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K efektívnemu vyrovnaniu geodetických sietí

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. č. 9. str.
179-181.2 obr.. lit. 13

reOJe311~eCKI"; 11KapTorpa<plI'leCKl1i. 0630p. 37. 1991. NQ
9, CTp. 179- 181, 2 nl1c .• mn. 13

SÚ uvedené tri postupy riešenia vplyvu nepresnosti pripá-
jacich bodov na nové body vo vyrovnaní lokálnych vaz-
hových sietí: štandardný. semieficientný a eficientný. ich'
odlišnosti. vziljomné vzťahy a vlastnosti. z ktorých vyplý-
va. 7.e štandardný postup značne skresruje skutečnosť.

npHBe.1eHbl Tpll cnoco6a peUJeHItSl B,:IIIHHI1SI HeTOllHOCTII

nplIcoe.JlIHSle\lblX TOlleK Ha HORlle TQllKII npl1 ypaBHIIBa-

HI1I1 \leCTHbIX COe_11H-lIlTe:lbHbIX ceTe(l: CT3H.:tapTHblll, ce-

\lIncflI1UlleHTHblll, )<plflllfeTHTHbl(l, IIX OT,-"ltIl15l. B"l311\10-

CBSl1b II CsoilcTBa. 111 KOTOpblX BblTeKaeT. lITO CTaluapT~

Hblll \IerO,-l 1H3tllne:lbHO IICKaJKae-r ;leilcTBllle.-lbHOCTb.

528.067.4

HOJOVEC V.-SOUKUP. L.
528.067.4

r0C10BEU, B.· COYKyn, n.

Metody vyjildření charakteristické funkce pro vyvození
\;UÚI\alentllího zohrazcní. VYHlZení pro oplimúlni t\ar
při požadavku ekonomické geografie. Úpravy k zamezeni
nepřípustných hodnot plošného zkreslení. Numerické
aplikace.

PemeHlle xapalnep"CTI'leC"o(. ljlYH"UIIII .l.rH oapllaoa-
"eHTHor~o Illoopaa.eHIIH

feo.leJII'lecKlII·1 II Kap IorpaqJII'leCKIIIl OÓ\Op. 37. 1991. NQ
9. Clp. IR~ ~ IX? 1 plic.. .1 laó ... 1111.4

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. Č. 9. str.
182-187. I ohr.. 3 tab .. lit. 4

~1eTO_lbl BblpaJKeHII~ xapaKlepllcTlllleCl\ofl (!lYHI..:IllllI ,CJH

BbIBO,'W BapIlUBa.'leH IHOIO InOÓpalt\eHIHI. B6180:1 :1.15-1011-

rJl\la.lbHoil <P0P\lbI Hpll TpeÓOSUHlIl1 ')KOHO\lllqeCKOII

reOlpa<p1Il1. BHeceHlle Il1\1eHeHlllt c ue:lblO 01 paHlIlleHII~

He:lonOCTll\lblX 3Ha1leHIIII IICKaJ.h:eHIIII ILlOllla,'lell. npll-
\leHeHlle UIHppOBoro \leIO,I,-L

fotogrametrické meranie tvaru rozrušeného skalného mate-
riálu

Geodetick~' " k.lrtogr"llckv ohzor. 37. 1991. Č. 9. str.
IHH-IH9 . .1 ohr. I tah .. lit. 4

<l>oTorpaVI\.eTp"'leC"Oe Ill\lepeHlle "'OP\lbl paJpymeHHo-
ro c~a.:JbHoro \l3Teplla.'13

Pnulí,'ané melúoy mcrania IY,HlI skalnéhn materiúlu.
;\rlikúcia Illelúdy slercnfolngrametrie: Tcrénne prúce. fn-
togrametrické \')hndnotenie a pnčítačo\-é Srraco\'anie \~'-
-.;ledko\ merania. E\rerimentúlnc o\crenie prcsnosti mc-

rall1a.

reo.lelll'leCKllilll Kaprorpaq,II'lecKllil oó\Op. 37.1991. NQ
9. CI p. IH8 189,3 pliC .. I ra" ... 1I1~1.4

npJl\lefHle\lhle \lť IO,lhl IH\lepťllll5-1 {IWP\Il>1 o:a.lhIlOI {)

\ta repll~L1a. fl pil \Iellelllle CI epe04)o 101 pa \1 \le I plllleCI\O-

r o \tel O;ta: llO.-leBhlť pa60 I hl, (PO101 pa\1 \le rptllleCI\;HI 06-

paóoTK:J II o6pa6oTI\a pe3Y.-lbT:JTOB In\lepeHIIII C 1l0~

\IOlllbfO 3BM. 3I\Cnepll\leHl:J_lbH:JH HrOBepKa 10l1HOCIIl

11"3\lepeH 1111.
347.235.11(4376) .. 1964" +347

HORŇANSKÝ. I.

Problematika evidencie vlastníckych vzťahov k nehnuterno-
stiam na Slovensku

Geodetický a kartografický ohzor. 37. 1991. Č. 9. str.
190-193.2. tah .. lil. 4

.147.235.11(437.6) .. 1964" +347

rOPH5IHCKI1,I1.

Stav vlastnícky vzťahov k nehnuternostiam pred prijatim
zúkona Č. 22/1964 Zh. o evidenci i nehnuterností (EN).
Funkcie zákona Č. 22/1964 Zh. o EN na úseku evidovania
vlastníckych vzťahov a ich realizúcia v ohdohí rokov 1964
- 1990. Príprava novej prúvnej úpravy tejto evidencie.

np06:le'laTlI~a Yl.JeTa co6cTBeHHocTII B OTHorneHlI1I f\: He·

:lBII~II\lOCHI\I B C.loBa~1I11

reOJe]II'leCKllil II KapTOlpaqJll'lecKllil OÓ10p, 37.1991. NQ
9. Cfp. 190- 19.1.2 Ta6 .•. 111r. 4

COCT05lHlle coócTBeHHlllleCl\llX OTHOllleHI111 K He':'lBIIif\ll-

\lOCTSl\l nepe:l npIIHSlTlle\1 l:JI\OH::t NQ 22/1964 CÓOpHll-

K:J 3aKOHOB oó YlleTe He.1BIIif\II\IOC rell (),'H). ;leúcTBlle

3aKOHa NQ 22/1964 C60pHIIKa 06 YH B 06.laCTII y~eTa
co6cTBeHHIIlfecKI1x OTHOluelHf11 II IIX pea_lll3aUlI5I B ne-

pllO:t 1964 - 1990 rr. nOJrOTOBKa HOBOi! npaBoBoi! -

<P0P\lbl 1TOro Y'leTa.

Geodetický a kartografický ohzor . 37. 1991. Č. 9. str.
193-196.2 ohr.. 2 tah.

Zřízení samostatné střední průmyslové školy zeméméřic-
ké v Praze v r. 1951. Formy studia. učehní plún. praktickú
výuka. učehní praxe. Přístrojové vyhavení. Pedagogickii
aktivita profesorského shoru.

40-aH rOJORmllHa OCHORaHIIH Tonorpa"'"~ec"oro TeXHII-

"y"a o npare



feO:le3lJyeCKIJH IJ KapTorpa<pIJYeCKIJH 0630P, 37,1991, NQ
9, CTp. 193-196,2 plJc., 2 Ta6.

Evidenz der Eigentumsbeziehungen und seine Realisie-
rung wiihrend der Jahre 1964 - 1990. Vorbereitung der
neuen rechtlichten Regelung der Evidenz.

OCHOBaHlJe Ca\lOCT05ITeJlbHOrO Tonorpa<pIJ'lecKoro Tex-
HIJKY\la B npare B 1951 r. <1>0P\lbl 06yYeHII~, Y'le6Hbll'
nJlaH, npaKTl1"eCKlJe 3aH~TIJ~, yYe6Ha~ npaKTIJKa. nplJ-
óopHoe OCHameHl1e. neD.arorHLleCKa51 aKTHBHOCTb KOJI-

JleKTIJBa npenO:laBaTeJleH.

377 :528 Praha

RŮŽEK,1.

40 Jahre der mittleren Gewerbeschule fiir Vermessungswe-
sen in Prag

528.33 :528. I

ŠUTII, J.-KRŠJAK. M.

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. Nr. 9. Seite
193-196.2 Abb .. 2 Tab.

Zur effektiven Ausgleichung geodlitischer Netze

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. Nr. 9. Seite
179-181. 2 Abb .. Lit. 13

Grundung der selbsliindigen mitllcren (jewerbeschule
ťur Vermessungswescn in Prag im Jalll''' 1951 Studienťor-
men. Lehrplan. praktischer Unterricht. Lehrpraxis. Gerii-
teausslatlung. Piidagogische Aktivitiit des Lehrki\rpers.

Es werden drei Li\sungsverfahren des Ungenauigkeitsein-
flusses der Verbindungspunkte auf neue Punkte in der
Ausgleichung lokaler Anschlussnetze angefUhrt: ein
standartes. semieffizientes und effizientes Verfahren.
Ihre Verschiedenheiten. gemeinsame Beziehungen und
Eigenschaften. aus welehen folgt. dass das standarte Ver-
ťahren die Wirklichkeit wesentlich verzerrt.

528.33 :528. I

ŠUTII, J.-KRŠJAK. M.

On the Effective Adjustment of Geodetic Networks

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No. 9. pp.
179-181. 2 fig .. 13 ref.

Liisung der charakteristischen Funktion fiir variavalente
Abbildungen

Three procedures 01' solving the efťecl 01' inaccuracy in
connecting point on new points in adjustmem 01' local
networks are presentcd: the standard. semieťťicient. and
eťficient onc. Their pcculiaritics. mUlual relations and
properties. from which il yields that thc slandard proce-
dure subslantially dislorts Ihe realily.

528.067.5

HOJOVEC, V.-SOUKUP. L.

Geodeticky a kartografický' obzor. 37. 1991. Nr. 9. Seite
IX2--IX7. I Abb .. 3 Tab .. Lit. 4

Ausdrucksmethoden der charakteristischen Funktion fUr
die Ableitung der variavalenten Abbildung. Ableitung
fur die optimale Form bei der Anforderung der úkonomi-
schen Geographie. Modifikation zur Verhinderung unzu-
liissiger Werte der Fliichenverzerrung, Numerische App-
likationen.

Solution of the Charaeteristic Funetion for the Variavalent
Projection

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No. 9. pp.
182 -187. I fig .. 3 tab .. 4 reť.

52X.4825 + 528.7

BITIERER. L.

Methods to express the characteristic function for deriv-
ing the variavalent projection. Deri\'ation for an oplimal
shape with demand 01' economic geography. Modifica-
tions for avoiding inadmissible values 01' the area distor-
tion. Numerical applications.

Fotogrammetrische Formmessung des zerstOrten Felsenma-
terials

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. Nr. 9. Seite
18X --IX9. 3 Abb .. 1 Tab .. Lit. 4

Angewandte Methoden der Formmessung des Felsenma-
terials. Anwendung der stereoťotogrammetrischen Me-
thode: Feldarbeiten. fotogrammetrische Auswertung und
maschinelle Bearbeitung der Messungsergebnisse. Experi-
mentaltestung der Messungsgenauigkeit.

528.482.5 + 528.7

BITIERER. L.

Photogrammetric Measuring the Shape of Stale Rock \1a-
terials

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No. 9. pp.
188- 189. 3 fig .. I tab .. 4 reť.

Problematik der Evidenz der Eigentumsbeziehungen zu den
Liegenschaften in der Slowakei

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. Nr. 9. Seite
190- 193. 2 Tab .. Lit. 4

Used methods of measurement 01' the shape 01' rock mate-
rials. Application of the photogrammetric method. Field
work. photogrammetric plotting. and computer process-
ing the results of measurement. Experimental testing the
accuracy of measurement.

347.235.11(437.6) ,,1964" +347

HORŇANSKÝ, I.

Stand der Eigentumsbeziehungen zu den Liegenschaften
vor der Genehmigung des Gesetzes Nr. 22/1964 der S.
uber die Liegenschaťtsevidenz (LE). Funktion des Geset-
zes Nr. 22/1964 der S. uber die LE auf dem Gebiet der

347.235.11(437.6) ,,1964" +347

HORŇANSKÝ, I.

Problem of Registration of Owners' Relation to Real Es-
tates in Slovakia
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Současné úkoly a problémy v činnosti ČÚGK

Politické události necel,vch dvou minulých let uvítala většina pracovníků resortu ČÚGK s neskri'van,~'mi pocity uspokoje-
ní. Politické změny znamena~v zejména uvolnění možností pracovníků, omezovan~'ch dosavadními nomenklaturními
předpisy: přinesly tedy zrovnoprávnění postavení všech pracovníků. Pro vět.5inu z nás nová doba dovolila seznámit se
s prostředím v okolních západních státech a někter.~'m umožnila navázat kontakty s geodetickými službami dosud zapo-
vězen,l'ch zemí, zejména sousedních. Navázalijsme spolupráci s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, vyměňu-
jeme si inľormace, předpisy imapy. Jednáme o propojeni základních geodetick~'ch sítí, naši pracovníci získávají zkuše-
nosti s využitím nejnověj.5ích přístrojů (GPS, scanner, digitalizátorv apod.), což nám umožňuje jejich urychlené uplatně-
ní v praxi. V průběhu minulého a leto.5ního roku se podařilo na základě jednání s ministerstvy obrany i vnitra omezit
seznam utajovan.vch skutečností, takže dnes pro geodeta a kartografa téměř žádné utajované skutdnosti neexistují. To
umožňuje navazovat úzké kontaktv nejen se shora uvedeni'mí zeměmi, ale iaktivně se ú('astnit jednání CERCO (Evrop-
skí' ví'bor představítelů oficiálních geodeticko-kartogra.fick,~'ch institucí) v rámci Evropské radv, kterí' v dndní době
sdružuje představitele 20 oficiálnícl! institucí z 19 evropskl'ch zemí.

Vraťme se v.šak k problémům CUGK po lístopadu 1989. Se spoldensk.l'mi změnami se připravovaly í změny hospo-
dářské, byla nutná i naše reakce. Tam, kde se pracovníci shodli na nutné v.Vměně vedoucích pracovníků, byly změny pro-
vedeny, i když je možno konstatovat, že tyto změny byly spíše vi'Jimkou. Současně se ukazovalo, že na celostátně
připravované ekonomícké změny bude nutno reagovat i v resortních organizacích, a tojejich rozlLšením podle charakte-
ru prováděn.vch prací. Platil a platí základní zákon ('. Hz/71 Sb., o geodé,.zii a kartografii, kter.í' v § I vymezuje úko~v
ústředních a územních orgánů geodézie a kartogra.fie Ceské republiky (CR) a Slovenské republiky (SR) jako orgánů
státni správy pro zabezpdení civilnjcf1 potřeb geodézie a kartogra.fie, zákon Č. 36/73 Sb., o orgánech geodézie a karto-
gra.fie, kter,v vymezuje působnosti CUGK a krajsk.vch správ geodézie a kartografie a zákon Č. 22/64 Sb., o evidenci ne-
movitostí, kter.l' v § 3 vymezuje činnost orgánů b.í'valé USGK v okresech (středisek geodézie (SG)). V rozporu s těmito
zákony byla od roku 1972 za('leněna SG v okresech do působnosti státních podniků Geodézie, ačkoliv ty byly zřízenI' pro
annost hospodářskou. Připravol'Gná privatizace státních podniků ukazovala na nutnost vyřešit změny v oblasti státní
správy. Při přípravě těchto změn jsme se přesvědčili, že Mst pracovníků není sc!Jopna pochopit, že činnost orgánů státní
správy není slučitelná s funkcí podniků, Byli jsme často ozna('ováni za hrobaře geodézie, kteří likvidují osvědčené podni-
kytJ ohrožují stávající jistotv pracovníků. Teprve ('etná jednání na pracovištich a zejména jednání se zástupci odborů po-
mohla vyjasnit situaci a připravit v druhém pololetí 1990 novou organizaci. Delimitace pracovníků, závazků i majetku
byla provedena k 31. 12. 1990 a ukončena v prvním pololetí t. r. V hlavni pracovní náplni SG, zac'leněn~'ch do krajskí'ch
správ geodézie a kartogra.fie, zůsta~l' práce související s evidencí nemol'itostí, případně práce na geometrickl"ch plánech
a do sprál' by~v přel'edeny provozy mapol'ání a kartografie, zaji.šťujicí tl'orbu a údržbu státních mapovI'ch děl. Předpo-
kládáme, že práce na geometríck~'ch plánech budou I' budoucnosti podle místních podmínek omezovány ve prospěch
podnikatelské sféry. Ostatní annosti zůstalI' ve státních podnicích Geodézie, které se připral'ují k "I'elké pril'atizaci".

Ministerstl'o pro správu národního majetku ajeho privatizaci I'ydalo I'ZOI"OI)',projekt privatizace. Na.še státní podniky
byly zařazeny do prvé vlny privatizace, jak to všechny požadují. Pracovníci si ale musí uvědomit, že chtějí-Ii někde jít
cestou "malé privatizace", musí b.vt tato okolnost urychleně projednána nebo se musí stát souc'ástí celkového projektu
"velké privatizace ". V budoucnu bude úlohou centrálního orgánu vpodnikatelské sféře pouze zajišťovat metodické poky-
ny pro provádění urči!.l'ch druhů prací tak, aby byly co nejúc'elněji vyhotovovány a mohly b,l,tpřípadně převzaty pro vyu-
žití I' geodetické dokumentaci, nebo pro údržbu státního mapol'ého díla. Dosavadní státní podniky se stanou zřejmě
akciov,l'mi společnostmi ve vlastnictví pracovníků, pokud budou ochotni investovat svoje akcie. Je však třeba si uvědo·
mit, že pokud taková akciová spoldnost bude chtít bezproblémově a úspě.šně podnikat, bude asi těžko trpět současnou
situaci. Vždyť víme, že c'ást pracovníků "podniká soukromé", ale s přístroji podniku, částdně v pracovní době, s vvUži-
tím místností i telefonu na stávajícím pracovišti a je vlastně nekalou konkurencí vlastnímu podniku. Tuto situaci budou
muset řešit i mimoresortní podniky. Vzhledem k nedostatkům v právním řádu je však zákaz činnosti pracovníkovi mož-
no I'yslovit pouze na základě zmocnění zákonem, což do vydání nove~v obc'anského zákoníku ve vazbě na připravovan~'
kodex státního zaměstnance bude ještě předmětem diskuse. Omezení však může b.N souc'ástí smlouvy o pracovnim po-
měru, což bude zatim zřejmě nejschůdnější cesta, a to mjen v podnicích.

Vprůběhu roku 1990 byla vydána opatření předsedy CÚGK k prováděni geodetick,í'ch a kartogra.fick,l"chprací obča-
ny. V současné době byl již vydán souhlas více než I 700 občanům. Ti. kteří splňují stanovené podmínky nejen v kvalifi-
kaci, ale 'též v praxi, mohou vvhotovovat igeometrické plány. Tím byl vytvořen předpoklad ke zkrácení doby zpracováni
objednávek, která byla v minu/~'ch letech mimořádně dlouhá. Ukázalo se však, že ani posílení pracovišť SG o pracovní-
ky uvolněné doc'asn,í-m omezením pravideln~'ch přehlidek, omezením mapování I'elk.í'chměřítek a omezením nebo pře-
dáním prací souvisejících s vyhotovením geometrick.~'ch plánů c'i vytyc'ením hranic pozemků mimo rozpoc'tovou sľéru
celkovou situaci neřeši, pouze zamezuje zhor§ení stávajícího stavu. Přesto, že objem vyřízen,l'ch zakázek se zvětšil v prů-
měru dvoj- až trojnásobně, nepříznivá situace na většině pracovišť trvá, ale naše možnosti jsou vyc'erpány zejména ome-
zenJími prostor,v a z těchto důvodů je situace někter.l'ch SG přímo katastrofální.

Perspektil'ní řešení vyžaduje, aby na SG do.šlo urychleně k vvbal'ení reprografick.Vmi přístroji, které by zrychlilo po-
skytování informací z písemn.ých a mapov.l'ch operátů, a to již I' průběhu tohoto roku. Jednání s ministerstvem .financí
(MF) bylo skon('eno, takže reoprografické přístroje budou dodány na SG nejpozději zac'átkem 4. Q. t. r. Souc'ástí cílol'é
koncepce je postupné vybal'ol'ání středisek geodézie po6tac'ol'ou technikou. Převedeni údajů o I'lastnictl'í nemovitostí do
paměti počítačů v průběhu nejbliBích let by umožnilo, aby vydál'ání údajů bylo podstatně urychleno a dosal'adní rll('ni
práce zefektivněna. Tato jednání o ul'olnění.financ'ních prostředků nejsou s MF ukon('ena do té míry, aby české vládě
mohl být předán úplný rozbor situace s návrhem na rozhodnutí.
Resort geodézie patří k těm, které v souc'asné době nesta6 zvládat požadal'ky občanů a organizací a je c'asto neprá-

vem obviňován ze zdržování privatizace a restituce. Víme v.šak, že 10 dosud přijatých a již platn.vch zákonů z roku 1990
a 1991 má bezprostřední dopad na c'innost SG a na oddělení pozemkových knih a připravovaná daňová reforma bude
urc'itě znamenat dam požadavky na informace.
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Nová organizace se nevyhnula ani činnosti dosavadního Geodetického a kartografického podniku v Praze. Byl zřízen
Zeměměřický ústav, do něhož byly včleněny zejména činnosti v geodetických základech, tvorba mapov,vch děl středních
a mal.vch měřítek a jejich vydáván~ tvorba odvětvových tematických mapových děl a jejich vydáváni, dále ústřední geo-
detická dokumentace a převeden Ustřední archiv geodézie a kartografie. Podrobná pracovní náplň je stanovena ve zři-
zovací listině k I. I. 1991. V této souvislosti je nutné konstatovat současn,v stav tvorby map středních měřítek. Vzhledem
k systému utajování jsou až dosud vyhotovány dvě verze řady map středních měřítek: civilní, pro hospodářskou výstav-
bu a jako podklad odvětvových tematických map a vojenská - dříve utajovaná - pro potřeby federálního ministerstva
obrany (FMO). Odtajnění vojenských map a snahy Západu o sjednocení map středních měřítek (geoid, zobrazení, roz-
měry listů, značky apod.) klade před n.afi službu, úkol vytvoření jednotného mapového dí/a, které bude odpovídat evrop-
skému standardu. To bude úkolem CUGK, SUGK a topografické služby FMO v nejbližším období. Podnikatelskou
činnost v oboru kartografie bude podle nové zřizovací listiny vykonávat státní podnik Kartografie. Krajské správy geo-
dézie a kartografie a Zeměměřický ústav hospodaří jako rozpočtové organizace. V.vzkumný ústav geodetick,V, topogra-
.fick)í a kartografický, jehož náplň činnosti se prakticky nezměnila, zůstává příspěvkovou organizací.

Věřím, že nové vymezení činnosti orgánů státní správy povede k tomu, aby se evidence vlastnictví stala opět tak uzná-
vanou, jako tomu bylo za I. republiky. Dále věřím, že honba za příjmy se postupně změní na právní jistotu zápisů, že
kvalitě prací se opět vrátí její význam a pracovníkům jejich profesní odpovědnost za v.Vsledky vlastní práce.
Těžko zvládnutelný nápor na získánI informací na SG vyplývá z nízkého právního vědom(vftšiny občanů státu. Za-

tímco poslanci jsou většinou dobře informováni o možnostech geodéziť tím, že.se pracovníci CUGK účastní jako experti
při legislativních pracech ve výborech Federálního shromáždění (FS) CSFR a CNR, je podstatně horší informovanost ši-
roké veřejnosti. Stačí pak, aby si občan přečetl vytržen,V odstavec článku v denním tisku a okamžitě se vydá na SG pro
výpis či snímek. Rozhodující pro něho je, že má doma doklad, o kterém ani neví, zda, nebo kdy ho bude potřebovat. Stá-
le velká část informacíje požadována předčasně a zatěžuje se takpracoviště zbytečně. Situaci komplikují i nepřesné in-
formace nebo rozhovory v tisku, protože vznikají neoprávněné iluze o tom, co všechno lze na SG získat, a to dle názoru
části občanů i bezplatně. V současné době se pokoušíme seznamovat hromadné sdělovací prostředky průběžně s cílem, -
aby se dobrou informova.n9stí veřejnosti podařilo požadavky usměrnit.
Skupiny odborníků z CUGK, SUGK a [!yfO připrqvují návrh zásad novely zákona FS «.46/71 Sb., o.geodézii a kar-

tografii. Dáleje ve vz4jemné spolupráci CUGK a SUGK spolu s národními ministerstvy spravedlnosti CR a SR připra-
vován návrh zákona FS o evidenci vlastnických vztahů k nemovitostem, na nějž by navazovaly národní zákony CNR
a SNR o státním katastru nemovitostí. Realizace těchto zákonů předpokládá i obnovení intabulačního principu při změ-
ně vlastníka nemovitosti a má úzkou souvislost is připravovanou privatizací notářů. Tyto změny mají dopady i do dal-
ších obecných zákonů, zejména občanského, takže jejich projednávání je obtížné a zdlouhavé. Pokud se tato jednání
podaři uzavřítpodle dosavadních představ, bude to znamenat převést na budoucí katastrální úřadv (dnešní SG) pozem-
kové knihy, zajistit pracovníky s právnick,vm vzděláním a získat potřebné prostory. Jsme si vědomi i nepřízniv,í'ch důsled-
ků a dalších problémů, které jsou při poskytování informací z pozemkov.vch knih někde ještě větší než na našich
pracovištích. Domníváme se, že soustředění obou agend by posílilo význam katastrálních úřadů i usnadnilo současnou
situaci občanů při získávání informací a dokladů o vlastnictví nemovitostí.
V nedávné minulosti jsme spolupracovali s ministerstvem zemědělství při přípravě zákona o pozemkových úpravách

a pozemkových úřadech a nyní spolupracujeme na navazující vyhlášce, která by zabezpečila odbornost prováděnj'ch ge-
odetických prací a návaznost evidence nemovitostí na uskutečňované změny vlastníků.
Uvítali jsme vytvoření České komory geodetů a kartografů, podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Komora

se musí v budoucnu stát gamntem kvality prací prováděn,vch soukrom,vmi podnikateli na tomto úseku činnosti. Chceme,
aby Komora nejen spolupracovala při přípravě a projednávání obecně závazn,vch právních a technick)ích předpisů, ale
účastnila se i na zkvalitnění postupů při vydávání osvěd«ení pro v,vkon funkce OdpOl'ědného geodeta podle vyhlášky
č. 10/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 38/74 Sb., o geodetick,vch pracech ve v~í'stavběa při udělování oprávnění podle vy-
hlášky č. 60/73 Sb. Má-li však Komora plnit všechny uvažované požadavky, je nutné, aby byla zřízena zákonem o auto-
rizovan.vch inženýrech a inženýrské komoře. Podpoříme všechny návrhy, které by její vytvoření, aťjiž na úrovnifederál-
ní nebo národní, umožnilv.
Musím kon.statovatješiějednu zásadní, i když nepříjemnou věc. Vprůběhu období, které hodnotím, se ukázalo,jakje

zdevastováno v důsledku uplynulj'ch let myšlení mnoha lidí. Vidíme to nejen denně kolem sebe, ale jsme toho žel svědky
i v naší práci. Stýkáme se dnes na pracovištích s různými typy lidí, kteří řeší stejné problémy, ale v různé atmo.~léře. Za-
tímco na většině pracovišť si různé sféry činnosti vycházejí vstříc, jinde znepříjemňují život různé naschváú', pov,í'šené
jednání pracovníků středisek a naopak hrubé jednání občanů a až drzé chování, zejména mladších podnikatelů. Neúcta
k práci druhého, nedocenění hodnot při zacházení s listinnj'mi a mapov,vmi elaboráty jsou jevy, které se podařilo vypě-
stovat minulému režimu. K těmto projevům nekulturnosti ale přispíváme vlastně všichnijejich častým přezíráním. V na-
ší evidenci nemovitostí je mnoho nedostatků, které vznikly nedůslednou prací jednotlivců v minulosti; ty se vět.5inoudaří
rychle odstranit. Potlačení evidence vlastníků jako celku a zdevastování právního vědomí lidí rychle a bez obrovsk.Vch
potíží odstranit nelze a s jejich důsledky se obnova bývalého katastru na moderní informační bázi bude pot,vkat řadu let
a bude ještě dlouho předmětem kritiky.
Potřebujeme však nejen kritiku naší práce, ale stále se rozšiřující kolektiv těch, kteří umí nejen přinášet vlastní názory

na další cestu, ale dokáží je také prosadit vůči často zaběhnutému systému práce. Zejména těm, kteří stojí denně proti
nezmenšujícímu se přívalu občanů žádajících informace, patří můj obdiv a poděkování. Patří k těm, kter,vm často nedo-
kážeme za jejich úsilí ani poděkovat, kteří a hlavně které se stávají hromosvodem dnešní rozbouřené doby. Bez jejich
obětavé práce by naše lodička k právnímu vědomí často uvázla na mělčině různých nedostatků dřívěj.5í legislativy, vyno-
řujících se dnes z hlubin, do kterých bylo vlastnictví půdy vrženo s vírou, že jde již jen o historickou kategorii.
Na závěr konstatuji, že v tomto krátkém přehledu o našich úkolech a současnj"ch problémech se mi nepodařilo vysvět-

lit zdaleka všechny otázky, kter.í'mi se v sou('asné době zabýváme. Myslím však, že není nic, o čem hychom nemohli ote-
vřeně jednat, že nemáme co skrývat, i když se zdaleka nedaří řešit vše tak, jak bychom si přáli.

Ing. Ferdinand Radouch,
předseda ČÚGK
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K efektívnemu vyrovnaniu
geodetických sietí

Prof. Ing. Juraj ~i.itti, DrSc., Ing. Miloš Kršjak,
Katedra meračstva a geofyziky Baníckej fakulty

Technickej univerzity v Košiciach

Pri budování lokálnych geodetických sietí typu vazbo-
vých sietí, t. j. pripojených sietí s dátumovými vazbami
(ktorých je viac ako je potrebných pre geodetický dá-
tum siete [12]), ako napr. na obr. I (Pí' j = I, 2, ... p, Uf-
čovaných bodov je formou vhodnej siete pripojených
na Bi, i = 1,2, ... b, bodov jestvujúcej siete so známy-
mi súradnicami CB), použitie tzv. eficientnej (efektív-
nej) vyrovnávacej procedúry znamená zohl'adnenie

vplyvu charakteristík presnosti pripájacích bodov B, na
vyrovnané súradnice c; a na charakteristiky ich stocha-
stických vlastností, napr. na príslušnú maticu kofakto-
rov (váhových koeficientov) O~, [2, 3, 6, 7, 8, 9], k)'m
použitie tzv. štandardnej procedúry znamená nezohl'ad-
nenie uvedeného vplyvu, čo je časté vtedy, keď nie sú
k dispozícii potrebné informácie o stochastických cha-
rakteristikách pripájacích bodov Bi• Táto problematika,
okrem uvedených dvoch prístupov má eště tretie rieše-
nie, keď vplyv stochastických vlastností pripájacích bo-
dov sa prejaví len v charakteristikách presnosti určova-
ných bodov, napr. v kofaktorovej matici 0'1" ich vyrov-
naných súradníc (I, 4, 10, II, 13, 14, 15]. Tento prípad
naznačili aj niektoré práce, zaoberajúce sa eficientným
riešením tejto otázky, napr. [2, 9]. Teda je možné použiť
pri spracovaní sietí uvedeného typu aj akýsi poloefici-
entný vyrovnávací postup.
Vzájomné porovnanie a súvislosti uvedených troch

prístupov sú uvedené dalej.
Na odhady k súradnicových doplnkov dc; = c; ~

c~,,(k = YI, je počet parametrov - súradníc bodov Pf'
pričom Y = I, 2, 3 podl'a druhu siete z hl'adiska rozme-
rov, C~',sú približne súradnice bodov PI) použijeme me-
tódu najmenších štvorcov (MNŠ) v nelineárnom Gaus-
sovom - Markovovom modeli (GMM) s plnou hodno-
sťou (reguárny model)

E(I) = 1+ & = f(cl" CB," .), D(I) = I:I = (J~ O,. (I)

Z merania siete plynie nx I vektor merania I, ktorého
stochastické vlastnosti nech charakterizuje faktorová
matica O" ktorá je spravidla diagonálnou, pozitívne de-
finitnou maticou (alebo kovariančná matica I:I = (J~ O"
kde (J~ je apriorna jednotková variancia).
Predpokladáme, že polohová presnosť pripájacích

bodov je charakterizovaná bxb kofaktorovou maticou
O'B' ktorá je k dispozícii. Matica O, B = I:,B/ (J~B maže
byť známa najčastejšie s dvojakou štruktúrou: ako dia-
gonálna, keď poznáme presnosť bodov Bi len v smeroch
súradnicových osí alebo ako bloková diagonál na O,B =

diag (O,BI' ... , O,Bi, ... , 0di")' keď pre každý bod B,
poznáme jeho blokovú kofaktorovú maticu

O . = rQB\,.\I.· QB.\'.'.'i.] = I: / 2
(BI Q Q IBI (108'

/Jl'J.D Bul'!

Miesto O,B maže byť známa (odhadnutá) aj kovarian-
čná matica I:,n a příslušný variančný faktor (J~B'

Poloha bodov Bi, t.j. ich súradnice CB sa považujú za
bezpochybné, a teda pri určení nových bodov siete Pp
z hl'adiska ich polohovej presnosti, sa so žiadnym vply-
vom zo strany pripájacích bodov Bi neuvažuje. Je zrej-
mé, že táto koncepcia spracovania siete príkro protirečí
objektívnej realite, keďže považovať body Bi za bezpo-
chybné hrubo skresl'uje skutočnosť.
Funkcionálna časť matematického modelu vyrovna-

nia odpovedajúca GMM (I), po obvyklej linearizácii je

v = A dc* - (I - JG) = A dc* - 1 (2)

a jeho stochastická časť

I:, = (J~)O,.

A = r ar( . ) 1 1°= f(c~)" cI1, ... ),l oe" J cj) = c~))'

t.j. A je n xk konfiguračná matica siete s hodnosťou
rk(A) = k a JG je n rozmerný vektor približných hodnot
veličín, ktoré sa merali v sieti. Minimalizácia kvadratic-
kej formy VT O, I v dáva riešenie pre vektor dc; v tvare
dc; = (ATO,-I A)-~ATO,' (1- JG) =

=N-1ATO,'1

a jeho kofaktorová matica, po aplikácii zákona o prená-
šaní kofaktorov (ZPK) vyplývajúceho z vyjadrenia vari-
ancie lineárnej funkcie pre (3), bude

0,1" = (A /0,' A)-I ATO, I O,
«A TO,I A)-I A TO,lr =

= (ATO,I A)-I = N-1.
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Presnosť vyrovnaných súradníc c;, t.j. polohy (vo vše-
obecnom zmysle) určovaných bodov P; je teda funkcíou
výlučne presnosti meranía v sieti (Q,) a konfigurácie
danej siete (A), pretože ako plynie zo štruktúr (3), (4), ti-
eto výrazy níe sú explicitne ovplyvnené maticou QCB,
charakterizujúcou presnosť polohy bodov Bi.

Vychádzame z funkcionálneho modelu

1 + v = f(c;, CB, ... ) =
= f(c~ + dc*, c~ + dcB, ... ),

odpovedajúceho GMM (I), ktorý po linearizácii vzhl'a-
dom na parametre c; aj CB (ide o formálny rozklad sú-
radníc bodo Bi) bude

v = A"dc; - (I - ABdcB - 1°°) =
= Al'dc; - 11 - r) = (6)
=A"dc; - 1

a stochastický model opať

1:, = (T~ Q,.

A = [Of( . )g 1
" OC,,; J c = CO

fl I'

- (nxk) rozmerný blok AI'

celkovej nx (k + u) kon-
figuračnej matice A sie-
te, vzťahujúci sa na body
Pí' pričom u = rb,

(nxu) rozmerný blok AB

(tzv. "incidenčná mati-
ca") matice A vzťahujúci
sa na body Bi,

(nxl) vektor približných
hodnot veličín, ktoré sa
v sieti merali.

Pre ďalší postup označíme absolútny člen

L = 1 - ABdcB - ro (7)

ako srealizáciu L náhodnej premennej A (pseudomera-
ní), ktorej kofaktorová matica plynie z aplikácie príslu-
šného ZPK pre stochasticky nazávisle vektory 1a dCB v
tvare

Pre matematický model vyrovnania s touto novou ná-
hodnou premenou potom máme

takže minimalizácia príslušnej kvadratickej formy vj
Q L I VI dáva pre vyrovnané súradnicové doplnky

dc; = (A,;Q;:' AI')-' Ai, QL' L. (10)

Matica kofaktorov tohoto vektora 5 použitím ZPK bude
Q - (ATQ-I A )-1 ATQ-IQ

cp* - P L P P I. L

«ATQ-I A )-1 ATQ-I)T=l L P JI L
= (A" QL' AI') I = N ,~I

alebo ak ZPK použijeme pre vektor (9), po dosadení za
L podl'a (7), máme pre Q,p' iný výraz

Q,p' = N LI AJ; QLt Q, (N LI A; QLI V + (12)
+ NLI A,;QLIABQcB(NLI A,~OL' AB)T.

Zo štruktúry vzťahov (10), (II), (12) vyplýva, že mati-
cou QCB vyjadrujúcou polohovú presnosť pripájacích
bodov je explicitne ovplyvnená nielen matica Q,I" (II),
(12), ale aj samotný vektor vyrovnaných súradnicových
doplnkov (10).

Vychádzame aj v tomto prípade z funkcionálneho mo-
delu (6), resp. (2) a na základe minimalizácie kvadratic-
kej formy VT Q, v pre vektor odhadov súradnicových
doplnkov aj v tomto prípade platí

dc; = (A" Q;I A,,)-~ A,~O,' (1- ABdcli - ro = (I~)
=N-'A/.Q;'/. -

Pre kofaktorovú maticu Q,,,, tohto vektora použitim
ZPK vzhl'adom na vektory 1 a dCIi máme

Q"" = NI A,~Oi' Q.,(N -I A/.O, 1)'+
+ N -I A,~QI I ABQc/i (N -I A/. Q, I AB)'

a po úprave

Qcp.=N-I+N-IA/.0ľAIiQCBA~Q,IA"I\J 1(14)

Zo štruktúry tohoto vzťahu vyplýva, že prvý člen pred-
stavuje len vplyv presnosti merania a geometrie siete
a druhý člen síce tiež vplyv tohoto druhu ale superpo-
novaný presnosťou polohy pripájacích bodov Bj•

V tomto zmysle teda platí

Ako vidno zo štruktúr (13), (14), maticou QCBje expli-
citne ovplyvnená len matica Q,,,, kým vektor (13) nie.
Tento je identický s vektorem dc* (3) zo štandardného
postupu vyrovnania.

Pozn á m ka: vzhl'adom na numerickú identitu abso-
lútneho člena s označeniami ia L (6), (7), ak vektor (13)
vyjadríme podl'a

dc; = N -I A /.0 I I L

a na určenie Q,p' použijeme ZPK vzhl'adom na L, bude

Q,p' = N -I A/.Qil QJ Qil A" N -I.

(Tento výraz plynie napr. aj zo vzťahu (14) s použitím
AB QCB A; = QI - QI)' Po dosadení za QJ podl'a (8)
a úprave výrazu dospejeme aj formálne k identickému
vyjadreniu Q,I" podl'a výrazu (14).

Majme výškovú sieť podl'a obr. 2 s vyznačenými záme-
rami merania prevýšení h (pseudomerania), v ktorej sa
určujú výšky bodov PI, P2 vzhl'adom na známe (elipsoi-
dické) výšky bodov B[, B2 trigonometricky. Potrebné vý-
chodiskové údaje:

hT= [-3.1 -0.82.20.3 -1.92.7],
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Oh = diag (0.91 1.87 1.23 1.23 1.53 1.53),

A = [ApAB],

A T = [O 1 O - 1 1
p 1 O I O - I

A1 = [- ~ _ ~ _ ~ ~ ~

1.531 ),

[
2.001

- 0.654
- 0.654]
3.217 '

O, = Oh + AR O/B A 1=
2,442 O O - 1,531 O O
O 3,401 1,531 O O - 1,531
O 1,531 2,761 O O - 1,531

- 1,531 O O 2,761 O O
O O O O 1,530 O
O 1,531 1,531 O O 3,061

a) štandardný postup:
podl'a (3) a (4):

d *1 - [-126 -092] O _[0,535 O,I09 ] ,v" - , "'I" - 0,109 0,333

b) semieficientný postup:
podl'a (13), (14):

dvf = [-1,26 -0,92], 0'1" =[~:~~~ 0,867 J,1,105

c) eficientný postup:
podl'a (10), (II), (12):

* T - - - - [ I ,303 0,872 ] ,dvp - [ 1,19 0,98], 0,1" - 0,872 I, I00

Pri pripojení a vyrovnaní vazbových lokáhwch sietí, na
riešenie vplyvu stochastických charakteristik pripája-
cích bodov Bi na presnosť (stochastické vlastnosti vo-
bec) nových, určovaných bodov siete PI, je možné po u-
žiť: a) funkcionálny model (2) s vektorom meraných
veličín I a s odhadovým vektorom parametrov dc~ (3),
z ktorého podl'a nezohl'adnenia, resp. zohl'adnenia uve-
deného vplyvu (O(B= O, resp. OCR =1= O) plynie štan-
dardný, resp. poloeficientný postup vyrovnania; b)
funkcionálny model (9) s vektorom L (7), t.j. s novou,
do riešenia zavedenou náhodnou premenou, z ktorého
plynie eficientný postup vyrovnania. Aj globálna kov a-
riančná matica

novovytvorenej siete (A = [AR Ap]) je podl'a toho: štan-
dardného, poloeficientného, resp. eficientného charak-
teru.

[I] BLAHA, G.: Influence de l'incertitude des parametres te-
nus fixes dans un compensation sur la propagation des
variancescovariances. Bull. geod., 1975, No. 113, s.
307-315.

[2] DANI ELOV Á, E.: Príspevok k charakteristikám presno-
sti etapovite budovaných geodeticky'ch sietí. Geod. a kar-
tOgL obzor, 31, 1985, Č, 3, s. 57- 60.

[3] DOBEŠ, J.: Efektívne vyrovnanie presnej polygonome-
trie, G~od. a kartogL obzor, 22, 1976. Č. 10, s. 274-278.

[4] GALVENIUS, G.: Uncertaínty measure for systems of ge-
: odetic:networks. Proceed. XV. Congress FIG [Stockholm],
1977,s. 1-19.

[5] CHRISTOV, V. K.: Rasširenie uravnívania po sposobu
najmenšich kvadratov. TL CentL Lab. geod. BAN, 1966,
Č. 12,s- 1-169.

[6] KUBÁČEK, L.: Efficient estimates of points in a net con-
structed in stages. Studia geophys. et geod., 15, 197I. Č. 3,
s. 246-253.

[7] KUBÁC'EK. L.: On the stochastic relations hetween the
points of a geodetic network. Studia geophys. et geod., 18,
1974, Č. I s. 19-32.

[8] KUBÁČEK, L. et al.: Nová základná štruktúra charakte-
ristik présnosti trigonometrickej siete. ln: Za ďalší rozvoj
geodézie ... Bratislava. SVTS 1974, s. 171- 196.

[9] KUKUČa, J.: Eficientné vyrovnanie trigonometrickej sie-
te. Geod. a kartogL obzor, 22, 1976, Č. 10, s. 274-278.

[10] NICKERSON, B. G. et al.: Horizontal geodetic networks
densification. Canad. Surv., Vol. 40, 1986, No. I, pp.
13-22.

[II] PAPO, H. 8.: Considered parameters in a least squares
adjustment process. Bull. geod.. 1974, No. 107, s.
307-351

[12] PELZER, H. (Ed.): Geodiitische Netze in Landes-und In-
genieurvermessung II. Stuttgart, Wittwer 1985.

[13] SUTTI, J.: The effect of initial data in adjusting conditio-
nal ohservations. Studia geophys. et geod., 17, 1973, Č. 2,
s. 100-105.

[14] ŠUTTI, J.: Vplyv východískových údajov na výsledky pri
vyrovnaní sprostredkujúcich pozorovaní ln.: Zh. 'led.
prác VŠT. Košice 1974, s. 161- 167.

[15] SUTTI, J.: The effect of initial data in adjusting conditio-
nal observations with parameters. In: Proceed. XIV. Con-
gress FIG. Washington 1974, Paper 609.2.

Do redakce došlo: 23. I. 1991

Lektoroval:
RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.,

člen korešp. ČSAV a SAV,
Matematický ústav SAV, Bratislava

1991/181



Geodetický a kartografický obzor
182 ročník 37179, 1991,číslo 9

Řešení charakteristické funkce
pro variavalentní zobrazení

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
Ing. Lubomír Soukup,

Katedra mapování a kartografie
Stavební fakulty ČVUT v Praze

1. Charakteristická funkce variavalentního zobrazení
a její význam

V pracích [I], [2] a dalších z dřívějŠí doby je uvedena
podstata a význam anamorfózy mapy. Jednou z možno-
stí, užívanou a rozvíjenou pro řešení úkolu je v poslední
době místo anamorfózy (transformace) užití "přímého"
kartografického zobrazení podle [I]. Nejčastěji je úkol
formulován tak, že rozložení vyjadřovaného jevu má
splňovat nějaký zákon (především pro plošné zkresle-
ní), takže dílčí plochy území na mapě odpovídají pro-
porcionálně nikoliv plochám ve skutečnosti, ale kvanti-
tě vyjadřovaného jevu. Takový zákon, který je vyjádře-
ním plošného zkreslení jako funkce zeměpisných sou-
řadnic nazveme charakteristickou funkcí; zobra-
zení, které splňuje její podmínku pak va ri a val e n-
tním zobrazením. V práci [2] je ukázáno jedno
z možných řešení takových variavalentních zobrazení
dílčím řešením základní diferenciální rovnice, tj. při
omezujících podmínkách. Obecnější řešení je rozpraco-
váno na katedře mapování a kartografie stavební fakul-
ty ČVUT. V této práci se budeme zabývat problemati-
kou sestavení charakteristické funkce, která je vždy
předpokladem takového řešení v naší koncepci "přímé-
ho" řešení.

2. Formulace problému

Úloha je formulována na základě požadavku, vyjadřují-
cího průběh plošného zkreslení P v závislosti na poloze
bodu, nejčastěji zeměpisných souřadnicích, zeměpisné
šířky Va zeměpisné délky V. Mají-li tedy např. u map
ekvidemických plochy dílčich oblastí zobrazované-
ho území vyjadřovat počet obyvatel těchto oblastí, je
možno z hlediska matematicko-kartografického zobra-
zení formulovat tuto podmínku tak, že jsou pro jednot-
livé dílčí zobrazované oblasti předem určeny (dány)
hodnoty plošného zkreslení. Na základě definice ploš-
ného zkreslení P je pak možno pro určitý počet obyva-
tel zvolit P = I a ostatní plošná zkreslení tedy určit
proporcionálně počtu obyvatel. Úloha může být ovšem
zadána i jednodušším způsobem, kdy např. je plošné
zkreslení funkcí pouze zeměpisné šířky, jako je tomu
např. v [3] a v aplikací v [2]. Formulace variavalence je
jistě záležitostí ad hoc, diktuje ji nejčastěji praxe ekono-
mické geografie.

V obecném připadě může dojít k problematice, kte-
rou ukážeme na uvedeném příkladě map ekvidemic-
kých. Pro názor použijeme jednoduchého případu pěti
oblastí (krajů) Čech, kreslených v obr. I s uzlovými bo-
dy geografické sítě.

Je tedy třeba charakteristickou funkci variavalence
určit tak, aby pro každý z pěti krajů vyjadřovala pře-

depsanou hodnotu P. Pro plošné zkreslení P( U. V), te-
dy charakteristickou funkci variavalence, je možno užít
např. polynomu

P = Poo + PIO V + POI V + PeO Ve + Pil V V +
+POe Ve + ...

Známe-li konkrétní (numerické) hodnoty plošného
zkreslení Pv určitých bodech (V, V), pak je možno koe-
ficienty Pij počitat ze vzniklého systému lineárních rov-
nic, ať bez vyrovnání či při přeurčení úlohy (pro zvole-
ný stupeň polynomu) s vyrovnáním. Potíž ovšem spočí-
vá v tom, že výsledkem je hledaný polynom (I), spojitá
funkce, zatímco úloha je chrakterizována požadavkem
nespojitosti, kdy v každé dílčí oblasti (kraji) je
konstantní (dané) plošné zkreslení, ovšem pro každou
oblast s jinou hodnotou. Tento požadavek je vlastně ja-
kousi "ekvivalencí (konstantní plošné zkreslení) po čás-
tech". Ukážeme v dalším několik možných řešení naše-
ho problému a jejich numerickou aplikaci zčásti podle
[4], hlavně pak podle dalšího zpracování na naší kate-
dře se získanými zkušenostmi.

3. Postupné zvyšování počtu bodů s daným plošným
zkreslením

3.1 Řešení úlohy

Metoda spočívá v postupném zvyšování stupně zvole-
ného polynomu (I). V každé z n dílčích oblastí (v našem
případě krajů, tedy n = 5) zvolíme jeden či více centrál-
ních (charakteristíckých) bodů C, (i = I až n) s danou
hodnotou plošného zkreslení. Sestavíme systém lineár-
ních rovnic podle (I), kde známe zeměpisné souřadnice
centrálních bodů a v nich hodnoty plošného zkreslení.
Numerické řešení systému nečiní při současných výpo-
četních prostředcích potíže. Výsledkem jsou hledané
koeficienty polynomu (I). Podle nich počítáme pak
hodnoty plošného zkreslení P pro jednotlivé uzlové bo-
dy každé z dílčích oblastí (krajů) - v obr. I vyznačeny
křížkem - a porovnáme je s ideálními (danými) hod-
notami každého z centrálních bodů. Při automatizované
(nebo alespoň mechanizované) práci je možno kreslit
ekvideformáty plošného zkreslení pro celou oblast, tedy
pro souhrn všech dílčích oblastí. Pokud porovnáni
praktické požadavky neuspokojuje, je třeba vhodným
způsobem rozšířit v některých (případně všech) dílčích
oblastech počet centrálních bodů s daným (výchozím)
plošným zkreslením a celý postup opakovat. Vyšší stu-
peň polynomu (I) vede ke zvýšení počtu lineárních rov-
nic v řešeném systému.

1991/182



Geodetický a kartografický obzor
ročník 37179, 1991, číslo 9 183

+ + -jl +
)~" -r -fi0

"(
} 50·

"'" ) ~
J .) ~
I ..• -r -!i ).."-f.G -P\.. -f1 -P (-j-1 -f /:

r-.)..- J _ ""...J
M """./- -_./ I J
) 1---

+ -f3 -# lO +11 -tlJ- 1 ~ + + +
I I

'-rJ •....)
I ~ 49·

3.2 Praktické zkušenosti z numerické aplikace

Metoda byla v práci [4] vyzkoušena na příkladu podle
obr. I tak, že

při pěti centrálních bodech byl uvážen druhý stupeň
polynomu s omezeným počtem koeficientů,
pro plný počet koeficientů byl uvážen odpovídající
počet dalšich centrálních bodů.

Při zvýšení stupně polynomu z druhého na třetí byly
pak zvoleny v každé dílčí oblasti (kraji) dva centrální
body. výpočty byly prováděny na osobním kalkulátoru
Fx - 850 P (řešeni lineárních rovnic Gaussovou elimi-
nační metodou je součástí vybavení kalkulátoru), dále
pak na osobním počítači PP-06 metodou Gauss-Seide-
lovou. Plošná zkresleni v centrálních bodech byla sta-
novena v této i dalších aplikacích tak, že plošnému
zkreslení P = I odpovídá I 000 000 obyvatel podle Sta-
tistické ročenky z r. 1989.

Potíže, ke kterým při této metodě docházelo, jsou
dvojího druhu:

a) Při výpočtu plošných zkreslení v uzlových bodech
podle zjíštěných koeficientů polynomu (I) dochází ně-
kdy k záporným hodnotám, což je samozřejmě z mate-
maticko-kartografického hlediska nepříjatelné.
b) V některých případech byla soustava lineárních rov-
nic numerícky nestabilní.

4. Minimalizace odlehlosti aproximované a aproximující
plochy

4. I Řeš e n Í ú I o h y

Je zřejmé, že polynomem (I) je dána plocha. kterou po-
kládáme za plochu aproximující. Plochou aproximova-
nou je pak soustava dílčích rovín, z nichž každá je urče-
na svojí danou (ideální) hodnotou plošného zkreslení.
Metoda spočívá v takovém určení koeficientů Pil pro
rov. (I), které zajistí minimální odlehlost aproximujícÍ
a aproximované plochy. K tomu užíjeme N uzlových
bodů v celé zobrazované oblasti, z nichž NI je v prvé
z dílčích oblastí (v našem případě v prvém kraji), N.

"v druhé atd., takže N = L N" kde n je opět počet díl·
I I

čích oblastí. Po proložení plochou polynomu dojde pak
v každém z N uzlových bodů k odchylce

tJP, = P;, - P" (2)

kde k = I až N. Hodnoty P, jsou hodnotamí danými
(známými, výchozími, ideálními), hodnoty P; pak hod-
notami vypočtenými podle (I). Minimalizujeme výraz
podle(l)a(2)

v v
L tJ, Pf, = L (- P, + PIIII + PIli U, + Pili V, +
{, I , I

+ P'II U~ + Pil U, V;, + Pil' V~ + ... )'. (3)
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12°40' 13°00' 13°20' 13°40' 14°00' 14°20' 14°40' 15°00' 15°20' 15°40' 16°00' 16°20' 16°40'

48°40' -0,79 -0,67 -0,67

49°00' 0,41 0,68 0,82 0,84 0,72 0,48

49°20' 0,44 0,98 1,40 1,69 1,85 1,88 1,79

49°40' 0,24 0,93 1,49 1,93 2,23 2,41 2,46 2,39 2,19 1,86 0,81 0,10

50°00' 0,25 0,95 1,54 1,99 2,32 2,51 2,58 2,53 2,34 2,03 1,59 1,02 0,33

50°20' -0,21 0,52 1,12 1,59 1,93 2,15 2,24 2,20 2,04 1,74 1,32 0,77

50°40' 0,73 1,09 1,33 1,43 1,41 1,27 0,99 0,59

51°00' 0,04

Pro minimalizaci (3) položíme parciálni derivace podle
jednotlivých koeficientů polynomu (I) rovny nule. Tím
vznikne k řešení (určení hledaných koeficientů) systém
lineárních rovnic. Výsledky jsou uvedeny v práci [4]. Ja-
ko u předchozí metody je možno provést porovnání
ideálních (výchozích) hodnot v jednotlivých dílčích ob-
lastech s hodnotami vypočtenými podle (I) v uzlových
bodech a případně pro zvýšený stupeň polynomu po-
stup opakovat.

4.2 Praktické zkušenosti z numerické aplikace

Obdobně jako u předchozího způsobu byla metoda
v práci [4] aplíkována do třetího stupně polynomu. vý-
sledky vedly k obdobným obtížím jako v předchozí me-
todě ze 3. kapitoly.

5. Užití aritmetického průměru zkreslení v dílčích oblas-
tech

5.1 Řešení úlohy

Metoda vychází ze skutečnosti, že se často v úlohách
bude jednat o charakteristickou funkci P( U, V), kterou
je třeba zachovat na každé z 11 dílčích oblastí v průmě-
ru. Není tedy třeba chápat úlohu jako "čistou ekviva-
lenci po částech", ale tak, že průměrné plošné zkreslení
na každé z 11 dílčích oblastí má předepsanou hodnotu.
Metodu je možno chápat v jistém smyslu i jako obec-
nější přístup podle kap. 3, v níž je pro celou oblast cha-
rakteristická pouze hodnota v "centrálním" bodě, takže
k průměrům nedochází. Jedná se tedy aproximativně
o danou charakteristickou hodnotou průměr-
n o u pro NI uzlových bodů, dále pro N" uzlových bodů,
... , Nu uzlových bodů, Proto je možno psát pro dané
průměrné charakteristické hodnoty (/)Pj (i = I až n)

IV,
(/)p=- L

Nj k~ I

(poo + PIli Uk + POI Vk +
+ P20 U~ + Pil Uk Vk + PJi2 V~ + ... ).

Pro určení neznámých koeficientů v polynomu (I)
vznikne tedy opět systém lineárních rovnic. Po jeho ře-
šení je možno výsledky posoudit jako v předchozích

metodách výpočtem hodnot polynomu v uzlových bo-
dech jednotlivých oblastí nebo graficky ekvideformáta-
mi a porovnánim s danými charakteristickými hodnota-
mi.

5.2 Numerická aplikace

Metodu aritmetického průměru podle (4) pokládáme za
vhodnou, pokud ovšem dochází na zobrazovaných ob-
lastech pouze k nezáporným výsledkům plošného zkre-
slení. Proto ukážeme numerický příklad, v němž pro
obr. I a v něm vyznačené uzlové body byly podle počtu
obyvatel určeny výchozí hodnoty plošných zkresleni,
průměrné (v našem pojetí) pro jednotlivé oblasti:

(f}PI = 0,869 <Pp) = 0,697
(I'P, = 1,191 <pP, = 1,240
(f}P, = 2,333 (tJP!; = 1,240

Vzhledem k potřebném počtu rovnic v systému (4), uva-
žovanému pouze do členů 2. stupně, byla východočeská
(původně pátá) oblast rozdělena na dvě části (v obr. I
část s uzlovými body I až 8 jako nová pátá oblast, dále
9 až 14 jako nová šestá oblast). Řešením rovnic (4) pak
vznikne hledaný polynom a hodnoty plošného zkreslení
pro uzlové body v tab. I (jednotlivé oblasti, korespon-
dující s obr. I jsou v tabulce silněji vyznačeny). Při vý-
počtu plošného zkreslení je použito výsledných hodnot
koeficientů podle počítačového řešení rov. (4):

POli = -5 188,7588
PIO = II 773,3769
POI = 488,2119

p"o = -6837,0372
Pil = 547,9074
po" = - I 885, 2409

Z výsledků je zřejmé, že metody nelze použít, protože
v některých bodech dochází k záporným hodnotám
plošného zkreslení. V takovém případě je možno uvede-
ný nedostatek odstranit metodou v následující kapitole.

6.1 Řešení úlohy

Výsledky podle dosud uvedených metod ukazují, že ně-
kdy může při řešení docházet k záporným hodnotám
charakteristické funkce - plošného zkreslení. Tato sku-
tečnost je zřejmě z metematicko-kartografického hledis-
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~
12°40' 13°00' 13°20' 13°40' 14°00' W20' 14°40' 15°00' 15°20' 15°40' 16°00' 16°20' 16°40'

48°40' 0,00 0,01 0,01

49°00' 0,36 0,51 0,60 0,62 0,55 0,42

49°20' 0,45 0,80 1,14 1,42 1,58 1,62 1,53

49°40' 0,40 0,84 1,33 1,77 2,13 2,35 2,42 2,33 2,09 1,72 0,78 0,35

50°00' 0,45 0,92 1,44 1,93 2,32 2,57 2,67 2,60 2,36 1,98 1,51 0,99 0,51

50°20' 0,25 0,64 1,09 1,53 1,90 2,16 2,27 2,22 2,02 1,69 1,27 0,81

50°40' 0,78 1,06 1,27 1,37 1,35 1,21 0,97 0,67

51°00' 0,34

ka nepřijatelná. Její důsledky pro vyvození odpovídají-
cího hlediska nepřijatelná. Její důsledky pro vyvození
odpovídajícího kartografického zobrazení budou mj.
posouzeny blíže v diplomové prácí na katedře. Je proto
přirozeným požadavkem, aby charakteristická funkce
apríori zaručovala nezáporné hodnoty plošného zkre-
slení pro celou zobrazovanou oblast. To je možno, po-
ložíme-Ii například analogicky k (I)

P = (PIIII + Pili U + Pili V + P," U' +
+ Pil UV+ Pil, V, + ... )'.

Rov. (5) užíjeme pro metodu, popsanou v kap. 5. Na
první pohled je zřejmé, že vzniklá soustava rovnic pro
hledané koeficíenty polynomu nebude lineární. Jednou
z možností řešení je tedy provedení linearizace na zá- .
kladě nalezení přibližných hodnot. Metodu dále popí-
šeme.

Řešení v prvé aproxímaci uvážíme z podmínky arit-
metického průměru, uvažovaného pro odmocniny ploš-
ných zkreslení. Bude pro dílčí oblasti při i = I až n

, , I '-; I \
(Pp, = PIIII + ti I Ul, P~o+ ti L

I k 1 I I, I

I \, U" I \
Vk p;" + -N. L: !P,o + -N L: (6)

I k I I k I

, I \, , ,
UkVkP'1 + li, k~IV;,po, + ....

V rov. (6) jsou čárkovaně označeny přibližné hodnoty,

kde ,pP; jsou výchozí (dané) hodnoty plošných zkreslení
a i1,pP, doplňky jejich přibližných hodnot. Pro hledané
koeficienty polynomu pak bude po získání jejich do-
plňků i1Plllh i1Plo, i1pol' ... v druhé aproximaci

POO= P:IO+ i1polI
PIli = P~o + i1Plo
POI= P;II + i1pol

Přibližné koeficienty určíme z rov. (6), kde {IJP; počítá-
me podle (7).

Při řešení druhé aproximace (nalezení koeficientů
(9» uvážíme rov. (5) a (6) a rozvedeme mocniny s pone-
cháním pouze lineárních členů v doplňcích koeficientů.
Označime-li pro uzlové body podle (5) výraz pro při-
bližnou hodnotu plošného zkreslení

P' = P:,o + P'IO+ U + P:II V + P~II U, +
+ P;I UV+ p;" V, + ... ,

dostaneme (při i = I až n)

Řešením soustavy (II) získáme doplňky koeficientů pro
rov. (9). Vypočteme (s opravenými koeficienty) hodnoty
plošných zkreslení, z nich pak průměrné hodnoty ,pP"
Při nedostatečné shodě s ideálnímí (danými) hodnota-
mi (kritérium vyplývá z požadavků praxe) můžeme celý
postup opakovat s tím, že předtím získané hodnoty po-
važujeme v dalším přiblížení za přibližné (rov. (9), (II ».
6.2 Numerická aplikace
Při výchozích ideálních hodnotách plošného zkreslení
z odst. 5.2 dostáváme podle uvedeného postupu řešení
přibližných hodnot koeficientů podle rov. (6), podle
rov. (II) pak jejich doplňky. Při výpočtu výsledných
hodnot plošného zkresleni v tab. (2) bylo užito hodnot
koeficientů a jejich doplňků

P:1I1 = -2099,6751
P;II = -4753,1970
P;'I = 232, 7197
P;II = -2751,0937
p;, = 165,8921
p;" = -735, 5031

i1poo= -214,5581
i1Plo = 494,2573
i1po, = -13,1845
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Hodnoty ideální I. aproximace 2. aproximace

<f'P, 0,869 0,93 0,87

<f'P2 1,191 1,23 1,19

<PP3 2,333 2,34 2,33

<f'P4 0,697 0,84 0,71

<pPs 1,240 1,32 1,24

,pP" 1,240 1,28 1,24

jjp20 = - 287, 8631
jjPII = 37,5489
jjp02 = -38,9180

POO= -2314,2332
PIO = - 5247,4543
POI = 219,5351
P20 = - 3038,9569
Pil = 203,4410
Pm = -774,4211

Výsledné hodnoty z tab. 2 jsme v našem případě po-
rovnali s hodnotami získanými podle I. aproximace
(rov. (6». Bylo zřejmé, že již tyto aproximativní hodno-
ty by bylo možno vzhledem k povaze úlohy pokládat za
vyhovující, jak ostatně naznačily při výpočtu i relativně
malé hodnoty absolutních členů v rov. (II). Směrodat-
nější však je, že výsledné hodnoty průměrných ploš-
ných zkreslení z 2. aproximace počítané podle tab. 2
jsou oproti ideálním (daným, výchozím) hodnotám
prakticky nezměněny. Pro srovnání je uvedena tab. 3,
ukazující vývoj hledaných koeficientů pomocí hodnot
průměrného plošného zkreslení. Aproximace jsou počí-
tány s postačující přesností na 2 desetinná místa.

Nalezený výsledný polynom bude tedy v našem
příkladě 4. stupně a podle potřeby jej můžeme určit při
vyvození korespondujícího zobrazení (v některém
z dalších čísel GaKO) podle výsledných koeficientů
(12) z rov. (5).

7. Užití plošného integrálu k formulaci podmínky
variavalence

Podmínce, aby obsahy stanovených oblastí odpovídaly
kvantitě vyjadřovaného jevu lze vyhovět bez požadavku

'ekvivalence v každé z uvažovaných oblastí (viz kap. 2),
aniž by byla upravována zaváděním aritmetického prů-
měru plošných zkreslení v několika bodech příslušné
oblasti jako v kap. 5.

K formulaci této podmínky se nabízí použití plošné-
ho integrálu přes uvažované oblasti,

S'(.Qi) = ff P(U, V) dU dV.
[2,

Levá strana rovnosti představuje předem daný obsah
oblasti .Qi (i-tého kraje) na mapě a integrál na pravé
straně vyjadřuje velikost této oblasti v závislosti na prů-
běhu plošného zkreslení v oblasti .Qi' Hledanou charak-
teristickou funkcí je pak taková funkce P, která splňuje
podmínku (12) pro všechny uvažované oblasti .Qi' tj pro
i = I, ..., n.

Pro určení funkce P je nejschůdnější zvolit vhodnou
funkci dvou proměnných s přiměřeným počtem para-
metrů, jejichž vyčíslením by byla funkce P jednoznačně
dána. Podobně jako v kap. 2, vztah (1), zvolíme funkci
P ve tvaru:

,

P(U,V)= L LPII,(PII(U)ljf,(V). (13)
II == o l' = o

Konkrétní volbou funkcí lp,,, !jf, pro u, v E {O, I, 2)dostá-
váme konečný tvar funkce P, např. ve formě polynomu
při

Aby bylo možno sestavit soustavu rovnic pro výpočet
koeficientů Pil" je nutné ještě stanovit meze integrálu
v (12), tj. analyticky vyjádřít oblasti .Q,. Toto se docílí
aproximovánim daných oblastí vhodnými náhradními
obrazci, jež lze jednoduše popsat únosných počtem pa-
rametrů. V našem případě je tvar i poloha každé oblasti
dostatečně výstižně charakterizována uzlovými body
geografické sítě rozloženými v dané oblasti (viz obr. I).
Náhradní obrazce lze pak vytvořit sjednocenímí dílčích
podoblastí vhodně umistěných v okolích uzlových bo-
dů dané oblasti. V případě ekvidistantní sítě uzlových
bodů je zřejmě nejjednodušší dílčí podoblastí obdélník
o stranách rovných roztečím uzlových bodů v obou kol-
mých směrech s příslušným uzlovým bodem uprostřed.
Právě popsaný způsob aproximace daných oblastí lze
symbolicky zapsat následovně:

\

Di ~ U .Q'k'
k - I

Jr Jr
.Qik= {[ U. V] E ( -2' 2> x (0,2Jr); Ui/, -s; U -s; U,k'

V,/, -s; V -s; V;d,

kde index k odlišuje jednotlivé uzlové body v příslušné
oblasti a

U~ = Ui/, + jjU/2,
U'k = Uik - L\U/2,

V,: = V;k + jjVI2,
V;k = V;k - jj V12,

kde jj U, jj V jsou rozteče uzlových bodů ve směru po-
ledníků a rovnoběžek. Vzorec (12) lze pak dále upravit:

N,

S'(.Qi) = L ff P(U, V) dU dV=
k -I [2"
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1\', Vii (i,/,

L I I P( v, V) dV dV =
k = I Vi/, U;/,

''\'i Vii. UiA .2 .1

L I I L L Pllr<{JII(V) IfJr(V) dVdV=
f.: '=' I Vil li i~ /I ."CO o r -= o

i t t Pil' fr 1fJ,(V) ( f." (Pil( V) dV) dV =
/, I /I 0,- O I l li

.2.2 /\',

= L L Pil' L F(Vid G(~d, kde
II o r o k = I

U1Í-

F( Vid = I <(JAV) dV = <Pil( V~) - <Pil( V~),
U,~

V,I,

G( ~d = I 1fJ,(V) dV = lfI,( V~) - lfI,( V;~),

přičemž funkce <Pil' lfI,jsou primitivní funkce k funkcím
<(JII'1fJ,.Nakonec tedy dostáváme rovnici pro koeficien-
ty Pil':

.2.2 v,

S,(Qi) = L L PII,L F(Vid G(V,d· (15)
/I li l' li k I

Vhodnou volbou funkcí (Pil' 1fJ,(např. podle (14» vznik-
ne po dosazení jejích primitívních funkcí do (15) sou-
stava líneárních rovnic pro neznámé koeficíenty Pil"
Normováním rovnic (15) plochami

S(Q,) = II dV dV = N,!JV !JV,
{]

2 2 I \
Pi= L L Pil' S(Q) LF(Vid G(~;J. (16)

1/ lil () I I, I

S' (.Q,)
P, = S(.Qi)

příslušných oblastí podobně jako průměrná plošná
zkreslení (pPi zavedená v kap. 5. Při ztotožnění obou
pojmů lze ukázat, že rovnice (16) jsou až na kvadratické
členy shodné s rovnicemi (4), zvolíme-Ii za funkci Ppo-
Iynom druhého stupně výrazy (13), (14).

7.2 P r a k t i c k é z k u š e n o s t i z nu m e r i c k é a p Ii k a c e

Řešením soustavy rovnic (16) pro oblasti a uzlové body
znázorněné na obr. I a pro hodnoty plošných zkreslení
z kap. 5 dostaneme za omezujícího předpokladu Pic =

P21 = P22 = O koeficienty polynomu, jehož hodnoty se
v uzlových bodech příliš neliší od hodnot z tab. I. Roz-
díly se projevují až v setínách plošného zkreslení. Na
zvoleném číselném příkladě se tedy ukazuje, že chyba
z diskretizace polynomu vzniklá při použití arítmetické-
ho průměru není příliš významná.
Podobně zanedbatelné rozdíly poskytuje použití čás-

tečného součtu Fourierovy řady dvou proměnných pro
funkci P, tj. volba funkcí <{JI" 1fJ,:

<(JII (V) = I,
<(JI(V) = cos (V),
<(J2(V) = sin (V),

IfJII (V) = I,
IfJI(V) = cos (V), (17)
1fJ2(V) = sin (V).

Částečný součet Fourierovy řady má však zreJme
vhodnější vlastnosti než polynom. Bylo by např. možné
pomocí (17) navrhnout průběh funkce Ptak, aby oscilo-
vala kolem ideální hodnoty P = I a přitom nikdy nekle-
sla pod nejmenší přípustnou velikost plošného zkresle-
ní. To by však vyžadovalo komplikovanější způsob ur-
čení koeficientů Pil' než prosté řešení soustavy rovnic
( 16).
Právě uvedený přístup respektující spojitost aproxí-

mující funkce P poskytuje uníverzální aparát pro vyše-
třování vhodností použití různých dalších funkcí mode-
lujících průběh plošného zkreslení nad zájmovou oblas-
tí.

Z uvedených metod řešení varíavalence vede k uspoko-
jujícím výsledkům metoda popsaná v 6. kapitole. Prak-
ticky stejné výsledky dává metoda podle 7. kapitoly.
Náš postup lze samozřejmě aplikovat i na případ s vět-
ším počtem daných oblastí s tím, že je třeba zvýšit stu-
peň polynomu nebo případně provést kombínaci s me-
todou podle kapítoly 4.
Jiné aproximatívní funkce plošného zkereslení je

možno experimentálně ověřovat podle vhodnosti pro
uvažovanou oblast.
V našem případě bylo vhodné numerický proces.

vzhledem k experimentování automatizovat po částech.
Při aplikacích se samozřejmě předpokládá výpočet plně
automatizovaný.
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Fotogrametrické meranie tvaru
rozrušeného skalného materiálu

Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
Katedra geodézie a geotec~niky
Stavebnej fakulty VSDS v Ziline

Materiál kamenitých násypov a priehrad - tzv. kon-
štrukcií typu "rock-fill" - je z rozpojených skalných
hornín. V geotechnickej terminológii zvykne sa označo-
vať ako kamenitá sypanina, rúbanina a pod. Získava sa
rozpojovaním hornín trhavinami v zárezoch, v tune-
loch, z výmolov v stavebných jamách, alebo odstrelmi
v kameňolomoch. Podľa miesta uloženia materiálu
a funkcie, ktorú má plniť, špecifikujú sa aj požiadavky
na jeho vlastnosti. Je to napr. pevnosť, granulometria
(zrnitosť) po rozpojení a zhutnení a tvarovosť zrn.

Obr. I Vymeranie tvaru zrna

Tvarovosť, ako aj granulometriu zrn kamenitej sypa-
niny zisťujeme in situ na depóniach alebo odvaloch,
ktoré sa získali odstrelom, resp. iným sp6sobom rozpo-
jenia skalnej horniny. Cieľom merania je overenie pro-
jekčných predpokladov, keďže zrnitosť a tvar zrn sypa-
niny musia splňať isté kvalitativne a kvantitatívne krité-
ria.

Granulometria skalného materiálu sa určuje preosie-
vaním, priamym meraním, alebo vyhodnotením z foto-
grametrických snímok. Preosievanie je časovo a finan-
čne náročné. Hľadajú sa preto jednoduchšie a rýchlej-
šie postupy, ktoré by negatívne neovplyvňovali postup
stavebných prác, nevyžadovali vysoké finančné náklady
a boli porovnateľné s klasickými metódami, napr. preo-
sievaním. K metódam priameho merania patria aj me-
tódy pozemnej fotogrametrie. Z nich sú to:

Na banskej akadémii vo Freibergu vyvinuli jednosním-
kovú fotogrametrickú metódu [4] na vyhodnotenie veľ-
kostí zrn od 2-och mm do 50-tich mm. Založená je na

principe snímkovania skalného materiálu uloženého
v debni so sklenenou stenou. Merania priemeru jednot-
livých zrn vykonajú sa pozdíž rovnobežných čiar vyne-
sených na zvačšenine snímky v mierke I: I. Presnosť
vyhodnotenia priemeru zrna z II-tich pokusov je v [4]
graficky vyjadrená na sumačnej čiare zrnitosti pre tri
stupne tvaru zrna. Rozdiely medzi preosievaním a foto-
grametrickým vyhodnotením u nepravidelných zrn sú 5
- 18 %, u mierne nepravidelných zrn až 12 % a pravi-
delných zrn 2 až 5 %.

V Katedre geodézie a geotechniky Stavebnej fakulty
Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline sme
aplikovali metódu pozemnej stereofotogrametrie
s kombinovaným analógovým a numerickým vyhodno-
tením na stereoautografe. Modelovým objektom bol ka-
meňolom Klubina, kde sa odstrelmi získaval skalný ma-
teriál (pieskovce so zložkami slieňovcov), z ktorého sa
budovala časť kamenitej priehrady Stará Bystrica
v okrese Čadca[ I, 2]. Tu sme vykonali 4 série meraní
tvaru zrn a granulometrie kameňa v rozmerovom spek-
tre od 20 do 500 mm.

V každej sérii meraní vyhotovili sme 3 až 5 snímko-
vých dvojíc pri základnicovom pomere bly == II 10.
V stereogramoch boli určené 4 vlícovacie body s pre-
snosťou priestorových súradníc 10 mm. Podľa efektív-
neho pracovného rozsahu vyhodnocovacieho prístroja
bol skonštruovaný mapový podklad v mierkach I :25,
resp. I : 50, v ktorom sme zobrazovali merané zrná. Prie-
storový tvar zrn bol vymeraný 3-ma rozmermi: dížkou
(a), šírkou (b) a výškou (c) (obr. I). Podľa priestorové-
ho vnemu, dížka a šírka bola vyhodnocovatel'om premi-

Obr. 2 Fotogrametrické vyhodnotenie rozmerov zrna
v mierke I: 25
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I :25 1:50
Predmety

%

pravidelné nepravidelné pravidelné nepravidelné
do 200 mm 5,0 23,4 5,2 24,3
nad 200 mm 4,0 12,9 2,1 13,9

etnutá do vodorovnej roviny a zobrazená na mapovom
podklade (obr. 2). Podobne výška zrna bola premietnu-
tá na zvislicu a určila sa z rozdielu čítaní na z-ovej stup-
nici vyhodnocovacieho prístroja. Dížku a šírku zrna
sme odmerali skleneným meradielkom s presnosťou 0,2
mm v mierke mapy. Každá séria meraní obsahovala
najmenej 3000 zrn skalného materiálu.
Vymerané zrná sme aproximovali elipsoidom s po-

loosami a, b, c. Z objemu elipsoidu zrna sme odvodili
priemer d ekvivalentného gul'ového zrna

J~ b+cd = 2 ya- bl, kde bl = ---2-'

Merania programovo spracované počítačom v jazyku
HFORTRAN obsahovali:

poradové číslo meraného zrna, merané údaje a prie-
mer ekvivalentného gul'ového zrna,
číselné charakteristiky štatistického súboru vzorky,
histogram početnosti zrn s krokom triedneho inter-
valu po 25 mm,
tabul'ku krivky zrnitosti a krivku zrnitosti (obr. 3),
regresnú analýzu histogramu početnosti zrn. Histo-
gram bol aproximovaný 7·mi funkciami, z ktorých
histogram bol funkčně vyjadrený tou krivkou, ktorej
koeficient determinácie sa blížil k I.
Všeobecne tvar zrn kamenitej sypaniny vyjadrujeme

týmito charakteristikami:
indexom dížky (linearity) I; = a I b,

- indexom plochosti II' = bl c,
- tvarovým indexom F = I;, I I; = bc I ca.
Výsledky, ktoré sme použitou metódou dosiahli uka-

zujú, že absolútna viíčšina zrn má rozmermi tvar blízky
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Obr. 3 Vel'kosť priemeru zrna v mm
(logaritmická stupnica)

izometrickému tvaru, charakterizovaný indexom li-
nearity I; < 1,5 (92,5 % zrn) a plochosti I" < 1,5 (96,S %).
V testovaných vzorkách bol a konštatovaná priaznivá
tvarovosť kameňa a vhodnosť jeho použitia do sypanej
hrádze.

4. Presnosť fotogrametrického vyhodnotenia

Presnosť použitej metódy vyhodnotenia sme overovali
osobitným experimentálnym meraním na otestovanie
metódy merania. Nato sme použili predmety pravidel-
ného ako aj nepravidelného tvaru, ktorým objemy
a rozmery sme jednoznačne poznali. Pri sním kovaní fo-
toteodolitom s konštantou c, = 194,57 mm sme zvolili
základnicové pomery: bly ~ 117, ~ 1110, ~ 1/15. Ma-
pový podklad na vyhodnotenie bol v mierke 1 :25, 1 :50
a 1: 80 a mierka optického modelu voči mapovému
podkladu bola v dvojnásobne menšej mierke. Na kaž-
dom stereograme bolo odmeraných po 95 údajov.
Hodnoty odmeraných údajov sme porovnalí so sku-

točnými rozmermi modelových predmetov. Zístíli sme
odchýlky pri 17I vyhodnotených rozmeroch [3].
V tabul'ke 1 sú vyhodnotené odchýlky v % pre základ-

nicový pomer bly ~ II I° a mierku 1 :25 a I :50, ktoré
považujeme za optimálne na meranie tvaru zrn skalné-
ho materiálu.
Keď uvážime, že zrnitosť kameniva určeného do sy-

paných hrádzí obsahuje cca 70 % kamel10v o rozmeroch
d > 200 mm, móžeme podl'a tabul'ky I konštatovať, že
odchýlky fotogrametrického vyhodnocovania od reál-
neho tvaru skalného materiálu neprekračujú stanovené
kritérium 15 %. Fotogrametrické vyhodnotenie svojou
presnosťou vyhovuje určovaniu zrnitosti a tvaru kame-
niva do konštrukcie násypov typu "rock-fill".

5. Záver

Meranie tvaru zrn a zrnitosti skalného materiálu metó-
dou pozemnej stereofotogrametrie spÍňa požiadavku,
aby odchýlka u rozmerovo prevládajúcich zrn kameni-
va neprekročila 15% voči skutočnému rozmeru. Popísa-
ná technológia vyhodnocovania zodpovedá prístrojové-
mu vybaveniu, ktoré smemali k dispozícii. Výkonnejší
vyhodnocovací systém umožní skvalitniť a zrýchliť vy-
hodnotenie a vylúči analógovú zložku merania rozme-
rov zrna z mapového podkladu. Následné počítačové
spracovanie výsledkov vyhodnotenia poskytuje všetky
charakteristiky potrebné na kvantifikačné hodnotenie
granulometrie a tvaru kameniva, preto nie sú potrebné
ďalšie dodatkové merania. Perspektíva výstavby, či už
ďalších priehrad typu "rock-fill", alebo vysokých násy-
pov dopravných stavieb, poskytuje netradičnú aplikač-
nú možnosť využiti a pozemnej fotogrametrie v úlohách
geotechnickej praxe.
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Problematika evidencie
vlastníckych vzťahov
k nehnutel'nostiam na Slovensku

Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

Evidovanie nehnutel'ností a evidovanie vlastníckeho
práva k nehnutel'nostiam má u nás tradíciu siahajúcu
do históríe. Povodné evidenčné nástroje bolí jednoúče-
lové s funkciou ochrany vlastníckeho práva a s funk-
ciou využiti a na daňové účely. Pre každý účel bol a ve-
dená samostatná evídencia. Majetkovoprávnym účelom
slúžili verejné knihy (pozemková kniha a menej frek-
ventovaná železničná kniha, vodná kniha a banská kni-
ha) a daňovým účelom slúžil pozemkový kataster.

Po skončení 2. svetovej vojny bol stav týchto dvoch
evidenčných nástrojov, pozemkového katastra a pozem-
kovej knihy (pre jednoduchosť budeme ďalej namiesto
verejných kníh hovoriť iba o pozemkovej knihe), ne-
dobrý. Na polovici územia nebol založený operát po-
zemkového katastra, značná časť katastrálneho operátu
nebola vložkárskym konaním premietnutá v pozemko-
vej knihe, značná časť komasácií neprešla vložkárskym
konaním, vojnové udalosti sposobili stratu resp. zniče-
nie operátov pozemkového katastra a pozemkovej kni-
hy z priestoru 376 katastrálnych území (KÚ) a delenie
nehnutel'ností do spoluvlastníckych podielov dosiahlo
spoločensky neúnosnú mieru (vyskytovali sa i tisíciny).
Samotný charakter pozemkovej knihy sposoboval, že
napriek intabulačnému princípu zápisu vlastníckeho
práva v pozemkovej knihe v určitom počte prípadov
z rozmanitých príčin k zápisu zmeny vlastníckeho práva
nedošlo. Najčastejšie sa intabulačný princíp nedodržo-
val v KÚ so starými povodnými pozemkovoknižnými
zápisnicami, kde sa objavuje najviac neusporiadaných
právnych vzťahov. Pritom na označenie vlastníkov sa
vo vačšine prípadov okrem mena a priezviska nepouží-
vali ďalšie identifikačné údaje, z čoho rezultovali záme-
ny osob - vlastníkov a nedorozumenia.

2. Stav pred prijatím zákona o evidencii nehnuterností
(EN)

V dosledku spoločenských premien po 2. svetovej vojne
a najma po februári 1948 došlo k zásadným zmenám
v systéme vlastníckych vzťahov, a tiež v evídencii vlast-
níckeho práva k nehnutel'nostiam. Vydaním Občianske-
ho zákona č. 14111950 Zb. v pozemkovej knihe prestal
platiť intabulačný princíp a začala platiť zásada, že
vlastnictvo k nehnutel'nosti sa nadobúda samotnou lis-
tinou. Týmto sa začal evidovaný stav v pozemkovej kni-
he rozchádzať so skutočným právnym stavom aj v tých
priestoroch, kde dovtedy bola pozemková kniha dobre
vedená a aktualizovaná.

Snahy o presadenie užívacích vzťahov ku kolektivizo-
vaným formám využívania pol'nohospodárskej pody

a lesnej pody oproti tradičným vlastníckym vzťahom
boli sprevádzané zjednodušeným pohl'adom na evi-
denčné nástroje na evidovanie nehnutel'ností i evidova-
nie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam.

Dňom I. 4. 1964 sa prestali vykonávať zápisy do po-
zemkovej knihy. Výpisy znej sa vydávajú dodnes.

3. Zákon o EN a realizácia evidencie vlastníckeho práva
k nehnutel'nostiam z neho vyplývajúca

Vydaním Občianskeho zákona č. 40/1964 Zb. a zákona
č. 22/1964 Zb. o EN (ďalej iba zákon o EN) bol o rezor-
tu geodézie a kartografie zverené evidovanie právnych
vzťahov k nehnutel'nostiam [I] a [2]. Vedenie EN bolo
pokračovaním a zdokonalením evidovania nehnutel'-
ností z rokov 1955-1960 označovanej ako evidenci a
pody. Už táto bola v priestoroch kolektivizovaného ex-
travilánu oríentovaná na užívanie nehnutel'ností a uží-
vacie vzťahy k nehnutel'nostiam.

Zákon o EN zlúčil predchádzajúce evidenéné nástro-
je. Svojou obsahovou i formálnou výstavbou zodpove-
dal úrovni rozvoja výrobných síl a výrobných vzťahov
dosiahnutej v I. polovici šesťdesiatych rokov a vtedajšej
úrovni legislatívy. Jeho funkcia utlmovať vedomie vlast-
níka o jeho vlastníckom práve a preferovať užívacie
vzťahy k nehnutel'nostiam v kolektivizovanom extra vi-
láne, ale i v intraviláne, je zrejmá z textu § I zákona
o EN, kde sú zadefinované ciele EN: plánovanie a ria-
denie hospodárstva, najma pol'nohospodárskej sféry,
ochrana socialistického spoločenského vlastníctva
a osobného vlastníctva občanov, správa národného ma-
jetku, ochrana pol'nohospodárskeho podneho fondu
a lesného fondu. V súbore funkcii absentuje úloha
ochrana súkromného vlastníctva.

Z textu § 2 odst. I zákona o EN: "V EN sa vyznačujú
všetky nehnutel'nosti ... , ďalej vlastnícke vzťahy ... H

by sa mohlo zdať, že ide o všetky vlastnícke vzťahy, te-
da i o súkromné vlastníctvo nehnutel'ností. Ale už zdo-
vodnenie k zákonu o EN nielen že zdovodňuje, ale aj
špecifikuje, a to nad rámec uvedenej textácie § 2 ods. I
zákona o EN evidenciu vlastníckych vzťahov: "Pol'no-
hospodárske a nepol'nohospodárske pozemky vo vlast-
níctve občanov, ktoré sú v spoločenskom alebo náhrad-
nom užívaní, budú evidované zjednodušenou formou.
Vo výnimočných prípadoch, kde by doterajšie súkrom-
né vlastníctvo k združeným pozemkom bolo potrebné
zisťovať (napr. pri vyvlastnení), bude možno potrebné
údaje zistiť z doterajších operátov a dokladov založe-
ných v zbierke listín pozemkovej kníhy alebo u orgánu
geodézie. "

Tento cíelený dískriminačný charakter zákona o EN
bol potvrdený í textácíou nadvaznej vykonávacej vy-
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1964-1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1964-1990 súhrnný počet+
(KU)

Bratislava - 3 4 3 4 3 2 I 20 20
okresy bývalého
Západoslovenského
kraja 285 59 102 121 125 107 96 87 982 1095
okresy bývalého
Stredoslovenského
kraja 150 42 103 113 116 118 III 69 822 I 171
okresy bývalého
Východoslovenského
kraj a 573 65 72 83 96 90 99 79 1 157 1239
Slovenská
republika 1008 169 281 320 341 318 308 236 2981 3525

hlášky č. 23/1964 Zb., ktorá upravuje evidovanie vlast-
nickeho práva k nehnutel'nostiam v § 7, ods. (3) v roz-
pore so zákonom: "Pol'nohospodárske a lesné pozemky
vo vlastníctve občanov budú sa zobrazovať v mapách
a evidovať podl'a parcelných čísel len pri tých pozem-
koch, ktoré nie sú užívané socialistickou organizáciou
alebo nie sú v náhradnom užívanÍ."
Dósledkom tejto právnej úpravy evidovania vlastníc-

keho práva k nehnutel'nostiam je, že celá činnosť zapi-
sovania právnych vzťahov (zakladania lístov vlastníctva
- LV) v období 1964- 1990 či už podl'a dochádzajú-
cich listí n alebo vyšetrovaním v obci (tzv. druhá etapa
zakladania evidencie právnych vzťahov - ZEPV) sa
v zásade vzťahuje iba na intravilán a osobitné časti ex-
travilánu s vylúčením kolektivizovaných častí pol'no-
hospodárskej a lesnej pódy.
Ďalšou negatívnou stránkou súčasnej právnej úpravy

EN je to, že neupravuje ani postup pri zakladani evi-
dencie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam v prípa-
doch nedoložených právnych vzťahov k nehnutel'nos-
tiam, t.j. prípadov, keď právny vzťah nemožno doložiť
listínou, ktorá tento stav zakladá alebo osvedčuje [3, s.
36]. S nedoloženými právnymi vzťahmí k nehnutel'nos-
tiam úzko súvisí rozdrobenosť pozemkového vlastníc-
tva, ktorá od roku 1945 ešte vačšmi narástla, lebo dele-
nie pozemkov v prípade dedičstva nebol o žíadúcim
spósobom regulované. Napr. v KÚ Rudína, okres Čad-
ca, na LV č. 208 je zapísaný spoluvlastnícky podiel
88800/14745600, čo v desatínnom vyjadrení predsta-
vuje 0,006 022 I z celku.
Napriek tomu, že prehl'ad postupu ZEPV k nehnutel'-

nostíam vyšetrovanim v obci, tzv. 2. etapa ZEPV (pozri
tabul'ku I), by mohol na prvý pohl'ad pósobiť uspokoji-
vo, práve preto, že ide íba o intravilány a preto, že ne-
boli riešené súčasne í nedoložené právne vzťahy, ne-
možno so súčasným stavom vysloviť spokojnosť. V pr-
vých rokoch zakladania evídencie právnych vzťahov vy-
šetrovaním v obci boli do programu zaraďované obce
s predpokladom malého počtu nedoložených právnych
vzťahov, a teda s vysokou "úspešnosťou" založenía eví-
dencie. Táto úspešnosť sa postupne zmenšovala, až
v polovici osemdesiatych rokov prišli do programu aj

obce, v ktorých "úspešnosC" založenia právnych vzťa-
hov bola nulová, t.j. nebol zaevidovaný ani 1 právny
vzťah čiže založený LV, t.j. v plnom rozsahu išlo v obci
o nedoložené právne vzťahy. Viac-menej reprezentatív-
ny obraz o "úspešnosti" ZEPV k nehnutel'nostiam v in-
travi!ánoch vyšetrovanim v obci, resp. o rozsahu ne do-
riešených právnych vzťahov na Slovensku v celkovom
priereze za obdobie 1964-1990, t.j. 70 'Y<,- 75 O/0, ponú-
ka tabul'ka 2. Je zrejmé, že sú rozdiely medzi jednotlivý-
mi bývalými krajmi a ešte vačšie rozdíely medzi jednot-
livými KÚ, ktoré sú spósobené diferencovaným účin-
kom spomínaných vplyvov.
Póvodne boli vkladané vel'ké nádeje do využitia inšti-

tútu osvedčenia štátneho notárstva podl'a § 100 ods. I
Notárskeho poriadku, ktorým štátne notárstvo na žia-
dosť účastníka osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli
byť podkladom na zápis nedoložených právnych vzťa-
hov k nehnutel'nostiam v EN, a to najma pri
- vydržani práv občanov k nehnutel'nostiam podl'a

predpisov účinných do I. 4. 1964, vrátane nedokon-
čených komasácií,

~ reálnej del'be nehnutel'ností uskutočnenej pred I. I.
1951,

- strate alebo zničení pozemkovoknižných operátov,
- strate alebo zničení listiny preukazujúcej právo k ne-

hnutel'nostiam.
Osvedčenie štátneho notárstva má nahradil' stratenú
alebo zničenú listinu a nezaťažiť súd a účastníkov
občianskoprávnym konanim o určeníe vlastníctva k ne-
hnutel'nostíam.
Z viacerých príčin inštítút osvedčenia nepriniesol

očakávaný výsledok do riešenia nedoložených práv-
nych vzťahov, a teda ani do zlepšenía evidencie práv-
nych vzťahov k nehnutel'nostiam. Za obdobie do roka
1990 počet aplikovaných osvedčení štátneho notára na
Slovensku nedosahuje ani tisícku. Ešte menej úspešný
je ínštitút vydržanía nehnutel'nosti do vlastníctva štátu
podl'a § 135/a Občianskeho zákona so súbežným získa-
ním práva občana uzavrieť dohodu o osobnom užívaní
pozemku v limitovanom rozsahu výmery. Pre svoj dis-
kriminačný charakter a pre administrativnu náročnosť
inštitút vydržania bol na území Slovenskej republiky
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Tab. 2 Prehl'ad výsledku ZEPV k nehnutel'nostiam v intravilánoch vyšetrovanim
v obci (2. etapa ZEP.V) v rokoch 1984 a 1985

1984 (tisíc parciel)
1985 (tisic parciel)

počet KÚ ne do ložené ZD (6) důvody nedolože-
z (2) počet z(3)naLV úspešnosť právne vzťahy ných právnych vzťahovzaradených parciel v po 2. etape (4) -z(3)naLVdo 2. etapy

ZEPV intravilánoch zapísané (3) po 2. etape a b c d e
nezapísané

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II)

Bratislava 3 2,2 1,2 55 % 1,0 O 01, 0,6 O 0,3- -- - -
4 17,9 13,4 75 % 4,5 O 0,4 3,1 O 1,0

okresy bývalého 59 42,5 33,0 77% 9,5 0,8 3,6 2,9 1,3 0,9
Západoslovenského kraja - --

102 80,6 63,8 79% 16,8 1,1 3,8 6,5 2,8 2,6

okresy bývalého 42 29,2 17,8 61% 11,4 0,7 3,0 5,4 0,9 1,4
Stredoslovenského kraja - --

103 54,5 32,7 60% 21,8 1,6 7,8 7,8 1,8 2,8

okresy bývalého 65 35,8 24,0 67% 11,8 0,0 3,9 4,9 0,7 2,3
Východoslovenského kraja - --

72 35,8 24,6 69% 11,2 0,4 5,2 4,7 0,5 0,4

169 109,7 76,0 69 'Yo 33,7 1,5 10,6 13,8 2,9 4,9
Slovenská republika - --

281 188,8 134,5 71 % 54,3 3,1 17,2 22,1 5,1 6,8

a - majetkovoprávne neusporiadané parcelácie
b - zmenená konfigurácia pozemkov (potrebný geometrický plán)
c - neusporiadané právne vzťahy (netreba geometrický plán)
d - nezapísané novostavby (na majetkovoprávne usporiadaných pozemkoch)
e - pozemky v užívaní rozmanitých organizácií (sidliská, verejné priestranstvá, stavby a i.)

aplikovaný iba sporadicky v niekol'ko málo desiatkach
prípadov.

Od prijatia zákona o EN sa nepodarilo doriešiť, a te-
da ani založil' evidenciu právnych vzl'ahov k nehnutel'-
nostiam bývalých osadníkovo Ide o právne špecifikum
upravené nariadením ministra - splnomocn.enca vlády
Česko-Slovenskej republiky pre správu Slovenska
č. 63/1919 Zb. a zákonom č. 224/1925 Zb. o vprave po-
merov vzniknutých z usídlenia osadníkov n.3 základe
pomeru námezdného alebo pomerov podobných na ne-
hnutel'nom štátnom majetku na Slovensku a v Podkar-
patskej Rus! (teraz Zakarpatská Ukrajina). Právna
úprava sa dotýka trinástich KÚ okresu Banská Bystri-
ca.

Podobne bol a bezvýsledná séria aktivit smerujúca do
riešenia nedoložených právnych vzl'ahov - majetko-
právne neusporiadaných parcelácií na individuálnu by-
tovú výstavbu. Ich dodatočné majetkoprávne usporia-
danie priam znemožňuje ustanovenie § 141 ods. 4 záko-
na č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon). Podl'a tohto ustanoveni a
dodatočne možno vyvlastniť pozemky, ktoré bol i použi-
té pred účinnosťou tohto zákona na účely, pre ktoré by
mohli byť vyvlastnené a ktoré v dobe vydania stavebné-
ho zákona neboli majetkovoprávne usporiadané, do 31.
12. 1977. Z uvedeného teda vyplýva, že po tomto termí-
ne skór realizované parce1ácie nie je možné majetkovo-
právne usporiadať.

Zložitá, komplikovaná a bez .zmeny legislatívnych
noriem neriešitel'ná situácia evidencie vlastníckeho prá-
va k nehnutel'nostiam sa začala čím ďalej tým vačšmi
prejavovať prvkami evidenčného chaosu. Bola sp6sobe-
ná neblahým dedičstvom minulosti, nedoriešenými

právnymi vzťahmi k nehnutel'nostiam ešte v pozemko-
vej knihe a násilnou likvidáciou súkromných vlastnic-
kych vzťahov k póde po roku 1948. Určitou mierou
k tomu prispel vel'ký sortimentný nárast vlastníckych
a užívacích vzťahov posledných štyridsať rokov, ktoré-
ho ciel'om bolo okrem iného násilne zahmlievať vlast-
nícke vzťahy a nahrádzať ich rozmanitými náhradnými
vzl'ahmi. V bohatstve tohto sortimentu vlastníckych
a užívacích vzl'ahov sme sa prebojovali medzi krajiny,
ktoré tvoria svetovú špičku (súkromné vlastníctvo, oso-
bné vlastnictvo, vlastnictvo čs. štátu, právo osobného
užívania pozemkov, právo trvalého užívania pozemkov,
právo hospodárenia s národným majetkom, právo druž-
stevného užívania, právo užívania na zabezpečenie vý-
roby, právo užívania lesných pozemkov, náhradné uži-
vanie pozemkov, dočasné užívanie podl'a 5 právnych
noriem, záhumienky členov rol'níckych družstiev, oso-
bné vlastníctvo bytov, družstevné vlastníctvo, vlastníc-
tvo spoločenských organizácií, vlastníctvo nesocialistic-
kých organizácií, urbárske vlastníctvo). Z tohto výpočtu
právnych vzťahov k nehnutel'nostiam je zrejmé, že niek-
toré právne vzťahy nie sú reálne evidovatel'né, resp. že
ich nemožno v praxi uplatňovať, lebo sa nevzťahujú
k reálnym pozemkom a prekrývajú sa s inými právnymi
vzťahmi alebo sa s inými nevhodne kombinujú.

I keď platná právna úprava evidencie právnych vzťahov
k nehnutel'nostiam zakotvená v zákone EN v znení zá- •
kona SNR č. 150/1983 Zb. (v Českej republike v znení
zákona ČNR č. 157/1983 Zb.) v niektorých častiach
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v dlhodobej praxi začala plniť deklarované funkcie, za-
čali sa postupne od roku 1954 prejavovať jej nedostat-
ky. Zákon o EN nezodpovedel už ani potrebám spolo-
čenských vzťahov pred 17. novembrom 1989. Tým sk6r
sa jeho nedostatky prejavujú dnes, najma vo vzťahu
k dnešnému chápaniu vlastníctva, vo vzťahu k rozvíja-
júcej sa podnikatel'skej činnosti a k nevyhnutnosti po-
silniť funkcie právneho štátu.
Preto sa pristúpilo k práci na tvorbe novej právnej

úpravy EN a evidencie vlastníckeho práva k nehnutel'-
nostiam. Ciel'om novej právnej úpravy je okrem iného
vytvoriť štátny evidenčný nástroj (budovaný na intabu-
lačnom princípe) na uskutočňovanie funkcií štátu pri
ochrane právnych vzťahov viažucich sa k nehnutel'nos-
tiam. a to bez rozdielu subjektu nehnutel'nosti, resp.
druhu vlastníckeho práva. Ďalšou úlohou pripravova-
nej právnej úpravy EN je zdokonalenie právnej úpravy
štátneho evidovania nehnutel'ností využívaním preno-
tačného princípu. Jeho podstata spočíva v tom, že prí-
slušný orgán republiky vyzve toho, kto tvrdí, že je
oprávneným v právnom vzťahu, ale svoje tvrdenie ne-
maže preukázať, aby do stanovenej lehoty podal na sú-
de návrh na určenie právneho vzťahu, alebo aby požia-
dal štátne notárstvo o osvedčenie skutočností, ktoré sú
podkladom na uplatnenie práva k nehnutel'nosti. V pro-
spech toho, kto podl'a tejto výzvy koná, sa v katastri
urobí predbežný záznam s poznámkou, že právny vzťah
musí byť určený, resp. zamietnutý súdom alebo osved-
čený, resp. zamietnutý štátnym notárstvom. To zname-
ná, že podl'a pripravovanej právnej úpravy v plnom roz-
sahu budú evidované i súkromné pozemky, a to nie úl'a-
vovým sp6sobom, ako doteraz v zákone o EN, lež de-
tailne v súbore geodetických informácií a v súbore po-
pisných informácii.
V d6sledku nového ústavného vymedzenia kom pe-

tencií medzi federáciu a národné republiky (ústavný zá-
kon č. 556/1990 Zb.) prešla zákonná úprava evidencie
právnych vzťahov do p6sobnosti federácie.

Nová právna úprava EN a právnych vzťahov k ne-
hnutel'nostiam bude spočívať vo federálnom zákone
o evidencii právnych vzťahov k nehnutel'nostiam a v zá-
konoch národných rád, ktoré zriadia štátne evidenčné
nástroje - systémy, ktoré budú v súlade s čI. 9 ústavné-
ho zákona Č. 143/1968 Zb. o čs. federácii v p6sobnosti
národných republik [4]. Tieto evidenčné nástroje - sy-
stémy budú obsahovať EN aj evidenciu právnych vzťa-
hov k nehnutel'nostiam, čím zachovajú a využijú vzá-
jomnú spatosť údajov o nehnutel'nostiach a údajov
o právnych vzťahoch k nehnutel'nostiam.
Pripravovaná nová právna úprava EN [4] a právnych

vzťahov k nehnutel'nostiam je výrazom záujmu Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie zdokonaliť štátne
evidovanie nehnutel'ností a právnych vzťahov viažucich
sa k nehnutel'nostiam, zvýšiť efektívnosť právnej úpravy
v tejto oblasti a prispieť k zvýšeni u právnej istoty v súla-
de s potrebami rozvoja spoločnosti.

[I] Zákon Č. 22 Zb. z 31. I. 1964 o evidencii nehnutel'ností
v znení zákona Slov~nskej národnej rady Č. 150/1983 Zb.

[2]Vyhláška Č. 23 Zb. Ustřední správy geodézíe a kartograťie
z 31. I. 1964, ktorou sa vykonáva zákon Č. 22/1964 Zb.
o evidencií nehnutel'ností v znení vyhlášky Č. 133/1965 Zb.
a vyhlášky Č. 26/1984 Zb.

[3] HORŇANSKÝ, 1.: Ako ďalej s evidenciou nehnutel'ností.
GaKO, 37 (79), 1991, Č. 2, s. 35-37.

[4] Návrh zákona SNR o katastri nehnutel'nosti Slovenskej re-
publiky. [Verzia Č. 2 z 1991-02-20.] Slovenský úrad geodézie
a kartograťie.

Do redakcíe došlo: 12. 4. 1991
Lektorovali:

JUDr. Emil Franciscy.
Ministerstvo spravodlivosti SR.

JUDr. Ing. Jozef Gallo.
Trenčín

40 let střední průmyslové školy
zeměměřické v Praze

Ing. Jaroslav Růžek. ředitel střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze

1. září 1991 tomu bylo právě 40 let od chvíle, kdy popr-
vé zasedli do lavic první žáci středni průmyslové školy
zeměměřické v Praze. Důvodem ke zřizení samostatné-
ho zeměměřického studia byla zvýšená potřeba techni-
ků schopných plnit úkoly oboru geodézie a kartografie.
Jednalo se hlavně o práce při vyhotovováni map vel-
kých měřítek, nových topografických map, vypracování
mapových podkladů pro investični výstavbu a dalši.
Zvýšené nároky na teoretické vědomosti a praktické do-
vednosti byly dalším důvodem k osamostatněni studia,
neboť dosavadni řešení, tedy získání a zacvičování pra-
covníků bez odborného vzdělání, a to jak maturantů
gymnázií nebo jiných škol, bylo nevyhovující.
Dnes snad již nikdo nepochybuje, že zřízení samo-

statné střední školy zeměměřického oboru bylo odů-
vodněné a nanejvýš nutné, měla-Ii soustředěná země-

měřická služba zvládnout úkoly, které pro ni vyplývaly
s rozvojem naší společností.

Z výše uvedených důvodů zřídilo minísterstvo škol-
ství od školniho roku 1951/52 vyšší průmyslovou školu
zeměměřickou v Praze (nyní středni průmyslovou ško-
lu). Do dnešní doby je tato škola dosud jedinou samo-
statnou školou v ČSFR vychovávající zeměměřické
techniky. V ostatních krajich se každoročně zřizují jed-
notlivé třídy zpravidla při SPŠ stavebních jako v Brně,
Košicích, Trenčíně, Českých Budějovících, Plzni, Hrad-
ci Králové, Liberci, Duchcově.

V prvním školním roce měla vyšší průmyslová škola
celkem čtyři třídy studia oboru geodézie a bylo stanove-
no, že studíum bude čtyřleté a ukončené maturitní
zkouškou. Škola byla původně umístěna v Praze 5, Na
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počet týdenních hodin
předmět v ročníku celkem

I. 2. 3. 4.
Jazyk český 3 3 3 3 12
Jazyk ruský 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 O O 4
Zeměpis 2 2 O O 4
Nauka o státě 2 O O O 2
Politická ekonomie O 2 2 O 4
Matematika 4 4 3 O II
Deskriptivní geometrie 4 3 O O 7
Fyzika 3 O O O 3
Chemie 3 O O O 3

Geodézie 3 5 3 5 16
Geodetické počtářství 2 3 3 4 12
Pozemkový katastr O 3 5 O 8
Topografie 4 5 3 O 12
Půdoznalství O O 2 O 2
Polni a lesní hospodářstvi O O 2 O 2
Pozemkové úpravy O O O 4 4
Reprodukce map O O O 3 3
Kartografie O O O 3 3
Fotogrammetrie O O O 4 4
Stavitelství O O 3 3 6
Praktické cvičení z geodézie O O 2 3 5
Praktické cvičeni z topografie O O 3 O 3
Organizace O O O 4 4
Tělesná výchova 2 2 3 2 9

36 36 39 40 151

Bělidle, od 1.9. 1952 v Praze I, Malá Štupartská a od
1. 9. 1964 v Praze 9-Hrdlořezích, Pod Táborem 300.
Budova v Hrdlořezích poskytuje vyučování našemu

oboru nesmírné výhody. Je umístěna tak, že se praktíc-
ká cvičení mohou konat v její bezprosřední blízkosti.
Určitou nevýhodou jsou prostorové poměry, neboť
v budově jsou umístěny ještě mateřská škola a nižší stu-
peň základní školy. Budova je ve správě obvodního
úřadu v Praze 9.
Počet tříd v denním čtyřletém studiu v průběhu

historie školy kolísal. Pohyboval se mezi 8-12 třídami
- v posledních 5 letech je stabilní, a to 12 tříd. Ve škol-
ním roce 1990/91 studovalo v denním studiu 394 žáků,
z toho 190 dívek. V současné době se může přihlásit ke
studiu uchazeč z celé ČSFR, neboť již neplatí žádná
omezující kriteria pro přijímání jako dříve.
Studium při zaměstnání bylo zavedeno na škole

od školního roku 1953/54. Byly voleny různé formy stu-
dia jako dálkové, večerní (jen výjimečně), pětileté ~ čí
pro absolventy středních škol tříleté.
V posledních letech zájem o studium při zaměstnání

značně poklesl, takže škola otevírá zpravidla jen I třídu
dálkového pomaturitního kvalifikačního dvouletého
studía.
Do konce školního roku 1990/91 získalo na SPŠ ze-

měměřické v Praze úplné střední odborné vzdělání
s maturitou v denním studiu 3 748 studentů (z toho
I 566 dívek) a 951 studentů (z tuho 507 žen) ve studiu
při zaměstnání.
Nejlepší absolventi pokračují ve studiu na vysokých

školách. Za posledních pět let podalo 191 žáků (43 % ze
všech absolventů) přihlášku na vysokou školu. Přijato

bylo 80 zájemců, což představuje 18%. Ke studiu oboru
geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT v Pra-
ze se přihlásilo za toto období 109 žáků (25 % ze všech),
přijato bylo 49 žáků, tj. II % všech absolventů.
Ostatni žáci odcházejí do praxe. Škola však nemá

zpětnou vazbu od organizace, kam žák nastoupil po
škole, a proto odhadujeme, že k podnikům podřízeným
ČÚGK odchází každoročně 30-40 % absolventů.
Značná část absolventů, hlavně z finančních důvodů,
odchází k investorským útvarům, projektovým a doda-
vatelským organizacím, ČSD a dalším.
Pro výuku jediného studijního oboru 36-55-6 Geodé-

zie platí učební plán schválený ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky s platností od
1.9. 1990. Ve druhých až čtvrtých ročnících probíhá ješ-
tě výuka podle starého učebního plánu platného od ro-
ku 1984. Pro názornost je možno porovnat v tabulce
č. I a 2 učební plán školního roku 1951/52 a současně
platný. Nově schválený učební plán byl vypracován vý-
zkumným ústavem odborného školství v Praze na zákla-
dě přípomínek ze všech škol v ČSFR, na kterých je
zaveden tento studijní obor a je také v souladu s poža-
davky Českého úřadu geodetického a kartografického
v Praze.
Praktická výuka je soustředěna do povinného před-

mětu praxe (obr. I, obr. 2). V nižších ročnících navazu-
je na výuku předmětu geodézie, ve vyšších ročnících
i na výuku mapování, geodetických výpočtů, fotogram-
metrie a ekonomiky.

Kromě týdenní 3-4 hodinové praxe je na konci škol-
ního roku I. a 2. ročníku týdenní učební praxe, ve 3.
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Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkemv ročníku
1. 2. 3. 4.

A. Povinné vyučovací předměty 32 33 33 33 131
1. Společenskovědní 8 8 6 7 29

Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10
Cizi jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - I I I 3
Dějepis DEJ 2 2 - - 4

2. Matematicko-přírodovědné 9 6 3 - 18
Matematika MAT 4(1) 4(1) 3( I) - 11(3)
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Zeměpis ZEM 2 - - - 2
Základy ekologie ZEK I - - - I

3. Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8

4. Odborné 13 17 22 24 76
Deskriptivni geometrie DEG 2(2) 2(2) - - 4(4)
Elektrotechnika ELE - - 2(1) - 2(1)
výpočetni technika VYP - 2(1) - - 2(1)
Kartografické rýsováni KRY 4 2(2) 2(2) - 8(4)
Geodézie GEO 4 3 3 4 14
Geodetické výpočty GEV - 2(2) 4(4) 3(3) 9(9)
Mapováni MAP - 2 2 3 7
Fotogrammetrie FOT - - 3 _00 3
Kartografie KAR - -- - 2 2
Evidence nemovitosti EVN .- - - 3( I) 3( I)
Ekonomika EKO - - 2 - 2
Praxe PRA 3(3) 4(4) 4(4) 5(5) 16(16)
Zaměření
nejsou zavedena

B: Doporučené volitelné vyučovací předměty
Matematika MAT - - - 2 2
Fyzikálni seminář FYS - - - 2 2
Psychologie práce PSP - - - 2 2
Základy stavitelstvi ZAS - - - 2 2
Základv hornictvi ZAH - - - 2 2
Kartografický seminář KAS - - - 2(2) 2(2)
Fotogrammetrický seminář FOS - - - 2(2) 2(2)
Vybrané statě z oboru VSO - - - 2 2

C. Doporučené nepovinné vyučovací předměty
Cizi jazyk CIJ 2 2 2 2 8
Jazyková konverzace JAK 2 2 2 2 8
Cvičeni z matematiky CVM - 2 2 2 6
Fyzikální seminář FYS - - - 2 2
Psychologie práce PSP - - - 2 2
Cvičeni z výpočetni techniky CVT - 2(2) 2(2) - 2(2)

nebo
Psani na stroji PSS - 2 nebo 2 - 2
Sportovní hry SPH 2 2 2 2 2-8
Řízeni motorových vozidel RMV - - 2/- -/2 2
Základy stavíteÍstvi ZAS - - 0- 2 2
Kartografický seminář KAS - - - 2(2) 2(2)
Fotogrammetrický seminář FOS - - - 2(2) 2(2)
Vybrané statě z oboru VSO - 2 2 2(2) až 6

a 4. ročníku l4-ti denní učební praxe. Zde žácí již vyko-
návají rozsáhlejši a komplexnější práce.

Obsah výuky v jednotlivých odborných předmětech
může v rozsahu 30 (Yo měnit se zřetelem k nové technice
a potřebám praxe ředitel školy. Tuto možnost úprav os-
nov využiváme velmi často, hlavně se zaváděním výpo-
četní techniky v předmětu geodetické výpočty, praxe.
Ve výuce předmětu mapování se reaguje na změny
v předpisech týkajících se mapování ve velkých měřít-
kách, vedení evidence nemovitostí, zaměřování poloho-
pisu pro strojové zpracování a další.

Aby žáci měli možnost poznat prac\ u organizací,
u nichž budou po absolvování školy nastupovat do pra-
covního poměru, organizuje škola u podniků podříze-
ných ČÚG K dobrovolnou prázdninovou praxi žáků
(zpravidla 3týdenní).

Pro výuku geodetického počtářstvi a praxe má škola
v současné době velmi dobré vybavení. Celková hodno-
ta odborných sbírek (v pořizovacích cenách) dosahuje
téměř hodnoty 5 miliónů Kčs. V odborných sbirkách
jsou např. tyto přistroje:
3 světelné dálkoměry (RETA, EOT 2000, EOK),
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Obr. I Odborná učebna v.,'početní techniky a geodetick.ých
vÝpočtů. Mikropočíta(' PMD-85 s kartometrem KAR A2/M

30 vteřinových teodolitů ZEISS Theo 010, 49 minuto-
vých teodolitů Theo 020, II přistrojů DAHLTA, 10 pří-
strojů REDTA,
30 nivelačních přístrojů (Ni 025, Ni 050, Ni 021 A),
15 přístrojů NI 007, Ni 002, Ni 004, 6 přístrojů BRT
006,
I provažovač PZL, fototeodolit, 3 stereokomparátory,
2 gyroteodolity a další.

Odborná učebna výpočetní techniky a geodetických
výpočtů je vybavena např. 2 počítači PCI AT včetně pří-
slušenství, II mikropočítači CONSUL 2717-2 včetně
jednotky pružného disku, 4 mikropočítači IQ 151 G, 2
mikropočítači PMD-85, I tiskárnou DZM 180, I karto-
metrem KAR A2/M, 2 souř. zapisovači, 130 kalkuláto-
ry SHARP EL 508 A, 67 kalkulátory SHARP EL 504
(částečně programovatelné) a dalšími přístroji.

Určité potíže jsou s vybavením kartografickými po-
můckami. Škola by nutně potřebovala získat automatic-
ký koordinátograf a větši množství jednoduchých po-
lárních transportérů pro drobné práce.

V rámci dobře a pravidelně pracujícího poradního
sboru škola trvale spolupracuje s ČÚGK a jemu podří-
zenými podniky. Prostřednictvím jednotlivých členů
poradního sboru má škola úzkou návaznost na praxi
a naopak pracovníci podniků mohou určitým způso-
bem i ovlivňovat budoucí odborný profil absolventa.

Z iniciativy bývalého Geodetického a kartografické-
ho podniku v Praze a za účasti pracovníků ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy byl vypracován záměr,
jak rozšířit výuku kartografie na naší škole.

Na základě dlouholeté patronátní smlouvy se státním
podnikem Geodézie Praha škola každoročně pořádá
exkurze do výpočetního střediska a provozu fotogram-
metrie.

Se zavedením nové vyhlášky o ukončování studia na
středních školách je možno konstatovat, že nová část -
tzv. praktická část maturitní zkoušky silně ovlivnila
praktické dovednosti žáků. Nyní musí každý žák u ma-
turitní praktické části zkoušky samostatni prokázat své
vědomosti, dovednosti ze všech odborných předmětů.
Každý žák provede vypracování celé úlohy samostatně,
ať už se jedná o měřické práce v terénu, výpočetní či zo-
brazovací práce.

V duchu dobré tradice se i naši současní profesoři za-
bývají tvorbou učebnic, skript a jiných učebních textů.
Za všechny připomínám připravovanou učebnici mapo-
vání, geodézie, geodetických výpočtů a deskriptivní ge-
ometrie, v jejichž autorských kolektivech jsou Ing. Be-
nešová, Ing. Mlčková, prof. Kobrlová aj.

Za posledních 10 let, která uplynula od minulého
"kulatého" výročí školy, se mnohé změnilo i v perso-
nálním obsazení. V roce 1986 odešel do důchodu
v pořadí druhý ředitel, Ing. Jan Dvořák. Do důchodu
trvale odešla i dlouholetá hospodářka školy paní Věra
Jindráková, ze sboru pak Ing. Z. Mašín, Ing. F. Proků-
pek, Ing. M. Váchal a prof. S. Binderová. Se školou se
rozloučila i paní školnice B. Konvalinová.

Na jiná pracoviště odešli Ing. P. Brádler, Ing. J. Von-
draš a Ing. J. Zastoupil.

Profesorský sbor byl doplněn o nové, mladší členy,
zejména také se zavedením angličtiny jako povinného
předmětu. Jsou to prof. I. Hájková, Ing. J. Lebeda,
prof. J. Pechová, Ing. E. Pilná, Ing. A. Procházka,
RNDr. I. Šimková, prof. E. Švarcová, RNDr J. Teller,
Ing. M. Vrbová, Ing. J. Vostřel, prof. M. Zuzaňáková.
Na zkrácený úvazek vyučují na škole prof. K. Dostálo-
vá, prof. E. Jelínková, Dr. L. Medunová a prof. D. Ka-
šová, za níž byla do funkce zástupkyně ředitele jmeno-
vána prof. E. Kobylková.

Škola má také své bolestné ztráty. Nikdy nezapome-
neme na Ing. A. Buršíka, Ing. E. Kriegelsteina a Ing. M.
Nezvalovou, kteří zemřeli během dvou posledních let,
a my jsme dosud nepřivykli myšlence, že již mezi nás
nikdy nepřijdou.

Od I. ledna 1991 má škola právní subjektivitu, jsme
tedy svými hospodáři na svém. Protože se ze všech škol
postupně odstraňují všechny prvky, které neměly s vyu-
čováním nic společného, např. brigády apod., chceme
věřit, že se škole bude dařit dobře. Chceme být důstoj-
nými pokračovateli všech našich předchůdců, kterým
byla průmyslová škola nejen pracovištěm, ale částí živo-
ta.
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10. zasedání X. regionální
skupiny OSN pro standardizaci
geografického názvosloví

Ve dnech 10.-14. června 1991 se v Praze uskutečnilo
10. zasedání X. lingvisticko-geografické regionální sku-
piny OSN pro standardizaci geografického názvoslovi,
sdružující země východní, střední a jihovýchodní Evro-
py. Pozvání československých hostitelů, pověřených ve-
dením skupiny pro období let 1987-1992, přijalo
z členských zemí Maďarsko a Polsko, omluvilo se Bul-
harsko, ostatní země (Albánie, Jugoslávie, Turecko) se
nezúčastnily.
Československou delegaci vedl ing. I. Horňanský,

CSc., předseda SÚGK, dalšími členy delegace byli
předsedové a tajemnící Názvoslovných komisí při
ČÚGK a SÚGK. Polskou delegaci vedl předseda Ko-
mise pro standardizaci geografických jmen mimo území
Polska při ministerstvu školství Polské republiky prof.
J. Kondracki, členem delegace byl mj. předseda Komi-
se pro standardizaci jmen sídel a fyzickogeografických
objektů z území Polska při radě ministrů prof. K. Ry-
mut. Maďarský Výbor pro standardizaci geografického
názvosloví zastupoval dr. B. Pokoly. Zasedání předse-
dal vedoucí československé delegace.
Účelem zasedání bylo posoudit práci názvoslovných

komisí, stav plnění společných závěrů z předcházejicí-
ho zasedání (Bratislava, 1989) a připravit společné sta-
novisko skupiny k bodům programu 15. zasedáni Sku-
piny expertů OSN pro geografické názvosloví, jež se
bude konat v září t. r. v Ženevě.
Po zahájení a schválení pracovního programu zástup-

ci zúčastněných delegací přednesli zprávu o činnosti
v oblasti standardizace geografického názvosloví v jed-
notlivých zemích za poslední dva roky. Ve svých pří-
spěvcích věnovali pozornost vydávání aktualizovaných
seznamů jmen států a jejich částí, připravovanému více-
jazyčnému Slovníku technických termínů používaných
při standardizaci geografického názvosloví, problemati-
ce toponymických návodů (Toponymic Guidelines) pro
zahraniční uživatele národního názvosloví, obtížim spo-
jeným s uskutečňovánim doporučené redukce v použÍ-
vání exonym, vydávání národních názvoslovných se-
znamů (gazetteers) a problematice spojené s letošním
vydáním regionálního Mezinárodního slovniku geogra-
fických termínů užívaných na obecně zeměpisných ma-
pách, připraveného NK při ČÚG K (ukázka slovníku
byla předložena).
Následující příspěvky do diskuse se týkaly zejména

rozporů provázejících důslednou aplikaci mezinárodně
doporučených systémů transliterace nelatinkových pí-
sem do latinky (Iatinizace). Bylo konstatováno, že
úspěšnost aplikace závisí v prvé řadě na rozsahu použí-
vání těchto systémů v zemích, které je vypracovaly pro
převod vlastního písma do latinky, a to jak v kartogra-
fických dílech, tak i v oblastech spojených s využíváním
geografických jmen, dále na existenci dostatečného
množství a rozsahu map v latinizované formě vydáva-
ných v daných zemích pro zahraniční uživatele a na
existenci seznamů geografických jmen těchto zemí.

Z názvoslovných publikací prezentovaných na zase-
dání nejvíce zaujal polský názvoslovný seznam "Nazwy
geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej" z r. 1991, obsa-
hující jména cca 28 tisíc administrativných jednotek,
historických regionů, sídelních a fyzickogeografických
objektů v podrobnosti mapy 1:500000. ČSFR předloži-
la mj. publikaci Geografické názvy Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky, vydanou v r. 1991 společně
Slovenským úřadem geodézie a kartografie a Českým
úřadem geodetickým a kartografickým, která obsahuje
téměř 5 tisíc geografických jmen v podrobnosti mapy
1:750000.
Protokol přijatý na zasedá ni konstatuje klady i nedo-

statky vzájemné spolupráce a doporučuje zúčastněným
stranám např. zlepšení vzájemné výměny publikací, do-
plnění existujicích toponymických návodů o problema-
tiku grafického rozlišení toponym od netoponymického
textu v kartografických dílech a aktivní přístup k využí-
vání informačního bulletinu Newsletter. Je spolu se
zprávami o činnosti zúčastněných zemí (a Bulharska)
k dispozici v Praze a IBratislavě v sekretariátech Názvo-
slovných komisí ČÚGK a SÚGK.
(O činnosti názvoslovných orgánů v ČSFR i v zahra-

ničí podrobně informuje ing. D. Fičor v článku "Štan-
dardizácia geografického názvoslovia" v Geodetickém
a kartografickém obzoru, roč. 35, 1989, Č. I, str. 2-9)

Dr. Pavel BoluÍl'.
Zem ém éřickJ" ústav, Praha.

tajemník Názvoslovné komise ČÚGK

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Spomienkový seminár
oJ. Lipskom

9. 4. 1991 sa v Trenčianskych Stankovciach - v rodisku a sú-
časne v mieste uloženia telesných pozostatkov význameného
slovenského kartografa Jána Lipského - uskutočnil seminár
pri príležitosti 225. výročia jeho narodenia (10. aprila 1766-2.
mája 1826). Jeho iniciátormi i organizátormi bol i : Slovenský
úrad geodézie a kartografie (SUGK). tamojši Obecný úrad
a Miestne zastupitel"stvo. ako aj ~obočka Slovenskej spoločno-
sti geodetov a kartografov pri SUG K.

Podujatie začala verejnou spomienkovou pietou pri renovo-
vanom náhrobku príhovorom starostu obce p. Ing. I. Hrušov-
ského, kultúrnymi prispevkami žíakov míestnej školy a odhale-
nim pamatnika (autor. akademický sochár M. Struhárík) staro-
stom a predsedom SUGK p. Ing. I. Horňanským, CSc. Milú
slávnosť ukončíli pritomni zaspievaním hymnickej piesne
"Kto za pravdu horí".

Následný odborný seminár sa uskutočnil v prijemnom a do-
mácimi zanietencami starostlivo pripravenom prostredi mie-
stnej samosprávy a štátnej správy, v ktorom bola inštalovaná
i malá výstavka kópii biografických dokumentov za života
a diela oslávenca a tiež expozicia titulov Slovenskej kartogra-
fie, š. p .• Bratislava (SK).
Na seminárí boli prezentované tieto príspevky:

Horňanský, 1.: Ján Lipský. priekopnik kartografie.
Šišmiš, M.: O póvode slovenského kartografa Jána Lipského
za Sedličnej.
Prikryl. L.: Život a dielo Jána Lipského.
Šišmiš, M.: O osudoch knižnice kartografa a vojenského od-
bornika Jána Lipského za Sedličnej.
Hájek, M. a i.: Techniky a technológie tvorby a spracovania
máp za života Jána Lipského.
Blašková, K.: Súčasná tvorba a vydávanie faksimile máp.
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Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 9, pp.
190~ 193, 2 tab., 4 ref.

State of oweners' relation to real estates before passing
the hill No. 22/1964 On registration of real estates. Func-
tion of law No. 22/1964 in the sphere of registration of
owners relations and their realization in years
1964-1990. Preparation of a new legel modification of
this registration.

377:528 Praha

RŮŽEK, J.

40 Years of the Secondary Sehool for Geodesy and Survey-
ing in Prague

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991 No. 9, pp.
193-196,2 fig" 2 tab.

Establishment of the independent Secondary School for
geodesy and surveying in Prague in 1951. Forms of study,
education plan, practical lraining, instrumentation. Peda-
gogic activity of the staff.

52833 :528.1

ŠUlTl. J.-KRŠJAK, M.

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991. No 9, pages
179-181. 2 illustrations, 13 bibliographies

Trois procédés sont présentés pour la solution de l'in-
fluence des imprécisions de points ratlachés aux nou-
voaux points, pour la compensation de liaisons de ré-
seaux locaux: porcédé standard, semiefficient et efficienl.
leurs variations, relations mutuelles et propriétés des-
quelles résulteque le procédé standard déforme de ma-
niére importante la réalité.

528.067.4

HOJOVEC, V.-SOUKUP, L.

Solution de la fonetion earetéristique pour projeetion varia-
valente

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991. No 9. pages
182-187. I illuslration, 3 planches, 4 hihliographies

Méthodes ďexpression ďune fonclion caractéristique
pour la déduction ďune projection varia-valente. Déduc-
tion pour une forme optimale lors de l'exigence de géo-
graphie économique, Modifications pour l'arr"t de va-
leurs inadmissibles de la distorsion superficielle. Applica-
tions numériques.

528.482.5 + 528.7

BIlTERER, L.

Mesurage photogrammétrique de la forme des matiéres ro-
eheuses

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991. No 9, pages
188-189,3 illustrations. I planche,4 hihliographies

Méthodes utilisées pour mesurage, de la forme des ma-
tiéres rocheuses. Application de la méthode stéréopholO-
grammétrique: travaux effectués dans le terrain, restitu-
tion photogrammétrique et trailement par ordinaleur des

résultats obtenus. Vérification expérimentale de la préci-
sion du mesurage,

Problémes émanant de I'enregistrement des rapports de
possession vis-a-vis des immeubles en Slovaquie

Geodetický a kartografický obzor. 37, 1991. No 9, pages
190- 193, 2 planches, 4 bibliographies

État des rapports de possession vis-ú-vis des immeubles
avant l'adoption de la loi No n/1964 Rec. sur l'enregis-
trement ďimmeubles (EN). La fonction de la loi No
22/1964 Rec. concernant (EN) dans le secteur de l'enre-
gistrement des rapports de possession et leur réalisation
pendant la période de 1964 ú 1990. Project de loi relatif
ó celui-ci.

40 années ďexistenee de I'Eeole Supérieure d' Arpentage
a Prague

Geodetický a kartografický ohzor, 37, 1991. No 9, pagcs
193-196.2 illustrat;ons, ::' planches

Fondation ďune Ecole Supérieure ďArpentage ú Prague
cn 1951. Formes ďéludes, plan ďenseignemenl. éduca-
tion pralique, apprentissage pratiquc. Équipement ďappa-
reillage. Activités pédagogiques du pcrsonnel enseignanl.

(Do rámca tohoto podujatia zapadá aj príspevok "Spomienka
na osobnosť a dielo J, Lipského", ktorý uverejnil náš časopis
v roku 1991 v čísle 3).
Všetky príspevky sú obsiahnuté v zborníku "Život a dielo J.
Lipského" (Trenčianske Stankovce 9. 4.1991), ktorý bol účast-
nikom seminára poskytnutý už pri prezentácii spolu s fotokó-
piou časti Lipského mapy Uhorska,
Zaujímavá, fundovaná i podnetná diskusi a za účasti asi 50

účastníkov z radov odbornej i riadiacej reprezentácie praco-
visk slovenského rezortu geodézie a kartografie (z celého Slo-
venska), zástupcov ústavov SAV, Trenčianskeho múzea, Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave i miestnej riadiacej
i pedagogickej reprezentácie dokumentovala záujem o oso-
bnosť J. Lipského a zachovanie jeho diela a odkazu. Milou
udalosťou bola aj prítomnosť žijúcich pribuzných J. Lipského
- p. Maxoňovej a p. Šimovičovej.
Po obede (ktorý nebol výnimkou v kvalite ani srdečnosti ce-

lého podujatia) mali záujemcovia možnosť zúčastnil' sa otvore-
nia výstavy ,,0 živote a diele Jána Lipského" v Barborinom
paláci Trenčianského hradu riaditel'om Trenčianskeho múzea
(organizátor výstavy) p. PhDr. L Kuželom. Exponáty (ukážky
prác, osohného nábytku. ohrazov i knižnice) holi požičané -
okrem exemplárov z fondov organizátora výstavy - aj štát-
nym oblastným archívom v Bytči i Bratislave, Maticou sloven-
skou v Martine, štátnym okresným archívom v Trenčine, Kraj-
ským strediskom pamiatkovej starostlivosti - strediskom
Trenčín i od súkromných majitel'ov.

Na večer pripravili vďační "stankovčania" svojmu rodákovi
d6stojnú, slávnostnú akadémiu spojenú s predajom máp z pro-
dukcie SK.
Vydarené podujatie potvrdilo, že stretávanie sa aj pri ta-

kýchto (zdanlivo "len" spoločenských) priležitostiach prináša
tiež rad nových odborných i historicko-kultúrnych poznatkov;
o vzájomnom zbližovani sa r6znych záujmových sfér a o kul-
túrno-mravnom dopade ani nehovoriac ... ° akcii informoval
aj Slovenský rozhlas a slovenská tlač.
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Úprimná vďaka za obetavú a nezištnú oficiálnu pomoc
i osobnú účasť patrí všetkým menovaným (vrátane organizač-
ného garanta p. Ing. J. Brziaka) avšak nemenej i tým, ktorí pre
nás zastanú nezverejnení, ale bez ich srdca, urnu í rúk by sme
nemohli s tak pekným pocitom a tak úprimne vysloviť: "Sr-
dečná vďaka a dovidenia priatelía!"

Ing. Dušan Hrn6ar. CSc ..
(odborn.l' garant podujatia)

V,l'skumnl' lÍstav geodézie
a kartografie v Bratislave

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik / Mensuration,
Photogrammétrie, Génie rural, 1990, Č. 10

Hiiherli. R.: Národný výskumný program "Poda", s. 577-585.
Reiss-Schmidt. S.: Emšský krajinský park, s. 586-591.
Gerher. S.: Uzemné plánovanie na rekreáciu v Sittertoheli, me-
sto St. Gallen, s. 592-596.

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik / Mensuration,
Photogrammétrie, Génie rural, 1990, Č. 11

Masset. F.: Úprava územia: hradaníe konsensu na riešenie
. problémov, ktoré vytvára, s. 621-625.

Eisner. M.: Životné prostredie a doprava: potrehy mobilíty
v modernej spoločností, s. 626-631.

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik / Mensuration,
Photogrammétrie, Génie rural, 1990, Č. 12

Ehneter. F.: Vvmeriavanie a železnica. s. 673 -681.
Sartori. G.: Výpočet trasy korají a korajových zariadeni, s.
682-685.
EJsenegger. St.: Nový korajový zabezpečovací systém SBB
(Svajčiarskych spolkových dráh), s. 686-693.
Griindig. L.: Systém na výpočet trás, s. 694-697.
Ehneter. F.: Banka údajov pevných zariadení: geografický in-
formačný systém SBB, s. 698-702.
Wenk. 1'17.: Banka údajov pevných zariadení ako rozdelený in-
formačný systém, s. 703-704.
Roth. A.-Eugster. E.: Organizácia a ulohy železničnej geodé-
zie, s. 705 - 71 O.

Kartographische Nachrichten, 1990, Č. 5

Giehels. M. - Weher. w.: Metódy zberu údajov pre digitálny
model terénu I: 200000, s. 169-174.
Behrens. J.: Meraternosť a porovnaternosť kartografických in-
formácií, s. 174-177.
Boljen. J.: Interpretácia Koppeho vzorca na popis výškovej
presnosti topografických máp, s. 177-179.
Neugehauer. G.: Podporná uloha geomorfológie pri topografic-
kom mapovaní, s. 179- 182.
Drerer-Eimbcke. O.: K rozvoju a aktuálnej situácii úradnej kar-
tografie Islandu, s. 182- 185.

L1TERATÚRA (k čI. Bitterer L.):

[I] BITTERER, L.: Fotogrametrické vyšetrovanie zrnitosti
horninového materiálu. In: Vedecká konferencia pri pri-
ležitosti os láv 50. výročia SVŠT na Stavehnei fakulte v Bra-
tislave. Bratislava, KMPÚ SuF SVŠT i988, ·s. 192-196.

[2] BITTERER, L.-SLlVOVSKÝ, M.: Fotogrametrické vyše-
trovanie granulometrie a tvaru kameňa pre konštrukcie ty-
pu "ROCK-FILL". In: Zborník referátov z vedeckej konfe-
rencie Inžiníerska geológia, výskum a prax. Bratislava
1991.

[3] EU REŠOV Á. S.: Fotogrametrické určovanie zrnitosti sta-
vehných hmót. [Diplomová úloha.] Žílina, VŠDS 1987.

[4] DIETZE, R.-MENZ, J.: Ein rationelles Vehrfahren zur
Haufwerkanalyze. Neue Bergbautechnik, 10, 1980, Heft 6.

Do redakcie došlo: 26. 3. 1991
Lektoroval:

Doc. Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Katedra geodézie SvF STU

v Bratislave

S mapami se setkáváme na ubrouscích, deštnících, obalech,
účtenkách, šátcích í jiných látkách. V Amsterdamu jezdí ma-
pou vybarvená tramvaj. Amsterodamská devítka svým barev-
ným provede nim potěši kartografy a některé jíné návštěvníky

hlavního města Nizozemska přivede zase tam, kde má zadava-
tel této reklamy své obchodní centrum.

Text a jóto: Ing. Petr Skála.
ČÚGK

PŘEDPLATNÉ
ODBORNÉHO ČASOPISU

GEODETICKÝ
A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
V ČSFR I PRO ZAHRANiČí
ZAJIŠŤUJE POŠTOVNí
NOVINOVÁ SLUŽBA

GREGOR, V.-MICHALČÁK, o.: 40 rokov vývoja Ka-
tedry geodézie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
MICHALČÁK, O.-PETRÁŠ, J.: Podiel Katedry geo-
dézie na vedecko-technickom rozvoji geodézie a fotogra-
metrie
FABIÁN, M.-KOŽÁR, J.-SOKOL, Š.: Test rovnosti
vplyvu refrakcie na obojsmerné merané zenitové uhly
G REGO R, V.- BARTOŠ, P.: Fotogrametrické meranie
pre rekonštrukciu vybraných stavebných objektov
STANĚK, V.-KOPÁČIK, A.-SVOBOOOVÁ, B.
-PLACH, H.-FABIANKOWITSCH, J.: Geodetické
práce pri zaťažovacej skúške mosta Mládeže v Bratislave
PETRAŠ, J.-ČERŇANSKÝ, J.-BARICA, P.: D1ho-
dobé fotogrametrické merania sypanej priehrady Buko-
vec II
BARTOŠ, P.: Fotogrametrické meranie deformácie vod-
nej hladiny v plavebných komorách
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37086 ČESKÉ BUDĚJOVICE,
L1DICKÁ 11
tel. 352 41

301 13 PLZEŇ,
BEZRUČOVA 21
tel. 34077

400 07 ÚSTí NAD LABEM,
KRČíNOVA 797/2
tel. 472 46-7, 472 08

53002 PARDUBICE,
HAVLíčKOVA 1000
tel. 511 665

601 51 BRNO,
MORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 25537

746550PAVA,
PRASKOVA 11
tel. 214360

83405 BRATISLAVA,
PEKNÁ CESTA 15
tel. 281 001, I. 314

97422 BANSKÁ BYSTRICA,
PARTIZÁNSKÁ CESTA 9,
tel. 430 82

04001 KOŠICE,
ČAJKOVSKÉHO 1
tel. 28555

08001 PREŠOV,
KONŠTANTíNOVA 6
tel. 32965
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