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Les réseaux de contrllle présentent une des posslbllltés de rennuvellement
et ďamélloration
de la qualité
des réseaux géodéslques fondamentaux
actuels dans
l'étalon national et continental. Lors de leur réallsatlon, II est po,sslble d'utll!ser avec avantage les méthodes de la géodésle satellltalre. L'artlcle présente, il.
tltre ďlnformation, la solutlon du problěme par emplol
de cordes élllpsoldales pour la jonctlon des levés satellltalres
et terrestres. Pour réseau natlonaux molns
grands, on peut effectuer le contrllle par un nombre
llmlté de statlons d'observatlon. En général trols stations sont sufflsantes.
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ControI networks are one posslb!llty to renew and
lmprove contemporary
baslc geodetlc
trlangulatlon
networks ln natlonal and contlnental scale. For bulldlng-up these networks lt ls posslble to make advantage of the sa telllte geodesy methods. The paper presents the solutlon US Ing ellipsoldal chords for connectlon of satelllte
and terrestrial
measurements.
For
less natlonal networks a control can be made wlth limlted number of tracklng statlnns. Practlcally 3 statlons are sufflclent.
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Elabcrating
the method for determlnlng the perlodlcal error of the Mekometer ME 3000 by means cf the
LA 3002 laserlnterferometrlc
comparator
and use of
the optlmal method for determlnlng lts addltlve constant.
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Appolntment nf experts o'f geodesy and cartography,
organs and organlzatlons of the Slovak Offlce fcr Geodesy and Cartography, quallfled for expert's actlVlty.
Klnds of entrustments
fo~ maklng out experťs
accounts. Worklng prccedure, professlonal problems, and
contents
of experťs accounts for determlnlng
land
boundarles.
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Déslgnation d'experts de la sectlon géodésle et cartographle, d'organes et organlsations du Bureau Slovaque de Géodésle et Cartographle possédant la formaUon spéclale pour l'exerclce d'acUvltés compétentes.
Types d'autorlsatlon
pour élaboratlon
ďexpertlses.
Pro,cédé de travall, problěmes spéclaux et contenu des
élaboratlons
compétentes pour la détermlnaUon
des
bornes de terralns.
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Využití družicových údajů v základních
geodetických
polohových sítích

Klasické přístupy V geodézii rozdělovaly výpočty na
polohopisnou (horizontální) a výškopisnou (vertikální)
složku určení polohy bodu. Polohopisná složka byla
spojena s definováním referenčního elipsoidu, naopak
výškopisná část ke svým výpočtům uvažovala geoid.
K vzájemnému převodu se používá různých redukčních vztahů. Stručně řečeno - klasické postupy v sítich byly založeny na uvažování geodetiky
(geodetické křivky) na elipsoidu.
Naopak třírozměrné metody se oprošťují od používání referenční plochy a své úvahy vztahují ke geodetice v prostoru
(prostorové vzdálenosti nebo
optického paprsku).
Současným vážným problémem geodézie je spojování klasických pozemských observací s observacemi
prostorovými.
Zřejmým rozšířením využití klasických výpočetních
postupů pro kontrolu geodetických sítí v třírozměrném prostoru jsou geodetické práce v aktuálním (skutečném) třírozměrném prostoru s využitím třírozměrného referenčního pole s jednoduchou metrikou, jako
je např. Geodetický referenční systém 1980, anebo
o něco složitějš{, ale matematicky dobře definované
standardni pole (např. SAO). Je-li definován jednoznačný vztah mezi body skutečného a referenčního
pole, pak výpočty v síti mohou být prováděny s použitím metrického tenzoru uvažovaného pole podle
konvenčních procedur užívaných pro kontrolu klasických horizontálních sítí.
Jednu z možností řešení uvedeného problému spojování pozemských a družicových observací, možno
říci "fyzikální přístup", naznačuje MARUSSI v [6]
a je rozpracovávána v řadě prací dalších autorů. Jiný
"geometrický" přístup ukazuje GROTEN v [4]; kombinuje elipsoidické údaje vyjádřené s použitím elipsoidických tětiv s údaji družicovými (spojnicemi sledovacích stanic UDZ). Základy k tomuto "geometrickému" přístupu jsou položeny v hlavě I práce
MOLODĚNSKÉHO, JEREMEJEV A a JURKINY
[7] z roku 1960.
V předkládaném informativním článku si podrobněji všimněme "geometrického" přístupu ve spojení
s družicovou trilaterací.

Doe. Ing. Ladislav Hora. CSc••
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Princip budování triangulačních a trilateračních
sítí je naznačen na obr. 2,1 a 2,2,
kde: Pl' P2 resp. Pa ... sledovací stanice o známých
souřadnicích,
(Pa) resp. (P 4) ... sledovací stanice, jejíž souřadnice
určujeme,
Sl' S2' resp. Sa ... poloha sledovaného kosmického
cíle v čase Ti (i = 1, 2, 3),
sledovaný kosmický cíl může být např. balón, UDZ,
koutový odražeč na Měsíci atd.
Při družicové triangulaci určíme směry z Pi (i = 1,2)
na S(Ti) simultánním sledováním polohy Si v čase Ti
např. fotografováním UDZ na hvězdném pozadí a
transformováním směru do pozemského souřadnicového systému definovaného známou polohou obou

2. Družicová triangulace a trilaterace
Geometrické metody družicové geodézie se vyznačují
onou specifičností, že určení polohy bodu v prostoru
není v podstatě závislé na tížnici. Jsou proto zvláště
výhodné pro budování a kontrolu samostatných izolovaných - sítí, např. národních sítí a pro jejich
další zapojování do velkých kontinentálních a jiných
sítí.
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stanic. Poznamenejme, že moderní sledovací postupy
nevyžadují striktní simultánost sledování z obou
sledovacích stanic (např. polodynamické metody, me·
tody krátkých oblouků aj.) a dovolují interpolací
přejít na simultánní okamžiky.
Směr (jednotkový vektor směru) je tedy definován
v pevném pozemském systému (B, L, H) známých
stanic v čase S(7:i)' zkráceně S;. Simultánní určení
koplanárních jednotkových vektorů z Pi, (i = 1,2)
nám definuje rovinu (P1P2S1) v čase 7:1, Další pár jedkových vektorů z bodů Pi na S2 v čase 7:2 určuje druhou
rovinu (P1P2S2). Průsečnice rovin (P1P2S1) a (P1P2S2)
pak určuje jednotkový vektor směru spojnice P1 a
P2 - viz obr. 2,3.

Jednotkové vektory u resp. u' jsou určené v přija.
tém pozemském systému stanic P1 a P2 anebo v obec·
ném, konvenčně přijatém, systému GT např.

Je-li dále provedena simultánní observace z bodu
(Ps) zemského povrchu na cíle Si ve stejných epochách
7:i (i = 1,2) můžeme určit pár jednotkových
vektorů
US1 a US2' které leží v rovině (PSS1S2)'
Zřejmě platí,
že známe-li vektory spojující (Ps) a Si a dále (Ps)
a S2' známe i vektory obrácené. Použitím stejného
postupu jako výše použitého pro Pi (i = 1,2) můžeme
nyní s použitím Si (i = 1,2) určit polohu neznámé
stanice (Ps) ze známých souřadnic Si' Pro krátkost
uvádíme jen ideu řešení, podrobnosti najde čtenář
v literatuře - např. [8].
Stejnou metodu je možno použít i při trilateraci, kde
např. vzdálenost mezi sledovacími stanicemi a UDZ
určíme laserovým dálkoměrem nebo z doby šíření
elektromagnetických
vln. Prostorový vektor vzdálenosti má tři komponenty a proto k určení jedné polohy
S musíme použít měřené vzdálenosti ze tří sledovacích stanic o známých souřadnicích (X, Y, Z). Použitím obdobného postupu jako u družicové triangulace,
měřením simultánních vzdáleností, nyní ze stanic
Pi, (i = 1, 2, 3) určíme polohu čtvrté - neznámé
stanice (P4) ve specifickém přijatém geodetickém
systému stanic Pí resp. v systému OTo
Pro výpočet polohy družice S, resp. zpětné určení
neznámé polohy bodu (P), dnes již existuje několik
způsobů výpočtů - viz např. URMAJEV [9], který
uvádí i početní příklady.
Délkové měřítko v třírozměrné triangulaci je dáno
vzdáleností bodů P1P2 anebo geodetickou základnou
použitou pro určení souřadnic bodů P1 a P2• Naopak
měřítko trilaterace je obsaženo v měřicí technice
(použitým dálkoměrem resp. šířením elektromagnetických vln). Jeho převedení na měřítko přijatého geodetického systému se provede např. srovnáním s použitou geodetickou základnou nebo jinak.
Při určování většího počtu bodů - viz obr. 2,4 můžeme vytvořit observační podmínky komplanarity
a použít je při vyrovnání sítě spolu s nadbytečnými
observacemi délek a směrů na kosmické cíle S. Jsou

to

kde matice Ri nám zprostředkují převod mezi okamžitým pozemským systémem IT a konvenčním GT
s použitím okamžité polohy pólu (x, y) a Grenwichského zdánlivého hvězdného času (GAST); lX a <5je rektascence a deklinace UDZ - viz VANfčEK A KRA·
KIWSKI, [8].
Zřejmě platí

Vektor spojující stanice P1 a P2 musí být ortogonální
s oběma normálovými vektory nI a n2 a tudíž
U~2

=

nI

X

n2

=

(u11

X

U21).

(U12

X

U22)·

(2,4)

Shora uvedené vztahy nám dovolují určit polohy
Sl a Sa v čase 't' v přijatém souřadnicovém systému
sledovacích stanic P1 a P2•
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V předchozím byl stručně naznačen princip družicové triangulace a trilaterace. Při spojování údajů družicových a pozemských (klasických) význačnou roli
hraje definování azimutu v lokálním horizontálním
systému L. Tento může být tří typů - viz GROTEN
[3]:
Lokální systém L nechť je definován obvyklým způsobem. Potom:
a) jestliže (xL, yL, ZL) je v předešlých případech uvažovaný geodetický systém bodů P (ZL = N (geodetický zenit)), vzniká v prostoru geodetický azimut
A12 a je identický s Laplaceovým azimutem na bodě
pouze v případě, že osa ZL je rovnoběžná s elipsoidickou normálou,
b) jestliže A12 není identický s Laplaceovým azimutem, potom může být redukován z roviny (XL, yL)
do roviny, která je kolmá k elipsoidické normále
bodu P obvyklým způsobem,
c) jestliže systém (XL, yL, zL) je považován za trojici
ortogonálních jednotkových vektorů odpovídající
astronomickému lokálnímu systému (XLA, yLA, ZLA)
na bodě P - tj. osa ZLA směřuje do astronomického
zenitu bodu P (zLA = -g/lglJ - potom projekce
U~2 do astronomické horizontální roviny (xLA, yLA)
vytváří astronomický azimut A~2' Pro převedení
do geodetické horizontální roviny jsou potřebné
tížnicové odchylky specifického geodetického systému.
Je-li tedy systém (xL, yL, ZL) definován, můžeme
určit azimut v odpovídajícím kartézském souřadnicovém systému podle vzorců vektorového počtu:
,

"lX"2

=

U12

kde

"i (i = 1,2) určíme

l"lX "21'

podle (2,2) a (2,3). Dále pak
A

U~2 • XL

tg A12

=

-'--LU12•

y

a

(2,7)

cos

_
12 -

(U~2 X ZL)

\
\
\
\
\

\
\
\

\

\
\
\

\

údaji. V nedávné minulosti se těmito problémy zabývali např. HALMOS a SZÁDECZKY-KARDOSS
[5], MARUSSI [6], GROTEN [3], BAUERŠ1MA a
SCHůRER [1] aj.
Problém spojení družicových údajů s pozemskými
(myšleno elipsoidickými) údaji ve stručnosti spočívá
v následujícím. Z družicových údajů můžeme určit
směr a vzdálenost dvou (nebo více) bodů na zemském
povrchu. Geodetické údaje jsou zpravidla udány
souřadnicemi na elipsoidu a elipsoidickou výškou
bodu. Úkolem je tedy určit vztah na elipsoidu odpovídající vztahu na skutečném zemském povrchu. Dále
pak na zemském povrchu měříme zenitové vzdálenosti,
azimuty a vodorovné úhly v astronomické horizontální soustavě souřadnic. Pro přechod ke geodetické
horizontální soustavě je nezbytně nutno znát závislost
mezi astronomickým a geodetickým zenitem, tj. znát
složky tížnicových odchylek v místě pozorování a dále
i odlehlost geoidu od přijatého elipsoidu.

. yL

I'Ul2 X Z LI

" jsou normálové vektory rovin a XL, yL, ZL jsou
jednotkové vektory souřadnicového systému L - viz
obr. 2,5.

3.1 Vzájemný
vztah mezi spojnicemi
dvou
bodů na skutečném
zemském
povrchu
a tětivami
odpovídajících
bodů
na elipsoidu
Prostorové souřadnice bodu P lze vyjádřit s použitím
elipsoidických křivočarých souřadnic (B, L, H) - H
je elipsoidická výška - vztahem

3. ~pojovánf pozemských a družicových údajů
s použitím metody elipsoidických tětiv
Kombinování pozemských geodetických údajů s výsledky družicové geodézie v současné době vytváří
vítanou možnost pro kontrolu geodetických sítí. Pro
ověřování jakosti geodetických sítí jsou zvláště vhodné metody geometrické družicové geodézie zejména
proto, že není nutno budovat rozsáhlé družicové sítě - pro kontrolu stačí malý počet sledovacích stanic,
v extrémním případě pro menší sítě postačují tři
sledovací stanice. Základem pro tyto kontrolní práce
je nalezení vztahů mezi elipsoidickými a družicovými

rG(P)

=

ďxG)
( ;'yG
sG

=

((N + H) cos B cos L) )
(N + H) cos B sin L)
,
((I-e2) N
H) sin B

+

kde N je příčný poloměr křivosti, index G označuje
geodetický referenční systém s počátkem ve středu
elipsoidu.
Uvažujme dva body o souřadnicích xf, yf, zf
(i = 1,2); pro vzdálenost mezi body P1 a P2 platí -
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X -X1

Z2-1

Y2 -Y1

2
= -----

812

COS (Xl'

cos

812)

cos (1,812)

(Y1' 812)

(3,2)

pro

812

platí

8i2

=

(x2 -

+

(Y2 -

(Y2 -

Y1)

X1)2

Y1)2

+

(Z2 -

Zl)2 •

Dále tedy

)2+ (

Xl)

(X2 (

812

)2+ (

Zl)

(Z2 -

812

)2 = 1.

812

(3,4)
Z (3,3) a (3,1) potom
812

cos

(Xl'

=

812)

cos

+H

2)

cos B2 cos (L2 -

+ Hl) cos B1,
= (N2 + H2) cos B2 sin

812

(N2

(Y1,812)

Ll)-

(NI

(3,5)

(L2

-

LI)'
(3,6)

81:&

cos

(Zl' 812)

-

= ((1_e2) N2

(1 -

e2)

NI

+ H2)

+ Hl)

sin B2-

sin B1

(3,7)

Z (3,4) a (3,1) také
8i2

-

-

= (NI
2 cos

"p

a'-b'
a

,

+ H1)2 +
(NI

(N2

+ H2)2 -

+ Hl) . (N + H
2

2) -

(N2sinB2-N1sinB1)·

. (H2 sin B2

-

Hl

sin Bl),

kde "p je úhel mezi Hl a H2 - viz obr. 3,1
a cos "p = sin B1 sin B2
cos R1 cos R2 cos (L2

+

což je kosinová věta. Výraz sin R1 uvažujeme jako cos
(90 o - Bl). Věta platí přesně jen na Gaussově jednotkové kouli.
Vzdálenost mezi body P1 a P2 je vzorcem (3,8) vyjádřena v soustavě geodetických křivočarých souřadnic (B, L, H). Nalezněme nyní vyjádření vzdálenosti
812 s použitím geodetických horizontálních
souřadnic.
Jinak řečeno určeme směrové kosiny (3,3) s použitím
zenitové vzdálenosti V12 a geodetického azimutu A12
(azimut roviny určené spojnicí P1P2 a geodetickým
zenitem bodu P1).
Podle obr. 3,2 obloukům na jednotkové kouli odpovídají úhly:

(3,8)
-

LI)'
(3,9)

P"'P2

'"

(Xl'

812),

P1IP2

'"

(Yl'

812),

P'P2

'"

(Zl' 812)

a tedy podle vztahů sférické trigonometrie pro směrové
kosiny platí
cos

(xl'

812)

=

cos R1 cos

cos (Yl'
cos

(zl'

812)

812)

sin R1 sin

= sin V12sin

= sin Rl cos

cos v12 = cos R1 cos

Va -

V12

cos A12,
(3,10)

A12,

+ cos B

(Xl' 812)

V12

(3,11)

sin

l

+ sin B

1

V12

cos A12•
(3,12)

cos (~,

812).

(3,13)
Pro určení azimutu A12 položme ve shodě s (3,10) a
(3,12)
sin

V12

cos A12

= cos R1 cos (zl'

cotg A 12
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=.

812) -

sin Bl cos (Xl' 812)
(3,14)

sin V12 cos A12
.
sm V12 SIn A12

=

COSBl COS(Zl'

812) sin Bl cos
cos (Yl' 812) ..

kde poslední

(Xl' 812)

relaci

vyvodíme

s uvážením

(3,13).

Položme pro zjednodušení
(3,15)

Za směrové kosiny dosaďme jejich hodnoty

(3,5),

(3,6)a (3,7)

.
+ smB

+

b2

L2-Ll
2

tg

l

a2 a2

+

sin (B2 - Bl)
cos B2 sin (L2 - LI)

= --------

cotg A12

+

. -1 pro 812 ~
L·lmlta

cos Bl (NI sin Bl - N2 sin B2)
cos B2 (N2
H2) sin (L2 - LI) .
(3,16)

+

Rovnice (3,16) urcuJe azimut spoJllIce (záměry)
812 vzhledem ke geodetickému meridiánu a geodetickému zenitu bodu Pl. Zpětný azimut spojnice 812 vzhledem ke geodetickému meridiánu a zenitu bodu P2
získáme záměnou indexů. Vzorce (3,8) a (3,16) řeší
přímou i obrácenou geodetickou úlohu při lidovolných
délkách 8 a výškách H. Jejich použití je uvedeno např.
v [3] nebo [7].
Leží-li oba body na elipsoidu, tj. Hl = H2 = O,
rovnice (3,8) má tvar
8i2

4 NlN2 sin2

=

-

sin2

4

"P)
( "2 -

NI sin Bl)2

a

+ cos B

(N2 sin B2

Nl)2,

2 -

B -;.B
2

cos B2 sin2

l

b4

a'

+ (N

= sin2

(~)

-

L -L
2 2

812,
Přibližné řešení cos V12lze dostat ve tvaru
cos V12
812 12
o
-Te

(1

( (Xl

+8

12 :os (Xl' 812)

f + rYl +

+( +8

12

(Zl

;os

(i

A

r

-

b2

b2

8
T

o

12

.

sm

e12

(2B)

cos

1

A

12

+

= A' -TJ tg B - (E sin A -TJ cos A) cotg v ,
(3.25)

1

=

812 :os

(Zl' 812)

a

+ .. )

v

1

2

-

~-

Poznámka: Zenitové vzdálenosti i azimuty se měří
v astronomické horizontální soustavě LA vztažené
(3,17)
k tížnici. Pro jejich převod do geodetické horizontální
soustavy použijeme známé vztahy

812 je potom elipsoidickou tětivou a její délka závisí
na V12 a A12. Oba body musí splňovat rovnici elipsoidu

(:i r + (~-.!..-r+ (~if=

e

ho řezu elipsoidu (3,19) v bodě Pl a ve směru tětiny

-

+

l

O'Je rovna k"rlVOSt'1 -o
1 norma'I'ove-

e

1,2) (3,19)

(Yl' 812)

= 1.

r

+

(3,20)

= v'

+ E cos A + TJ sin A,

který platí za předpokladu,
a Země jsou rovnoběžné.

(3,26)

že osa rotace elipsoidu

3.2.1 Redukce azimutu
Geodetický zenitový směr stanice Pl a P2 není rovnoběžný jeden s druhým. Tudíž i geodetický azimut bodu
P2(B2, L2, H2) na zemském povrchu zaměřený z bodu
Pl je rozdílný od azimutu bodu P2(B2, L2, H2 = O). Redukce (rozdíl) azimutu nalezneme z rovnice (3,16), kde
jednou použijeme H2 a po druhé H2 = O. První dva
členy (3,16) nezávisí na výšce H a je proto

V12 je zenitová vzdálenost tětivy na elipsoidu z bodu

Pl k P2• Nesplňuje podmínky platící pro měřené hod·
noty vztažené k tížnici (jako v případě výpočtů v prostoru); platí pro ní podmínky vycházející z faktu, že
body P(B, L) leží na elipsoidu. Řešením rovnic (3,19)
a (3,20) a přechodem ke křivočarým souřadnicím podle
(3,1) dostaneme

8 = (1 + a

2

12

-;;

b2 cos2

(Zl' 812))

Al2 (O)

= A12 (H2)

a2-

. sin A12 (O)). (cosBl cos A12 (H2)

=

+

= -2Nl (cos (Zv

+ cos (xv

812)

cos Bl

=

b2

H2

N

cos Bl

•

2

+ sin B

l

cotg V12)

3.2.2 Redukce délky

+

sinBl
-2Nl cos V12,

812)

a2

(3,28)

-2Nl (cos (~, 812) sin Bl +
cos (xv 812) cos Bl cos LI
cos (Yl' 812) sin Ll)- (1 - a2) 812 cos2 (Zl' 812) =
=

+

arcsin ( -

(3,21)

Odečtením rovnice (3,17) od (3,8) určíme rozdíl přímé
spojnice na zemském povrchu a délky elipsoidické tětivy:
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s. cos vlZ = S. cos VlZ+ Hz cos 1jJ-

Hl (3,35)

a je-li t == nz
-s. COSVZI
= -S. cos VZI+ Hz -Hl

cos1jJ.
(3.36)

Pro redukci zenitových vzdáleností je možno uvést
-

»),

cos VIZ=

s (
S
cos vlZ-

cos VIZ=

Ss

Hl sin Bl

HzCOS1jJ-HI)
s

(3,37)

kde pro cos1jJplatí (3,9).
Pro jednodušší výpočet uvádí [7] vzorec
Siz
-

=1 ~ k (siz-2(Nz-Nl)
(H z -

H I )Z-

(Hz-HI)-

a'-b4
k --- a4

-

Hz - Hl

NI sin Bl) (Hz sin Bz -

»),

8

Sečtením (3,35) a (3,36) s využitím
pro rozdíl elipsoidické výšky

NI)Z +

Hl sin BI

Hl cos 1jJ-Hz»)

cos VZl-

(N z sin Bz ---

Nl sin Bl)Z + k (Nz -

Z
+ 2 a ~ b2 (Nz sin Bz a

(

+

= ----

8

2 cosz J!...
2

(1 +

(Nz-NI)SZ

Z

COS

+

(zv s»)

4 NI Nz cosZ ~

(3,30)

(3,38)

(3,21) najdeme

cos v21)

(cos v12 -

.

(3,39)

kde symbolem k je označen součet
k _ Hz
- Nz

Hl

HzHI

8

+ N + N;NI

Hz -

.

l

Hl

= 2"" (cos VIZ-

Hodnota k je malá a proto při výpočtu postačuje po·
užít jen přibližné hodnoty souřadnic.
3.2.3 Redukce zenitové vzdálenosti
elipsoidických výšek

a určení rozdílu

Formální vztah pro elipsoidickou výšku H mezi body
PaP (O) získáme z (3,1) položíme-li jednou H = H,
podruhé H = O a odečteme

+ Hz -

Hz-Hl

=

Y-Yo
cosBsinL

x-xol
cosB cosL

-

z-Zo
sinB

.
(3,32)

Takto definovaná elipsoidická výška je určená z dru.
žicových pozorování inversí (3,1) metodami, které jsou
v současné době v popředí diskuse mnoha autorů
(např. [2], [4], [7], [10], aj.) a vyžadovala by další
podrobnější pojednání.
Zde uvedeme možnost určení rozdílu výšek nad
referenčním elipsoidem s využitím zenitových vzdále.
ností 'IJ (trig. nivelace), která je vhodná pro zpraco.
vání spojených družicových a pozemských údajů.
Směr spojnice bodů PI(Bv LI' Hl) a Pz(Bz, Lz, Hz)
označme symbolem t. Podle (3,5), (3,6) a (3,7) je
s. cos (s, t)

=

s. (cos (x, s) cos (x, t)

+ (Nz-N
3.3 Prostorové

+ Hz-Hl)'

+

t) + Hz cos (nz, t) -

Hl cos (ni' t) ,

sinz ~ .

Při třírozměrném vyrovnání úhlů lX v prostorovém
trojúhelníku spojujícím sledovací stanice UDZ je

a tedy s použitím (3,17)

-

viz (3,26) -

úhly

(3,33)

= S . cos (S,

+

= ; (cosv~z-COSV~l-(itl-itZ»+

+ cos (y, s) cos (y, t) + cos (z, s) cos (z, tj)

s. cos (a, t)

NI

Hl) sinz ~ .

Po přechodu k astronomickému zenitu platí

I

H

cos VZI)+ (Nz -

(3,34)

kde nz je směr úsečky (normály) Hz a nl směr úsečky
Hl' Je-li směr t totožný se směrem nl platí
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P2, P~ ... projekce bodů P2 a P3 na elipsoid
512, 513 .•• vektory elipsoidických tětiv
(Xl
••• prostorový úhel elipsoidických tětiv
V12' V13•.• zenitové vzdálenosti
L1Al = (A13 - A12) ••• rozdíl geodetických azimutů
(úhel mezi normálovými řezy).

vhodné pracovat s prostorovými úhly jejich spojnic.
Rozdíl azimutů dvou směrů po zavedení všech redukcí
určuje úhel mezi normálovými řezy obsahující odpovídající elipsoidické tětivy.
Na obr. 3,3 je:
Zp
... geodetický zenit bodu Pl
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Na bodě Pl zřejmě platí
S12X S13= "1'

Kosmická trilaterace se ukazuje jako vhodná metoda
pro kontrolu sítí vypočtených na referenčním elipsoidu. Pro kontrolu sítě postačuje malý počet družicových stanic. Postupem ukázaným dříve můžeme družicové údaje, tj. přímé vzdálenosti mezi sledovacími
stanicemi, převésti na údaje elipsoidické.
Situaci pro tři vybrané body sítě ukazuje obr. 4,1.
cos (Xl= cos V12cos V13+ sin V12sin V13cos LlAl
(3,43) Měřené hodnoty - tj. vzdálenosti a směry určené
kosmickými metodami - s použitím vzorců z části
2 a 3 našeho výkladu převedeme na elipsoid a určíme
jim odpovídající souřadnice sledovací stanice (např.
cos (Xl= cos V2l cos V13 sin v12 sin V13cos LlAl;
trigonometrických
bodů sítě základní triangulace).
(3,44)
Jejich porovnáním, resp. porovnáním délek, ať již
zenitová vzdálenost se určí podle (3,21) resp. (3,13). tětiv nebo geodetik a azimutů s údaji získanými poUvedené vzorce řeší problém přechodu od úhlů mezi zemskými metodami, dostáváme závažný materiál
normálovými řezy k úhlům mezi tětivami pro libovol- pro zhodnocení jakosti - kontrolu - sítě pozemské
nou vzdálenost. Pro potřeby družicové geodézie triangulace a trilaterace. Současná dosahovaná přesnost kosmické triangulace a trilaterace je postačující
(pro kratší vzdálenosti) postačuje přibližné vyjádření
pro kontrolu např. národních sítí.
ve tvaru (viz [7])
Mimo kontrolu základních geodetických sítí je možcos V12cos V13
LlA _ (X = cos (Xl- cos AI
no kosmické metody využít i při vlastním budování
1
1
sin (Xl
sin (Xl
polohových geodetických sítí, buď třírozměrných
nebo plošných na referenčním elipsoidu. Vztahy, jeCOS
(Xl( cos V12
cos V13)J. (3,45) jichž odvození bylo naznačeno v našem příspěvku,
·1--[
2
cos V13
cos V12
se použijí při sestavení podmínkových rovnic při
resp. klasická formule na elipsoidu s použitím sféric- vyrovnání MNČ; dochází tím ke zpevnění základní
kostry geodetických sítí ve smyslu tvarovém a zejmékého excesu
na pak rozměrovém.
e
LlAl - (Xl= ""4 (1
cotg (X3cotg (X2). (3,46)

kde "1 je rozdílný od směru ke geodetickému zenitu
bodu Pl. Úhel (Xlmezi uvedenými tětivami je odlišný
od rozdílu geodetických azimutů LlAl. Potom pro prostorový úhel (Xmezi tětivami platí

+

---+

+

LITERATURA:

Pro výpočet délky stran pak platí známá Grunertova formule
sin(A3-~)
sin(A2 -

:)

3.4 Trilaterace
Nechť jsou dány elipsoidické tětivy 8ik mezi svislými
průměty bodů Pi, (j = 1, 2, 3) v elipsoidickém trojúhelníku. Dále předpokládáme znalost souřadnic bodu
Pl (Bl, LI) a azimutu A12. Vypočtěme zbývající azimuty mezi stanicemi a elipsoidické souřadnice bodu
Pi (Bi, Li) pro j = (2,3):
Souřadnice P2(B2,L2) určíme řešením přímé úlohy
s použitím (3,8) a (3,16). Prostorový úhel (Xse vypočte
podle (3,43), kde cos V12je vyjádřen vztahem (3,21)
jako
cos V12

=-

812
2N
1

a sin V12potom z cos V12.Vložením takto získaných
hodnot do (3,12) určíme směrový kosinus cos (~' A12)
a s jeho použitím v (3,21) zlepšíme dřívější hodnoty pro
cos V12a sin V12.Následně je užijeme pro určení LlAl
a azimutu
A13 = A12

+ LlAl

atd.
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postupnou aproximací. Dalším použitím řešení přímé
úlohy vypočteme souřadnice P3(B3, L3). Vzorce(3,43)
a (3,21) nám umožňuje další kontroly.
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1. Úvod

komparátora (LIK) LA 3002 Katedry geodetických
základov Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy
Na spofahlivé určenie meranej dížky elektronickým
technickej v Bratislave. Meranie bolo vykonané za
dialkomerom je nevyhnutná znalosť adičnej konštanty
laboratórnych podmienok, čím boli atmosferické vplya cyklickej chyby fázomernej jednotky prístroja.
vy maximálne eliminované a namerané hodnoty dížok,
Cyklická chyba patrí do súboru elementárnych chýb respektíve domerkov fázového cyklu Mekometra boli
elektronicky meraných dížok. Je sposobená konštrukčzaťažené prakticky len cyklickou chybou. Presnosť
nou nedokonalosťou fázomernej jednotky diafkomera, dÍžok LIK 10-2 mm bola rádove vyššia ako presnost
t.j. chybou mechanického a elektronického prevodu dížok Mekometra. Každému meraniu dížky Mekomefázového rozdielu na dížkové ekvivalenty. Jej zane- trom predchádzalo elektronické cielenie na kútový
dbanie sa prejaví chybným určením meranej dížky. odrážač (zrkadlo).
V priebehu jedného fázového cyklu sa hodnota cyklicNa posúvnom zariadení I (obr. I) s kútovým odrákej chyby mOže meniť velkosťou i znamienkom. Pre žačom LIK la bol pevne uchytený kútový odrážač
ďalšie fázové cykly, pre tú istú polohu hranolov
Mekometra lb. Vo vzdialenosti cca 20 m za LIK,
fázomernej jednotky, sa systematicky opakuje vef- presne v predíženej, smerove aj výškove vytýčenej
kost ou i znamienkom. Tonto svojou vlastnosťou sa priamke priamobežného vedenia komparátora, bol
cyklická chyba radí medzi premenlivé systematické
pevne postavený Mekometer. Hranol fázomernej jedchyby, ktorých vefkosť aj znamienko sme schopní notky Mekometra bol nastavený na začiatok fázového
zistiť a jej vplyv u meranej dížky eliminovať. Nakofko cyklu a prepínač frekvencií v polohe I (prvá modulač·
je cyklická chyba daná vlastnou konštrukciou fázo- ná frekvencia). Pre túto polohu hranola fázomernej
mernej jednotky elektronického diafkomera, teore- jednotky Mekometra bolo nastavené minimum fototicky by sa pre dané miesto fázového cyklu nemala prúdu medzi vyslanými a odrazenými lúčmi posunom
meniť. Vychádzajúc zo skúseností praxe, zmena cy- kútového odrážača Mekometra s posúvnym zariadeklickej chyby može nastať při mechanickom zásahu ním po priamobežnom vedení 2 LIK. Minimum fotodo prístroja, napr. pri oprave, ale aj zmenou pomerov prúdu bolo pozorované na nulovom indikátore Mekov elektronických obvodoch, napr. stárnutím polovodi- metra. V tejto vzájomnej polohe hranola fázomernej
čových sÚČastí. Priebeh cyklickej chyby určujeme jednotky a kútového odrážača Mekometra bol vynuporovnaním dížok meraných elektronickým diafko- lovaný čítač LIK. Kútový odrážač Mekometra spolu
merom s vhodnými etalónovými dížkami v rámci s kútovým odrážačom LIK bol posúvaný po priamojedného, respektíve viacerých fázových cyklov. U diar- bežnom vedení s krokom 25 mm s presnosťou 10-2 mm.
komerov pracujúcich na princípe merania fázového Pre každú polohu kútového odrážača bola zazname·
rozdielu stačí toto porovnanie vykonať na prvej mo- naná dížková hodnota Mekometra aj LIK zodpovedadulačnej frekvencii.
júca minimu fotoprúdu Mekometra. Týmto spósobom
boli premerané dva fázové cykly Mekometra, ktorým
zodpovedal 60 cm posun kútového odrážača LIK po
priamobežnom vedení tam a spat, v siedmych sériach.
V našom prípade sme určili cyklickú chybu Mekomet- Priebeh cyklickej chyby bol určený z rozdielu hodnot
etalónových dížok a dížok meraných Mekometrom
ra ME 3000 fy Kern pomocou laserinterferometrického

Obr. 1 1 - posúvne zariadenie; la, lb kútový odráZač LIK a Mekometra; 2· priamobežné vedenie LIK; 3 hlavica lasera LIK; 4 - vyhodnocovacia elektronika LIK; 5 - deliaci člen; 6 - Mekometer
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pre každých 25 mm fázového cyklu. Výsledkyexperimentu boli prekvapujúce. Priebeh cyklickej chyby
fázomernej jednotky bol úplne totožný u oboch fázových cyklov hodnotou aj znamienkom. Jeho vyjadrenie možno vidieť na obr. 2. Nakolko je priebeh cyklickej chyby totožný u oboch fázových cyklov, predpokladáme jeho podobné správanie u lubovolného fázového cyklu. Priebeh cyklickej chyby potom stačí
matematicky vyjadriť pre jeden fázový cyklus. Všeobecný tvar funkcie y aproximujúcej priebeh cyklickej
'chyby w určenej empiricky možno podla [1] vyjadriť:

kde značí:
Ao posun vyrovnávacej krivky vo vertikálnom smere,
a amplitúdu vyrovnávacej krivky,
L hodnotu domerku,
A fázový posun vyrovnávacej krivky voči začiatku
fázového cyklu.
Použitím metódy najmenších štvorcov určíme koeficienty rovnice (1). Numerické určenie funkcie y
podla [1] pre jeden fázový cyklus sa nachádza v tabulke 1, kde v st1pci (1) sú d1žky domerku L realizované LIK, v st1pcoch (2) a (3) koeficienty rovníc opráv,
v st1pci (4) d1žky domerku L' realizovanéMekometrom,
v st1pci (5) empirické hodnoty cyklickej chyby w
a v st1pci (7) opravy v z určenia funkcie y.

Pri praktických výpočtoch cyklickej chyby podla
rovnice (2) pre lubovolnú meranú d1žku používame
namiesto etalónovej hodnoty domerku L hodnotu
L', vypočítanú z priamo meranej d1žky podla vzťahu:

kde je:
ď priamomeraná d1žka (neopravená o adičnú konštantu a ostatné redukcie) v mm,
f celková d1žka fázového cyklu v mm (v našom
prípade f = 300 mm),
INT ( ... ) celá časť argumentu v zátvorke.
Pri dosadení hodnoty L'namiesto L sa dopúšťame
relatívnej chyby 0,015 y, čomu zodpovedá zanedbaterných 0,006 mm pri maximálnej hodnote cyklickej
chyby 0,4 mm.
Oprava meranej d1žky z titulu cyklickej chyby je
signifikantná pri určení adičnej konštanty prístroja.

Na určenie adičnej konštanty Mekometra ME 3000,
výrobné číslo 218094, bola použitá optimálna metóda
[5]. Výhodou optimálnej metódy je, že pri rovnakom
celkovom počte meraní bude disperzia v určení adičnej konštanty podla optimálneho plánu menšia až
o 1/3, ako v prípade použitia metódy merania vo
všetkých kombináciach. Dókaz je uvedený v [5].
Na vodorovnom teréne, v Ivanke pri Dunaji, bola
vytýčená základnica dlhá 602 m, ktorá bola rozdelená
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L

cos (0,3 L)

sin (0,3 L)

mm

L'

Ul

Y

"

mm

mm

mm

mm

obzor

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,00
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00

1.000
0:991
0:966
0,924
0,866
0,793
0,707
0,609
0,500
0;383
0,259
0,131
0,000

0,000
0,131
0,259
0,383
0,500
0,609
0,707
0,793
0.866
0;924
0,966
0,991
1,000

0,00
25,02
49,92
74,88
99,82
124,80
149,69
174,72
199,75
224,65
249,65
247,67
299,63

0,00
-0,02
+0,08
+0,12
+0,18
+0,20
+0,31
+0,28
+0,25
+0,35
+0,35
+0,33
+0,37

-0,03
+0,02
+0,08
+0,12
+0,17
+0,21
+0,25
+0,28
+0,31
+0,33
+0,34
+0,35
+0,35

-0,03
+0,04
0,00
0,00
-0,01
+0,01
-0,06
0,00
+0,06
-0,02
-0,01
+0,02
-0,02

Ao = -0,045 mm
A = 2,699°
a = 0,398 mm

mAo
mA
ma

= 0,008 mm
=, 1,694°
= 0,012 mm
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mo = 0,03 mm
I:v = -0,02
Y = -0,045 + 0,398 sin (0,3L + 2,699)

na šesť úsekov rovnakej d1žky cca 100,5 m. Koncové
a medzirahlé body základnice boli stabilizované na
asfaltovej komunikácii klincami používanými na stabilizáciu bodov podrobného polohového bodového
pora. Pred vlastným meraním d1žok bolo rozostavených sedem statívov Kern na všetky body základnice.
Z hradiska dosiahnutia presnosti 0,1 mm by bolo výhodnejšie použiť základnicu s piliermisozariadením na
závislú centráciu (napr. v Hlohovci). Nakorko sa
v Bratislave, ani v jej najbližšom okolí podobná základnic a nenachádza, miesto pilierov boli použité mohutné
statívy dodávané k Mekometru. Hlavy statívov boli
výškove aj smerove zaradené do priestorovo vodorovnej priamky pomocou kompenzátorového nivelačného
prístroja Zeiss Ni 007. Pri meraní d1žok jednotlivých
úsekov základnice boli prístroj i hranoly (kútové odrážače Mekometra) závisle centrované. Každá d1žka
bola meraná desaťkrát, pričom do dalšieho spracovania bol vzatý odhad jej najpravdepodobnejšej
hodnoty. Na určenie adičnej konštanty boli merané d1žky
d~-l' d~-2' d~-3' d~_" d~-5' d~-G' d~-G presne podra
optimálnej metódy (pozri obr. 3). Pri meraní d1žok
boli merané súčasne teplota a tlak vzduchu na začiatku a konci každej meranej d1žky, pre potreby výpočtu
fyzikálnej redukcie. Fyzikálna redukcia OF d1žky meranej Mekometrom sa podla [2] vypočíta:

kde je:
Ot
oprava z tepelnej kompenzácie, odsunie sa z grafu kompenzačnej krivky v [3] pre Mekometer
číslo 218094,
Ov oprava z tlaku pri prístrojil), Ov = 20,08 -

oprava z teploty v priebehu zámery,
(tm

-

ts),

tm

= ~

(t.

+ t.),

dl

p.), P m

0,98

kde t. je teplota pri

zrkadle,
oprava z tlaku v priebehu zámery,
(Pm -

OLit =

= ~ (P. + p.),

OLiv

= -2,9

kde p. je tlak

pri zrkadle,
oprava z frekvencie, v našom prípade ju nepoznáme, preto Of = O,
údaj d1žky čítaný z displaya Mekometra.

Pri určení adičnej konštanty Mekometra, ale aj iného
elektronického dialkomera, meraný údaj di-; opravíme fyzikálnou redukciou OF a opravou z cyklickej
chyby y (pozri st1pce (6) a (7) v tabulke 2).
Pre d1žku d, potrebnú na výpočet adičnej konštanty, platí:
d

=ď

+ OF + y.

Adičnú konštantu X, st1pec (9) v taburke
metra určíme podra vzťahu v [5]:

(5)

2, Meko-

Použitím matematických vzťahov v [5], vypočítame
strednú chybu adičnej konštanty X.
Pre výslednú šikmú d1žku D meranú Mekometrom,
po fyzikálnej redukcii, opravenú o adičnú konštantu
a cyklickú chybu platí:

58,1 p. , kde p. je tlak pri prístroji a t. je tepts
lota pri prístroji,

-

1) Vzorce na výpočet jednotlivých členov v rovnici (4)
sú zostavené tak, že tlak je v kilopascaloch (kPa)
a teplota v stupňoch Kelvina (OK).
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O-I
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
0-6

d'

ts

Ps

t.

p.

m

kPa

oK

°F

11

oK

kPa

mm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

101,791
101,791
101,805
101,818
101,818
101,818
101,845

297,3
297,5
297,3
300,5
300,9
301,7
306,7

100,00765
100,53508
101,393 18
99,653 06
100,52309
100,54566
602,65978

297,2
297,5
297,1
300,5
300,8
301,7
305,9

Numerické určenie adičnej konštanty je v tabulke 2.
Hodnota adičnej konštanty nášho prístroja po dvoch
rokoch jeho prevádzky je +0,47 mm ±0,13 mm.
Napriek tomu, že adičná konštanta aj cyklická chyba
sú svojou hodnotou malé, ich zanedbaním by mohli
byť starostlivo namerané dižky, bez ohradu na ich
velkosť, pochybené o 0,9 mm. Vzhradom na presnosť
Mekometra, pri dižkach do jedného kilometra, to už
nie je hodnota zanedbatelná.

V geodeticke] praxi sú bežnými elektronické dialkomery, ktorých hodnoty cyklickej chyby a adičnej kon·
štanty sú rádove vií.čšie ako u Mekometra. Tento postup zistenia cyklickej chyby a adičnej konštanty
možno použiť pre ktorýkolvek elektronický dialkomer,
pracujúci na princípe merania fázového rozdielu.
Každý rok pred začatím prác v teréne určujeme nanovo adičnú konštantu a cyklickú chybu. Pri merani
dižok nižšej presnosti postačí uvažovať adičnú konštantu, čo je ale nevyhnutné. Pri velmi presných
prácach k adičnej konštante pristupuje aj oprava
z cyklickej chyby a ak je možnosť aj oprava z frekvencie. Takými prácami sú merania v lokálnych polohových sieťach jadrových elektrární, velmi presne defor-

KOČETOV, F. G.: Niveliry s kompensatDiI.'ami (NiveJ,ační přistroje s komp.enzátory.)
MOISkva, Nedoo 1985.
148 str., 61 obr., 3 t.ab., Irt. 45. Cena 50 kop.
(048)528.541.

2 = 82

PubHka,ce je drnlhým vydáním (původini vydáni je z r.
1969], doplněným, rozšiřenýlm a pO'dává přehled o teorii, možnOlStech kOllst.rukce, ohytbách a 2Jkouškách v titulu uvedených p.řistrojů. Autor se s těmit<o tématy vyro~nává s důsledlllosti, což svědči o jehlO zaujatosti touto problemaHkou a o dokonalém Z!Vládnuti látky.
V teoreUclké části (·kap. 1.) v jedn,odivýcih podkapitolách je podán histor.ický vý'voj, kLasifikace automatický,ch nivelačních přilSltrojů a teoretický rozbor komlpenzátorů meohianiC\kých včetně jejich optlClkých členů.
kmnpenrz;átorů kJapalinovýdh a problémy spojené s útlumem kyvů.
Jádro práce vidi recenzent v klapirole 2., která pojednává o ch.ybách přistrojii, a to veLmi dŮ'k1adně: vliv kon-
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mačné a vytyčovacie práce v inžinierskej geodézii,
určovanie rozmeru testovacích základníc pre elektronické dialkomery a iné.
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strnkce da'1ekohledu, přeostřování, změny polohy optického členu kompenzátoru,
nedodrženi jeho paNlmetrů,
vJtv neroWnnosti ornoo7Jnýchploch, tepIO'ty. Autor se Všimá, a to z hlediska
nových poznatků,
i vlivu zemského magnetického pole.
V 3. kapitole jsou popisovámJy nejen mo2iné, ale ikonkré,tni konstrukce
automatický oh nivell8..čnich přístrojů,
a to jak s optickomechaniokými,
tak i kalpalinovýml
kompenzátory.
Čltvrtá klapitola pojednává o laboratornich
i polních
7Jl!iouškáclhpnstrojů.
POlslední ka'Pito'~a si všimá 11asel'Orvýcih
a k6dovýah nivelačních při.stro'jů a také přístrojů
s oboustra.nnými
záměrami.
RecenzO'VIaná kni2ikla, jak pa:tl1I1JO,
podává přehledně a
SOUbOl1Oěproblematiku
automatický.ch nivelačnich
přístro1jů. Poněvadž se jedná o dílk'o, s jemuž podobným
se recenzent, k1telrý twké sleduje vývo·j těchto přistrojIl,
dOlSud nesetklal, d'OIp1oruČujejim dopLIlIit odborné, soukDomé či podniko1vé kIIlihOV1ny.
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Ing. Štefan TisovČík.
a kartografie, Bratislava

Znalecká činnosť sa vykonáva na podklade ustanoveni
zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočnikoch a vy·
konávacej vyhlášky č. 37/1967 Zb. Výsledky znaleckej činnosti vo forme znaleckých posudkov vyžadujú
štátne orgány pri právnych úkonoch občanova organizácii, keď pre vydanie požadovaného rozhodnutia
potrebujú mať zistený skutočný stav. Zásada zistenia
skutočného stavu (zásada objektivnej pravdy) patri
medzi základné zásady súdneho konania, ktorá je zakotvená v Ústave ČSSR. Znalecký posudok objasňuje
zistenie skutočného stavu z hradiska prislušného odboru a je Občianskym súdnym poriadkom hodnotený
ako jeden z dókazných prostriedkov. Občania a organizácie móžu vyžadovať znalecké posudky mimo súdneho konania.

územné orgány geodézie a kartografie podla oznámenia MS SSR v Úv. čiastka 12/1973 s názvami
ako krajské správy geodézie a kartografie (KSGK)
so znaleckou posobnosťou v špecializáciách: EN,
vyhotovovanie a kontrola geometrických plánov,
evidencia a hodnotenie stavu mapového fondu,
dokumentačná služba,
- národné podniky Geodézie so sidlami v Bratislave,
Žiline a Prešove podTa oznámenia MS SSR v Úv.
čiastka 12/1973 so znaleckou posobnosťcu v špecializáciách: mapovanie vo velkých mierkach,
topografické mapovanie, fotogrametria, špeciálne
geodetické, topografické mapovanie, fotogrametria
špeciálne geodetické práce pre výstavbu, kartografické a reprodukčné práce máp veTkých mierok a distribučná mapová služba.

V súvislosti s uvádzanými špecializáciami treba.
spomenúť, že pre občiansko-právne veci súdov SSR,
1.1 Menovanie
znale ov, orgány a organizácie
ako aj iné štátne orgány, sú tieto špecializácie nejasné
kvalifikované
na znaleckú
činnosť
a neúplné. Občiansko-právne veci sa týkajú nehnuteTnosti a žiadaná znalecká posobnosť tu zahrňuje súbor
Znaleckú činnosť z odboru geodézie a kartografie vy- špecializácii: geodézia, mapovanie vo veTkých mierkach
konávajú orgánmi Ministerstva spravodlivosti (MS) a jeho historický vývoj, EN, vyhotovovanie geometricSSR menovani odborni pracovnici a orgány a organi- kých plánov, hodnotenie zákresov v mapách veTkých
zácie rezortu Slovenského úradu geodézie a kartogramierok, ich kartografické spracovanie, rozmnožovanie,
fie (SÚGK) kvalifikované na znaleckú činnosť. Odbor- dokumentácia, znalosť operátu a technológii pozemných pracovnikov vymenúva za znalcov predseda kového katastra a pozemkových knih. Táto znalecká
krajského súdu, alebo Mestského súdu v Bratislave
pósobnosť je v zásadách [1] označená ako oblasť zaa v osobitných prípadoch minister spravodlivosti
kladania a vedenia EN. Všetky ostatné špecializácie,
SSR. Menovanie sa vykonáva na podklade odporúča- vrátane nových špecializácii ako ekonomika geodeticnia orgánu alebo organizácie, v ktorej kandidát na
kých a kartografických prác, automatizácia, diaTkový
znaleckú činnosť je zamestnaný. Predpokladom na prieskum Zeme, aťd. je označená ako oblasť ostatných
odporúčanie za znalca v minulosti bola viacročná akgeodetických a kartografických prác. Obsahom tohoto
tivna činnosť kandidáta na úlohách odboru geodézie prispevku je znalecká pósobncsť len pre oblasť zaklaa kartografie a ďalej jeho čestnosť, morálna a politická
dani a a vedenia EN.
vyspelosť. V roku 1985 vydal SÚGK zásady [1], ktoZ orgánov a organizácii SÚGK kvalifikovaných na
rými sa teraz riadi výber a odporúčanie kandidát ov znaleckú činnosť má len Geodézia, n.p., Prešov vytvona výkon znaleckej činnosti z odboru geodézie a karto- rené špecializované pracovisko na znaleckú činnosť
grafie.
pre územie Východoslovenského kraja, a to na podVymenovaní znalci po zloženi slubu do rúk vymenuklade dohody medzi Krajským súdom v Košiciach,
júceho sú zapísaní do zoznamu znalcov vedených na
KSGK v Košiciach a Geodéziou, n. p., Prešov s platkrajských súdoch, v obvode ktorých majú trvalé nosťou od 1. 7. 1981. Štátne orgány pri potrebe znabydlisko. Zoznamy znalcov sú verejne pristupné.
leckých posudkov na nehnuteTnosti z územia VýchoZ orgán ov a organizácii SÚGK sú na znaleckú čin- doslovenského kraja sú povinné sa obracať predovšetnosť kvalifikované:
kým na túto organizáciu (§ 21 zákona č. 36/1967 Zb.).
- Výskumný ústav geodézie a kartografie v _Brati- Špecializované pracovisko podTa spomenutej dohody
slave (VÚGK) podla oznámenia MS SSR v Ustredvybavuje jednoduché pripady v lehote do dvoch menom vestniku (Úv) čiastka 8/1972 so znaleckou siacova zložitejšie do troch mesiacov. Kontrolné znaposobnosťou v špecializáciách: geodézia, mapova- lecké posudky vybavuje KSGK v Košiciach a v osobitnie, geodetická astronómia, geodetická gravime. ne zložitých pripadoch sa odporúča vybavenie VúGK.
tria, kartografia, kartografická polygrafia, evidencia nehnutelností (EN) a dokumentácia,
1.2 Poverenie
na vypracovanie
znaleckého
- Geodetický ústav, n. p., Bratislava podla oznámeposudku
nia MS SSR v Úv. čiastka 8/1972 so znaleckou
posobnosťou v špecializáciách: štátne geodetické Znalci, orgány a organizácie kvalifikované na znaleckú
siete, geodetická a kartografická dokumentácia,
činnosť vypracúvajú znalecké posudky na podklade:
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a) uznesenia súdu alebo rozhodnuti a štátneho notárstva,
b) požiadania ostatných štátnych orgánov, organizácií
a občanovo
1.2.1 Poverenie uznesením súdu alebo rozhodnutím
štátneho notárstva
Uznesenie súdu alebo rozhodnutie štátneho notárstva
na vypracovanie znaleckého posudku sú v svojom
obsahu rovnaké. Znalecký posudok sa vyžaduje ak
súdom, alebo štátnym notárstvom zistené skutočnosti
nie sú dostatočne objasnené a pre ich úplné posúdenie
sú potrebné znalosti z odboru geodézie a kartografie.
V uznesení, alebo rozhodnutí sa uvádza v akej právnej veci sa kto poveruje vypracovaním znaleckého posudku, čo je predmetom znaleckého skúmania a do
akej lehoty sa žiada znalecký posudok dodať. Predmet
znaleckého skúmania uvádza už zistené skutočnosti,
z ktorých sa má pri znaleckej činnosti vychádzať, vymedzuje čo sa má objasniť a zaplniť medzeru v odbornom posúdení skutočnosti. Predmet objasnenia maže
byť dávaný aj vo forme otázok. Uznesenie, alebo rozhodnutie niekedy ukladá vykonať určité odborné práce
a vyhotoviť technické podklady (identifikácie, geometrické plány) tak, aby rozsud6k súdu po jeho právoplatnosti bol vykonaterný ako v prírode, tak aj operátoch EN.
Zákon č. 36/1967 Zb. a vyhláška č. 37/1967 Zb. nestanovujú nejakú hierarchiu znaleckých posudkov,
aj keď by sa to dalo predpokladať podra toho či znalec
bol menovaný krajským súdom alebo ministerstvom,
a potom či znalecký posudok vypracovala organizácia
alebo územný orgán geodézie a kartografie. Zaužívaný
pojem kontrolného znaleckého posudku znamená pre
súd znalecký posudok s vačšou váhou, nakorko tento
znovu hodnotí skutočnosť nezávisle na prvom posudku a súčasne skúma aj obsah prvého posudku. Žiadúce
by bolo, keby kontrolné znalecké posudky vypracovával územný orgán geodézie a kartografie. Zvačšilo by
to váhu týchto posudkov a súčasne územný orgán
geodézie a kartografie by mohol sledovať odbornú
úroveň jednotlivých znalcovo Na podklade uznesenia
alebo rozhodnuti a je znalec povinný vypracovať znalecký posudok. Odoprieť ho vypracovať mOže len
v tých prípadoch, v ktorých je svedok oprávnený odoprieť výpoved pred súdom, t.j. keby svojím posudkom
mohol spasobiť nebezpečenstvo trestného stíhania
sebe, alebo osobám jemu blízkym. Znalec je vylúčený
z výkonu znaleckej činnosti na právnej veci keď so
zreterom na pomer k veci, k orgánom konajúcim
v právnej veci, k účastníkom právnej veci alebo ich
zástupcom, mOže byť pochybnosť o jeho nezaujatosti.
Vylúčenie z výkonu je znalec povinný oznámiť súdu
hneď po doporučení uznesenia. Znalec je ďalej povinný
hneď po oboznámení sa správnou vecou zvážiť, či je
schopný odbornú problematiku zvládnuť sám a v oblasti, ktorá presahuje jeho znalosti, resp. možnosti či si
mOže zabezpečiť pribratie konzultanta (§ 10 zákona
č. 36/1967 Zb.). Pribratie konzultanta treba súdu vopred písomne ohlásiť a odsúhlasiť.
V prípadoch poverenia orgánu alebo organizácie na
vypracovanie znaleckého posudku vedúci orgánu -arganizácie vyberá jeho spracovatera z radu pracovní-

kov. Meno tohto pracovníka vedúci oznámi súdu
s uvedením, že pracovník má oprávnenie potvrdiť
správnosť posudku za orgán - organizáciu a podávať
k jeho obsahu požadované vysvetlenia. V znaleckom
posudku orgánu - organizácie sa meno spracovatera
znaleckého posudku znovu uvedie. podra rozhodnutia
spracovatera posudku na čiastkových výkonoch pre
znalecký posudok sa mažu zúčastňovať aj pracovníci
s nižšou odbornou kvalifikáciou. Pri vyžadovaní kontrolných znaleckých posudkov vedúci orgánu - organizácie prihliada, aby jeho spracovaterom nebol pracovník s nižšou odbornou kvalifikáciou ako spracovater
prvého posudku. Na spracovateTa znaleckého posudku
orgánu alebo organizácie platia ustanovenia o odopretí
vypracovania znaleckého posudku alebo vylúčení
z výkonu ako pri znalcovi.
podra prieskumu,ktorý vykonal SÚGK v roku 1985
vypracovali znalecké posudky tieto orgány a organizácie SÚGK za obdobie 1980-1984 s priemerným počtom znaleckých posudkov za rok:
-

Geodézia, n. p., Prešov: 230 prípadov,
KSGK v Košiciach: 13 případov,
VÚGK: 1 prípad.

Znalecká činnosť v orgánoch a organizáciách SÚGK
je čo do výšky ocenenia odborných výkonov ako aj
realizácie odmien málo príťažlivá a s jej činnosťou je
spojených vera organizačných a administratívnych
problémov.
1.2.2 Požiadania
posudkov

na vypracovanie

znaleckých

Prijatie požiadania na vypracovania znaleckého posudku mimo súdnehokonania (§ 15 vyhlášky č. 37/1967
Zb.) nie je pre znalca, orgán alebo organizáciu povinné.
Znalecký posudok vypracovaný na podklade požiadania a predkladaný súdom účastníkmi právnej veci,
ne~usia súdy vždy hodnotiť ako úplný dakazný prostriedok. Spracovatelia takýchto posudkov potem vystupujú pred súdom len ako svedkovia.
1.2.3 Osobitné. poverenie na vypracovanie
znaleckého posudku
Zákon č. 36/1967 Zb. umožňuje štátnym orgánom ustanoviť za znalca pre konkrétny prípad aj osobu, ktorá
nie je zapísaná v zozname znalcov, má dobré odborné
a morálne predpoklady na podanie znaleckého posudku a s ustanovením za znalca súhlasÍ. Takto ustanovený znalec platí len pre ten príslušný prípad, právnu
vec a pred vypracovaním znaleckého posudku skladá
do rúk ustanovitera predpísaný sTub.

Určovanie hraníc pozemkov patrí medzi najzložitejšie práce znaleckej činnosti. Vykonáva sa ako na účely
súdov, národných výborov tak aj organizácií a samotných občanovo Predmetom určovania sú vlastnícke
hranice a hranice pozemkov s právnymi užívacími
vzťahmi. Znalec ich vykonáva spravidla v tomto postupe:
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a) oboznámenie sa s predmetom a účelom určenia
hranice,
b) zadováženie podkladov na určenie hranice,
c) konanie na mieste,
d) hodnotenie podkladov,
e) vypracovanie znaleckého posudku,
f) vytýčenie hranice.
2.1 Oboznámenie
sa s predmetom
a účelom určeni a hranice
Predmet a účel určenia hranice pozemkov v prípadoch
právnych vecí súdov a štátnych notárstiev je uvedený
v uznesení, resp. rozhodnutí. Uznesenie spravidla
ukladá znalcovi, pre podrobné oboznámenia sa s predmetom a účelom určenia hranice, preštudovať spisy
súdu týkajúce sa prípadu. Pri štúdiu týchto spisov
znalec venuje pozornosť obsahu žiadosti (petitu) žalobya potom dokladom preukazujúcim právny vzťah
účastníkov sporu k príslušným pozemkom (výpisy,
zmluvy, rozhodnutia) a technickým dokladom (k6pie
z máp, geometrické plány, vytyčovacie náčrty).
Z obsahu výpovedí účastníkov sporu a svedkov na
pojednávaniach súdu si zaznamenáva tie vyjadrenia,
ktoré sa vzťahujú na konkrétne znaky a objekty hranice v minulosti. Výsledkom štúdia súdnych spisov je
zostavenie otázok pre účastníkov sporu pri konaní na
mieste, ktorými si objasní predmet sporu.
V prípadoch určenia hranice mimo súdneho konania znalec najprv skúma účel a potom predmet určenia hranice. Za účelné sa pokladá to určenie hranice
pozemkov, ktoré má predpoklady jeho realizovania ako
napr. budúce oplotenie neznatemých hraníc pozemkov
bez prejavov spornosti. Pri už oplotených hraniciach
pozemkov ich určenie hraníc dáva podnet na spor.
Znalec z ponúk prijíma na vybavenie len tie, ktoré
svojim účelom a predmetom pokladá za opodstatnené.
Znalec neurčuje vlastnícke hranice či už na účely súdov, štátnych notárstiev alebo mimo súdneho konania
v tých častiach pozemkov, ktoré:
a) sú v skutočnom družstevnom hospodárení JRD,
prípadne v náhradnom užívaní, podfa schválenej
hospodársko-technickej úpravy pozemkov,
b) prevzala do užívania štátna alebo iná socialistická
organizácia pred dátumom 1. 4. 1964 a od tej doby
ich stále užíva.
2.2 Zadováženie
hranice

podkladov

obzor
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gickými postupmi. Vyhotoveniu listínoprávnych vzťahoch k nehnutefncstiam od 1. 4. 1964 predchádza
identifikácia nehnutefností zapísaných v pozemkovej
knihe alebo iných právoplatných listinách podfa stavu
EN. Výkon identifikácie určuje technický predpis [3].
Ak orgán oprávnený rozhodovať o právnych vzťahoch
k nehnutefnostiam prevzal identifikáciu a označil listiny za platné, parcelné čísla pozemkov obsiahnuté
v listinách sa zapisujú do listov vlastníctva a zákresy
týchto .parciel v pozemkových mapách nadobudli
charakter právneho stavu. Podobný charakter nado
búdajú zákresy parciel po založení evidencie právnych
vzťahov na obci (II. etapa) a zákresy parciel v obnovenom operáte EN po THM a tvorbe Základnej mapy
(ZM) ÚSSR vefkej mierky po vyhlásení jeho platnosti
územným orgánom geodézie a kartografie. Z uvedeného vyplýva, že zákres právneho stavu v meračských operátoch sa hodnotí podfa druhu dokladov
preukazujúcich právny vzťah k nehnute!nostiam, a to
pri:
a) výpise z EN (list vlastníctva) je zákres parciel s charakterom právneho stavu v pozemkovej mape,
b) odpise z pozemnoknižnej vložky alebo zápisnice je
zákres parciels charakterom právneho stavu v ka ta strálnej mape zjednoteného operátu pozemkového
katastru,
c) odpise z pozemnoknižného protokolu je zákres parciel s charakterom právneho stavu v pozemnoknižnej mape,
d) výmere Povereníctva podohospodárstva a pozemkovej reformy (podfa zákona č. 46/1948 Zb.) je zákres parciel s charakterom právneho stavu v geometrických plánoch a meračských náčrtoch vyhotovených osobitne pre túto akciu.
S ohfadom na známu roznu presnosť uvedených me·
račských operátov je často potrebnésiahať aj do povodných katastrálnych náčrtov, meračských náčrtov ob·
novy pozemkového katastra, reambulácie, meračských
operátov nezjednoteného pozemkového katastra, me·
račských náčrtov mapovacích prác v súčasnej dobe
ako aj meračských náčrtov vedeni a EN.
Úplným a jednoznačným podkladom na určenie
hranice pozemku je len geometrický plán s dostatoč·
ným počtom konstrukčných a omerných mier zhodných so zákresom v príslušnom meračskom operáte,
ktorý je podložený platnou právnou listinou, resp.
zápisom do pozemkovej knihy.

na určenie

V každom prípade určenia hranice pozemkov berie sa
za základný informačný podklad stav EN bez ohfadu
či predmetná hranica bude určená podfa tohoto stavu,
alebo iného podkladu. Podfa výpisov z EN, pozemkovej knihy a obsahu listín o právnych vzťahoch k pozemkom a ostatným nehnutefnostiam, treba zadovažovať meračské operáty a dokumentované výsledky
meračských a mapovacích prác, ktoré by poskytli čo
najpresnejšie údaje na určenie hraníc pozemkov.
Pre patričnú využitefnosť týchto podkladov je nevyhnutné poznať vývoj katastrálneho mapovania na
Slovensku (podrobne pozri v [2]), vývoj zakladania
Jednotnej evidencie pody, EN a technickohospodárskeho mapovania (THM) aj s príslušnými technolo-

V prípadoch súdneho sporu znalec o svojom konaní na
mieste vopred písomne informuje účastníkov sporu.
Ak je účastníkov sporu ako spoluvlastníkov vefa,
informuje len tých, od ktorých predpokladá získať
objasnenie, resp. v spisoch je zaznamenané, že tohoto
konania sa chcú zúČastniť. V určitých prípadoch súd
koná pojednávanie na mieste a prizýva k nemu znalca.
Znalec na mieste dáva účastníkom sporu otázky
a žiada vysvetlenia podfa poznámok zo štúdia súdnych
spisov. Znalec identifikuje znaky a objekty pokojného
užívania hranice v minulosti ako aj ostatné znaky
uvádzané vo výpovediach. Podfa vyhrotenia sporu sa
znalec rozhoduje či sporné strany použije pri meraní
ako pomocných robotníkov (figurantov). Pribratie pomocných robotníkov na tento účel sa neoznamuje.
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súdu. V súvislosti s meraním na mieste treba zdóraz- ktorú nemá dókaz a tento predpoklad mMe mať róznu
niť, že skutočný stav hraníc a výmer pozemkov pre váhu. V takomto prípade rozhodnutie znalca o zohradznale a je ten, ktorý nachádza na mieste v čase jeho není predpokladanej chyby mMe podporiť informácia,
konania, a tento nemusí byť vždy zhodný so zákre- že meračský operát v príslušnom katastrálnom území
som v pozemkovej mape a písomným operátom EN, má takýchto predpokladaných chýb vera. Zohradnenajma po obnove operátov EN THM alebo tvorbe ZM nie chyby v použitých podkladoch musí znalec v znaČSSR verkej mierky. Zhodnosť skutočného stavu so leckom posudku uviesť a zdóvodniť. Výsledné údaje
stavomEN
znalec musí meraním preveriť. Rozsah určenia hranice pozemkov znalec kontroluje a prípadpreverenia závisí od znalca. Predmetom merania sú ne vyrovnáva na evidované výmery.
ďalej všetky znaky a objekty, ktoré identifikoval roZvláštny prípad pri určovaní hranice na podklade
kovaním s účastníkmi sporu.
geometrického plánu ako súčasti platnej právnej listiV prípadoch určovania hraníc pozemkov mimo súd- ny nastáva, ak znalec kontrolou jeho konštrukčných
mier zistí, že je chybný a na určenie hranice nevyhoneho konania znalec podobne informuje vlastníkov
dotknutých pozemkov o termíne svojho konania a na vujúci. V takomto prípade podra hodnotenia údajov
mieste sa oboznamuje s ich názormi a znalosťami geometrického plánu, meraného skutočného stavu
o priebehu hraníc v minulosti a potrebe ich znaleckého znal com a výkazu výmer parciel je potrebné vypracovať najpravdepodobnejší návrh rekonštrukcie geourčenia.
metrického plánu a z neho potom návrh určeni a hranice. Súd v takomto prípade treba informovať o potrebe vyhotovenia nového geometrického plánu, ktorý
v svojom obsahu by vychádzal z vytyčovacieho náHodnotenie podkladov znalec vykonáva po porovnaní
črtu. Znalecký posudok v obsahu a s náležitosťami
a rozboru výsledkov svojho merania s údaj mi zistenými predpísanými pre geometrické plány znalec vypracuje
z meračských operátov, náčrtov, geometrických plá- až na podklade ďalšieho uznesenia súdu.
nov, atď. Hodnotenie vykonáva len v rozsahu súvisiacom a majúcom vplyv na určovanú hranicu. význaleckého
posudku
sledkom hodnotenia je získanie maximálnej miery 2.5 Vypracovanie
istoty, že určená hranica nebude ovplyvnená nejakou
chybou a nepresnosťou použitých podkladov. PTi hod- Vzhradom na evidenciu vlastníckych vzťahov v EN
notení sa vychádza zo zásady, že žiadnej mape v mi- žiada sa v prvej časti znaleckého posudku uvie8t zinulosti "sa nepriznával konštitutívny význam pre stenia o úplných právnych vzťahoch k pozemkom
skutočnú výmeru alebo rozsah a polohu parciel" (roz- dotknutých určovanou hranicou. Osobitne d6ležité
hodnutie Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 21. 11. 1922 je v znaleckom posudku používať správnu odbornú
pod č. R 11212/22, Vážny 2022). Táto zásada má ako terminol6giu.
Obsah a formulácia znaleckého posudku na účely
po stránke právnej, tak technickej, svoje opodstatnenie. Právna stránka vychádzala z ustanovení občian- právnych vecí súdov sa vedie tak, aby súd bol oboskych zákonníkov o vydržaní platných pred 31. 3. známený o všetkých zisteniach znalca a ich odborných
1964 a dnes podra §-u 135a Občianského zákonníka hodnoteniach. Treba uviesť z akých zistení znalec vyč. 70/1983 Zb. Z tohoto hradiska je znalcovi potrebné chádzal, či mal k dispozícii a hodnotil úplné podklady
všímať si a na mieste vyšetriť znaky a objekty pokoj- a bral do úvahy všetky rozhodujúce skutočncsti.
ného a dobromyselného užívania hranice pozemkov Jednotlivé závery znalca musia byť odóvodnené a uvedené či nie sú v rozpore s inými dókazmi a dokladmi.
v minulosti a polohove ich zmerať. Technická stránka
zásady vychádzala z hodnotenia geodetických a karto- Ku znaleckému posudku znalec spravidla pripojuje
grafických výkonov, v ktorých sa mohli pracovníci jednu, resp. dve grafické prílohy. Na prvej prílohe vyznačuje vo vyznačenej mierke hranice podra stavu
dopustiť chýb a nepresností a pri použití takýchto
podkladov móže znalec prenášať chybu do určenia pozemkovej mapy a stav podIa ostatných použitých
podkladov, ďalej merané objekty a znaky na predmethranice. Ako chybu a nepresnosť definoval katastrálny zákon č. 177/1927 Zb. so skutočným stavom sa nej hranici. Obsahom druhej prílohy je výsledný
nezhodujúci údaj operátu, ktorý ako v dobe tvorby, návrh znalca na určenie hranice a nesie názov vytyčoani neskór sa nezhodoval so skutočným stavom. EN vací náčrt. podra okolností móžu byť v jednoduchých
v ods. 5, §-u 5 vyhlášky č. 23/1964 Zb. definuje ne- prípadoch obe prílohy spojené do jednej. Súdy majú
správny zákres vlastníckych hraníc v mapách EN (po- prax označovať jednotlivé body určovanej hranice
zemkových mapách) len ako výsledok nesporného zi- písmenami verkej abecedy a takéto označenie sa odstenia. Obsahový rozdiel v uvedených definíciách je porúča použiť aj vo vytyčovacom náčrte. Grafické prízrejmý. Ustanovenia na odstránenie chyby v zákrese lohy znaleckých posudkov na určovanie hraníc pokatastrálnej mapy (§ 39 zákona č. 177/1927 Zb.) a ne- zemkov sa neoverujú podra §-u 8 zákona Č. 46/1971
správne ho zákresu vlastníckej hranice v pozemkovej Zb. územne príslušným strediskom geodézie. V znaleckom posudku treba ešte súd upozorniť, že ak rozmape (ods. 5, § 5 vyhl. č. 23/1964Zb.) sú všakrovnakého obsahu. Treba priznať, že chyby a nepresnosti nie hodne o inej polohe určeni a hranice ako ju udáva stav
sú vylúčené ani v operátoch EN a ich definíciu z ka- EN bude potrebné vyhotoviť ešte dodatek k znaleckétastrálneho zákona č. 177/1927 Zb. možno aj tu uplat- mu posudku s obsahom a náležitosťami predpísanými
niť. Pri získaní dókazu o chybe znalec musí určiť roz- pre geometrické plány.
Znalecké posudky na určenie hranice pozemkov
sah vplyvu na určovanú hranicu a tento vplyv zomimo súdneho konania podobne obsahujú všetky zihradňuje pri vlastnom určovaní hranice. Nastávajú
okolnosti, že znalec mMe len predpokladať chybu, na stenia, hodnotenia a zdóvednenia, ktoré vedú znalca
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k riešeniu určenia predmetnej hranice ako ju udáva
vytyěovací náčrt. Grafické prílohy majú obsah a náležitosti ako pre súdy.
Znalecký posudok znalec dátumuje ku dňu jeho vyhotovenia, vlastnoručne podpisuje a opečiatkuje znaleckou pečiatkou. Znalecký posudok orgánu alebo
organizácie sa vyhotovuje na hlavičkovom papieri,
podpisuje ho vedúci organizácie a pečiatkuje sa
okrúhlou pečiatkou orgánu, organizácie.
2.6 Vytýčenie

hranice

Vytýčenie hranice v teréne výkonáva znalec na podklade vytyčovacieho náčrtu, obsiahnutého v grafickej
prílohe znaleckého posudku. Vytýčenie vykonáva po
predchádzajúcom písomnom oboznámení účastníkov
sporu, alebo vlastníkov - užívatelov dotknutých
pozemkcv. Znalec na mieste najprv prítomných oboznamuje s obsahom znaleckého posudku a potom vykoná vytýčenie hranice v jednotlivých jej bodoch
S predbežným označením len meračskými klincami.
Po tomto prechádza s prítomnými po vytýčených bodoch, odpovedá na kladené otázky účastníkov ako aj
podáva podrobnejšie odborué vysvetlenia a zdóvodnenia. Stanoviská jednotlivých účastníkov si poznamenáva pre neskoršie spísanie zápisnice o vytýčení
hranice. Vytýčené body sa označia drevenými kolíkmi
alebo kovovými tyčami zatlčenými do zeme vmieste
meračských klincov. Označenie sa nevykoná v tých
bodoch, kde vlastník - užívatel podáva námietku
proti označeniu na ploche, ktorú on užíva. V takomto
prípade sa vykoná odmeranie dížky zásahu do užívania a prípadne aj dížky od blízkeho pevného objektu
pri predmetnej hranici. Nakoniec znalec na mieste
spisuje zápisnicu o vytýčení hranice, v ktorej zaznamenáva súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenia jednotlivých účastníkovo Pri určovaní hranice mimo súdneho
konania zaznamenáva či určená hranica sa móže užívať, oplotiť, prípadne čo sa má ešte jednotlivými
účastník mi vykonať, aby určená hranic a vstúpila do
platnosti. Po hlasnom prečítaní zápisnice ju účastníci
vlastnoručne podpisujú.
Celkove pri vytyčovaní hranice a spisovaní zápisnice
znalec vystupuje nestranne ako odborný informátor,

BUŠ, V. V. - KALUGIN, V. V. - SAAR, A. 1.: Geodezičeskije raboty pri stroitelstve sooruženij bašennogo tipa.
(Geodetické práce při Výstavbě obje1ktů vě~ového typu.)
Moskva, NedDa 1985. 216 s., 68 obr., 31 tab., Ht. 44.

Další speciálně zaměřená publikace nakladatelství
Nedra, popisuj~cí geodetické práce při výsta'vbě VýškoVých
stavebních
objekltů, zejména vysdký,ch komínů, chladicích věží, anténnírch televizních a rooml'a'Sorvýchvěží a
stožá1rů, sil k usk1ll'dnění ob'ilí a chemic,kých p,roduktll,
granulraJčních věží v ch8lffiickém průmyslu, Š<lchetních
věží hlubinných
dolů, VI11Jný'chvěží, vodorvodníclh nád'rží věžového tY'Pu, obel'islkii v arcl1irtektuře a dalších,
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prípadne aj poradca a vyvaruje sa akéhokolvek konania proti voli niektorého z účastníkov.

Velký počet určovania hraníc pozemkov na Slovensku, ktoré niekedy vyúsťujú do nákladných sporov pred štátnymi orgánmi treba hodnotiť ako
niečo, čo by v socialistickej spoločnosti malo zanikať. Vlastníci pozemkov pri takýchto sporoch ukazujú svoju velkú nedisciplinovanosťvplnení povinností
označiť si hranice pozemkov a velké nároky pri uplatňovaní práv podla svojich predstáv. Obrábanie a užívanie pozemkov súkromnými osobami sa dnes vykonáva z iných. pohnútok ako v minulosti, keď tieto pozemky boli jediným zdrojom obživy ich vlastníkov.
Výška finančných výloh určovania hraníc v sporoch
voči spornej ploche je neúmerne vysoká a nehodnotím
škody na zdraví zo stresových situácií, ktoré tieto
spory produkujú. V začiatkoch takýchto sporov vela
zohráva aj činnosť a postoj znalca z odboru geodézie
a kartografie. Žiada sa od týchto znalcov učit ludí, že
najistejšia ochranavlastníckych hraníc je v ich označení trvalými predmetmi, v užívaní celého vlastneho
pozemku a v rešpektovaní susedských práv v blízkosti
hraníc pozemkov.

[I] Zásady na výber a odporúčanie kandidát ov na výkon znaleckej činnosti z odboru geodézie a kartografie zo dňa 25. 9. 1985. [Č. 3-3038/1985.] Bratislava,
SÚGK 1985.
[2] KÚDELA, P.: Evidencia nehnuteIností. Bratislava,
SVŠT 1980.
[3] Údržba opesátov evidencie nehnuteIností zo dňa
9. 7. 1971. [Co 3-1426/1971.] Bratislava, SSGK 1971.

Lektoroval:
Ing. Imrich Horňanský, CSc., SÚGK,
Ing. Stanislav Strečanský,
Geodézia, n. p., Bratislava

je zpDacována v těchrbo sedmi kapitlolách (kromě úvodu):
I. Krát'ké infoDmace o objektec,h věžo'vého typu.
II. PožaidaVlky na přesnost pJíi stavbě vě~ových objektů.
III. GeodetiCké sí1tě pro stavbu objektů věžového typu.
IV. Geodetické práce pi\i :zJakiládání.
V. Geodetic'ké p,ráce při stavbě a montáži věží.
VI. Měření deformací věžo1Vých objektů.
VII. Zivláštno,sti orgarnizace geodetiokých prací a bezpeanost a oc[hDalI1Jél
zdraví.
Tato publril~ace podobně jako j'i!né speciálně
zaměřené inželllýDSko-geodetioké příruč:ky naklada'telství Nedl1a poskytne v p'řípadě (i když u nás jen méně časté)
výstavby objelktů věžlového typu cenné pozna1tky a zku~eno'sti, zejména může přtspět k upřesnění požad<lJvků
na přesnost vy,tyč'ová'ní těch!to objektů.
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Český výbor společně se SIC!-venskýmvýborem společnosti geodézie a kartografie CSVTS
pořádají v Praze ve dnech 17.-19. března 1987 sympozium:

o

našem oboru přinášejí informace nejrůznější časopisy.
Na zajímavé články upozorňujeme v tomto sloupku
s výzvou přečtěte si.
Atom č. 4/1986.
Honzer, J.: Přesnost, spolehlivost
aktuálnost •
Reportáž z Vojenského zeměpisného ústavu.

Krásy
Slovenska
č. 4/1986.
Růžek, M.: Z ma·
povej tvorby Slovenskej kartografie • Obsáhlá recenze
nových slovenských turistických map a plánů měst.

"Perspektiva základnich geodetických siti".
Na programu budou tyto tématické okruhy:

Moderni metody určováni polohy
(globální souřadnicové systémy, laserová lokace družic,
radiointerferometrie, přesná astronomická měření, iner·
ciální systémy).

Základni polohové pole

Odborář
č. 1/1986 • Počta, K.: Kvalita v kvalitní
soutěži.
Zkušenosti se soutěží kvality v Geodézii, n. p., Praha.

(databázové uspořádání údajů polohového pole, spe·
ciální sítě, výchova odborníků pro potřeby geodetic.
kých základů).

Služba
lidu č. 2/1986
• Stěpán, J.: Nejen ve
výrobě lze snižovat náklady.
Odpověď předsedy PV ROH n. p., Geodézia Opava na
redakční otázku "Co děláte pro hnutí Za snížení mate·
riálových nákladů, zvýšení produktivity práce a kvality
proti úkolům stanoveným plánem na rok 1986?"

Výškové a tihové bodové pole

Služba
lidu č. 4/1986
•
redakční článek.: Od
obecného ke konkrétnímu je věcí hospod4řského ve·
dení • Rozhovor s náměstkem předsedy ČUGK a kan·
didátem pléna ČOR Ing. H. Kohla o vývoji odborové
iniciativy v podnicích tohoto resortu.

(dynamika zemského povrchu a změny tíhového pole,
technologické problémy výškových a gravimetrických
měření, databázové uspořádání údajů výškových a tíhových bodových polí).
Organizačně zajišťuje: s. Jana Kinclová, Dům techniky,
112 82 Praha 1, Gorkého nám. 23, tel. 2940 42.

katedra

Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc.,
odborný garant sympozia,
vyšší geodézie shvební fakulty ČVUT v Praze

Služba
lidu č. 4/1986
•
Lenko, D.: Úspešne
plnili. úlohy •
Informace o koordinační poradě pracovníků resortu
SÚGK, která se konala 21. 2. 1986 v Bratislavě za
účasti 130 pracovníků resortu SÚGK.
Věda a technika
mládeži
č. 2 jl9 8 6
Dálkový průzkum Země •
Informační článek o této disciplíně.

•

(kvá):

Věda a technika
mládeži
č. 2/1986
•
(kvá):
Individuální studium (nejen oboru) geodézie a karto·
grafie • Informace o studiu DPZ na ČVUT v Praze.

Ing. Petr Skála,
ČÚGK

Geodezija i kartografija, č 11/85
Kutuzov, 1. A.: Zvyšovat tempa růstu

Pro příští GaKO připravujeme:

MICHALČÁK,O. aj.: Určenie náklonu objektov hydrostatickou niveláciou
ŽAMPACH, J.: Ověřování
činnostem ve výstavbě

způsobilosti

k některým

NEMEC, Š.: Aplikácia met6dy PERT v sieťovej ana·
lýze

geodetických
a kartografických prací na základě intenzifikace výroby, s. 1-8.
Podporovat pracovní iniciativu, s. 8-10.
Obinjakov, V. B.: Na špici pracovních výsledků, s.
10-13.
Jurkina, M. I.: O slapových opravách v geodézii. Určení
Stokesových konstant při výpočtu vlivu Měsíce
a Slunce, s. 14-17.
Rjabov, N. V.: Výpočet ekvatoriálních souřadnic Slun·
ce, s. 18-19.
Provorov, K. L. - Azarov, B. F.: Vyrovnávání opako.
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Ing. Růžek se narodil 31. 10. 1950 v Českém Brodě.
V r. 1970 absolvoval SpSZ v Praze, studium na ČVUT
v Praze, oboru geodézie a kartografie, ukončil státní závěrečnou zkouškou v r. 1975. Ve školství pracuje 11 let,
nejprve jako odborný asistent na ČVUT v Praze, od r.
1980 jako pedagogický pracovník SpSZ v Praze. Ve veřejných funkcích pracoval 10 let jako místopředseda
MNV a předseda komise pro výstavbu v místě bydliště,
v současné době vykonává funkci poslance MNV v Dobřichově, okres Kolín, a je členem komise pro výstavbu. Jeho dosavadní činnost byla v r. 1985 oceněna titulem
Vzorný pracovník pražského školství, uděleným NVP za
rozvoj pracovní iniciativy na počest 40. výročí Slovenského národního povstání a osvobození Československa Sovětskou armádou.
Přejeme Ing. Janu Dvořákovi hodně úspěchů v jeho
další činnosti v geodetické a kartografické praxi. Novému řediteli školy Ing. Jaroslavu Růžkovi přejeme neméně úspěšnou práci s učitelským kolektivem školy v dalším zkvalitňování obsahové náplně výuky při výchově
mladé odborné generace.

Ing. Štefan Priam, Csc., paťdesiatročný

Změna ředitele
střední průmys lové ~koly zeměměřické
v Praze

Od r. 1964 působil na střední průmyslové škole země.
měřické (SPSZ] v Praze Ing.
Jan Dvořák,
naro·
zený 29. 2. 1924 v Novém Městě na Moravě. V letech
1972-1974 zastával funkci zástupce ředitele školy a od
r. 1974 funkci ředitele školy. Jako učitel patřil k nejlepším, ve funkci ředitele se projevoval vždy jako čestný a
cílevědomý organizátor s jasnou koncepcí a s citlivým
přístupem k lidem.
Výrazně se zasloužil o další rozvoj odborné výuky, vytvářející se v úzké spolupráCi s pedagogickými pracovníky v oboru geodézie na střední průmyslové škole stavební v Brně, v Bratislavě a v Košicích, ale i ve spolupráci s pracovníky Českého vysokého učení technického
(ČVUT) v Praze, oboru geodézie a kartografie. Byl v neustálém styku s pracovníky Českého úřadu geodetického
a kartografického a i s pracovníky orgánů a organizací
resortu ČÚGK. Podílel se na tvorbě osnov odborných
předmětů pro čs. výchovně vzdělávací soustavu a na tvorbě učebnic. Velkou měrou se zasloužil o rozvoj branné
výchovy a branných sportů ve škole.
Jeho činnost byla oceněna řadou uznání a vyznamenání, z nichž uveďme alespoň vyznamenání ÚV Svazarmu
Za zásluhy o rozvoj Svazarmu a resortní vyznamenání
Zasloužilý pracovník ministerstva školství ČSR (1975].
Za dlouholetou úspěšnou politickou, veřejnou a odbornou pedagogickou práci ve školství při výchově mladé
generace bylo v r. 1984 Ing. Janu Dvořákovi propůjčeno
prezidentem republiky státní vyznamenání Za zásluhy
o výstavbu.
Dnem 1. září 1986 byl jmenován vedoucím odboru školství Národního výboru hl. m. Prahy (NVP] ředitelem
SpSZ v Praze Ing.
Jar o s 1a v R ů ž e k.

Dňa 20. 8. 1986 oslávil svoje piiťdesiate narodeniny
Ing. Štefan Priam, CSc., samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia geodézie Výs~umného ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave (VUGK).
Narodil sa v Šemši, okr. Košice-vidiek. V rokoch
1951-1955 študoval na Priemyselnej škole chemickej
vo Svite, OKr. Poprad, ktorú ukončil maturitou s vy·
znamenaním. Pracovať začal vo Výskumnom ústaye
umelých vlákien vo Svite. Tu zotrval do r. 1958. Medzi·
tým absolvoval vojenskú prezenčnú službu, kde mal
možnosť zoznámiť a zblížiť sa s topografickými prácami.
Zaujali ho natoIko, že po návrate do civilu sa prihlásil na
štúdium g~odézie a kartografie na Stavebnej fakulte
(SvF) SVST v Bratislave. Titul inžiniera geodézie a
kattografie získal r. 1963.
.
Zivotnú dráhu geodeta nastúpil na Vstave geodézie
a kartografie v Prešove, konkrétne na Utvare hlavného
geodeta so sídlom v Košiciach. Zakrátko nato, začiatkom r. 1964, prešiel na Ústav teórie merania (ÚTM)
SAV v Bratislave, kde zotrval do r. 1970. V tom čase na
základe konkurzu spolu s ďalšími spolupracovníkmi
nastúpil na novozriadený VÚGK v Bratislave a ta.k sa
stal jedným z prvých pracovníkov tohto ústavu, majúcich už niekoIkoročné skúsenost.i vo výskumnej práci.
Ing. Priam si v čase prác na UTM SAV organizovane
aj individuálne zvyšoval svoju odbornú kvalifikáciu.
Absolvoval 2 ročníky diaIkového štúdia matematiky
a fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
zúčas tňoval sa na vnútroústavnÝch seminároch so za·
meraním na teóriu chýb, matem~tickú štatistiku a me·
raciu techniku, z ktorej obhájil aj kandidátsku dizertačnú prácu r. 1976.
Osobitne sa špecializoval na presnosť svetelných
diaIkomerov a dnes patrí k popredným odborníkom
v tejto oblasti u nás. Ďalej sa zaoberal s metódami
budovania bodových polí a geodetických sietí, s metó·
dami optimálneho plánovania experimentu a s problémarni geodynamiky. Ako vedúci oddelenia a súčasne
zodpovedný riešiteI vedie kolektív riešiaci problémy
metodiky sledovania priestorovej polohy geodetických
bodov pre účely budovania jadrových a vodných ener·
getických die!. V tejto oblasti dosahuje jeho kolektív
i sám jubilant vynikajúce výsledky a vysoké finančné
prínosy pre národné hospodárstvo.
Výsledkom jeho
doterajšej výskumnej činnosti je 9 výskumných správ,
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vyše 20 vedeckých a odborných publikácií a viacero
odborn~7ch prednášok na medzinárodných sympóziach,
konferenciách, domácich seminároch, kurzoch ap.
Od r. 1984 je školiteIom vedeckých ašpirantov, ďalej
je členom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z vedného odboru geodézia, č1enom komisie pro štátne záverečné skúšky SvF SVŠT v Bratislave, vedúoim 5. komisie geodetickej slnžby ČSSR pre
vedecko-technickú spoluprácu GSSŠ a členom viacerých ďalších odborných orgánov a komisií. y" rokoch
1977 a 1979 bol Ing. Priam, CSc., za rezort SUGK členom výpravy,
ktorá sa zúi'lastnila na expedíciách
s lTstavom fyziky Zeme Akadémie vied ZSSR v oblasti
Pamíru.
Popri spomenutej vedeckej a odbornej činnosti sa
Ing. Priam venuje vypracúvaniu oponentských a loktorských posudlwv na kandidátske dizertačné práce,
diplomové práce a odborné publikácie. Je dlhoročuým
funkcionárom ROH, angažovaným členom KSC a
ČSVTS. Po dlhé roky úspešne reprezntuje svoje pracovisko na šachových turnajoch, kde sa v rámci ústavu
a bratislavských organizácií rezortu spravidla umiestňuje na 1. mieste.
Za svoju svedomitú, dókladnú a záslužnú prácu bol
jubilant viackrát vyznamenaný čestným tit,tllom vzorný
pracovník VÚGK a zaslúžilý pracovník VUGK.
Želáme Ing. Štefanovi Priamovi, CSc., vynikajúcemu
pracovníkovi, náročnému, no pritom skromnému a priateIskému človekovi k jeho jubileu, ktorého sa dožíva
v dobrom zdraví, plný elánu a pracovného nadšenia,
ešte veIa tvorivých úspechov, zdravia a spokojnosti
na pracovisku i v osobnom živote.

Dne 27. dubna 1986 zemřel ve věku 92 let jeden z nejvýznamnějších světových kartografů profesor Dr.h.c.
Eduard Imhof.
Profesor Imhof byl profesorem kartografie na Švýcarském federálním institutu technologie od roku 1925.
Na tomto institutu založil oddělení kartografie. Během
46 let pedagogické práce v oblasti topografie a kartografie vychoval několik generací vynikajících švýcarských
kartografů. Byl zakladatelem tzv. švýcarské kartografické školy, která pí·inesla nový způsob zobrazování
reliéfu na mapách s vysokou názorností a vynikající
plasticitou. Zejména topografické mapy a školní mapy
a atlasy patří k nejvýše hodnoceným kartografickým
dílům moderní doby.
Profesor Imhof byl nositelem řady poct a vyznamenání, kterých se mu dostalo za mimořádné zásluhy
o rozvoj švýcarské i světové kartografie. Byl zakládajícím členem Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association - ICA) a v období 1961 až 1964 jejím prvním presidel}tem. Byl čestným hostem 2. kartografické konference CSVTS, konané
v Československu.
Celoživotní dílo profesora Imhofa zůstane uchováno
dalším genera.Jím v jeho mapách, učebnicích a vědeckých pracích.

(červenec, srpen, září)

Výročí 50 let:
V uplynulém čtvrtletí dne 4. dubna 1986 oslavila Ing.
Marie Václavíková, profesorka odborných předmětů
geodetických na střední průmyslové škole stavební
v Brně SPŠ S své 50. výročí narození. Př~d příchodem na
SPŠS v r. 1975 působila od r. 1959 u OUGK a Geodézie,
n. p., Brno jako vedoucí střediska reprodukce, kartografie a polygrafie (1968-1975). Na SPŠ S zastává od 1. 9.
1985 funkci zástupce ředitele pro obor geodézie. Veřejně se angažovala jako předsedkyně ZO S~M (1964 až
1967), potom jako členka výboru ZO KSC (1967--73
v podniku, od r. 1977 až dosud na škole). Svoji literární
činnost věnovala potřebám výuky. Je spoluautorkou
"Předloh pro zeměměřické rýsování" (1981) a autorkou
skript "Tvorba základních map velkých měřítek"
(1983). Její úspěšná činnost u podni!J:.~ byla oceněna
titulem "Nejlepší pracovník resortu CUGK" (1972) a
pamětní plaketou ke 25. výročí vzniku resortu (1979).
16. června 1986 -- Ing. Jaroslav Hlubuček, vedoucí oddělení koordinace a zástupce ředitele Geodetické a kartografické správy pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu
(GKS). Po vystudování zeměměřického inženýrství na
ČVUT v r. 1960 nastoupil do resortu geodézie a kartografie;od 1'.1978 pracuje u GKS. Za stálé vynikající pra·
covní výsledky byl mnohokráte vyhodnocen v socia·
listické soutěži, je členem kolektivu socialistické práce
a nositelem stříbrného odznaku. V r. 1983 mu bylo propůjčeno vyznamenání NV hl. m. Prahy "Budovatel
hl. m. Prahy". Významná je jeho stranická a veřejná
angažovanost a i'linnost ve společenských organizacích.
Od r. 1983 zastává na pracovišti funkci předsedy stranického výboru, v místě bydliště je již 10 let členem
občanského výboru, od r. 1981 jeJlO předsedou. Je neúnavným organizátorem akcí CSVTS, členem KV
ČSVTS -- společnosti geodéz~e a kartografie, Stře~o- •
českého kraje a od r. 1983 predsedou reVIzm komIse
Českého výboru uvedené společnosti. U příležitosti
životního jubilea byl vyhodnocen jako "Vzorný pracovník resortu ČÚGK" ~ OV KSČ ocenil jeho dlouholetou politickou činnost udělením plakety Klementa
Gottwalda.
22. augusta 1986 - doc. Ing. Ján Mitáš, CSc., pedagogický pracovník Katedry geodetick.ých zákl.a~ov (KGZ)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenske.J,:,ysoke.Js~oly technickej v Bratislave (SVŠT). NarodIl sa v Zllme. Po
skončení zememeračského inžinierstva na SVŠT v roku
1960 nastúpil na Hydroprojekt v Bratislave (od roku
1969 Hydroconsult), kde vykonával pr.ieskumné, p:ojekčné a vytyčovacie práce pre vodné dlela, cesty a zeleznice. 1. ·U. 1963 prešiel na KGZ SvF SVŠT. Vedeckú
hodnosť kandidáta vied získal v roku 1976 a za docenta
bol vymenovaný v rokn 1985. Je autorom a spolual1torom vyše 20 odboru"ých ~ vedeckých pr,á:. a 5 dOč,asných
vysokoškolských ncebmc. Ako spoluneslteI aktlvne sa
zapája do riešenia štátnych (3), rezortných (6) a fak~lt,:
ných (I) výskumných úloh, najmi na úseku velmI
presných výškových meraní. Spolupracoval s .výskumným ústavom geodézie a kartografie v BratIslave na
výskume recentných vertikálnych p.ohyboy v oblas!1
Malých Karpát. Je členom Odborne.J skupmy pre vychovu a vzdelávanie Slovenského výboru GeodetlCkokartograficlsej spoločnosti qSVTS. Je t;J-ositeIoIllvyzn~;
menaní: "Cestného uznama Mestske.J rady 9SV~S
(1986), "Strieb0.rnej meqaily SVŠ~". (1,986) a "Ces:nev~o
uznania vlády CSSR a URO za mIclatlvu k 40. vyrocm
SNP" (ako člen kolektívl1).
26. září 1986 - Václav Kadlec, vedoucí odborný referent v oddělení obrany Českého úřadu geodetického
a kartografického. V resortu pracuje od roku 1978.
Řadu let zastává funkci úsekového důvěrníka ROH.
Po absolvování VUML působí jako lektor
KSČ.
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Je znám i jako autor několika článků v našem časopise,
a to z problematiky civilní obrany a jednotného systému
branné výchovy obyvatelstva.
Výročí 55 let:
15. srpna 1986 - Ing. Milan Klimeš, technický náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno.
Po absolvování studia geodézie a kartografie na V~AZ
v Brně vstoupil v r. 1955 do resortní služby u OUGK
v Brně, kide postupně prošel funkcemi od vedoucího
měřického oddílu, vedoucího oddělení technického rozvoje, útvaru pro řízení výroby až k dosavadní vedoucí
funkci - technického náměstka ředitele podniku (od
r. 1975).
Je absolventem University 17. listopadu v Praze (angličtina pro experty, 1967) a postgraduálního studia na
ČVUT Praha (1971--1973).
Při svých nemalých povinnostech služebních věnuje
se veřejné činnosti ve ~traně a masových organizacích.
Byl předRedou ZO KSC (1961-69) a učitelem v Roku
stranického_vzdělávání, dosud je lektorem při :glěstském
výboru KSC. Výrazně se angažuje v orgánechCSVTSna
poli domácím i mezinárodním. Od roku 1970 je předsedou ZP ČSVTS u Geodezie Brno, od roku 1973 působí ve
funkci předsedy Čs. gegdetického komitétu CSVTS a
Rtatutárního zástupce CSSR 'ť:e_St~lém výboru FIG,
dále je členem předsednictva CUV CSVTS.
Charakteristickou vlastností Ing.Klimeše je, že svou činno st spojuje se vším, co v geodezii představuje novátorství a pokrok, k jehož uplatnění je zapotřebí informovanosti a propagace. Je otoem myšlenky pořádání
"Burz technických zlepšení" a "Geodetických informačních dnů", které od r. 1962 každoročně jRou organizovány u příležitosti Mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně. Na jejich přípravě, zajištění a realizaci
má hlavní zásluhu. V roce 1967-1969 byl vyslán jako
expert technické pomoci OSN v Somálsku. Je stálým
přispivatelem do našeho časopisu GaKO, v němž od
roku 1963 publikoval kolem 30 různých odborných
článků a zpráv.
_
Za svoji dosavadní záslužnou činnost v resortu ČUGK
byl vyznam.enán titulem
"Nejlepšího _ pracovníka"
(1963), je nositelem čestného uznání UR ČSVTS I.
RtUpně se zlatým odznakem, jakož i řad dalších uznání
resortních a podnikových.
Výročí 60 let:
30. července 1926 - František Šmíd, vedoucí útvaru
pro kádrovou a personální práci, Geodézie, n. P'="České
Budějovice. Soudruh Šmíd pracuje v resortu Ceského
úřadu geodetického a kartografického od jeho vzniku
v roce 1954. Prošel í·adou funkcí v ekonomickém úseku
a od roku 1971 byl jmenován vedoucím útvaru pro kádrovou a personální práci. Podílel se na konsolidaci
kádrové práce v souvislosti se vznikem podniku Geodézie, n. p. Je dlouholetým stranickým funkcionářem
a to od roku 1948. V podni~u byl několik volebních období členem výbor~ ZO KSC a od roku 1973 pracuje jako
aktivista OV KSC a je vedoucím stranické skupiny.
V roce 1981 absolvoval VUML a od té dogy ,:::ykonává
funkci lektora a propagandisty OV KSC. Radu let
zastával funkci předsedy ZV ROH a zasloužil se o konzolidaci ROlf na pracovišti v krizových letech 1968--69.
Je členem SCSP a Svazarmu. Za svou politickou a společenskou činnost byl odm.ěněn řadou medailí a uznání.
Při příležitosti tohoto životního jubilea mu byl_PTopůjčen čestný titul "Zasloužilý pracovník reRortu CUGK".
8. septembra 1986 - Ing. Jozef Okruhlica, ekonomický
námestník riaditeIa (ENR) Geodézie, n. p., Bratislava.
Rodák zo Serede (okres Galanta). Vysokú školu ekonomickú v Bratislave skončil popri zamestnaní v roku
1958. Do rezortu geodéúe a kartografie nastúpil 16. 9.
1958 na Qblastný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (OUG~) do funkcie vedúcel!o kontroly. Po premenovaní OUGK v roku 1960 na Ust,av geodézie a kartografie vykonával funkciu ENR. V rokoch 1968 až
1972 posobil ako ekonomicko-obchodný riaditer In-
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žinierskej geodézie, n. p., Bratislava a od 1. 1. 1973
je ENR Geodézie, n. p., Bratislava. V období druhej
svetovej vojny spolupracoval s ilegálnou skupinou
KSS v Seredi a v roku 1948 sa aktívne zúčastnil februárových udalo stí. Absolvoval Večernú univerzitu marxiz~u-leninizmu
(1973--1976).
Významná je jeho
činnosť v KSS a v I~udových miliciách (~M). Je nositerom vvznamenaní:
"Pamatná
medaila 20 rokov
~M", "Ňajlepší pracovník rezprtu SÚGK" (1976) a
"Zaslúžilý pracovník rezortu SUGK" (1986).
9. září 1986 - Oldřich Kalmus, samo ref. evidence kádrů n. p. Geodézie v Opavě, předseda ZO KSČ Geodézie,
dlouholetý politický a veřejný funkcionář. Nositel odznaku ONV "Za výstavbu okresu Opava" z r. 1965.
nositel "Pamětní medaile" k 50. výročí založení KSČ
z r. 1971, nositel "Pamětní medaile" k 25. výročí Února
a sjednocení tělovýchovy z r. 1973, nositel "Čestného
odznaku" m KNV v Ostravě za zásluhy o socialistický
rozvoj kraje z r. 1975. Nositel okresního vyznamenání
III; stupně z r. 1981, nositel odznaku federální vlády
a URO "Vítěz socialistické soutěže" z r. 1984, nositel
okresního vyznamenání "Za aktivní podíl na rozvoji
národních výborů v okr. Opava" z r. 1984 a nositel
re~ortního vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu
ČUGK" z r. 1984. Dále nositel "Pamětní medaile"
k 40. výročí osvobození Sovětskou armádou z r. 1985.

4. srpna 1986 - Ing. Jan Havelka, v aktivní službě
vedoucí SG v Jihlavě (v letech 1974-1984). Předtím
pracoval v organizacích resortu ministerstva zemědělství a výživy v různých hospodářských funkcích jako
komisař pro agrární operace ve Znojmě (1948), vedoucí
odd. KNV Jihlava, ředitel Agroprojektu Jihlava (1954
až 1960) a ředitel Zemědělského stavebního_ podniku
Jihlava (1960-1974). Jako aktivní člen KSC byl poslancem KNV Jihlava (1954-60) a ONV Jihlava (1960
až 1985). Jeho dlouholetá veřejná a služební činnost
byla ohodnocena četnjmi vyznamenáními ~t~anickými
a resortními od MZVZ, za práci v resortu CUGK titulem "Nejlepšího pracovníka" (1980). Na odpočinek
odešel v r. 1984.
18. septembra 1986 -- Ing. Vladimír KuŠnír. Rodák
z Prešova. Zememeračské inžinierstvo študoval na
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
(1941-1946). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil
1. 9. 1945 na Fotogrametrický ústav pre Slovensko
(FOTÚS) v Bratislave. Od roku 1950, keď bol FOTÚS
spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený do
Slovenského zememeračského a kartografického ústavu,
prešiel na tento ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústava
neskor
na Geodetický ústav. Jeho organizačný talent sa plne
prejavil v období jeho posobnosti na týchto ústavoch,
kde prešiel roznymi funkciami: od smenového inžiniera
po vedúceho fotogrametrickej prevádzky. V júni 1962
bol vymenovaný za technického námestníka riaditeIa
a v roku 1964 za riaditeIa Ústavu geodézie a kartografie
v Prešove. V rokoch 1968-1972, ako pracovník Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave vykonával vedúceho inšpektorátu geodézie a kartografie.
1. 1. 1973 prešiel na Slovenský úrad geodézie a kartografie ako vedúci koordinačného oddelenia. Nemožno
nespomenúť jeho dlhoročnú aktívnu činnosť v straníckych a spoločenských organizáciach, najma v ČSVTS.
31. 12. 1984 odišiel do dochodku, ale naďalej pracuje -- odovzdáva svoje bohaté skúsetJostí na Geodézii,
tJ. p., Bratislava. _Je nositerom "Cestného uznania
CSVTS" (1968) a "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1968).
Výročí 70 let:
15. srpna 1986- doc. Ing. František Šteiner, CSc.,v aktivní
činnosti vedoucí katedry geodézi§ a pozemkových
úprav, proděkan fakulty stavební CVUT v Praze. Po
studiích prošel bohatou zeměměřickou praxí, která jej
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po válce přivedla do Agroprojektu. Zde pragoval jako
vedoucí odboru až do r. 1958, kdy přešel na, CVUT. Na
směru geodézie a kartografie přednášel HTUP a geodézii. VI'. 1962 byl jmenován docentem a od r. 1964 zastával funkci vedoucího katedry. Jeho přednášky měly
vždy úzký vztah k praxi. Jeho literární činnost zahrnuje řadu skript jejichž byl spoluautorem, stejně jako
celostátní
vvsokoškolské učebnice "Geodézie".
Za
svého působění na fakultě zastával mnoho akademigkých funkcí. Věnoval se též činnosti veřejné jak v KSC,
tak i v odborech. Jeho celoživotní práce byla ohodnocena mnoha uznáními, vyznamenáními a medailemi.
Výročie 80 rokov:
15. augusta 1986 - Ing. Vojtech Slezák. Narodil sa
v Bíni (okres Nové Zámky). Zememeračské inžinierstvo
študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe
(1925-1931). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil
v decembri 1931. Posobil v Bratislave: na Katastrálnom
meračskom úrade, na Ministerstve financií, a po oslobodení našej vlasti na Povereníctve financií, kde bol
vedúcim oddelenia pre vedenie pozemkového katastra
na zememeračskom odbore. Popri týchto prácach posobil v rokoch 1941-1946
na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave ako honorovaný docent. Po
vytvorení Správy geodézie a kartografie na Slovensku
(1954) bol poverený vedením plánovacieho oddelenia.
Od 1. 4. 1,958 pracoval ako projektant na Geodetickom
ústave, Ustave geodézie a kartografie a Oblastnom
ústave geodézie. 1. 6. 1969 prechádza na novozriadenú
Slovenskú správu geodézie a kartografie (od roku 1973
SÚGK), kde ako vedúci inšpekčno-kartografického oddelenia koordinačného odboru pracoval až do odchodu
do dochodku (31. 3. 1973). Tu sa plne uplatnili jeho bohaté praktické skúsenpsti. Je nositeromv vyznamenaní:
"Najlepší pracovník USGK" (1965) a "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1968).
2. září 1986 - Ing. Dr. Stanislav Ledabyl, v aktivní
činnosti vedoucí zeměměřického oboru na SPŠS v Brně.
Po studiích na VŠT v Brně pracuje, jako převážná část
jeho současníků u katastrální měř. služby na Slovensku. V r. 1931 přechází do Brna, nejprve do civilní
služby, později k Zemskému úřadu - KNV, kde získal
bohatou měřickou praxi v oboru vodohospodářských
a silničních staveb. V r. 1946 získává hodnost doktora
technických věd. Pedagogickou dráhu zahájil na průmyslové škole externě v r. 1951 a v r. 1952 tam přechází jako profesor odborných předmětů zaměměřicchází jako profesor odborných předmětů zeměměřických. Byl prvním vedoucím zeměměřického oboru na
SPŠS a zasloužil se o jeho vybudování a zkvalitnění
výuky. Bohatá a záslužná je jeho literární činnost věnovaná vytváření nových učebnic, učebních textů a pomůcek pro průmyslové školy zeměn~ěřické. Rozsáhlá
byla i jeho činnost veřejná po zásluze oceněná řadou
uznání a vyznamenání.
Z dalšich výroči připomináme:
12. července 1896 - před 90 lety byl vydán říšský zákon
o revizi pozemkového katastru, jímž měly být vyřízeny
stížnosti a odstraněny nesrovnalosti v zařazení pozemků
do druhů vzdělávání, užívání a jakostních tříd, včetně
výpočtu čistého katastrálního
výnosu podle nových
sazeb. Tím byly napraveny chyby vzniklé při provádění
zákona ze dne 24. května 1869, zvaného reambulačního.
23. července 1871 - před 115 lety byl jako zákonná
délková jednotka zaveden v našich zemích metr, namísto
dosud používané jednotky sáhové.
4. srpna 1901 - před 85 lety se v Horní Nové Vsi
v Podkrkonoší narovdil prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc.,
člen korespondent CSAV, profesor geodetické astronolJlie a geofyziky na oboru geodézie a kartografie FSv
CVUT v Praze. Po studiích na KU v Praze, působil
několik let na hvězdárně v Alžírsku. Po návratu pracoval jako asistent astronomic!,:-ého ústavu KU, později
jako civilní zaměstnanec VZU, kde se zabýval pracemi
na budování naší základní geodetické sítě. Po válce se

habilitoval na Vysoké škole spec. nauk ČVUT a pedagogické práci zůstal věrný až do svého umrtí. Bohatá
byla jeho činnost literární čítající mnoho pojednání
v našich i zahraničních odborných časopisech. Velmi
rozsáhlá byla i jeho činnost vědecká a veí'ejná. Byl členem mnoha významných zahraničních i mezinárodních
nstitucí. Za svoji pedagogickou, vědeckou i veřejnou
činnost obdržel Řád práce, vyznamenání "Za zásluhy
o výstavbu" a mnoho medailí a uznání u nás i v zahraničí. Zemřel 20. září 1979 v Praze.
1. září 1816 - před 170 lety se narodil ve Výmaru
konstrukter Carl Zeiss, zakladatel světoznámých závodů
v Jeně na výrobu přesných optických, astronomických
a geodetických přístrojů (1846), dosud firemně označovaných jeho jménem. Zkušeností získaných v tomto
závodě použil Dr.h.c. Heinrich Wild k založení obdobného samostatného závodu v Heerbrugu ve Švýcarsku
v r. 1921, dnes rovněž světově proslulého. (C. Zeiss
zemřel 3. 12. 1888).
1. září 1896 - před 90 lety byly zahájeny přednášky na
dvouletých učebnich (geodetických) kursech, zřízených
výnosem min. kultury a vyučování ze dne 22. února 1896
čís. 13501 ex 1895 na Polytechnickém ústavu v Praze.
Tyto kursy byly základem samostatného zeměměřického vysokoškolského studia.
V roce 1886 - před 100 lety dánský kapitán H. Prytz
sestrojil planimetr, který se vyznačoval neobvyklou
jednoduchou konstrukcí. Pojednal o něm v dánských
odborných časopisech.
Roku 1876 - před 110 lety započal v Sěvres u Paříže
v budově Pavillon de Breteuil činnost mezinárodní
ústav Bureau International des Poids et Mesures.
V tom roce také byla v bývalém Rakousku-Unersku
zavedena metrická míra.
V roce 1826 - před 160 lety francouzský fyzik a vynálezce J oseph Nicéphore Niepce (1756-1833)
pořídil
prvni trvale viditelný obraz působením světla na postříbřenou desku zcitlivěnou jodovými parami.
V roce 1811 - před 175 lety se narodil v Třeboni vynikající český geodet František Horský (zemř. r. 1866),
techn. ředitel triangulačního a počtářského úřadu katastru daně pozemkové ve Vídni. Jeho zásluhou byla
vybudována maďarská trigonometrická
síť a spolu
s J. Markem zorganisoval katastrální mapování Maďarska.
V roce 1756 - před 230 lety byl za délkovou jednotku
prohlášen videňský sáh (= 1896,5 mm).
V roce 1736 - před 250 lety dokončil poručík - inženýr .Jan Wolfgang Wieland mapování Slezska, jako pokračování kartografickéhg díla Jana Kryštofa Miillera,
který předtím zmapoval Cechy (1720) a Moravu (1716).
V roce 1686 - před 300 lety zveřejnil Edmund Halley
(1656-1742),
anglioký matematik a astronom, vzorec,
který vyjadřoval vztah mezi barometrickým tlakem
a nadmořskou výškou.
V roce 1476 - před 510 lety byl v Benátském kalendáři
vytištěn první titulni list, v dnešním slova smyslu s ornamenty v dřevořezbě. Uprava knihy s titulním listem
se stala vzorem pro četné knihtiskaře a užívá se dodnes.
Asi před 2200 lety (ve 3. stol. př. n. 1.) žil jeden z nejslavnějších řeckých matematiků ve starověku Euklides,
působící v Alexandrii. Světovou proslulost si získal
rozsáhlým dílem zv. "Základy" (řecky Stoicheia, latinsky Elemanta) o 13 kniháoh, v nichž shrnul a rozhojnil
všechny výsledky tehdejšího matematického bádání
a zpracoval je ve vědeckou soustavu. Dílo obsahuje
planimetrii, aritmetiku, nauku o čísleoh a stereometrii.
Vyniká systematičností, jasností výkladu, ustáleným
názvoslovím a přesnými definioemi (např. známá věta
Euklidova). Pro tyto vlastnosti stalo se klasickou
učebnicí geometrie až do nedávné doby. Pozoruhodné
jsou rovněž jeho spisy fysikální, astronomické a hudebně teoretické (Optika, Jevy, Dělení kánonu).
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