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Výsledky optimalizace
konformního kartografického zobrazení
pro Českou republiku

Abstrakt
V předchozí literatuře vysloveny úvahy o možnosti provedení optimalizace konformního kartografického zobrazení
ČR. Článek shrnuje numerické výsledky pro variační kritérium (integrální, součtové), dále pro kritérium minimaximální. Uvedeny jsou závěry, podle nichž je možno považovat problém pro ČR z matematickokartografického
hlediska
za uzavřený.
Results of Optimization

of the Conform Cartographic Projection for the Czech Republic
Summary

The possibility to optimize the conform cartographic projection for the Czech Republic was considered in the previous
papers. The present article summarizes numerical results of the variation criteria (integral, summation) as well as the
minimax criterion. The question can be appreciated as finished for the Czech Republic, as seen from the point of view
of mathematic cartography, it is resumed.

V článku [4] a [5] jsme se zabývali optimalizačními kritérii,
kterých je možno užít pro konformní zobrazení daného
území. Vedle řešení základní funkce pro délkové zkreslení
jsme v [4] uvedli určení zobrazovacích rovnic v takovém optimalizovaném řešení a provedli odhadní úvahu pro zobrazení
současného státního území České republiky (ČR) na základě
dřívějších prací pro bývalé Československo [3], [6] na katedře mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze.
V závěru [4] jsme mj. uvedli, že by bylo vhodné věnovat
se např. ve studentských pracích aplikaci uvedené a dále námi
doplněné teorie na konkrétní numerické řešení pro ČR, případně na porovnání výsledků možných variant. Tím by se
zřejmě uzavřela z hlediska matematické kartografie diskuse,
vedená v poslední době [4], [2], [10], kde jsou někdy vzata
v úvahu pouze jednoduchá zobrazení kuželová, válcová či
azimutální. Uvedenému doporučenému úkolu se věnovaly diplomové práce [1], [7], [8] na katedře matematiky fakulty
aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, dokončené v r. 1997.
Hlavním úkolem tohoto článku je ukázat v přímé návaznosti hlavně na práci [4] konkrétní numerické výsledky a tím
dát možnost k uzavření dané matematickokartografické
úlohy. I když varianty, uvedené dále v kapitolách 2, 3, 4, nejsou zcela vyčerpávající, je možno konečné závěry již vyslovit.
2. Řešení podle globálního integrálního

kritéria

Řešení v [1] bylo provedeno numerickou minimalizací charakteristického výrazu pro variační typ konformního zobrazení. Zopakujeme, že takovým výrazem je obecně

f e2 d,1,
~

Řešení minimalizace při konformním zobrazení musí vyhovovat Laplaceově rovnici při izometrických souřadnicích
Q,

a

a

2
2u
u
--+--=0

aQ2

kde u

aV2

'

= lnlL, IL = m cosu.

Užívají se proto známé harmonické homogenní polynomy
(jejich lineární kombinace, např. [4]) a hledají se při minimalizaci (1) jejich koeficienty. Výraz pro ,1 může být
uvažován jako oblast uzavřená např. geografickým lichoběžníkem o okrajových zeměpisných šířkách Ub U2 a zeměpisných délkách -Vb V2 redukovaných ke střednímu poledníku Vo = 15° 28'. V [1] byla uvažována symetrie, takže
výraz (1) přechází na
U2 VI

f f (u -ln COSU)2 cosU

dU dV.

(4)

Ul o

Pro ČR byly nalezeny přibližné hodnoty Ul = 48° 33', U2 =
= 51° 03',
VI

= 3° 23'.

Ze systému pěti rovnic při minimalizaci po provedených integracích (některé z dvojných integrálů je možno provést
přímo, jiné se provádějí numerickými integracemi) dostaneme koeficienty pro hledaný tvar délkového zkreslení
u = ao + alQ + a2 (Q2 - V2) + a3 (Q3 - 3 QV2) + a4 (Q4 - 6 Q2V2 + V4),
(5)
ao

= 0,1633457,

-0,152 6818,
1530,
a3 = 0,543 0400,
a4 = -0,132 4218.

al =

(1)

v němž ,1 značí uvažovanou (zobrazovanou) oblast, e pak je
výraz uvažovaný podle některého ze známých lokálních kritérií. V našem případě bylo užito Airy-Kavrajského kritéria,
které pro konformní zobrazení přejde pří délkovém zkreslení
m na tvar

V

a2

= -0,855

Pozn.: Výsledky potřebných integrací jsou uvedeny v [6], odkud byly
převzaty k numerickému zpracování daného problému pro ČR.

1997/253

Geodetický a kartografický obzor
254 ročník 43/85,1997, číslo 12

1,00012
1,0000.

1.00004
__ ,1.00000

.J

Při numerickém řešení je ovšem teoreticky správnější brát
v úvahu pro uvažované kritérium nikoliv geografický lichoběžník, ale skutečnou konturu ČR. V takovém případě je
vhodné uvážit při analogické myšlence místo integrálního
kritérium sumační, uvažující součet lokálních charakteristických výrazů podle [6]
(u -ln cosU )2.

(7)

Je uvažována opět symetrie kontury ČR a při sumaci jsou zajišťovány minimalizací součtového výrazu pro uzlové body
sítě opět koeficienty pro harmonické homogenní polynomy.
Jsou to koeficienty a; (i = O, I, ...,4), pro něž při užití symN

bolu I pro

I

(N je počet uvažovaných uzlových bodů

I

pro polovinu ČR vzhledem k symetrii) platí, že výraz

I

(u -ln

COSU)2

(8)

dosahuje minima. Musí tedy jeho parciální derivace podle
hledaných koeficientů být položeny rovným nule, takže
vzniknou rovnice
aJV + a,IQ + a2I (Q2 - V2) + a3I (Q3 - 3QV2) +
+ a4I (Q4 - 6Q2V2 + V4) = Iln cos U,
aaIQ + a,IQ2 + a2I [Q (Q2 - V2)] + a3I [Q (Q3 - 3QV2)] +
+ a4I [Q (Q4 - 6Q2V2 + V4)] = I (QlncosU),
aaI (Q2 _ V2) + ajI [Q (Q2 _ V2)] + a2I [(Q2 _ V2)2] +
+ a3I [(Q3 - 3QV2) (Q2 _ V2)] + a4I [(Q4 _ 6Q2V2 + V4)
(Q2_ V2)] = I [(Q2 - V2) lncosU],
(9)

aaI (Q3 - 3QV2) + aJI [Q (Q3 - 3QV2)] + a2I [(Q2 _ V2)
(Q3 _ 3QV2)] + a3I [(Q3 - 3QV2)2] + a4I [(Q4 _ 6Q2V2 +
+ V4) (Q3_ 3QV2)] = I [(Q3 - 3QV2) lncosU],
aaI (Q4 - 6Q2V2 + V4) + aJI [Q (Q4 _ 6Q2V2 + V4)] +
+ a2I [(Q2 _ V2) (Q4 _ 6Q 2V2 + V4)] + a3I [(Q3 _ 3QV2)
(Q4_ 6Q2V2 + V4)] + a4I [(Q4 _ 6Q2V2 + V4)2 = I [(Q4_
- 6Q2V2 + V4) lncosU],

Pozn.: V [6] byly uvedeny integrály potřebné pro výpočet hledaných
koeficientů, zde uvádíme pro případné užití i v jiných případech sumační výrazy.

Po nalezení symetrické kontury ČR podle obr. 2 (symetrie
označena tučně) byly provedeny číselně sumace potřebné do
(9) a jejich řešením získány do vzorce (5) koeficienty
aa
a,
a2

a3
a4

=
=

=

=

=

0,248 6231,
-0,595 4225,
-0,05496297,
-0,0700 4064,
0,0379 5404.

Izometrické čáry zachycuje obr. 3.
Je zřejmé, že i když bylo možno očekávat jisté zlepšení
u druhého způsobu (řešení pro symetrický obrys ČR), rozdíly jsou nepatrné. Ani zvýšení stupně polynomů nedá již
prakticky lepší výsledky. Interval pro extrémní délkové
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Rozpětí zkreslení (vliv m/km)
0,24
0,57
0,24
0,38

Zobrazení
Křovákovo (Československa)
Gaussovo
Kuželové v normální poloze
Azimutální (stereografická projekce)
Optimalizované podle integrálního kritéria
pro geografický lichoběžník (při symetrii)
Optimalizované podle součtového kritéria
při symetrii kontury ČR

0,20
0,16

Pozn.: Je ovšem třeba konstatovat, že se nejedná o minimaximální
typ zobrazení, takže uvedená hodnota pro rozpětí délkového zkreslení není teoreticky charakteristická.

kritéria při uvážení

Řešení v [7] bylo provedeno pro minimaximální
typ konformního zobrazení podle Čebyšev-Graveho
teorému. Zopakujeme, že nejlepším z hlediska minimaximálního
kritéria je
takové konformní zobrazení, v němž se délkové zkreslení
m pro danou oblast nejméně liší od jednotky (ln m se nejméně liší od nuly). Pak musí platit nutná a postačující podmínka, aby na obrysu zobrazované
oblasti bylo délkové
zkreslení konstantní (hraniční podmínka). V práci [7] byla
uvážena podmínka asymetrie ČR. Řešení musí pro konformní
zobrazení vyhovovat opět Laplaceově rovnici (3); užito je
tedy obou typů homogenních harmonických polynomů (při
asymetrii jejich lineární kombinace). Splnění hraniční podmínky je samozřejmě aproximativní (omezený počet hraničN

aby součtový

výraz.4

1=1

lnzm; na-

byl minimální hodnoty (při nadbytečném počtu hraničních
bodů obrysu) je provedeno řešení podle nejmenších čtverců.
Nákres izometrických čar je proveden v obr. 4.
Konstrukce

v něm byla provedena

podle získaného

tvaru

u = Co + aJQ + az (Qz - yZ) + a3 (Q3 - 3QYZ) + a4 (Q4 - 6Qzyz
+ Y4) + ... + bl Y + 2bzQY + b3 (3Qzy - y3) +
+ 4b4 (Q3y - Qy3) + ...,
(lI)
který platí při asymetrii (uváženy oba typy homogenních harmonických polynomů). Číselné hodnoty koeficientů jsou
Co

=

=
az =
al

a3
a4

a5

=
=

=

-0,1620646,
0,1693747,
-5,135 5503,
6,3870515,
-4,1244398,
5,108 1140,

při asymetrii dojde ke zlepšení;
hodnota není charakteristická
pro součtové kritérium

0,21

zkreslení v ČR byl nalezen 0,21 m/km. Ke zlepšení by patrně mohlo dojít při uvážení obou typů polynomů při asymetrii.

ních bodů). Při podmínce,

podle [2]
podle [2]

0,22

Optimalizované podle minimaximálního kritéria
pro kartografický lichoběžník (při symetrii)
Optimalizované podle minimaximálního kritéria
při asymetrické kontuře ČR

3. Řešení podle minimaximálního
asymetrie

Poznámka

bl = 6,4029412,
bz = -1,0027995,
b3 = -0,404 9383,
b4 = 1,2689706,
b5 = -2,8685662,

=
=
ag =
ag =

6,244 4260,
-10,530 6945,
1,191 6835,
-0,175 9662,
alO =
0,05605691,
aJI =
0,08757741,
aJZ = 0,547 8496,
a6

a7

b6
b7
bg
bg

=

0,999 5306,
-1,375 3970,
-0,638 2656,
= -1,4122274,
blO =
0,1302480,
bll =
5,0470741,
bIZ = -2,6061956.

=
=

Je tedy patmo, že polynom (lI) mělo význam uvážit až do
12. stupně. Přitom byla provedena určitá modifikace při výběru bodů pro vystižení kontury. Tím bylo dosaženo snížení
rozpětí délkového zkreslení na hodnotu 0,16 m/krn.
Pozn.: V práci [9] je při asymetrii území ČR postupováno v podstatě podle stejného algoritmu. K počítačovému zpracování zde bylo
s výhodou užito programu MATLAB. Obdobné výsledky svědčí
o správnosti našich výsledků.

4. Řešení podle minimaximálního
kartografického lichoběžníku

kritéria v aplikaci

Řešení v [8] bylo provedeno rovněž pro minimaximální typ
zobrazení podle Čebyšev-Graveho
teorému, byla však uvážena podmínka symetrie při vhodně určeném lichoběžníku
(kartografickém
pro ČR).
Analogicky jako např. v Křovákově zobrazení pro bývalé
Československo
byla i zde pro ČR nalezena poloha kartografického pólu K

jemuž odpovídá pro ČR vhodný kartografický lichoběžník.
Nalezení takového pólu z generalizované
střední křivky zobrazovaného území je do jisté míry vágní, na délkové zkreslení výsledku nemá však podstatný význam. Tato skutečnost
je známa z historie volby zobrazení pro Československo, kdy
se rozhodovalo mj. mezi Křovákovým kuželovým zobrazením a Fialovým zobrazením válcovým.
Pak bylo postupováno analogicky jako v práci [7] s tím,
že vzhledem k symetrii byla uvažována lineární kombinace
jen jednoho z obou typů homogenních harmonických polynomů a hraniční body byly voleny na kontuře kartografického lichoběžníku. Kartografické rovnoběžky jsou
ŠI 85°03'11", Šz
87°32'06",
poledníky
± DI = ± 30°57'54".

=
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Pozn.: Bylo zjištěno, že symetrie, uvažovaná podle geografického
lichoběžníku, by nepřinesla lepší výsledky.

Při volbě bodů na okraji geografického lichoběžníku byly vyzkoušeny různé způsoby. Nákres izometrických čar je proveden v obr. 5.
Výsledné hodnoty koeficientů pro vzorec analogický k (5)
- v něm je samozřejmě třeba vyjít při výpočtu izometríckých
souřadnic ze souřadnic kartografických - byly zjištěny
ao
a,

=

0,8133562,
-1,1479057,
a2 = 0,0652 6670,
a3 = -0,0125 5484,
a4 = 0,0009004722.

=

Pro vyvození závěrů o vlivu optimalizace konformního kartografického zobrazení ČR z hlediska zkreslení shrneme některé námi získané nebo jinak známé výsledky v tab. I.

Předchozí hodnoty umožňují uzavřít studii o konformních
zobrazeních, vhodných z hlediska kartografických zkreslení
pro nově vzniklou Českou republiku.

Při konečném případném rozhodování o změně zobrazení pro
státní území musí být - jak již bylo několikráte konstatováno
- brány v úvahu další faktory, vymykající se již oblasti matematické kartografie. Článek přináší poměrně komplexní
studii o daném problému z hlediska matematické kartografie a mohl by činit "tečku" za podobnými úvahami. Výsledky
mohou sloužit jako výchozí i pro jiná území s tím, že získání
rovinných souřadnic na základě nejvýhodnějšího rozložení
délkového zkreslení přínesla dřívější práce [4].

Ukazuje se, že
- zobrazení Gaussovo a stereografická projekce dávají poměrně velká zkreslení,
- zkreslení u zobrazení jednoduchých je možno optimalizací
snížit,
- největší snížení přináší metoda optimalizace podle minimaximálního kritéria pří asymetricky uvažované kontuře
ČR. Lze dosáhnout rozpětí délkového zkreslení 0,16 m/km,
tj. ± 0,08 m/km. Pronikavější zlepšení délkového zkreslení pro ČR nebylo možno ani očekávat. Je totiž možno nahlédnout, že malý rozsah ČR ve smyslu zeměpisné (či kartografické) šířky a dále její tvar je příčinou skutečnosti, že
okrajové rovnoběžky se stejnými hodnotami zkreslení do
jisté míry aproximují hranice a jsou proto příčinou částečného splnění Čebyšev-Graveho teorému. Křovákovo zobrazení - jak bylo ve [4] uvedeno - platí tedy "malou kartografickou daň" malým zvětšením vlivu zkreslení oproti
optimalizovanému zobrazení za to, že zkreslení je malé
v pruhu kolem celé referenční koule, zatímco optimalizace
je lokální, pouze pro státní území,
- při symetrii globální kritérium variační (integrální a součtové) dává prakticky stejné výsledky jako kritérium minimaximální. Je ovšem třeba si přitom uvědomit, že rozpětí
zkreslení není pro globální variační kritérium charakteristické. Minimaximální kritérium hodnotí zobrazení podle
rozdílu mezi největší a nejmenší hodnotou délkového
zkreslení, zatímco variační kritérium se zdá být "kartograficky smysluplnějším", neboť bere v úvahu průběžné hodnoty zkreslení na celé ploše. V naší práci se však pro ČR
rozdíl v obou kritériích neukázal významným,

[I] BOŘíK, M.: Globální integrální kritérium pro konformní zobrazení České republiky. [Diplomní práce.] Plzeň 1997. Západočeská uníverzita. Fakulta aplikovaných věd.
[2] BUCHAR, P.: Budeme měnít Křovákovo zobrazení? GaKO, 39
(81), 1993, č. 7, s. 148-149.
[3] HOFFMANN, Z.-HOJOVEC, Y.: Konformní zobrazení asymetrické oblasti podle Čebyševova kritéria. GaKO, 22 (64),
1976, č. 6, s. 151-153.
[4] HOJOVEC, Y.: Aplikace optimalízačních kritérií v konformních zobrazeních. GaKO, 42 (84),1996, č. 7, s. 133-138.
[5] HOJOVEC, Y.: K vývoji kritérií pro hodnocení kartografického
zobrazenízhlediskazkreslení.GaKO,42(84),1996,č.l,s.I-4.
[6] HOJOVEC, V.-KLÁSTERKA, J.-RENDLOVÁ, H.: Užití Čebyševova a variačního kritéria v konformním zobrazení. GaKO,
21 (63),1975, č. I, s. 3-6.
[7] MIKUTA, A.: Minimaximální kritérium pro konformní zobrazení České republiky. [Diplomní práce.] Plzeň 1997. Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd.
[8] MINÁŘ, P.: Minimaximální kritérium pro konformní zobrazení
v aplikaci lichoběžníku České republiky. [Diplomní práce.]
Plzeň 1997. Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd.
[9] SKOŘEPA, Z.-DUSEK, R.: Program MATLAB ajeho užití při
řešení konformního zobrazení České republiky. GaKO, 43 (85),
1997, Č. 6, s. 119-124.
[ID] VALKO, J.-ŽIAKOVÁ, A.: Aplikácia kartografických zobrazení pre Slovensko. In: Zbomík z II. kartografickej konferencie. Bratislava 1995, s. 120-131.

- provedení generalizace kontury nemá na výsledky velký
vliv.

1997/256

Lektoroval:
Prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc.,
Brno

Geodetický a kartografický obzor
ročník 43/85, 1997, číslo 12 257

RNDr. Marcel ~úri, Mgr. Tomáš Cebecauer,
Geografický ústav SAV, Bratislava,
Mgr. Jaroslav Hofierka, Mestský úrad Bardejov

Tvorba digitálneho modelu reliéfu
Slovenskej republiky

Abstrakt
Metodika tvorby a popis vlastností digitálneho modelu reliéfu územia Slovenskej republiky v rastrovom formáte s horizontálnym rozlíšením 100 metrov (DMR100-SK) a možnosti jeho použitia v projektoch regionálneho až nadregionálneho významu. Ako vstupné údaje na výpočet DMR100-SK boli použité vektorizované vrstevnice zo Základných
máp Slovenskej republiky 1:50000 a pravidelné výškové bodové pole s rozostupom siete 100 metrov, pochádzajúce
Z projektu DMR-2, vytvorené interpoláciou vrstevníc Z topografických máp 1:25000. DMR100-SK pozostáva Z troch
údajových súborov - nadmorských výšok, sklonov reliéfu a orientácií voči svetovým stranám, pričom na ich výpočet
bol použitý regularizovaný splajn s tenziou implementovaný v GIS GRASS. Výsledné súbory boli konfrontované s kvalitou a charakterom použitých vstupných údajov a sú dokumentované v grafickej prílohe. Analýzy ukazujú, že DMR100-SK je vhodný na využitie najmii v environmentálnych aplikáciách v mierke 1:100000 a menších.
Creating the Digital Terrain Model of the Slovak Republic
Summary
M ethodology of creation and description of properties of the D TM of the Slovak Republic in raster data format with pixel resolution of 100 meters (DMR100-SK). lts applicabi/ity to projects of the regional and superregional importance.
Vectorized contour lines from Basic Maps 1:50 000 of the Slovak Republic and regular 100 by 100 metre network of
elevation points (based on the DMR-2 project created by interpolation oftopographic maps 1:25000) were applied as
input data of the DMR100-SK calculation. DMR100-SK consists of three data fi/es - elevations, terrain slopes and orientation to cardinal points. Regularized spline with tension implemented in GRASS GIS was applied in computing. Resulting fi/es were confronted with the quality and art of used input data. They are shown on the annexed graphs. Analyses indicate that the DMR100-SK is useful namely in environmental applications at the 1:100000 and smaller scales.

Reliéf predstavuje kontaktnú plochu medzi komponentmi
krajinnej sféry (medzi atmosférou, resp. hydro sférou a litosférou, resp. pedosférou). Jeho charakter je výslednicou rozlične posobiacich síl, pričom sám zároveň výrazne ovplyvňuje mnohé procesy a javy v krajine, ako aj aktivity ľudskej
spoločnosti [5]. Preto jeho modelovanie a analýza geometrických vlastností sú zaujímavé pre odbomíkov z prírodovedných ako aj z technických odborov.
Tvorba digitálnych modelov reliéfu (DMR) a analýza
geometrických vlastností reliéfu je na teoretickej úrovni
dobre rozpracovaná. Podrobný prehľad v praxi bežne používaných metód možeme nájsť v mnohých prácach [napr. 1,4,
5, 7, 8, 11, 12].
Naše chápanie DMRje blízke pojmu komplexný digitálny
model reliéfu Krcha [5] a pojmu digitálny model terénu Moora et al. [11]. V predkladanej práci uvažujeme o reliéfe ako
o dvojdimenzionálnom skalámom poli nadmorských výšok
podla Krcha [5]. DMR potom predstavuje množinu priestorovo priradených údajov o nadmorskej výške reliéfu a jeho
morfometrických charakteristikách vypočítaných na základe
vstupného výškového bodového poľa a vhodnej interpolačnej metódy. Na interpoláciu vstupného výškového bodového
poľa využívame regularizovaný splajn s tenziou s vysokou
presnosťou interpolácie kontrolovanou parametrami tenzie
a zhladzovania a možnosťou priameho výpočtu morfometrických charakteristík reliéfu [10] implementovaný v GlS
GRASS.
Na vyjadrenie priestorovej reprezentácie DMR sa najčastejšie používa pravidelná sieť (raster, zvykne sa používať
aj termín grid - pozn. autorov) alebo nepravidelná trojuholníková sieť (triangulated irregular network - TlN). V rastri
sú topologické vazby medzi jednotlivými bodmi určené implicitne (polohou bodu v pravidelnej sieti), čo umožňuje veľmijednoduchú reprezentáciu v počítači (dvojdimenzionálne
pole) ako aj jednoduché spracovanie. Naproti tomu topologické vazby medzi bodmi pri nepravidelnej reprezentácii

DMR sú vyjadrené explicitne (trojuholníková sieť spájajúca
susedné body), čo sa prejavuje v zložitejšej reprezentácii
a spracovaní [18]. Na druhej strane rastrový údajový formát
vyžaduje pri vyjadrovaní zložitejších tvarov reliéfu podstatne
vačší počet bodov ako TlN. Environmentálne aplikácie kladú
vačší doraz na možnosti spracovania DMR, a preto sa v tejto
oblasti viac presadzuje používanie rastra. V technickej praxi
sa doraz kladie na presnosť a vyjadrenie detailov, preto sa
DMR častejšie vyjadrujú pomocou TlN.
V ďalšej časti dokumentujeme náš postup tvorby a popis
vlastností DMR Slovenskej republiky v rastrovom formáte
s horizontálnym rozlíšením pixla (rastrovej bunky) v smere
osi X a Y 100 metrov (DMRI00-SK).
Stav tvorby DMR v Slovenskej republike
DMR celého územia Slovenskej republiky (SR) doteraz nebol spracovaný v takej forme a kvalite, ktorá by splňala aj
náročnejšie požiadavky jeho používateľov. Rozsiahle aktivity
v tejto oblasti vyvíjali viaceré pracoviská už v 80. rokoch.
Snáď najvačšou aktivitou bola spolupráca Vojenského topografického ústavu v Dobruške, Vojenskej akadémie a Geo-

Obr. 1 Vstupné údaje použité pri tvorbe DMRlOO-SK
a) priestorový rozsah výškového bodového pota DMR-2
b) segmenty vytvorené interpoláciou bodového pota Z vrstevníc ZM50
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fyziky v Brne, ktoré v rámci projektu DMR-2 vytvorili pravidelné bodové pole nadmorských výšok s rozostupom 100
metrov pokrývajúce územie celej Českej a Slovenskej
republiky [3, 17]. Dokončovacie práce, najma na nížinných
častiach SR, sa uskutočňovali ešte v roku 1992. Neskór
v rámci delimitácie bol údajový súbor odovzdaný Topografickej službe Armády SR v Trenčíne (osobné konzultácie
s Ing. K. Brázdilom a Ing. J. Pirohom, CSc.). Medzitým, začiatkom 90. rokov, iniciatívu prebrali pracovníci Slovenskej
agentúry životného prostredia. Použili dovtedy spracované
a dostupné údaje DMR-2 a chýbajúce segmenty doplnili interpoláciou z vrstevníc digitalizovaných vo vlastnej réžii z topografických máp I : 25 000. Vytvorili tak paralelne vlastnú
verziu DMR s rozlíšením pixla 100 metrov pre celú SR
(osobné konzultácie s Ing. N. Machkovou). Podobným
spósobom bol v roku 1996 vytvorený DMR SR s rovnakým
rozlíšením rastra (DMR100-SK) v spolupráci Geografického
ústavu (GÚ) SAV a Výskumného ústavu pódnej úrodnosti
v Bratislave [2]. Jadro tohoto produktu tiež tvorí výškové bodové pole DMR-2 (približne 3/5 územia), pričom chýbajúce
segmenty boli doplnené interpoláciou zo Základných máp
SR 1 : 50 000 (ZM50).
Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti v SR existuje DMR
celého úze mia minimálne v troch variantoch. Praktické využitie všetkých troch spomínaných DMR však móže narážať
na problémy nekonzistencie a nejednotnosti kvality vstupných údajov a použitých metód interpolácie (boli použité
viaceré zdroje údajov s nejasnou kvalitou a rózne metódy interpolácie a výpočtu morfometrických charakteristík na jednotlivých segmentoch).
akrem toho existujú DMR róznych častí SR s detailnejším rozlíšením a róznou kvalitou [napr. 2, 15]. Odhadujeme,
že tieto a iné čiastkové - účelovo vytvorené - DMR vykrývajú približne 20 % územia SR. Vzhl'adom na vel'ké kapacitné, časové a finančné nároky na ich tvorbu by bolo žiaduce viesť register existujúcich DMR a vytvoriť podmienky
umožňujúce ich efektívne viacnásobné využívanie.
Použité údaje a metódy
DMRlOO-SK bol vytvorený v spolupráci GÚ SAV a výskumného ústavu pódnej úrodnosti v Bratislave v rámci pro-
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jektu Phare MERA Land Degradation [2]. Tento údajový súbor bol nevyhnutným podkladom na hodnotenie potenciálneho a aktuálneho ohrozeni a územia SR vodnou eróziou pódy
v prostredí GIS s mapovými výstupmi v mierke I : 500000.
Pri tvorbe DMR100-SK sme vychádzali z analýzy ciel'a
jeho použitia, existencie a kvality dostupných vstupných údajov, dostupnosti a vhodnosti interpolačných metód, ako aj
z požadovanej kvality výstupov - predovšetkým z hl'adiska
priestorového rozlíšenia (mierky spracovania) a pri mapových výstupoch aj požadovanej prezentačnej kvality. To
všetko muselo byť optimalizované aj s ohl'adom na finančné,
kapacitné a l'udské zdroje vyčlenené na túto úlohu. Riešenie
projektu tvorby DMR100-SK bolo realizované s využitím
viacerých GIS, najma GRASS, ArcView, Topol a EasilPace.
Na výpočet DMR boli použité vstupné údaje z dvoch zdrojov. Keďže oba zdroje obsahujú vzájomne pomerne heterogénne údaje, ich spracovanie bolo potrebné z vel'kej časti
realizovať osobitne s následujúcim spojením oboch častí. Prvým zdrojom je spomínané neúplné výškové bodové pole
v tvare pravidelnej štvorcovej siete s horizontálnym rozlíšením 100 metrov označované ako DMR-2. Súbor, ktorý bol
k dispozícii, obsahoval celkovo 3,8 milióna bodov, je však
nekonzistentný s výskytom chybných alebo úplne absentujúcich segmentov (obr. 1). Jeho kvalita je daná dobovou metodikou tvorby (koniec 80. rokov). Podkladom na vytvorenie výškového bodového pol'a boli topografické mapy
v mierke 1 : 25 000. Pravidelná sieť bola vygenerovaná z digitalizovaných vrstevníc neznámy mi interpolačnými metódami. Uvádza sa, že výšková presnosť týchto údajov je v intervale 10 až 16 m v členi tom reliéfe a 8 až 12 m v mierne
zvlnenom území. Z našej skúsenosti ako i z konzultácií
s inými používatel'mi sa ukázalo, že tieto nepresnosti sú vačšie. Primárne sme tento údajový súbor mali k dispozícii segmentovaný v tvare 64 ASCII súborov (v súradnicovom
systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej), reprezentujúcich segmenty nepravidelného tvaru, pričom
každý bod bol popísaný súradnicami x, y, z.
Chýbajúce segmenty územia SR bolo potrebné doplniť
z existujúcich zdroj ov. Ako optimálne riešenie sa ukázalo
použitie ZM50. Tieto sú pre územie SR k dispozícii v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava v digitálnom
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vektorovom tvare (formát DXF) v 6 vrstvách [6,14]. Na tento
účel boli zakúpené vrstvy výškopisu z 59 mapových listov.
Spracovanie existujúceho výškového bodového poľa
DMR-2 spočívalo v transformáciiASCn segmentov do rastra
v súradnicovom systéme 1942 - S-42 (pás 34). V ďalšej etape
bol a uskutočnená kontrola kvality údaj ov a identifikácia
častí, ktoré bolo potrebné doplniť, resp. opraviť. Chýbajúce
segmenty vo forme malých enkláv, príp. pásov o šírke niekOľkýchpixlov boli doplnené metódou interpolácie na rastri.
Chybný segment v oblasti Bardejova, ako aj ďalšie chýbajúce menšie segmenty v pohraničnej oblasti na severe SR boli
nahradené novým výpočtom - interpoláciou z nepravidelného výškového bodového poľa vytvoreného z digitalizovaných vrstevníc topografických máp 1 : 50000. Tri chýbajúce
rozsiahlejšie územia - veľká časť západného Slovenska, vý-

chodoslovenská nížina a časti Slovenského rudohoria, Juhoslovenskej kotliny a Cerovej vrchoviny - boli vytvorené interpoláciou nepravidelného bodového poľa výšok získaného
z vektorizovaných vrstevníc ZM50. Po transformácii jednotlivých mapových listov do S-42 bolo potrebné údaje skontrolovať, doplniť atribúty doplnkových vrstevníc (2,5 m) a pripraviť vstupné súbory bodov na interpoláciu. V nížinných
oblastiach bolo potrebné vstupné bodové pole zhustiť.
Vstupné bodové poli a chýbajúcich oblastí obsahovali celkovo 2,5 milióna bodov. Vzhľadom na ich rozsah musel byť
výpočet ríešený formou segmentovaného spracovania s dostatočným prekrytom.
Takto vzniknuté dve časti rastra nadmorských výšok (obr.
1) sme spojili do jedného celku a na ňom sme vypočítali ďalšie dve morfometrické charakteristiky - sklony v smere spá-
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Obr. 5 Rozdiely v nadmorských výškach vyplývajúce
Z použitia dvoch zdrojov primárnych údajov
a ich spracovania

dových kriviek a orientácie reliéfu voči svetovým stranám.
Uvedené tri rastrové súbory spolu tvoria DMR100-SK.
Popísaný postup zahfňajúci prípravu vstupných údaj ov
a samotné výpočty bol realizovaný na GÚ SAV na dvoch počítačoch PC Pentium v priebehu troch mesiacov.

Výsledky a aplikácie
DMRIOO-SK (rozsahu 4250 X 2100 pixlov) obsahuje tri charakteristiky - nadmorské výšky (v metroch, obr. 2), sklony a 0rientácie reliéfu voči svetovým stranám (obe charakteristiky
v stupňoch, obr. 3 a obr. 4). Charakter a kvalita vstupných údajov, použité metódy interpolácie, ako i rozlíšenie výstupných rastrov (100 m) ovplyvňujú presnosť vypočítaných hodnot nadmorských výšok a morfometrických
charakteristík.
Na prekrytových územiach rastra vytvoreného z údaj ov
DMR-2 a rastra vypočítaného z vrstevníc ZM50 (obr. I) sme
sa sústredili na porovnanie vzájomných rozdielov a cel kovej
kvality nadmorských výšok a z nich odvodených sklonov. Na
prekrytových
územiach rozdiely v nadmorských
výškach
medzi oboma údajovými súbormi len ojedinele presahujú
20 m (obr. 5). Z histogramu je zrejmé, že v rovinných a pahorkatinných oblastiach sú tieto rozdiely menšie. Počet bodov v analyzovanej vzorke je 2498, z toho 1125 pochádza
z územia s nadmorskou výškou menšou ako 250 m. Lepšiu
predstavu o rozdieloch medzi spomínanými údajovými súbormi poskytuje ich vizuálne porovnanie (obr. 6) na príklade
oblasti Rimavskej kotliny a Revúckej vrchoviny (výrez z mapového listu 36-44). Hocije DMR-2 primárne odvodený z topografických máp I : 25 000, jeho celková kvalita je nižšia
a model odvodený zo ZM50 - v rozlíšení pixla 100 metro v
- podstatne lepšie vystihuje priebeh reliéfu. V modeli DMR2 je možné zretel'ne rozoznať množstvo menších segmentov
(obr. 7) ako aj celé časti, ktoré boli vygenerované použitím
rozdielnych a vo všeobecnosti nevhodných interpolačných
metód. Naznačené nedostatky modelu DMR-2 sa ešte výraznejšie prejavujú na odvodených morfometrických
charakteristikách,
najma sklonoch (obr. 8). Nereálny priebeh
sklonov (umelé terasovité a pravidelné geometrické štruktúry) je opať dosledkom použitia nevhodných interpolačných
metód, ako aj nekonzistenciou
celého údajového súboru danou sposobomjeho
digitalizácie a segmentácie. V tomto prípade sú údaje DMR-2 na výpočet morťometrických
charakteristík použitel'né
len v obmedzenej
miere. Jedným
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Obr. 6 Porovnanie nadmorských výšok a ich rozdielu
(oblasť Rimavskej kotliny a Revúckej vrchoviny;
rozostup vrstevníc 50 m)
a) nadmorské výšky DMR-2
b) nadmorské výšky vypočítané ZD ZM50
c) absolútna hodnota rozdielu nadmorských výšok (fa-bl)
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Obr. 7 Porovnanie kvality dvoch DMR v oblasti IpeL:skej
pahorkatiny (V[(lVO- čast' vypočítaná zOZM50,
vpravo - údaje DMR-2; modely oddeluje biela čiara)

z možných spásobov čiastočnej e1imináce spomínaných chýb
je výpočet modelu s hrubším rozlíšením (vefkosť pixla napr.
200 m) prevzorkovaním (anglicky resampling) nadmorských
výšok pomocou interpolačnej metódy pri použití vhodných
parametrov zhladzovania a tenzie zvýrazňujúcich trend
priebehu reliéfu (obr. 9). Ako dokumentujú obr. 6 až 8, regularizovaný splajn s tenziou v kombinácii s údajmi ZM50
poskytuje v rozlíšení rastra 100 m výrazne kvalitnejšie výsledky (lepšie vystihnutý a spojitý priebeh reliéfu). Z uvedeného vyplýva, že kvalita výstupných rastrov je v oblasti
spracovanej z údaj ov ZM50 vyššia, ako v oblastiach, kde boli
použité údaje DMR-2.
V pahorkatinných a rovinatých územiach SR bolo pri použití údaj ov ZM50 v rozlíšení DMRl OO-SKproblematické zabezpečiť dostatočne reprezentatívny priebeh reliéfu. Ako sa
ukázalo aj v iných projektoch [2] na kvalitné vystihnutie
priebehu reliéfu v takýchto krajinných typoch je potrebné
pracovať v podrobnejších mierkach (I : 10 000 a vačších).

Použitefnosť DMR100-SK sme otestovali v rámci riešenia
úlohy hodnotenia potenciálneho a aktuálneho ohrozenia územia SR vodnou eróziou pády. Jedným zo vstupov do použitého modelu bol raster sklonov v rozlíšení 200 m. Podrobnejšie je táto aplikácia popísaná v prácach [2, 15, 16J.
DMR100-SK bol tiež využitý ako jeden z podkladov na hydrogeografickú regionálnu typizáciu SR [13]. Na základe
uvedeného, ako i analýzy presnosti, možno konštatovať, že
raster nadmorských výšok DMR100-SK je vhodný na použitie v environmentálnych aplikáciách pre regionálne a nadregionálne mierky (I : 100 000 a menšie v závislosti od požadovanej presnosti). Sklony a čiastočne aj orientácie reliéfu
voči svetovým stranám je pred použitím potrebné resamplovať a zhladiť.
Použitie DMR100-SK nie je obmedzené len na environmentálnu oblasť, je možné ho aplikovať aj tam, kde reliéf so
svojimi charakteristikami vstupuje do analytického, modelovacieho alebo rozhodovacieho procesu. V oblasti prírodných vied to je napr. hydrologické, meteorologické, resp. klimatické modelovanie a modelovanie geomorfologických
procesov alebo analýza geomorfologických štruktúr. Z technických disciplín je DMR100-SK vhodný najma na potreby
strategického riadenia a plánovania, napríklad v oblasti telekomunikácií, dopravy a obrany. DMR100-SK je prínosom
i v oblasti tvorby národnej digitálnej bázy údajov a jej možnej integrácie v rámci nadnárodných báz údajov. Vo všeobecnosti stúpa dopyt po DMR aj v súvislosti s nárastom využívania digitálnych údajov diafkového prieskumu Zeme
(satelitných a leteckých). Ako príklad je možné uviesť ich
aplikáciu v metódach geometrických a rádiometrických korekcií.

DMR100-SK predstavuje úplný a funkčný DMR SR v rastrovom formáte. Jeho kvalita zodpovedá kvalite vstupných
údajov a použitých metód spracovania, pričom niektoré nedostatky boli čiastočne minimalizované vhodnou parametrizáciou použitej interpolačnej metódy a lokálnym zhustením

Obr. 8 Porovnanie sklonov vypočítaných z dvoch použitých zdrojov údajov v oblasti Podunajskej nížiny a Slovenského stredohoria (vl'avo - čast' vypočítaná ZD ZM50, vpravo a hore - z údajov DMR-2)
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Obr. 9 Príklad čiastočnej eliminácie chýb modelu DMR-2 prevzorkovaním interpolačnou metódou do rastra s rozlíšením
pixla 200 m. Na ukážke sú znázornené sklony v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, Strážovských vrchov
a Hornonitrianskej kotliny
vstupného bodového pola. V súčasnom stave je jeho využitie mnohoraké, avšak najma v environmentálnych aplikáciách by bolo vhodné použitím jednotnej metodiky tvorby,
ako aj jednotných vstupných údaj ov eliminovať chyby
vyskytujúce sa v prezentovanom modeli. Jeho praktickú použitefnosť sme preverili v rámci environmentálneho projektu
Phare MERA Land Degradation, ako i pri tvorbe podkladov
pre hydrogeografickú regionalizáciu SR.
Získané skúsenosti nám naznačujú, že pri tvorbe DMR je
potrebné klásť doraz na výber vstupných údaj ov aj s ohfadom na výstupné rozlíšenie a na kvalitu interpolačnej metódy. Kvalitný DMR je základom pre jeho úspešné použitie
v environmentálnych analýzach a modelovaní (ktoré sú mimoriadne citlivé na prenos a znásobovanie chýb vo vstupných údajoch), ako aj v technických aplikáciách. Z hfadiska
detailnejšich analýz sa ukazuje ako potrebné vytvorenie celoštátneho DMR s podrobnejším rozlíšením, ktorý by lepšie
zodpovedal potrebám environmentálnej a technickej praxe.
Jeho tvorba je v štádiu priprav a testov.
Záverom poznamenávame, že nami použitá metodika tvorby DMR je - vzhfadom na jej teoretickú bázu - použitefná aj
pri analýze iných objektov a javov krajiny, ktoré majú prevažne spojitý charakter. Uvedené postupy je možné s úspechom aplikovať napr. v modelovaní atmosférických proces ov,
koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší a pOde apod.
Poznámka
Obrázky k článku sú k dispozícii na internete, na adrese
http://savba.savba.skl-geogsuri/gako97/dmrl00-sk.htm.
Príspevok
vznikol ako súčasť riešenia vedeckého projektu č. 4065 "Hydrogeografická regionálna typizácia Slovenska s využitím technológie
GlS", ktorý bol financovaný grantovou agentúrou VEGA.
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Kompletizácia bázy údajov
O vlastníckych vzfahoch
V katastri nehnutel'ností

Abstrakt
Zložitá a ťažko riešitel'ná situácia evidencie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam v roku 1989 ako výslednica nepriaznivého dedičstva minulosti, nedoriešených právnych vzťahov k nehnutel'nostiam ešte v pozemkovej knihe a následnej likvidácie súkromných, najmii vlastníckych vzťahov k pode v období 1948 až 1989. Zakladanie evidencie vlastníckeho práva k povodným nehnutel'nostiam a jeho ďalšie rozvinutie pozemkovými úpravami, registrom povodného
stavu, zjednodušeným registrom povodného stavu, registrom vlastníckych práva registrom obnovenej evidencie pozemkov. Priebežné štatistické vyhodnotenie postupného budovania evidencie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam
v katastri nehnutel'ností.
Completing the Data Base on Proprietary Relations in the Cadastre oj Real Estates
Summary
Complicated and hardly solvable state oj recording the proprietary right to real estates in 1989 as a result oj not completely solved legal relations to real estates oj the old land register and the jollowing liquidation oj private ownership relátions and especially to the land tenure in the epoch 1948 til11989. Creation oj rights oj ownership to original real estates
and their successive development by the land consolidation, by the register oj the original state, by the simplijied register
oj original state, by the register oj proprietary rights and by the register oj renewed land registry. Preliminary statistical
evaluation oj the step-by-step creation oj registration oj the proprietary rights to real estates in the cadastre oj real estates.

O~obitnou črtou vývoja vlastníctva nehnutefností a ich užívania mimo zastavaného územia obce (ďalej len "extravilán")
a v menšom rozsahu i v zastavanom území obce (ďalej len
"intravilán") po 2. svetovej vojne bolo oddelenie vlastníctva
pozemku od jeho užívania. Analýza skúmanej problematiky
za obdobie rokov 1949 až 1994 výrazne ukázala na nasledujúce špecifiká:
- v dósledku kolektivizácie pofnohospodárskych a lesných
pozemkov po roku 1949 vo vačšine prípadov nedošlo
k zmene vlastníctva pozemkov (zoštátnenie a pod.), a teda
vlastníctvo k póvodným nehnutefnostiam z obdobia pred
kolektivizáciou bolo v zásadě zachované s tým, že vačšinou bol o znemožnené vlastníkovi pozemkov realizovať
svoje práva,
- prechod vlastníckeho práva dedičstvom k póvodným nehnutefnostiam, ktoré boli skolektivizované a ku ktorým
bola zamedzená možnosť výkonu vlastníckych práv, bol
vačšinou možný iba zjednodušeným spósobom evidence
bez kompletnej geometrickej definície parciel v extraviláne, takáto zjednodušená evidencia sa ukázala v podmienkach rozvoj a trhu s nehnutefnosťami nepoužitefnou,
- prevod a prechod vlastníckeho práva k pozemkom v extraviláne, ktoré boli trvale zabraté pod stavby (vodné nádrže, cesty, železnice, regulované vodné toky a pod.) vyvlastnením resp. vykúpením bol iba čiastočne zrealizovaný,
podobne i k pozemkom v intravilánoch pod komplexnou
bytovou výstavbou,
- nijaká inštitúcia nebola poverená v období 1949 až 1989
funkciou správcovstva informačného systému o vlastníckych právach k pozemkom v extraviláne; po roku 1989 bolo
treba vychádzať z informačného systému pozemkovej
knihy so zakonzervovaným stavom roka 1949 a s nevyhnutnosťou postupnej aktualizácie tohto stavu o všetky
zmeny za obdobie od roka 1949 [1], [2].
Zložitá, komplikovaná a bez zmeny legislatívnych noriem
neriešitefná situácia evidence vlastníckeho práva nehnutefnostiam sa začala po roku 1989 čím ďalej tým vačšmi prejavovať prvkami evidenčného chaosu. Bola spósobená ne-

priaznivým dedičstvom minulosti, nedoriešenými právnymi
vzťahmi k nehnutefnostiam ešte v pozemkovej knihe a násilnou likvidáciou súkromných vlastníckych vzťahov k póde po
roku 1948 [3], [4].
2. Zakladanie evidencie právnych vzťahov k povodným
nehnutel'nostiam
Naliehavá spoločenská požiadavka na založenie a spravovanie modemého informačného systému o póvodných nehnutefnostiach a o vlastníckych právach a iných vecných právach
(ďalej len "vlastnícke práva") k nim v rámci vtedajšej evidencie nehnutefností (EN) pre potreby rozvoj a trhu s nehnutefnosťami bola riešená vydaním Metodického návodu [5]
s účinnosťou od 1. 4. 1991. Podfa Metodického návodu [5]
začali orgány štátnej správy EN, neskór katastra nehnutefností (KN), v nad vaznosti na ďalšie dobovo platné právne
a technické predpisy zakladať a evidovať póvodné nehnutefnosti a vlastnícke právo k póvodným nehnutefnostiam vo vtedajšej EN, neskór v KN, a to v období ešte pred konaním
o pozemkových úpravách (PÚ) podfa vtedy pripravovaného
zákona SNR Č. 330/1991 Zb. [6]. Ide o dočasnú evidenciu,
ktorej funkčnosť v každom katastrálnom území je časovo obmedzená na obdobie do vykonania PÚ podfa [6]. Táto evidencia sa týkala pozemkov, ktoré boli združené a užívané
pofnohospodárskymi družstvami, róznymi inými pofnohospodárskymi a lesohospodárskymi organizáciami, resp. občanmi.
Zmena vlastníckeho práva k póvodným nehnutefnostiam
v extraviláne bol a po 1. 4. 1964 v EN zaznamenávaná poznámkou "Pozemky v užívaní socialistickej organizácie"
v časti D listov vlastníctva (LV). Metodický návod [5] zaviedol evidovanie týchto póvodných nehnutefností a vlastníckeho práva k nim v písomnom operáte EN a v odtlačku katastrálnej mapy alebo inej mapy vefkej mierky určenej
vtedajším strediskom geodézie. Na označenie tejto mapy bol
stanovený termín "mapa určeného operátu". Určený operát
mal v najvačšej miere spíňať podmienku zobrazeni a póvodných nehnutefností v meračskej časti operátu EN a príslušných údajov (parcelné číslo, výmera, druh pozemku) v pí-
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somnej časti operátu EN. V prípadoch zjednoteného operátu
pozemkového katastra s operátom pozemkovej knihy určeným operátom sa stal operát pozemkového katastra. V prípadoch nezjednoteného operátu pozemkového katastra
s operátom pozemkovej knihy, ak bol operát novomeračský
alebo po reambulácii, resp. po komasácii, určený bol takto.
Ak v ďalších prípadoch nezjednoteného operátu bol k dispozícii iba pozemkovoknižný operát alebo póvodný katastrálny operát (založený v rokoch 1858 až 1885), alebo operát katastrálnych náčrtov, vykonaná bola vofba z týchto,
alebo z operátu náhradného (vyhotoveného v rokoch 1954
až 1960).
Údaje o póvodných nehnutefnostiach a vlastníckych právach k týmto nehnutefnostiam sa začali jednotne ukladať na
pamliťové médiá počítača v rámci registra EN v samostatnom
registri údajov o póvodných nehnutel'nostiach so stručným
označením písmenom "E". Pod póvodnými nehnutefnosťmi
sa rozumeli pozemky a stavby, ktoré boli evidované poznámkou v časti D LV alebo boli evidované ešte najma v operátoch pozemkovej knihy, pozemkového katastra, vo výsledných parcelačných plánoch a nemohli byť evidované v súbore
"C"EN.

Evidencia vlastníckeho práva k póvodným nehnutefnostiam sa zakladala a zakladá postupne, a to buď prostredníctvom dochádzajúcich verejných listín alebo iných listín alebo
systematicky súhmne pre celé katastrálne územie. Zakladanie predpokladá, že verejné listiny alebo iné listiny obsahujú
úplné identifikácie nehnutefností a nadobúdatefov. Právnym
podkladom určujúcim vlastníka a póvodnú nehnutefnosť sa
stali zápisy v pozemkovoknižných vložkách, zápisniciach,
protokoloch alebo v iných verejných listinách. Póvodná nehnutefnosť označená spravidla pozemkovoknižnými údaj mi
(parcelné číslo, výmera, zobrazenie) sa identifikovala na stav
operátu určeného na zakladanie evidencie vlastníctva
k póvodným nehnutel'nostiam. Verejnými listinami alebo inými listinami na zápis vlastníckeho práva k póvodným nehnutel'nostiam sú spravidla rozhodnutia štátnych notárstiev
v dedičských konaniach, ale móžu nimi byť aj iné listiny,
a tiež osvedčenia štátnych notárstiev. Pomocou katastrálnej
mapy sa zisťuje, či nejaká časť identifikovanej póvodnej nehnutefnosti nebol a vykúpená, vyvlastnená alebo inak majetkovoprávne usporiadaná. V tomto prípade podl'a verejnej listiny alebo inej listiny (geometrického plánu) uloženej
v zbierke listín sa odpočíta právne usporiadaná časť nehnutefnosti z póvodnej nehnutel'nosti a jej takto vypočítaná výmera sa ďalej eviduje.
Zakladanie evidencie vlastníckych práv k póvodným nehnutel'nostiam sa dotklo nehnutel'ností v teréne reálne neexistujúcich, ktoré v teréne existovali pred kolektivizáciou pofnohospodárskeho a lesného pódneho fondu. Vlastnícke právo
k ním bolo vo vačšej časti zachované a čiastočne bol o obnovené sériou reštitučných zákonov. Evidovanie vlastníckych
práv k póvodným nehnutel'nostiam v registri E umožňuje
okamžitú realizáciu tých operácií na trhu s nehnutel'nosťami,
kde nie je požadované ich vytýčenie v teréne (kúpa, predaj,
darovanie, zámena, nájom celej nehnutel'nosti, alebo ich spoluvlastníckych podielov, realizácia povinností súvisiacich
s daňou z nehnutel'ností, alebo spoluvlastníckeho podielu, záložné právo k nehnutel'nostiam). Iná časť operácií na trhu s nehnutel'nosťami v tomto prípade nie je okamžite možná (prechod a prevod vlastníckeho práva k reálne oddefovanej časti
nehnutel'nosti): v tejto kategórii prípadov je potrebné spracovať geometrický plán, v dósledku čoho po následnom prevode, resp. prechode vlastníctva je vlastnícke právo vpísané
do ciel'ovej podoby, t.j. do LV v registri C.

Tab. 1

Postup zápisu vlastníckeho práva k póvodným pozemkom do listov
vlastníctva v registri E

počet
parciel
určeMho
oper'tu

okree
(kroj)

(1)

(2)

Bratlel.va
I
Brati_lav
II
Br_ti_Ia
II I
Brati_Iav
IV
Brati.lava
V
MAlacky
Pezinok
5enec
Bratislav.kf'
kroj

O
7,0
15,0
17,0
11. O
78.0
4:Z. O

30, O

Dunaj . Streda
Galanta
senica
Ska.lica
Trnava
Hlobovec
Pielt ••••
y
Trnavakf
kroj

počet parciel
LV v registri
1.1.1993

U,
O

O.'
0.9
1.0
0.7
2.7
1.5
I, O

určeného
E

1.5.1994

(.,

O
1. O
2.0
2.3
1.5
12.6
6,8
',8

oper"tu

1.1.1'95
(5)
O
I.'
3.1
3••
2,2
21,3
11.5
8,1

8.2

31,0

51,0

150,,0

22.5

40."
15. ,

150,0
63,0
'7.0

5,0
3,8
'.3
2,7
3,0
1,3
1,7

'73,0

21,8

91,3

10,5
17. O

10,9
17.5

7.3
10,2

zalolen'P-

1.1.1996
(6)

200.0
189,0
142.7

BO

O
1.9
• ,I
',7
3,1
31,8
17.1
12,1

7.,_

17.7
28.5
12.0
16,5

53.3
23.1
41,1
26.3
35,8
15,1
20,8

27,8

1.1.1997
(7)
O
2.'
5.2
5,8
3.7
48,4
26,3
17.6
109"1
6',9
32,6
••.••1

28.5
49.1
20,2
28,2

158,8

215,5
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Mapa určeného operátu definuje geometrické určenie
povodných nehnutefností, tj. ich polohu, tvar a vefkosť, a tým
sa stáva súčasťou súboru geodetických informácií. Je samozrejmé, že toto určenie neprekročí technickú hodnotu
povodnej tvorby mapy určeného operátu, ktorá može byť ve1'mi diferencovaná.
Postupné napÍňanie bázy údaj ov o vlastníckom práve
k povodným nehnute1'nostiam v okresoch s najextrémnejšími
hodnotami v krajoch je zrejmé z tabufky I.

Zrovnoprávnenie foriem vlastníctva nehnute1'ností sa stalo
elementárnou podmíenkou prechodu na trhovú ekonomiku
s predpokladaným zabezpečením ekonomickej racionality
a rozumného využívania prirodných zdroj ov. Uplatnenie trhového mechanizmu v po1'nohospodárstve a lesnom hospodárstve vyžadovalo komplexné riešenie nakladania s podou
systémovo zapadajúce do všeobecnej stratégie prechodu k trhovej ekonomike a zároveň rešpektujúce prírodnoekonomické osobitnosti pody i spoločensko-historické špecifiká
pozemkového vlastníctva u nás. Bolo zrejmé, že na plnenie
tohto cie1'a nebude stačiť realizovať zakladanie evidencie
vlastníckych práv k povodným nehnute1'nostiam, lebo časť
operácií na trhu s nehnute1'nosťami nebola operatívne umožnená ani po založení tejto evidencie. Toto poznanie spolu
s vedomím vysokého stupňa rozdrobenosti vlastníctva k pode
a s uznaním, že poda sa právne stává predmetom trhu, čo je
nevyhnutelné pre reálny výkon pozemkového vlastníctva,
viedlo k tvorbe právnej normy [6] regulujúcej na ce10m území
štátu plošné a priestorové vymedzenie predmetu pozemkového vlastníctva cestou PÚ, ktoré by boli zároveň nástrojom
vytvárania súladu medzi po1'nohospodárskym využitím pody
a jej ďalšími funkciami.
Dňa 19. 8. 1991 vstúpil do účinnosti zákon [6]. Základným cie1'om novej zákonnej úpravy bolo v konaní o PÚ zabezpečiť funkčné účelné usporiadanie vlastníctva pozemkov
v území, ktorého organizácia mala byť daná agroekologickým potenciálom krajiny - požiadavkami ochrany a tvorby
životného prostredia, efektívneho využívania podneho fondu
a rozvíjania jeho krajinotvomých a iných nevýrobných funkcií.
Zákon [6] vychádzal z poznania, že PÚ sú historicky
vzniknuvším inštitútom, ktorý bol vynútený pohybom vlastníctva pozemkov počnúc druhou polovicou 19. storočia
a ktorý sa stal platformou na organizované plošné usporiadanie pozemkového vlastníctva s istým uplatnením verejnoprávnych prvkov. Ako optimálna metóda riešenia úloh spojených s novou organizáciou a prípadne aj s obnovou výkonu
a usporiadania pozemkového vlastníctva je tento inštitút
známy i v ďalších krajinách Európy, fungujúcich na báze
právneho štátu.
Obvodom PÚ je spravidla celé katastrálne územie. Orgánom štátnej správy PÚ bol povodne pozemkový úrad, teraz
odbor okresného úradu zabezpečujúci výkon štátnej správy
na úseku pozemkových úprav (ďalej iba "pozemkový odbor
OÚ"). Projekt PÚ nie je vypracúvaný orgánom štátnej správy,
ale jeho vypracovanie je zadávané osobe oprávnenej na projektovanie PÚ. Najdoležitejšie etapy procesu PÚ sú: rozhoánutie o povolení/nariadení PÚ, spracovanie všeobecných
zásad PÚ, zostavenie registra povodného stavu (platný
právny stav vlastníctva), ich zverejnenie v obci, prerokovanie námietok, spracovanie projektu PÚ (nové rozdelenie
vlastníctva) ajeho zverejnenie v obcí, prerokovanie námitok,
schválenie projektu PÚ, vykonanie projektu PÚ, najma vy-

týčenie PÚ v teréne, vrátane trvalej stabilizácie nových hraníc a ich zmeranie, odovzdanie právoplatného rozhodnutia
o vykonaní projektu PÚ spolu s rozde1'ovacím plánom katastrálnemu odboru okresného úradu na zápis záznamom do
KN. V teréne nie sú vytyčované a stabilizované lomové body
vlastníckych hraníc pozemkov, ktoré i po vykonaní PÚ budú
združené do vačších celkov: súradnice ich lomových bodov
určené s predpísanou presnosťou sú dokumentované a použite1'néna prípadné vytýčenie v budúcnosti. Zápisom vykonaných PÚ do KN v registri C stráca opodstatnenie svojej
existencie register E v súbore popisných i v súbore geodetických informácií KN. Ďalej sa spravuje v KN iba register
C. Súbor geodetických informácií KN z priestoru vykonaných PÚ sa spravuje ako vektorová katastrálna mapa.
PÚ pod1'azákona [6] boli zadané v roku 1991 v 4 katastrálnych územiach, v roku 1992 v ďalších 83 a podobne
i v roku 1993. Do 1.4. 1997 boli do KN záznamom zapísané
2 PÚ z malých častí katastrálneho územia Ivanka pri Dunaji
(170 nových parciel) a Bemolákovo (50 nových parciel)
v okrese Seneco
4. Register povodného stavu
Realizácia prvých etáp začatých PÚ signalizovala v rozpore
s povodnými predpokladmi, že práce budú sprevádzané najma:
- potrebou vyššej odbomej náročnosti prác na zostavenie registra povodného stavu (RPS),
- vyššou finančnou i časovou náročnosťou pri zostavení RPS
i pri vytyčovaní nového stavu v teréne a jeho meraní,
- ve1'minízkym záujmom vlastníkov nehnute1'ností o procedúru PÚ (ak vlastník, resp. spoluvlastník dostane na jednom mieste sústredené svoje pozemky, resp. spoluvlastnícke podiely, i tak v prevažnej vačšine prípadov to netvorí
v podmienkach Slovenska svojim rozsahom po1'nohospodársku jednotku, ktorá by garantovala ekonomickú výnosnosi).
V dosledku tohto poznania bol prijatý zákon NR SR
č. 18711993 Z.z [7], ktorým sa mení a dopÍňa zákon [6], a to
s účinnosťou od 1. 9. 1993. Podstata novely zákona spočívala
v tom, že výsledok jednej z etáp PÚ, a to RPS, ale aj príbuzného zjednodušeného registra povodného stavu (ZRPS)
[15], [16] a registra vlastníckych práv (RVP) [17] po schválení rozhodnutím pozemkového úradu, resp. pozemkového
odboru OÚ, sa stáva verejnou listinou, ktorá sa zapíše záznamom do KN. Bolo rozhodnuté takto postupovať najma
vtedy, ak PÚ nemali bezprostredne po schváleni registra
z roznych dovodov pokračovať, ale mali byť na čas prerušené.
Cie1'ombolo umožniť aktuálne údaje o vlastníckych právach
k nehnute1'nostiam zistené pri zostavovaní RPS, ZRPS a RVP
využiť aj na iné účely (napr. dedičské konanie, spisovanie
zmlúv).
Do 1. 4. 1997 boli do KN záznamom zapísané registre 170
katastrálnych území, z toho najviac v Banskobystrickom kraji
51, v Prešovskom kraji 50, v Nitranskom kraji 20, v Žilinskom kraji 18, v Košickom kraji 14 a v Trenčanskom kraji
12. Pod1'asortimentného zloženia registrov: 12 RPS, 23 RVP
a 135 ZRPS.
5. Register obnovenej evidencie pozemkov
Všeobecným postupom na vyhotovenie nových súborov geodetických a popisných informácií KN je obnova katastrálneho operátu pod1'akatastrálneho zákona [8], [9]. Tento postup je však koncipovaný na obnovu už jestvujúcej bázy
údajov katastra a, hlavne pokia1'ide o evidenciu vlastníckych
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vzťahov, nezakladá ich vznik, zmenu ani zánik. Špeciálnym
postupomje konanie PÚ podra zákona SNR č. 330/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov [6]. Skúsenosti a výsledky aktivít na úseku PÚ do roka 1994 ukázali, že týmto postupmi
by bola obnova evidencie pozemkového vlastníctva v extraviláne v spoločensky prijaternom čase nezvládnutel'ná. Skar
sa ukázalo pre prax užitočné mať pohotove k dispozícii jednorazovo vyhotovený a plynule potom aktualizovaný úradne
zistený súhm aktuálne dostupných údaj ov o pozemkoch,
ktoré sú predmetom vlastníckeho práva, poskytujúci určitú
právnu istotu a súčasne nebrániaci neskoršiemu preukázaniu
vlastníctva všeobecne platnými spasobmi. Na tento účel má
slúžiť zákonom [10] ustanovený register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Zákon [10] spolu s vyhláškou [11]
upravuje konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k ním, ktoré je špeciálnym postupom
k štandardným pravidlám katastrálneho konania [8], [12]
a konania o PÚ. V tomto konaní sú zisťované dostupné údaje
o pozemkoch a vlastníckych právach k nim a na ich základe
sa zostavuje ROEP.
Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré ešte nie sú evidované
v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN [8], [9], ak v zákone [10] nie je ustanovené inak.
Konanie sa v rozhodujúcej miere vzťahuje na pozemky evidované zatial' ešte v operátoch pozemkovej knihy, resp. v operátoch pozemkového katastra, prípadne iného zvoleného operátu [13].
Vecne príslušným správnym orgánom na konanie (ďalej
iba "správny orgán") je katastrálny odbor okresného úradu
alebo pozemkový odbor OÚ. Správne orgány pre konkrétne
katastrálne územia sa v rámci harmonogramu určujú v súlade so stavom technickej úrovne a úplnosti existujúcich operátov.
Údaje potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z podkladov poskytnutých vlastníkmi pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu a z verejných alebo
iných listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí
svedkov a z iných dakazov získaných najma pri prešetrovaní
v obci. Správny orgán zabezpečí zostavenie návrhu registra
na základe takto zistených údaj ov a ďalších podkladov. Zostavenie návrhu registra zabezpečuje správny orgán. Správny
orgán nebude (nemusí) návrh registra sám zostavovať, ale
práce vykonajú na základe zmluvy so správnym orgánom fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na takúto činnosť podra osobitných predpisov (projektanti).
Správny orgán dostal zo zákona [10] osobitné oprávnenie,
ktoré kompletizuje výsledok ROEP oproti RPS, resp. ZRPS
a aj tým ho stavia na hierarchicky vyššiu, kompletnejšiu úroveň. Správny orgán na návrh účastníka konania rozhodnutím potvrdí, že navrhovatel' nadobudol vlastníctvo k pozemku
vydržaním, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom
[10].

Usporadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v celom
katastrálnom území naraz s využitím znalosti miestnych pomerov maže priniesť poznatky o nepresnostiach použitia dovtedajších postupov usporiadania pozemkového vlastníctva.
Pre takéto prípady, ktorých riešenie by si inak vyžadovalo
uplatnenie zdlhavých štandardných postupov, zákon [10]
zveril správnemu orgánu osobitné oprávnenie na nápravu nepresnosti. Ak sa v konaní zistia údaje odporujúce skutočnostiam, z ktorých vychádzalo notárske osvedčenie vyhlásenia o vydražení alebo o zápise za vlastníka alebo protokol
a zoznam o prechode vlastníctva veci štátu na obec, správny
orgán maže na návrh rozhodnutím

a) potvrdiť nadobudnutie vlastníctva vydržaním inou osobou,
b) potvrdiť, že pozemky sú vo vlastníctve štátu alebo inej
osoby, a to aj vtedy, ak sú dotknuté pozemky a právne
vzťahy k nim už evidované podra predpisov o KN v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií, tj. je už založený LY.Vydaním rozhodnuti a správneho orágnu strácajú osvedčenia alebo protokoly
a zoznamy platnosť [14].
Schválený ROEP je verejnou listinou, na ktorej základe
katastrálny odbor okresného úradu zapíše údaje ROEP do
KN.
6. Záver
Potreby rozvoj a trhu s nehnutel'nosťami v etape transformácie ekonomiky a potreby garantovania vlastníctva nehnutel'ností v právnom štáte jednoznačne vytýčili úlohu vyriešiť
z minulosti zdedené oddelenie vlastníctva pornohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne od ich využívania.
Toto oddelenie je dasledkom komplikovaného legislatívneho
vývoj a v minulosti, preferovania užívania pOdy pred evidovaním vlastníckych vzťahov, dobových direktívne zadefinovaných potrieb spoločnosti v minulosti s ciel'om zahmlievania a likvidácie vlastníctva nehnutel'ností. Oddelenie
vlastníctva od využívania nehnuterností je perspektívne riešené v definitívnej podobe realizáciou PÚ s jedinou evidenciou geometrickej definície pozemkov i vlastníckych práv
k nim v KN. Do realizácie definitívneho riešenia je z pragmatických davodov toto oddelenie dočasne riešené dvoma
prepojenými evidenciami: prvá, definitívna, je tvorená katastrálnou mapou a súborom popisných informácií v registri
C a druhá, dočasná, je tvorená mapou určeného operátu a súborom popisných informácií v registri E.
LlTERATÚRA:
[I] HORŇANSKÝ, 1.: Problematika evidencie vlastníckych vzťahov k nehnutefnostiam na Slovensku. Geodetický a kartografický obzor, 37 (79),1991, č. 9, s. 190-193.
[2] HORŇANSKÝ, I.: Budovanie bázy údajov o vlastníckych vzťahoch v katastri nehnutefností. Geodetický a kartografický obzor, 39 (81), 1993, č. 12, s. 262-266.
[3] HORŇANSKÝ, I.: Evidovanie povodných kolektivizáciou pofnohospodárstva a lesného hospodárstva do vefkých blokov
zlúčených parciel a ich vlastníckych práv v katastri nehnutefností. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83), 1995, č. 4, s.
81-84.
[4] KUKUČKA, J. a i: Pozemkové právo II [Vybrané zákony s komentárom]. Bratislava, TriPe 1995.
[5] Metodický návod na evidovanie vlastníckého práva k povodným nehnutefnostiam v evidencii nehnutefností (984 410 MN3/91) zo dňa 4.3. 1991, SÚGK č. 3-50711991 v znení dodatku
č. 1191zo dňa 20. 10. 1991, SÚGK č. 3-205911991.
[6] Zákon SNR č. 33011991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
[7] Zákon NR SR Č. 18711993 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon SNR č. 33011991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov.
[8] Zákon NR SR č. 16211995 Z.z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteTnostiam (katastrálny
zákon) v znení zákona NR SR č. 22211996 Z.z. o organizácii
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[9] HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.: Nový katastrálny zákon prijatý.
Geodetický a kartografický obzor, 41 (83), 1995, č. II, s.
235-238.
[10] Zákon NR SR č. 18011995 Z.z. o niektorých opatreniach na
usporiadan.ie vlastníctva k pozemkom.
[II] Vyhláška UGKK SR č. 15711996 Z.z., kterou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreníach na usporiadaníe vlastníctva k pozemkom.
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[12] HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.: Katastrálne konanie a nový katastrálny zákon. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83) 1995,
č. 12, s. 265-268.
[13] Metodický návod na spracovanie registrov obnovenej eyidencie pozemkov zo dňa 21. 5.1996, MP SRč. 8 12/96-430 a VGKK
SR Č. NP-1917/96 [predbežné vydanie z 31. 1. 1996].
[14] HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.: D61ežitý krok k dobudovaniu
bázy údaj ov katastra nehnutefností. Geodetický a kartografický
obzor, 43 (85), 1997, Č. 2, s. 37-41.
[15] Pokyny na spracovanie zjednodušeného registra p6vodného
stavu k nehnutefnostiam v extraviláne, MP SR číslo 1952/94430 a ÚGKK SR číslo NP-564/1994.
[16] Pokyny Ministerstv!l p6dnohospodárstva Slovenskej republiky
číslo 34/95-430 a Vradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo TK-746/1995 na spracovanie zjednodušeného registra p6vodného stavu (ZRPS) k nehnutefnostiam
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SR Č. NP-1353/1993.

Lektoroval:
Ing. Juraj Palčík, CSc.,
katastrálny odbor
Krajského úradu v Prešove

3. plenární zasedání
Kartografické společnosti ČR
061.3:528.9(437.\ )

Dne 17. září 1997 se konalo v Olomouci 3. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky (ČR).
Po zahájení, přivítání účastníků a hostů přednesl předseda Kartografické společnosti ČR Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., zprávu
o činnosti a hospodaření výboru v uplynulém funkčním období. Společnost uspořádala tyto hlavní akce:
- seminář "Informační dálnice a kartografie" (Praha, 14.2. 1996),
garanti Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. a Prof. Ing. Bohuslav
Veverka, DrSc.,
- seminář "Nové kartografické materiály a technologie" (Praha,
25. 9. 1996), garanti Ing. Jaromír LOfelmann a Ing. Bedřich Němeček,
- mezinárodní kartografické symposium EVROPA Forum '97, které
se uskutečnilo v Coburgu (SRN) u příležitosti 46. německých kartografických dnů (7. 5. 1997), garant Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
- 12. kartografická konference Kartografické společnosti ČR a Kartografickej spofočnosti SR - (Slovenskej republiky) - (Olomouc,
16.-18.9. 1997), garant Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., spojená
s 3. plenárním zasedáním Kartografické společnosti ČR.
V plánu odborných akcí společnosti bylo dále spolupořadatelství
mezinárodní konference o využití map "GlS Brno 1996" (20.-24. 4.
1996) a organizace české účasti na mezinárodní kartografické výstavě, pořádané u příležitosti Mezinárodní kartografické konference
(ICA) - (Stockholm, 23.-27. 7. 1997).
V rámci společnosti bylo ustaveno celkem 7 odborných skupin
(OS), a to:
- OS tvorba a obnova map (předseda plk. Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.,
- OS školní kartografické pomůcky (předseda Doc. Dr. Ing. Václav
Novák, CSc.),
- OS dějiny kartografie (předseda Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.),
- OS výchova kartografů (předseda Prof. Ing. Lubomír Leuermann,
CSc.),
- OS automatizace v kartografii (předseda Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.),

- OS technologie výroby map (předsedkyně Ing. Zdenka Roulová),
- OS pro GIS (předseda Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.),
Odborné skupiny a jejich členové se zúčastnili řady odborných
akcí, kde přednesli referáty a zapojili se do řešení grantu "Tvorba
GlS v ČR" (garanti Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. a Prof. Ing.
Bohuslav Veverka, DrSc.). Aktivní byl též podíl členů OS na založení České asociace pro geoinformace (Seč, červen 1997).
Rostoucí tendenci má aktivita členů společnosti v Mezinárodní
kartografické asociaci (ICA). V této organizaci má Česká republika
významné postavení, neboť v r. 1995 na Valném shromáždění ICA
v Barceloně byl zvolen Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., do funkce
vice-presidenta asociace. Z titulu této funkce se účastní všech zasedání Výkonného výboru ICA a je vysílán i jako oficiální představitel asociace na řadu významných mezinárodních akcí.
Kartografická společnost ČR, která reprezentuje Českou republiku v ICA, delegovala řadu svých členů do odborných komisí a pracovních skupin asociace. Je zastoupena ve všech třech stálých komisích ICA (komise pro výchovu kartografů - pplk. Doc. Ing. Václav
Talhofer, CSc., komise pro výrobu map - Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., komise pro historii kartografie - Doc. RNDr. Ludvík
Mucha, CSc.) a dále v komisi pro standardizaci a transfer prostorových dat (Ing. Jan Neumann, CSc.), v komisi pro kvalitu prostorových dat (Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.), v komisi pro teorii
kartografie (Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc., v komisi pro vizualizaci (Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.), v komisi pro využití map
(Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., místopředseda komise), v komisi pro mapování pomocí VDZ (RNDr. Karel Charvát), v komisi
pro národní a regionální atlasy (RNDr. Tomáš Beránek, CSc.), v komisi pro práci žen v kartografii (Ing. Jarmila Váňová), v pracovní
skupině pro kartografii map pro děti (RNDr. Eva Klímová) a v pracovní skupině pro kartografickou generalizaci (Ing. Jan Neumann,
CSc.).
K 16. září 1997 měla společnost 87 individuálních a 4 kolektivní
členy (Kartografii Praha, a. s., VÚGTK Zdiby, Help Servis Mapping
Praha, s. r. o. a SHOCart Zlín, s. r. o.). Čestnými členy společnosti
k témuž dni byli Ing. Aleš Hašek, Prof. Ing. Vladislav Hojovec,
DrSc., Ing. Jiří Kánský, Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík, CSc., RNDr.
Olga Kudrnovská, CSc., Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc., Doc.
RNDr. Ludvík Mucha, CSc., Doc. Dr. Ing. Václav Novák, CSc., Prof.
Ing. Erhart Srnka, DrSc. a Dr. Ing. Vladimír Vahala, DrSc.
Na základě dohody s Kartografickou spofočností SR z r. 1992
úspěšně pokračuje vzájemná spolupráce se slovenskými kartografy,
která se odráží především v pořádání společných kartografických
konferencí, vzájemným zvaním na odborné akce apod. Dohoda
o spolupráci byla dále uzavřena s Radou Českého svazu geodetů
a kartografů a se Společností pro fotogrammetrii a DPZ ČR. Jsou
pořádány koordinační schůzky předsedů organizací a poskytovány
vzájemně jejich členům některé členské výhody (např. nižší vložné
na odborné akce). Pokračuje rovněž spolupráce se sekcí geografického vzdělávání při České geografické společnosti, s níž jsou každoročně svolávány porady vedoucích kateder geografie a kartografie českých vysokých škol.
Pro nejbližší období připravuje společnost tyto odborné akce:
- seminář "Digitální kartografie", Praha, 1. čtvrtletí 1998
- spoluúčast na mezinárodní konferenci "GIS 1998 Brno", Brno, červen 1998,
- účast na 3. EVROPA Forum, Dresden (SRN), 2. čtvrtletí 1998,
- účast na 19. mezinárodní kartografické konferenci ICA, Ottawa
(Kanada), 14.-21. 8. 1999.
Zprávu revizní komise přednesl její předseda PhDr. Ondřej Roubík. Konstatoval, že společnost plnila svoji funkci ajejí hospodaření
odpovídalo předem schváleným zásadám. Ve zprávě upozornil na
špatnou platební morálku některých členů společnosti a doporučil
řešení, které bylo zahrnuto do návrhu usnesení.
V následující diskusi vystoupil Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Ve svém příspěvku informovalo činnosti ICA a o tom, že Doc. Ing.
Miroslavu Mikšovskému, CSc. bylo za jeho více než 251etou aktivní
odbornou a organizační práci pro asociaci uděleno ve Stockholmu
čestné členství v ICA. S dalšími diskusními příspěvky vystoupili za
Kartografickou spofočnosť SR její předseda Doc. Ing. Jozef Čižmár,
CSc., za Český svaz geodetů a kartografů Ing. Oldřich Bětík a za
Společnost pro fotogrammetrii a DPZ Ing. Ladislav Skládal, CSc.
Příspěvky byly zaměřeny na činnosti těchto organizací a na perspektivy další vzájemné spolupráce. Doc. J. Čižmár pozval účastníky na 13. kartografickou konferenci, která se uskuteční v r. 1999
ve Slovenské republice. Ing. O. Bětík informovalo přípravě zasedání Stálého výboru FIG, které se má uskutečnit v r. 2000 v Praze.
Ing. Petr Skála ve svém vystoupení navrhl, aby společnost pořádala
každoročně soutěž o nejlepší kartografické dílo roku.
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Podle programu dále následovala volba nového výboru a revizní
komise pro funkční období 1997-99. Do funkce předsedy společnosti byl opět zvolen Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., a do
funkce místopředsedy pplk. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. Dalšími
členy výboru byli zvoleni: Ing. Václav Čada, CSc., Doc. Ing. Milan
Konečný, CSc., Ing. Jiří Kučera, Ing. Jaromír LOfelmann, Ing. Bedřich Němeček, Ing. Hedvika Šmídová a Doc. RNDr. Vít Voženílek,
CSc.
Revizní komise byla zvolena ve složení: RNDr. Tomáš Beránek,
CSc., PhDr. Ondřej Roubík a Ing. Jarmila Váňová.
Na závěr jednání bylo přijato toto usnesení:
,,3. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR, konané dne
17. záři 1997 v Olomouci
a) schválilo
- zprávu výboru o činnosti a hospodaření společnosti za období
od 2. plenárního zasedání,
- zprávu revizní komise,
- výši individuálních členských příspěvků na období 1998-99
100 Kč ročně,
- návrh revizní komise na zrušení členství ve společnosti těm členům, kteří neplatí přes výzvu dva nebo i více let členské příspěvky,
b) zvolilo předsedu, místopředsedu a další členy výboru a členy revizní komise,
c) vyslovilo souhlas s pokračováním činnosti stávajících odborných
skupin společnosti s tím, že
- činnost OS pro tvorbu a obnovu map bude rozšířena a její nový
název bude "OS pro topografický informační systém CR",
- bude ve výboru dořešeno nahražení předsedy OS výchova kartografů, v níž se Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc. vzdal
funkce,
d) udělilo čestné členství ve společnosti
- Ing. Antonínu Koláčnému, CSc. (in memoriam),
- PhDr. Ondřejovi Roubíkovi,
e) uložilo výboru společnosti
- dopracovat podrobný program odborných akcí na období
1998-99,
- připravit ve spolupráci s Kartografickou spol'očností SR 13. kartografickou konferenci, která se bude konat v roce 1999 ve Slovenské republice.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

46. německé kartografické dny
a 2. evropské fórum
061.3:[528.9(430)+528(4)1

Ve dnech 5. až 7. května 1997 se konaly v Coburgu (významném
historickém městě severního Bavorska) 46. německé kartografické
dny spojené s 2. evropským fórem 1997. Této významné akce se zúčastnilo skoro 500 osob, převážně z hostitelské země (450 účastníků), devítičlenná skupina z Rakouska i z České republiky, 4 Švýcaři a jednotlivci z Polska, Slovinska, Maďarska, Nizozemska,
Finska, Ruska a USA. Zajímavým jevem byla velká účast německých studentů kartografie (70 osob), kteří mj. pořádali dotazníkovou
anketu se zaměřením na využití coburgských zkušeností pro uspořádání 47. německých kartografických dní v Drážďanech v roce 1998.
Program konference byl doplněn řadou odborných výstav, exkurzí
a kulturních akcí.
Konference byla zahájena 5. května v kongresovém centru Rosengarten projevy osobností, k.teré se střídaly s hudebními výstupy dechového kvinteta Calma. Uvodní slova pronesli předseda přípravného výboru Max Hendlmeier, státní sekretář bavorského
ministerstva financí Alfons ZeBer a starosta města Norbert Kastner.
Ke konání akce poslali pozdravné dopisy bavorský ministerský předseda Dr. Edmunt Stoiber a bavorský ministr financí Erwin Huber.
Zmínili se o významu polohy Coburgu pro setkání nejenom německých kartografů, ale i zástupců dalších zemí v rámci 2. evropského
fóra. Hlavní téma konference "Kartografické informační systémy pro
obce" ukazuje důležitost práce geodetů a kartografů s podporou výpočetní techniky pro rozvoj obcí, plánování a výstavbu komunikačních systémů i při péči o životní prostředí.

Prezident Německé společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum mrg Albertz z Berlína upozornil na vazby družicové kartografie a geografických informačních systémů a jejich význam pro
přírodní vědy. Prezident Německé kartografické společnosti Theodor Wintges poukázal na potřebu řešit praktické úkoly obcí moderními prostředky výpočetní techniky, tj. hardware a software na vysoké úrovni, sběr strukturovaných dat, výstavba účelových databází,
realizace uživatelských rozhraní, vizualizace výsledků s pomocí interaktivních metod, multimediální výstupy. Prof. Mathiius Schilcher
z Technické university v Mnichově se věnoval profesním otázkám
kartografů, např. zlepšování systému školství, vlivu rozvoje telekomunikací, uplatnění nových produktů s využitím moderního marketingu. Zmínil se též o významu ATKlS (Amtliches Topographisch Kartographisches Informationssystem) pro rozvoj topografických
map (žádaná digitální data, pružnější aktualizace), ajeho souvislosti
s vývojem standardů a norem i uplatněním kartografů v budoucnosti,
kdy se bude stále více projevovat interdisciplinární přístup k tvorbě
kartografických děl a celková integrace informačního společenství.
V rámci slavnostního programu byly uděleny ceny za kartografická díla pro mladé německé odborníky.
Kartografické informační systémy pro obce byly nosným programem odpoledního jednání. Významný referát přednesl prezident
Bavorského zemského zeměměřického úřadu (BLVA) Dipl. Ing.
GUnther Nagel: Úřední datové báze pro obecní informační systémy.
Na základě úředního výnosu jsou od roku 1992 v působnosti BLVA
budovány a nabízeny dva informační systémy s prostorově orientovanými daty: GRUBIS (GrundstUcks und Boden Informationssystem) - pozemkový a půdní informační systém a ATKlS - úřední topografickokartografický informační systém.
GRUBIS má dvě části: automatizovanou knihu nemovitostí
(ALB) a digitální pozemkovou mapu (DFK). ALB obsahuje údaje
z pozemkového katastru: parcelní číslo, plochu, údaje o poloze, druh
využití pozemku, údaje o kvalitě půdy a údaje o vlastníku. Systém
doplňují vyhledávací rejstříky. Tento systém a jeho automatizované
provozování je na různém stupni rozvoje; např. v Bavorsku jde
o denní praxi a naproti tomu v Durynsku je teprve budován. V některých částech Bavorska, speciálně v Coburgu, bylo provedeno nové
katastrální měření.
ATKlS je vytvářen v první verzi jako tzv. digitální model krajiny
DLM 2511 ve všech spolkových zemích. Výchozím materiálem je
topografická mapa TK 25 nebo TK 10 (na území bývalé NDR). Je
možno získat úplná aktualizovaná vektorizovaná data pomocí rozhraní EDBS nebo pouze geometrický podklad, tj. vektorová data
strukturovaná po vrstvách ve formátu DXE Tento způsob je např. již
použit pro ATKlS 500 Bayern (měřítko 1 : 500 000) a získává oblibu u mnoha uživatelů s vlastním kartografickým zpracováním.
Rastrová data jsou již k dispozici pro celou měřítkovou řadu topografických map. Zmínka patřila dalším produktům, např. spojení
pozemkové mapy s ortofotomapou a rozpracování DLM 25/2 (obsahuje jednotlivé budovy a četné atributy).
Dr. RUdiger Schreiber, Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
Mnichov: Význam prostorového zpracování informací pro účinný
správní management obce. Nabídka tvorby informačního systému
pro obec (hardware, software, školení, sběr dat, jejich zpracování,
údržba a vydávání, personální a organizační management). Rozsah
uplatnění: dopravní systémy, stav staveniště a veřejného osvětlení,
nasazení policie, záchranné služby, hasičů; likvidace odpadů atp. výhody uplatnění informačního systému: při plánování je zpracováno
více variant, optimalizuje se objem pořizování a zpracování informací; prezentace na Internetu umožňuje integrované a racionální zavedení geografického informačního systému (OIS) ve správě. Uvedeny příklady projektů z některých měst.
Aktuální problémy kartografie byly námětem druhého konferenčního dne. Předmětem informací byla pracovní náplň, vývoj, dosažené výsledky a složení příslušných pracovních skupin:
1. Kartografie životního prostředí (atlas životního prostředí, podklady pro územní plánování),
2. Využití družicových snímků v kartografii (dálkový průzkum
a OIS),
3. Kartografie a GIS (pracovní seskupení "Vizualizace"),
4. Praktická kartografie (pracovní seskupení "Multimedia"),
5. Využití map (oficiální mapy, upravené mapy, nová díla, spolupráce s armádou),
6. Kartografická terminologie (příprava nového terminologického
slovníku, cca 1800 hesel, 700 stran, spolupráce s FlG a ICA),
7. Kartografie pro školy,
8. Výchova a vzdělání (pracovní seskupení "Vzdělávání s počítačem"),
9. Historie kartografie,
10. Národní atlasy,
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11. Vysokohorská
kartografie,
12. Mapoví kurátoři (mapové archivy),
13. Právní otázky.
Některé zajímavé postřehy:
- využívá se cca 20 programových
systémů pro řešení úloh digitální
kartografie,
- spolupráce s ICA na zpřesnění pojmu kartografie v souvislostech:
terminologie,
koncepce - produkce - studium, technologie - komunikační prostředky, vícejazyčná verze výkladového slovníku,
- standardizace
geoinformací
v rárnci Evropského
společenství
(MEGRIN), propojení na USA a Japonsko,
- spolupráce s USA v oblasti družicové kartografie, standardizace
pro informatiku a průmysl,
- základní národní infrastruktura
BRD: GRUBIS, ATKIS, elektronické mapy pro město a dopravu.
2. evropskému
fóru byl věnován třetí den konference a byly na něm
předneseny čtyři referáty:
István Klinghammer,
Mátyás Márton (Universita Budapešť, Maďarsko): Geografické informační systémy v Maďarsku v polovině 90.

let.
Informace byla pojata spíše jako statistický přehled. Obsahovala
např. přehled účasti významných firem na tvorbě G1S (Intergraph od
r. 1995), přičemž celkové výdaje na geoinformatiku
v období
1990-96 činily cca 200 000 mil. forintů (z toho téměř 114 ze zahraničí), přehled základních
typů software a typických operačních
systémů, počet a rozložení odborníků (celkem 1840, u 5 největších
firem více než 100 v každé), pro státní geodézii a kartografii cca
30 %, pro oborové služby cca 40 %, pro životní prostředí cca 10 %.
Významnáje
spolupráce se zahraničím: Švýcarsko (hlavně technická
pomoc) a USA (výchova a studium). Mezi významnější
projekty
patří: GIS pro katastrální úřady a obecní správy, síťový systém pro
zásobování Budapešti elektrickou energií, informační systém pro
geologický institut, likvidace nebezpečných
odpadů, problémy kolem vodního díla GabČíkovo. Vznikají nové typy produktů: elektronické atlasy, multimediální
mapy (např. Budapešť na CD-ROM).
Heli Ursin livanainen (Národní zeměměřický
úřad Finska, Helsinky): GlS ve Finsku.
Ve Finsku roste zájem o digitální geografické informace, a proto
vznikla "Finská společnost pro informace" a národní multimediální
program. Finský Zeměměřický úřad vytváří jako nejdůležitější databanky informace o povrchu terénu, digitální mapu hranic nemovitostí
a katastr. Mezi uživatele geografických informací patří města a obce,
orgány pověřené péčí o životní prostředí, územní plán a výstavbu,
geologii a zemědělství a námořní úřad. Digitální pozemková mapa
má být hotova do r. 2000, během krátké doby bude dokončena databáze odpovídající mapě v měř. 1 : 5 000 až 1 : 10 000. Databanka silniční sítě a ostatní přehledy odpovídají měř. 1 : 20 000 až 1 : 4 500
000. Významná je mezinárodní spolupráce při vytváření severoevropské databáze (1 : 2 000 000) a projekty, které se týkají Baltského
a Barentsova moře. Počet požadavků na geografické informace se odhaduje na 10 000 ročně. Od r. 1996 funguje na Internetu mapová informační služba, přístupná také občanům.
Miroslav Mikšovský (Stavební fakulta, ČVUT), Jaroslav Uhlíř
(Zeměměřický
úřad, Praha): Civilní mapy středních měřítek a topografická databáze v České republice.
vývoj a geodetické a kartografické základy pro používanou řadu
topografických
map. Základní tematické mapy pro národní hospodářství. Vznik a hlavní údaje o tvorbě ZABAGEDIl
a ZABAGED/2
jako základu pro G1S v ČR.
Václav Talhofer, M. Rybanský (Katedra vojenských informací
o území, Vojenská akademie, Brno): Aktuální otázky k rozvoji vojenské kartografie a GlS v armádě České republiky.
Přehled mapového díla v AČR: topografické mapy 1 : 25 000 až
1 : 1 000 000, speciální mapy, mapy terénního reliéfu, ortofotomapy,
ortofotoplány
pro města. Použití digitálních technologií
od firem
ESRI a INTERGRAPH
se orientuje na tvorbu a údržbu digitální
mapy I : 25 000, databázi informací o terénním reliéfu a připojení
mapového díla na standardy NATO.
Výstava mapových děl vzhledem k zaměření konference na kartografické informační systémy pro obce byla tematicky orientovaná
na produkty tzv. "služební kartografie", největšími měřítky počínaje
a topografickými
a přehlednými
mapami ve středních měřítkách
konče. Svoje výrobky a celou svoji činnost průřezovým způsobem
presentovaly zejména zeměměřické
úřady a katastrální a zeměměřické správy jednotlivých
spolkových zemí.
K nejvýznamnějším
vystavovatelům patřil Bavorský zeměměřický
úřad (BLVA) se sídlem v Mnichově. Těžiště jeho činnosti je ve výstavbě topograficko-kartografického
informačního
systému ATKIS,
v aktualizaci topografické mapy 1 : 50000 (vyvinuta hybridní me-

toda zpracování, která postupně nahradí dosud používanou ruční rytinu, přičemž dojde ke zkrácení výrobního cyklu, snížení nákladů
vypuštěním
mnoha reprodukčních
výkonů a zajištění aktuálního
stavu mapy během celého roku) a v tvorbě digitální pozemkové mapy
1 : 1 000 (DFK 1 : 1 000 Digitale Flurkarte). Tyto prostorové databáze tvoří podklad pro nesčetné informační systémy různých oborů.
Dále úřad nabízí zájemcům topografické mapy 1 : 25000, 1 : 50000,
1 : 100000, 1 : 200 000 (též v podobě rastrových dat). Základní "topografickou" mapou je pozemková mapa s výškopisem ve formě vrstevnic v měřítku 1 : 5 000 (Hohenf1urkarte),
tvořící přechod mezi
pozemkovými
a topografickými
mapami. Dále jsou nabízeny turistické a cyklistické mapy v měř. 1 : 25 000, 1 : 50000 a 1 : 100 000
(např. mapy okolí 1 : 50 000 v okolí větších měst nebo v turistických a rekreačních oblastech s bohatými vysvětlivkami
a textovou
částí jsou zpracovány kompletně v BLVA včetně osmibarevného velkoformátového
ofsetového
tisku). Také přehledné mapy v měř.
1 : 100 000, 1 : 300 000, 1 : 800 000, 1 : 1 200 000 a 1 : 2 000 000
nacházejí široké uplatnění (např. na výstavě byla přehledná mapa
služebních map 1 : 100 000 s rozmístěním pozemkových map podle
druhů: analogová, digitální, hybridní). Velmi žádané jsou také historické mapy, které jsou vydávány v široké paletě.
BLVA také systematicky využívá letecké měřické snímky. Možnosti jejich využití ukázala samostatná výstavka "Bavorsko na leteckých snímcích". Byla zde mj. uvedena "Ortofotomapa
1 : 5 000",
tj. překreslený snímek doplněný o vrstvu katastrální situace včetně
parcelních čísel a o vrstevnicový obraz. Tato mapa se v Bavorsku
setkala s velkým uživatelským ohlasem a rychle se rozšiřuje.
Zeměměřický úřad Brandenburg v Postupimi předváděl mj. mapu
využití půdy 1 : 25 000 jako přímý výstup z informačního systému
ATKIS. Pětibarevná mapa v obvyklém barevném provedení s reliéfem a UTM sítí (universální příčné Mercatorovo zobrazení) má mírně
zjednodušený značkový klíč v porovnání s topografickou mapou. Silnice, ulice a hlavní cesty jsou provedeny dvojčaře, všechny terénní
stupně jsou zahrnuty do výškopisu ajsou vyjádřeny značkou s klínky.
Zastavěné části včetně vnitroblokových
ploch, dvorů a zahrad jsou
spojeny. Porosty a povrch půdy jsou vyjádřeny plošnými značkami
a jedním nebo několika symboly uprostřed plochy.
Durynský zeměměřický úřad v Eďurtu zpracovává klasickým způsobem řadu topografických
map v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000,
1 : 50000, 1 : 100 000 a 1 : 250000 v jednotném značkovém klíči.
Mapy jsou čtyřbarevné a též v jednotné verzi. Topografické podklady
v měřítku 1 : 10 000 se využívají pro tvorbu map měst téhož měřítka.
Podklady 1 : 25 000 a 1 : 50 000 spojené do velkého formátu se doplňují tematikou turistickou a rekreační, stínovaným terénem a tisknou se šestibarevně. Dále se vytváří přehledná mapa správních hranic 1 : 100 000 a sedmibarevná přehledná správní mapa 1 : 250 000.
V rámci programu ATKlS úřad reprodukuje v měřítku 1 : 25 000
digitální model terénu (DLM 25) a digitální model situace (DSM
25/1) a v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 50 000 digitální model území
(DGM 10 a DGM 50). Dále jsou k dispozici rastrové topografické
mapy 1 : 25 000 a 1 : 100 000, analogové a digitální mapy pozemkového katastru v různých měřítkách,
mapy oceňovací, bonitní
a technické. Úřad dále prodává letecké snímky v různých měřítkách,
barevné ortofotomapy
1 : 5000, historické mapy aj.

Zemský úřad pro zeměměřictví a zpracování dat v Sasku-Anhaltsku vystavoval digitální základní mapu města Halle 1 : 500. Podkladem pro zpracování mapy je prostorový informační systém (RIS)
města Halle. Mimo obrazovku je mapa prezentovaná jako jednobarevná plotrová kresba (zastavěné plochy jsou vyšrafovány a jednotlivé objekty jsou vyznačeny bodovými značkami, např. stromy). Tato
mapa není jediným příkladem toho, že i podklady ve velkých měřítkách pro technickou činnost obcí a měst v Německu jsou zpracovávány v organizacích státní (zemské) působnosti, nikoli v soukromých firmách. Je tím zajištěna především vysoká kvalita, jednotnost,
vícenásobné
využití a možnost kontinuální
aktualizace takových
podkladů.
Činnosti, služby a produkty jednotlivých
zemských zeměměřických úřadů jsou si dosti podobné. Produkcí a prodejem leteckých
měřických snímků, ortofotomap,
topografických,
přehledných, tematických a historických map jak v analogové tak i digitální podobě
přispívají tyto úřady významným
způsobem do státní pokladny.
V nesrovnatelně
větší míře než u nás jsou využívány podklady pořízené za státní prostředky. Nabídka a prodej mapových a dalších
produktů jsou velmi dobře organizovány.
Druhou velkou část výstavy tvořily výsledky činností kartografických, geografických a geoekologických
kateder řady vysokých škol.
Byly vystaveny projekty zakázkových prací, diplomové a seminární
práce, kartografické zpracování studentských zahraničních expedic, aj.
Odborná
firemní výstava. Vystavovalo
14 firem včetně BLVA
(12 německých,
1 švýcarská a 1 mezinárodní).
Byly předváděny
karto-reprodukční
softwarové produkty.
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Hans Steinegger Software - kreslící program pro kartografii
(OCAD), podporovaný Windows 95 a Windows NT, umožňující vyhotovit tiskové podklady pro čtyřbarevný tisk.
GEOTECH JANKA GmbH - program CAD pro městské informační systémy, územní plánování a projektování vybudovaný na stavebnicovém principu s použitím jednotných datových formátů,
umožňujících komunikaci mezi správními a plánovacími orgány a organizacemi. Dá se využít pro vedení katastru nemovitostí, stavebních plánů, inženýrských sítí, dopravních sítí atd.
Bemhard Sprachmuller - SW pro tvorbu map, tisk a publikaci na
elektronických mediích.
lOTEC - systém DlGlSIS (kartografický software, podporovaný
Windows NT, umožňující rychlé nasazení bez náročnějšího školení).
Springer Verlag - program Polyplot pro tematickou kartografii,
spolupracující s Arcinfo a ArcView, kterými byly zpracovány vystavované mapové produkty na CD-ROM.
GEOSYSTEMS GmbH - softwareový produkt ERDAS IMAGlNE
pro zpracování geografických dat, jejich vizualizaci, správu, analýzu
rastrových a vektorových dat získaných pomocí digitální fotogrammetrie.
CS Computer - produkt "rascon" pro tvorbu plánů a map měst,
topografických map. Skenování, hybridní zpracování rastrových
a vektorových dat, zobrazení na plotteru, tvorba menu podle přání
uživatele.
GeoSpace - firma obchodující s daty z leteckého a družicového
snímkování. Data jsou kartograficky zpracována pomocí programů Atlas GIS, ArcView a původním softwareovým produktem ER Mapper.
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG - těžiště činnosti firmy
spočívá v řešení GlS pro inženýrské sítě s nástavbou modulů pro kartografické práce.
Gunter Kaiser - SW zaměřený na problematiku životního prostředí a jeho kartografického znázornění.
Megatel - SW řešení pro informační a komunikační systémy
včetně bezešvého zobrazení.
Ing. Buro Muller und Richter GbR - firma byla založena v roce
1992 ve městě Gotha (bývalá NDR), kde pokračuje v tradici kartografické činnosti starší než 200 let. Vyrábí mapy turistické, cykloturistické, tématické a mapy pro volný čas (Freizeitkarte). Dále plány
měst a glóbusy. Pracuje se s kartografickým softwarem DlGISIS,
grafickým programem Corel-Draw aj. Stále je nabízena široká paleta map analogových a údajně se jedná o jediný kartografický podnik v Německu, který vytváří velkoformátová kartografická díla.
Regioplan GmbH - originální grafický hybridní systém AREAL
pod Windows pro rastrovou, vektorovou, textovou, obrazovou, video a audio prezentaci.
Expozice BLVA je popsaná v rámci výstavy mapových děl.
Kromě toho byly nabízeny kartografické výrobky na CD-ROM:
mapa města Hamburg - 6 různých měřítek, možnost zvolení a vytištění vybraného území, funkce vyhledávání objektů, měření vzdáleností a ploch, registry ulic, objekty MHD, kulturní a správní zařízení atd. Topografická mapa Badenska- Wiirttemberska v měřítkách
I : 50 000 a I : 200 000 s obdobnými nabídkami stojí 198 DM.
Na výstavě byla také prezentovaná nabídka dat na CD z nového
leteckého snímkování ve dvouletém cyklu. První cyklus pokrývající
území celého Německa bude realizován v období květen 1997-léto
1998. Velikost pixelu bude pod 50 cm, cena: např. 25 km2 stojí
5000 DM, I 000 km2 74 000 DM a 100 000 km2 3 miliony DM.
Celkový dojem z výstav:
- posílení trendu k využívání hotových
(Windows 95, Windows NT, Microsoft
Atlas GlS),
- zdokonalování SW produktů zejména
dat,
- důraz na marketing, výstupy mapových

softwareových prostředků
Office, ArcInfo, ArcView,
pro vizualizaci a analýzu
děl na CD-ROM, Internet.

Exkurse na detašovaném pracovišti Bavorského zemského zeměměřického úřadu v Coburgu.
Pracoviště bylo zřízeno v roce 1990. Coburg byl posledním městem
v Německu (s počtem obyvatel nad 40 tisíc), které nebylo doposud
nově zaměřeno. Hlavní úkoly pracoviště (45 zaměstnanců) jsou:
tvorba a údržba systémů ATKlS a GRUBIS. Digitální katastrální
mapa (DFK) je dokončena na 43 % výměry intravilánu a 27 % extravilánu.
Bylo předvedeno podrobné měření bodů uvnitř bloků městské zástavby (metodou volného stanoviska s Helmertovou transformací)
s využitím starší techniky firmy Wild (teodolit Wild T 1600, nasazovací dálkoměr DlSTOMAT DI 2000 se záznamníkem PSION
a laptopem). Vytyčování hranic a vyhledávání původních měřických
znaků pro města a soukromníky je jedním ze zdrojů financování
BVLA. V kanceláři byla předvedena digitalizace katastrální mapy
I : I 000 pomocí tabletu, metodou bod po bodu. Doplňování parcelních čísel a značek se děje na obrazovce s využitím rastrového

pozadí. Jsou porovnávány výměry z nově určených souřadnic bodů
DFK s výměrami z původního parcelního protokolu a kontrolovány
dopustné odchylky.
Rámcové informace o organizaci BVLA a historii vzniku a současnosti detašovaného pracoviště v Coburgu byly podány formou
~pagačních filmů.
Exkurse v katastrálním (měřickém) úřadu v Coburgu.
V úvodu ředitel úřadu seznámil účastníky s organizační strukturou
a historií Bavorské zeměměřické správy, jakož i s hlavními úkoly
pracoviště. Základem činnosti úřadu je zpracování a údržba úředních dat (již dříve zmíněný GRUBIS) ajejich poskytování veřejnosti.
V úřadu pracuje 59 zaměstnanců, 30 kancelářských a 29 polních pracovníků. Vybavení: 30 grafických stanic, I server, I plotter AI, 8
tiskáren A3, I skener - vše převážně od firem Siemens a Hewlett
Packard. Příslušný software je od firmy Siemens. Polní pracoviště
mají 9 totálních stanic, 23 elektronických dálkoměrů (Wild + nasazovací DlSTOMAT), laptopy, záznamníky PSION a I reprografická
kamera.
Bylo předvedeno měření metodou volného stanoviska (použitá
technika stejná jako v BVLA), dále vyhotovení polního náčrtu pomocí reprodukční kamery a vyvolávacího zařízení, pořizování výpisu
z katastru pomocí počítače a vyhotovení snímku z DFK na plotteru.
Celkový dojem z exkursí: předvedená technika stejná jako běžně
používaná u nás. Přístroje jsou využívány, dokud spolehlivě slouží
danému účelu. Digitalizace katastrální mapy je prováděna ručně, tak
jak byla zahájena, bez ohledu na vyvinuté SW prostředky pro automatickou a poloautomatickou vektorizaci. Argumenty pro tento postup jsou následující: vyhotovení DFKjednotnou metodou, ruční určení polohy bodů je nejpřesnější a nejspolehlivější, zároveň
s vektorizací probíhá rozlišení bodů a linií podle kategorie (hranice,
budovy atd.).
Závěr
Účast na této akci byla velkým odborným přínosem pro získání přehledu o současném stavu německé (v menší míře evropské) kartografie a možnostech jejího praktického uplatnění, např. pro obecní
informační systémy. Ukazuje se, že řešená problematika je prakticky
srovnatelná ve všech evropských kartografických službách, takže lze
poměrně často uplatnit zkušenosti jednotlivých zemí při řešení
vlastní problematiky.
RNDr. Eduard Muřický,
Zeměměřický úřad, Praha

Zemřel prof. Ing. František Hromádka,
CSc.
Ve věku 81 let zemřel v Brně dne 17. srpna 1997 profesor
František Hromádka.
Narodil se v Brně 11. února 1916. Po vysokoškolských
studiích zeměměřického inženýrství na Vysoké škole technické (VUT) v Brně pracoval od r. 1939 jako geodet ve službách Československých státních drah, kde byl měřickým komisařem a později inženýrem technické kontroly. V r. 1958
získal na SVŠT v Bratislave hodnost kandidáta věd. Pedagogickou dráhu nastoupil v r. 1960 na Vysokém učení technickém v Brně, kde byl v r. 1961 jmenován docentem
a v r. 1970 získal titul profesora. V letech 1970-74 zastával
funkci děkana Fakulty stavební VUT, v letech 1974-76
funkci prorektora VUT. V období 1952-1972 publikoval
v GaKO a školních sbornících přes 25 odborných pojednání,
většinou z trasování dopravních cest, vytyčování oblouků
a přechodnic. Byl spoluautorem celostátní učebnice geodézie pro posluchače stavebního inženýrství (1968) a autorem
několika skript. Jeho působení bylo odměněno státním vyznamenáním a Zlatou medailí VUT. Do důchodu odešel
v roce 1981. Čest jeho památce.
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Výročí 50 let:
9. října 1997 - Doc. Ing. Radim Blažek, CSc., pražský rodák, vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební (FSv)
ČVUT v Praze. Po maturitě (s vyznamenáním na Střední průmyslové škole zeměměřteké v Praze roku 1966) byl zapsán na obor geodézie FSv ČVUT. Studia ukončil roku 1971 s vyznamenáním obhajobou diplomové práce s tematikou laserů. Téhož roku byl přijat do
řádné vědecké aspirantury v oboru teoretické geodezie na katedře
geofyziky Fakulty přírodovědecké Univerzity Karlovy. Vykonalřadu
praktických měření, které byly podkladem kandidátské disertační
práce "Určování refrakce v pažpadech trigonometrické nivelace",
dokončené roku 1974 a obhájené roku 1978. V závěru roku 1974 nastoupil na základě konkurzu na katedru geodézie a pozemkových
úprav FSv ČVUT. Praxi si doplnil roku 1979 ve funkci vedoucího
geodeta, převážně v oddělení triangulace tehdejšího Geodetického
a kartografického podniku, Praha. V r. 1989 byl jmenován docentem
pro obor geodézie, pověřeným přednáškami nižší geodezie. Krátce
na to se stal zástupcem vedoucího katedry a roku 1991 byl jmenován vedoucím katedry. Jeho odborná činnost je velmi široká, aktivně
se zúčastnil řady tuzemských i zahraničních odborných akcí. Je spoluautorem čtyř titulů ucelené řady skript a nadále spolupracuje
s praxí.
18. listopadu 1997 - Ing. Milan Huml, CSc., rodák z Nymburka.
Po studiu na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze pracoval od roku 1966 jako výkonný geodet v investiční výstavbě v n. p.
Konstruktiva Praha. Po dvou letech praxe nastoupil na misto praco,vníka pro vědu a výzkum na katedře mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. V roce 1976 zakončil vysokoškolské
studium oboru geodézie a kartografie na téže fakultě. Podílel se na
řešení výzkumných úkolů z oblasti dálkového průzkumu Země, kartografie a mapování velkých měřítek. Od roku 1986 působí jako pedagog se zaměřením na obnovu a vedení katastrálního operátu a na
problematiku územních informačních systémů. Kandidátskou disertaci "Transformace obrazových záznamů DPZ" obhájil roku 1989.
V roce 1993 se v rámci programu TEMPUS zúčastnil šestiměsíčního postgraduálního studia na TU Delft (Nizozemsko) s tematikou
LlS/GlS. V současnosti je členem EUROLlS (vzdělávání a výzkum
v oblasti územních informačních systémů). Z této oblasti pochází
i řada jeho zahraničních i tuzemských přednášek a publikací. V současnosti je zástupcem vedoucího katedry mapování a kartografie FSv
ČVUT.
Výročie 55 rokov:
6. októbra 1997 - Ing. Michal Kolesár, vedúci oddelenia zápisu
práv k nehnutefnostiam Okresného úradu vo Vranove nad Topfou
(n. T.). Rodák z Kalše (okres Košice - okolie). Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vys~kej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1966
nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie v Prešove. Stredisko geodézie (SG) v Rožňave - detašované pracovisko v Revúcej. Na tomto
pracovisku posobil, najmli v oblasti evidencie nehnutefností (EN) do
31. 12. 1972. Od 1. 1. 1973 bol vymenovaný za vedúceho SG vo
Vranove n. T. Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Košiciach. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.1996 bol riaditel'om Správy katastra
vo Vranove n. T. Katastrálneho úradu v Košiciach, kde využíval svoje
skúsenosti v EN. V terajšej funkcii posobí od 24. 7.1996. V rokoch
1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru
geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Ako absolvent ročného kurzu
automatizácia samočinnými počítačmi aktívne posobil pri zavádzaní
výpočtovej techniky v SG KSGK Košice.
10. októbra 1997 - Ing. Stefan Spaček, vedúci odboru centrá1neho
Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie
a katastra Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava.
Narodil sa v Hlohovci. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1964 nastúpil do Správy Východnej dráhy v Bratislave, pracovisko Geodetickej kancelárie vo Zvolene. 1. 10. 1969
prichádza do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973
Slovenský úrad geodézie a kartografie - SÚGK), kde ako pracovník
technického odboru sa zaoberal dokumentáciou, informačnými
systémami, mapovaním a inžinierskou geodéziou. V rokoch 1975 až
1981 vykonával vedúceho kontrolného útvaru. Od 1.7. 1981 do 28.2.

1990 bol riaditefom Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave, kde sa zaslúžil o z~vedenie a rozvoj výpočtovej techniky. Od
1. 3. 1990 bol vedúcim Ustredného archívu geodézie a kartografie
SGK a y rámci reštrukturalizácie rezortu SÚGK prešiel 1. 1. 1991
do GKU, do funkcie vedúci odboru dokumentácie fondov. V terajšej funkcii posobí od decembra 1994. Je publikačne činný na stránkach časopisov a v zborníkoch. Je autorom 3 zlepšovacích návrhov
z oblasti výpočtovej techniky a úspešne referoval na 20-tich domácich konferenciách a seminároch. V rokoch 1971 až 1990 prednášal
na kurzoch pre zodpovedných geodetov. Je súdnym znalcom v odboru geodézia, členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru geodézia a kartografia na SvF Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, členom Redakčnej rady Kartografických listov a pracuje v komisii pre oceňovanie nehnutefností Medzinárodnej federácie geodetov.
24. října 1997 - RNDr. Eduard Muřický, vedoucí odboru DPZ a redakce ZABAGED Zeměměřického úřadu, Praha. Narodil se v Praze.
Absolvoval Pedagogickou i Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Karlovy, vždy obor geografie - biologie. První pracovní zkušenosti
získal jako učitel a později odborný pracovník Výzkumného ústavu
rostlinné výroby. V roce 1979 nastoupil do Střediska dálkového průzkumu ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, které bylo zřízeno nedlouho předtím. Brzy se stal jeho
významným výzkumným pracovníkem. Jeho bohatá zkušenost
v oboru biogeografie a geomorfologie výrazně pří spěly k úspěšnému
řešení dvou pětiletých úkolů státního plánu technického rozvoje voblasti aplikací metod dálkového průzkumu ve vybraných oborech národního hospodářství se zaměřením na jejich ekologické aspekty.
V r. 1986 se stal zástupcem vedoucího SDPZ a r. 1990 jeho vedoucím. V roce 1992 se aktivně účastnil přípravných prací na tvorbě Základní báze geografických dat, budované v Zeměměřickém úřadu.
Jubilant uvážlivým řešením různých konfliktních situací v minulém
období podstatně přispěl ke stabilizaci a rozvoji DPZ a ZABAGED.
14. listopadu 1997 - Ing. Jiří Provázek, vedoucí odboru triangulace v Zeměměřickém úřadu (ZÚ), Praha. Po maturitě a po roční
praxi ve VÚGTK byl doporučen k řádnému studiu na oboru geodézie a kartografie (GaK) FSv ČVUT; během studia byl 3 roky pomocnou vědeckou silou na katedře vyšší geodézie a absolvoval s vyznamenáním obor geodetická astronomie. Během roční vojenské
služby byl asistentem na katedře geodézie na VA Brno. Od r. 1966
(s přerušením 1974-1981 - ČÚGK) až dosud pracuje v ZÚ. Zúčastnil se mj. též měření základny kosmické triangulace. Významný
je jeho podíl na testovacím vyrovnání astronomicko-geodetické sítě
(AGS) a přípravě dat pro mezinárodní vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS), kterého se posléze zúčastnil jako člen
mezinárodní komise geodetických služeb pro vyrovnání JAGS. Aktivně se podílel na zapojení čs. geodetických základů do Evropy, pracích v rámci EUREF (European Reference Frame), novém zaměření
O. řádu ČSAGS a dalších pracích konaných metodami GPS. Je členem komise pro státní závěrečné zkoušky na oboru GaK FSv ČVUT
v Praze.
14. novembra 1997 - Ing. Ivan Žilinčár, vedie geodetickú kanceláriu Geoexpres v Bratislave. Rodák z Bratislavy. Zememeračské inžinierstvo skončil na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy tech!1ickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1965. 1. 9. 1966 nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie (od roku 1968 Inžinierska
geodézia, n. p.) v Bratislave, kde pracoval na úlohách technicko-hospodárskeho mapovania. 1. 1. 1969 prešiel do Pozemných stavieb,
n. p., Bratislava (závod 4), neskor premenované na Stavebné závody
a RENOS, a. s., kde pracoval ako geodet, neskor zodpovedný geodet (ZG) na výstavbe sídlisk a od roku 1976 ako vedúci strediska
geodetických prác. Geodetickú kanceláriu vedie od I. I. 1994. V rokoch 1976 až 1979 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Je autorom takmer 10 odborných
prác a 12 zlepšovacích návrhov zameraných na geometrickú presnosť a modulové osnovy objektov novej konštrukčnej sústavy montovaných objektov bytovej výstavby. V rokoch 1986 až 1995 přednášal na kurzoch pre ZG. Je zakladajúcim členom Slovenského
zvlizu geodetov a členom jeho rady. Ďalej je zakladajúcim členom
Komory geodetov a kartografova členom jej skúšobnej komisie.
Výročie 60 rokov:
9. októbra 1997 - Prof. Alexander Michajlovič Berfant, DrSc. Narodil sa v Moskve. Je absolventom (1962) Geografickej fakulty (GF)
Moskovskej štátnej univerzity (MŠU). V r. 1957 a 1958 pracoval ako
technik-geofyzik, neskor ako účastník geologických expedícií (1961
až 1967) v polárnych oblastiach Ruska. V r. 1967 získal hodnosť kanditáta geografických vied a začal vyučovať na katedre kartografie
(KK) GF MŠU ako asistent. Hodnosť docenta získal v r. 1972, doktora geografických vied v r. 1977 a profesora v r. 1987. V r. 1988
bol zvolený a vymenovaný za vedúceho KK GF MŠU a v tejto funk-
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cii pracuje doteraz. Je iniciátorom smeru a učebného predmetu Kartografická metóda výskumu, pre ktorý napísal rovnomennú učebnicu
(1. vyd. 1978,2. vyd. 1988). Napísal aj populárno-vedeckú publikáciu (pre učitefov geografie) Mapa - druhý jazyk geografie (1985).
Za knihu Obraz priestoru - mapa a informácia (1986) dostal zlatú
medailu Geografickej spoločnosti ZSSR. Je autorom (resp. spoluatorom) okolo stovky č1ánkov a referátov z oblasti tvorby a využívania máp. V poslednom období sa venuje teoretickým problémom kartografie - nevel"kú brožúrku na túto tému publikoval v r. 1993. Je
iniciátorom geoinformačnej koncepcie mapy a kartografie a nového
vedeckého smeru, ktorý vzniká ako interdisciplinárna oblasť na styku
kartografie, diafkového prieskumu Zeme a počítačovej grafiky - geoikoniky. Monografia s týmto názvom vyšla v r. 1996. Našim kartografom je dobre známy.
14. listopadu 1992 - Ing. Zdenka Roulová, vedoucí útvaru individuálních zakázek Kartografie Praha, a. s., dlouholetá členka redakční rady GaKO. Kartografickou specializaci zeměměřického inženýrství absolvovala v r. 1960 na ČVUT v Praze. Po krátké praxi
v Oblastním ústavu geodezie a kartografie Liberec přechází v r. 1961
do Kartografie n. p. Zpočátku pracovala jako sestavitelka, potom
jako technická redaktorka a dlouhou dobu jako vedoucí technické
redakce. Významně se podílela zejména na tvorbě a vydávání edic
turistických map a plánů měst, map pro potřebu škol i různých druhů
tematických map. Neustálým rozšiřováním svých znalostí v oboru
kartografické polygrafie přispěla ke zvyšování kvality výrobků i racionalizaci výroby. Její pracovní činnost je neustále vysoce uznávána a hodnocena. Odborné veřejnosti je známa i jako autorka
článků publikovaných v GaKO; záslužná je rovněž její činnost lektorská.
Výročí 65 let:
4. října 1997 - Ing. Bohumil Sídlo, hlavní redaktor Zeměměřického úřadu a technický redaktor GaKO. V rodné Kutné Hoře absolvoval roku 1951 reálné gymnázium, ve studiu pokračoval na Zeměměřické fakult~ ČVUT v Praze. Po promoci v roce 1956 pracoval
v tehdejším Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze, kde se
postupně seznámil se všemi etapami tvorby a obnovy map, zejména
státních mapových děl. V roce 1962 přešel na bývalou Ústřední
správu geodézie a kartografie, kde působil (i v nástupnickém Českém úřadu geodetickém a kartografickém) až do nuceného odchodu
v roce 1972. Významně se podílel na koncepci i realizaci ediční politiky úřadu v oblasti kartografie, zúčastnil se přípravy i tvorby základních a tematických státních mapových děl. V roce 1965 absolvoval postgraduální studium nakladatelské práce na Fakultě
novinářství a osvěty University Karlovy. Zastupoval úřad v Radě
Čs. ústředí knižní kultury, v Ustřední komisi pro komplexní průzkum půd při MZ, v redakční radě časopisu Územní plánování
a v mezinárodní redakční radě Mapy světa I :2,5 mil. V letech
1972-1990 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém. topografickém a kartografickém v Praze (později ve Zdibech), opět zejména
v problematice map středních měřítek a při tvorbě technických předpisů v oblasti kartografie. Z bohatých odborných zkušeností čerpá
od roku 1991, kdy nastoupil do funkce hlavního redaktora nově
vzniklého Zeměměřického ústavu (nyní Zeměměřický úřad) a řídí
činnost jeho kartografické sekce. Rozsah zájmů Ing. B. Šídla je
značně široký. Je členem Názvoslovné komise ČÚZK, byl též členem Terminologické komise ČÚZK a dlouholetým tajemníkem Odborné skupiny kartografie dřívější Československé vědeckotechnické společnosti, podílel se na přípravě mnoha odborných akcí.
Připravil řadu odborných zpráv, článků a recenzí. Funkci technického redaktora GaKO zastával v letech 1966-1972 a zastává znovu
po roce 1990.
27. října 1997 - Ing. Georgij Karský, CSc., rodák ze Stádlece u Tábora, vedoucí vědecký pracovník Výzk.umného ústavu geodetického,
topografického a kartografického (VUGTK) ve Zdibech. Po ukončení zeměměřických studií na ČVUT v Praze pracoval v tehdejším
Geodetickém a topografickém ústavu v Praze, nejprve krátce v provozu triangulace a posléze v oddílu astronomie provozu geodetických zákl,adů. Od roku 1965 pracuje na Geodetické obzervatoři
Pecný, VUGTK. Profiloval se jako významný představitel experimentálního výzkumu, od počátku byl členem týmu zabezpečujícího
technologický vývoj družicové geodezie. Zaměřil se na otázky metodiky měření, vlastností přístrojů a aparatur, fyzikálních vlivů prostředí na měření a na rozpracování postupů fotografických pozorování umělých družic Země, které byly používány až do roku 1990.
Disertační kandidátská práce z druhé poloviny 60. let byla věnována
působení relativistických efektů na geodetická měření. Od roku 1967
se aktivně podílel na práci sekce kosmické fyziky mezinárodního vědeckého programu INTERKOSMOS, spolupracoval s Geofyzikálním ústavem Čs. akademie věd při přípravě subdružice MAGION 2.
Patří k předním pracovníkům v oblasti GPS (Global Positioning Sys-

tem), věnoval se i problémům společenskovědním. Výsledky své
práce představil v mnoha domácích i zahraničních publikacích a na
vědeckých akcích.
18. listopadu 1997 - prof. Ing. František Miklošík, DrSc., vysokoškolský učitel. rodák z Šintavy (okr. Galanta, SR). Již v patnácti letech byl přijat do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze
jako elév na odbor kartografie a při tomto zaměstnání studoval na
gymnáziu. Po základní vojenské službě ve Vojenském kartografickém ústavu (VKÚ) v Banské Bystrici a po absolvování důstojnické školy v Košicích se stal důstojníkem Československé armády. Ve funkci kartografa VKÚ pak dokončil středoškolské
studium. V letech 1953-58 vystudoval obor zeměměřického inženýrství na Vojenské akademii (VA) v Brně a nastoupil do fotogrammetrického oddělení Vojenského topografického ústavu, 00bruška. Později pracoval v topografickém oddělení generálního
štábu Ministerstva národní obrany a technicky i organizačně zabezpečoval vojenské mapování. V r. 1969 dosáhl hodnosti kandidáta vojenských věd pro obor teorie velení (řízení). V r. 1970 přešel na VA v Brně jako náčelník skupiny kartografie a později se
stal zástupcem náčelníka katedry. V r. 1978 byl jmenován docentem pro obor kartografie. Od r. 1981, kdy byl na vlastní žádost
propuštěn z aktivní vojenské služby, je občanským vysokoškolským učitelem na katedře geodezie a kartografie VA v Brně (nyní
katedra vojenských informací o území). V r. 1988 obhájil doktorskou disertaci a v r. 1990 byl jmenován profesorem pro obor kartografie. V letech 1994-95 byl vedoucím tehdy nově koncipované
katedry vojenských informací o území. Jeho vědecké práce v oboru
kartografie, zejména na styku s vědními disciplínami teorie řízení,
jej řadí mezi uznávané odborníky. Prof. ing. F. Miklošík, DrSc.,
byl jedním z průkopníků digitálního zobrazování informací
o území pro potřeby automatizace rozhodovacích procesů. Samostatně zpracoval nebo se výrazně podílel na zpracování mnoha vědeckovýzkumných prací, vysokoškolských učebnic a skript, publikoval v odborných časopisech domácích i zahraničních.
V současné době je mj. členem Kartografické společnosti České
republiky (ČR), vedoucím odborné skupiny pro tvorbu a obnovu
map středních měřítek, členem komise pro obhajobu kandidátských a doktorských disertací v oboru kartografie a vedoucím skupiny pro koordinaci a řešení úkolů pro.sramu přechodu na standardy NATO v topografické službě ACR. Kromě výuky na VA
v Brně vyučuje kartografii též externě na Ekonomickosprávní fakultě Univerzity v Pardubicích.
Výročí 70 let:
28. listopadu 1997 - Ing. Josef Gbelec, absolvent zeměměřického
studia na Vysoké škole technické v Brně. Roku 1951 nastoupil
k družstvu Geoplan, poté přešel do sjednocené měřické služby. Již
roku 1954 byl jmenován vedoucím Střediska geodézie ve Valašských
Kloboukách a později přeložen do stejné funkce do Prostějova. Jeho
pracovní výsledky byly oceněny resortními vyznamenáními.
28. listopadu 1997 - Ing. Josef Pukl; zeměměřické inženýrství studoval na Vysoké škole technické v Brně a po roce 1953 na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. V pozdějších letech absolvoval dva běhy postgraduálního studia. Působil do roku 1971 jako
vedoucí oddílu a provozní inženýr Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, poté byl vedoucím mapování Geodézie Brno. Zasloužil se o rozvoj mapování ve velkých měřítkách. Bohatá byla jeho
činnost v různých výborech Československé vědeckotechnické společnosti i činnost publikační. Jeho práce byla oceněna řadou resortních vyznamenání.
Výročí 75 let:
24. prosince 1997 - Ing. Milouš Kukeně, bývalý ředitel Geodézie
Opava. Vysokoškolská studia ukončil roku 1949 a celou následující
odbornou pracovní dráhu věnoval resortu geodézie a kartografie, kde
postupně prošel řadou řídících funkcí (vedoucí oddílu, provozní inženýr až po ředitele podniku). Veřejně činný byl zejména v Československé vědeckotechnické společnosti. Jeho práce byla ohodnocena mnoha čestnými uznáními a řadou vyznamenání.
Výročí 85 let:
25. prosince 1992 - doc. Ing. Dr. Erich Sesták, vedoucí průzkumu
SÚDOP, závod Brno. Po studiích na Vysoké škole technické (VŠT)
v Bmě byl krátký čas asistentem u prof. Semeráda. V r. 1934 nastoupil do katastrální měřické služby v Brně. V I. 1938-1942 pracoval u delimitační komise ministerstva vnitra a v r. 1944 přešel do
Zeměměřického úřadu (později Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze). V r. 1945 byl přidělen k osidlovacím pra-
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cím na Moravě. Dále působil u Lesprojektu Brno a v r. 1953 přešel
k SÚDOP v Brně. V r. 1947 obhájil na VŠT v Brně doktorskou práci
a v r. 1963 se habilitoval jako docent na Vojenské akademii v Brně;
jako pedagog působil externě na Vysoké škole zemědělské v Brně.
Jeho práce se vyznačovala vždy vysokou odbornou a technickou
úrovní s řadou technických zlepšení.
Výročí 90 let:
8. listopadu 1992 - Ing. Bohumír Číhal, významný pracovník katastrální služby a resortu geodézie a kartografie. Celou svoji praktickou činnost věnoval oboru a po 42 let působil jako výkonný měřič a v řídících funkcích katastrální měřické služby (vedoucí
pozemkového katastru v Brně, ústředí pozemkového katastru ministerstva financí v Praze, delimitační komise ministerstva vnitra,
ONV Rosice a Oblastní ústav geodézie a kartografie Brno, odd. technické kontroly). Jeho velké zkušenosti při vedení a zakládání operátů (evidence nemovitostí) byly plně využívány jak v provozu, tak
při výchově mladých pracovníků.

Z dalších výročí připomínáme:
9. října 1957 - před 40. lety byla v tehdejším SSSR vypuštěna první
umělá družice Země SPUTNIK. Byl to počátek nové etapy výzkumu kosmu, který zaznamenal od té doby neobyčejně prudký vývoj. Vypuštěny byly speciální geodetické družice, kosmické lodi
s lidskou posádkou, první kosmonauti přistáli na Měsíci, vzlétly raketoplány. Pořízeny byly první kosmické snímky Země, jejichž využitím se začal zabýval nový technický obor - dálkový průzkum
Země.
13: října 1912 - před 85 lety se v Brně narodil Ing. Vratislav Vlach.
V letech 1934-1951 byl jako důstojník-geodet zaměstnán u Vojenské ubytovací a stavební správy v Brně. Zkušenosti z této funkce
uplatnil jako učitel na Vojenské akademii v Brně. V roce 1958 přešel do civilní služby a pracoval v tehdejším Oblastním ústavu geodezie a kartografie v Brně. Od roku 1972 až do odchodu do důchodu
v r. 1978 působil jako vedoucí oddělení pro koordinaci geodetických
a kartografických prací na Krajské geodetické správě pro Jihomoravský kraj. Zemřel v Bmě 7. srpna 1997.
27. októbra 1922 - pred 75 rokmi se narodil v Novej Bystrici (okres
Čadca). Ing. Ondrej Pastva. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil I. 10. 1948 v Bratislave, ktorej zostal verný do konca svojho
života. Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom
topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave
(GÚ). Popri zamestnaní skončil Vyššiu priemyselnú školu stavebnú,
odbor geodézia v Košiciach a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Jehp
organizačný talent sa plne prejavil v období jeho p6sobnosti na GU,
kde prešiel r6znymi funkciami a v rokoch 1968 až 1972 ako jeho riaditel' (z toho v roku 1968 ako riaditel' celoštátneho ústavu s názvom
Kartografický a geodetický fond s pobočkou v Prahe). I. I. 1973
prešiel do Slovenského zvazu bytových druž.stiev do funkcie I. podpredsedu a I. I. 1976 sa opať vrátil do GU, n. p., do funkcie námestníka riaditel'a. Všetky funkcie vykonával s vel'kou zodpovednosťou. Bol nositel'om viacerých vyznamenaní. Zomrel 18.9. 1985
v Bratislave.
21. novembra 1942 - pred 55 rokmi sa narodil v Žiline doc. Ing.
Dušan Cebecauer, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva
na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1964 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie
v Žiline, kde vykonával práce mapovacie a evidencie nehnutel'ností.
V roku 1968 pricházda na katedru geodézie a geotechniky (od roku
1994 katedra geodézie - KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spoj ov (od roku 1990 SvF) Vysokej školy dopravy a spojov
(teraz Žilinská univerzita - ŽU) v Žili ne ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1979 a za docenta pre
odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1986. Od príchodu na KG
viedol cvičenia z predmetu Geodézia, pre ktoré v spoluautorstve napísal dočasnú vysokoškolskú uč<:;bnicua tento predmet od roku 1980
prednášal na Vojenskej fakulte ZU. Bol alebo spoluautorom 59 vedeckých a odborných prác z oblasti inžinierskej a železničnej geodézie, pričom jeho hlavným vedeckým záujmom bol a inžinierska
geodézia. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti, ktorú orientoval hlavne na rezort dopravy, zhrnul do 18 výskumných správ. Mal
rozsiahlu súdno-znaleckú a expertíznu činnosť. Zomrel 21. 9. 1997
v Žiline.

7. prosince 1912 - před 85 lety se narodil Ing. František Hlaváč,
zástupce ředitele Krajské geodetické a kartografické správy (KGKS)
pro Jihomoravský kraj. Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole technické v Brně a jako většina zeměměřičů starší generace nastoupil v r. 1936 do katastrální měřické služby a prošel několika katastrálními měřickými úřady na Moravě. Později přešel
k Zemskému finančnímu ředitelství v Brně, dále pracoval v Archivu
map katastrálních v Brně a na technickém referátu KNV v Brně.
Jeho bohaté zkušenosti a zejména pečlivá a odpovědná práce jej přivedla až na KGKS. Těžištěm jeho odborné pracovní činnosti byla
však práce věnovaná městu Brnu. V r. 1957-1961 byl vedoucím střediska geodézie Brno-město, v r. 1961-1971 zastával funkci hlavního
geodeta pro město Brno. Bohatá je i jeho činnost publikační a přednášková, věnovaná zejména otázkám historie geodézie a kartografie. Byl po mnoho let spoluautorem zpráv v rubrice "Z geodetického
a kartografického kalendáře" a tvůrcem vzorné kartotéky moravských zeměměřičů starších i současných. Jeho odborná i veřejná
práce byla vždy velmi vysoce hodnocena. Zemřel v Brně 30. listopadu 1993.
17. prosince 1907 - před 90 lety se narodil v Blatné Ing. Rudolf
Malivánek, dlouholetý pracovník resortu geodézie a kartografie. Po
studiích na ČVÚT v Praze, nastoupil ke katastrální měřické službě
na Slovensku. Zúčastnil se prací při zakládání pozemkového katastru
a trigonometrické sítě. Pak byl přidělen k triangulační kanceláři ministerstva financí, kde pracoval řadu let. Prošel někol\ka dalšími ministerstvy a nakonec zastával různé řídící funkce na Ustřední správě
geodézie a kartografie. Zpracoval několik technologických postupů
a dlouhou dobu byl členem redakční rady GaKO. Zemřel 27. prosince 1970 v Praze.
18. decembra 1902 - pred 95 rokmi sa narodil v Sofii (BR) akademik prof. dr. Vladimír Kirilov Christov. Študoval astronómiu, fyziku a matematiku na univerzite v Lipsku (SRN), kde v roku 1925
získal doktorát z astronómie. Po návrate do Bulharska nastúpil do
Štátneho vojenského zemepisného ústavu ako vedúci astronomického oddelenia, kde pracoval do roku 1948 kedy bol vymenovaný
za profesora na Vysokej škole inžiniersko-stavitel'skej, kde prednášal fyzikálnu geodéziu, geodetickú astronómiu, geometrickú geodéziu, matematickú kartografiu a viedol katedru vyššej geodézie do
roku 1969. V roku 1948 bol zvolený za člena korešpondenta a v roku
1958 za akademika Bulharskej akadémie vied. Tiež vel'mi aktívne
pracoval v Bulharskom komitéte pre geodéziu a geofyziku, ktorého
bol zakladatel'om a predsedom. Jeho vedecká činnosť sa sústreďovala na problémy elipsoidických výpočtov, matematickej kartografie, geodetických zobrazení, teórie chýb a vyrovnávacieho počtu,
geodetickej astronómie, fyzikálnej geodézie, výskumu slapov a recentných pohyb ov, určovania referenčných elipsoidov a kozmickej
geodézie. K rozvoj u uvedených problémov prispel viac ako dvoma
stovkami vedeckých a odborných prác. Bol nositel'om mnohých vyznamenaní. Zomrel 28. 2. 1979 v Sofii.
23. prosince 1917 - RNDr. Jan Pícha, CSc., význačný geofyzik, redaktor časopisu Studia geophysica et geodaetica. Narodil se před
80 lety ve Vídni, vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích
a (s přerušením válečných let, kdy byl vězněn v koncentračním táboře) matematiku na Univerzitě Karlově v Praze. Nastoupil do Státního ústavu geofyzikálního, kde vybudoval geofyzikální oddělení,
jehož vedoucím se stal po vytvoření Geofyzikálního ústavu Čs. akademie věd. Jeho vědecká, organizační a publikační činnost byla velmi
bohatá, stejně jako jeho působení v domácích i zahraničních vědeckých organizacích; zaměřil se zejména na oblast experimentálního
a teoretického výzkumu zemských slapů. Spolupráce s geodety při
řešení otázek základních sítí byla vysoce hodnocena. Zemřel v Zamberku dne 27. října 1991.
26. decembra 1907 - pred 90 rokmi sa narodil Ing. Juraj Borovský. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Vysokej škole
technickej v Brne nastúpil v roku 1929 do zememeračského oddelenia Krajinského úradu v Bratislave. Od roku 1939 pracoval v Ministerstve dopravy a verejných prác. V roku 1945 bol poverený vedením zememeračského odboru Povereníctva financií (od roku 1950
Povereníctva techniky), kde p6sobil do roku 1951 kedy prešiel do
Stavoprojektu Bratislava. V roku 1953 bol vymenovaný za riaditel'a
n. p. Geometra v Bratislave. Od I. I. 1954 do 31. 12. 1967 bol riaditel'om Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960
Ústavu geodézie a kartografie) v Bratislave. Bol nositel'om rezortných vyznamenaní. Zomrel 26. 2. 1972 v Bratislave.
31. prosince 1912 - před 85 lety se narodil ve Lhotě u Šternberku
Ing. Otto Veselý. Po studiu započal svou odbornou dráhu roku 1937
v katastrální měřické službě v Bratislavě, odkud přešel do Brna. Postupně zastával řadu vedoucích funkcí v resortu Ústřední správy geodézie a kartografie, byl prvním ředitelem Oblastního ústavu v Opavě.
Po roce 1968 pracoval jako hlavní geodet pro Severomoravský kraj
a ředitel Krajské geodetické a kartografické správy. Na odpočinek
odešel roku 1974. Zemřel 22. listopadu 1979 ve Šternberku.
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