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528.236: 528.33
DUŠÁTKO.

D.-VATRT.

V.

<t>AoI1AH,

Informace o pracovním souřadnicovém systému S-JTS
Geodetický a kartografický
6 obr.. I tab" lit. 21

obzor. 37, 1991, č. 8, str. 155-160.

Analýza geodetického systému S-JTSK a možnost jeho zpřesně,ní prostřednictvím vojenského systému S-1942/83. Užitím sedmiprvkové prostorové podobnostní transformace (model Bu~ša- Wolf) je čs. AGS v S-1942/83 převedena na Besselův elipsoid za podmínky, aby suma čtverců rozdílů souřadnic v S-JTSK
a systému získaného transformací
(S-JTS) byla' minimální.
S-JTS má náležitosti geodetického systému. tj. údaje na základním bodě (Hrdo). soubor tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu.

J.-SOKOL

Š.

Varianty odhadu parametrov 1. a 2. rádu v geodetickej sieti budovanej po etapách
Geodetický a kartografický
4 obr" 6 tab" lit. 4

obzor. 37. 1991. č. 8. slr. 160-164.

Spracovanie druhej etapy dvojetapovej geodetickej sicte. Odhady parametrov I. a 2. rádu v troch r6znych variantov. Kvalitativne a kvantitatívne zhodnotenie diferencii medzi odhadmi
vektoro\"

súradníc

a glohúlny'mi

kovariančními

maticami

v jed-

notlivých variantov.

528(437) "1918-1945"
LENKO. D.
K organizácii zememeraěskej
1918 až 1945
C~,,-)Jdii,;k}

á

kal tLJgrafid.;ý

služby v Československu
ObLU •. 37. 199;, é. ti, slr.

v rokoch
16:5- 170.

.\ tab .. lit. 29
Prvé obdobie po vzniku Ceskoslovenskej
republiky - cesty
hradania organizačného začlenenia zemcmcračskcj služby. vývoj v oblasti pozemkového katastra. Zememeračská služba v rezorte vcrejných prác a v rezorte pornohospodárstva. Civilní autorizovaní

technici,

civilní

zememeračsk5'

inžinieri

organizúcie. Úsilic o rozšírenie vysokoškolského
ločenské uznanie zememeračskej činnosti.

a sta\'ovské

štúdia a o spo-

37,

1991,

"1918-1945"
)l.

06 opraHlIlal.\lI11 Tonorpaljlll'leCKOň
CJlY'II:6bl B \fexoCJIOOaKIIII B nepllo~ C 1918 no 1945 rr.

37,

reO.1le3H'IeCKIII1 II KapTOrpaQlII'leCKIII1 06l0P,
NQ. 8, CTp. 165-170,
3 Ta6., .ntn. 29

1991,

nepBbll1 nepllon
nOCJle B03HHKHOBeHII5I4eXOCJlOBauKOH pecny6JlIIKII BblllCKIIBaHHe nYTel1 peWeHII5I opraHII3aUHOHHblX BonpocoB TOnOrpaQlII'leCKOI1 CJlYlK6bI.
Pa3BIIHle B 06JlaCTH 3e\leJlbHOrO KanacTpa. TonorpacP11'lecKall cnYlK6a B Be.1l0\ICTBe 06mecTBeHHblx
pa60T
II B Be.lO\ICTBe CeJlbCKOrO X0351I1CTBa.rpalKLlaHCKlI11 TeXHII'leCKllil nepCOHaJl C nOJlHO">IO'III5I'\IH,rpalKLlaHcKlle
IIHlKeHepbl-reoLle3l1cTbl
II COCJlOBHble opraHH3aUIIII.
YCIL11151, HanpaBcleHHble
Ha paCWHpeHlle
06Y'leHII5I
B BblCUJlIX V'Ie6HbIX 3aBe}leHII5IX II Ha npeCTHlKIIOCTb
ronorpa<jJlI'IeCKIIX pa60T.

528: 347
HICOB4J.1K,

W.

PaccY'II:)\eHlIlI
CKlle nJlaHbl

o BHeceH1I1I IIlVleHeHllň

B l"eOMeTpH'Ie-

reO.1le3H'IeCKHI1 11 KapTOrpaQlH'IeCKIII1 0630P,
NQ. 8, CTp. 170- 172

37,

1991,

Pa3\lbIWneHH5I
06 YCJlOBI151XC03.1laHH5I reo:'>leTpH'IeCKIIXnJlaHOB B 6ynyme:'>1. B03\lOlKHble 113MeHeHH5IB IIX
CO.1eplKaHIIH II HanJlelKameM OQlop:'>L1eHHII.COLleplKaHlle npoBepKH H KOHTpOJl51reOMeTpH'IeCKIIX nJlaHOB
C TO'lKII 3peHII5I COBpe\leHHOro C03naHII5I reOMeTpll'leCKIIXnJlaHOB.

528: 347
TISOVČíK.

W.

06pa60TKa
BToporo
3Tana nBYX3TanHol1 reo~elll'lecKoií ceTII. OueHKa napaMeTpoB
I-ro II 2-ro KJlaCCOB
B Tpex pa3Hblx BapllaHTax.
Pa3HIIua MelKLlYOueHKOI1
BeKTopoB KoopnllHaT
II r.i!06aJlbHbIMII KOBapllaHTHbl\111 \laTplluaMII
B OTLleJlbHblX BapllaHTax B Ka'leCTBeHHOM II KOJlII'leCTBeHHOM OTHOWeHII5IX.

J]EHKO,

FABIÁN. M.-KOŽÁR.

J1.-COKOJ],

reO.le311'1eCKIII1 H KapTOrpaQlII'leCKIII1 0630p,
NQ. 8, CTp. 160-164,4
pliC., 6 Ta6., JlIIT. 4

528(437)

528.33

M.-KO)l{AP,

BapllaHTbI Ol.\eHKl1 napaVleTpoB
l-ro
II 2-ro KJlaCCOB
II reO~elll'leCKOň
ceTII, cOl~aBaeMoň
nO:HanHO

Š.

Úvahy o úpravách geometrických plánov
Geodetický

a kartografický

obzor. 37. 1991. č. 8. str. \70-172

Úvaha o podmienkach
vyhotovovania geometrických plánov
v budúcnosti. Možné zmeny v ich obsahu a núležitostiach. Obsah overovania a kontroly geometrických plánov z pohradu terajšieho vyhotovovania geometrických plúnov.

528.236:

528.33

)lYWATKO,

)l.-BATPT,

I1HljlOp'\lal.\lIl1 O pa60'leň

B.
KOOp~llHaTHOň CIICTe'\le S-JTS

reOne3H'IeCKHI1 H KapTOrpaQlH'IeCKHII 0630p,
NQ. 8, CTp. 155-160,
6 pliC., I Ta6., .ntn. 21

37,

1991,

AHa~1H3 reOne3H'IeCK0I1 CHCTeMbl S-JTSK
H B03:'>IOlKHOCTb ee YTO'lHeHH5I nocpenCTBoM
BOeHHOI1 CHCTe\lbt
S-1942/83.
nYTeM
npH:'>leHeHII5I Ce\lIl')JleMeHTHOI1
npoCTpaHCTBeHHOI1 TpaHcQlopMaUlI1I non061151 (MoneJlb
oypwa-BOJlbQl)
'1eXOCJlOBaUKa51 CIlCTeMa
AGS
B S-1942/83
nepeBeneHa
Ha 3JlJlllnCmw
oecce.Tl5I !lpH
YCJlOBIIII, '1T06bl CYMMa KBanpaTOB pa3HIIUbl KoopnHHaT B CIICTe:'>leS-JTSK
II B CIICTe'\le, nOJlY'IeHHOI1 nyTeM TpaHCQlOp'\laUHII (S-JTS),
6blJla :'>IIIHHMaJlbHOI1.
S-JTS HMeeT CBOI1CTBa reOne311'1eCK0I1 CIICTeMbl, T. e.
naHHble B IICXOnHOMnYHKTe (opno),
YKJlOHeHlle OTBeca
II BblCOTbl KBa3l1reOllna.

528.236: 528.33
DUŠÁTKO.

D.-VATRT,

V.

Information

iiber das Arbeitskoordinatensystem

Geodetický
155-160,6

a kartografický
obzor,
Abb .. I Tab., Lit. 21

37,

S-JTS

1991, Nr. 8, Seite

Analyse des geodiitischen Systems S-JTSK und Miiglichkeit
sciner Vcrbesserung
mit Hilfe des militiirischen
Systems
S-1942/83. Durch dic Anwendung der Sicbenelementenraumiihnlichkeitstransformation
(Modell
Burša-Wolf)
ist das
tschechoslowakische
AGN im S-1942/83 aufs Bessel-ElIipsoid
transformiert unter der Bedingung, dass die Quadratensumme
der Koordinatcndifferenzen
im S-JTSK und des durch die
Transformation gcwonnencn Systems (S-JTS) minimal ist. Das
S-JTS erHillt dic Anforderungen eines geodiitischen Systems; es
hat Angaben ftir den Ausgangspunkt (Brdo), Komplex der Lotabweichungen und Quasigeoidhiihen.
528.33
FABIÁN. M.-KOŽÁR,

J.-SOKOL,

Š.

Varianten der Parameterschatzung der I. und 2. Ordnung in einem nach Etappen gebildeten geodatischen Netz
Geodetický
160-164,4

a kartografický
obzor,
Abb., 6 Tab., Lit. 4

Bearbeitung

der zweiten

37,

1991, Nr. 8, Seite

Etappe eines geodiitischen

Zweietap-

pennetzes. Parameterschatzungen
der I. und 2.' Ordnung in
drei verschiedenen Varianten. Qualitative und quantitative Bewertung der Differenzen zwischen den Schatzungen der Koordinatenvektoren
und den globalen Kovarianzmatrizen
in einzelnen Varianten.

ways of searching for organizatlon incorporating the geodetic
service. Development in the sphere of land cadastre. Geodetíc"
service in the branch of public activities and agriculture. Licenced surveyors and estates organizations. An effort to extend
high school study and for social acknowledgement of geodetic
activity.

528(437) "1918-1945"
528:347

LENKO, D.
Zur Organisation des Vermessungsdienstes
kei in den Jahren 1918 bis 1945
Geodetický
165--170.3

a kartografický
Tab., Lit. 29

obzor,

37,

in der Tschechoslowa-

Consideration
1991, Nr. 8, Seite

Die erste Periode nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik - Wege der Suche nach der Organisationseingliederung des Vermessungsdienstes.
Entwicklung im Bereich
des Grundstuckskatasters.
Der Vermessungsdienst
im Bereich
der 6ffentlichen Arbeiten und im Bereich der Landwirtschaft.
Zivile autorisierte Techniker,
zivile Vermessungsingenieure
und Standeorganisationen.
Bemuhungen um die Erweiterung
des Hochschulstudiums
und um die gesellschaftliche Anerkennung der Vermessungstatigkeit.

528:347
Betrachtung uber Modifikationen
a kartografický

der geometrischen PHine

obzor,

37,

1991, Nr. 8, Seite

Betrachtung uber die Bedingungen der Herstellung der geometrischen Plane in der Zukunft. M6gliche Veranderungen in ihrem lnha1t und ihren Bestandteilen. Der lnhalt der Beglaubigung und Kontrolle der geometrischen Plane aus der Sicht der
gegenwartigen Herstellung der geometrischen Plane.

D.-VATRT.

Consideration on conditions of making site plans in future.
Possible changes in their contents and essentials. Contents of
verifying and checking site plans from the viewpoint of contemporary manufacturing the site plans.

528.236: 528.33
DUŠÁTKO,

D.-VATRT,

Informations

sur le systeme geodesique detra.ail

V.
S-JTS

a kartografický obzor, 37. 1991. No 8, pages
illustrations, I planche, 21 bihliographies

Analyse du systeme géodésique S-JTSK et possibilité de sa précision par systéme militaire S-1942/83. Par utilisation de la transformation par similitude spatiale a sept éléments (modéle Burša-Wolf) le systéme tchécoslovaque S-1942/83 est ramené sur
l'ellipso'ide de Bessel a condition. que le total des carrés des différences des coordonnées dans S-JTSK et du systéme obtenu par
transformation (S-JTS) soit minimale. S-JTS a les dépendances
du systéme géodésique, c'est-á-dire les données du point de hase
(Brdo). un ensemble de déviations de la verticale et de hauteurs
du quasigéo"ide.

FABIÁN. M.-KOŽÁR.

V.

Information on the S-JTS Working Coordinate System
Geodetický
155-160,6

on Arrangement of Site Plans

528.33

528.236: 528.33
DUŠÁTKO,

Š.

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 8, pp. 170-172

Geodetický
155-160,6

TISOVČÍK, Š.
Geodetický
170-172

TlSOVČÍK,

a kartografický
obzor,
fig .. I tab:, 21 ref.

37,

1991, No.

8, pp.

Analysis of the S-JTSK geodetic system and possibility of ils improvement by means of the S-1942/83 military system. Using
the 7-elements spatial hemothetic transformation (model BuršaWolf) is Czechoslovak astrogeodetic network in S-1942/83 converted on to the Bessel's ellipsoid under condition of the minimal sum of squares of coordinate differences between the
S-JTSK and the system after the transformation
(S-HS). The
S-JTS system has essentials of a geodetic system. i.e. the data at
the reference point (Brdo), the set of deflections of the vertical
and quasigeoid heights.

J.-SOKOL,

Š.

Variantes ďé.aluation des parametres du 1" et du 2e ordre dans
un réseau géodésique édifié en étapes
Geodetický a kartografický ohzor. 37, 1991. No 8, pages
160- 164. 4 illustrations. 6 planches, 4 hihliographies
Élabora\ion de la 2' étape ďun réseau géodésique édifié en deux
étapes. Evaluation des paramétres du I" et 2' ordre en trois variantes. Évaluation qualitative et quantitative des différences
entre évaluations des vecteurs de coordonnées et matrices covariantes glohales dans les variantes individuelles.

528(437) "1918-1945"
LENKO. D.
De I'organisation du senice géodésique en Tchécoslo.aquie
rant les années 1918-1945

528.33
FABIÁN, M.-KOŽÁR,

J.-SOKOL,

Š.

Variants of Estimating the 1st and 2nd Order Parameters
Stage-by-Stage Built Geodetic Network
Geodetický a kartografický
160- 164, 4 fig., 6 tab., 4 ref.

obzor.

37.

1991. No.

in the
8, pp.

Processing the 2nd stage of the two-stage geodetic network. Estimates of 1st and 2nd order parameters in three different variants. Qualitative and quantitative evaluating the differences
between estimates of coordinate vectors and global covanance
matrices In individual variants.

Geodetický a kartografický ohzor, 37,
165-170, 3 planches, 29 bibliographies

du-

1991. No 8. pages

La premiére période apres la naissance de la République Tchécoslovaque - chemin de l'incorporation de l'organisation du
service géodésique dans l'administration des travaux publics et
de l'agricultiJre. Techniciens civils autorisés, ingénieurs géodésiens civils et organisations corporatives. Efforts pour étendre
les études supérieures et pour la distinction des activités géodésiques du point de vue phénoméne social.

528:347
TISOVČÍK, Š.

528(437) "1918-1945"
LENKO. D.

Réflexion sur la modification des plans géométriques

On Organization
od 1918-1945

Geodetický
170-172

of Geodetic Service in Czechoslovakia

Geodetický a kartografický
165~ 170,3 tab., 29 ref.

obzor,

The first period after foundation

37,

1991. No.

of Czechoslovak

in Peri8, pp.

Republic _

a kartografický

obzor,

37,

1991. No 8, pages

Réflexion sur les conditions ďélaboration future des plans géométriques. Modifications possibles du point de vue contenu et
procédés. Contenu de la vérification et contróle des plans géométriques du point de vue de l'élaboration actuelle de ces plans.

Geodetický
a kartografický
ročník 37179, 1991, číslo 8

Jak známo, čs. trigonometrická síť byla v průběhu několika desetiletí budována od roku 1920 postupným zhušťováním od I. do V. řádu. Nevznikla tedy jako síť
astronomicko-geodetická
(AGS), ale základem byly
převzaté výsledky observací na 64 bodech rakouskouherské vojenské triangulace z let 1862 až 1898. Její rozměr, orientace a umístění na Besselově elipsoídu byly
převzaty prostřednictvím 42 identických bodů ze zmíněné zastaralé triangulace se všemi nedostatky a chybami.
*) S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické
sítě katastrální (tzv. Křovákovy),
S-1942/83 - nově zpracovaný souřadnicový systém S-1942
v rámcí 2. souborného vyrovnání AGS z roku 1983,
S-JTS - pracovní souřadnicový
systém, modernízovaná
verze systému S - JTSK, vzniklý transformací S-1942/83
na Besselův elipsoid za podmínky, aby [8x8x) a [8y8y)
vzhledem k původnim souřadnicím x, y v S-JTSK byly minímální.

155

Ing. Drahomír Dušátko; CSC .•
Federální ministerstvo obrany 17. Praha.
Ing. Viliam Vatrt. CSc ••
Vojenský topografický ústav. Dobruška

Informace o pracovním souřadnicovém
systému S-JTS

Metodami dynamické družicové geodézie ·byly s vysokou mírou přesnosti a spolehlivosti definovány základní geometrické a dynamické parametry tělesa Země.
Vyšší geodézie tak v podstatě vyřešila svůj historický
úkol - určení náhradního tělesa Země a definici jeho
parametrů. Dnešní úkoly, které před geodézii staví postupující integrace jejích disciplin a nové požadavky
uživatelů, tvoří obsah převratných změn v teoretické
a praktické oblasti.
V průběhu posledních dvou dekád došlo k modernizaci, systémovému zpřesnění stávajících a vzniku nových evropských kontinentálních geodetických systémů
[I], [2]. V průběhu jejich výstavby a v důsledku jejich
vzniku probíhala v Evropě analýza kvality, modernizace a zpřesňování klasických národních polohových sítí.
Klasické polohové sítě vznikaly v průběhu poměrně
dlouhého časového období a v závislosti na mezinárodních a specifických národních podmínkách. Odtud také
pramení společné nedostatky, jako jsou:
- vznik a hromadění systematických chyb, typických
mo rozvinovací metodu triangulace (podélný, příčný
a radiální zdvih rostoucí úměrně se vzdáleností od
základního bodu triangulace),
- lokální deformace měřítka sítě, orientace stran sítě
a tím i proměnnou přesnost polohového bodového
pole,
- z toho plynoucí vzájemná nehomogenita a obtížnost
vzájemného navazování a spojování národních sítí.
Výčet těchto nedostatků je charakteristický i pro stávající souřadnicový systém S-JTSK *), vyhrazený dosud
pro potřeby národního hospodářství ČSFR.
Článek podává stručnou informaci o přípravných
pracech pro první etapu modernizace čs. geodetických
polohových základů.

obzor

Zanedbatelný však není ani dlouhodobý vliv několika
generací, které se smiřovaly s historicky vzniklým status
quo a někdy nedoceňovaly pohyb v praxi a teorii geodetických základů v zahraničí.
Při postupném zhušťování tzv. "Křovákovy sítě" měla v roce 1926 již nová měření pro určení souřadnic dalších 268 bodů. Postupné zhušťování trigonometrické sítě bylo dokončeno v roce 1957. Vedle pokračující výstavby této "technické" sítě byly v roce 1930 zahájeny
práce na novém systémovém geodetickém základu, který zahrnoval již astronomické observace, měřeni základen i spojení se sítěmi sousedních států [3], [4]. V rámci
I. souborného geodetického vyrovnání astro no mickogeodetických sítí východní Evropy byly výsledky těchto
prací použity pro geodetickou definici západního okraje systému S-1942 na čs. území. Výsledky nových měření a práce ve prospěch modernizace takto vzniklé národní AGS (nová geodetická úhlová a základ nová,
astronomická a gravimetrická měření, moderní určení
charakteristik tíhového pole Země) byly vhodně použity při 2. souborném vyrovnání Jednotné astronomickogeodetické sítě (JAGS), jehož výsledkem je dnes souřadnicový systém S-1942/83. V roce 1968 došlo k opatření, jehož důsledkem bylo znovuzavedení katastrální,
technické sítě JTSK do národního hospodářství a tím
také k oddělenému vývoji astronomicko-geodetické
sítě
(AGS) vzhledem k požadavkům civilní praxe. vývoj
AGS byl prakticky určován vývojem geodetických základů v rámci souřadnicového
systému S-1942, který
byl na čs. území vyhrazen pro potřeby armády.
Tímto odděleným vývojem AGS od JTSK byla prakticky určena i další perspektiva čs. geodetických polohových základů. Dnes na našem území vedle sebe exístují dvě kvalitativně odlišná bodová pole - zastaralé
v S-JTSK a v současné době dosud moderní, ale klasické v systému S-1942/83. Souběžně oba systémy dnes
absorbují pouze změny, získané v průběhu údržby polohových geodetických bodů v terénu. Obecně známé nedostatky S-JTSK jsou při plánování prací uvažovány
v závislosti na náročnosti díla, tj. buď se stávající bodový podklad S-JTSK použije, nebo se vybuduje kvalitnější nová lokální síť.
Imperativem současné doby je maximální zhodnocování všech společenských prostředků, investovaných do
všech odvětví národního hospodářství i státní správy.
Geodetické polohové základy jako součást národního
bohatství jsou zároveň i nástrojem realizace ekonomických, státních zájmů ČSFR.

3. Předpoklady
základů

modernizace čs. geodetických polohových

Zvýšení kvality bodového pole S-JTSK není pouze problémem zpracování a využití všech poválečných měření
(případně jejich doplnění) a využití výsledků 1. a 2.
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souborného vyrovnání čs. geodetických základů. Vážným nedostatkem, který se plně dotýká obou exist,ujících systémů, je prohlubující se rozpor mezi reálnou
polohou stabilizací bodů v terénu a jejich teoretickou
polohou, danou souřadnicemi. Řada evropských států
našla teoretická a praktická, ekonomická východiska
• a realizuje práce ve prospěch zpřesnění a zreálnění geodetických polohových
základů včetně optimalizace
.konfigurace sítí a využití moderních, výkonných technologií pro rychlé určování souřadic bodů v terénu s geodetickou přesností. V čs. podmínkách byla tato úloha
doporučována a navrhována k realizaci v řadě prací [5],
[6] a další, např. [21].
Vzhledem k předpokládaným
nákladům, rozsahu využívání S-JTSK při velko- i středně měřítkovém mapování a dosud platnému ustanovení S-JTSK pro civilní
sektor bylo v topografické službě ČSA již v roce 1983
navrženo ve vzájemné spolupráci složek civilní a vojenské geodetické služby variantní a víceetapové řešení
problematiky [7], [8], [9]. Limitující podmínky byly stanoveny apriorně takto:
- zachování Besselova elipsoidu jakožto referenční
plochy i Křovákova zobrazení,
- zachování kvality bodového pole S-1942/83,
- dosažení minimálních rozdílů mezi souřadnicemi SJTSK původního a S-JTSK zpřesněného (pracovního S-JTS),
- definování jednoznačného
transformačního
vztahu
mezi zpřesněným S-JTSK a S-1942/83, jediného pro
celé státní území.

Získání systémových, metrických a prostorově přiřazených kvalitativních informací o S-JTSK však předpokládá jeho porovnání s kvalitativně vyšší informační
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úrovní. Tou je dosud v čs. podmínkách nově zpracovaná čs. AGS v S-1942/83 a do její konstrukce na Krasovského elipsoidu vyrovnané trigonometrické sítě 1.~4.
řádu. Tato rozsáhlá práce byla prakticky skončena v roce 1988, díky společnému úsilí vojenské a civilní geodetické sl užby [10]. V tomto roce proběhly ve VTO PÚ za
podpory vedeni TS ČSA a doporučení tehdejší 4. komise čs. geodetické služby [II] tyto práce;
a) určení identických bodů čs. AGS v S-1942/83 a SJTSK;
b) definice průběhu kvazigeoidu z S-1942 aproximacemi prostřednictvím prostorové podobnostní transformace do tzv. pracovního systému S-JTS, podle schematu (S-1942/83 -> S-JTSK) = S-JTS;
c) určení geodetických (elipsoidických) výšek W' v SJTS pro identické body s S-1942/83 za podmínky,
aby na bodě AGS BRDO byla H' minimální a aby
převýšení kvazígeoidu vzhledem k Besselově elípsoidu v oríentaci S-JTS (vel mí blízké k orientaci SJTSK) byla pro celou síť vždy kladná a minimální;
d) určení pracovního transformačního
klíče pro sedmiprvkovou podobnostní
transformaci
podle BuršiWolfa mezi S-1942/83 a S-JTS;
e) transformace souřadnic bodů zkušebních, vyrovnaných bodových polí z S-1942/83 do S-JTS po ověření
apriorního předpokladu, že transformované souřadnice bodů budou kvalitativně ekvivalentní souřadnicím v S-JTS, získaným vyrovnáním na Besselově elípsoidu;
f) transformace tížnicových odchylek z S-1942 do SJTS.
Pro realizaci uvedených prací byl u vojenské topografické služby vytvořen programový aparát, resp. automatizovaná technologie, která poskytovala požadované výstupy podle stanovených podmínek. Po kompletaci sou-
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řadnic B, L Ci nadmořských výšek bodů čs. AGS v S1942/83 a v S-JTSK byly ve spolupráci s bývalým Geodetickým a kartografickým podnikem Praha (GKP) přezkoušeny centricity všech 128 bodů čs. AGS v obou
systémech. Plně byly potvrzeny identity 101 bodů, načež následovala I. iterace výpočtu koeficientů transformačního klíče mezi S-1942/83 a S-JTS s použitím programu [12] s kontrolou programem [13]. Přibližné výšky
kvazigeoidu v S-JTSK byly pro I. iteraci použity podle
práce [14], [15]. Pro 2. iteraci výpočtu koeficientů transformačního klíče mezi oběma systémy již byly použity
výšky kvazigeoidu v S-JTS z I. iterace redukované
o konstantu tak, aby byla splněna podmínka ad c). výpočty byly opakovány v iteračním cyklu, který mohl být
ukončen po 4. iteraci, kdy
- změny výšek kvazigeoidu byly menší než sama přesnost určení výšek kvazigeoidu v S-1942/83,
- rozdíly měřítek ze dvou po sobě jdoucích iterací při
výpočtu koeficientů transformačního
klíče se přiblížily k nule.
vývoj

hodnot

transformačních
parametrů translace
R" R" RJ je uveden na obr. I.
Po definitivním stanovení parametrů prostorové podobnostní transformace a jejích ověření prostředníctvím [13] byly určeny vektory rozdílů v poloze bodů
obou systémů - S-JTSK a systému S-JTS (víz obr. 2).
Ověření možností převodu polohového bodového pole
1.-5. řádu hromadnou transformací již určeným klíčem proběhlo
porovnáním
souřadnic
vyrovnaných
a souřadnic transformovaných,
získaných na identických bodových polích. Z tohoto porovnání vyplynul
jednoznačný závěr, že obě metody jsou rovnocenné, což
mělo nesporný ekonomícký efekt [16]. Pomocí uvedené
technologické linky byly dosud převedeny souřadnice
(dx", dy", dz,,), rotace
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PERSPEKTIVNí POHLED NA PRO BĚH
KVAZIGEOIDU ČSfR

PRŮBtH T11N1covÝCH

OOCHYlfK

5LOtKA

bodů 1.-4. řádu do S-JTS a výsledný datový soubor
poskytnut bývalému GKP k dalšímu využití.
Dalšími programy automatizované technologie byly
týmž definitivním transformačním
klíčem převedeny
veličiny složek tížnicových odchylek, uložené v registru
geodetických a geofyzikálních údajů [14] z S-1942 do
S-JTS. V tomto registru jsou uvedené veličiny včetně výšek kvazigeoidu vztaženy k bodům AGS a k průsečíkům zeměpisné sítě s krokem ,1B = 5; ,1L = 7' 30". Na

v 5.JT~

,

základě tohoto bodového pole veličin v S-JTS byly analyticky vyinterpolovány a vykresleny programem pro
interpolaci v obecném bodovém poli [17] izočáry průběhu kvazigeoidu a složektížnicových
odchylek (viz obr.
3, 4, 5). *)
*) Konstrukční bodové pole kvazígeoidu na obr. 3 je výsledkem řešení ještě pro 2. souborné vyrovnání čs. AGS a svou
přesností již neodpovídá současným možnostem teorie a výpočetního zpracování.
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PROBIH T1%NICOWCH

OOCHYllK

SLO%KA

Údaj
Astronomické souřadnice
z elaborátu S-JTSK
Astronomické
I. souborného

(S-JTSK)
(18)

souřadnice z elaborátu
vyrovnání čs. AGS (19)

qJ

=

íl=

V $·JTS

S-JTS

49° 10' 15,04"
Ir 18'38,68"

(p= 49° 10' 15,06"
íl = Ir 18'38,62"
B = 49° 10' 18,0582"

L= Ir 18'37,9352"

L= Ir 18'37,9203"

Složky tižnicové odchylky podle (15)

-

~= -3,4"
TJ = -0,4"

Výška kvazigeoidu

-

souřadnice

159

~

B = 49° 10'18.0616"

Geodetické

obzor

podle (15)

Perspektivní pohled na průběh kvazigeoidu v S-JTS
je na obr. 6.
Pracovní systém S-JTS lze tudíž považovat za geodetický systém, který nese všechny nezbytné atributy.
Některé údaje na základním bodu AGS BROO jsou
uvedeny v tab. I.

Na základě meziresortní "Koncepce pro modernizaci
a rozvoj čs. geodetických základů", přijaté na Koordinační poradě představitelů resortů geodézíe a kartografie [20] (20. 12. 1990, Oobruška) budou v průběhu roku
1991 zpracovány jejich realizační projekty. V současné
době probíhá v Zeměměřickém ústavu v Praze analýza
~ěřítkových,
směrových a polohových deformací S-

S = + 1,03 m

JTSK porovnáním s S-JTS. Jejím výsledkem bude průkazný diagnostický podklad, který umožní plánování
dalších prací ve prospěch modernizace čs. geodetických
polohových základů. Pracovní soubor S-JTS lze pro jeho univerzálnost vhodně využít při údržbě bodů čs. geodetických polohových základů tak, aby nedošlo ke sní"
žení přesnosti S-1942/83, při studiu vlastností S-JTSK,
výpočtech charakteristik tíhového pole Země, porovnáních s geocentrickými souřadnicemi v technologii GPS,
při spojovacích měřeních s národními sítěmi sousedních států atp. Možnosti takového využití jsou adekvátní podmínkám současného období, kdy jsou řešeny
otázky jednotného mapového díla, problematika ochrany geodetických údajů z hospodářského
i vojenského
hledíska včetně perspektivy výběru geodetického systému.
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Perspektiva zdokonalení a modernizace čs. geodetických základů spočívá v postupném napojení na program rozvoje Evropské sítě ED 87, který jednoznačně
předpokládá orientaci na využití družicových technologií určování polohy (GPS). Úkolem nové podkomise
lAG (Mezinárodní asociace geodetické) pro Evropský
referenční systém (EUREF) je příprava projektů dalších prací. V [20] je uveden variantní přístup řešení uvedené problematiky, vhodný pro čs. podmínky.
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Varianty odhadu parametrov
1. a 2. rádu v geodetickej sieti
budovanej po etapách
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Katedra geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej
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Hlavným ciel'om spracovanie geodetických meram Je
vyčíslenie hodnot tých parametrov, ktoré charakterizujú meraný objekt a určenie ich základných štatistických
charakteristík.
Proces spracovania pozostáva z vybudovania teoretického (deterministického) modelu a adekvátneho stochastického
modelu, ktoré vytvárajú východiskové
predpoklady pre štatistický model odhadu z konkrétnych realizácií meraných veličín. Stupeň aproximácie
použitého modelu je daný prístrojovým vybavením,
resp. jeho presnosťou, metódou merania, výpočtovou
technikou a v neposlednom rade účelom, ktorému má
slúžiť.
Súčasné meracie prístroje nastol'uje rad problémov,

predovšetkým v oblasti objektívnej, kvalitatívnej ínterpretácie nameraných, resp. odhadnutých
parametrov.
Vysoká presnosť meracích prístrojov vyžaduje vytvorenie exaktného deterministického
a stochastického modelu merania, ktorý musí zohl'adníl' nielen všetky rušivé
vplyvy posobiace pri meraní, ale aj logicky nadviazal'
na predchádzajúce merania, resp. výsledky ich spracovania. Len logicky správny model merania nám umožní
využil' všetky informácie obsiahnuté vo vstupných údajoch a efektívne využil' možnosti meracích prístrojov.
V článku na klasickej geodetickej úlohe budovania
etapovej siete (zhusl'ovaní siete), prezentujeme výsledky
troch roznych prístupov k spracovaniu geodetických
meraní.
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Uvažujme dvojetapovú geodetickú sieť (obr. I). Prvú
etapu tvoria body trojuholníka FI-F2-F3. Druhú etapu
reprezentuje obojstranne pripojený a orientovaný poly-
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kde značí
X E RP p rozmerný vektor teoretických hodnot priamo
meraných veličín,
.
PIO, bPI E R k I a P~, b/h E R k2 k I a k2 rozmerné vektory
približných súradníc, resp. prírastkov k približných súradniciam,
C

=

a:~/

p x k I rozmerná

incidenčná

matica vyja-

drujúca vzťah medzi bodmi I. a 2. etapy,
A

=

a:~/

p x k2 rozmerná

2. etapy, s hodnosťou
Zodpovedajúci stochastický
~, =

l;n

f

matica plánu siete bodov
R(A) = k2 -s p.
model zapíšeme

+ CbPI + b/h +

E.

(2)

Stochastický model (2) umožňuje tri varianty odhadu
a I("KM'
Variant I.: Odhad P,' a I~KM bez uváženia vplyvu chýb
bodov I. etapy na body 2. etapy.
Variant 2.: Efektívny odhad P2' a I~KM s uvážením vplyvu chýb bodov I. etapy na body 2. etapy,
bez korekcie PI = Ipl•
Variant 3.:Efektívny odhad P,' a I~KM s uvážením vplyvu chýb bodov I. etapy na body 2. etapy

P,'

s korekciou
gónový ťah s bodmi PI-P2-P3. Pre zjednodušenie riešenia sme súradnice bodu FI zvolili za bezchybné.
Vstupnými údajmi pre proces spracovnia sú:
- výsledky spracovania I. etapy reprezentované vektorom súradníc bodov FI, F2, F3

P1

= (XF1, YFI , Xn,

J';:::, YF.~)'

a jeho kovariačnou maticou Ipl',
- realizácia vektora meraných veličÍn 2. etapy
x = (OJI, OJ" OJ3, OJ4, OJ" dl, d" d3, d4),
a jeho kovariačná matica I = diag {o(~"... , o,~, 05,
.. " 03}·
O vektore x predpokladáme,
že je realizáciou náhodnej premennej ~ ~ Ne E[~], I], kde I = o'Vw +
+ (3d/ 3,.JVd]. Hodnosť matice I je R(I) = p. Matica
V je známa regulárna matica, 3w a 3d sú variančné komponenty charakterizujúce presnosť vykonaného uhlového a dlžkového merania, ktorých pomer je známy.
Ciel'om spracovania je odhad vektora súradníc bodov 2. etapy P,' = (XPI' YPI , XP2, YP" Xp3' YP3)' globálnej
kovariačnej matice (GKM) I~KM vyjadrujúcej vzájomné
stochastické vazby medzi všetkými bodmi I. a 2. etapy.

Spracovanie 2. etapy vykonávame podl'a druhého lineárneho modelu merania (nepriame meranie vektorového parametra) [3, s. 114]. Deterministický model je tvorený p funkčnými vzťahmi
OJ1

PI a Ip1 o hodnoty bPt a bI;r'

Protože odvodenie vzťahov pre varianty riešenia opísané v 3. časti je náročné a nie je ani predmetom tohoto
článku, uvedieme v tejto časti len stručný prehl'ad vzťahov nevyhnutných pre numerickú realizáciu úlohy. Prípadným záujemcom o detailnejšie riešenie odporúčame
Iiteratúru [I], [2], [3], [4].
4. I Variant

I.

Odhad vektora súradníc bodov 2. etapy vykonáme podl'a vzťahu:

Jh) = Pil + bP,' = P20 + (A'I-'A)-'A'I-'Tf,

P,'II)(~2IPI'
Tf=[~-f(.)],

(3)

kde J'e (A'I-'A)I'

p::.*II)

k2 x k2 rozmerná

kovariančná

matica bodov 2. etapy 'vypočítaná podl'a I. variantu.
Kedže I. variant neuvažuje vplyv chýb bodov I. etapy (považuje ich za bezchybné) na body 2. etapy je
štruktúra I~KM nasledujúca:
I,'

= I'II)

GKM

4.2

Variant

=

[IO

P1

O ]
I~,'

(4)

2.

Efektívny odhad vektora

P; vykonáme

podl'a vzťahu:

OJ2

x=

OJs

dl
d4

Pz'(2)(~2IPI' Jh)
Tf

= [~ -

kde je R

1991/161

=

CbPI =

p~ + bP; = P~ + (A'R-'A)-'A'R-'Tf,
f(.)],

(5)

I + CIpIC' pxp rozmerná kovariačná matica
vyjadrujúca presnosť merania v 2. etape pro-
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Bod
Variant· .. 1,2 : ----Variant
3
Mierka elips : ~

o

~.,..•"

.•....

1 228 140.391

402 727.469

402 727.469

F2

x

1 227 729.910

1 227 729.913

402 802.162

402 802.161

F3

Y
x

1 228 275.296

1 228 275.296

Y

403 090.760

403 090.759

etapy vypočítaná podl'a 2. variantu.
Vplyv chýb bodov I. etapy sa premietne aj do I~KM'
ktorú vypočítame:

= I'(2) = [Ip,

5'

GKM

5 ]
I~,'

vyjadrujúca
a 2. etapy.
4.3

Variant

kl x k2 rozmerná

stochastické

vazby medzi bodmi

Pre efektívny odhad vektora P;(3) = p;m a jeho kov ariančnú maticu I~~) = I;~2) platia tie isté vzťahy ako v 2.
variante. Vektor x je však nositel'om nových informácií,
ktoré spresňujú, resp. korigujú vektor Pl o vektor ďPl'
a kovariačnú maticu Ip, o maticu ďX;". Pre P; platí
vzťah

P;
kde v'

=

= Pl + ďp; = Pl + Xp,C'R"IV',

(7)

(q - AďP;) je p rozmerný vektor opráv mera-

ní v 2. etape.
Podobne pre korekciu Xp, o ďX;,. platí vzťah
"

Xp" = Xp, - ďXp,' = Ip, -Xp,C'R-IPi
R

Pi

X~KM

=

R

CXp"

pre 3. variantu bude mať tvar
,,'

= "'(31
""

_.[xP'
-

(9)

Y
x

402 765.284

402 765.284

P2

1 227 856.000

1 227 856.002

Y
x

402 808.400

402 808.400

P3

1 227 915.513

1 227 815.514

y

402 881. 275

402 881. 273

1 227 918.465

=

r

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0,00]
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
230.15 - 64.25
27.92 - 115.26
0.000.00
- 64.25
49.44
12.51
- 4.35
0.000.00
27.92
12.51
210.12 - 104.80
0.00 0.00 - 115.26 - 4.35 - 104.80
123.45

Numerické hodnoty odhadnutých parametrov prvého
rádu (súradníc) pre jednotlivé varianty sú v tabul'ke I.
a v tabul'ke 2.
Globálne kovariačné matice, ktoré sú symetrické
podl'a hlavnej diagonály uvádzame v skrátenom trojuholníkovom tvare (tabul'ka 3, 4 a 5). Rozmer prvkov je
uvedený v mOll.
Pre vačšiu názornosť sú v grafickej i číselnej podobe
uvedené absolútne a relativizované elipsy stredných
chýb. Číselné vyjadrenie absolútnych elips stredných
chýb bodov I. a 2. etapy je v tabul'ke 6. Grafické znázornenie absolútnych elíps stredných chýb bodov I. etapy je na obr. 2, pre body 2. etapy na obr. 3. Relativizované elipsy stredných chýb pre dvojice bodov PI-P2
a P2-P3 sú na obr. 4.

(8)

(I - AX;,.A'R-l).

""GKM

p,

I.

3.

*'

= (12

1 227 918.464

(6)
matica

*c 2)

(1
2

341.0486g, 225.124 m, 75.901 m, 83.371 m,
116.554 m).
X = u2V = ull,' pričom u = u," = 7ce a u = u" = 7 mm.
Vektor Pl je v tabul'ke I. a jeho kovariančná matica je

};

kdeje 5 = -Ip,C'R-IAI~,

(:i)

x

stredníctvom J.: a vplyv chýb bod ov I. etapy
na body 2. etapy prostredníctvom CIp,C',
= (A'R-1A)-1 kovariančná matica bodov 2.

I:

*'

(12

P1

\"_-

I~~2)

(9)

(1~

~

1 228 140.391

Bod

....~--

~

x

10 ,mm

F2

*

= (1(~)= (1(2)

y

F1

...•.

(1~

- ďXp', ,
5'

Vstupné údaje pre spracovanie geodetických meraní 2.
etapy majú numerické hodnoty,
x' = (0.7143g, 172.2824g, 170.7468g, 315.2089g,

Dialekticky a logicky správne zhodnotenie výsledkov
musí zohl'adňovať dve hl'adiská. Z kvantitatívneho hl'adiska nás zaujímajú hodnoty diferencií parametrov prvého rádu (odhad súradníc) a druhého rádu (odhad kovariančnej
matice), medzi jednotlivými
variantmi.
Z kvalitatívneho hl'adiska nás zaujíma význam uvedených diferencií, resp. možn€ dosledky sposobené ich
zanedbaním.
Kvantitatívne hodnotenie jednotlivých variantov je
numericky i graficky uvedené v čas ti 5. Z tabul'ky 1 a 2
vyplýva, že rozdiely medzi vektormi súradníc P;lll a P;(21
= P;(I) a p;(ll = p;m sú minimálne (maximálne 2 mm

1991/162

Fabián. M.-Kožár.

J.-Sokol.

Variant
F x

~

0.00

y
F x
2
y
F x
3
y

1.

0.00
0.00

.

·

~

0.00 0.00 0.00 0.00 :
0.00 0.00 0.00 0.00 :
230.15 -64.25 27.92 -115.26 :
49.44 12.51 -4.35 :
210.12 -104.80 :
123.45 :

.

.

.

Y
Y

P x
3

Y

Variant

F x

0.00
0.00

y
y

F x
y

•
•••••••

•
11 •••••••••

,

••••••••••••••••••••

11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

: 40.89 -7.10 36.55 -4.31
14.59 -4.24 17.47
59.57 -19.15
34.33

X

Y

P3 X
Y

Variant
F x
~

y

F x
2

y

F3 x
y

p

~

0.00

0.00
0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
77.67 -lB.06
35.47

0.00
0.00
11.76
17.42
208.41
•

35.19 -2.33
0.52 17.13
54.41 -8.62
-9.57 28.12
58.57 -11.24
44.61

•
•
•
•
..........................................................................................

x

: 40.89 -7.10 36.55 -4.31
14.59 -4.24 17.47
59.57 -19.15
34.33

Y
X
3

Y

v jednotlivých súradniciach) a z hl'adiska praktických
aplikácií by sme ich mohli zanedbať. Odlišná situácia je
pri odhadoch parametrov druhého rádu, kde sú značné
· Id'
ni) "'(2)
",'(3)
",'(2) _
",'(3)
roz d le y me Zl "';, - "'/1, a "'/1i' ' resp. "'p,' - "'p,'

1.';1).

•••••••••

0.00: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-43.10: 30.90 -6.00 52.18 -20.75 59.24 -33.75
-26.23: -6.60 18.02 -9.90 27.05 -6.71 33.95
-97.16: 5.06 9.81 9.34 11.19 13.52 11.72
89.31 :-17.83 -15.95 -31.55 -14.26 -41.07 -11.24

2

a

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.

y
p X

P

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

y

2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.
230.15 -64.25 27.92 -115.26 : 30.90 -6.00 52.18 -20.75 59.24 -33.75
49.44 12.51 -4.35: -6.60 18.02 -9.90 27.05 -6.71 33.95
210.12 -104.80: 5.06 9.81 9.34 11.19 13.52 11.72
•
•
•
123.45 :-17.83 -15.95 -31.55 -14.26 -41.07 -11.24

p x
~
p

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.

F x
9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11

2

2

163

: 28.28 -5.03 15.74 3.53 11.48 10.61
5.27 -1.40 4.04 1.34 0.63
24.36 -6.81 14.10 12.18
12.97 1.23 0.54
11.78 8.60
8.1j

X

P x

~

obzor

Tabulka3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P
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Š.: Varianty odhadu ...

Vel'ké rozdiely medzi odpovedajúcimi

si prvka-

:mi GKM nemožno v žiadnom prípade zanedbať.

35.19 -2.33
0.52 17.13
54.41 -8.62
-9.57 28.12
58.57 -11.24
44.61

Kvalitatívne hodnotenie obmlidzíme na niekol'ko poznámok. Za správny odhad GKM musíme p.ovažovať
odhad 1."(3), ktorý je objektívnym a exaktným vyjadrením stochastických vlizieb medzi bodmi 1. a 2. etapy.
Použitie 1."(1) pri hodnotení presnosti by viedlo k zvýšeniu presnosti odhadnutých súradníc a k nesprávnej interpretácii v prípade opakovaných meraní. Podobne
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Variant
1:
Variant
2,3
Hi e r ka e li ps

I

---~
--------....--..---.
O'
10 ••• -

i I'(2) napriek tomu, že jej submatice

pootočenie celej siete na bode FI a zmení absolútne
a relativizované elipsy stredných chýb nielen na bode
F2 ale i na bode F3, ktorý je od merania 2. etapy zdanlivo nezávislý.

Variant
Bod

•
[mm]

1.

b

.p

(mmJ

[a]

.
[mm]

Var iant
b
[mm]

.

Var iant

2.

.p
19l

bez straty informácíi. [Kandldátska dizertacia.] Bratislava
1989 - Slovenská vysoká škola technícká. Stavebná fakul-

5, resp. 5' a I;~2)

sú zhodné s variantou 3., nezohl'\ldňuje nové informácie obsiahnuté vo vektore x. Nekorigovaná kovariančná
matica I;l) vedie pri výpočte k vačšim relativizovaných
elipsám stredných chýb medzi bodmi I. a 2. etapy. Variant 3. koriguje vektor daných súradníc PI o op; a kovariančnú maticu Ip1 o OI;1" čo sposobí jednak mierne

[mm]

F2

15.8

5.4

-19.7

15.8

5.4

-19.7

9. :

F3

16.7

7.3

-37.5

16.7

7.3

-37.5

16.2

P1

5.4

2.1

-13.1

6.5

3.6

-15.8

P2

5.2

3.1

-27.8

8.4

4.9

P3

4.3

1.1

43.4

8.1

6.2

3.

b

.p

[mm)

[gl

5.4

-22.5

5.9 ,

-32.5

6.5

3.6

-15.8

-31. 5

8.4

4.9

-31. 5

-32.5

8.1

6.2

-32.5

Hlavným ciel'om uvedeného článku je na konkrétnom
príklade poukázať na význam exaktného postupu spracovania geodetickej siete budovanej po etapách. Variant 3. v danom prípade reprezentuje síce numericky
najnáročnejší, ale zato efektívny a štatisticky optimálny
postup spracovania, ktorý využíva všetky informácie
obsiahnuté vo vstupných údajoch a poskytuje objektívne odhady parametrov prvého a druhého rádu, využitel'né pre dal'šie spracovaie, interpretáciu, resp. štatistické testovanie hypotéz o odhadnutých parametroch. Postup spracovania variantom 3. je využitel'ný v praxi predovšetkým v tých oblastiach, kde realizujeme opakované epochové merania na základe ktorých posudzujeme
štatistickú významnosť odhadnutých
diferencií medzi
parametrami prvého rádu.
L1TERATÚRA:
[I] OOBEŠ, J.: Statistical analysis of values measured in condensating geodetic nets. Studia geophysica et geodaetica,
32 (1988), s. 229-244.

[2] KUBÁČKOVÁ, L.-KUBÁČEK, L.-KUKUČA, J.: Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike. Bratislava
Veda 1982.
(3) KUBÁČKOVÁ, L.: Metódy spracovania experimentálnych
údajov. Bratislava Veda 1990.
[4] KLOBUŠIAK, M.: Počitačová podpora spracovania informácií presných geodetických sietí budovaných po etapách
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Lektoroval:
Ing. Ján Dobe!, CSc.,
Geodetický a kartografický ústav
v Bratislave

Dodatok lektora:
Komplexným
programovým
zabezpečením
uvedenej
problematiky na osobných počítačoch kompatibilných
s IBM PCXTI AT sa zaoberala aj výskumná úloha 4-12
Výskum metód sledovania priestorovej polohy geodetických bodov, ktorú v roku 1990 riešil Výskumný ústav
geodézie a kartografie v Bratislave.
Program ET20DH umožňuje efektívny odhad parametrov I. a 2. rádu geodetickej siete budovanej po etapách a program LMV vykonáva výpočet odhadu variančných koeficientov prístrojov s ktorými bol o meranie vykonané. Autorom programov je Ing. Matej
Klobušiak, CSc, a programy tvoria súčasť uvedenej výskumnej úlohy.

Pro příští GaKO připravujeme:
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L.: Řešení charakteristické
funkce pro variavalentní zobrazení
BIITERER, L.: Fotogrametrické meranie tvaru rozrušeného skalného materiálu
HORŇANSKÝ, 1.: Problematika evidencie vlastníckych
vzťahov k nehnuternostiam na Slovensku
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K organizácii zememeračskej
služby V feskoslovensku V rokoch
1918 až 1945

V súčasnosti sa v našej spoločnosti pri hl'adaní cesty,
ako ďalej, často obracajú pohl'ady do rokov existencie
prvej Československej republiky (ČSR). Možno, že aj
naša zememeračská verejnosť pri hodnotení organizačného usporiadania
a činnosti zememeračov v rozličných rezortoch a organizačných štruktúrach, vrátane
podnikatel'skej činnosti v tomto období, nájde momenty, ktoré si zaslúžia pozornosť.
V tých rokov sa stretávame s trvalým úsilím najma
stavovských organizácií zememeračov o spravodlivé
spoločenské ohodnotenie práce zememeračov, k čomu
mala dopomocť primeranosť vysokoškolského štúdia.
Vidíme aj výsledok tejto snahy v kvalitatívnej zmene geometra cez zememerača na všestranne odborne zdatného dnešného inžiniera geodézie a kartografie. Aj preto
sa popri otázkach organizácie zememeračskej služby
dotýkame niektorých otázok zememeračského štúdia.

Pri sledovaní vývoja organizácie zememeračskej služby
od vzniku prvej ČSR v roku 1918, si treba uvedomiť, že
ČSR vznikla v podstate spojením dvoch územných celkov, t.j. územia Čiech vrátane Moravy a Sliezska, ktoré
bolo súčasťou rakúskej štátnej správy bývalej Rakúskouhorskej monarchie, v tom územnej oblasti Hlučínska,
ktoré bolo súčasťou Pruska, a územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi (dnes Zakarpatská Ukrajina), ktoré bo10 súčasťou uhorskej štátnej správy bývalej Rakúskouhorskej monarchie. Vplyvy bývalých štátnych správ
bol i rozdielne, čo mala odraz aj v ďalšom období, pokial' prechodne platili niektoré opatrenia týchto správ
aj v podmienkach
novej ČSR. Základné normatívne
úpravy na zabezpečenie činnosti štátnej a hospodárskej
správy v prvom obdob i vzniku ČSR boli rámcom,
v medziach ktorého sa organizovala služba pozemkového katastra, ako aj ďalšie inštitúcie a organizácie, ktoré
zamestnávali zememeračských odborníkov [I], [2].
Pri prechode na nové štátne zriadenie sa využivali
a preberali viaceré osvedčené činnosti z obdobia pred
vznikom ČSR. Napríklad skúsenosti zo zakladania
a evidencie katastra pozemkovej dane, vrátane organizačného usporiadania
v rámci Ministerstva financii
(MF), boli v mnohom vzorom a východiskovým základom pre opatrenia zavádzané aj v podmienkach novovzniknutej ČSR.
Nemožno nespomenúť, že čoskoro po vzniku novej
republiky zintenzivnili svoju činnosť české technické
korporácie, ktoré prejavovali záujem o organizačné
usporiadanie zememeračskej služby v nových podmienkach. Už v decembri 1918 vypracovali "Memorandum

obzor
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Ing. Daniel Lenko,
Bratislava

Ústředního všetechnického
výboru", ktoré podpísali
alebo podporili všetky vtedajšie stavovské zememeračské organizácie, ale aj technické výbory pri politických
stranách [3). Obsahom memoranda bola spoločná požiadavka technikov vytvoriť jednotnú organizáciu zememeračstva pri Ministerstve verejných prác (MVP), ale aj
vydanie nového zákona o evidenci i pozemkového katastra. Pri ministerstve sa mal zriadiť Státní měřický úřad,
. ako ústredný úrad pre verejné vymeriavanie, v rámci
ktorého by sa vykonávali všetky zememeračské činnosti. Odporúčalo sa tiež, aby pozemkový kataster bol pre
svoju právnu doležitosť spojený s pozemkovou knihou
do jedinej verejnej knihy.
O pozemkový kataster prejavoval záujem aj rezort
pol'nohospodárstva,
najma z hl'adiska pol'nohospodárskej štatistiky. Najvličší záujem však uplatňovala finančná správa, v rámci ktorej pozemkový kataster pokračoval vo svojej činnosti. V štátnej správe najvyšší počet
zememeračov pracoval práve v rezorte MF na prácach
pozemkového katastra, preto viac pozornosti venujeme
organizačnému usporiadaniu v tomto rezorte.

V oblasti pozemkového katastra jest'.'ovali určité osobitosti východiskovej základne v českých zemiach a východiskovej základne na Slovensku. Zjednotenie najma
v organizačnom usporiadaní sa dosahovalo' postupne
a dokončené bolo až vydaním katastrálneho zákona roku 1927. Centrálne riadenie prác pozemkového katastra
bolo na MF v Prahe, ktoré riadilo zložky pozemkového
katastra v podstate ako zostali podl'a predchádzajúcej
organizácie. MF samostatne alebo s Ministerstvom
spravodlivosti a niekedy aj formou nariadenia vlády
sporadicky riešili čiastkové doplňovanie dovtedajšieho
zákona o evidencii katastra pozemkovej dane, ktorého
ustanovenia boli zrušené až katastrálnym zákonom.
Len postup ne sa normatívnymi predpismi upravovala
činnosť v oblasti pozemkového katastra tak po stránke
organizačnej, personálnej, ako aj po stránke technickej
a mala celoštátnu posobnosť.
V roku 1919 pri XI. odbore MF vznikla Triangulačná
kancelária v Prahe a Litografický ústav v Prahe, ktorý
bol od roku 1924 premenovaný na Reprodukčný ústav.
Tieto mali posobnosť na celom území ČSR. Do riadenia MF patrili aj finančné úrady, archívy máp, inšpektoráty, oddelenia pre nové meranie, okresné úrady evidencie katastra dane pozemkovej a. evidenční geometri.
Osobitosťou organizácie pozemkového katastra na
Slovensku bola skutočnosť, že Slovensko "zdedilo"
v roku 1918 po Uhorsku:
- 5 meračských inšpektorátov pre nové meranie (Košice, 2 x Bratislava, Nitra, Trenčín),
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- 2 archívy máp katastrálnych (Bratíslava, Košice),
- 2 lokalizačné (oceňovanie) katastrálne inšpektoráty
(Bratislava, Košice),
- katastrálne úrady v mestách s osobitným štatútom,
- notárske úrady v obci ach.
V dobe uhorskej správy pracovalo na Slovensku a na
Podkarpatskej Rusi v pozemkovom katastri asi 450 notárov (v prepočte na pozemkový kataster), 15 evidenčných komisárov, 170 geometrov a 20 oceňovacích
úradnikov. Po vzniku ČSR však na Slovensku zostalo
len 30 meračských úradníkov v katastrálnej službe [4].
Táto skutočnosť podstatnou mierou ovplyvnila po kračujúce práce v oblasti pozemkového katastra na Slovensku. V záujme získania zememeračských
odborníkov
pre práce na Slovensku bol i poskytované počas viacerých rokov rózne zvýhodnenia, napr. finančné pre aktivnych pracovníkov, resp. štipendiá pre študujúcich.
Na urýchlenie prác a usporiadanie zastaralých a so skutočnosťou, ani s pozemkovou knihou, sa nezhodujúcich
operátov pozemkového katastra, prevzatých po bývalej
uhorskej správe, MF vydalo osobitné predpisy, často
"úľavového"
charakteru,
platné len pre Slovensko.
"Kvalita". takto vyhotovených operátov veľkou mierou
ovplyvňovala rýchlosť a hodnotu neskoršie zakladanej
evidencie nehnuteľností.
V nadvaznosti na [2] bolo zriadené Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave (GFR), ktorému boli podriadené aj úrady pozemkového katastra na Slovensku.
V roku 1922 sa záležitosti finančnej správy na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi, vrátane vedenia pozemkového a domového katastra, vylúčili z odboru pósobnosti
správy obecnej a municipiálnej. Meračské úrady sa stali
samostatnými a nezávislými na orgánoch municipiálnej
správy a príslušné úrady a notári boli povinné ohlasovať meračským úradom zmeny v držbe [5]. Katastrálna
meračská služba na Slovensku sa začala organizovať
jednotne ako v českých zemiach. Vznikli štátne meračské úrady, ktoré od roku 1925 dostali názov Štátne meračské úrady evidencie pozemkového katastra [6]. Pre
tzv. evidenčných geometrov už od roku 1921 boli priznané v služobných triedach pragmatiky tituly meračský
e1év, meračský asistent, meračský adjunkt, hlavný meračský komisár a meračský radca, pričom napr. pre pracovníkov agrárnych operácií a v železničnej správe boli
tituly inšpektor.
Zákon č. 177/1927 Sb. z. a n. o pozemkovom katastri
a jeho vedení (katastrálny zákon) čiastočne unifikoval
predpisy týkajúce sa pozemkového katastra a nasledoval o ďalšie postupné zjednocovanie pozemkového katastra vo všetkých zemiach republiky na jednotnú vonkajšiu úpravu. Zaviedlo sa v celej republike jednotné označenie a pomenovanie úradov pozemkového katastra na
katastrálne meračské úrady (KMÚ). Okrem inšpektorátov katastrálneho vymeriavania (I KV) a okrem archívov
máp katastrálnych (AMK) v každej zemi ČSR, bola
všetka agenda
pozemkového
katastra
zjednotená
v KMÚ, ktorých pósobnosť sa vzťahovala na jeden až
tri daňové okresy. Na riadenie služby pozemkového katastra boli zriadené 3 organizačné stupne (stolice). Vo
veciach pozemkového katastra boli príslušné:
a) v tretej (najvyššej) stolici MF-oddelenie pozemkového katastra, ktoré vykonávalohlavné
riadenie a dozor pri katastrálnej meračskej službe. K ministerstvu
patrili: Triangulačná kancelária MF, Reprodukčný

MF
Praha

Zemské finančné
ríaditerstvo
Praha

29

163

GFR

Brno Opava Bratislava
80

21

160

Hlavné finančné .
riaditerstvo
Spolu
Užhorod
25

478

ústav MF a Ústredný archiv pozemkového katastra
v Prahe (začal činnosť roku 1930),
b) v druhej stolici to byli finančné úrady, a to Zemské
finančné riaditel'stvo v Prahe, v Brne, v Opave, GFR
v Bratislave a Hlavné finančné riaditeľstvo v Užhorode, ktoré vykonávali správu pozemkového katastra
v šiestich dohliadacích obvodoch v Čechách, v štyroch v zemi Moravskosliezskej, v šiestich na Slovensku a v dvoch v zemi Podkarpatskoruskej.
V dohliadacom obvode bolo od 4 do 15 meračských okres ov,
c) v prvej stolici boli výkonné KMÚ, ktoré vykonávali
práce spojené s vedením a obnovovaním pozemkového katastra a práce oceňovacie, zatrieďovacie alebo
autentifikačné v obvode jedného alebo viac finančných úradov. V Čechách bolo spolu 84, v zemi Moravskosliezskej 47, na Slovensku 32 a na Podkarpatskej Rusi 10 meračských okresov. Do prvej stolice
patrili tiež AMK v Brne, v Bratislave a v Košiciach
(zrušený v roku 1932), ktoré slúžili na úschovu katastrálnych operátov v obvode úradu druhej stolice.
Do prvej stolice sa zaraďovali aj dovtedajšie IKV na
Slovensku, a to v Bratislave, ktorý bol v roku 1929
premiestnený
do Turčianského
Svatého Martina
(dnes Martin), v Trenčíne a v Košiciach. Sídla a obvody pósobností KMÚ a AMK upravovalo vládne
nariadenie.
V úradoch pozemkového katastra bola dlhé roky zavedená osvedčená organizácia práce, charakterizovaná
týmíto skutočnosťami: Odborné práce sa delilí na terénne a kancelárske. Obidva druhy prác mohli byť alebo
práce meračské, alebo práce písomné (kancelárske).
Podl'a účelu, na ktoré slúžili, delíli sa na práce
a) pre vedenie pozemkového katastra,
b) pre založeníe pozemkového katastra póvodným katastrálnym pokračovaním,
c) pre reambuláciu pozemkového katastra,
d) pre obnovenie pozemkového katastra novým katastrálnym pokračovaním,
e) pre oceňovaníe pozemkov,
t) pre autentifikačné pokračovanie,
g) pre archivovanie katastrálnych máp.
Na zabezpečenie uvedených činností mali úrady pozemkového katastra na tú dobu dobrú vnútornú ogranizáciu a podl'a vykonávaných prác sa na KMÚ vytvárali
prislúchajúce oddelenia. Napríklad na KMÚ v Prahe,
v Brne, v Opave, v Bratislave a v Užhorode bol i zriadené, popri oddelení pre vedenie pozemkového katastra,
aj pomerne silné oddelenia pre nové meranie, oddelenia pre oceňovanie a oddelenia autentifikačné, a to·
s pósobnosťou pre územnú oblasť II. stolice [7]. Od ro-
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ku 1938 bolo zriadené oddelenie pre nové meranie aj
v KMÚ Košice a v KMÚ Banská Bystrica.
Oddelenia KMÚ, ako organizačné zložky, nemali voči verejnosti ani voči nadriadeným úradom povahu ani
právomoc samostatného úradu. Na meranie alebo miestne vyšetrovanie sa zriaďovali tzv. terénne pracovné
skupiny. Osobitnou funkciou bola funkcia predsedu katastrálnej komisie, ktorým bol vždy meračský úradník,
t.j. absolvent vysokoškolského štúdia a členmi bol i starosta obce alebo jeho zástupca a dvaja doverníci [8].
Stav zememeračských pracovníkov pri katastrálnom
vymeriavaní v roku 1927 je v tabul'ke 1.
MF samostatne, prípadne v spolupráci, najma s Ministerstvom spravodlivosti, MVP, Ministerstvom pol'nohospodárstva a Ministerstvom dopravy vydávalo predpisy spresňujúce otázky spolupráce rezortov a zjednocovanie postupov v úlohách pozemkového
katastra
(medzníkovanie hraníc verejných komunikácií, zápisy
do verejných listín, potvrdzovanie geometrických plánov, sadzby a poplatky, styk medzi oprávnenými organizáciami, resp. oprávnenými osobami a KMÚ, spolupráca so súdmi a KMÚ a iné predpisy). Na technické
zabezpečenie činnosti boli podl'a ustanovenia katastrálneho zákona vydané viaceré inštrukcie a návody, ktoré
bol i závazné aj pre verejné úrady, orgány a zvazky
územnej samosprávy, ktoré v medziach oprávnenia vykonávali meračské práce.
Vznikom Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu v roku 1939 došlo k pohybu zememeračských
odborníkov a k zmenám v organizácii zememeračskej
služby vobec a osobitne aj v organizácii katastrálnej
služby. Odchodom odborníkov českej národnosti zo
Slovenska sa znova oslabil potenciál plnenia úloh aj
v oblasti pozemkového katastra na Slovensku. Odišlo
približne 75 meračských a 59 kancelárskych pracovníkov pozemkového katastra [9]. Presunutí pracovníci boli zvačša zaradení na obnovu máp novým meraním
v Prahe a vo vačších mestách Čiech a Moravy. Po mníchovskom diktáte katastrálna meračská služba v Čechách stratila 32 KMÚ, Morava a Sliezsko 20 KMÚ.
V roku 1939 bol Vojenský zemepisný ústav (VZÚ) prevzatý do správy ministerstva vnútra ako Zemepisný
ústav ministerstva vnútra v Prahe. Dňom I. októbra
1940 prevzali autonomné bezpečnostné orgány od MF
dozor nad označením protektorátnych hraníc.
K pomerne hlbokým organizačným zmenám došlo
roku 1942. Bol zriadený Zeměměřický úřad Čechy
a Morava (ZÚČM) podriadený bezprostredne ministrovi vnútra [10]. V ňom boli sústredené meračské práce
viacerých rezortov a organizácií. Boli to tieto činnosti:
- zakladanie trigonometrickej
siete až p:J podrobnú
sieť, čo doteraz vykonávala Triangulačná kancelária
MF,
- udržiavanie a doplňovanie základnej siete výškových bodov, čo doteraz vykonávalo Ministerstvo dopravy a techniky, predtým MVP,
- vyhotovovanie máp Protektorátu, t.j. všetky práce
kartografické, reprodukčné a tlačové, okrem katastrálnych máp - tieto práce vykonával Zemepisný
ústav ministerstva vnútra,
- hraničné záležitosti, čo doteraz vykonávalo hraničné
oddelenie Ministerstva vnútra,
- starostlivosť o pokrok vedných odborov v posobnosti úradu,
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-' vykonávanie odborného dozoru a vydávanie pokynov vo všetkých meračských veciach ~atastrálnej
správy.
Aj keď ZÚČM podliehal ministrovi vnútra, mal značnú
samostatnosť. V roku 1944 mal I 080 zamestnancov.
Zmeny boli aj v organizácii katastrálnej služby na
Slovensku, aj keď všetky doterajšie zákony, nariadenia
a opatrenia zostali v platnosti [II]. Pre pracovníkov pozemkového katastra mala dopad dohoda z roku 1941
uzatvorená medzi Slovenským štátom a Maďarským
král'ovstvom vo veci vydávania administratívnych
spisov [12]. Tým, že slovenská strana splnila znenie dohody, stratili sa viaceré významné operáty a dokumenty
z oblasti vymeriavania a pozemkového katastra, pretože
po oslobodení v roku 1945 sa len s vel'kýmí ťažkosťami
získavalí aspoň niektoré z tých, ktoré boli podl'a dohody zaslané maďarskej strane. V Slovenskom štáte pozemkový kataster riadilo do roku 1942 G FR a potom
Ministerstvo financií, odd. 111/10. v dosledku odstúpenia časti územia Slovenska Maďarsku, resp. Pol'sku sa
znížil počet katastrálnych úradov z 32 na 20. Čoskoro
boli zrušené IKV hlavne z dovodu nedostatku odborných pracovníkov, po odchode odborníkov českej národnosti. V roku 1941 bola zriadená Triangulačná kancelária MF v Bratislave a Reprodukčný
ústav MF
v Turčianskom Svatom Martine a pri MF fotogrametrické oddelenie ako základ Fotogrametrického
ústavu
pre Slovensko, ktorý vznikol v roku 1943.

MVP v Prahe, ako ústredný orgán, zabezpečovalo výkony viacerých technických činností, kde boli aktívni aj
zememerači. MVP bolo zodpovedné za budovanie presných výškových meraní na území celej ČSR [13]. V roku 1921 vydalo prvú inštrukciu na presnú niveláciu,
ktorá bola zrušená až v roku 1950. Od roku 1921 MVP
viedlo všetky záležitosti spojené s administnitívou, určovaním a medzníkovaním, revíziou i údržbou a evidenciou štátnych hraníc [14]. Od roku 1938 prešla táto
činnosť na Ministerstvo vnútra.
MVP zabezpečovalo aj dozor nad vykonávaním fotogrametrických prác na území celej ČSR. Každá organizácia, ktorá vykonávala fotogrametrické práce, musela
hlásiť ministerstvu alebo určenému stavebnému úradu
všetky vykonávané práce. Problematiku fotogrametrie
sledovalo aj MF, Ministerstvo pol'nohospodárstva,
Ministerstvo školstva a najma Ministerstvo obrany, kde už
v roku 1922 bol o založené fotogrametrické oddelenie
vo VZÚ.
MVP riadilo tiež meračskú službu organizovanú
v rámci zemských úradov a v mestskej samospráve.
S vačším počtom pracovníkov posobili zememeračské
či geodetické útvary najma vo vel'kých a vačších mestách celej republiky. Druhovosť ich práce bola rozdielna a vyžadovalo sa široké spektrum odbornosti. Zememeračský inžinier pracoval v oddeleniach stavebných
úradov, v regulačných, v komunikačných, v kanalizačných, vodárenských,
v elektrárenských,
v plynárenských a iných organizáciách, úspešne si počínal pri projektovaní a stavbe železníc, ciest, tunelov a v iných
oblasti ach. Len ako príklad uvedieme, že v roku 1924
bolo zriadené meračské oddelenie na Mestskom staveb-
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nom úrade v Brne, kde sa vykonávali aj triangulačné
práce IV. rádu, d'alej v roku 1929 bolo zriadené samostatné zememeračské oddelenie pri Zemskom úrade
v Brne, ktoré malo aj Riaditel'stvo štátnych dráh v Brne,
či Generálne riaditel'stvo stavby ciest Čechy a Morava
a pod.
Do MVP patrila aj oblasť inštitútu civilných technikov a od roku 1920 s tým súvisiace priznávanie práva
na používanie stavovského označeni a inžinier [15].
Od roku 1924 bol pričlenený vládny referát verejných
prác v Bratislave k ministerstvu ako "referát Ministerstva verejných prác v Bratislave", ktorý riadil aj stavebné úrady a v tom aj zememeračské útvary tohoto rezortu na Slovensku [16].
V roku 1939 boli zriadené slovenské ministerstvá,
medzi inými aj Ministerstvo dopravy a verejných prác,
ktoré sa stalo nositel'om úloh v oblasti nivelácie. Ministerstvo tiež prevzalo agendu autorizovaných civilných
technikova inžinierov [17].
V roku 1942 prebehla vo vrcholných úradoch Protektorátu podstatná reorganizácia verejnej správy, v rámci
ktorej bolo zrušené MVP a vzniklo Ministerstvo dopravy a techniky. Pri zriad'ovaní ZÚČM prešli niektoré
činnosti mi"nisterstva na tento úrad.

5. Zememeračská

služba v rezorte pol'nohospodárstva

Už v prvých rokoch ČSR vznikla potreba riešiť otázky
súvisiace so záberom vel'kých pozemkových majetkov
šl'achty. Úlohu zabezpečovalo
Ministerstvo pol'nohospodárstva, ktorého pósobnosť pre celé územie ČSR
prešla na Štátny pozemkový úrad (ŠPÚ) v Prahe [18].
ŠPÚ podliehal ministerskej rade. Boli vymedzené príslušnosti a úlohy pre obvodové úradovne ŠPÚ, pre prídel'ové komisie a na Slovensku aj pre vytvorený kolonizačný referát, čo boli výkonné zložky prác pozemkovej
reformy [19], [20]. V roku 1935 bol ŠPÚ zrušený a jeho
pósobnosť prešla na Ministerstvo pol'nohospodárstva.
Zmenili sa aj názvy výkonných úradovní [21]. Zrušením
ŠPÚ sa skončila významná a najvačšia časť pozemkovej
reformy v ČSR, na tvorbe ktorej sa va vel'kej miere zúčastňovali aj úradne autorizovaní zememerači.
Po vzniku Protektorátu niektoré z úradov pre pozemkovú reformu zostali v obsadenom území. Existenciu
stratili mnohí úradne autorizovaní civilní zememerači.
V súvislosti s pohraničnými zmenami došlo aj na Slovensku k evakuácii štátnych obvodových úradovní pre
pozemkovú reformu z Košíc, z Nových Zámkov, z Lučenca, z Rožňavy a z Berehova. Na Slovensku bol zriadený ŠPÚ, ktorý bol priamo podriadený vláde Slovenského štátu [22].

V podmienkach
prvej republiky sa podporovalo
súkromné podnikanie aj v oblasti zememeračských prác.
Podnikali oprávnení civilní geometri, zememeračskí inžinieri ale aj inžinieri a technici iných odborov, ktorí
boli zvyčajne obsiahnutí v predpisoch pod označením
civilní technici. Podmienky ich činnosti bol i vymedzené
predpismi a ich dodržiavanie bolo dósledne sledovan~.
Bola snaha, aby v každom okrese posobil aspoň jeden
oprávnený zememerač.

Počiatky inštitútu civilných technikov bol i už v nariadení z roku 1860, na ktoré nadvazovali d'alšie predpisy.
Súkromné podnikanie nieslo so sebou silný konkurenčný boj aj medzi jednotlivými kategóriami technikov,
hlavne pokial' išlo o vzájomné zasahovanie do vymedzených úsekov práce (zememerači a tzv. kultúrni inžinieri, zememerači a stavební inžinieri a i.) V záujme
ochrany svojich práv sa určité kategórie pracovníkov
združovali do stavovských organizácií. Záujmy zememeračov organizovane hájila od roku 1908 Jednota českých úradne autorizovaných civilných geometrov, ako
aj autorita Inžinierskej komory (I K) pre Čechy a Moravu v Prahe. Po prvej svetovej vojne bola činnosť Jednoty rozšírená i na Slovensko a póvodný názov sa zmenil
na Jednotu čs. úradne autorizovaných civilných geometrav.
Po vzniku ČSR bol inštitút civilných technikov, ako
aj IK upravený novými predpismi [23]. IK pre ČSR so
sídlom v Prahe mala v Prahe, v Brne a v Bratislave pracovné sekcie komorového predstavenstva. I K bola povinná ročne vydávať zoznamy členov (počet pozri v tabul'ke 2). Bolo to va Věstníku IK, ktorý začal vychádzať
v roku 1922. Dozor nad činnosťou IK mala MVP [24].
VlK bol i zastúpené viaceré stavovské záujmové organizácie, ktoré tiež prechádzali určitými organizačnými
zmenami a menilo sa aj ich pomenovanie. Organizácie
sa vyjadrovali k otázkam týkajúcich sa ich stavovskej
problematiky a starali sa o rozvoj odborného rastu svojich členovo
MVP v roku 1920 určilo, že geometri po absolvovaní
druhej štátnej skúšky na zememeračskom štúdiu vysokej školy majú právo používať titul inžinier. Bali nanovo stanovené predpisy o skúškach (skúšobné komisie sa
zriad'ovali pri zemských úradoch) [15], [25], [26].
Na Slovensku sa od roku 1930 prestalo používať označenie oprávnený geometer a bol o nahradené označením civilný zememerač. Oprávnenie vydávala skúšobná
komisia zriadená na Hlavnom súde v Bratislave. Vykonanie skúšky sa oznamovalo pracovnej sekcii IK v Bratislave [27]. Od roku 1941 boli v kategórii 9 typov civilných inžinierov aj civilní inžinieri zememeračskí - teda už nie civilní zememerači! Kategorizáciu určovalo
Ministerstvo dopravy a verejných prác po vypočutí
záujmovej organizácie IK. Skúšobnú komisi u zriad'oval
minister, členmi boli aj odborníci z IK. Civilný inžinier
musel mať písomnosti a pečiatku so štátnym znakom,
musel mať riadnu úradnú miestnosť, musel osob ne viesť
kanceláriu a musel viesť dennik o všetkých úkonoch,
ktoré vybavil. Geometrické plány musel overovať vlastným podpisom. Civilní inžinieri podliehali disciplinárnej moci IK, ak zanedbali svoje povinnosti, alebo po-

Tab. 2 Počet civilných geometrov, zememeračov a zememeračských inžinierov evidovaných v IK
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Rok

1921

1932

1941

České zeme
Slovensko
Podkarpatská

310
7
1

311

286

} 62

} 140

318

373

426

Spolu

Rus
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škodili vážnosť a d6stojnosť stavu civilných inžinierov
[28]. K likvidácii IK a inštitútu civilných inžinierov došlo vydaním zákona Č. 61/1951 Zb.
7. Úsilie o rozšírenie vysokoškolského štúdia
a o spoločenské uznanie zememeračskej činnosti
Úsi1ie o spoločenské uznanie zememeračskej profesie
na úroveň ostatných technických služieb charakterom
blízkych zememeračstvu,
a tým aj zrovnoprávnenie
v odmeňovaní, pretrváva10 celé obdobie prvej republiky. Predpokladom
pre platový postup zememeračov
v štátnej službe, ale aj mimo nej, bol a úroveň vzdelania
zememeračov,
najma dížka vysokoškolského
štúdia.
Preto už v prvých mesiacoch novej republiky sa požadovalo, aby bolo otvorené štvorročné štúdium zememeračstva na vysokých školách. Nestalo sa tak a dosiahnutie vytýčeného zámeru u nás trvalo celých 20 rokov.
V roku 1925 sa konali manifestačné schádze čs. zememeračov v záujme riešenia reformy vysokoškolského
štúdia. Úspech bol len čiastočný, keďže bol o zrušené
vzdelávanie v dvojročných kurzoch a počnúc školským
rokom 1927/1928 určila sa trojročná doba štúdia na vysokých školách [29]. Absolventi dvojročných kurzov (na
Českom vysokom učení technickom -- ČVUT - v Prahe
boli první absolventi už roku 1898) mali možnosť do roku 1934 robiť doplňovacie skúšky. Štúdium končilo
druhou štátnou skúškou s titulom inžinier. V roku 1933
prejavovali sa názory na zrušenie zememeračského štúdia na Českej vysokej škole technickej (ČVŠT) v Brne.
Protest proti takému zámeru predložila formou memoranda aj zememeračská verejnosť na Slovensku.
Počty poslucháčov sú v tabul'ke 3.
V roku 1937 bol a na Slovensku zriadená Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika v Košiciach, ktorá po
prechode do Bratislavy p6sobila ako Slovenská vysoká
škola technická (od 19. 3. 1991 Slovenská technická
univerzita). Už pri jej vzniku bolo, ako jedno z prvých
troch oddelení, zriadené oddelenie zememeračského inžinierstva, od roku 1940 štvorročné. Tým sa završilo úsilie o zavedenie štvorročného štúdia zememeračstva na
vysokých školách u nás a zememeračský inžinier sa stal
rovnocenným s ostatnými absolventmi vysokých škál
technického smeru a v služobnej pragmatike bol zaradený v triede I b. V prvom semestri školského roku
1940/1941 bolo zapísaných 35 poslucháčov, čím bol daný základ pre posiInenie počtu zememeračských odborníkov na Slovensku.

Tab. 3 Počty poslucháčov zememeračského i!1žinierstva na vysokých školách technických v CSR
Vysoká škola/
školský rok
ČVUT Praha
ČVŠT Brno
Nemecká VŠT
Praha
Nemecká VŠT
Brno
Spolu

1925/1926

1931/1932

1938

89
48
25

310
86
25

505
245

221

-

-

12

78

202

51

174

499

952

383

1918/1919

III
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Pod vplyvom širokého záberu technických činností
a vysokej odbornosti prác zememeračov v r6znych rezortoch a orgar:izáciách sa postupne zvyšovalo aj spoločenské uznanie tejto profesie. Vďaka vysokej adaptabilite sa zememerači uplatňovali čoraz viac v štátnej ale aj
autonomnej službe, a to ako vo výkonnej, tak aj v riadiacej činnosti.
Postupne sa stabilizovalo organizačné usporiadanie
zememeračských činností v jednotlivých rezortoch či
organizáciách, najma v rezorte financií, verejných prác,
pol'nohospodárstva
ako aj v rezorte národnej obrany.
VZÚ v Prahe sporadicky vydával aj mapy pre verejnosť,
avšak v pomerne širšej miere mapy pre verejnosť vydávali súkromné vydavatel'stvá, prípadne jednotlivci.
Venovala sa tiež pozornosť propagovaniu zememeračských prác. Napríklad osobitne propagačne účinná
bola prvá celoštátna výstava prác zememeračských inžinierov v roku 1938 v Bratislave. Jednou z foriem propagovania zememeračstva bolo uverejňovanie informácii,
odborných článkov, recenzií kníh a učebníc v Zprávach
veřejné služby technické, vydávaných MVP, kde od roku 1930 bola pravidelná rubrika zememeračská a fotogrametrická. Stavovský časopis Zeměměřický věstník,
ktorý v roku 1918 mal už svoj šiesty ročník, vychádzal
do roku 1940, kedy ho nahradil Zeměměřický obzor.
Vel'ký úspech mal v roku 1934 vydaný prvý a doteraz jediný Kalendář zeměměřických inženýrů, ktorý bol obsahove vel'mi bohatý. Mal 246 strán textu a jeho prílohou bol zoznam úradov a meračských úradníkov štátnych a samosprávnych orgánov.
Pomerne pozitívny vývoj a stabilita v organizácii zememeračskej služby a v jej výkone boli narušené udalosťami druhej svetovej vojny, ktorá skončila v máji roku
1945.
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úradovniach Štátneho pozemkového úradu.
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vládne nariadenie o obvodných úradovníach Štátneho pozemkového úradu.
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Sb. z. a n. na vykonanie zákona.

Úvahy o úpravách
plánov

Do redakcie došlo 14. 1. 1991

na vyhotovenie geometrických

Z histórie vedenia pozemkového katastra po vzniku československého štátu v roku 1918 je v róznych písomnostiach zaznamenaný angažovaný záujem geodetov o to,
aby polohopisné plány na del'bu nehnutel'ností vykonávali len odborne zdatní geodeti. V období prvej ČSR
neúmerne narastali požiadavky na del'bu nehnutel'ností. S prihliadnutím na cenu pódy išlo o práce s dobrou
zárobkovou činnosťou. Už pred vydaním katastrálneho
zákona č. 177/1927 Zb. boli prijaté opatrenia, aby meračské práce, výpočty a náležitosti pol0hopisných plánov mali požadovanú kvalitu. Oprávnenie vyhotovovať
polohopisné plány mohli dostať len geometri, ktorí sa
podrobili prísnej skúške a mali v tejto oblasti prax.
Úradmi pozemkového katastra bol a sledovaná kvalita
polohopisných plánov či už pri potvrdzovaní parcelných čísiel, tak aj pri zákrese zmien do katastrálnych
máp.

Lektorovali:
Ing. Jozef Farkašovský,
Bratislava,
Ing. Jan Zámečník,
Praha

Ing. Štefan Tisovčik.
Výskumný ústav geodézie
a kartografie
v Bratislve

geometrických

Geometrický plán je úradnou listinou, ktorej význam
a hodnotenie obsahu móžu byť rózne. Pri úradnom konaní sa často odporúča stránkam objednať si vyhotovenie geometrického plánu. Verejnosť ho preto pokladá
za univerzálny doklad umožňujúci usporadanie právnych vzťahov k nehnutel'nostiam.
Obsah a náležitosti
geometrických plánov boli niekol'kokrát upravované,
a preto sa z pohl'adu pripravovaného zákona o štátnom
katastri nehnutel'ností
žiada nad nimi zamyslieť.
V článku sa pokúšam o analýzu doterajších poznatkov
a poukazujem na možné úpravy a zmeny, ktoré by v budúcnosti pri vyhotovovaní geometrických plánov mohli
nastať.
2. Odborné predpoklady
plánov

[25] Vládne nariadenie č. 149/1934 Sb. z. a n., ktorým sa mení
vyhláška o skúškach pre uchádzačov o oprávnenie civilného technika (civilného inžiniera alebo civilného g~ometra).
[26] Vládne nariadenie Č. 38/1934 Sb. z. a n., ktorým sa menia
nariadenia o civilných technikoch.
[27] Zákon č. 65/1930 Sb. z. a n. o oprávnených zememeračoch v krajinách Slovensko a Pod karpatská Rus.
[28] Zákon č. 49/1941 Slovenského zákoníka o civilných inžinieroch.
[29] Zákon č. 115/1927 Sb. z. a n. o úprave zememeračského
štúdia na vysokých školách.

Po zrušení civilných geometrov zákonom č. 61/1951
Zb. geometrícké plány vyhotovovalo družstvo Geoplán
a od roku 1953 Geometra, n. p. (ktorá z neho vznikla)
a len výnimočne technické referáty ONV, na ktoré prešla pósobnosť vedenia pozemkového katastra. Prestáva10 sa db ať na odborné znalosti vyhotovitel'ov geometrických plánov, čo nepriaznivo ovplyvňovalo ich kvalitu.
Po vytvorení rezortu geodézie a kartografie v roku 1954,
vymenovanie do funkcie pracovníkov v jeho organizáciach opravňovalo na vyhotovovanie geometrických plánov a ich overovanie. Až zákonom o geodezii a kartografii Č. 46/1971 Zb. znovu sa ustanovovuje potreba
dohl'adu nad vyhotovovaním
geometrických
plánov
a ich overovaním. Podrobnejšie ustanovenia sú obsiahnuté vo vyhláške SÚGK Č. 82/1973 Zb., ktorá platí dodnes. Rozhodne hodnotenie vyhotovenia geometrických plánov z pohl'adu evidencie nehnutel'ností (EN),
vedenej podl'a zákona Č. 22/1964 Zb., je zjednodušenejšie, ako ho bude vyžadovať nový zákon o štátnom katastri nehutel'ností, resp. jeho vykonavacie vyhlášky. Vyhláška Č. 82/1973 Zb. nedefinuje geometrický plán ako
úplnú identifikáciu právneho stavu na stav EN. Vyskytovali sa preto prípady, že popri geometrickom pláne,
z titulu neznalosti, štátne notárstva žiadali ešte osobitné
identifikácie. Ďalšiu nutnosť vidím v rozpracovaní problematiky v technickej oblasti. Tu mám na mysli vzájomnú vazbu EN a obsahu geometrického plánu vyjadrovať v takej forme, aby jeho objednávatel' vedel, že
geometrický plán zohl'adňuje nim sledovaný zámer,
a tento je právne a technicky uskutočnitel'ný. V podmienkach Slovenska je často potrebné riešiť dva a niekedy
až tri stavy, s čím súvisí vel'ká pracnosť. Objednávatelia
nebudú mať prebytočné finančné prostriedky, aby v súvislosti s jedným zámerom objednali viac geometrických plánov, ako tomu bol o doteraz. Geometrický plán
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musí svojim obsahom a kvalitou byť natol'ko dokonalý,
aby sa mohol realizovať. Pri tvorbe týchto geometrických plánov budú potrebné vedomosti nielen z oblasti
geodetickej (EN), ale aj z oblasti právnej. S predpokladaným d'alším rastom cien pódy, nebude možné v intravilinoch miest uvažovať o krajných odchýlkach vo výpočte výmer.

V obsahu geometrického plánu sa stretáva viacej javov,
ktoré treba komplexne riešiť. Jednou vecou je napr.
skutočný stav nehnutel'nosti v jej polohe, tvare pozemku a vzájomnej závislosti s okolím. Spravidla rozdielny
stav je v zákrese nehnutel'nosti v mape vel'kej mierky,
resp. v iných grafických podkladoch (pozemkovo knižná mapa, katastrálna mapa). Naviac tu vystupujú podmienky ochrany pódneho fondu, územného plánovani a, bonity, atd'. V porovnaní s doterajšou praxou predpokladám podstatné zníženie róznych písomných súhlasov a vyjadrení, ktoré sa vyžadovali na vyhotovenie
geometrického
plánu. Rozhodujúcou
bude kvalitná
a dósledná realizácia predstáv objednávatel'a na zmenu
hraníc a del'bu nehnutel'ností, ako aj včasnost, resp.
rýchlosť vybavenia objednávky. Na rýchlosť vybavenia
objednávky bude vplývať okrem iného aj organizácia
overovania geometrických plánov strediskom geodézie
(SG), a tiež operatívnosť v poskytovani informácií
z operátov EN potrebných na vyhotovenie geometrických plánov. Myslím, že prejde ešte vel'a času, kým SG
budú schopné rýchle poskytnúť požadované údaje.
Ručné vyhotovovanie kópií z pozemkových a katastrálnych máp a výpisov z písomného a meračského operátu
je náročné na čas a čo je najhoršie, spravidla jedna návšteva na SG nestačí na získanie všetkých potrebných
údajov. Ísť do terénu bez týchto informácií a vykonania
prípravy má spravidla následok v doplňujúcom meraní
a rastie tím nákladovosť prác.
Neuváženými racionálizačnými
snahami na úseku
vyhotoyovania
geometrických
plánov boli dóležité
prvky ich obsahu, potrebné na rekonštrukciu zmeraných zmien v teréne, prenesené na záznam podrobného
merania zmien (meračský náčrt). Geometrické plány
tak neobsahujú konštrukčné miery, ani údaje o použitom bodovom poli. Mám za to, že táto skutočnosť znižuje ich technickú, evidenčnú ale i dokumentačnú hodnotu, hlavne v prípadoch straty meračského náčrtu.
Meračský náčrt, ako taký, sa už dávno nevyhotovuje
v teréne a prestal mať prívlastok "pol'ný". V teréne sa
vyhotovujú poznámky a skice so zápisníkom meraných
údajov. Úplnosť vyznačovania všetkých nameraných
údajov v meračskom náčrte a jednoznačnosť ku ktorým
bodom objektov sa udané miery vzťahujú, závisela od
dóslednosti overovatel'a. Východiskové a konečné body
merania by mali byť zásadne len pevné body (rohy stavebných objektov alebo stabilizované hraničné znaky).
Za neserióznu pokladám prax uvádzať omernú mieru
medzi dvoma nepevnými bodmi(napr. medzi odkvapmi
domov ako šírky pozemku) bez zachytenia miery existujúcich bodov trvalých objektov (napr. roh domu). Ak
na hraniciach pozemkov niet trvalých objektov, malo
by meranie nadvazovať na pevné body nachádzajúce sa
v blízkom okolí. Presnosť a bohatosť výsledkov merania
v meračskom náčrte je odóvodnená vačšou využitel'no-
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sťou jeho údaj ov pri možnej likvidácii niektorých objektov, resp. stavebných zmenách. Využitel'nosť takýchto postupov predpokladá zvačšenie početnosti druhov
mapových značiek pre meračské náčrty pri mapách vel'kých mierok (ČSN Dl 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky). Pri vel'kom počte pevných bodov na
hraniciach nehnutel'ností je potrebné opatriť značkou
bod, ku ktorému sa meraný údaj vzťahuje. Napr. stred
alebo okraj betónového stÍpa. Podobne je žiadúce označiť predÍženie smeru steny budovy, rovného úseku plotu
do meračskej priamky, krížovú mieru a kolmý smer.
V súvislosti s tým, že meračský náčrt sa vyhotovuje
v kancelárii ako adjustácia meračských prác a geometrický plán obsahuje grafické znázornenie vo vyznačenej mierke, moja úvaha sleduje redukovať práce do jedného výsledku s názvom grafické znázornenie. S týmto
však súvisí otázka potreby vyhotovovať matricu geometrického plánu. V minulosti grafické znázornenie tvori10 kópiu pozemkovej, resp. katastrálnej mapy na priesvitke s vyznačeníin zákresu zmeny. Na priesvitku sa
často doplňovala aj zvačšenina zákresu mapy s obsahom údajov merania. Priesvitka mala opodstatnenie
v tom, že zákres zmeny geometrického plánu sa presne
nastavil (napasoval) na mapovú kresbu a pomocou prepichovania bodov zmien sa zákres dostával do evidenčnej mapy, pracovnej mapy a v niektorých prípadoch aj
pozemkovej mapy. V budúcom katastri nehnutel'ností
sa však nepredpokladá s existenci ou evidenčnej mapy,
a tým sa vyhotovovenia matrice geometrického plánu
znižuje. Pri dnešnom vybavení pracovísk kopírovacími
prístrojmi je opodstatnené uvažovať nad tým, aby grafické znázornenie s obsahom meraných údajov - prakticky meračský náčrt a celý geometrický plán vrátane
výpočtov a výkazu výmer bol vyhotovený na príslušných papierových tlačivách a tieto bol i predmetom kopirovania podl'a potrebného počtu exemplárov geometrického pláu.
Kopirovacie prístroje xeroxového druhu nepatrne deformujú kresbu.
Pod pojmom grafického znázorněni a geometrického
plánu se rozumie nie úplne presné zobrazenie pódorysu
nehnutel'ností v udanej mierke a xeroxové rozmnoženie
spravidla tomuto vyhovuje. Rozmnoženiny prístrojom
Costar sú už rozmerove presnejšie. Neodporúčam však
tieto kópie pre možnosť l'ahkého zoškrabnutia údajov
z obsahu. Za povšimnutie stojí i otázka, či zachovať doterajší spósob vyznačenia zmenenej hranice spósobom
hrubej čiernej čiary, alebo sa vrátiť k póvodnému vyznačeniu zmeny červenou farbou. Spósob vyznačeni a
zmeny hrubšou čiarou, v prípadoch zvačšenia grafického znázornenia oproti pozemkovej mape, je však menej
prehl'adný a pre verejnosť zrozumitel'ný.
S tvorbou geometrických plánov podnikatel'skou verejnosťou sa vynára i otázka zákresu zmeneného stavu
do pozemkovej mapy a najma výpočet výmer dielov
a nových, resp. zmenených parcie1. Problém spočiva
v tom, že SG vo vačšine nemajú priestory a miesta, ktoré by umožnili pracovníkom oprávneným vyhotovovať
geometrické plány, tieto práce v priestoroch SG vykonávať. V prípadoch
pozemkových
máp s číselnou
údržbou to vel'ký problém nie je. Výmery sa počítajú
analyticky zo súradnic. Problém je pri pozemkových
mapách udržiavaných graficky. Stojí zato uvažovať nad
návrhom, aby sa zákres do pozemkových máp nezveroval vyhotovitel'om geometrických plánov. Vyhotovitel'
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geometrického plánu na podklade pozemkovej mapy
vedenej grafickým spósobom móže výpočet výmer vykonal' pomocou odsunutých alebo nasnímaných kartometrických súradníc lomových bodov príslušných parciel v pozemkovej mape, so zohl'adnením zrážky papiera mapového listu. Kartometrické súradnice by si volil
vo vol'nej sieti. Námietkou móže byť, že na kartometrické maranie potrebuje vyhotovitel' geometrického plánu
taktiež priestor a pokoj. Myslím si, že vyhotovitel' geometrického plánu móže takto na podklade kartometrických údajov vykonal' potrebné konštrukčné a výpočtové
práce mimo priestorov SG. A SG tým, že prevezme zákresy do pozemkových máp do svojej kompetencie, bude aj skutočne kontroloval' vyhotovitel'a geometrického
plánu. Vyhotovitel' geometrického plánu by bol takto
kontrolovaný objednávatel'om čo do udávaných mier
v geometrickom pláne a SG pokial' sa týka správnosti
prevzatia výpočtových a konštrukčných výsledkov geometrického plánu do EN.

V zásade Č·. 26 návrhu zákona o štátnom katastri nehnutel'ností sa uvádza, že overovanie geometrických plánov
budú vykonával' územné orgány geodézie - teda SG.
Zo zásady zákona už vychádza jednoznačnosť, že geometrický plán pred jeho overením územným orgánom
potvrdzuje fyzická osoba, majúca oprávnenie a ktorá
zodpovedá za správnosl' vykonaných meračských a výpočtových prác a uvádzaných výsledkov. Teda potvrdzuje doterajšiu kolonku v znení "Náležitosťmi a presnosťou zodpovedá predpisom" v popisovom poli geometrického plánu. Predpokladám, že podl'a toho bude
potrebné zmeniť aj názov oprávnenía znejúce na "overovanie" geometrických plánov. Overovanie bude mócť
vykonával' len územný orgán.
Overením geometrického plánu by mala byť zavÍ"Šená
možná kontrola obsahu a náležitostí geometrického
plánu a tým geometrický plán nadobúda schopnosť byť
súčasťou právnej listiny na zmenu vlastníckych práv
k nehnutel'nostiam.
Zo zásady zákona nevyplýva
v akom rozsahu a čoho sa kontrola pred overením móže
dotknúť. Doterajšia prax neumožňovala a predpokladám, že ani v budúcnosti neumožní nejakú hlbkovú
kontrolu merania a presnosti výpočtov. Pracovník overujúci geometrický plán móže kontroloval' úplnosť náležitostí geometrického plánu a vykoná logickú kontrolu
obsahu, či niečo nechýba, či nenastala zámena a najma
nadvaznosť geometrického plánu na doteraz evidovaný
stav.

Geometrický plán sa stáva právne závazným len v spojitosti s platnou právnou listinou, v ktorej je výslovne
uvádzaný a tvorí jej prílohu. Na rozdiel od pozemkovej,
katastrálnej alebo inej mapy má geometrický plán s jeho údajmi právnu závaznosť akú má listina, ktorej je
prílohou. Z tohoto pohl'adu vyhotovitel' geometrického
plánu by mal mať povinnosť merané výsledky o nových
a zmenených hranici ach a dotknutých parcelách zost.avil' vo forme, že sú právne závazné. Prakticky to znamená, že v meraných úsekoch musí sa zaoberať aj s určením hranice a toto určenie vyjadriť udanou mierou. Ve-

rejnosť odmieta argumentáciu, podl'a ktorej je jeden
údaj merania závazný a druhý nie.
Odlišnosť v závaznosti údajov geometrických plánov
je len v druhoch pozemkov, menách a adresách vlastníkov. Druh pozemku by mal geometrický plán uvádzať
ten, ktorý je závazný podl'a EN. Žiadúce by bolo, aby
geometrický plán v závorke uvádzal aj skutečný druh
pozemku. Závaznosť druhu pozemku a vlastníkov nehnutel'ností je podl'a obsahu prislušnej listiny a nie údajov v geometrickom pláne.
V praxi sa často vyskytuje názor, že geometrický
plán, ktorý nie je podložený platnou právnou listinou
nemá význam. Nie je tomu tak. Geometrický plán v jeho obsahu má povinnosl' zachytil' skutočný stav nehnutel'nosti a to najma v jeho grafickom znázornení a udanými mierami. Ak toto geometrický plán zohl'adňuje, je
objektívnym dokladom a dókazom o tejto skutočnosti.
Na tomto podklade možno priznať právo z titulu dlhodobého užívania a umožnil' rozhodovanie
orgánov
v róznych právnych veciach o nehnutel'nostiach.
V doterajších úvahách o geometrických plánoch som
vychádzal len ako z podkladov na riešenie právnych
vzťahov k nehnutel'nostiam. Vyjadrujem názor, že formou geometrických plánov by sa mohli odstraňoval' aj
chyby v zákresoch parciel a tým aj výmerách, ak vyhotovítel' geometrického plánu na ne príde. Bude to však
záležať od nového zákona ako bude definoval' chybu
a možnosť jej odstránenia.

Uvádzaná problematika o možnosti úprava zmenách
v obsahu geometrických plánov je v článku podávaná
vel'mi stručne a len z osobného hl'adiska. Žiadúce by
bolo publikoval' aj iné názory a napomócť tak dotvárať
to, čo bude štátny kataster nehnutel'ností pred verejnosl'ou reprezentoval'.

Lektoroval:
Ing. tubomir Suchý,

SÚGK

Před lety byla ve výstavní síni Sotheby's v New Yorku vystavena mimořádně cenná kolekce šperků z pozůstalosti vévodkyně
z Windsoru, která zemřela v dubnu 1986. Mezí 250 vystavenými šperky bylo i zlaté pouzdro na cigarety, pozoruhodné tím,
že na něm byla vyryta mapky cest po Evropě z let 1934 a 1936
Američanky Walfis Simpsonové a vévody z Windsoru, který se
pro ní vzdal trůnu. Zlatník, který vzácnou a kuriózní tabatěrku
upravoval pro vévodu, se tu stal i kartografem. Na mapce je
totiž každá zastávka cestovatelů vyznačena drahokamem.
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Koutový hranol - základní
geometrické parametry, trasování
paprsku

Většina měření délek v geodetické praxi je dnes prováděna dálkoměry, pracujícími na principu optoelektronickém, tzn. vyhodnocení délky pomocí vyslaného infračerveného zařízení a jeho přijetí po odrazu od měřeného bodu. K zajištění dostatečné velikosti signálu
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RNDr. Dušan Žádník,
Meopta Přerov, a. s.

Dále v článku popsaný algoritmus dává možnost zjišťovat vliv geometrických parametrů na přesnost hranolu.
Pod pojmem přesnost zde rozumíme úhlovou odchylku
vstupujícího a vystupujícího paprsku. V dalších úvahách budeme předpokládat dokonale rovinné plochy
hranolu nebo alespoň jeho části, ve které bude procházet, nebo dopadat sledovaný paprsek.
Technologie výroby i velmi přesných koutových hranolů je zaběhnuta v Meoptě Přerov, která tyto hranoly
také volně prodává.

V
Pro základní výpočty o konstrukci hranolu (obr. I, obr.
2) je třeba znát následující rozměry (jako základní rozměr zde byl zvolen rozměr I, tzn. délka hrany vstupní
plochy, je však možné pomocí následujících vztahů zvolit jako základní kterýkoliv z rozměrů d"h, v nebo d);
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Pro dalši výklad definujeme rovnice rovin v prostoru
všech 3 ploch, účastnících se odrazu paprsku v koutovém hranolu. Normálové rovnice rovin:
I

A" --x

.N

I

B: - -x

.j6

odraženého od měřeného bodu se používá jeden nebo
více koutových hranolů umístěných v jednoznačně definované poloze nad měřeným bodem, zpravidla s možností natáčení kolem horizontální i vertikální osy. Koutový hranol je, přes svou technologickou
náročnost,
ideálním optickým elementem pro vrácení odraženého
paprsku do místa, odkud byl vyslán, bez nutnosti jeho
přesného nastavení vůči zdroji.
Toto tvrzení platí ovšem za předpokladu
dodržení
ideálních geometrických parametrů koutového hranolu.
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Nutné vstupní parametry
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a) Kosiny rovin
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Pozn. Při porušení jednoho z kosinů roviny je ostatní třeba
upravit tak, aby byla splněna podmínka A2 + J12 + V2

~'5'5l
5' 5].

B:[-

= I.

c: [ - ~, -

b) Směr vstupního paprsku [a, {3, r] ... kosiny vstupního paprsku s osami x, y, z.

Chceme-Ii
zí k odrazu,
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Např. pro
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dále znát souřadnice bodů, v nichž dochánezbývá než řešit rovnici přímky (paprsku)
rovinu hranolu.
bod dopadu na základnu hranolu
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vychází pro bod dopadu
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a konečně bod výstupu v základně hranolu
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Z příkladu je patrné, že dochází k posunutí vstupujícího a vystupujícího paprsku symetricky vůči středu
hranolu (obr. 3), tzn. o hodnotu 2 ~x2 + .1'2 • V našem
příkladu je to hodnota

rp

1f3)2 (/)2
21 \9-9- + 6

zd.

c) Bod vstupu v základně hranolu [XI' YI'

Dále využíváme zákona odrazu v prostorových
nicích:

souřad-

=

_(7
108 .

21-y

Uvedený článek si kladl za cíl seznámit čtenáře s problematikou konstrukčního návrhu koutového hranolu,
rozšířit poznatky o tomto praktickém optickém elementu a informovat o možnostech nákupu koutového hranolu v Československu.
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znaménkové konvence obvyklé v optických výpočtech.
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Spoločenstvo predstavitel'ov
geodetických služieb regiónu
strednej Európy

se vstupujícím

pa-

Uvedeného postupu je možné použít při sledová'ní
změn vstup~vysťupov~ho paprsku v závislosti na porušení úhlů rovin.

I. Úvod

V roku 1983 bola z iniciativy vtedajšieho predsedu rakúskeho
Spolkového úradu pre metrológiu a geodéziu a kartografiu,
Dipl. Ing. Friedricha Rottera, rozpracovaná myšlienka konštituovania inštitútu pravidelných každoročných stretnutí predstavitel'ov geodeticko-kartograficko-katastrál nych úradov,
resp. orgánov štátnej správy z nasledujúcich krajín, prip. oblasti: Česká republika, autonómna oblasť Friulsko-Julské Benátky, Chorvátska republika, Maďarská republika, Rakúska
republika, Slovenská republika, Slovinská republika a autonómna oblasť Trentino-Južné Tirolsko (ďalej iba Spoločenstvo). Z menovitého výpočtu krajín, resp. oblastí je zrejmé, že
ich spoločným prvkom je niekdajši starorakúsky kataster nehnutel'nosti, resp. jeho vybrané technické aspekty v minulosti
spoločne aplikované v tomto regióne.
Z toho vyplývl!,že nie iba tradicia spája uvedených účastníkov Spoločenstva, ale aj prítomnosť, keďže technické špecifikácie a výsledky vel'kej časti aktivit geodézie, kartografie a katastra (vrátane geodetických základov a mapovania pre účely
katastra) sú použivané nie iba generáciou geodetov-tvorcov,
ale i budúcimi generáciami odbornikov.
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Podnetom pre projekt vtedajšieho predsedu Rottera bol a
pozitívna a konštruktívna skúsenosť z každoročných analogických stretnutí predstavitel'ov orgánov štátnej správy geodézie,
kartografie a katastra Rakúska, Bádenska- Wiirttemberska, Bavorska a Švajčiarska, ktoré sa vyvinuli na významné fórum
konzu1tácií a mnohostrannej
výmeny odborných informácií
a profesijných skúseností s následnou priamou podporou
medzínárodnej
spolupráce, vývoja a rozvoja predmetných
prác.
2. Minulosť Spoločenstva
Po akceptovaní a rozpracovaní tejto myšlienky sa predstavitelia Spoločenstva stretli na prvom rokovaní vo Viedni v Rakúsku roku 1984. Ďalšie porady boli: 1985 [ubl'ana (Slovinsko),
1986 Gy6r (Maďarsko), 1987 Bolzano (Trentino-Južné Tirolsko), 1988 Linz (Rakúsko), 1989 Postojna (Slovinsko) a 1990
Terst (Friulsko-Julské Benátky).
Naša účasť na práci Spoločenstva, ale nielen naša, bola
v období pred rokom 1989 nie priamočiara, nekoncepčná,
viac-menej náhodná a iba sporadická. Dóvodom bol i okrem
spoločensko-ideologických
prekážok i otázky vtedajšieho diferencovaného pohl'adu na utajovanie geodeticko-kartografickokatastrálnych informácií i nedoriešené kompetenčné otázky
členstva v regionálnom zoskupení s čle'nskou základňou formálne zmiešaného typu. Skúsenosť z činnosti Spoločenstva,
ale najma z obdobia od roku 1989, svedčí o tom, že každoročné stretnutia predstavitel'ov členských orgánov Spoločenstva
predstavujú vel'mi dóležitý prvok prenosu informácií i ťažko
nahraditel'né médium konzultácií. V neposlednom rade je prinosom i osobné spoznanie sa predstavitel'ov zúčastnených služíeb, ktoré tiež otvára cestu ďalšej operatívnej spolupráci i na
dvojstrannej úrovni.
Miesta každoročných rokovani predstavitel'ov členských služieb Spoločenstva sa striedajú. Rokovania sú plánovite, po
vzájomnej dohode, tematicky orientované na aktuálnu tematiku. K tejto tematike je prednesený súbor prednášok, resp. stanoví sk každou členkou službou Spoločenstva.
3. Ósma porada predstavitePov Spoločenstva v Bratislave 1991
Na rokovaní predstavitel'ov členských služieb Spoločenstva roku 1990 v Terste predniesol predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie na základe súhlasu predsedu vlády S!ovenskej republiky (SR) pozvanie do Bratislavy na rok 1991. Clenovia Spoločenstva toto pozvanie prijali so záujmom. V apríli t.
r. sa uskutočnila v Bratislave v poradí už ósma porada predstavitel'ov Spoločenstva. Technická časť rokovania bola orientovaná tematicky na dva okruhy otázok: "Digitalizácia póvodných katastrálnych máp a aktualizácia digitálnych katastrálnych máp" a "Vedenie a aktualizácia štátneho katastra nehnutel'ností". Zúčastnené delegácie, resp. predstavitelia služieb,
bol i prijatí dekanom Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) doc. Ing. Dušanom Majdúchom, CSc., a primátorom hlavného mesta Bratislavy SR
prom hist. Petrom Kresánkom. Zároveň mali možnost pri návšteve STU z výkladu prodekana odboru geodézie a kartografie
(GaK) prof. Ing. Jaroslava Abeloviča, CSc., detailne sa ob oznámiť s pedagogickým procesom prípravy vysokoškolských
odborníkov geodetov a kartografov, s odborným profilom absolventov, s postgraduálnymi formami štúdia i s nepedagogickou, najma vedeckou, činnosťou odboru GaK SvF STU.
4. Záver
Bratislavské rokovanie predstavitel'ov Spoločenstva potvrdilo
potrebu a oprávnerlOsť existencie Spoločenstva. Prispelo svojim konzultatívnym priebehom k zlepšeniu vzájomnej informovanosti. Prinieslo sériu podnetov do oblasti výskumu a vývoja a najma do oblasti spolupráce v geodetických základoch,
katastra nehnutel'ností, obnovy máp a aktualizácie máp pre kataster nehnutel'nosti, a tiež pre evidenciu vlastnickych vzťahov
k nehnutel'nostiam.
Potvrdilo nenahraditel'nú funkciu systému
právnych predpisov pri realizácii záujmov štátu v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnutel'ností. Realizované boli
viaceré dvojstranné kontakty s ciel'om dohodnúť výmenu odbornikov - expertova stážistov v aktuálnych oblastiach. Budúcoročné rokovanie v roku 1992, v poradi už deviate, bude
11.-12. mája v Budapešti (Maďarsko).
Ing. Imrieh Horňansk.Í'. (Se ..
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Školní atlas světa (ŠAS) je nové kart0s.rafické dílo, jehož odpovědným redaktorem je prof. Jindřich Svestka. Ze 136 stran připadá 105 stran na mapy, uspořádané tématicky tak, aby odpovídaly výuce zeměpisu v 5.-7. třídě základních škol. Na vnitřních přebalových deskách najdeme kvalitně zpracovaná kartografická zobrazení a mapu časových pásem.
Přestože je atlas určen hlavně dětem na ZŠ, jsou některé tématické mapy ve srovnání s Atlasem světa (GKP Praha 1984)
krokem zpět. Týká se to především map zaměřených na zemědělství, lesní hospodářství a rybolov. Nedostatek vidím v nové
metodě zobrazování zemědělské půdy. Ta je většinou rozdělena do 4-5 kategorií (orná půda, orná půda intenzívně obdělávaná, louky a pastviny, občasné pastviny a tundra). Plochy,
především intenzívně obdělávané půdy, jsou pak doslova posety údaji - buď slovními (pšenice, cukrová řepa apod.), nebo
kartografickými značkami (i když velice pěknými a lehce pochopitelnými). Mapa je na první pohled přesycena údaji (do
popředí navíc vystupují tmavé značky pro bavlník a kakao)
a děti se v nich velmi těžko orientují. Navíc si mohou z takových map zafixovat do paměti pouze plošné rozšíření orné půdy, ale už ne zemědělské zaměření - nenajdou tedy typické
pšeničné nebo kukuřičné pásy. Vzhledem k tomu, že obiloviny
plošně zabírají téměř všude nejrozsáhlejší plochy orné půdy,
bylo pro děti určitě vhodnější různobarevné rozlišení (doplněné značkami) ve starším Atlase světa.
Značky svým počtem navíc neumožňují kvantitativní srovnávání celkové produkce kulturních plodin, ani počtu chovaných zvířat. Do jisté míry (a jen u vybraných položek) nahrazují tento nedostatek mapy na str. 34-35. Jenže tyto mapy
pěstování hlavnich obilovin a chovu skotu, prasat a ovcí jsou
rovněž přesyceny informacemi a kombinace bodové metody,
dvou kartodiagramů (kruhového a čtvercového) spolu s metodou čar směru pohybu povážuji pro žáky ZŠ za naprosto nevhodné. Chybu vidím i v tom, že atlas vydaný v roce 1989
operuje s údaji z let 1979-81, mapa přirozené měny obyvatel
dokonce s obdobím 1975-80! Vrcholem přesycenosti značkami je potom mapa zaměřená na těžbu a dopravu paliv (str. 26),
v níž se při nejlepší vůlí nelze orientovat vůbec. Poměrně přehledná je mapa dopravy (str. 30-31), chybí na ni pouze jeden
z největších přístavů světa Gaoxiong na Tchajwanu.
Jednoduché a pro dětí přehledné jsou mapy světa zaměřené
na 4 odvětví průmyslu (str. 28-29). Jsou určitě ·převzaty ze
starších podkladů, přesto docela dobře zobrazují rozmístění
průmyslové výroby ve světovém měřitku. Přesto i zde možno
vytknout rozdíly oproti hospodářským mapám světadílů (strojírenské chilské centrum Africa nemá na mapě Ameriky (str.
52-53) žádnou značku, chemická centra Antofagasta (Chile)
a Portland (USA) mají na mapě Ameriky úplně jinou průmyslovou specializaci, chybí například velké petrochemické závody na Portoriku apod.). Úplně přepracovat by zasloužila mapa
"Rasy a skupiny národů" (str. 23). Zbytečně zobrazuje dohromady rasy a jazykové rozdělení. Přehledná je pouze rasová typologie, jazykové rozdělení je bohužel nepřehledný a systémově zcela chybný konglomerát čislic a písmen.
Přehledně zpracovány jsou mapy průmyslu jednotlivých
kontinentů a oblastí doplněné hlavní dopravní sítí. Zbytečná
je pouze značka "nerozlišený průmysl", která nemá žádný význam a některé děti mate.
Politickým mapám lze vytknout prakticky jen to, co vyplývá
z dřívější čs. politiky. Např. ostrovy Hoang-sa a Truong-sa byly přiřčeny Vietnamu, i když nároky jsou sporné a má je více
států, Tchajwan je označován jako součást ČLR, ale např. na
mapě Asie (str. 59) je označen podobně jako závislá územi,
územi Walvis Bay neni označeno jako jihoafrické, ale namibijské, nepřehledně je zachycena situace v Kašmíru, Předjordánsko je označeno jako jordánské území, i když se ho Jordánsko r. 1988 oficiálně zřeklo. Chybí také Severní Kypr, případně jihoafrické bantustany, rozhodně neměla chybět nejmladší britská kolonie Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy vyhlášená r. 1985. Vadí mi také stále přežívajicí označení
Turks a Caicos, protože Turks je anglický plurál od Turk, a nechápu, proč analogicky se Svatou Lucii či Svatým Kryštofem
není i Svatý Petr či Svatý Pierre a Miquelon českým jménem
pro francouzské zámořské území. Podobně i Dominikánské re-
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publice by jako poslední zemi mohl být přidělen český zkrácený název Dominikánsko.
Geografické názvosloví je vůbec tvrdý oříšek, který nevyřešil ani recenzovaný ŠAS. Je zřejmé, že zásada používání originálnich jmen byla použita pouze u sídel, hor, řek a ledovců.
Pokud existuje české exonymum, je uvedeno v závorce. Zřejmě
omylem chybí originální jméno u řek Sv. Vavřinec, Eufrat, Tigris a Jordán. Snad mohlo být u řek všeobecně použito českých verzí jako prvních, když je tomu tak i u jezer, pohoří,
nížin, moří, zálivů a průlivů, stejně jako u jmen států a oblastí.
Pro žáky je taková verze určitě přijatelnější. Bohužel, nedůsledností autorů a recenzentů je v SAS přiliš mnoho výjimek ze
zavedených pravídel.
Především orografické celky nejsou do češtiny překládány
důsledně. Nejsou překládány finské názvy (např. Suomen selka = Finská vrchovina), indonéské pohoří Maoke je vlastně
Sněžné pohoří, arabský Bab al-Mandab je přeloženo průlív
Mandab, podobně čínské slovo "šan = shan" značí pohoří
a lze je přeložít. Nejvíce nepřeložených jmen je ovšem ve španělštině a portugalštině, zatímco Swi~tokrzyskie góri, Kotlína
Sandomierzska (Polsko), Sredna gora (Bulharsko), Fruška Gora a Livanjsko polje (Jugoslávie) čí mnoho jmen v SSSR (Stanovoj chrebet, Jablonovyj chrebet, Obščij Syrt aj.) zůstalo
v mapě asi viceméně nedopatřením.
U portugalských a španělských názvů jde však o programové zachovávání oríginálnich jmen, i když se dají lehce přeložít.
Např. portugalské Serra de Estrela (Hvězdné pohoří) či brazilské Serra de Mar (Mořské čí Přímořské pohoří - je mimochodem špatně lokalizováno na mapě), nebo španělské Síerra
Nevada (Sněžné pohoří) nebo argentinské Sierra de Córdoba
(Cordobské pohoří). Přitom v Kolumbii je Cordillera Occidentaj přeloženo jako Zitpadní Kordillera, ale v Mexíku je Sierra
Madre Occidental ponecháno v originále. Podobně lze pokračovat u jezer. Americké Great Salt Lake je na mapě Velké Solné jezero, ale argentinské jezero Mar Chiquíta (Maličké moře)
nebo Sala de Uyuni (Slanisko Uyuni) jsou příklady nepřeložených jmen. Podobné je to i u ostrovů - kubánský Isla de la
Juventud (Ostrov mládeže) je v mapě označen jako ostrov Juventud, podobně jako chilské Islas de los Desventurados (Ostrovy Nešťastníků) jsou označeny jako ostrovy Desventurados,
ale kostarický Isla del Coco je přeložen jako Kokosový ostrov.
Výhrady lze mít i k biogeografickým termínům selvas, lIanos či
campos. když vedle nich najdeme níkoliv pam pas. ale pampy
(mapa str. 16~-17).
Jako nevhodné pro děti ZŠ považuji použití systému "pinyín" pro přepis čínských jmen. Když pro nic jiného, tak proto, že ani u jiných zemí používajících nelatinské pismo není
použito oficiálnich systémů přepisů. ale tvarů vytvořených našimi orientalisty. Systém pinyin je obtížný na výslovnost a místy je použit nepřesně (např. Velký Chíngan), i když správně
česky, zatímco pánev Sichuan měla být označena česky Sečuánská pánev. poloostrov Shandong pak Šantung apod. (platí-Ii zásada používání českých jmen pro většinu fyzicko-geografických objektů).
Drobné zmatky jsou i na mapě Indie. Když je použito tvaru
Udajpur. měl být místo Haídarábád tvar Hajdarábád. když je
Džajpur. měl být i Gválíjár a ne Gwalior apod. Na mapě Japonska se pro změnu nepřekládá do češtiny - Ogasawara

Guntó je prostě souostroví Ogasawara, Kazan-Rettó zase ostrovy Kazan čili Vulkánové.
Názvoslovné problémy jsou i s označováním hístorrckých
a administrativních
oblastí. Ve Francii je vedle Burgundska
a Gaskoňska oblast Champagne (i když máme český tvar Šampaňsko), v Polsku je Podlasie (Podlesí) nebo Kujawy (Kujavsko), v Kanadě Nové Skotsko, ale Nový Brunswick (místo
Brunšvík), Quebec misto Quebek apod. V USA najdeme Nové
Mexiko, ale New York. nebo také Severní a Jižni Karolínu. ale
v Mexiku už Baja California Norte čí Baja California Sur,
i když český překlad Severní a Jižní Dolní Kalifornie je velmi
jednoduchý. Podobně i v Brazilii je Mato Grosso do Sul a ne
Jižní Mato Grosso. Termíny typu jižní, západní, nový, dolní,
svatý a podobně by se měly překládat pro lepší pochopení ze
všech jazyků a důsledně.
Poslední výtka patří různým chybám. Největší naměřená
hloubka v Mariánském příkopu není 10924 m, ale II 034 m,
místo Ilinois má být llIinois, místo Sanremo San Remo, na jedné mapě je čínské pohoři označeno Altun-Shan a na jiné AItyn-Tag, na jiné mapě název ostrova ve tvaru Borneo (Kalimantan) a na další Kalimantan (Borneo). indonéský ostrov
Vos Sudarsa je správně o. Dolak, vietnamský mys Bai Bung je
Ca Mau, turecké pohoří Istranca Ormandari je poh. Yíldiz,
vietnamský Ho Chi-Minh pak Thanh Pho Ho Chi Minh, indonéské Natunské ostrovy se jmenují správně o. Bunguran atd.
Hodně chyb je u irských jmen - Tráíghl je správně Thrá U,
An Ghailimh je Gaíllimh, nejvyšší hora Carn Tuathaíl je Corrán Tuathail, řeka Bhearbha je An Bhearú, jezero Loch Ríbh je
Loch Rí atd. Ani řecký přepis jmen neodpovídá oficiálnímu
systému démotiky.
.
Nedůvěru ve mně vzbudil i rejstřik, v němž jsem nenašel
např. ostrovy Sjaeland, Fyn, Bornholm, Oland, Gotland, hory
Hékla, Hvannadalsnúkur,
Kebnekaise, Glittertind nebo jezero
Inari. Kladem je uvádění správné výslovnosti geografických
jmen. Někdy však výslovnost chybí (např. Luxembourg, Eskilstuna. Briíila). někdy je nepřesná (Eindhoven - ejnhóve
místo ejnhófn. Kristianstad - krisčanstad místo krišanstad,
Baile Átha Cliath - blá klía místo bal áheklie). Irská psaná
výslovnost se vůbec výrazně odlišuje. od oficiální výslovnosti
uváděné v publikaci "Gasaitéar na hEireann".
I když ke všem nedostatkům lze připočíst i rozmazaný tisk
na str. 65 a 67, nutno říci, že fyzicko-geografické mapy i politické mapy jsou graficky na vysoké úrovni a přehlednější než
v dřívějšim Atlase světa. O to vice mrzí názvoslovné nedostatky. Za nevhodné pro děti pokládám sice precizně zpracované,
ale málo přehledné mapy se zemědělskou tématikou a za špatné některé mapy světa s hospodářskou tématikou v úvodní části atlasu. Připočteme-li k tomu zastaralost vzhledem ke změnám v naší společnosti, lze konstatovat, že další vydání musí
doznat výrazných koncepčních změn, respektive podstatného
přepracování. V kžadém případě by obsah map světadílů měli
garantovat lidé, kteří se regionální geografií světa profesně věnují.

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

1991/176

RNDr. Vladimir Baar,
Pedagogická fakulta,
Ostrava

Berk. V J.: Vědecko-technický
rozvoj: role NTS GUGK,
s.I-3.
Bašurov. V E.: Technická kontrola v nových podmínkách hospodaření, s. 3.
Tarelkin. E. P.-Kir'jak,
V T.: Výpočet anomálie zemské přitažlivosti z dat družicové nivelace, s. 4-6.
Kole vid, T. K.: O vlivu systematických chyb směrů na polohu
bodů v geodetických sítích, s. 6-9.
Kudrjavcev. V V aj.: Metoda určení vertikálních a přičných
pohybů reflektoru, s. 9-13.
Charitonov. V G. -Chudobin.
G. V.: "Agat" na melioračnich
měřeních, s. 13- 15.
Tapla.~vili. J. A. - Vardanjan. VN: Vliv ztráty kapaliny na přes. nost hydrostatické nivelace, s. 15-18.
Djakov. B. N: Vyhledávání chyb v nivelační síti, s. 18-19.
Meščanskij. F. L. aj.: Kolimační metoda určení úhlu "i" u ně• kolika nivelační.ch přístrojů, s. 20-22.
Zarnikov. V B. -Zukov. B. N: O třídách nivelace pro kontrolu
deformací, s. 22-26.
Litinskij. V O. aj.: Výzkum vlivu elektromagnetického
pole
LEP na měření rádiovými dálkoměry, s. 26-27.
Agapov. S. V aj.: O možnosti použití syntetizovaných zobrazení při automatizované interpretaci, s. 27 -30.
Gijenko. A. Ja.: O výpočtu seříznuté hladiny vodních objektů,
s.30-34.
Šalaginov. A. A.: Otázka tvorby městského katastru, s. 34-39.
Podkopajev, V. V: O skládání kartografických
brožurek,
s.39-41.
Chvedčenja, S. V.: Mapy pro poznávání a ochranu historických
a kulturních památek, s. 42-44.
.
Trejrjak, V V: Názvy budou správné, s. 44-45.
Martl'l1ěnko. A. J.: Tendence rozvoje metod a prostředků pro
automatizaci v kartografii, s. 45-49.
Balandin. V N-Černov.
V V: Řešení zpětného protínání na
PC, s. 50.
Mvl'nikov, S. A.: Některé otázky studia ochrany práce,
·s.51-52.
Me.~čerskij, J. N: K vydání nové Instrukce pro nivelaci,
s.52-54.
Kafian. V /.: Odvětvová porada o geodynamice, s. 54-57.
Černov. Ja. M.: 37 let na polních pracech (vzpomínky topografa), s, 58-61.
Smechova, A. Ch.: Zahraniční publikace, s. 61.

Deumlich. F.: Stav rozvoje
elektronických
dálkoměrů,
s.290-292.
Dietrich, R.-Gendt.
G.: Aktuální výsledky z oblasti globální
tektoniky získané analýzou laserových měření vzdáleností
na družici LAGEOS, s, 293-295.
Feistauer, E.-Menzel.
M.: Nové elektronické tachymetry z Jeny - série RETA A, s. 295-296.
Schubert, W: Porovnání možností různých ri1ěřických systémů
pro dálkový průzkum Země, s. 296-298.
Diete, N - Plischke, F.: Aspekty a první výsledky kompenzace
úhlového pohybu ve fotogrammetrickém
systému LMK,
s.298-302.
H(iffmeister, H. - Voigt. H.: Přístrojový test pro teodolity a tacheometry s využitím počítačů, s. 303-306.
Klinkhard. G.: Použití polárni metody s využitím Dahlty (latě
Dahlt)' pro malá a střední polohová měření), s. 307 -308.

Ernst. H.: Práce geodetů při stavbě parku Ernsta Thalmanna
v Berlíně, s. 309-312.
.
Dirrrich. J. - Fischer. H.: Astrometricko-optické
určení rotačních parametrů Země s pomocí nového fotoelektríckého zenitového teleskopu, s. 313-315.
Sejkow, H-Moser.
M.: Test ultrazvuk'ovýchďvibrátorů
pro
úkoly inženýrské geodézle, s. 315-316.
Hopfner. J.: Metody ínter-polacevýšek v dígitálních modelech
terénu, s. 317 -320.
.
~

Schindler. G.: Geodetický pracovrlí proces - typický proces
zpracování informací, s. 326-328.
Tikunov. V S.: Geografické informační systémy - účel, struktura, zkušenosti, s. 328-331.
Deumlich, F.: Elektronické tachymetry - perfektní geodetické
přístroje, s. 331-333.
Dietrich, R.-Gendt.
G.-Barthelmes,
R.: Určení gravitačního
pole z laserových měření vzdáleností nadružiciJ,-AGEOS,
s.334-336.
Sandner. E. -Sandner.
U.: Analýza a porovnání tří prognostic-.
kých map krajiny, s. 336-340.
Behrens, J.-Reinhold,
A.: Automatizovaná tvorba tematických
map pro zemědělství
a ekologické
sledování
půdy,
s.340-343.
Hapfner. J.: Racionalizace tvorby digitálnich modelů terénu,
s.343-345.
Koch. W G.: Empirické metody ke zvýšení efektivnosti při využívání tematických map pro plánování, s. 346-348,
Wehmann, W: Výzkumy pro zvýšení přesnosti trigonometrické
nivelace, s. 348-349.
Vogt. M.-Seibert,
A.-Teshmer,
A.: Vliv cyklické chyby při
elektronickém měření vzdálenosti pomocí RECOTY (RETY), s, 350-351.
Scholer, H: 125. výročí n;lrozeni Theodora Scheinpfluga,
s.351-353.
Zimmermann. B.: Rozvoj Hornické akademie ve Freibergu
a o výuce důlních zeměměřičů v 18. a 19. stoleJí, s. 353-354.

Rey. B. M.: Kartografie
pro hospodářské
organizace,
s.362-365.
Nestler, B.: Automatizovaný typový projekt "Automatizovaná
dokumentace evidence nemovitostí (Colido)" - současný
stav a směry vývoje, s. 366-367.
Schwuraek, H: Začlenění kartografické dokumentace evidence
nemovitostí do procesu automatizace, s. 368-369.
Joehmann. H.: Interpretace příčin rotačních a pólových kmítů
pomocí inverzní úlohy, s, 369-371.
Platen, H. J,: Úkoly a cíle Německé geodetické společnosti
(DVW), s. 372-373.
.
Sehrader. B.: Úkoly, cíle, metody práce a výsledky pracovní
komise 6 "Inženýrská geodézie" Německé geodetické společnosti (DVW), s. 374-375.
Schulz-Kleessen, W E.: Práce pracovní komise 9 Německé geodetické společnosti "Ohodnocení
a zemědělské využívání
pozemků", s. 375-376,
Baumann. A.: Datový model pro tvorbu tematických map.
Část 2: Vlastnosti datového modelu pro automatizovanou
výrobu tematických map středních měřítek, s. 377 -379.
Stams. J.v.: Linie tradice Saxonské kartografie v 19. století,
s.379-383,

--co
<

N

z
>-

a:

STATISTICKÉ ÚDAJE, KTERÉ
JSME NESMĚLI ZNÁT
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Po léta uplatňovaný monopol bývalého totalitního režimu
na šíření informací se promítl í do zkreslování, popř. utajování různých statistických údajů. V této publikaci vám tyto
údaje dodatečně předkládáme.
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96 stran, brož. 20 Kčs
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ÚSPĚCH MÁTE VE
VLASTNíCH RUKÁCH
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Populární formou
zpracovaná
publikace velice známé
a úspěšné autorky, která uvádí, jak dos~hnout úspěchu zejména v obchodním podnikání, v podmínkách konkurence
a rizika. Velmi konkrétně
a čtivě ukazuje cesty vedoucí
k úspěšnosti.
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Překlad z angličtiny.
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224 stran, 12 obrázků, brož. 35 Kčs.

Hebák-Hustopecký:
PRŮVODCE MODERNíMI
STATISTICKÝMI METODAMI
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Zabývá se metodami teorie odhadu, testováním statistických hypotéz, analýzou rozptylu, regresní analýzou apod.
Používané metody a potřebné výpočetní algoritmy jsou vyloženy na řešených přikladech z praxe. 296 stran, 16 obrázků, 87 tabulek, váz. 30 Kčs
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