-
jinného krytu [5].

2. Metódy morfometrickej analýzy areálov

V súvislosti s pomenovaním kvantitatívnych metód, použí-
vaných pri výpočte priestorových parametrov areálov (re-
giónov) sa možno pri roznych autorov stretnúť s roznym

označením. Tak napríklad Ihseová [11] hovori o "štatistike
areálov" (parciel), Burrough hovori o "analýze regiónov" [4]
a Goodchild [7] o "priestorovej autokorelácii".
My preferujeme termín "morfometrická analýza areá-

lov (regiónov)", aj ked si uvedomujeme, že nie je najvýs-
tižnejší, kedže evokuje viac metódy týkajúce sa výpočtu
tvaru, ako jedného z možných kvantitatívnych priestorových
atribútov areálu. V tejto súvislostije potrebné uviesť, že z niž-
šie uvádzaných parametrov početnosť výskytu nie je morfo-
metrickým parametrom, ale štatistickou charakteristikou.
Napriek tomu, že tento parameter je v uvedenom zmysle ur-
čitou výnimkou, považujeme ho za významný parameter,
charakterizujúci areálové jednotky regionálnej typizácie,
a preto ho s určitou mierou nepresnosti medzi morfometric-
kými parametrami uvádzame.
Y práci tedy pod označením "morľometrická analýza are-

álov (f'egiónov)" rozumie:'l~ kvantitatívne metódy, ktoré ma-
nipulujú ("merajú") výlučne s priestorovými (geometric-
kými, polohovými) údajmi areálov regionálnej typizácie.
Morfometrickú analýzu areálov uskutočňujeme pomocou pa-
rametrov, charakteristík, ktoré podra [9] delíme na:
• po«etnosť výskytu,
• plošný obsah a obvod,
• tvar (forma),
• priestorová orientácia regiónu,
• priestorové vdahy (autokorelácia) medzi regiónmi.
Každá z uvedených charakteristík morfometrickej analýzy

areálov poskytuje parciálny pohrad na študované územie, pri-
čom priorita ich doležitosti je determinovaná aplikačným
účelom, mierkou a dalšími kritériami.
Skupina piatich uvedených morfometrických parametrov

areálov neprezentuje nejakú uzatvorenú množinu. Je poku-
som a príspevkom autora o určitú systematizáciu v tomto
smere.
V súvislosti s výpočtom morfometrických parametrov are-

álov treba ešte uviesť, že naše úvahy sa budú týkať dvojdi-
menzionálneho euklidovského metrického priestoru (n, d),
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kde n je rovina a d je tzv. euklidovská metrika, pre ktorú
podIa Kuřinu [12] platí:

d(X, Y) = ~ (X2 - X])2 + (Y2 - YI)2. (1)

V prípade zistenia početnosti výskytu určitého areálového
typu ide o elementárny štatistický údaj, z interpretačného hl'a-
diska pomeme signifikantný. Na rozdiel od frekventovaného
a bežne používaného celkového počtu výskytov nejakého
typu areálu (NJ v príspevku vyčleňujeme ešte dva iné typy
početnosti [9]:
• počet výskytov daného typu areálu ako jednoduchého os-
trova Noc, pričom pod jednoduchým ostrovom rozumieme
taký areál, ktorý prostredníctvom svojej hranice susedí
práve s jedným areálom iného typu; platí pritom Noc ::s Ne,

• celkový počet jednoduchých a zložených ostrovov Noi na-
chádzajúcich sa (obsiahnutých) v rámci daného areálového
typu.
Početnosť Ne V spojitosti s inými parametrami početnosti

Noc a Noi poskytuje širšie a relatívne autonómne možnosti in-
terpretácie. Parameter Noc hovorí o schopnosti danej areálo-
vej triedy vytvárať ostrovy v areáloch iných typov. Na okraj
spomeňme, že v prípade mapy krajinnej pokrývky k typic-
kým areálom s najvličším počtom Noc obyčajne patria areály
VÝROBA a LES. Areálová trieda s Noc = O hovorí o tom, že
každý jej jednotlivý areál susedí s minimálne dvoma inými
typmi areálových tried.
Parameter Noi hovorí o vnútomej diferenciácii areálov alebo

o ich schopnosti inkorporovať "v sebe" areály iných typov,
resp. vytvárať pozadie (bázu) existencie iných areálových ty-
pov. Napríklad v interpretačnej schéme krajinného krytu k ty-
pickým výrazne dorninantným pozadím v pol'nohospodárskej
krajine je typ areálu ORNÁ páda. Areály sNoi = O možno po-
kladať v danej mierke a rozlišovacej úrovni za vnútome rov-
norodé a koherentné, obyčajne však ide o areálovú triedu málo
významnú až bezvýznamnú.

Plošný obsah je typickým morfometrickým parametrom are-
álov regionálnej typizácie. Na rozdiel od individuálnej re-
gionalizácie, v prípade typizácie ide o výpočet celkového
plošného obsahu areálov daného typu.
S ohIadom na počítačové prostredie na výpočet plošného

obsahu P nejakej areálovej triedy platí:

kde Pbaza je plošný obsah areálov daného typu vypočítaný
pomocou ich vonkajších hraničných segmentov,

Postmyv je plošný obsah ostrovov (jednoduchých i zlože-
ných) v danom type areálov vypočítaný pomo-
cou vnútomých hraničných segmentov areálov
daného typu,

n je počet bodov na vonkajšom hraničnom segmente
areálu daného typu,

m je celkový počet areálov daného typu,
s je počet bodov na vnútomom hraničnom segmente
areálu daného typu,

r je celkový počet ostrovov v areáloch daného typu.

Na ilustráciu, z hl'adiska krajinného krytu na území Slo-
venska k areálom s najvličším plošným obsahom patria are-
ály ORNÁ p6da a LES.
V konkrétnych aplikáciách je často okrem celkového ob-

sahu danej areálovej triedy signifikantné zaoberať sa aj
inými ukazovatel'mi, týkajúcimi sa plošného obsahu. V zá-
vislosti od stanoveného účelu to m6že byť napr. relatívny
plošný obsah areálovej triedy vyjadrený v percentách,
minimálna a maximálna hodnota plošného obsahu a me-
dián, atd.
Plošný obsah areálov regionálnej typizácie často dokres-

l'uje aj parameter ich obvodu, ktorý v euklidovskej metrike
je daný sumou dÍžok na troch úrovniach:
• dížka hraničného segmentu areálu daného typu (suma
vzdialeností medzi jednotlivými hraničnými bodmi - od
uzlového bodu po uzlový bod),

• suma dÍžok tých hraničných segmentov, ktoré tvoria obvod
areálu daného typu,

• suma dÍžok obvodov areálov tvoriacich tú istú triedu regi-
onálnej typizácie.
Podiel celkového obvodu a celkového plošného obsahu da-

nej areálovej triedy vyjadruje dížku hraníc pripadajúcu na
jednotku plochy daného typu areálovej triedy. Tento podiel
poukazuje na stupeň rozdrobenosti areálov v krajine.
Početnosť a plošný obsah sú pomeme frekventovane pou-

žívané pri sledovaní priestorových zmien areálov, a to na zá-
klade porovnania stavov minimálne v dvoch diskrétnych ča-
sových horizontoch [II].

Tvar alebo forma regiónu patrí k d61ežitým ukazovateIom
dvojdimenzionálnych priestorových objektov. Dobrý histo-
rický prehIad týchto metód poskytuje práca Frolova [6]. Na
poli sídelnej geografie z domácej literatúry možno spomenúť
práce Bezáka [2] a Bezáka s Horákovou [3], ktoré sú zame-
rané na metódy miery kompaktnosti.
Pod kvantitatívnymi charakteristikami formy podIa Fro-

lova [6] sa rozumie napr. kompaktnosť, členitosť, asymetrič-
nosť, rozrezanosť hraníc, centralita, disperzia, atd. Z nich Fro-
lov vymedzuje tri navzájom nezávislé, a to: kompaktnosť,
členitosť a rozrezanosť.
V príspevku sa zameriame na kompaktnost", ktorá vyjad-

ruje stupeň vnútomej priestorovej koherentnosti areálu. Vy-
jadrujeme ju indexom kompaktnosti h, pre ktorý platí [8]:

P
h=u~,

kde u = 417r,
1T je Ludolfovo číslo,
P je plošný obsah skúmaného regiónu,
I je dížka najdlhšej osi daného regiónu, daná dvoma
najvzdialenejšími bodmi na jeho obvode.

Haggettov vzťah (3) nie je p6vodný a je lilOdifikáciou
Gibbsovho indexu kompaktnosti uvedeného v :- ;,,; [2].
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K Haggettovej formulácii sa prikláňame z hfadiska minima-
lizácie výpočtovej zložitosti.

Istý problém vyplýva zo skutočnosti, že výpočet indexu
kompaktnosti (3) nie je primárne určený pre areály regio-
nálnej typizácie. Aby sme mohli hovoriť o indexe kompakt-
nosti l/ev pre celú triedu areálov, počítame všeobecný (vá-
žený) aritmetický priemer indexu kompaktnosti, váhou
ktorého je plošný obsah každého z areálov danej triedy. Teda
platí

i~
i=l Pi

n

kde hl> hz, ... , lkn sú indexy kompaktnosti v poradí 1,2, ... ,
n areálu daného typu,

p\, Pz, ... , Pn sú plošné obsahy v poradí 1,2, ... , n areálu,
n je počet areálov daného typu.

K hlavným dovodom, prečo sme uprednostnili Haggettov
index kompaktnosti pred inými bola skutočnosť, že na roz-
diel od iných algoritmov výpočtu mier kompaktnosti, pri
Haggettovom nie je potrebné brať do úvahy ťažisko (centroid)
areálu, s ktorým kalkulujú mnohé iné metódy výpočtu miery
kompaktnosti.

Vo všeobecnosti a s istým zjednodušením možno v prí-
pade údajov krajinnej pokrývky konštatovať, že k najviac
kompaktným patria tie areálové triedy [10], v ktorých zo-
hráva silný vplyv fudský komponent a naopak, k najmenej
kompaktným tie, v ktorých vplyv fudského faktora je rela-
tívne malý, v prospech prírodného komponentu.

Jedna z predností Haggettovho indexu kompaktnosti, ako
uvádza aj Bezák [2], súvisí so skutočnosťou, že vektor naj-
dlhšej osi regiónu zároveň určuje iný významný chorolo-
gický atribút skúmaného objektu, a to jeho priestorovú
orientáciu.

Ako sme uviedli, priestorovú orientáciu areálu určuje vektor
jeho najdlhšej osi. Tento vektor v karteziánskej súradnicovej
sústave je daný začiatočným a koncovým bodom orientova-
nej úsečky, pričom začiatočný a koncový bod tvoria dva naj-
vzdialenejšie body ležiace na hranici daného areálu.

Je zrejmé, že pri kruhu nemožno hovoriť o najdlhšej osi
(existuje nekonečne vefa najdlhších osí kruhu), a teda ani nie
je možné určiť jeho orientáciu. S podobnými ťažkosťmi sa
možno stretnúť aj v prípade iných regulárnych n- uholníkoch.
Z aplikačného hfadiska však tieto prípady v reálnych vekto-
rových štruktúrach považujeme za limitné, nie je potrebné
bližšie sa nimi zaoberať.

Súradnice každého nenulového vektora určujú jeho smer-
nicu srn, pričom platí

srn = Yk- YP ,

Yk-Xp

kde xP' YP sú súradnice začiatočného bodu,
Xb Yk sú súradnice koncového bodu.

Porovnaním znamienok rozdielov Yk - YP a Xk - xp možno
určiť priestorovú orientáciu areálu, ktorá v uhlovej miere sa
pohybuje od 0° do limitných 360°, pričom pod orientáciou
0° rozumieme orientáciu východnú, pri 90° rozumieme
orientáciu sevemú, atd.

Istý problém vyplýva zo skutočnosti, že každému areálu
v závislosti od toho, ktorý z bodov určujúcichjeho najdlhšiu
os je považovaný za začiatočný a ktorý za koncový bod,
možno určiť dve navzájom "opačné" orientácie. Napríklad
región pretiahnutý v smere severovýchod-juhozápad možno
považovať jednak za región orientovaný severovýchodne
a zároveň juhozápadne.

V snahe vyhnúť sa tejto nejednoznačnosti, pri určení pries-
torovej orientácie areálu, bude pre nás irelevantné, ktorý z bo-
dov určujúcich jeho najdlhšiu os bude určený začiatočným
a ktorý koncovým bodom. Obor hodnot priestorovej orien-
tácie budeme uvažovať iba v polrovine prvého a druhého kva-
drantu pravouhlej súradnicovej sústavy, teda v rozsahu od 0°
do limitných 180°. Hodnotu orientácie z intervalu (180°,
360°) považujeme za ekvivalentnú práve jednej hodnote z in-
tervalu (0°, 180°), na ktOfÚje transformovaná, pričom platí

kde Ol,zje nami požadovaná orientácia z intervalu (0°,180°)
a
OZ.3je orientácia z intervalu (180°, 360°).

S ohfadom na vzťah (6), orientácia areálov určitej triedy
je daná súčtom vektorov, reprezentujúcich orientáciu ichjed-
notlivých areálov v študovanom priestore, pričom jej enu-
meráciaje z intervalu (0°,180°).

V súvislosti s priestorovou orientáciou areálov pozasta-
víme sa aj pri meraní jej vefkosti (intenzite). Dva regióny
s rovnakou priestorovou orientáciou možu mať roznu vefkosť.
Je zrejmé, že inú vefkosť priestorovej orientácie bude mať
vodný tok v určitej mierke limitne blízky čiare a inú jazero
limitne blízke kruhu, hoci priestorovú orientáciu možu mať
rovnakú.

Základným parametrom na výpočet vefkosti priestoro-
vej orientácie regiónu je vefkosť jeho najdlhšej osi do." pre
ktorú v euklidovskom priestore platí vzťah (1); nie je však
postačujúci. Na stanovenie vefkosti priestorovej orientá-
cie je potrebné určiť aj parameter "štíhlosti" alebo šírky
regiónu, ktorej vektor je kolmý na najdlhšiu os. Vzhfadom
na všeobecne predpokladanú nekonvexnosť areálových
štruktúr je možných viacero sposobov na určenie jej hod-
noty. V počítačových aplikáciach jej vefkosť može byť ur-
čená kratším rozmerom okna (window) daného areálu,
pričom dlhší rozmer okna určuje vektor jeho najdlhšej osi
[9].

Vefkosť priestorovej orientácie areálu je potom daná roz-
dielom vefkosti dlžokjeho najdlhšej osi ajeho šírky. Celková
vefkosť priestorovej orientácie nejakej triedy areálov je daná
súčtom orientácií jej jednotlivých areálov.

Na margo spomeňme, že vefkosť najdlhšej osi a šírky are-
álu, z ktorých počítame velkosť priestorovej orientácie,
možno využiť aj v súvislosti s meraním formy. Napríklad po-
merom medzi najdlhšou osou areálu a jeho šírkou Pieroni et
al. [13] počíta mieru pretiahnutosti areálu. Areál s hodnotou
pomeru vačšou ako 3,0 Pieroni et al. [13] považuje za pre-
tiahnutý.

Z uvedeného je zrejmé, že na základe priestorovej orien-
tácie areálov možno hovoriť (predpokladať) o priestorovej zá-
vislosti medzi regiónmi. Tieto úvahy, či predpoklady, však
presahujú rámec čisto geometricky chápanej priestorovej
orientácie areálov a nevyhnutne sú výsledkom súvah aj prv-
kov deskriptívno-sémantického obsahu.
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Priestorové vzťahy (vazby) medzi areálmi možno vyjadriť
napr. termínmi ako "blízky", "daleký", "susedný", atd., teda
vzdialenosťou medzi regiónmi, susedstvom, asociatívnosťou,
adaptabilitou a inými charakteristikami, ktoré na základe
geometrických atribútov referujú minimálne o dvoch typoch
priestorových jednotiek.

Výpočet vzdialenosti medzi dvoma individuálnymi are-
álmi je spojený s určitými ťažkosťami ako definovať ťažisko
areálu. Principiálnou záležitosťou je však praktická nemož-
nosť operovať s pojmom vzdialenosti v kontexte regionálnej
typizácie.

Elementárnou charakteristikou priestorových vzťahov
medzi dvoma areálmi je susedstvo, ktorá je dané dlžkou
ich spoločného hraničného segmentu. Vychádzame z pred-
pokladu, že susedstvo medzi dvoma areálmi vyjadrené dlž-
kou ich spoločného hraničného segmentu je (najma
z fyzickogeografického hfadiska) mierou intenzity hori-
zontálnych vzťahov medzi týmito regiónmi, prejavujúcich
sa v prenose hmoty, energie, informácie a iných foriem.
Poznamenávame, že tento predpoklad nemusí byť vždy, na-
jma zo socio-ekonomickogeografického hfadiska, akcep-
tovaný.

Výpočet susedstva dvoch areálov je daný súčtom dlžok
priamkových úsekov ich spoločného hraničného segmentu.

Na výpočet susedstva pre istý regionálny typ s iným platí,
že je súčtom všetkých tých hraničných segmentov, ktoré tvo-
na ich spoločnú hranicu.

výpočtom všetkých možných susedstiev medzi m typmi
areálov v skúmanej oblasti dostávame štvorcovú symetrickú
maticu Msa dlžok (daij) s rozmerom mxm, s nulovou diago-
nálou a s daij = daji. V poradí n-tý riadok (n-tý stipec) Msa
referuje o vzťahu susedstva n-tého regionálneho typu so všet-
kými ostatnými regionálnymi typmi. Suma da;o= dao;repre-
zentuje celkovú dlžku hraničných segmentov (obvod)
príslušného areálového typu a suma všetkých hodnot troju-
holníkovej časti matice Msa je rovná celkovej dlžke hranič-
ných segmentov v študovanej oblasti.

Pomerom jednotlivých hodnot daij matice Msa k obvodu
da;o daného areálového typu a prenásobením hodnotou 100
dostaneme maticu relatívnej vzájomnej susedstva Msr s hod-
notami dr;j, v percentuálnych hodnotách.

Matice susedstiev Msa a Msr poskytujú pomerne široký
priestor na explanáciu priestorových vzťahov medzi roznymi
areálovými triedami; zároveň možu slúžiť ako vstup na dal-
šie odvodené výpočty skúmania priestorových korelácií.

Z hfadiska možnosti komparácie roznych študovaných
území sú zaujímavé aj hodnoty drij matice Msn poskytujú-
cej percentuálny podiel susedstva jednotlivých areálových
tried.

Jedným zo špeciálnych prípadov skúmania priestorových
vzťahov je index vzájomnej adaptability fA, ktorý vyjadruje
mieru schopnosti toho-ktorého areálu prostredníctvom koin-
cidencie hraničných segmentov viazať sa s ostatnými areálmi.
Platí

kde Nr je počet nenulových vazieb (daij *' O) areálu daného
typu so všetkými ostatnými,

Nm je celkový (teoretický) počet možných vazieb areálu
daného typu so všetkými ostatnými.

Obor hodnot vzťahu (7) sa pohybuje v intervale (O, 1).Are-
ály s fA < 0,25 považujeme za priestorovo málo adaptabilné,
areály s fA > 0,25 a < 0,5 za priememe adaptabilné a areály
s fA > 0,5 za vysoko adaptabilné.

Napokon k ukazovatefom vzájomných priestorových vzťa-
hov medzi areálmi regionálnej typizácie okrem iného možno
priradiť aj asociatívnosť areálov, pod ktorou rozumieme
schopnosť istého regionálneho typu viazať sa (zhlukovať sa)
práve s určitými regionálnymi typmi, vytvárajúc tak isté cha-
rakteristické priestorové "society". Tento problém iba načr-
távame a bližšie sa mu nevenujeme. Poznamenajme, že aso-
ciatívnosť v určitom zmysle možno považovať aj za
interpretačný problém, bázou ktorého mažu byť matice Msa
a Msn vzhfadom na to, že asociatívnosť nie je nezávislým pa-
rametrom od susedstva a čiastočne aj od ostatných paramet-
rov priestorových vzájomných vzťahov.

3. Záver

Príspevok sa dotýka okruhu problémov súvisiacich s pri-
márnym spracovaním areálových vektorových údajov regio-
nálnej typizácie - a to prostredníctvom tzv. morfometrickej
analýzy areálov. Funkčnosť prezentovaných metód bola ús-
pešne otestovaná pomocou programového systému DIGE-
DIT, vypracovaného v Geografickom ústave SAV v Brati-
slave.

Je pokusom autora o vymedzenie základného okruhu mor-
fometrických parametrov areálu a zároveň príspevkom k po-
znaniu priestorových areálových štruktúr. Výsledky možno
považovať za formálny aparát na spracovanie dvojdimenzio-
nálnych areálových objektov fubovofného sémantického ob-
sahu, osobitne tých, ktoré vzišli z regionálnej typizácie.

Príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu
č. 5043 "Hodnotenie súčasnej krajiny aplikáciou údajov z báz úda-
jov CORINE Land Cover podfa environmentálnych princípov", rie-
šeného v Geografickom ústave SAV a podporovaného agentúrou
VEGA.
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Zabezpečování jakosti služeb
inženýrské geodézie
metodou Design Review

Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Jakost výsledků služeb v inženýrské geodézii je podstatně ovlivněna jakostí návrhu. Příspěvek je věnován metodě Design Re-
view - přezkoumání návrhu, která má předem zajistit splnění požadavků zákazníka. Uvádí se aplikace pro měření posunů sta-
vebního objektu.

Securing the Quality 01 Geodetic Engineering Services
by the Design Review Method

Summary

Quality of results of the services submitted by geodetic engeeniring is very influenced by project quality. The Design Review
method which is to secure in advance the requests of clients is discussed. Application for shift measurements of the building
objects.

Příprava a projektování zakázek inženýrské geodézie zahr-
nuje hlediska ekonomická, organizační, technická ajakostní,
která jsou vzájemně provázána. Zkušenosti ukazují, že za-
jištění zakázky je podstatně ovlivněno jakostí přípravy (ja-
kostí návrhu) a geodetické firmy i jejich zákazníci se o tuto
otázku zajímají.

Pro zabezpečování jakosti zakázek ve fázi návrhu byla vy-
vinuta řada metod [l, 2], ČSN EN 1325-1 [3]. Z nich chceme
v tomto příspěvku, který je určen praxi, upozornit na metodu
Design Review (Design - návrh, projekt: Review - pře-
zkoumání, posudek, revize, kritika, zpětný pohled)*. S ohle-
dem na podložení právními předpisy, technickými normami
a charakter smluvních vztahů se při tom soustředíme na in-
ženýrskou geodézii.

2. Služba

Podle mezinárodní klasifikace [5] výkony inženýrské geo-
dézie jsou součástí služby - nejde tedy o "výrobu". Připo-
meňme, že ve smyslu ČSN ISO 9004-2-2 [6] se službou ro-
zumí výsledky vytvořené činnostmi při vzájemném styku
mezi dodavatelem a zákazníkem a interními činnostmi do-
davatele s cílem splnění potřeb zákazníka.

Jakost služeb (což platí i pro inženýrskou geodézii) obsa-
huje systémové prvky, jejichž souvislost zachycuje obr. 1.
Protože tento graf má i zpětnovazební hrany a po skončení
určité zakázky se znovu opakuje na rutinní nebo zlepšené
úrovni, nazývá se smyčka jakosti. V tomto grafu zaujímá vý-
znamné místo proces návrhu, kterým se budeme dále zabý-
vat.

3. Příklad
Uvažujme příklad, kdy firmě zajišťující služby inženýrské
geodézie byla podána objednávka na měření posunů nároč-
ného stavebního objektu. Jedná se o sledování změn prosto-
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rové polohy objektu a tedy o zeměměřickou činnost ve
smyslu [7, 8]. Zákazník nemá vyšší požadavky, než ty, které
obsahuje závazná ČSN 73 0405 [9]. Tato norma také stanoví
vypracovat projekt měření posunů (návrh).

4. Obchodní jednání

V rámci obchodních jednání a pro zakotvení ve smlouvě
o dílo se dodavatel dohodne se zákazníkem na metodách za-
bezpečóvání jakosti a to především v projektové fázi. Sou-
časně se zákazník obeznámí s uvažovanou metodou Design
Review a získá se jeho souhlas k aplikaci. Zákazník bude
také vyrozuměn o nákladech na jakost, které se promítnou
do ceny zakázky - viz též [10] s tím, že prostředky vložené
do jakosti na dané zakázce (měření posunů) jsou rentabilní.
Zákazníkovi se vysvětlí, že náklady na přezkoumání projektu
měření posunů podle ČSN ISO 9004-1 [4] jsou jen malou
částí toho, co by se případně vynaložilo na nápravu možných
závad ve fázi plnění zakázky.

5. Metoda Design Review - přezkoumání návrhu

Metodou přezkoumání návrhu se obecně vyhodnocují poža-
davky najakost, předvídají problémy a navrhují postupy pro
jejich řešení. Návrh se proto zkoumá předepsaným postupem
podle ČSN ISO 9004-1 [4]. Výsledkem pak je, že konečná
verze návrhu dokonale splňuje požadavky zákazníka.
Metodě přezkoumání návrhu se podrobí v uvedeném pří-

kladu projektová dokumentace vypracovaná ve shodě s ČSN
730405 [9]. Přezkoumání návrhu musí mít úřední ráz podle
předem připraveného programu. Jednání vykoná zvláštní pra-
covní tým ve složení:
- předseda (a pro úsporu nákladů současně jednatel), který

by měl být nezávislým odborníkem se značnými zkušenostmi
v oboru inženýrské geodézie; doporučuje se aby byl externí,
např. z VÚGTK, z poradenské firmy apod.

- odborníci z různých profesí, kteří se nezúčastnili vypra-
cování projektu měření posunů a to např. pracovníci z útvaru
projektanta stavby, investora atp., a to nejen stavební inže-
nýři, ale i geodeti,
- pracovníci geodetické firmy, která převzala zakázku mě-

ření posunů a připravila projekt.
Projekt měření posunů se rozešle s dostatečným předsti-

hem účastníkům řízení. Vlastní jednání pak probíhá formou
rozpravy (připomínek a odpovědí) a analýzou z různých od-
borných zřetelů.

6. Obsah přezkoumání návrhu

Přezkoumání návrhu probíhá podle ČSN ISO 9004-1 [4] ve
třech okruzích, které se vztahují: k požadavkům zákazníka,
k specifikacím výsledku služby a k specifikacím procesu
služby. Tyto okruhy jednání jsou v dalším textu upraveny pro
potřeby inženýrské geodézie.

aa) Porovnání požadavků a potřeb zákazníka zakotvených
ve specifikacích výsledků služeb (např. presentace hodnot
posunů stavebního objektu v jednotlivých etapách a charak-
teristiky přesnosti) se specifikacemi procesu služby (např.
zvolený technologický postup měření) - ke specifikacím viz
[11, 12].
ab) Posouzení způsobilosti služby na základě předběžného

experimentu (např. se vykoná pokus pro určení směrodatné
odchylky v cílení na terč osazené na objekt, pro 3D metody
protínání se vypočtou dosažitelné charakteristiky přesnosti
a porovnají s požadovanými atd.).
ac) Posouzení podmínek pro službu (např. zda měření po-

sunů může probíhat za očekávaných podmínek na staveništi,
jestli je bodové pole vhodně rozmístěno vzhledem ke sta-
vebnímu ruchu, překážkám v záměrách apod.).
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ad) Soulad s požadavky právních předpisů - v uvažova-
ném případě [7, 8], a [13], dále s technickými předpisy pro
přejímání stavebního objektu (pokud existují) a s technic-
kými normami, zejména s ČSN 730405 [9].

ae) Porovnání projektu s praxí u konkurenčních geodetic-
kých firem. Pracovní tým posuzovatelů si proto opatří ce-
nové, technologické aj. informace od konkurence, jejich ka-
talogy, vzory prací, příspěvky v odborném tisku, konferenční
materiály i ohlasy odborníků na již provedená měření posunů
staveb.

af) Porovnání s podobnými projekty měření posunů vy-
pracovanými již dříve - hlavně rozbor problémů z minulosti,
aby se zamezilo jejich opakování.

ba) Posouzení rozborů přenosti před měřením vzhledem
k požadavkům zákazníka, stanovení přejímacích podmínek
pro odevzdání díla (tj. výsledků služby).

bb) Požadavky na spolehlivost služby se v případě měření
posunů stanoví např. volbou hladiny významnosti pro test
nulové hypotézy (nulové hodnoty posunu stavebního ob-
jektu).

bc) Posouzení, zda jsou správně stanoveny znaky kritické
poruchy. V dané zakázce to jsou mezní hodnoty posunů, po
jejichž překročení by mohlo dojít k poruchám stavebních
konstrukcí, k ohrožení bezpečnosti a popř. i k destrukci ob-
jektu. Posoudí se rovněž stanovení akčních mezí pro posuny,
aby se včas zkrátil interval mezi etapami a tak se mohl s před-
stihem indikovat stav blížícího se dosažení mezí kritických.
Včasná stavební opatření pro zabránění poruchám objektu by
měla být posuzována v návaznosti na činnost geodetické
služby. Otázky poruchovosti se ovšem týkají i měřicích pří-
strojů, např. při kontinuálním sledování posunů objektů opto-
elektronickými metodami. Zde se uplatní i ČNS IEC 50 (191)
[14].

bd) Analýza druhů poruch a jejich důsledků - tato část me-
tody Designe Review se týká vlastního stavebního objektu -
diagnostiky poruch na základě naměřených posunů.

ca) Zkoumá se, zda proces služby inženýrské geodézie
může splnit požadavky kladené na její výsledek. Zhodnotí se
technologický postup měření, přístrojová technika, kvalifi-
kace pracovníků zúčastněných na procesu služby atd.

cb) Posouzení kontrol a testů začleněných do procesu
služby. Zhodnotí se i metrologické zajištění např. podle ČSN
ISO 8322 [15].

cc) Hodnocení zajištěnosti kooperací a subdodavatelů
v procesu služby (např. vyrobení cílových terčů pro danou
délku záměry, osazení speciálních stabilizací a nucenou cent-
rací ad.).

cd) Splnění požadavků na bezpečnost práce v průběhu pl-
nění služby (např. pro práci ve výškách, v podzemí apod.)

7. Závěr

V příspěvku jsme přiblížili metodu Design Review - pře-
zkoumání návrhu podle mezinárodní normy ISO 9004-1 [4],
která svou přístupností se jeví vhodnou pro aplikaci v inže-
nýrské geodézii. Uplatňování metody Design Review může
zákazníkovi garantovat vysokou úroveň jakosti návrhu
zvláště v případech speciálních a atypických geodetických

prací (např. vytyčování dopravních tunelů, práce v jaderné
energetice aj.). To, že se postupuje podle ISO normy pro za-
bezpečování jakosti může přivést inženýrskou geodézii na
úroveň požadavků uznávaných v zahraničí.
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[10] VOREL, V.: Náklady na jakost zeměměřických prací. Země-
měřič. 4, 1997 Č. 3, s. 24-25.
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Příspěvek navazuje na výzkumný záměr Fakulty stavební ČVUT č.j.
04198: 210000001.

Lektoroval:
Ing. Jiří Le~hner, CSc.,

VUGTK, Zdiby

BENEŠ, E: Současný stav výškových geodetických zá-
kladů

PRlAM, Š. - LEITMANOvA, K.: Európska vertikálna
referenčná sieť na Slovensku

ČADA, Y.: Obnova katastrálního operátu v lokalitách
souřadnicových systémů stabilního katastru
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Rozdílné údaje zeměpisných souřadnic
na mapách České republiky

Ing. Ladislav Zajíček, CSc.,
Zeměměřlcký úřad,

Praha

Různá vydání map středních měřítek Ceské republiky se liší geodetickým systémem a kartografickým zobrazením. Určené roz-
díly mezi zeměpisnými souřadnicemi těchto map jsou pro praktickou potřebu vyjádřeny izočarami.

Different Data 01 Geographic Coordinates
in the Maps 01 the Czech Republic

The medium scale maps in the Czech Republic differ by geodetic system and cartographic projection. The differences among
the geographic coordinates of those maps are expressed for practical use by means of isolines.

Mapy středních měřítek, které byly vydány v České repub-
lice (ČR), se vzájemně liší použitými souřadnicovými (geo-
detickými) systémy a kartografickými zobrazeními. Důsled-
kem toho jsou různé údaje zeměpisných souřadnic - šířky
B (cp) a délky L (A) - pro identické body.

2. Geodetické systémy a kartografická zobrazení map
pro veřejnost

Základním civilním geodetickým systémem je S-JTSK
(Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Jeho ze-
měpisné souřadnice jsou vztaženy k Besselově elipsoidu a do
roviny mapy byly převedeny Křovákovým konformním ku-
želovým zobrazením s kuželem v obecné poloze. Tyto ze-
měpisné souřadnice jsou vedeny v databázi ZABAGED
(Základní báze geografických dat) Zeměměřického úřadu
v Praze.

Turistické mapy v měřítku 1 : 50 000, vydané Vojenským
zeměpisným ústavem, jsou v geodetickém systému S-42. Je-
jich zeměpisné souřadnice jsou vztaženy k elipsoidu Kra-
sovského a do roviny mapy byly převedeny Gauss-Krligero-
vým konformním válcovým zobrazením s válcem v příčné
poloze v šestistupňových poledníkových pásech.

Základní mapy České republiky (ZMČR) vydané Země-
měřickým úřadem v 90. letech jsou vyhotoveny v S-JTSK
a jsou doplněny o zeměpisné souřadnice v systému topogra-
fických map S-52, který na území ČSR předcházel S-42 (ze-
měpisné souřadnice jsou vztaženy k elipsoidu Krasovského

a do roviny převedeny obdobně jako S-42). Zeměpisné sou-
řadnice byly vypočteny z převodních tabulek užitých k pře-
vodu obsahu topografických map do základních map střed-
ního měřítka (ZMČR).

V zeměměřické, turistické a navigační praxi je rozšířeno
určování poloh metodou GPS (Global Positioning System)
v geocentrickém systému WGS84 (World Geodetic System
1984). Tomuto systému je velmi blízký ETRS-89 (European
Terrestrial Reference System pro epochu 1989), který je za-
veden do civilní geodetické praxe.

3. Vzájemné převody zeměpisných souřadnic map
různých geodetických systémů

Pro převody zeměpisných souřadnic mezi S-JTSK a S-42
byly určeny rozdíly mezi jejich souřadnicemi na identických
bodech dřívější ZTS (Základní trigonometrická síť). Pro ma-
tematické vyjádření těchto rozdílů byla použita metoda apro-
ximace polynomem druhého stupně:

dR =A1 +A2dB +A3 dL +A4dB dL +AsdB dB + A6 dL dL,
(1)

kde dR je aproximovaný rozdíl zeměpisné šířky nebo délky,
dB je redukovaná zeměpisná šířka na těžiště identických

bodů,
dL je redukovaná zeměpisná délka na těžiště identických

bodů,
AI,"" A6jsou koeficienty polynomu určené vyrovnáním.
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Pro převody zeměpisných souřadnic mezi systémy S-42
a S-52 byly na základě převodních tabulek určeny zeměpisné
souřadnice průsečíků zeměpisné sítě 5' x 5' a souřadnice
obecných bodů v požadovaném systému se určují kvadratic-
kou interpolací.

Pro převody zeměpisných souřadnic mezi systémy S-
JTSK a ETRS-89 byla z jejich rozdílů na bodech NUL-
RAD a DOPNUL (NULRAD - síť nultého řádu určená
v ETRS-89, DOPNUL - doplňující síť zhuštění) určen
aproximační polynom (1) umožňující výpočet rozdílů sou-
řadnic pro obecné body.

Pro výpočet zeměpisných souřadnic v kterémkoli z uve-
dených systémů pro bod, zadaný rovinnými souřadnicemi
v S-JTSK byly zpracovány výpočetní programy, které řeší
též zpětný převod.

4. Využití rozdílů zeměpisných souřadnic na mapách ČR

Znalost rozdílů zeměpisných souřadnic mezi ETRS-89 a výše
uvedenými mapami středních měřítek bude pro veřejnost
velmi užitečná. Proto byly vypočteny zeměpisné souřadnice
rohů mapových listů ZMČR 1 : 25 000 ve všech výše uve-
dených systémech a určeny vzájemné rozdíly. Na základě
těchto rozdílů byly vykresleny izočáry pro rozdíly zeměpis-
ných souřadnic různých systémů na území ČR v úhlových
vteřinách (obr. 1-8). Pro výpočet platí: zeměpisné souřad-
nice na mapě = ETRS 89 + rozdíl, zeměpisné souřadnice
ZABAGED = ZMČR + rozdíl.

Lektoroval:
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.,

vzO, Praha

Katastr veřejného statku
ve Spojených státech

Ing. Jan Rambousek,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Abstrakt

Výběr inJonnací o katastru veřejného statku ve Spojených státech, získaných především z pramenů {1] a [2]. 1nJonnace o ně-
kterých skutečnostech, které jsou zpracovány v české odborné literatuře poměrně jen velmi stručně (např. [3]).

Cadastre oj Public Lands in tke USA

Summary

Selection oj inJormation about the Cadastre oj Public Lands as described mostly in two published sources {1], [2]. Providing
the Jacts that are treated in the Czech proJessionalliterature relatively shortly (e.g. [3J).

1. Dějinný vývoj

Vyměřování veřejného statku započalo v roce 1786. Tehdy
byl stabilizován základní bod na západní hranici státu
Pennsylvania na severním břehu řeky Ohio. Na první mě-
řické práce zahrnující části státu Ohio dohlížel hlavní geo-
graf (Geographer of the United States) a řídily se instrukcí
ze dne 20. května 1785. Nebyly podrobné, protože se jed-
nalo pouze o zaměření vnějšího obvodu jednotlivých měřic-
kých bloků (townships), při čemž se osazovaly pouze rohové
body po vzdálenostech jedné míle. Townships obvykle pra-
voúhlého tvaru s orientací k základním světovým stranám
byly podděleny šesti vrstvami a šesti řadami na 36 sekcí (1ots)
a původně se číslovaly od jihovýchodního rohu od jihu na
sever a tak číslo sekce 36 připadlo na severozápadní roh.

Zákonem ze dne 18. května 1796 byla zřízena funkce hlav-
ního zeměměřiče (SurveyorGeneral),jemuž připadl úkol mě-
řit veřejný statek severozápadně od řeky Ohio.

Polovina měřických bloků byla rozdělena na dvoumílové
bloky a číslování sekcí měřických bloků bylo změněno do
způsobu, který zůstal v platnosti dodnes (obr. 1).
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Dalšími zákony se uvedlo v život další poddělení bloků
a celý systém se zdokonaloval a zjemňoval až do současného
stavu. Původně se ve věci prodeje veřejného statku při pro-
deji půdy občanům řídil hlavní zeměměřič povšechnými
směrnicemi sekretáře pokladny (Secretary ofTreasury = mi-
nistra financí), pod jehož pravomoc tato agenda spadala, po-
zději komisaře Všeobecného pozemkového úřadu (Commis-
sioner ofthe General Land Office). V roce 1803 byl jmenován
zeměměřič pro pozemky Spojených států jižně od Tennessee
s týmiž povinnostmi jako měl hlavní zeměměřič a později
podle tohoto vzoru i další zeměměřiči pro veřejný statekjed-
notlivých států a území.

V roce 1831 pak komisař Všeobecného pozemkového
úřadu vydal podrobný návod pro měřické práce. Hlavní ze-
měměřiči jednotlivých států a území některé části tohoto ná-
vodu vydávali jako pokyny pro provádějící zeměměřiče.
Z nich se pak vyvinula Příručka měřických návodů (Manual
of Surveying Instructions). Zákonem ze dne 4. července 1836
bylo veškeré vyměřování veřejného statku podřízeno hlav-
nímu úředníku pro vyměřování na Všeobecném pozemko-
vém úřadě. V roce 1851 pak vyšla "Instrukce hlavního ze-
měměřiče státu Oregon čili příručka pro práce v terénu".
Používala se pak také v dalších státech jako Kalifornii, Min-
nesotě, Kansasu, Nebrasce a Novém Mexiku. V mírně po-
změněném znění vyšla pak jako Příručka roku 1855.

K této příručce vydal a prodával superintendent pro do-
kumenty (Superintendent of Documents, U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C.) další pomůcky:
1., Standardní polní tabulky a trigonometrické vzorce, první

vydání 1910, osmé 1956.
2. Efemeridy Slunce, Polárky a dalších vybraných hvězd

s doplňkovými údaji a tabulkami, publikovány ročně
s předstihem od ročníku 1910. výpočty prováděl úřad ná-
mořního almanachu Námořní observatoře Spojených států
(United States Naval Observatory = USNO).

3. Obnova ztracených nebo poškozených rohových stabili-
zací a poddělení sekcí, návod pro zeměměřiče. Poprvé vy-
šlo v roce 1883. Poslední revidované vydání 1972.
Veřejný statek zahrnoval pozemky, které původní koloni-

ální státy předaly federální vládě a pak oblasti, které Spojené
státy získaly na domorodých Indiánech nebo od cizích států.
Jsou to ty pozemky, které poté, co se dostaly pod pravomoc
Spojených států, zůstaly ve veřejném vlastnictví, nebo po zís-
kání soukromými osobami přešly později do veřejného vlast-
nictví a mají zákonem definovaný statut veřejného statku.

Federální vláda si při přijímání jednotlivých států do unie
ponechala správu všech pozemků bez prokazatelného maji-
tele. Dispoziční právo s tímto majetkem má vyhrazen kon-
gres Spojených států podle čtvrtého článku odstavce 3 ústavy.
To neplatí o splavných vodních tocích a plochách, kde platí
suverenita jednotlivých států unie. Podle platných zákonů ta-
kové splavné vodní komunikace mají být navždy volně ko-
mukoliv přístupné.

Původními zákonnými směrnicemi pro měření bylo "Na-
řízení pro zabezpečení způsobu umístění a užívání pozemků
v západních územích a pro jiné zde uvedené účely", která
schválil kongres 20. května 1785.

Na základě tohoto a dalších zákonů se část Severozápad-
ního území, která se stala státem Ohio, přeměnila na ověřo-
vací oblast, na níž se v terénu ověřovalo a upravovalo prak-
tické provádění předpisů.

Zavedením pravoúhlého měřického systému se vytvořila
tradice, která převládla a mnohdy nahradila do té doby v ko-
loniálních státech zavedený způsob zaměřování jednotlivých
parcel s jejich jednoduchým navázáním na sousedy (,,metes
and bounds").
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2. Měřické předpisy

Pozemky náležející veřejnému statku se rozdělily severo-
jižními přímkami ve směru pravého poledníku a na ně kolmo
probíhajícími přímkami, čímž vytvořily již zmíněné měřické
bloky po šesti čtverečních mílích, pokud tomu nestojí v cestě
hranice indiánských reservací nebo území zaměřené nebo
přidělené před 18. květnem 1796 či splavná vodní komuni-
kace.

Rohové body měřických bloků se vyznačují podobně jako
se - ale odlišnými hraničními znaky - osazují po míli spoj-
nice mezi těmito body.

Měřické bloky (townships) se dělí na sekce, každá po 640
akrech, které vytvářejí čtverce o stranách půl míle, očíslo-
vané od severovýchodního rohu postupně čísly 1 až 36.

Hraniční znaky se jistí zabezpečovací stabilizací, do mě-
ření se zahrnují i doly, ložiska soli a vodoteče. Polní zápis-
níky se předávají na Ministerstvo vnitra nebo jím stanove-
nému úředníku a vzniklé mapové podklady se ukládají
v příslušné dokumentaci, která je veřejně přístupná.

Práce zeměměřiče požívá ochrany. Kdokoli jí stojí v cestě,
může být potrestán pokutou do tří tisíc US dolarů nebo vě-
zením do tří let. Nadto požívá zeměměřič ochrany okresního
šerifa, který mu v případě potřeby zabezpečuje ozbrojený do-
provod.

Původní kamenná stabilizace se začala nahrazovat kovo-
vou podle zákona ze dne 27. května 1908 a zákonem ze dne
3. března 1909 ve znění z 25. června 1910 se započalo s opě-
tovaným měřením tam, kde to bylo nutné. Přebírání měřic-
kých výsledků pro katastr veřejného statku umožnil až zá-
kon ze dne 14. července 1960. Významkatastru vzrostl a nové
úkoly vznikly zákonem o národní politice životního pro-
středí, který vstoupil v platnost 1. ledna 1970. Především zří-
zením Úřadu pro správu pozemků dne 16. července 1946 za-
nikl iVšeobecný pozemkový úřad ajeho úkoly přešly na nově
vzniklý.

3. Státy vzniklé na veřejném statku

Na veřejném statku vzniklo třicet států, které se staly sou-
částí Spojených států (tab. 1).

4. Změny vyvolané automatizací

Úřad pro správu pozemků (BLM) se stal v poslední době
vedoucí agenturou pro prostorovou vrstvu dat národního
katastru. Pro řádné splnění svých úkolů musí vytvářet
podklady navázáním stávajících geodetických základů
a na jejich podkladě budovat Automatický systém pro
správu pozemků a nerostného bohatství. Pro uskutečnění
tohoto náročného záměru byla uzavřena smlouva se sou-
kromou firmou Infotec Development Inc. působící pře-
devším v Coloradu a Novém Mexiku. S její pomocí se má
v BLM vytvořit báze dat obsahující katastrální informace
ze západní části pevninských Spojených států v rozsahu
uvedeném již v předchozím výkladu (obr. 2).

Výsledné souřadnice po vyrovnání a kritickém hodnocení
speciálně vyhotoveným softwarem budou uvedeny v geode-
tických souřadnicích, v souřadnicích Univerzálního trans-
versálního zobrazení Mercatorova (UTM) a/nebo ve státních
rovinných souřadnicích platných vjednotlivých státech Unie.
Rozsah prací převyšuje jedenáct tisíc měřických bloků
(townships).
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Alabama
Aljaška
Arizona
Arkansas
Califomia
Colorado
Florida
Idaho
lllinois
lndiana
lowa
Kansas
Louisiana
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Mexico
North Dakota
Oklahoma
Ohio
Oregon
South Dakota
Dtah
Washington
Wisconsin
Wioming

14. prosince 1819
3. ledna 1959
14. února 1912
15. června 1836
9. září 1850
I. září 1876
3. března 1945
3. července 1890
3. prosince 1818
II. prosince 1816
28. prosince 1846
29. ledna 1861
30. dubna 1815
26. ledna 1837
II. května 1858
10. prosince 1817
10. dubna 1821
8. listopadu 1889
I. března 1867
31. října 1864
6. ledna 1912
2. listopadu 1889
16. listopadu 1907
29. listopadu 1802
14. února 1859
2. listopadu 1889
4. ledna 1896
II. listopadu 1889
29. května 1848
10. července 1890

Sám Úřad pro správu pozemků (BLM) zodpovídá z mnoha
hledisek za správu přibližně 272 milionů akrů (1,1 milionu
km2) veřejného statku a za důlní práva v rozsahu dalších
300 milionů akrů (1,2 milionu km2) [4]. Tato agentura byla
též vybrána za vedoucí instituci zodpovídající za tvorbu a ve-
dení vrstvy národních katastrálních prostorových dat [5, 6].
V roce 1989 započaly po uzavření smlouvy s firmou Infotec
Development Inc. převody dat katastrální dokumentace, které
zahrnují výsledky zeměměřických prací za více než dvěstě-
leté období.

Vytváření digitálních podkladů se nemůže ovšem omezit
na pouhou digitalizaci původních podkladů, které se zacho-
valy většinou v podobě měděných tiskových desek původ-
ního vyměřování - v dalším označované jako mapové listy -
a mapových listů vyznačujících pozemkové vlastnictví (Mas-
ter Title Plats), ale zahrnuje matematické výpočty pro polo-
hové upřesnění umístění hraničních kamenů na základě mě-
řených směrů a vzdáleností z nejvíce důvěryhodných
stávajících podkladů.

Tím vzniká Geografická souřadnicová báze dat (Geograp-
hical Coordinate Data Base = GCDB) jako další vývojový
stupeň katastrálních produktů, které BLM poskytuje [7].

Popišme nyní stručně jednotlivé technologické části vý-
robní linky, kterými jsou:
5.1 vyhodnocení a výběr,
5.2 vstup dat do počítače,
5.3 předběžné zpracování,
5.4 poddělení obrazu pro vyrovnání mapového listu,
5.5 vyhodnocení produktu,
5.6 proces regionálního vyrovnání.

Státní sekretář - Montgomery
Úřad pro správu pozemků - Anchorage
Úřad pro správu pozemků - Phoenix
Úřad pro správu pozemků - Little Rock
Úřad pro správu pozemků - Sacramento
Úřad pro správu pozemků - Denver
Sbor pověřenců - Tallahassee
Úřad pro správu pozemků - Boise
Státní sekretář - Springfield
Archivář státní knihovny - lndianapolis
Státní sekretář - Des Moines
Státní auditor a registrátor - Topeka
Úřad pro správu pozemků - Baton Rouge
Státní department pokladny - Lansing
Oddělení úschov - Saint Paul
Komisař pro státní pozemky - Jackson
Zeměměřický úřad - Rolla
Úřad pro správu pozemků - Billings
Státní zeměměřič - Lincoln
Úřad pro správu pozemků - Reno
Úřad pro správu pozemků - Santa Fe
Komise pro ochranu státních vod -Bismarck
Úřad pro správu pozemků - Santa Fe, New Mexico
Státní auditor - Columbus
Úřad pro správu pozemků - Portland
Úřad pro správu pozemků - Billings, Montana
Úřad pro správu pozemků - Salt Lake City
Úřad pro správu pozemků - Portland, Oregon
Department přírodních zdrojů - Madison
Úřad pro správu pozemků - Cheyenne

Při zpracování se užívá produkce GCDB. Většina již do-
končených měřických bloků (townships, přibližně osm tisíc)
byla zpracována pomocí software PCCS na velkých počíta-
čích Prime. PCCS se zde zavádí jako akronym pro souřad-
nicový výpočetní systém PLSS (PLSS Coordinate Compu-
tational System). PCCS představuje celý rozsáhlý soubor
výpočetních programů, které se užívají buď jednotlivě nebo
v návaznosti na celou škálu dalších výpočetních zadání. Pro-
gramy vytvořili zkušení katastrální zeměměřiči a byly shro-
mážděny v rámci počáteční fáze produkce GCDB. Většina
současných prací (asi tři tisíce měřických bodů) se uskuteč-
nila na osobních počítačích (PC) pomocí software pro pro-
vádění měřických prací GCDB Measurement Management
= GMM), který lze získat i v úpravě pro velký počítač Prime.

Přistupme tedy k výše uvedeným technologickým oddí-
lům.

5.1 Vyhodnocení a výběr

Vyhodnocení a výběr začíná sběrem všech podkladů tvoří-
cích úřední katastrální měřickou dokumentaci a státní geo-
detické základy. Celý časový vývoj uskutečněné a uložené
dokumentace je uložen na mikrofiších. Obsahuje jak pří-
slušné mapové zobrazení, tak i poznámky k původnímu mě-
ření i následná nezávislá měření a přeměřování, výsledky
státních federálních měřických prací (vykonaných např. Les-
nickou službou nebo Reklamačním úřadem), popř. i práce
některých soukromých zeměměřičů.

Po shromáždění podkladů následuje vyhodnocení jejich
přesnosti, úplnosti a vhodnosti pro začlenění do GCDB. Při
tom se jednotným postupem označují body, jak je znázor-
něno na obr. 3. Označení rohových bodů sekce PLSS je šes-
timístné a logicky určuje umístění bodu v rámci daného mě-
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řického bloku. Průsečíky sedmi severojižních spojnic se se-
dmi východozápadními vytvářejí rohy sekcí v případě stan-
dardního měřického bloku. Příslušné šestimístné označení se
skládá z předpony vyznačující severojižní spojnici a přípony
pro východozápadní spojnici. Číslování počíná jihozápadním
rohem a roste na sever a východ. Další poddělení v rámci
každé sekce ukazuje příklad na obr. 4 pro čtvrtinové a šest-
náctinové rohové body PSSS v sekci číslo 31.

V GCDB se také vyznačují hraniční rohové body PLSS,
které nespadají do pravidelného pravoúhlého měřického
systému. Sem patří např. říční meandry nebo zaměření držby
malého rozsahu, grantové hranice, hranice reservací, měření
nerostného bohatství, měření pro zákres držby (Homestead
Entry Surveys) a další případy měření, které nelze jednoduše
zahrnout do jinak celkem pravidelné soustavy PLSS. Takové
případy pak mají zvláštní identifikační čísla bodů, jejichž
předpona upřesňuje odlišný druh měření.

GMM software:
a) umožňuje výpočet zeměpisných souřadnic rohových hra-

ničních bodů PLSS, užívaných v úředním katastrálním vy-
měřování,

b) poskytuje odhad jakosti jak vstupních dat, tak i souřadnic
měřických bodů,

c) ukládá naměřené hodnoty a vypočtené souřadnice měřic-
kých bodů,

d) poskytuje možnost výstupu datových souborů pro takové
formáty, které usnadňují přenos dat do dalších systémů,
které využívají takto vypočtené souřadnice rohových hra-
ničních bodů PLSS ([8], s. 1-4).

Předběžné zpracování matematickými postupy ověřuje vzá-
jemnou návaznost jednotlivých měřických bloků. Zde hraje
svou roli i čas, kdy bylo měřeno v terénu. Obecně bývají no-
vější měření lepší než ta starší, uskutečněná Všeobecným
pozemkovým úřadem (General Land Office = GLO). Mě-
ření stabilizovaná měděnými značkami bývají též zpravidla
lepší než práce smluvních zeměměřičů, jištěné kamennou
stabilizací. Podobně vycházejí lépe uzávěry měření pro
správu nerostného bohatství než výsledky pravoúhlého vy-
měřování.

Veškeré výsledky odhadů se připojují k příslušnému číslu
standardního identifikátoru (SID). Odhadnutá spolehlivost
pak slouží jako podklad pro váhové vyrovnání ([8], s. 1-7,
[9]).
Vyrovnání představuje třístupňová analýza zahrnující:
a) vyrovnání polygonových pořadů,
b) rozbor dat na mapovém listu za užití metody nejmenších

čtverců za podmínky návaznosti jen na jediný bod geode-
tických základů,

c) vyrovnání příslušného měřického bloku s navázáním na
všechny dostupné podklady geodetických základů.

5.4 Poddělení obrazu pro vyrovnání mapového
listu

Během výrobního postupu se odstraňují případné zjištěné
chyby. Často pomůže grafické porovnání nevyrovnaných dat.
Vyrovnáním k jedinému bodu geodetických základů se zís-
kává odhad pro úspěšnost vzájemného vyrovnání měřických
dat a poskytuje se tak i možnost soustředit se na problémové
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oblasti. Po úplném vyrovnání se získají hodnoty potřebných
posunů polygonových pořadů a tyto hodnoty se porovnávají
s apriorními odhady přesnosti původního měření.

Své místo v celém postupu má také robustní vyrovnání,
zejména pro vyhledávání hrubých chyb. Výsledné vypočtené
průměrné hodnoty výsledků poskytují další odhad chyb pro
převyrovnaný měřický blok (township).

Současně s výslednými vyrovnanými souřadnicemi roho-
vých hraničních bodů PLSS se vypočtou i odpovídající chy-
bové elipsy s výslednou statistickou pravděpodobností.

Další fázi představuje vytváření bloků z většího počtu mě-
řických bloků, čili vytváření souvislého bezešvého zobrazení
rozsáhlejšího území. Vyskytnuvší se náhodné i hrubé chyby
objeví simultánní analýza a vyrovnání metodou nejmenších
čtverců. Při tom se berou v úvahu váhy jednotlivých poly-
gonových pořadů i spolehlivost geodetických základů, které
jsou po ruce. Oblasti s malou hustotou bodů geodetických
základů si mohou vynutit v této fázi nové zaměření dalších
měřických pevných bodů.

6. Závěr

Popsaný postup užitý v BLM - byť využívá stávající vyrov-
nané geodetické základy kontinentálních Spojených států -
postupuje při řešení zpřesňování podrobného měření a jeho
digitálním uložení v GCDB na první pohled paradoxně z ma-
lého do velkého. To je ovšem pouze povrchní pohled, pro-
tože ve svých základech si katastrální měření - vytvářené
zhusta stolovou metodou - takový přístup vyžaduje.

Obrovské výhody automatizace GCDB unifikovanými vě-
tami PLSS spolu s přesnou interpretací stávající katastrální
dokumentace představují podstatný pokrok pro katastr ve-
řejného statku západní části kontinentálních Spojených států.
Lze očekávat, že zeměměřiči a programátoři firmy Infotec
spolu se svými kolegy z BLM vytvoří pro třicet států Dnie
Národní katastrální vrstvu dat.

Rozšiřování těchto informací pro veřejnost a jejich další
využívání soukromými firmami i úředními místy podporují
uzavírané smlouvy o spolupráci. Tak byla např. uzavřena
v roce 1994 smlouva se Státním pozemkovým úřadem No-
vého Mexika (New Mexico State Land Office = NMSLO)

100600 200600 300600 400600 500600 600600

100500 200500 300500 400500 500500 600500

100400 200400 300400 400400 500400 600400

100300 200300 300300 400300 500300 600300

100200 200200 300200 400200 500200 600200

100100 200100 300100 400100 500100 600100

[l0]. Na jejím základě vyřizuje NMSLO požadavky na data
z BLM. Na oplátku získá BLM obdobnou možnost přístupu
a služeb pro data NMSLO. Tím sdílené informace zamezí
duplicitám a tak sníží administrativní náklady.
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[2] OWEN, D.-THUROW, G.: Building the National Cadastral
Layer: The BLM Geographic Coordinate Data Base (GCDB)
Project. [Tvorba Národní katastrální vrstvy: Projekt geografické
souřadnicové báze dat Úřadu pro správu pozemků.] URISA
1994, s. 455-463. [Copyright Urban and Regional Information
Association ].

[3] RYSAVÝ, J.: Vyšší geodesie. 1. vydání. Praha, Česká matice
technická 1947.

[4] SONNENBURG, D.-DWYER, M.: TheLegal Land Parcel: The
Foundation of Land Information Systems in the Bureau of Land
Management. [Právně definovaná pozemková parcela: Základ
systémů informací o pozemcích v Uřadě pro správu pozemků.]
American Congress of Surveying and Mapping - American So-
ciety of Photogrammetry and Remote Sensing Technical Paters,
1988, díl 1, s. 51-59.

[5] Bureau of Land Management: Public Land Survey System,
Geographic Data Base. [Měřický systém veřejného statku,
geografická báze dat.] Washington, D.C. US Govemment Prin-
ting Office 1990. s. 73.

[6] DOMARATZ, M. A.: OMB Revises Circular A-16; Federal
Geographic Data Committee Organized. [Úřad pro správu a roz-
počet reviduje cirkulář A-16; byl zřízen Federální výbor pro
geografická data.] FGD newsletter č. 1, 1991. US Geological
Survey, Reston, VA, s. 1-3. [Vyd. Michael Domaratz.]

[7] GILSON, H.: Cadastral Survey 2000. [Katastrální měření
2000.] Surveying and Land Information Systems, 1991, díl 51,
č. 4, s. 267-271.

[8] Bureau of Land Management: GMM Users Manual. [Příručka
pro uživatele software pro řízení měřických prací v geografické
souřadnicové bázi dat.] US Department of the Interior, Bureau
ofLand Management and New Mexico State Land Office, 1992,
díl 3, gedb Methods and Proceudres, s. 73.

[9] GILSON, H.: Managing Cadastral Data With Reliability Indi-
cators. [Vybavení katastrálních dat ukazateli spolehlivosti.] Pro-
fessional Surveyor, 1993, díl 13, č. 3, s. 19-25.

[10] Bureau of Land Management: BLMlState AI!nounce Data Sha-
ring Agreement. [Dohoda o sdílení dat mezi Uřadem pro správu
pozemků a státem.] US Department of the Interior, Bureau of
Land Management and New Mexico State Land Office, New
Release, 1994, s. 2.
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KARTOGRAFICKÁ SPOLECNOST Na začátku letošního roku vy-
CR hlásila Kartografická společ-

nost Ceské republiky soutěž
Mapa roku 1998. Jedná se
o první ročník soutěže českých
mapových produktů. Ve dvou
kategoriích - tištěné mapy

. a digitální produkty - budou
hodnocena mapová díla vy-

daná na území CR českým vydavatelstvím. Přihlášené produkty mu-
sely splňovat podmínku, že v roce 1998 byly vydány v I. vydání a že
neporušují autorský zákon. Po uzávěrce byly do soutěže přijaty ná-
sledující produkty:

Kategorie tištěné mapy:

I. Skolní geologická mapa CR

2. CR - Administrativní mapa krajů
a okresů

3. Autoatlas CR I : 250 000
4. Atlas Brno a okolí I : 16000
5. Pálava - cykloturistická mapa

I: 25 000
6, CR - Mapa správního rozdělení
7. Praha - Atlas ortofotomap 1:6 000

8. Autoatlas CR 1 : 100 000
9. Rodinný atlas světa

10. Republika československá 1933
II. Hvězdná obloha 2000.0
12. Ceská republika I : 335 000
13. Průvodce dálniční a silniční sítí
14. CR - Hrady a zámky
15. JOG-G (Mapa pro společné

operace NATO - pozemní verze)
16. JOG-A (Mapa pro společné

operace NATO -letecká verze)
17. Ceská Kanada
18. Národní kulturní památky
19. Jižní Cechy
20. Krkonoše 1 : 50 000

22. Multimediální atlas Prahy
23. Mapa Prahy 98
24. InfoMapa 6.0
25. Automapa Evropy

STIEFEL EUROCART,
spol. s r. o., Vyškov
STlEFEL EUROCART,
spol. s r. o., Vyškov
SHOCart, spol. s r. o., Zlín
SHOCart, spol. s r. o., Zlín
SHOCart, spol. s r. o., Zlín

Zeměměřický úřad, Praha
Kartografie Praha, a. s.,
IMIP, geodis Brno
Kartografie Praha, a. s.
Kartografie Praha, a. s.
ZES Brno, a. s.
ZES Brno, a. s.
ZES Brno, a. s.
Topograf, s. r. o., Praha
Geodézie CS, a. s.
Vojenský zeměpisný ústav,
Praha
Vojenský zeměpisný ústav,
Praha
B.A.T. Program
B.A.T. Program
B.A.T. Program
Geodézie Krkonoše, s. r. o.

Vojenský topografický
ústav, Dobruška
Kartografie Praha, a. s.
PJ Soft, s. r. o.
PJ Soft, s. r. o.
PJ Soft, s. r. o.

Přihlášené produkty budou vyhodnoceny podle stanovených krité-
rií, mezi kterými je např. hodnocení kompozice a matematických
prvků mapy, obsahu mapy (jeho úplnosti, správnosti a aktuálnosti),
čitelnosti, kvality technického provedení a estetického dojmu mapy.
Vítězové obou kategorij budou vyhlášeni na konferenci ,,INTE-
GRACE PROSTOROVYCH DAT" v Olomouci 7. až 9. záři 1999.

Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
tajemník KS ČR

Lexikon vlajek a znaků zemí světa. 1. vyd. Praha, Kartografie
Praha, a. s., 1998.
(048)929

V úvodní části o rozsahu jedné tiskové strany jsou uvedeny hlavní
údaje o publikaci, se kterými je vhodné se seznámit.

Státní vlajky a znaky je další kapitola v rozsahu dvou stran. Je v ní
uveden vývoj vlajek a znaků od vojenských praporů až po státní
vlajky a znaky. Dále jsou uvedeny (i graficky) části vlajkového listu
a části znaku.

Dalších čtrnáct stránek obsahuje mapovou část, která se skládá
z mapy světa a kontinentů. Politický kolorit mapek jasně rozlišuje
jednotlivé státy včetně jejich popisu. Hlavní město státu je vyzna-
čeno bílým kroužkem. Zeměpisná síť v rozsahu 10° zeměpisné šířky
a délky vytváři podklad pro číslování jednotlivých polí, což umož-
ňuje snadnou orientaci.

Textová část je zpracována abecedně podle jednotlivých států.
Každý stát má vyhraženu jednu stránku a v záhlaví je uveden název
státu v češtině a název státu v příslušném jazyku (psaný latinkou).
Dále je uvedeno státní zřízení a zobrazena státní vlajka a státní znak
v příslušných barvách. Vlajky jsou zobrazeny ve stejné velikosti, ale
mají uvedeny poměry stran. Jako další informace je uvedena veli-
kost státu v km2, počet obyvatel (bez udání data sčítání) a hlavní
město. V první části textu je popsán historický vznik státu a v druhé
části jsou popsány historické vývoje vlajek a znaku. U každého státu
v pravém horním rohu je zobrazena zeměkoule, na níž je vyznačeno
červeným bodem místo státu a číslo indexového pole.

V publikaci nedopatřením vznikly chybné údaje o poloze státu
Bahrajn, kde je uvedeno I 23 a má být I 24; u Cíny je uvedeno G 30
a má být H 30. U státu Kamerun je v zeměkouli vyznačen červený
bod na nesprávném místě.

V závěru publikace jsou uvedena pro jednotlivé státy jejich zá-
vislá území včetně informací o velikosti, počtu obyvatel a hlavním
městě.

Celkově lze publikaci označit za velmi dobrou, zejména s ohle-
dem na textovou část pojednávající o jednotlivých státech.

Ing. Aleš Hašek,
Praha

V plnom pracovnom nasadení a plný elánu a optimizmu oslávil dňa
17.4.1999 šesťdesiate narodeniny Ing. Marián Beňák, vedúci od-
boru špeciálnych činností (geodetických a geofyzikálnych meraní)
úseku technicko-bezpečnostného dohfadu Vodohospodárskej vý-
stavby, š.p., (VV) v Bratislave.

Rodák z Piešťan, študoval v Bratislave. Stredoškolské štúdium ab-
solvoval na jedenásťročnej strednej škole v roku 1956 a zememe-
račské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1961. Po jeho skončení nastúpil do
Riaditefstva vodohospodárskeho rozvoj a v Bratislave, od roku 1989
VY, kde vykonával a teraz ako vedúci odboru zabezpečuje geode-
tické a geofyzikálne práce pri výstavbe a prevádzke velkých vodo-
hospodárskych stavieb na Slovensku. V rámci tejto činnosti vyko-
nával funkciu zodpovedného geodeta investora na viacerých
vodohospodárskych stavbách (napriklad vodné diela Kráfová, Tur-
ček, Žilina). Bol odborným garantom a zároveň organizátorom 3 se-
mínárov (v rokoch 1978, 1984 a 1989) z oblasti merania posunov na
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vodohospodárkych stavbách a je každoročným odborným garantom
Slovenských geodetických dní za Komoru geodetov a kartografov
(KGK).
Ing. Beňák je publikačne činný. Od 1. 4. 1990 je členom re-

dakčnej rady (RR) Geodetického a kartografického obzoru (GaKO)
a od roku 1996 členom RR Slovenského geodeta a kartografa. Od
roku 1992 je členom Kolégia predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR. Je zakladajúcim členom Slovenského zvazu geodetov
(SZG - od roku 1991). Od roku 1993 bol jeho podpredsedom, v ro-
koch 1995 až 1997 predsedom a v súčasnosti je členom rady SZG.
Jubilant je aj zakladajúcim členom KGK (v roku 1996) a bol čle-

nom predstavenstva KGK. Od roku 1997 je podpredsedom predsta-
venstva KGK. Za pracovné účilie bol vyznamenaný.
Pri príležitosti významného životného jubilea sa k dlhému radu

gratulantov pripája aj kolektív redaktorova RR GaKO a želá Ing.
Mariánovi Beňákovi dobré zdravie, nové úspechy a spokojnosť
v osobnom živote.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

2. června 1999 - Ing. Petr Buchar, CSc., pražský rodák, absolvent
zeměměřického studia na Střední průmyslové škole zeměměřické
(SPŠZ) v Praze (r, 1962) a Stavební fakultě ČVUT v Praze (r. 1967).
Po praxi u n. p. Armabeton nastoupíl v r. 1969 na katedru mapování
Stavební fakulty ČVUT, kde se aktivně věnuje výpočetní technice
(CSc. r. 1983) a především matematické kartografii. V těchto obo-
rech též publikuje, je spoluautorem několika vysokoškolských skript.
Po řadu let působil jako externí učitel SPŠZ. Je členem Ceské kar-
tografické společnosti.

18. dubna 1999 - Ing. Ladislav Kupčík, narozen v Brně, zástupce
ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI)
v Opavě. Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v r. 1958
nastoupil na tehdejší Okresní měřické středisko v Bruntále. V roce
1966 přešel k zeměměřickému oddělení opavského Agroprojektu.
Při zaměstnání vystudoval obor geodezie na ČVUT v Praze (1968)
a v r. 1972 nastoupil jako vedoucí oddílu speciálních prací Střediska
geodezie v Opavě, od r. 1987 pak pracoval jako vedoucí útvaru ří-
zení a kontroly jakosti Geodezie, Opava. Od 1. 1. 1993 zastává
funkci zástupce ředitele ZKI v Opavě. V listopadu 1989 se výrazně
podílel na politických změnách v rámci okresu a kraje. Ing. L. Kup-
čík je jedním ze čtyř autorů projektu a vzniku Slezské univerzity
v Opavě.
12. června 1999 - Ing. Helena Ryšková, rodačka z Prahy, odborná
asistentka Ústavu geodezie Fakulty stavební Vysokého učení tech-
nického (VUT) v Brně. Obor zeměměřického inženýrství vystudo-
vala na ČVUT v Praze. Po praxi u Krajského vodohospodářského
střediska a Keramoprojektu v Brně pracovala v letech 1973-1987 na
tehdejší Krajské geodetické a kartografické správě pro Jihomorav-
ský kraj na úseku tvorby a obnovy státního mapového díla. V roce
1988 přešla do státního podniku Geodezie Brno jako vedoucí pro-
jektantka, po vzniku akciové společnosti Geodezie Brno v r. 1992
byla redaktorkou kartografické~o vydavatelství této akciové společ-
nosti. Od září 1995 působí na Ustavu geodezie FAST VUT v Brně,
kde přednáší mj. geodezii posluchačům stavebních oborů. Veřejně
je aktivně činná v tělovýchově a zejména v Českém svazu geodetů
a kartografů (členka Rady).

9. apríla 1999 - Ing. Zita Marková. Narodila se vo Vrbovom (okres
Piešťany). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte in-

žinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave (s vyznamenaním) v roku 1958 nastúpila do Geodetického
ústavu v Bratislave (GÚ), kde vykonávala práce mapovacie a fo-
togrametrické. V prácach pozemnej fotogrametrie pri spracúvaní
projektovej d.okumentácie pamiatkových objektov pokračovala od
roku 1966 v Ustave geodézie a kartografie v Bratislave a v Inžinier-
skej geodézii, n. p., závod v Bratislave. Po ročnom posobení v Slo-
venskej správe geodézie a kartografie (1970) prt;šla v roku 1971
do novovytváraného výpočtového strediska v GU, kde pomáhala
formovať činnosť oddelenia automatizovaného zobrazeni a a neskor
sa stala jeho vedúcou. Z tejto funkcie odišla v roku 1989 do
dochodku.
23. dubna 1999 - Ing. Jiří Řihák, narodil se a žije v Uherském
Brodě. Obor zeměměřictví vystudoval na ČVUT v Praze (r. 1957)
a potom celá léta působil v brněnské Geodezii. Od roku 1971 až do
odchodu do důchodu byl vedoucím oddílu v provozu mapování. Jeho
soustavné výborné výsledky na úseku nového mapování, zejména
při tvorbě Základní mapy velkého měřítka v Jihomoravském kraji,
byly vysoce uznávány a hodnoceny. Aktivně působil v odborné sku-
pině mapování bývalé Společnosti geodezie a kartografie Českoslo-
venské vědeckotechnické společnosti.
18. mája 1999 - prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., peda..gogíckýpra-
covník Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Zilinskej uni-
verzity (ŽU) v Ziline. Rodák z Brezna. Po absolvovaní zememerač-
ského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1959 nas!úpil do Ob-
lastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodé-
zie a kartografie) v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty vyko-
nával nové meranie a mapovanie. V rokoch 1961 až 1964 pracoval
v Pozemných stavbách v Poprade, ako vedúci projektant terénnych
úprav. Od 4. 4. 1964 posobí ako pedagóg na Fakulte prevádzky a eko-
nomiky dopravy a spojov (od roku 1990 SvF) Vysokej školy dopravy
a spojov (VŠDS) v Žiline, a to najskor na Katedre geodézie a geo-
techniky a od roku 1966 na Katedre leteckej dopravy, kde v rokoch
1972 až 1974 vykonával funkciu vedúceho katedry. V roku 1976 zís-
kal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor dopravná
technika bol vymenovaný 1. 5. 1981. V tomto roku sa opať stal ve-
dúcim uvedenej katedry. Túto funkciu vykonával až do novembra
1990, kedy bol vymenovaný do akademickej funkcie dekana SvF
VŠDS (teraz ŽU). Akademickú funkciu vykonával do 30. 6. 1996.
1. 7. 1996 bol vymenovaný za riaditefa Štátnej leteckej inšpekcie-
od 1. 7. 1998 Letecký úrad SR. Túto funkciu vykonával do 31. 3.
1999. Dňa 20.2. 1998 bol vymenovaný za profesora pre odbor do-
pravná a spojová technológia. NA KG SvF ŽU prednáša od 1. 7.
1996 predmety geodézia a základy kozmickej geodézie. Od 1. 4~
1999 posobí aj na Fakulte logistiky Vojenskej akadémie v Liptov-
skom Mikuláši. Je spoluautorom 4 monografií a autorom 5 dočas-
ných vysokoškolských učebníc z oblasti leteckej a satelitnej navigá-
cie. Úspešne referoval na 10 konferenciách a sympóziách (najma
z oblasti satelitnej navigácie). Má rozsiahlu prednáškovú a posud-
kovú činnosť.
29. května 1999 - Ing. Pavel Nedvěd. Narodil se v Městci Králové.
Absolvent Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze (1959), ředitel bý-
valého n. p. Geodézie, Liberec a dlouholetý člen kolegia předsedy
Českého úřadu geodetického a kartografického. Jeho odborná zdat-
nost a dobrá organizační a řídící práce byla oceněna několika vy-
znamenáními. V současné době je vedoucím ekonomicko-správního
odboru na Katastrálním úřadě v Liberci.
24. června 1999 - Ing. Mario Mareš, významný geodet v oblasti
civilního letectví. Po ukončení studia na Českém vysokém učení
technickém v Praze nastoupil u stavební správy organizace Česko-
slovenské aerolínie, kde prošel bohatou a úspěšnou praxí včetně
funkce hlavního geodeta a vedoucího útvaru Péče o základní fondy.
Jeho práce byla oceněna rezortními vyznamenáními. Byl dlouhole-
tým členem výboru pobočky tehdejší Ceskoslovenské vědeckotech-
nické společnosti v organizací Československé aerolinie a t~emní-
kem Ustřední odborné skupiny letecké dopravy při Ceském
ústředním výboru dopravy a spojů.

17. dubna 1999 - Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc., v letech 1979-1990
vedoucí katedry geodezie a pozemkových úprav Stavební fakulty
ČVUT v Praze, na níž působil od roku 1952. Rodák z Prahy. Hod-
nost kandidáta věd získal r. 1963, docentem byl jmenován r. 1979.
Je autorem nebo spoluautorem řady skript, expertíz a referátů. Vě-
nujese především přístrojové problematice. Po odchodu do důchodu
r. 1991 nepřerušil styky s katedrou, přednášel geodezii na Lesnické
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fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole a v současnosti
uvedený předmět přednáší na Dopravní fakultě Jana Pemera Uni-
verzity Pardubice.
21. dubna 1999 - Ing. Karel Maxmilián, rodák z Hrušova, okres
Mladá Boleslav. Zeměměřické studium absolvoval na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze v r. 1952. Celou svou odbornou ži-
votní dráhu věnoval mapování a evidenci nemovitostí - od r. 1954
v bývalém Oblastním ústavu geodezie a kartografie v Plzni, odkud
jako zástupce ředitele přešel roku 1~68 na bývalou Ústřední správu
geodezie a kartografie, pozdější ČUGK, do funkce ústředního od-
borného referenta; v tomto období byl členem redakční rady Geo-
detického a kartografického obzoru, v kterém též publikoval. Od
r. 1972 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografic-
kém a kartografickém, kde se věnoval zejména tvorbě Registru evi-
dence nemovitostí a technických předpisů. Dlouhodobě pracoval
rovněž v terminologické komisi při ČUGK. Byl aktivním členem
a funkcionářem bývalé Československé vědeckotechnické společ-
nosti.
22. apríla 1999 - doc. Ing. Viktor Gregor, CSc., pedagogický pra-
covník Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil sa v Necpaloch
nad Nitrou (dnes časť okresného mesta Prievidza). Po skončení ze-
memeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememerač-
ského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave pracoval v rokoch 1952 až 1953 v Banských projektoch
Teplice v Čechách. I. I. 1956 prešiel do fotogrametrického oddielu
Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave
a od I. 6. 1956 posobí ako pedagóg na KG Fakulty inžinierskeho
stavitefstva (od roku 1960 SvF) SVŠT (teraz STU). V roku 1966 zís-
kal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor foto-
grametria bol vymenovaný I. 12. 1981 na základe habilitačnej práce
v roku 1980. Od I. 2. 1991 do 31. I. 1994 bol vedúcim KG SvF
STU. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na
oblasť fotogrametrie, pričom sa aktívne zúčastňoval najej vývoji. Je
autorom 8 dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 6 v spolu-
autorstve, ďalej je autorom alebo spoluautorom 34 odborných a ve-
deckých prác, z toho 9 v zahraničných časopisoch a spoluautorom
Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratis-
lava 1998). Bol zodpovedným riešitefom 6, spoluriešitefom 18 výs-
kumných úloh a je spoluriešitefom 1 grantovej úlohy. Jeho pedago-
gická činnosť vzbudzuje zaslúženú pozornosť i v zahraničí. V rokoch
1970 až 1973 prednášal na Univerzite v Sulajmáníi v Iraku a v ro-
koch 1980 až 1982 na Univerzite v Bagdade (Irak), kde napísal
učebný text "Photointerpretation" a učebnú pomocku na cvičenia
z fotogrametrie. Bol školitefom vedeckých ašpirantov a má
rozsiahlu posudkovú a expertíznu činnosť. Aktívne pracuje v termi-
nologickej komisi i Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a zá-
služná je jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti. Je no-
sitefom vyznamenaní.
24. dubna 1999 - Ing. Jiří Hrdina, rodák z Napajedel, absolvent
Vysoké školy technické v Brně (r. 1952), bývalý vedoucí Střediska
geodezie v Uherském Hradišti. Jeho odborná zdatnost a práce v tech-
nických komisích byla oceněna několika vyznamenáními.
25. dubna 1999 - Ing. Josef Suráň, CSc., rodák z Jestřabí (okres
Zlín). Jako výzkumný pracovník Zeměměřického úřadu, Praha, byl
činný v oboru geodetických základů a geodetické astronomie. Jeho
bohaté teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti ho předurčily
pro práce v zahraničí. Jako expert OSN se zasloužilo vybudování
geodetických základů v Afghánistánu, kde působil v letech
1968-1975. Dále pracoval jako čs. expert v Nepálu a Iráku v letech
1980-83, kde byly zvláště oceněny jeho projekty vytyčování a vý-
stavby mostů. Velmi významně se podílel na konstrukci a vývoji
nového cirkumzenitálu s fotoelektrickou registrací. Významná je
i jeho široká činnost publikační, zejména z oblasti geodetické as-
tronomie.
22. května 1999 - Ing. Roman Bubák, bývalý vedoucí provozu au-
tomatizace výpočetního střediska Geodetického a kartografického
podniku, Praha. Po promoci na ČVUT v Praze r. 1954 pracoval
v Geodetickém a kartografickém podniku nejprve v provozech ni-
velace a triangulace. Od r. 1964 se zabýval automatizací geodetic-
kých a kartografických prací a mimořádně se zasloužilo zavedení
nové výpočetní a zobrazovací techniky do praxe. Jeho svědomitá
práce byla vždy vysoce hodnocena a oceněna několika vyznamená-
ními. Do důchodu odešel v r. 1990.
31. května 1999 - Ing. Bořivoj Delong, CSc •. Narodil se v Petř-
valdě u Karviné. Po ukončení zeměměřického studia na ČVUT
v Praze r. 1952 obhájil o čtyři roky později na této škole (již jako
pracovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického) kandidátskou disertaci z oblasti elektronického mě-

ření délek. Náměstkem ředitele VÚGTK byl jmenován r. 1968, ře-
ditelem r. 1972. Problematiku dálkoměrů externě přednášel na oboru
geodezie a kartografie ČVUT. V r. 1978 byl jmenován ředitelem od-
boru speciálních geodetických pr!icí na tehdejším Českém úřadě
geodetickém a kartografickém (CUGK), kde se věnoval především
dálkovému průzkumu Země. Později působil ve funkci ředitele se-
kretariátu předsedy ČÚGK. Byl členem kolegia tehdejší Českoslo-
venské akademie věd, vědecké rady ČVUT a zastával i řadu dalších
funkcí ve vědeckých a odborných organizacích. Od I. 7. 1972 do
5.2.1990 byl předsedou redakční rady GaKO. Do důchodu odešel
vr.1990.
10. června 1999 - Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc., pedagog ka-
tedry speciální geodezie Stavební fakulty CVUT v Praze a vedoucí
Celostátní odborné gesce pro využití laserové techniky v inže-
nýrské geodezii a při měření podzemních prostor při Stavební fa-
kultě ČVUT. Narodil se v Praze. Absolvoval zeměměřické stu-
dium na ČVUT (r. 1952). Do r. 1967 byl zaměstnán v Ústavu pro
výzkum rud, hodnost CSc. obhájil r. 1957 na Přírodovědecké fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě laserové techniky se za-
měřil zejména na využití vysokofrekvenčních elektromagnetic-
kých metod v geologické prospekci; pravidelně publikuje zejména
v oblasti laserů. Docentem byl jmenován r. 1996. Aktivně praco-
val v tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti a byl
členem Mezinárodní společnosti užité geofyziky EAEG. Nyní je
členem Českého svazu geodetů a kartografů a Společnosti důlních
měřičů a geologů a v mezinárodním měřítku působí v pracovní
skupině 6.6 Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) a je též čle-
nem 3. komise Mezinárodní společnosti důlních měřičů (ISM).
Vedle své pedagogické činnosti se podílí i na vědecko-výzkumné
činnosti, v současnosti vede grantový projekt Grantové agentury
České republiky.

4. dubna 1999 - Doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc., brněnský rodák.
Po absolvování dopravního stavitelství na ČVUT v Praze se stal asi-
stentem geodezie na katedře speciální geodezíe Stavební fakulty
ČVUT (geodezii přednášel posluchačům stavebních směrů). Zabý-
val se elektroníckým měřením délek (hodnost CSc. r. 1960) a pro-
blematikou refrakce. Je publikačně činný a je autorem několika
skript a učebnic. Habílítoval se v r. 1967 v oboru geodezie prací
o refrakčních vlivech při měření délek. Docentem byl jmenován
o rok později (1968). Věnoval se též zaměřování památkových ob-
jektů a uvedený předmět rovněž přednášel. Jeho bohaté zkušenosti
byly využity při tvorbě norem, měřických instrukcí a metodických
návodů. Stále ještě se účastní výuky geodezie v terénu pro poslu-
chače stavebních směrů a zabývá se dějinami mezoamerických
Indíánů.
27. dubna 1999 - Ing. Vladimír Herka. Narodil se v Lužici u Ho-
donína. Absolvent oboru geodezie Vysoké školy technické v Brně
(r. 1951). Do r. 1970 působil v brněnském Hydroprojektu, poté pře-
šel do Techníckého muzea v Brně, do funkce zástupce ředitele. V uve-
dené funkci se zasloužíl o uspořádání, konzervaci a dokumentaci sbí-
rek měřických přístrojů i map a jejich rozšíření.
2. května 1999 - Ing. Josef Kasl, rodák z Litic u Plzně. V oboru pra-
coval od r. 1949, r. 1960 ukončil dálkové studium geodezie na ČVUT
v Praze. Věnoval se především otázkám automatizace geodetických
a kartografických prací. R. 1972 byl jmenován ředitelem bývalého
n. p. Geodezie Plzeň. Jeho řídící práce a ostatní společensko-odborné
aktivity byly po zásluze oceněny několíka vyznamenáními.

13. dubna 1999 - Ing. Karel Hodač. Titul zeměměřického inženýra
získal r. 1945 na ČVUT v Praze po předchozím věznění v koncent-
račních táborech. Prošel bohatou praxí, kterou započal v družstvu
Geoplán, jehož byl později předsedou. Po soustředění geodetické
služby přešel na Ministerstvo zemědělství, kde se vypracoval do
funkce vedoucího úseku pozemkových úprav. Publikoval řadu prací,
včetně dvou knih a učebnice pro Střední průmyslovou školu země-
měřickou. Aktivně působí I i v dřívější Ceskoslovenské vědecko-
technické společnosti a byl zástupcem republiky v Mezinárodní fe-
deraci zeměměřičů.
7. mája 1999 - Ing. Ján Valovič. Narodil sa v Jaslovciach (teraz časť
obce Jaslovské Bohunice), okres Trnava. Po skončení zememerač-
ského ínžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej
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školy technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do Inšpektorátu
katastrálneho vymeriavania v Košiciach. V roku 1948 prichádza do
Bratislavy. Tu p6sobil v Katastrálnom meračskom úrade, vo Foto-
grametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a karto-
grafickom ústave a v Geodetickom ústave, kde prešiel prácami r6z-
neho druhu a vykonával viaceré funkcie. Popri týchto prácach viac
rokov p6sobil ako externý pedagóg na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Bratislave pri výchove geodetov a kartografovo V roku
1970, na základe konkurzu, prešiel do Výskumného ústavu geodé-
zie a kartograrie v Bratislave, kde riešil výskumné úlohy z oblasti
mapovania, mikrografie, terminológie a česko-slovenských štátnych
noriem. V rokoch 1970 až 1977 bol členom redakčnej rady nášho
časopisu. V máji 1980 odišiel do d6chodku. Je nositefom vyzname-
naní.

4. června 1999 - Ing. Miroslav Herda, CSc., významný předsta-
vitel inženýrské geodezie. Odbornou dráhu nastoupil 1939 ve Stát-
ním zeměměřickém a kartografickém ústavu v Praze. Po válce pro-
šel několik pracovišť zaměřených na stavební a průmyslová měření,
od r. 1954 působil v Ústavu geodezie a kartografie, kde r. 1961
získal hodnost CSc. Od r. 1966 pracoval ve Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém a kartografickém, kde se věnoval in-
žeýrské geodezii, standardizaci a metrologické a technologické
činnosti a zastával funkci vedoucího oddělení inženýrské geode-
zie. Po odchodu do důchodu r. 1985 pracovalo dva roky později
jako expert pro výstavbu metra v Havaně (Kuba). Je publikačně
činný, mnohé jeho práce jsou známy i v zahraničí, a je autorem
několika patentů. Rovněž jeho normotvorná činnost je po zásluze
vysoce oceňována.

15. dubna 1999 - Doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc. Po absolvování
zeměměřického studia na CVUT v Praze nastoupil v r. 1938 k Vo-
jenskému zeměpisnému ústavu, Praha a podílel se na triangulaci na
Moravě, později na Slovensku. R. 1945 se stal na své Alma Mater
asistentem u prof. J. Ryšavého a od r. 1951 přednášel geodezii a za-
nedlouho i měření podzemních prostor. R. 1961 přešel do vý-
zkumného ústavu inženýrského studia ČVUT. Byl publikačně činný
v uvedených oborech - o tom svědčí na 34 samostatných titulů (ně-
které vyšly i v zahraničí), je autorem i několika vysokoškolských
skript.

28. května 1999 - Ing. Martin Baumann, rodák z Trhanova, ab-
solvent pražského ČVUT. Od r. 1954 pracoval v resortu, naposledy
ve funkci vedoucího Střediska geodezie v Jablonci nad Nisou. Po
dlouhou dobu zastával funkci předsedy Krajského výboru tehdejší
Československé vědeckotechnické společnosti v Liberci.
22. června 1999 - Ing. Jiří Adámek, CSc., v letech 1954-74 vý-
znamný vědecký pracovník VÚGTK, autor postupů rozšířených
v praxi.

2. dubna 1914 - před 85 lety se v Pardubicích narodil Ing. Vrati-
slav Chudoba. Po získání titulu zeměměřického inženýra na Vy-
soké škole speciálních nauk ČVUT v Praze v r. 1938 se věnoval od
r. 1939 nivelačním pracím. Od r. 1948 působil v tehdejším Geode-
tickém ústavu v gravimetrickém oddělení, jehož vedoucím se stal
r. 1955. Zasloužil se o vybudování první čs. gravimetrické sítě, kte-
rou z větší části sám zaměřil Norgaardovým gravimetrem. K této
oblasti byla zaměřena i jeho publikační činnost. Nejvýznamnější
prací byla "Československá gravimetrická síť I. a II. řádu", uveřej-
něná v Geofyzikálním sborníku (ČSAV, 1957). Zemřel 24. 8. 1984
v Praze.
2. dubna 1914 - před 85 lety se narodil Ing. Jan Karda, CSc., od-
borný asistent bývalého Ústavu praktické geometrie ČVUT v Praze.
V r. 1946 nastoupil jako asistent u prof. J. Potužáka. Zabýval se pře-
devším paralaktickou polygonometrií a získal- jako jeden z prvních
- hodnost kandidáta věd. Zemřel 14.6. 1961 v Praze.
13. dubna 1914 - před 85 lety se narodil Ing. Ladislav Hromádka,
bývalý technický náměstek tehdejšího n. p. Geodézie Brno
(1972-1975). Bohatou praxi získal u několika geodetických podniků

a jeho činnost byla vždy charakterizována racionalizačními snahami,
podal několik zlepšovacích návrhů. Úspěchy při tvorbě map střed-
ních a velkých měřítek a činnosti v dřívější Ceskoslovenské vědec-
kotechnické společnosti byly po zásluze oceněny několika vyzna-
menáními. Zemřel 1. 4. 1993 v Brně.
16. dubna 1909 - před 90 lety se v Libštátě v semilském okrese na-
rodil Prof. Ing. Dr. Josef Klobouček. Po absolvování zeměměřic-
kého studia na ČVUT se stal r. 1930 asistentem u prof. J. Ryšavého,
r. 1937 obhájil disertaci ar. 1947 se habilitoval pro obory nižší geo-
dezie a fotogrammetrie, profesorem byl jmenován r. 1952. Vědec-
kou a publikační činnost zaměřil především na problematiku foto-
grammetrie, po řadu let byl předsedou Čs. fotogrammetrické
společnosti. Do výslužby odešel roku 1963. Zemřel 29. 3. 1981
v Praze.
24. dubna 1909 - před 90 lety se narodil v Olši u Tišnova Ing. Mi-
roslav Hájek. Absolvent České vysoké školy technické v Brně v r.
1933. Do r. 1939 pracoval v Inspektorátu katastrálního vyměřování
v Trenčíně, poté pokračoval v novém měření u Katastrálního měřic-
kého ústavu a tehdejšího Oblastního ústavu geodezie a kartografie
v Brně, kde úspěšně vedl mapování měřítek I : 1000, I : 2000 a
1 : 10 000. Pracoval v dřívější Československé vědeckotechnické
společnosti. Zemřel 8. 12. 1984 v Brně.
24. apríla 1549 - pred 450 rokmi sa narodil v Bardejove Juraj He-
nisch, všestranný renesančný učenec - polyhistor. Autor desiatok
prác z astronómie, z geografie, z histórie, z matematiky a z medi-
cíny. Jeho slávne dielo "Prehfad starého a nového zemepisu" (Epi-
tome geographiae veteris et novae - Augsburg 1577), v ktorom po-
dal základy zemepisu a jeden z prvých zemepisov Slovenska, patrí
medzi prvé diela tohto druhu v6bec. Zomrel31. 5. 1618 v Augsburgu
(Nemecko).
28. apríla 1929 - pred 70 rokmi sa narodil vo Vrútkach (okres Mar-
tin) Ing. Alfonz Bartoš. Po absolvovaní zememeračského inžinier-
stva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVST) Qracoval
v rokoch 1952 až 1953 v Banských projektoch Teplice v Cechách
v oblasti inžinierskej geodézie. 1. 1. 1956 prichádza do Geodetic-
kého, topografického a kartografického ústavu v Bratislave, od
roku 1957 Geodetický ústav, kde vykonával najma práce triangu-
lačné, a to ako vedúci čaty a oddielu. V rokoch 1970 až 1972 poso-
bil v Oblastnom ústave geodézie v Bratislave ako samostatný in-
špektor pre koordináciu geodetických prác a nesk6r vedúci
technickej dokumentácie (TD). 1. 1. 1973 prešiel do Geodézie,
n. p., Bratislava do funkcie vedúceho TD a mapovej služby. Od
1. 10. 1973 do 30. 6. 1989, t.j. do odchodu do d6chodku, pracoval
v Slovenskom úrade geodézie a kartografie ako ústredný odborný
referent, vedúci oddelenia geodézie a kartografie a vedúci odborný
referent špecialista. V rokoch 1972 až 1975 absolvovaL prvý beh
postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Staveb-
nej fakulte SVST. Bol nositefom rezortných vyznamenaní. Zomrel
4.9. 1989 v Bratislave.
7. mája 1904 - pred 95 rokmi sa narodil v Príbovciach (okres Mar-
tin) doc. Ing. Tibor Lukáč. Zememeračské inžinierstvo absolvo-
val na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde aj začala
jeho bohatá prax v roku 1932 vo Vojenskom zemepisnom ústave.
Po jeho zrušení v roku 1939 prechádza do Ministerstva vnútra
v Prahe. V roku 1950 prichádza do Bratislavy, kde v SI9venskom
zememeračskom a kartografickom ústave (SLOVZAKU) zakladá
kartografickú tvorbu a reprodukciu máp s, celoslovenskou p6sob-
nosťou. V roku 1954, keď bol SLOVZAKU premenovaný na Geo-
detický, topografický a kartografický ústav, stal sajeho riaditefom.
V rokoch 1956 až 1958 zakladal kartografické a polygrafické
oddelenie v Správe geodézie a kartografie na Slovensku. Popri
týchto prácach od roku 1954 externe prednášal úžitú kartografiu
a kartografickú reprodukci u na Fakulte inžinierskeho stavitefstva
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVST), kde
v roku 1958 sa stal odborným asistentom. V máji 1960 bol vyme-
novaný za docenta pre odbor užitá kartografia a reprodukcia máp
a v rokoch 1960 až 1970 bol vedúcim Katedry mapovania a po-
zemkových úprav Stavebnej fakulty SVST. VOfebruári 1972 odi-
šiel do d6chodku. Bol nositefom vyznamenaní. Zomrel 28. 4. 1993
v Bratislave.
10. května 1899 - před 100 lety se narodil akademik Otakar Bo-
růvka, rodák z Uherského Ostrohu, profesor matematiky na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Stavební inže-
nýrství vystudoval na České vysoké škole technické v Brně r. 1920,
matematiku a fyziku na brněnské univerzitě, kde r. 1923 obhájil dok-
torát. Docentem brněnské Masarykovy univerzity byl jmenován r.
1923, mimořádným profesorem r. 1928 a řádným profesorem r. 1945.
Přestože se ve své vědecké práci věnoval především teoretické pro-
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blematice, projevoval plné pochopení a podporu aplikacím mate-
matiky v technických oborech. R. 1952 byl zvolen do Čestného vý-
boru 50 světových matematiků v Paříži. Členem-korespondentem
Československé akademie věd byl jmenován r. 1953, akademikem
v r. 1965. Zemřel 22. 7. 1995.

15. května 1909 - před 90 lety se narodil Ing. Josef Pokorný, v ak-
tivní službě vedoucí Střediska geodezie v Tišnově a Blansku
(1957-1971). Od r. 1933 působil u katastrálních měřických úřadů
(KMÚ) v Sevljuši, Užhorodě a Svalavě (Ukrajina), po r. 1939 u KMÚ
Tišnov, Hodonín, později u Krajského národního výboru ve Zlíně
a jako vedoucí oddílu u Oblastního ústavu geodezie a kartografie,
Brno. Po odchodu do důchodu (r. 1971) se zabýval znaleckou čin-
ností. Zemřel 16. 11. 1987 v Tišnově.

16. května 1914 - před 85 lety se narodil Ing. Vojtěch Návrat, ab-
solvent České vysoké školy technické v Brně (r. 1936), odborný asi-
stent u prof. Semeráda. Po působení u měřických oddělení ve státní
správě se v roce 1954 stal vedoucím měřického oddělení podniku
Povodí Moravy v Brně. Zemřel 11. 4. 1994 v Brně.

22. mája 1914 - pred 85 rokmi sa narodil v Bratislave prof. dr.
Ing. Pavel Gál, DrSc. Zememeračské inžinierstvo študoval na Vy-
sokej škole technickej v Brne. Potom pracoval v Katastrálnom me-
račskom úrade v Komárne a v Bratislave a nesk6r vo Fotograme-
trickom ústave pre Slovensko v Bratislave. V roku 1940 začal
prednášať, ako externý pracovník, na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave (SVŠT). Tu sa stáva v roku 1942 suplen-
tom a správcom Ústavu fotogrametrie a fotografie a od 1. 1. 1947
profesorom geodézie a fotogrametrie. Vedeckú hodnosť DrSc. zís-
kal v roku 1965. Svojou usilovnosťou, neúnavnou a ciefavedomou
prácou, spojenou s nadaním, sa stal vynikajúcim odborníkom,
ktorý je dobre známy vo svetovej fotogrametrickej verejnosti. Roz-
siahla je jeho publikačná činnosť. Napísal 14 dočasných vysoko-
školských učebníc, 9 monografií a vysokoškolských učebníc
a vyše 60 vedeckých a odborných prác. V rokoch 1968 až 1972
bol prezidentom 6. komisie Medzinárodnej fotogrametrickej spo-
loenosti. Bol nositefom vyznamenaní. Zomrel5. 9. 1979 v Bratis-
lave.

31. května 1924 - před 75 lety se v Praze narodil Ing. Milan
Brychta. Po studiích na gymnásiu absolvoval r. 1948 zeměměřický
obor ČVUT v Praze. Bohatou praxi získal ve Vojenských stavbách,
r. 1964 nastoupil na katedru speciální geodezie Stavební fakulty
ČVUT jako odborný asistent. Byl členem předsednictva společnosti
geodezie a kartografie tehdejší Československé vědeckotechnické
společnosti, v letech 1978-1988 předsedou 6. odborné skupiny,
členem Národního komitétu a delegátem Mezinárodní federace ze-
měměřičů (HG) inženýrské geodezie, mezi roky 1969-1972 sekre-
tářem 6. komise HG. Autorsky spolupracoval na tvorbě anglicko-
českého geodetického slovníku a několika skript. Zemřel 5. 2. 1993
v Praze.

3. června 1914 - před 85 lety se v Bobrůvce v okrese Žďár n. Sáza-
vou narodil Ing. František Sobotka. Pracoval na tehdejší Krajské
geodetické a kartografické správě v Opavě a zastával funkci vedou-
cího Střediska geodezie v Přerově. ZemřelI. 1. 1993 v Lipníku n.
Bečvou.

8. června 1899 - před 100 lety se narodil Ing. Vojtěch Král, absol-
vent ČVUT v Praze, bývalý zástupce vedoucího Střediska geodezie
pro hlavní město Prahu. Pracoval zejména v oblasti městských po-
Iygonových sítí.

23. júna 1929 - před 70 rokmi sa narodil v Báhoni (okres Pezinok)
Ing. Alojz Koiš. Po absolvovaní zememeračského unžinierstva na
FakuJte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vy-
sokej školy techníckej v Bratislave nastúpil v roku 1954 do Geode-
tického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave. Po
jeho rozčlenení (1. 1. 1957) pracoval v Kartografickom a repro-
dukčnom ústave a v Kartografii, n. p., Bratislava, ako vedúci karto-
grafického oddielu, samostatný redaktor máp a výrobný inžinier.
V roku 1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od
1.7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde pracoval na
úseku cien. Bol nositefom rezortného vyznamenania. Zomrel 8. 6.
1976 v Trnave.

26. června 1929 - Ing. Bořivoj Havlíček, ředitel tehdejší Krajské
geodetické a kartografické správy (KGKS) v Českých Budějovi-
cích. Po studiích zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze na-
stoupil u KNV v Českých Budějovicích. V r. 1959 přešel do resortu
geodezie a kartografie, pracoval převážně v dřívějším Oblastním
ústavu geodezie v Českých Budčjovicích, kde získal bohatou praxi.
Jeho práce byla oceněna několika vyznamenáními. Zemřel v lednu
1982.

29. júna 1939 - pred 60 rokmi sa narodil v Galante Ing. Stefan Pin-
tér, CSc. Zememeračské inžinierstvo študoval na Vojenskej akadé-
mii Antonína Zápotockého v Brne (1956 až 1959) a na Stavebnej fa-
kuJte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1959 až
1961). Po skončení štúdia nastúpil do Geodetického ústavu v Bratis-
lave k nivelačnému oddielu. V roku 1963 prešiel do Geomagnetic-
kého observatória Geofyzikálneho ústavu Centra geovedného výs-
kumu Slovenskej akadémie vied v Hurbanove, ktorého bol nesk6r
vedúcim. V rokoch 1964 až 1966 sa zúčastnil X. sovietskej expedí-
cie do Antarktídy, kde na staniciach Mirnyj a Novolazarevskaja vy-
konával merania magnetického pofa Zeme, pozorovania polámych
žiar a glaciologický výskum. V roku 1974 získal vedeckú hodnosť
kandidáta vied za prácu na výskume vplyvu slnečnej aktivity na me-
dziplanetárne prostredie a Zem. Od roku 1974 bol zapojený do pro-
gramu Interkozmos. Publikoval okolo 70 odborných a vedeckých
prác v domácich i v zahraničných časopisoch. Zomrel náhle dňa
22. 7. 1986 na pracovnej ceste v Moskve. Pochovaný je v Hurba-
nove.

1799 - pred 200 rokmi sa narodil Ján Adriany, banský inžinier a pro-
fesor Banskej a Iesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Od roku
1834 prednášal na akadémii banské právo, strojníctvo, fyziku a ma-
tematiku. Od roku 1841 ako vedúci Katedry baníctva p~ednášal ba-
níctvo a banské meračstvo. V roku 1841 postavil vodostlpcový stroj
na šachte Ondrej a v roku 1852 mu vyšla vo Viedni učebnica ban-
ského meračstva. Zomrel 19.3. 1871 v Miškovci (Miskolc, Maďar-
sko).

1799 - pred 200 rokmi sa narodil v Levoči Karol Gánóczi Kecz-
kés. Po absolvovaní Institutum Geometricum v Pešti dostal v jeseni
roku 1823 diplom inžiniera zememerača a hneď ho vymenovali za
inžiniera dunajského mapovania. Od roku 1837 pracoval na bratis-
lavskom úseku regulácie Dunaja. Od roku 1840 pracoval v Pešti.
Zomrel v roku 1856 (pravdepodobne v Pešti).

1849 - pred 150 rokmi sa začalo s mapovaním Uhorska, a tým aj
Slovenska, vo velkých mierkach podfa rakúskeho vzoru. Najsk6r sa
začalo s vykonávaním triangulačných prác na tento účel. Vlastné ma-
povanie na území Slovenska sa začalo až v roku 1856. Mapovalo sa
postupne v bezprojekčnom (v rokoch 1856 až 1864, cca 260 katas-
trálnych území - KÚ), v stereografickom (v rokoch 1866 až 1925,
prevažná časť KÚ) a vo valcovom (v rokoch 1912 až 1925,55 KÚ)
geodetickom súradnicovom systéme.

Katastrální úřad Praha-východ sděluje, že z důvodu stěhování do no-
vého objektu v Praze 8-Kobylisích, Pod Sídlištěm 9 bude prodejna
map

Termín otevření prodejny map pro veřejnost bude oznámen v prů-
běhu měsíce září vývěskou na nové budově v Kobylisích.
Písemné požadavky po dobu uzavření prodejny lze adresovat na

Katastrální úřad Praha-východ, Kostelní 42, 17063 Praha 7.
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