<;eský úřad zeměměřický
a katastrální
Urad geodézie,
kartografie
a katastra
Slovenskej
republiky
Roč. 46 (88) •

Praha, červenec 2000
Číslo 7 • str. 129-152
Cena Kč 14,Sk 21,60

odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Ján Vanko - zástupce vedoucího redaktora
Ing. Bohumil Šídlo - technický redaktor

Ing. Juraj Kadlic, PhD., (předseda), Ing. Jiří Černohorský (místopředseda), Ing. Marián Beňák, doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
doc. Ing. Jqn Hefty, PhD., Ing. Petr Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, Ing. Zdenka Roulová

Vydává Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, tel. 004202 22 82 83 95. Redakce a inzerce: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11
Praha 8, tel. 004202 84 041542,00420284041603,
fax 004202 84 041416 a VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, telefón
00421743296041,
fax 004217 43 29 20 28. Sází Svoboda, a. s., Praha lO-Malešice, tiskne Serifa, Jinonická 80, Praha 5.

Vychází dvanáctkrát ročně.
Distribuci předplatitelům (a jiným) distributorům v České republice, Slovenské republice i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír,
spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 004202 22 82 83 94
(administrativa), další telefon 004202 22 82 83 95, fax 004202 22 82 83 96, e-mail vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa:
vorackova@msu.cas.cz, nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s., včetně předplatného, tel. zelená
linka 0800 16 72 34-6. Podávání novinových zásilek povoleno: Českou poštou, s. p., odštěpný závod Přeprava, čj. 467/97, ze dne
31. 1. 1997. Do Slovenskej republiky dováža MAGNET
- PRESS SLOVAKIA,
s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel. 004217 44 45 46 28, linka 106, ďalší telefón/fax 004217 44 45 45 59. Predplatné rozširuje Privátna novinová služba, a. s.,
Záhradnícka 151, P. o. Box 98, 820 05 Bratislava 25, tel. 004217 55 42 13 82, fax 00421750634354.
Ročné predplatné 420,- Sk
vrátane poštovného a balného.

Náklad 1200 výtisků. Toto číslo vyšlo v červenci 2000, do sazby v květnu 2000, do tisku 10. července 2000. Otisk povolen jen s udáním pramene a zachováním autorských práv.

Ing. Marián Beňák, Ing. Ludovít Medvecký

Technicko-bezpečnostný
Thrček

dohl'ad na vodnom diele
129

Doc. RNDr. Milada Kočandrlová,

CSc.

Koutový hranol

137
Ing. Dagmar Martišková

Preberanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
do katastra nehnutel'ností
139

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 7 129

Technicko-bezpečnostný
na vodnom diele Turček

Ing. Marián Beňák,
Ing. ludovít Medvecký,
Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

dohl'ad

Situovanie vodného diela (VD) Turček. Účel stavby a jej prínos. Popis parametrov VD a jeho častí. Technicko-bezpečnostný
dohwd (TBD) vykonávaný podw vyhlášky č. 169/1975 Zb. [1] poverenou organizáciou. Meranie zvislých a vodorovných posunov pozorovaných bodov VD a jeho častí. Použité meracie prístroje, presnosť merania, priebeh zvislých a vodorovných posunov jednotlivých objektov. Zhodnotenie získaných posunov na VD Turček z hl'adiska TBD.

Placing of Turček Waterworks. Reason of this building and its boon. Description of its parameters. Technlcal security inspection performed according to the Decree No. 169/1975 S. B. by an authorised organisation. Measurement ofvertical and
horizontal displacements of observed buildings ofwaterworks and its parts. Applied instruments, measuring precision, changes of vertical and horizontal displacements of individua I objects. Evaluation of obtained displacements at the Turček Waterworks from the point of view of the technical security inspection.

Technicko-bezpečnostný
dohfad (TBD) je odborná inžinierska činnosť zameraná na kontrolu technického stavu vodného
diela (VD) z hfadiska bezpečnosti, stability, možných príčin
porúch a navrhovania opatrení na nápravu. TBD sa zabezpečuje najma vykonávaním roznych druhov meraní, ich spracovaním, rozbormi a ich hodnotením vo vzťahu k vopred určeným hodnotám. Rozsah TBD sa riadi podfa významu
vodohospodárskeho
diela a zariadenia, podfa miery pripadných škod, ktoré možu vzniknúť pri poruche, alebo havárií
YD.
Posudzovaním VD sa zaoberá TBD. Jeho výkonomje výhláškou [1] poverená Vodohospodárska
výstavba, š. p., Bratislava. VD už v období pripravy zaraďujú do jednej zo štyroch kategórií. Vodárenská nádrž Turček je zaradená do
najvyššej I. kategórie, kde sa zaraďujú najvýznamnejšie
a staticky náročné vodohospodárske
diela. Zabudovaný systém
meracích zariadení na jednotlivých
stavebných objektoch
umožňuje realizovať kontrolu stability a cel kovej bezpečnosti
YD. Na VD Turček je vybudovaný taký systém jeho sledovania z hfadiska TBD, aký doteraz nebol realizovaný na žiadnom VD v Slovenskej republike.

2. Parametre vodárenskej nádrže Turček
Vodárenská nádrž Turček (obr. 1)*) bol a vybudovaná s ciefom zlepšiť bilancie zdroj ov pitnej vody pre obyvatefstvo,
priemyselnú a pofnohospodársku
výrobu v bývalých okresoch Žiar nad Hronom, Prievidza a Martin. Jej hlavným ciefom je akumulácia a dodávka surovej vody pre úpravňu vody
v Turčeku.

Situovanie hrádzového tel esa je na sútoku potokov Turiec
a Ružový potok nad obcou Turček. Celková plocha povodia
je 29,5 km2• Celkový objem vodnej nádrže je 10,6 milióna
(mil.) m3, zásobný objem nádrže je 9,9 mil. m3. Vodná plocha pri maximálnej prevádzkovej hladine 777,3 m nad morom (n. m.) je 540000 m2• Minimálna prevádzková hladina
je 736,5 m n. m. Najvačšia h1bka vody je 57 m.

Hrádzaje vybudovaná z kamenitej sypaniny (obr. 2)*) s návodným tesniacim asfaltobetónovým
plášťom, ktorý je tvorený ložnou a tesniacou vrstvou asfaltobetónu hrúbky 0,12 m,
na ktorej je dvojitý povrchový a reflexný náter. Celková plocha asfaltobetónového
tesnenia hrádze je 26 000 m2• Kóta koruny hrádze je 779 m n. m .. Výška hrádze v osi nad úrovňou
terénu je 59 m. D1žka koruny hrádze je 287,6 m (obr. 3)*).
Hrádzaje sypaná z andezitu, ťaženého z lomu v zátopovej oblasti, ktorý po skončení ťažby bol rekultivovaný. Sklon návodného asfaltobetónového
plášťa je 1 : 2 a je napojený na
injekčnú chodbu, ktorá je vybudovaná
na návodnej pate
hrádze. Sklon vzdušného svahu hrádze je 1 : 1,6 a je rozdelený lavičkami šírky 3,5 m na šesť častí. Kóty lavičiek sú
716,9,729,739,749,759
a 769 m n. m .. Šírka koruny hrádze
je 8 m, z toho vozovka 4,9 m. Na návodnej strane koruny
hrádze je vlnolam.

Injekčná chodba je dlhá 461 ,37 m. V nútorné rozmery chodby
majú šírku 3,6 m a výšku 3,8 m v údolnej nive a 4,2 m vo
svahoch. Injekčná chodba je delená na 15 m dlhé bloky. V stup
do injekčnej chodby je z obidvoch stránkoruny hrádze a z prístupovej chodby, ktorá je situovaná na pravej strane hrádze
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(obr. 4). Základovú škáru injekčnej chodby a skalné podložie pod ním tesní cementovo-bentonitová injekčná clona.
V dolnej časti sa híbka clony pohybuje od 30 m do 60 m pod
základovou škárou.

Prístupová chodba (obr. 4) dlhá 190,5 m tvorí komunikáciu
do injekčnej chodby. Prebieha popod teleso hrádze, pričom
je vedená od vzdušnej piHy hrádze k trinástemu bloku injekčnej chodby. Chodba je delená na 15 m dlhé navzájom dilatované bloky.

Združený funkčný objekt (ZFO - obr. 4) je vežového typu,
výšky 66 m, umiestnený mimo telesa hrádze. ZFO je prepojený s obtokovým tunelom a komunikačným tunelom. Zabezpečuje odber vody pre úpravňu vody z troch úrovní podIa kvality vody v nádrži a vyprázdnenie nádrže pomocou
dvoch dnových výpustí priemeru 1200 mm. Súčasťou ZFO
je šachtový prepad na prepúšťanie povodňových vOdpri maximálnej hladine v nádrži. V ZFO sú umiestnené dve malé

vodné elektráme (MVE). Francis·ova turbína MVE I má odber vody 500 litrov za sekundu O/s) a jej inštalovaný výkon
je 130 kilowatov (kW). Peltonova turbína MVE II spracováva vypúšťaný sanitámy prietok do 140 l/s a jej inštalovaný
výkon je 70 kW. V ZFO je šachta, v ktorej je inštalované zariadenie na optické meranie jej náklonu.

Obtokový tunel (obr. 4) prepúšťal vody Turca počas výstavby
a počas prevádzky odvádza povodňové vody cez šachtový
bezpečnostný priepad a dnové výpuste. Obtokový tunel má
podkovitý priečny profil s polomerom 2,0 m. Dížka tunelaje
273,13 m. Je vybudovaný v Iavostrannom masíve zaviazania
hrádze a vyúsťuje na vzdušnej strane mimo telesa hrádze.

Komunikačný tunel (chodba - obr. 4) má dížku 296,64 m,
zabezpečuje prístup do ZFO aje v ňom umiestnené prívodné
potrubie priemeru 700 mm do úpravne vody. Svetlá šírka tunela je 4,0 m a svetlá výška 3,0 m. Tunel je vybudovaný vedIa obtokového tunela.
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TBD vychádza:
potenciálneho nebezpečia daného existenciou YD,
- zo všeobecnej pravdepodobnosti poruchy hrádze,
- z neistoty predpokladov pri riešení stability,
- z miery strát vynútených pripadnou opravou.
Na základe týchto skutočností je TBD na VD Turček zameraný na sledovanie a meranie nasledujúcich javov:
1. Prevádzkové a povetemostné pomery, ktoré pozostávajú
najma z merania hladín v nádrži, množstva vody v prítokoch, ako aj registrácie povetemostných pomerov.
2. Režim prúdenia podzemných a priesakových vod. Sem
patrí meranie priesakov do betónových objektov, meranie
výšky hladiny vody v hrádzi za injekčnou chodbou a pod
hrádzou, meranie priesakov cez asfaltobetónový plášť a na
patnom drene, meranie prúdenia podzemných vod v neogéne a meranie vztlakov pred a za injekčnou clonou
a v clone.
3. Meranie posunov a pretvorení VD ako celku ajeho častí.
Jde o merania vodorovných a zvislých posunov na korune
hrádze, na vzdušnej strane povrchu hrádze a na asfaltobetónovom plášti. Ďalej meranie zvislých posunov na betónových objektoch, vo vnútri hrádze a v teréne pod hrádzou, ako aj meranie vzájomných posunov blokov na
dilatáciach a meranie náklonu ZFO.
Na určovanie posunov a pretvorení VD a jeho objektov sa
používajú rozne metódy a sposoby merania. Medzi základné
merania posunov a pretvorení patria geodetické merania, ktorými sa určujú zmeny telesa hrádze a jeho okolia v smere
zvislom a vodorovnom, ako aj merania náklonu betónových
objektov.
Meranie deformácii VD ako celku a jeho častí sa vykonáva:
a) Meraním vzájomných posunov blokov na dilatáciích,
ktoré sa merajú dilatometrickými klinmi na dilatometrických skobách. Celkove je zabudovaných 71 dilatometrických skob.
b) Meraním zvislých posunov vo vnútri hrádze výškomernými krabicami. Meranie je založené na hydraulickom
principe. Je vybudovaných 10 meračských staníc, pričom
v telese hrádze je zabudovaných 40 výškomemých krabíc
v 4 profiloch.
c) Meraním deformácií asfaltobetónového plášťa inklinometrickým vozíkom v šiestich profiloch.
d) Meraním zvislých a vodorovných posunov geodetickými
metódami, ktoré sú jedným z hlavných prostriedkov na
- Z
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sledovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky YD. výsledky geodetických meraní poskytujú informácie o stave
VD ako celku, ako aj jeho jednotlivých častí. Rozsah
a sposob kontrolných geodetických meraní je volený tak,
aby výsledky umožnili:
- posúdenie funkčnej spoľahlivosti a bezpečnosti YD,
- získanie poznatkov na overenie statických a konštrukčných predpokladov,
- posúdenie stability priľahlého terénu na vzdušnej strane
hrádze,
- kontrolu presnosti výsledkov posunov pozorovaných bodov meraných roznymi metódami.
4. Geodetické merania posunov a pretvorení
Merania zvislých a vodorovných posunov vzťažných a pozorovaných bodov na VD Turček vykonávajú pracovníci Vodohospodárskej výstavby, š. p., Bratislava, odboru špeciálnych činností (geodetických a geofyzikálnych meraní) úseku
TBD a monitoringu.
Presnosť geodetických meraní je posudzovaná podľa odborovej normy (ON) 73 6807 [2] a slovenskej technickej
normy (STN) 73 0405 [3]. Vyžadovaná presnosť meraní posunov na VD Turček je nasledujúca: výškové posuny - na
betónových objektoch 1 mm, na kamenistej hrádzi 2 mm, polohové posuny - na betónových objektoch 2 mm, na hrádzi
10 mm a naklonenie 0,2 mm/lO m.
4.1 Prehľad a rozmiestnenie
vzťažných a pozorovaných bodov na meranie geodetickými
metódami na VD Turček
Prehľad rozmiestnenia bodov je na obr. 4 a 5.
Sieť vzťažných bodov tvorí 9 združených bodov (stabilizáciu pozri obr. 6).
Pozorované body na jednotlivých objektoch:
- koruna hrádze - 11 združených bodov,
- vzdušný svah telesa hrádze - 55 združených bodov,
- asfaltobetónový plášť hrázde - 39 bodov stabilizovaných
podložkou pre terč,
- injekčná chodba - 101 výškových bodov,
- prístupová chodba - 38 výškových bodov,
- komunikačný tunel - 19 výškových bodov,
- vývarl) - 6 výškových bodov,
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Nadmorsk Dátum Celková výšková zmena od ZM v mm Nadmorská
Bod výška zakl. zákl.
výška
merania merani
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM 7. výš.mer.
(ZM) X.95 IV. 96 VII. 97 VII. 98 ~III. 9' 27.8.1999
Teplota
Hladina

Prístupová
P-32
P-31
P-30
P-25
P-24
P-21
P-20
P-J7
P-16
P-J3
P-12
P-7
P-6
P-3
P-2
P-I

-

23,0
711,0

chodba
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93
11.93

715,9383
715,8758
715,8609
715,5443
715,5565
715,3157
715.3268
714,9796
714,9339
714,7557
714,7434
714.3816
714,3788
714,1298
714,1205
714,0562

-6,5
0,0

-15,0
0,0

-3,0
47,8

-5,0
64,3

-7,0
64,3

16,0
775,3

-1,3
-3,8
-4,9
-18,2
-16,4
-21,8
-19,9
-17,9
-18,0
-23,7
-24,6
-19,8
-18,5
-7,1
-6,3
-1,6

-2,8
-5,3
-6,3
-19,9
-18,1
-23,6
-20,4
-19,3
-19,6
-25,2
-26,2
-21,4
-19,8
-8,2
-7,5
-2,8

-9,6
-13,3
-14,5
-23,0
-21,0
-25,6
-22,5
-20,9
-20,9
-26,4
-27,3
-22,3
-20,7
-8,9
-8,0
-3,3

-10,7
-16,0
-17.4
-24,1
-22,3
-25,8
-22,8
-20,4
-20,3
-26,1
-27,0
-22,1
-20,3
-8,9
-7,8
-3,2

-15,2
-20,6
-22,0
-28,1
-25,8
-29,1
-25,6
-22,9
-22,8
-28,1
-28,8
-23,5
-21,5
-9,6
-8,7
-3,8

715,9231
715,8552
715,8389
715,5162
715,5307
715,2866
715,3012
714,9567
714,9111
714,7276
714,7146
714,3581
714,3573
714,1202
714,1118
714,0524

Nadmorsk Dátum Celková výšková zmena od ZM v mm Nadmorská
výška
Bod výška zakl. zákl.
27. výš.mer.
merania merani
ZM
ZM
ZM
ZM l~fM
(ZM) X. 95 IV. 96 II. 97 VII. 98 III.9~ 27.8.1999
Komunikačný
T-I
T-3
T-5
T-7
T-II
T-12
T-J3
T-14
T-15
T-16
T-18
T-19

tunel

719,9865
720,8793
721,7175
722,3668
722,8835
723,3100
723,7 I 84
723,7472
724,0762
724,1127
724,2628
724,3457

8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95

0,9
1,8
2,2
1,6
2,0
1.7
1,6
1,5
0,6
0,7
0,8
0,1

-0,6
-1,5
-1,4
-1,6
-1,4
-1,6
-1,3
-1,5
-1,8
-1,7
-0,5
-0,4

-0,9
0,3
0,9
1,2
1,7
1,7
7,3
7,3
2,0
0,7
0,0
-0,9

-1,2
0,0
0,7
0,7
0,8
1,0
14,2
13,7
4,4
-1,1
-2,7
-3,8

-4,1
-2,5
-2,0
-1,7
-1,7
-1,5
12,3
11,9
1,6
-3,9
-5,6
-6,7

Meranie prístupovej chodby sa začalo v novembri 1993, pred
jej zaťažením násypom zemnej hrádze. V tab. I. sú uvedené
zvislé posuny pozorovaných bodov vybraných kontrolných
meraní, vzhl'adom k základnému meraniu. Priebeh sadania je
znázornený na obr. 7.
Najvačšie sadanie vykázala prístupová chodba počas obdobia 11/1993 až 01/1995 v strede chodby, keď prebiehalo
sypanie zemnej hrádze a v období od 04/1996 na návodnej
strane chodby po začatí napúšťania vodnej nádrže.

Meranie komunikačného tunel a a ZFO sa začalo po ich vybudovaní v auguste 1995. V tab. 2. sú uvedené zvislé posuny
pozorovaných bodov vybraných kontrolných meraní, vzhl'adom k základnému meraniu. Priebeh sadania je znázomený
na obr. 8.
Najvačšie sadanie - 6,7 mm vykázal bod T-19, na konci
komunikačného tunela. V období 04/1996 až 07/1998 vykázali velký zdvih 15,5 mm pozorované body T-13 a T-14,
menší zdvih 6,2 mm bod T-15. V pos1ednom kontrolnom meraní sa zdvih týchto bodov zastavil.
Sadanie ZFO nadvazuje na sadanie tunela. Najvačší náklon bol nameraný v smere od l'avého brehu k pravému, a to
1 mm na 10 m výšky.

719,9824
720,8768
721,7155
722,3651
722,8818
723,3085
723,7307
723,7591
724,0778
724,1088
724,2572
724,3390

- ZFO - 4 výškové body v strojovni, 4 centračné podložky
na streche, I centračná podložka na pilieri v strojovni a
1 zámerný terč na meranie náklonu,
- terén na vzdušnej stráne hrádze - 3 výškové body.

Prvé meranie zvislých posunov bolo vykonané v roku 1993
na vzťažných bodoch a na pozorovaných bodoch v prístupovej chodbe. Postupne ako bo1ivybudované jednotlivé objekty
bolo na nich vykonané základné meranie. Posledné základné
meranie bolo vykonané na pozorovaných bodoch na korune
hrádze v máji roku 1996. Celkove bolo na VD vykonaných
27 kontrolných výškových meraní.
Merania zvislých posunov bolo vykonané metódou geometrickej nivelácie s presnosťou posudzovanou jednotkovou
štandardnou odchýlkou mo, ktorá bola v rozpati od 0,2 mm/km
do 0,4 mm/km a jednotkovou štandardnou odchýlkou vypočítanou z uzáverov nivelačných polygónov (<p) mo.'f!' ktorá bola
v rozpatí od 0,5 mm/km do 1,7 mm/km.
Vel'kosť zvislých posunov je ovplyvnená viacerými faktormi ako sú priebeh výstavby YD, výška hladiny vody v nádrži, priebeh injektážnych prác, tepelná rozťažnosť a ďalšie.
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Meranie injekčnej chodby sa začalo v novembri 1993 a pokračovalo priebežne ako bolijednotlivé bloky budované_ Vefký vplyv na zvislé posuny mala injektáž, ktorá sa vykonávala počas výstavby v rokoch 1995 až 1996_

....

Najvličšie sadanie 9,1 mm vykázala injekčná chodba vo
svojom strede, ktorý má najmenšiu nadmorskú výšku a je
najviac zaťažený hmotnosťou zemného telesa a vodou v nádrži. Najvličší zdvih bol nameraný na blokoch, ktoré sa začali merať bezprostredne pred injektážou.
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Bod

Nadmor. Dátum Celková výšková zmena od lM Nadmorská
vmm
výška zakl zákl.
výška
merania mer. lM lM lM
lM
lM 7. výš.mer.
(lM) X. 95 IV. 9 VII. 97 VII. 98 VIII. 9~ 27.8.1999

2. lavička na kóte 739 m n.
739,1837 8.95
739,0787 8.95
739,1035 8.95
739,1232 8.95
739,1944 8.95
739,2564 8.95
739,4906 8.95
739,4140 8.95

KVSB-33a
KVSB-34
KVSB-35
KVSB-36
KVSB-37
KVSB-38
KVSB-39
KVSB-40

Bod

Nadmor. Dátum Celková výšková zmena od lM Nadmorská
vmm
výška zakl zákl.
výška
merania mer. lM lM lM
lM
lM 7. výš.mer.
(lM) X. 95 IV. 9 VII. 97 VII. 98 VIII. 9~ 27.8.1999

4. lavička na kóte 759 m n. m.

m.
-3,0
-7,6
-7,4
-4,6
-3,7
-2,4
0,4
1,7

Bod

-4,4 -7,6
-9,5 -13,5
-8,9 -12,8
-5,5 -7,7
-5,6 -6,7
-2,8 -3,9
-0,1 -0,9
1,5
1,4

-8,4
-9,0
-15,0 -16,1
-14,5 -15,0
-9,3
-9,1
-7,8
-7,6
-4,3
-3,5
0,1
-0,9
1,6
2,5

739,1747
739,0626
739,0885
739,1141
739,1868
739,2529
739,4907
739,4165

KVSB-12
KVSB-12
KVSB-13
KVSB-14
KVSB-15
KVSB-16
KVSB-17
KVSB-18
KVSB-19
KVSB-20
KVSB-21
KVSB-22

759,3194
759,0450
759,0437
759,0483
759,0783
759,0607
758,9462
758,9939
758,9078
759,0484
759,1220
759,2421

8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95

-0,5 -0,6 -4,5 -6,0
-1,2 -3,9 -8,2 -10,7
-3,2 -6,6 -13,4 -16,8
-3,3 -8,8 -18,6 -23,3
-4,2 -9,6 -19,9 -25,3
-4,1 -10,1 -19,8 -25,2
-3,5 -7,8 -18,1 -23,2
-2,8 -6,9 -15.1 -19,2
-2,6 -5,0 -12,8 -16,2
3,1 2,2 -4,7 -6,0
-0,7
0,3 -2,7
-2,5
-0,4
1,2 -1,1 -0,7

-6,4
-12,1
-19,1
-27,0
-30,2
-29,9
-29,0
-21,9
-18,2
-10,4
-5,0
-3,8

759,3130
759,0329
759,0246
759,0213
759,0481
759,0308
758,9172
758,9720
758,8896
759,0380
759,1170
759,2383

Nadmor. Dátum Celková výšková zmena od lM Nadmorská
vmm
výška zakl zákl.
výška
merania mer. lM lM lM
lM
lM 7. výš.mer.
(lM) X. 95 IV. 9 VII. 97 VII. 98 VIII. 9~ 27.8.1999

3. lavička na kóte 749 m n. m.
KVSB-23 749,1661
KVSB-24 749,1407
KVSB-25 748,9418
KVSB-26 749,1551
KVSB-27 749,1919
KVSB-28 749,2000
KVSB-29 749,1450
KVSB-30 748,9322
KVSB-31 748,8766
KVSB-32 749,5258

8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95

-0,9
0,9
-3,5
0,1
-0,4
0,0
-2,7
-1,8
-1,2
0,4

-1,8 -4,9
-1,9 -6,9
-6,5 -13,1
-3,5 -10,2
-2,6 -8,1
-2,5 -6,7
-3,5 -7,4
-2,2 -6,2
0,2 -2,3
2,0 -0,3

-5,9
-8,9
-16,2
-13,6
-11,2
-9,5
-9,3
-7,4
-2,3
0,3

-6,6
-10,2
-19,1
-14,4
-11,4
-11,5
-9,6
-7,4
-4,1
-1,8

749,1595
749,1305
748,9227
749,1407
749,1805
749,1885
749,1354
748,9248
748,8725
749,5240

Meranie posunov na pozorovaných bodoch telesa hrádze sa
začalo na I. a 2. lavičke v novembri 1994. Posledná sa začala merať koruna hrádze v máji 1996. V tab. 3 až 6 sú uvedené celkové zvislé posuny pozorovaných bodov získané
z vybraných kontrolných meraní na 2. až 5. lavičke. Grafický
priebeh sadania pozorovaných bodov z 3. a z 5. lavičky je na
obr. 9 a 10.
Najmenšie zvislé posuny od základného merania do
5,8 mm vykázali pozorované body na pate hrádze. Najvačšie do 47,2 mm pozorované body na 5. lavičke.
Najvačšie prírastky sadania boli namerané počas plnenia
vodnej nádrže. V poslednom meraní sa sadanie zmenšilo a ani
na jednom pozorovanom bode neprekročilo hodnotu 10 mm.
Najvačšie sadanie v poslednom období vykazuje koruna
hrádze. Sadanie je úmerné výške hrádze, kde sa pozorovaný
bod nachádza.

Bod

Nadmor. Dátum Celková výšková zmena od lM Nadmorská
vmm
výška zakl zákl.
výška
merania mer. lM lM lM
lM
lM 7. výš.mer.
(lM) X. 95 IV. 9 VII. 97 VII. 98 VIII. 9' 27.8.1999

5. lavička na kóte 769 m n. m.
KVSB-I
KVSB-Ia
KVSB-2
KVSB-3
KVSB-4
KVSB-5
KVSB-6
KVSB-7
KVSB-8
KVSB-9
KVSB-lOa
KVSB-IO
KVSB-II

Bod

768,9900
768,9460
768,8989
768,9937
768,9011
768,9574
768,8707
769,0458
769,0755
769,0951
769,0006
769,0573
772,1217

8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95

-0,9
-1,6
-3,3
-4,1
-6,6
-5,3
-7,4
-5,5
-5,3
-3,0
-2,7
-0,4
-0,5

-2,5
-4,6
-7,2
-12,6
-16,8
-15,2
-16,2
-13,8
-11,7
-8,3
-4,0
-0,9
-0,2

-8,5
-12,7
-17,9
-23,3
-29,3
-28,3
-28,6
-24,9
-21,6
-16,2
-9,4
-4,1
-2,0

-11,6
-16,8
-23,4
-30,2
-38,4
-38,2
-38,4
-33,5
-29,4
-21,9
-12,5
-5,9
-3,2

-13,4
-20,6
-28,1
-35,8
-45,7
-46,1
-47,2
-41,2
-35,5
-27,5
-16,2
-8,0
-4,6

768,9766
768,9254
768,8708
768,9579
768,8554
768,9113
768,8235
769,0046
769,0400
769,0676
768,9844
769,0493
772,1171

Súradnice
bodu
15.pol. mer.
22.8.1999
16,5
775,3
585,5941
519,2726

Prvé meranie vodorovných posunov bol o vykonané v roku
1994. Posledné základné meranie bolo vykonané na pozorovaných bodoch koruny hrádze v júli 1996. Celkove bolo na
VD vykonaných 16 kontrolných meraní.
Merania boli vykonané kombinovanou metódou, to znamená smerovým a dížkovým meraním. Do 10. kontrolného
merania boli smery merané elektronickým teodolitom Kern
E2 a dížky svetelným dial'komerom Kern ME 5000. V posledných meraniach boli smery aj dížky merané prístrojom
Leica TDM 5000. Výpočet súradníc a následne vodorovných
posunov sa realizuje vyrovnaním meraných smerov a dížok
metódou najmenších štvorcov (MNŠ), pričom vypočítané
stredné chyby neprekračujú 2 mm.

556,4143
499,7828
585,201
479,9646
555,8409
460,5116
555,5593
440,9516
KZB-6
KZB-6
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Obr. 11 Vodorovné posuny na korune a na lavičkách hrádze

4.3.2 Vodorovné posuny pozorovaných bodov na korune
hrádze a na lavičkách
Sieť vzťažných bodov pozostáva z 9 bodov, ktoré boli postupne budované od roku 1993 do roku 1997. Vačšie vodorovné posuny vykazoval bod PPSB-6 (pozri obr. 4), ktorý je
umiestnený na pravej strane homej časti údolia, kde bola pomeme verká stavebná činnosť.
Vzhradom k vodorovným posunom vzťažných bodov je
možné predpokladať chybu vo vypočítaných posunoch všetkých bodov do 3 mm.

Meranie pozorovaných bodov na telese hrádze sa začalo na
I. a 2. lavičke vo februári 1995, na 3., 4. a 5. lavičke v októbri 1995 a na korune hrádze v máji 1996. V tab. 7 sú celkové vodorovné posuny pozorovaných bodov namerané vo
vybraných kontrolných meraniach.
Najvačšie vodorovné posuny v smere toku vody boli zistené na pozorovaných bodoch KVSB-39 a KVSB-42 (pozri
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obr. 4) počas výstavby zemnej hrádze. Body boli pravdepodobne poškodené. Počas napúšťania vodnej nádrže 1111996
až 0711998 vykázali vodorovné posuny v smere toku vody
pozorované body na korune hrádze do dx ==+7,8 mm, pozorované body na 3. až 5. lavičke do dx ==+4,3 mm a body na
I. a 2. lavičke do 2 mm. Za rok 1999 vykázal vačší priečny
posundx==+2,3 mm len bod KZB-4 (obr. 4) nakorune hrádze.
Ostatné body mali priečne posuny v medziach presnosti merania.
Najvačšie vodorovné posuny kolmé na smer toku vody do
dy ==+52,2 mm vykázali pozorované body umiestnené na l'avej strane hrádze. Vačšie posuny sú na korune hrádze, menšie na dolných lavičkách. Počas napúšťania vodnej nádrže
1111996 až 0711998 vykázali posuny do dy ==+41,8 mm pozorované body na korune hrádze, do dy ==+ 15,4 mm pozorované body na 3. až 5. lavičke a do dy ==+6 mm body na 1.
a 2. lavičke. Za rok 1999 vodorovný posun neprekročil hodnotu dy ==+3,4 mm ani na jednom pozorovanom bode.
Priebeh vodorovných posunov je znázornený na obr. II,
kde sú posuny za obdobie od 1111996 až 0811999.

4.4 Meranie vodorovných
a zvislých
faltobetónového
tesnenia

posun ov as-

Základné meranie vodorovných a zvislých posunov asfaltobetónového tesnenia bolů vykonané v máji 1996. Celkove
boli vykonané 2 kontrolné merania. Prvé pri výške hladiny
vody v nádrži 6 m a druhé pri výške hladiny 29 m. Ďalšie
kontrolné meranie nebolo možné vykonať, pretože pozorované body sú zatopené.
Meranie pozorovaných bodov bolo vykonané trigonometrickou metódou z troch meračských stanoví sk, ktorých poloha bola určovaná zo siete vzťažných bodov. Základné a I.
kontrolné meranie boli vykonané elektronickým teodolitom
Kern E2 a dial'komerom Kern DM 504. 2. kontrolné meranie bolo vykonané prístrojom Leica TDM 5000.
Výpočet súradníc pozorovaných bodov sa vykonáva vyrovnaním meraných smerov MNŠ. Nadmorské výšky sú vypočítané z troch stanovísk, z meraných zenitových uhlov
a vodorovných dÍžok vypočítaných z vyrovnaných súradníc.
Výška horizontu bola odvodená pomocou nivelačnej laty postavenej na bode, ktorého výška bola určená geometrickou
niveláciou so strednou chybou 0,5 mm. Vypočítané stredné
chyby súradníc a nadmorských výšok neprekračujú 6 mm.
Pozorované body vykázali v obidvoch kontrolných meraniach sadanie, ktoré neprekročilo za obdobie od základného
merania 0511996 až 0711997 16 mm. Vodorovné posuny mali
v 1. kontrolnom meraní prevahu záporných znamienok do
dx ==-16 mm, tj. posun proti vode, a v 2. kontrolnom meraní
prevahu kladných znamienok, čo znamená posun po vode.
Tieto hodnoty sú primerané postupnej konsolidácii telesa
hrádze.

Meranie náklonu ZFO sa vykonáva optickým prevažovačom
Zeiss PZL 100 z meračského piliera s centračnou doskou osadeného na kóte 725 m na terč umiestnený na kóte 770 m. Počas sledovaného obdobia boli vykonané 4 kontrolné merania.
Náklon objektu v poslednom kontrolnom meraní vykázal
v smere toku vody hodnotu 4,9 mm a v smere kolmom 0,9
mm. Tieto hodnoty sú v medziach pružných deformácií objektu.

Meranie posunov a pretvorení zabezpečuje d61ežité podklady
na posúdenie technického stavu vodohospodárskych objektov, z hl'adiska ich funkčnej spol'ahlivosti a bezpečnosti. výsledky týchto meraní poskytujú informácie o vplyve statických a dynamických účinkov a účinkov iných fyzikálnych
činitel'ov na bezpečnosť VD a jeho objektov počas výstavby
a prevádzky. Umožňujú predvídať ich budúce stavy a pomáhajú pri definovaní fyzikálnych faktorov ovplyvňujúcich statiku sledovaného VD a jeho častí. Majú tiež vel'ký význam
z hl'adiska ochrany životného prostredia.
Existencia modernej meracej, výpočtovej a zobrazovacej
techniky rozširuje možnosti geodetických metód merania,
ich realizácie, spracovania a prezentácie. Uvedené skutočnosti sa v plnej miere prejavili aj v geodetických meraniach
posunov a pretvorení, ktoré sa vykonávajú na VD Turček.
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Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.,
katedra matematiky FSv ČVUT v Praze

1. Úvod
Označíme V A, V B, V C tři hrany krychle, potom V ABC je
čtyřstěn, který má tři shodné stěny VAB, V AC, V BC - rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky a čtvrtou stěnu ABC - rovnostranný trojúhelník. Takový čtyřstěn se nazývá v geodezii
koutovým hranolem. Stěna ABC jeho vstupní stěnou.
2. Odrazová vlastnost hranolu
Paprsek, který vstupuje do hranolu kolmo k čelní stěně ABC,
se postupně odráží od stěn V AB, V AC, V BC a opouští hranol opět v kolmém směru k čelní stěně.
Abychom ukázali, že tomu tak skutečně je, zvolíme kartézskou soustavu souřadnic s počátkem ve vrcholu Va osami
v hranách V A, V B, V C, obr. I.
Nechť vstupující paprsek je např. určen vektorem ~ = (-I;
-I; -1). Jestliže dopadá na rovinu (V AB) = (xy), je odražený
paprsek určen vektorem Si = (-1; -1; I) souměrným k vektoru ~ podle roviny (xy).
Paprsek odražený od roviny (V AC) = (xz) je určen vektorem
= (-I; I; 1), souměrným k vektoru Si podle roviny

Konečně od roviny (V BC) = (yz) se odráží paprsek ve
směru
= (1; I; I), souměrnému k vektoru podle roviny

S;

S;

(yz).

Vstupující paprsek je tedy skutečně rovnoběžný s vystupujícím paprskem, vektor ~ je opačným vektorem k vektoru
Analogicky bychom ukázali, že vstupující a vystupující
paprsky jsou rovnoběžné i v případě jiného pořadí stěn odrazu.

S;.

3. Vztah mezi bodem vstupu a výstupu paprsku
Nyní ukážeme, že bod vstupu a bod výstupu paprsku na čelní
stěně ABC jsou souměrné podle těžiště T trojúhelníku ABC.
Pro zjednodušení dalších výpočtů budeme předpokládat,
že velikost hran V A, V B, V C je rovna jedné. Potom těžiště
trojúhelníku ABC je T =

[+; +; + J.

Bod vstupu paprsku

označíme Xo = [xo; Yo; zoJ. Pro jeho souřadnice platí

S;

(xz).

(bod Xo je vnitřním bodem trojúhelníku ABC).
Libovolný bod vstupujícího paprsku můžeme vyjádřit ve
tvaru

Pro bod X" ve kterém se paprsek odráží od stěny (V AB) =
(xy), je podle CI)

Libovolný bod X paprsku odraženého od roviny (VAB)
vyjádříme ve tvaru
X
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Libovolný bod X paprsku odraženého od roviny (V AC)
vyjádříme ve tvaru

4. Délka paprsku
Nyní vypočteme délku d dráhy paprsku uvnitř hranolu:

Libovolný bod X paprsku vystupujícího stěnou (ABC) vyjádříme ve tvaru

d

= J3 11- Xo -

Yo I

+ J3 I Xo + 2yo - 11 + J3 I Xo -

+ ~
Bod X4 výstupu je průsečíkem vystupujícího paprsku s rovinou (ABC). Rovina ABC je určena rovnicí x + y + z = I, proto
pro bod X4je

Yo 1+

12-3xol.

Vzhledem k podmínkám (1) až (5) jsou výrazy v absolutních
hodnotách kladné a můžeme je sečíst.
2
Délka d dráhy paprsku uvnitř hranolu je d = -3- .

J3

5. Optická plocha hranolu

Body Xo a X4 jsou opravdu souměrné podle těžiště T (je
T =

i

(Xo + X4), tj. střed úsečky XoX4)'

Množina těch bodů čelní stěny hrano1u, pro které délka paprsku uvnitř hranolu je rovna konstantě d, se nazývá optickou plochou hranolu.
Podmínky (1) až (5) jsou podmínkami pro první dvě souřadnice bodů vstupu, případně odrazů paprsku. Na obr. 2 je
zakreslena množina .;Ubodů, které těmto podmínkám vyhovují, tj. .;U= {[x,y] E (xy): 2x+ y-1 >O/\x+2y-1
>0
/\ x - y > O /\ 2 - 3x > O}.
Vzhledem k symetrii bodu vstupu a výstupu paprsku čelní
stěnou ABC podle těžiště T trojúhelníku ABC má stejnou
vlastnost i množina.;Uf symetrická s množinou .;Upodle bodu
Tj = [
O] (kolmého průmětu těžiště T do roviny (xy)),

+; +;

obr. 2.
Pokud bychom zvolili jinou cestu paprsku, např. od roviny (ABC) na rovinu (V AC), dále (V BC) a (V AB), pak pro
první dvě souřadnice hledaných bodů dostaneme množinu
2
ff = {[x, y] E (xy) : x + 2y - 1> O /\ 2x + y - 1 < O /\ y <3 }.
Analogicky předchozí úvaze, existuje symetrická množina
.N"k množině ff, obr. 3.
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A konečně cestou od roviny (ABC) na rovinu (V BC) a dále
(V AB) a (V AC) pak dostaneme množiny pp a PP', obr. 3.
Sjednocením všech šesti mnOZlll je šestiúhelník
KIL,M1N1PIQJ, obr. 3. Promítneme-li tento šestiúhelník ve
směru osy z do roviny ABC, dostaneme optickou plochu
KLMNPQ koutového hranolu, obr. 4. Optickou plochou je
pravidelný šestiúhelník KLMNPQ, který je vepsán do rovnostranného trojúhelníku ABe.
Odstraněním čtyřstěnů při vrcholech A, B, C dostáváme
optimální koutový hranol.

6. Závěr
Příspěvek byl inspirován sdělením [1], ve kterém byly formulovány základní geometrické parametry koutového hranolu. Doplňuje jej o ty geometrické vlastnosti, které jsou využívány při jeho použití v praxi.
LITERATURA:
[1] ŽADNÍK, D.: Koutový hrano1- základní geometrické parametry,
trasování paprsku. Geod. a kart. obzor, 37(79), 1991, Č. 8, s.
173-174.

Ing. Dagmar Martišková,
katastrálny odbor
Okresného úradu v Nitre

Preberanie registrov obnovenej evidencie
pozemkov do katastra nehnutel'ností

Problematika kontroly, preberania a zápisu registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do katastra nehnutel'ností. Snaha
v prijatel'nom rozsahu dodržať zákonné lehoty na zápis právnych vzťahov počas spracúvania ROEP. Proces spracovania ROEP
a nevyhnutnosť sústavnej operatívnej koordinácie medzi spracovatel'om ROEP a správcom katastrálného operátu. Nedostatky
v kvalite spracovaných ROEP. Praktické poznatky Z využívania a spravovania katastrálneho operátu so zapísaným ROEP
s ciel'om dať podnet na vykonanie nápravy.

Questions regarding control, accepting and registering of Updated Land Registry (ULR) in the Cadastre of Real Estates. Striving to fulfil in time interval given by law the registration of legal relations during processing the ULR. Necessity of continuous cooperation between the compiler of ULR and manager of the cadastral documentation. Quality insufficiency found in finished ULR. Practical experience ofusing and maintaining cadastral documentation with recorded ULR. Experience gained
by using and maintaining cadastral documentation with recorded ULR. Proposals to correction.

Všeobecným postupom na vyhotovenie nových súborov geodetických a popisných informácií katastra nehnutefností
(KN) je obnova katastrálneho operátu podfa zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) Č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutefností [1] (ďalej iba "katastrálny zákon").
Tento postup je však koncipovaný na obnovu už jestvujúcich
informácií KN a, pokiaf ide o evidenciu právnych a najma
vlastníckych vzťahov, obmedzený je pofrebou predloženia
sp6sobilej listiny na zápis. Špeciálnym postupom použitefným na tento účel, spojeným ale aj s inými úlohami pofnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoj a krajiny všeobecne, je konanie o pozemkových úpravách podfa zákona

Slovenskej národnej rady Č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov [3]. Skúsenosti a výsledky k časovému horizontu
leta 1995 ukázali, že týmito postupmi by bol a obnova evidencie pozemkového vlastníctva v extraviláne v spoločensky
prijatefnom čase nezvládnutefná. Sk6r sa ukázalo pre prax
užitočné mať pohotovo k dispozícii jednorazovo vyhotovený
a plynule potom aktualizovaný úradne zistený súhm aktuálne
dostupných údajov o pozemkoch, ktoré sú predmetom vlastníckeho práva, poskytujúci určitú právnu istotu a súčasne nebrániaci neskoršiemu preukázaniu vlastníctva všeobecne
platnými sp6sobmi [4]. Na tento účel slúži zákonom [4]
a uzneseniami vlády SR [5] a [6] ustanovený register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).
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Podstatná časť zákona [4] je venovaná spoločenskej regulácii vzťahov na úseku preukázania vlastníctva k pozemkom,
ktoré je v súčasnosti ťažiskovým práve pre svoju úlohu zvyšovania právnych ist6t vlastníkov a iných oprávnených k nehnutel'nostiam, ako aj pre úlohu tvorby podkladov na rýchly
rozvoj trhu s nehnutel'nosťami ako integrálnej súčasti trhového hospodárstva [7]. Historicky všeobecne overeným
sp6sobom preukazovania vlastníckeho práva k pozemkom
(a k iným nehnutel'nostiam) je zápis vo verejnej (štátnej) evidencii. Predmetom zápisu (evidencie) je jednak pozemok samotný a jeho určovacie znaky a jednak vlastnícke (pripadne
iné, najma vecné) práva k ním a ich obmedzenia. Pravidlá
vykonávania týchto zápisov, aktualizovania evidencie a jej
inštitucionalizácia sú v priestore a v čase rozdielne, ale ich
funkcia sa zachováva [12].
Právna úprava zápisu a evidencie pozemkového vlastníctva v SR podl'a katastrálneho zákona týmto štandardným požiadavkám v zásade vyhovuje s tým, že jej hlavný problém
spočíva v jej adaptácii na reálny stav dovtedajšej evidencie
[8] a [12].
Vlastnícke vzťahy sa evidujú podl'a katastrálneho zákona
nielen pokial' ich vznik, zmena alebo zánik nastali po jeho
účinnosti, ale zápisu do KN podliehajú aj právne úkony uzavreté pred účinnosťou katastrálnych predpisov, ako aj právne
vzťahy, ktoré vznikli na základe iných právnych skutočností
ustanovených zákonom, ak do ich účinnosti nebol podaný návrh na registráciu alebo návrh na zápis do evidencie nehnutel'ností.
Evidencia pozemkového vlastníctva je v jednotlivých katastrálnych územiach (KÚ) SR na rozdielnej úrovni presnosti
a technického vyhotovenia s rozličnými druhmi problémov.
Možno ich rozdeliť podl'a požiadaviek na obnovu evidencie
do piatich skupín [4] a [9], a to
a) so zjednoteným operátom niekdajšieho pozemkového katastra s operátom pozemkovej knihy (43 % územia SR),
b) s nezjednoteným operátom, ale s možnosťou identifikácie
medzi stavom pozemkovej knihy a stavom pozemkového
katastra (24 %),
c) s nezjednoteným operátom, kde sa identifikácia nedá vykonať, resp. nie je k dispozícii operát pozemkového katastra (24 %),
d) s operátmi vyhotovenými na základe komasácie, kde vlastníci vstúpili podl'a nich do držby, ale súd z historických
d6vodov nevykonal ich autentifikáciu (6 %),
e) kde nie je k dispozícii operát pozemkovej knihy (3 %).
Zákonom [4] definovaný postup tvorby ROEP zohl'adňuje
tieto rozdielnosti svojim procesným postupom. Tento zákon
upravuje konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim, ktoré je špeciálnym postupom
k štandardným pravidlám katastrálneho konania a konania
o pozemkových úpravách [10] a [lI]. Organizuje ho vecne
prislušný správny orgán, ktorým je buď odbor pozemkový,
pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva okresného úradu
alebo katastrálny odbor okresného úradu (KOOÚ). Výsledkom konania je schválený ROEP, ktorý má charakter verejnej listiny a na jej základe sa údaje zapíšu záznamom do KN.
Register sa založí do zbierky listín KN.
Zmyslom ROEP, ktorý je zostavený a schválený ako výsledok konania vo forme rozhodnutia, je sústrediť pokial'
možno všetky údaje o pozemkoch v KÚ a o právnych vzťa,hoch k nim, aby po zapísaní do KN mohli byť využívané ako
jeho údaje. Takéto sústredenie do podoby, z ktorej informácie z KN budú poskytované na počkanie, bude znamenať
značné zrýchlenie operácií na trhu s nehnutel'nosťami, a teda
i zvýšenie právnej istoty vlastníkov a iných oprávnených.

V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch
a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje
a schval'uje ROEP.
2. Kontrola a preberanie ROEP v KOOÚ v Nitre
Z 24 KÚ, ktoré sú, resp. boli, zadané v územnej p6sobnosti
Nitrianskeho okresu na spracovanie ROEP, do konca roka
1999 bolo prevzatých a zapísaných 9 KÚ. Okrem toho sú
v okrese Nitra zapísané do KN registre vlastníckych práv podl'a § 9 ods. 5 zákona [3] zo 4 KÚ a z ďalších 2 KÚ sú zapísané malé čiastkové projekty pozemkových úprav podl'a § 14
ods. 2 zákona [3]. Všetky ROEP v okrese sú zadávané katastrálnym odborom Krajského úradu v Nitre, lebo v okrese
Nitra sú KÚ iba zo skupiny a, b, (§ 3 odst. 1 zákona [4]). Doteraz prevzaté a do KN zapísané ROEP poskytujú rozsiahle
skúsenosti správnemu orgánu, ktoré oprávňujú hodnotiť postup prác i v širších súvislostiach.
V KOOÚ v Nitre bol o vypracované Usmemenie pre spracovatel'ov ROEP (ďalej iba Usmemenie) s ciel'om dohodnúť
si pravidlá pri kontrole a preberaní ROEP medzi správcom
katastrálneho operátu a vyhotovitel'om ROEP a súčasne aspoň v spoločensky nevyhnutnom rozsahu dodržať lehoty na
zápis právnych vzťahov do KN (§ 32 a 43 katastrálneho zákona) v dotknutom KÚ počas spracúvania ROEP. V dodatku
č. 1 k Usmemeniu je poukázané v 7 bodoch na najčastejšie
nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri kontrolách ROEP.
Zároveň je v KOOÚ v Nitre spracovaný vnútoroý pokyn, ktorý koordinuje činnosť medzi technickým oddelením, právnym oddelením a oddelením dokumentácie a poskytovania informácií tohto odboru v predmetnej oblasti.
Sústavnou operatívnou koordináciou v rámci odboru,
KOOÚ v Nitre dokázal udržať lehoty na zápis právnych listín v definovaných termínoch, resp. ihneď po zapísaní registra do KN dať tieto lehoty do súladu so zákonnými. Táto
skutočnosť je o to cennejšia, že sa tak stalo aj napriek ťažkostiam spočívajúcim tak, ako všade inde, v problémoch
s dodanými verziami programového vybavenia, ktoré nie
vždy korešpondujú s programovým produktom informačný
systém katastra nehnutel'ností (lSKN), ďalej v takmer masovom odchode geodetov z pracovného pomeru na každom
okresnom úrade a v neposlednom rade v nedostatočnom
počítačovom vybavení. Nevykonávanie zápisov právnych
listín z d6vodu pozastavenia (§ 7 odst. 8 vyhlášky [9]) nebolo doteraz d6vodom na podanie sťažnosti proti činnosti
KOOÚ v Nitre.
V rámci stanoveného postupu možno pri dobrej spolupráci
so spracovatel'om zrýchliť proces spracovania ROEP, a tým
aj termín zverejnenia jeho návrhu v obci. V tejto súvislosti
je potrebné zrealizovať okrem iného nasledujúce kroky:
- spracovatel' najsk6r požiada, aby KOOÚ odstránil nesúlad
medzi písomnou a grafickou časťou operátu KN,
- následne požiada o opravu výmer parciel v KN,
- aj po viackrát opakovanej kontrole zapísatel'nosti, napriek
tomu, že nie je ešte konštatovaná nulová chybovosť, možno
zverejniť register v obci. Podmienkou zverejnenia je, že neodstránené chyby nesmú mať vplyv na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov. Zároveň musia byť zapísané všetky
došlé listiny.
Aj keď sú zápisy do KN pozastavené, spracovatel'om nerobí problém v určitých etapách nové zápisy prevziať, veď
nakoniec aj rozhodnuti a podla § 11 a 12 zákona [4] sa musia najsk6r zapísať do ROEP vrátane zapracovania geometrických plánov do súboru geodetických informácií KN. Až
po zverejnení návrhu ROEP a po podaní námietok a návr-
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hov začne prakticky fungovať komisia, čo sa preukázalo ako
nedostatočné, lebo potreba jej činnosti je skoršia. Úplne
absentujú napríklad kontrolné dni. Je to zrejmý nedostatok
zákona [4] a vyhlášky [9], lebo krajský úradje sice zadávatel'om (je investorom a zabezpečuje zostavenie ROEP v prípade KÚ skupiny a, b), ale výkonným realizátorom zadávania vo vzťahu k spracovatel'ovi je KOOÚ. Spracovatel'ovi
nevyplýva dokonca ani povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach komisie. Ak chceme, aby v plnom rozsahu zákon
[4] slúžil skutočne na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
osveta smerujúca na zlepšenie predmetnej súčinnosti by
mala zohrať významnú úlohu od samého začatia prác na
ROEP.
Nevyhnutné je pri prerokúvaní námietok v komisii, prípadne otázok od spracovatel'a, preukázať viac aktivity a odbornej pripravenosti od členov komisie zo Slovenského pozemkového fondu (SPF) a pozemkových odborov okresných
úradov, hoci nemožno povedať, že v každej komisii je za
KOOÚ členom odborník na najvyššej úrovni. Zvyšní členovia komisie sú často len do počtu. Celá zodpovednosť pri posudzovaní podaných návrhov spočíva na zástupcovi KOOÚ.
Nepripravenosť návrhov podávaných do komisie má za následok opakované zvolávanie komisie. Žial', na týchto rokovaniach je pracovník KOOÚ tlačený do výkonu činnosti bezplatnej advokátskej poradne v teréne na úkor svojich iných,
tiež prioritných, úloh na KOOÚ.
Nevyhnutné je, aby viac pomohol spracovatel' pri príprave
návrhov, lebo v tejto etape prác je v jeho záujme, aby sa práce
rýchlo skončili a mohol si uplatniť fakturáciu. Zo strany SPF
je naliehavo potrebné, aby na rokovaniach komisie jeho zástupcovia zaujímali jednoznačné stanovisko v prípadoch
vlastníctva štátu. SÚ prípady, ktoré sa ihned' po zapísaní
ROEP následne riešia opravou chyby v KN podl'a § 59 katastrálneho zákona (napr. v pozemkovoknižnej vložke bol výkup nehnutefností len poznamenaný, ktorý mal ale účinky
prechodu vlastníctva na štát). Podobne je to aj v prípadoch
predchádzajúcich zápisov na štát na podklade žiadosti SPF,
kde pri spracovaní ROEP si uplatňujú nárok na vlastníctvo
nehnutefností aj prídelcovia.
Od zástupcu pozemkového odboru okresného úradu je potrebné požadovať, aby na rokovanie komisie mal pripravené
informácie o reštitúciách (najma vefkých) z príslušného KÚ,
lebo aj ked' ich rozhodnuti a už nadobudli právoplatnosť, nemusia byť ešte tieto reštitúcie zapísané do KN, pokiaf ich obsahom neboli nehnutefnosti identifikované na stav KN, resp.
na stav pozemkového katastra. Zástupca pozemkového odboru v komisii musí poskytnúť závazné stanovisko k jednotlivým prípadom pozemkových spoločenstiev v príslušnom
KÚ, a to napriek tomu, že tu výrazne absentuje metodikaspoločné usmernenie Ministerstva pOdohospodárstva SR
a Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v reťazci: pozemkovoknižné vložky - vydávané dedičské osvedčenia - zákon NR SR č. 18l/1995 Z. z. (spoločenstvá s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity) a v konečnom
dósledku zápis do listu vlastníctva (LV).
Vefmi dóležitá je i problematika vydržania práva, ktorá je
obsahom § II a čiastočne § 12 zákona [4]. V prípadoch, ked'
budúci vlastník, ktorý si podal návrh na vydržanie vlastníckeho práva k nehnutefnosti, má nehnutel'nosť aj v držbe, vyžaduje sa v každom prípade predložiť technický podklad geometrický plán - spracovaný na náklady navrhovatefa (najčastejšie v intraviláne a vo vil).ičných honoch).
V týchto prípadoch harmonicky vykonané práce na tvorbe
ROEP prispievajú k základnému ciel'u, tj. k zvyšovaniu právnej istoty na úseku vlastníckych vzťahov k nehnutefnostiam.
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O tom, že uvedený zvolený postup je správny, svedčia najma
geometrické plány na účely majetkovoprávneho vysporiadania v KÚ so zapísaným ROEP, kde polohovo a aj čo do výmery (3-násobná grafická odchýlka) sú vlastnícke hranice
v rozpore so skutočnými hranicami, t.j. v teréne vyšetrenými
hranicami k pozemku, ktorého vlastníctvo je predmetom vydržania. Z uvedeného vyplýva, že zápis nehnutefností v subregistri 'OE"KN, pokiaf je nehnutefnosť aj v držbe, je stále
len provizóriom.

3. Skúsenosti praxe z využívania údaj ov KN v KÚ so
zapísanym ROEP a zo zmien týchto údaj ov
Vzhfadom na skutočnosť, že sa na vybraných KOOÚ odčerpalo pri testovaní nových verzií softvérových produktov súvisiacich s tvorbou, kontrolou a zápisom ROEP množstvo
póvodne neplánovanej pracovnej kapacity, odporúčame, aby
programové vybavenie bolo dodávatefom distribuované až po
dókladnom odskúšaní. V etape testovania treba vačšmi zapojiť do práce krajských supervízorov. Aj v súčasnosti sú ešte
určité problémy nedoladenosti s programom ISKN.
Prevzatie registrov do KN a súvisiaca aktualizácia originálov LV je náročnou činnosťou. Zápisy do KN po prevzatí
ROEP vyžadujú znalosť hlavne v právnej oblasti, kde sa
každý prípad musí posudzovať individuálne. V etape praktického využívania katastrálneho operátu pri vydávaní jeho
časti a pri zápisoch právnych listín do KN sa overuje kvalita
operátu KN s už zapísaným ROEP. Zápis každej d'alšej právnej listiny testuje kvalitu prevzatého ROEP.
Niektorí spracovatelia podcenili úroveň potrebnej odbornosti a praxe v oblasti KN. Neovládajú dostatočne právne
a technické normy, o čom svedčia nasledujúce nedostatky
a poznatky vecnej povahy, ktoré zatiaf neskontroluje ani ten
najlepší softvér:
1. Neznalosť čítania zápisov v pozemkovoknižných vložkách
(poznamenaný výkup, dotknutie inou listinou apod.).
2. Neakceptovanie doterajších (dobrých) zápisov na LV,
hlavne spoluvlastníckych podielov a vlastníkov, ktoré
KOOÚ po ich zistení v KN s už zapísaným ROEP vracia
sústavne ako dochádzajú listiny spať na stav pred zápisom.
3. Rozdelenie viacerých parciel jednej pozemkovoknižnej
vložky do niekol'kých LV (nerešpektovanie vlastníckej
hranice, delenie parciel bez geometrického plánu).
4. Nezapracované takzvané hluché LV, a v prípade, ak na
predmetné nehnutefnosti sú založené LV, tak prevzatý nežijúci vlastník z pozemkovoknižnej vložky, hoci predtým
na hluchom LV bol v časti 'OB"LV uvedený vlastník už
podfa dedičského rozhodnutia.
5. Často sa vyskytujú chyby v menách vlastníkov, chybne sú
uvedené rodné čísla, preklepy sú v tituloch nadobudnutia
a dokonca aj v prípadoch, ktoré boli na LV uvedené pred
tvorbou ROEP správne. Nie každy spracovatef si uvedomuje, že vydaný LV je verejnou listinou a s chybným údajom je nepoužitefný.
6. Pri preberaní údaj ov z doteraz založených LV často nie je
uvedený titul nadobudnutia v takom tvare, ako bol na LV,
t.j. aj s nevyhnutnou položkou výkazu zmien. Stráca sa
tým nadvaznosť na zbierku listín.
7. Pri preberaní vlastníka z pozemkovoknižnej vložky je nedostatočne uvedený titul nadobudnutia z pozemkovoknižnej vložky, napr. nestačí uviesť iba Č. d ... ale v prvom rade
treba mať aj číslo pozemkovoknižnej vložky.
8. Konfigurácia vlastníckej hranice je nasilu prispásobená
výmere pozemku, čo svedčí o absolútnej neznalosti prio-
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rít pri spracúvaní ROEP a o neznalosti funkcie geometrického určenia vlastníckej hranice.
9. Posledné aktualizované údaje ISKN prevzaté do ROEP nie
sú totožné so súborom geodetických informácií KN - obsah katastrálnej mapy sa neaktualizoval.
Možno konštatovať, že využitelnosť súboru grafických informácií operátu KN v jeho počítačom spravovanej podobe
po zápise ROEP do KN je malá. Využíva sa len ojedinele na
lokálnu identifikáciu právneho stavu.
Vymenované poznatky a prípady chýb v spracovaných
ROEP boli zistené buď v rámci náhodnej obsahovej kontroly
pred vydaním rozhodnuti a o schválení ROEP alebo aj po
jeho zapísaní do KN. Nedostatky, ktoré sú zistené pri náhodnej obsahovej kontrole, spracovatef odstráni, ale čo je
niekedy vermi vážne, neaplikuje ich na celý ROEP. Jednoducho povedané, vyhotovitef si kontrolou, ktorú vykonáva
KOOÚ, nahrádza často absentujúcu vlastnú výstupnú kontrolu. Prípady chýb zistené po zapísaní ROEP do KN sú
podfa povahy veci uplatňované formou reklamácie u spracovatefa. Následne je vykonávaná oprava podfa § 59 katastrálneho zákona, akje takýto postup procesneprávne možný.
Kópia reklamácií je zasielaná katastrálnemu odboru krajského úradu v snahe zohradniť to pri budúcich výberových
konaniach na zadanie ROEP vyhotoviteIom. Ovefa vážnejšie je to, že nedostatky v ROEP zapísaných do KN nás ledne
plodia reklamácie, ktorých riešenie potom kapacitne zaťažuje KOOÚ.
Z uvedeného vyplýva, že spracovaniu súboru popisných
informácií KN v rámci ROEP a špeciálne spracovaniu informácií o právnych vzťahoch sa musí zo strany vyhotovitera
venovať vačší časový priestor a vačšia pozornosť na úkor spracovania nového súboru geodetických informácií KN.

4. Záver
Zvolený postup v KOOÚ v Nitre mal a má jediný cief - kvalitne spracovať písomnú časť ROEP, čo je ďalším krokom
k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnutefnostiam.
Kvalitne spracovaný ROEP a nás ledne kvalitne zapísaný
ROEP do KN znamená významný krok na našej ceste posilňovania funkcií právneho štátu, na ceste akcelerácie trhu s nehnutefnosťami ako integrálnej súčasti trhového mechanizmu
a na našej ceste plnenia podmienok predvstupovej stratégie
SR v rámci prípravy na vstup do Európskej únie.
Je nevyhnutné využiť i tento priestor na poďakovanie všetkým spracovateIom kvalitných ROEP, autorom softvérových
produktov, ktorí pracujú v takom zložitom prostredí, akým
je KN a v neposlednom rade pracovníkom KOOÚ, ktorí pri
preberaní, následnom využívaní a aktualizácií KN pracujú
tiež v mimoriadne zložitých podmienkach.

[I] Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny
zákon) v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[2] Vyhláška ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastrí nehnutefností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z.
[3] Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spol 0-

čenstvách v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené zákonom NR SR č. 12/1994 Z. z.).
[4] Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
[5] Uznesenie vlády SR č. 869/1993 o schválení Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike.
[6] Uznesenie vlády SR č. 572/1994 o schválení Organizačného zabezpečenia projektu usporiadania pozemkového vlastníctva.
[7] HORŇANSKÝ,I. - MACKO, J.: D6ležitý krokk dobudovaniu bázy
údajov katastra nehnutefností. Geodetický a kartografický obzor,
43/85, 1997, č. 2, s. 37-41.
[8] HORŇANSKÝ, 1.:Kompletizácia bázy údajov o vlastníckych vzťahoch v katastri nehnutefností. Geodetický a kartografický obzor,
43/85, 1997, č. 12, s. 263-267.
[9] Vyhláška ÚGKK SR č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR o niektorých opatreniach na usporíadanie vlastníctva k pozemkom.
[10] Metodický návod na spracovani~ registra obnovenej evidencie pozemkov (predbežné vydanie), UGKK SR č. NP-311/1996 a MP
SR č. 812/96-430.
[II] Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov, MP SR č. 812/96-430 a ÚGKK SR č. NP-1917/96.
[12] HORŇANSKÝ, 1.: Kataster nehnutefností. [Príručka.] Bratislava,
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1999.
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Doe. Ing. Imrieh Horňanský, PhD.,
ÚGKKSR

2. mezinárodní symposium o geografickém názvosloví GeoNames 2000
Ve dnech 27.-30. 3. 2000 se ve Frankfurtu nad Mohanem konalo
2. mezinárodní symposium o geografickém názvosloví GeoNames
2000. Zúčastnilo se ho téměř 80 odborníků ze tří kontinentů - Evropy, Ameriky a Asie. Převažovali účastníci z německy hovořících
zemí, velkým počtem byly zastoupeny i severoevropské a středoevropské země. Pořádající organizací byl Spolkový úřad pro kartografii a geodézii (Bundesamt mr Kartographie und Geodasie), v jehož
budově se symposium také konalo. Symposium bylo zaměřeno na
otázky spojené se zaváděním výpočetní techniky do názvosloví (toponymické databáze), problematiku používání exonym se zaměřením na činnost Skupiny expertů OSN pro standardizaci geografického názvosloví a na možnosti digitálních databází výslovnosti
cizích geografických jmen. Úroveň příspěvků byla rozdílná, což při
jejich velkém počtu (27) nepřekvapuje. O jejich celkově dobré úrovni
svědčí poměrně rozsáhlá diskuse k jednotlivým tématům. Všechny
příspěvky, které během symposia zazněly, i ty, které nemohly být během poměrně krátké doby konání symposia předneseny, budou publikovány formou zvláštního sborníku.
Prvnímu bloku dominovaly příspěvky Poláků prof. J. Golaského
a A. Danielského, kteří představili projekt digitální názvoslovné databáze vyvinutý v poznaňském vojvodství. Názvosloví je přebíráno
z mapy I : 10 000, ale databáze registruje všechny katastrální pozemky včetně atributů typu fotografie objektů, případně vlastníků
objektů. Jednotlivé pojmenované objekty areálového typu jsou opatřeny velmi přibližnou hranicí. Při ověřování názvoslovných dat v terénu byly využívány služby obecních úřadů, lesních správa učitelů
základních škol. Problémem takto široce pojaté databáze je samozřejmě průběžné obnovování dat. Další názvoslovné databáze byly
pak představeny v prvním a druhém bloku zástupci z Moldavska,
Litvy, USA, Slovinska, Německa, Číny a Finska. Na závěr prvního
dne symposia byly diskutovány otázky spojené s reformou německého pravopisu a jejích dopadů na geografické názvosloví. Zde je
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třeba zdůraznit, že nová pravidla jsou (respektive budou) závazná
pro psaní obecných německých jmen, zatímco pravopis vlastních
jmen, v tom i geografických, bude upravován následně a vždy jen
individuálně pro ten který objekt příslušnou názvoslovnou autoritou.
Byly zmíněny typy (možných) změn: Marktredwitz ~ Markt Redwitz, StraBburg ~ Strassburg apod. Je zřejmé, že změna pravopisných pravidel vyvolává řadu problémů v psaní geografických jmen
a že zohlednění nových pravidel v rámci názvoslovné standardizace
nebude jednorázovým krokem, ale dlouhodobým procesem.
Druhý den byl věnován problematice fungování exonym a latinizačních systémů. Velkou pozornost vyvolala podrobná informace dr. H. Zikmunda o připravovaném vydání německého názvoslovného
seznamu zemí bývalého Sovětského
svazu.
Připravovaná, zatím nejrozsáhlejší, databáze obsahuje estonská,
karelská, lotyšská, litevská, moldavská, ázerbájdžánská, turkmenská a uzbecká toponyma psaná v originální podobě v latince
a ostatní toponyma psaná v německé fonetické transkripci. Další
blok věnovaný již výhradně exonymům uvedl teoretícký příspěvek dr. P. Boháče zabývající se definicí exonyma pro účely mezinárodní standardizace, který upozornil na některé nedůslednosti
objevující se v mezinárodním slovníku toponymické terminologíe
OSN. Vztahy mezi používáním různých translíteračních systémů
a exonymy (se zaměřením na bývalý Sovětský svaz) se věnoval
příspěvek P. Piilla z Estonska. Doc. I. Horňanský se zabýval pro-
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tichůdnými přístupy k používání exonym v rámci vnitrostátní i mezinárodní komunikace a možnostmi dodržování poměrně strikt~ích snah po potlačení užíváni exonym v mezinárodním měřítku.
Učastníci z Německa a Rakouska poukazovali na diverzifikované
používání exonym v německy hovořících zemích (staré spolkové
země x nové spolkové země SRN).
Závěrečný den pořadatelé věnovali problematice výslovnosti cizích zeměpisných jmen. Jednání výhodně přesunuli na půdu stanice
"Hessischer Rundfunk". Dva závěrečné příspěvky shrnuly dosavadní
poznatky při budování výslovnostní databáze Asociace německých
vysílacích stanic (ARD). Zde stojí za zmínku skutečnost, že hlasové
nahrávky výslovnosti originálních jmen (z České republiky např.
jména Praha, Brno, České Budějovice, Ohře) byly z metodických
příčin namluveny rodilými Němci a výsledné podoby jmen se proto
od české více či méně liší. Kromě audiovizuálních databází zachycují výslovnost cizích toponym samozřejmě i nadále speciální slovníková díla vycházející především v Německu, Velké Británii, Itálii
a Francii. Pro osvěžení byla pro zájemce z řad účastníků připravena
exkurze do vysílacích studií výše uvedené veřejnoprávní rozhlasové
a televizní stanice.
PhDr. Pavel Boháč,
Zeměměřický úřad
Praha

Ooc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv CVUT v Praze

Kartografická společnost
České republiky: její vznik,
historie a aktiv'iíy

1. Vznik a aktivity odborných skupin pro kartografii
ČVTS a SVTS do roku 1990

obzor
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Rozvoj kartografie, k němuž došlo v bývalém Československu po
soustředění čs. j;eodetické a kartografické služby v r. 1954, se na 2.
sjezdu bývalé CVTS - Společnosti pro geodézii a kartografii (dále
jen ČVTS-SGK) a SVTS - Slovenské geodeticko-kartografické společnosti (dále jen SVTS-SGKS), konaném v r. 1958 v Tatranské Lomnici, odrazil ve vytvoření odborných skupin pro kartografii (OS
1702) u obou společností. Prvním předsedou OS 1702 ČVTS-GKS
byl zvolen Ing. Karel Pecka, tehdy hlavní redaktor Kartografického
a reprodukčního ústavu v Praze. Obě OS 1702 se v té době zaměřily na organizování seminářů a sympozií orientovaných na zavádění
progresivních technologií, k nimž tehdy patřila zejména mechanizovaná kartografická rytina, kopírování na plastové fólie a fotosazba.
Obě OS 1702 úzce spolupracovaly a v průběhu let 1967 až 1990
uspořádaly celou řadu společných akcí, z nichž nejvýznamnějšími
byly především kartografické konference ČSVTS.
I. vědecká konference o významných dílech soudobé čs. kartografie (I. kartografická konference) byla uspořádána ve dnech 1.-3.
listopadu 1967 na zámku v Liblicích u Mělníka. Pořadateli konference byly Národní komitét geografický při Vědeckém kolegiu geologie a geografie ČSAV a OS 1702 ČVTS-SGK. Odborným garantem akce za OS 1702 byl Ing. Karel Pecka. Konference se zúčastnilo
120 delegátů (v tom 4 delegace ze zahraničí). Program konference
byl zaměřen na v té době vydaná stěžejní díla čs. kartografie, tj. na
Atlas ČSSR - národní atlas (vyd. 1966), Atlas čs. dějin (vyd. 1965)
a Čs. vojenský atlas (vyd. 1965),která byla na konferenci prezentována. Konference přijala řadu doporučení pro další rozvoj čs. kartografie, mezi nimi i doporučení, aby kartografické konference se staly
jednou z pravidelných forem vzájemné výměny zkušeností čs. kartografů. Touto úlohou byl pověřen v té době při ČSVTS nově ustavený Československý národní kartografický komitét.
2. kartografická konference ČSVTS "O významu kartografie pro
rozvoj poznání" se konala ve dnech 14.-16. října 1969 v hotelu Bel-

vedere v Praze 7. Pořadateli konference byly Československý národní kartografický komitét, OS 1702 ČVTS-SGK a OS 1702 SVTSSGKS. Odborným garantem akce byl Ing. Karel Pecka. Konference
se zúčastnilo 135 delegátů, mezi jinými i bývalý prezident ICA (International Cartographic Association) prof. Dr. E. Imhof (Švýcarsko) a generální sekretář ICA prof. Dr. F. J. Ormeling (Holandsko).
Na konferenci bylo předneseno 18 referátů, v konferenčním sálu byla
instalována výstava tehdejší nové české a slovenské mapové produkce.
3. kartografická konference ČSVTS se konala ve dnech 31. srpna
až 2. září 1972 ve Studentském domově Jury Hronca v Bratislavě.
Pořadatelem konference, jejímž hlavním heslem bylo "Automatizáciou za ďalší rozvoj spoločenského uplatnenia kartografie", byla OS
1702 SGKS-SVTS. Garantem akce byl vědecký tajemník SVTSSGKS doc. Ing. Juraj Šolc, CSc. Konference se zúčastnilo 126 domácích účastníků a 27 účastníků ze zahraničí. Předneseno bylo 19
referátů a 10 diskuzních příspěvků, které byly zveřejněny ve sborníku konference. Součástí konference byla výstava, na níž byly dokumentovány výsledky automatizace kartografických prací, ukázky
tvorby tematických map, atlasů a reliéfních map (6 vystavovatelů).
4. kartografická konference ČSVTS se konala ve dnech 8.-10.
října 1975 v Závodním klubu Zbrojovky, n. p., Brno. Pořadatelem
konference byla OS 1702 ČVTS-SGK spolu s ~V společnosti a s pobočkou ČVTS-SGK při Geodézie Brno, n. p. Ustřední heslo konference bylo "Nové směry v kartografii". Jednání konference se zúčastnilo 159 delegátů a hostů, z toho 8 zahraničních. Garantem akce
byl Ing. Aleš Hašek, předseda OS 1702 ČVTS-SGK, předsedou organizační komise RNDr. Vladimír Dolníček a tematické komise doc.
Ing. Erhart Srnka, CSc. Předneseno bylo 21 referátů a 3 publikované
diskuzní příspěvky. Součástí konference byla výstava map a panelová diskuze, společenský program tvořila prohlídka města Brna,
společenský večer a tematický zájezd do Jihomoravského krasu.
5. kartografická konference ČSVTS se konala ve dnech 20.-22.
září 1978 v Banské Bystrici. Spolupořadateli konference, jejímž
hlavním heslem bylo "Kartografie a společenský pokrok", byly OS
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1702 SGKS-SVTS a OS 1702 ČVTS-SGK ve spolupráci s Domem
techniky ČSVTS v Banské Bystrici. Odborným garantem akce byl
Ing. Vladislav Oliva, předseda OS 1702 SGKS-SVTS, předsedou organizační komise Dr. Ing. Anton Baďura, předsedou tematické komise doc. Ing. Milan Hájek, CSc., a předsedou propagační a výstavní
komise Ing. Laco Čaniga. Na konferenci bylo předneseno 43 referátů, které byly publikovány ve sborníku konference (včetně resumé
v němčině a v ruštině), zčásti pak v Geodetickém a kartografickém
obzoru, 1978, č. 8 a ve sborníku Výzkumného
ústavu geodetického,
topografického
a kartografického
v Praze. Součástí konference byla
výstava map a atlasů, panelová diskuze na téma "Teoreticko-metodologické pokroky v kartografii a jejich odraz v praxi" a společenský večer.
6. kartografická konference ČSVTS se konala ve dnech 8.-11. listopadu 1981 v Janských Koupelích, okres Opava. Spolupořadateli
~onference byly obě OS 1702 a Dům techniky ČSVTS v Ostravě.
Ustředním heslem konference bylo "Racionalizací
za zvýšení kvality tvorby a výroby map". Garantem konference byl Ing. Aleš Hašek, předseda OS 1702 ČVTS-SGK,
předsedou tematické komise
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Organizační zabezpečení akce bylo
svěřeno Domu techniky CSVTS v Ostravě. Na konferenci bylo předneseno více jak 50 referátů, z nichž 42 bylo publikováno ve sborníku konference a v jeho dodatku (včetně německého a ruského resumé) a v Geodetickém a kartografickém
obzoru, 1981, č. 6 a 1981,
č. 9. Publikovány nebyly příspěvky došlé po redakční uzávěrce sborníku a příspěvky zahraničních hostů. Součástí akce byla výstava map
a atlasů a společenský večer.
7. kartografická konference ČSVTS se konala ve dnech 4.-6. září
1984 v Bratislavě. Spolupořadateli
konference byly obě OS 1702
a Dům techniky ČSVTS v Bratislavě. Ústředním heslem konference
bylo "Vedecko-technickým
rozvojom k vyššej kvalite a efektívnosti
kartografickej tvorby". Garantem akce byl Ing. Vladislav Oliva, předseda OS 1702 SGKS SVTS, předsedou tematické komise doc. Ing.
Milan Hájek, CSc., předsedou organizační komise Ing. Zdenko Matula a předsedkyní propagační komise Ing. Viera Harvančíková.
Na
konferenci bylo předneseno 45 referátů, které byly publikovány ve
sborníku konference
a v Geodetickém
a kartografickém
obzoru,
1984, č. 7. Součástí akce byla výstava map a atlasů, vystoupení při
panelech na téma "Kartografické
modely a výstupy z tematického
mapování",
dvě panelové diskuze ("Tvorba map", "Technologie
zpracování map") a odborné exkurze do Slovenské kartografie, n. p.,
Bratislava, Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, na Slovenskou vysokou školu technickou a do Slovenského hydrometeorologického
ústavu. Součástí akce byl společenský večer.
8. kartografická konference ČSVTS se konala ve dnech 11.-13.
listopadu 1987 v Pardubicích a byla zaměřena na aktuální problémy
kartografické vědy, výzkumu a praxe. Spolupořadateli
akce byly obě
OS 1702 a Dům techniky ČSVTS v Pardubicích. Garantem akce byl
Ing. Aleš Hašek, předseda OS 1702 ČVTS-SGK,
předsedou tematické komise Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., 30 referátů českých
a slovenských autorů bylo publikováno
v konferenčním
sborníku
(s anglickým, německým a ruským resumé) a v Geodetickém a kartografickém obzoru, 1987, č. 9. Referáty zahraničních hostů konference publikovány nebyly. Součástí akce byla výstava map a atlasů
a společenský večer. Tato konference byla poslední kartografickou
konferencí CSVTS, pořádanou
oběma OS 1702 při ČVTS-SGK
a SVTS-SGKS vzhledem k jejich organizační transformaci v r. 1990
(viz kapitola 3).
Kromě uvedených konferencí uspořádaly obě OS 1702 společně
nebo i samostatně řadu dalších seminářů a symposií. Odborné kartografické akce pořádaly i krajské výbory a pobočky společnosti.
K nejaktivnějším z nich v oblasti kartografie patřily pobočka ČVTSSGK při Kartografii Praha, n. p. a pobočka SVTS-SGKS
při Slovenské kartografii, n. p., Bratislava. Kartografické techniky, technologie a výrobky byly rovněž pravidelně prezentovány
na "Dnech
nové techniky" organizovaných
P ČVTS-SGK
při Geodézii Brno,
n. p.

2. Členství a čs. aktivity v Mezinárodní
do roku 1990

kartografické

asociaci

Mezinárodní kartografická asociace je světovou mezinárodní organizací kartografů. Potřebu jejího vzniku poprvé vyjádřil v r. 1956 na
kartografické konferenci v Esselte Dr. Car\. M. Mannerfelt (Švédsko). Praktíckým krokem ke vzniku asociace bylo vytvoření tzv.
"Committee of Six", do jehož čela byl na zasedání v Bernu v r. 1959
zvolen prof. Dr. Eduard Imhof (Švýcarsko). Diskuze o afilaci nově
vznikající asociace probíhaly zejména na XIX. kongresu Mezinárodní geografické
unie (International
Geographic
Union - IGU)
a byly významně podpořeny tehdejším presidentem IGU prof. Trollem (SRN).

lCA

ACI
ICA byla oficiálně ustavena na I. Valném shromáždění, které se
uskutečnilo v květnu 1961 v Paříži (obr. I). Na tomto zasedání bylo
přítomno 84 delegátů z 29 zemí (bez účasti Československa),
které
se staly zakládajícími členy asociace. Do funkce presidenta ICA byl
na tomto zasedání zvolen prof. Dr. Eduard Imhof.
Československo
navázalo první styky s ICA v r. 1964. Čs. delegace v čele s Ing. Jaroslavem
Koubou (tehdy vedoucím kartografického odboru ÚSGK) se zúčastnila jako pozorovatel
2. konference ICA konané v r. 1964 v Londýně a Edinburghu. Z iniciativy
Ing. Kouby došlo v r. 1966 v rámci ČSVTS k vytvoření Československého národního kartografického
komitétu (ČSNKK), který
byl složen z představitelů
OS 1702 obou společností a ze zástupců
delegovaných
do komitétu
Československou
akademií
věd.
ČSNKK se stal oficiálním představitelem
Československa
v ICA.
Jeho prvním předsedou byl jmenován Ing. Karel Pecka. V r. 1967
se čs. delegace zúčastnila 3. konference ICA v Amsterodamu.
Jejíl1}i členy byli tehdy Ing. Antonín Koláčný, CSc., zaměstnanec
VUGTK Praha (vedoucí delegace) a tajemník ČSNKK Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Na konferenci byl s vedoucími představiteli ICA projednán vstup Československa
do této asociace. Ten
se oficiálně uskutečnil na zasedání 3. valného shromáždění
ICA
spojeném s 4. mezinárodní
kartografickou
konferencí ICA v New
Delhi v r. 1968. To probíhalo tehdy bezprostředně
po vstupu vojsk
Varšavské smlouvy do Československa
a zúčastnil se jej za Ceskoslovensko
pouze Ing. Antonín Koláčný, CSc. Ten na konferenci
vystoupil s výsledky své několikaleté
výzkumné činnosti v oblasti
komunikace kartografické
informace, které se setkaly se světovým
ohlasem a vedly k založení nové odborné komise ICA, do jejíhož
čela byl Ing. Koláčný, CSc. ustanoven. Funkcí tajemníka této nové
komise byl pověřen Ing. Aleš Hašek, tehdy zaměstnanec
VúGTK
v Praze.
Ing. Antonín Koláčný, CSc. vykonával funkci předsedy odborné
komise ICA pro komunikaci kartografické informace do r. 1972, přičemž od r. 1969 mu byly v důsledku tehdy probíhající normalizace
znemožněny výjezdy do zahraničí. Proto skutečné řízení komise převzali v r. 1970 její místopředseda prof. Lech Ratajski (Polsko) a ing.
Aleš Hašek.
V letech 1967 až 1973 se ČSNKK zásluhou Ing. Antonína Koláčného, CSc. aktivně zapojil do mezinárodního
projektu ICA, jímž
bylo sestavení mezinárodního
výkladového
kartografického
slovníku "Multilingual
Dictionary ofTechnical
Terms in Cartography".
Autorských prací se zúčastnil široký kolektiv předních českých a slovenských kartografů. Do čela pracovní skupiny projektu byla za Československo jmenována RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. Cleny skupiny byli Ing. Antonín Koláčný, CSc., Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík,
CSc., Prof. RNDr. Karel Kuchař, Dr. Ing. Karel Kučera, CSc., Prof.
Dr. Ing. František Kuska, Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Ing. Karel Pecka, Prof. Dr. Ing. Bohuslav Šimák a prom. ped. Karol Zelenský. Pracovní skupina měla dvě sekce: českou, kterou vedl Ing.
Antonín Koláčný, CSc. a slovenskou, vedenou prom. ped. Karolom
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vančíková, Ing. Marie Horová, DrSc., Ing. Dušan Hrnčiar. CSc., Ing.
Štefan Kondáš, CSc., doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., RNDr. Olga
Kudrnovská, CSc., doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., Ing. Vladislav
Oliva, prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc., PhDr. Ondřej Roubík, Ing. lan
Neumann, CSc., Ing. Milan Martinek, CSc., prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. a další).
Předsedou ČSNKK byl podle dohodnutých
zásad střídavě představitel ČVTS-SGK a SVTS-SGKS
(do r. 1972 Ing. Karel Pecka.
1972-1990 střídavě doc. Ing. Milan Hájek, CSc. a Ing. Miroslav
Mikšovský, CSc.).

3. Vznik Kartografické
společnosti
tivní Republiky
(ČSFR)

Obr. 2 Členové bývalého vedení Kartografického
komitétu
ČSFR v r. 1990 (snímek pořízen v r. 1999 na 13. kartografické
konferenci v Bratislavě; zleva doprava: doc. Mikšovský,
Ing. Hašek, doc. Hájek)

Zelenským. Výsledkem činnosti bylo vypracování
českých a slovenských ekvivalentů pro více jak 1400 hesel, která se 'pak stala základem pro sjednocení kartografické
terminologie
v Ceskoslovensku. Slovník byl vydán v r. 1973 nakladatelstvím
Franz SteinerVerlag
GmbH ve Wlesbadenu (SRN). Obsahuje výklad kartografických
termínů v jazyce německém (řídící jazyk slovníku), anglickém, francouzském, španělském a ruském a jejich ekvivalenty v dalších 9 jazycích (včetně češtiny a slovenštiny).
Pokus o rozšíření slovníku
odalší termíny a další evropské i mimoevropské jazyky se uskutečml v letech 1986 až 1990 (vedoucí pracovní skupiny ICA prof. Dr.
1. Neumann, SRN). Prací se za Českou republiku tehdy aktivně zúčastnili zejména RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. a Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Rozšířené vydání tohoto slovníku však nebylo dosud
uskutečněno.
V r. 1972 byla na lY. Valném shromáždění ICA, jehož se za Československo
zúčastnil Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (v té době
předseda ČSNKK), vytvořena nová komise ICA pro technologii výroby map. Prvním předsedou této komíse byl zvolen prof. Dr. h. c.
Ernst Spiess (Švýcarsko) a Ing. Mikšovský, CSc. se stal jejím zakládajícím členem. Tato komise se zabývala řadou mezinárodních
projektů, z nichž největším bylo zpracování publikace "Compendium of Cartographic Techniques". Práce na této publikaci v počátku
řídil přímo prof. Spiess a dokončil je 1. Curran (Kanada). Ing. Míkšovský, CSc. byl členem autorského kolektivu, který publikaci zpracovával. V r. 1984 byla komise přeměněna na jednu ze čtyř stálých
komisí ICA. V jejím čele byl po tři funkční období Dr. Kjeld Burmester (Dánsko) ajejím místopředsedou
(v letech 1989-91) Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. V r. 1986 se konalo zasedání této komise
v Praze společně se zasedáním Výkonného výboru ICA a dalších
čtyř komisí ICA, a to v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze.
Tato celosvětová akce byla spojena s dvoudenním
kartografickým
symposiem konaným ve dnech 24.-25. září 1986 (předneseno 25 referátů, z toho 18 ze zahraničí, garant akce Ing. Miroslav Mikšovský,
CSc.) a s výstavou "Československo
v mapách včera a dnes", která
se uskutečnila ve dnech 15. září až 5. října 1986 v Národním technickém museu v Praze a byla přístupná i veřejnosti. Pořadateli výstavy byly Národní technické museum v Praze, Geodetický a kartografický podnik, n. p., Praha, pobočka ČVTS-SGK při GKP Praha,
n. p., Dům techniky ČSVTS, Praha a Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava.
V období 1972-90 se zapojila řada členů ČSNKK do práce v komisích a pracovních skupinách ICA ve funkci členů nebo členů-korespondentů (např. RNDr. lán Feranec, CSc., RNDr. Antonín Gótz,
CSc., doc. Ing. Milan Hájek, CSc., Ing. Aleš Hašek, Ing. Mária Har-

České a Slovenské

Federa-

V r. 1990 došlo k postupnému rozpadu bývalé ČSVTS. lejí Ústřední
rada projednala na svém zasedání dne 17. března 1990 postavení čs.
národních komitétů mezinárodních
nevládních oraanizací a udělila
jim podle čI. 28, odst. 3 stanov ČSVTS právní subj;ktivitu. Současně
doporučila komitétům zvážit čs. členství v těchto organizacích.
Tehdejší vedení ČSNKK, v jehož čele stáli (obr. 2) Ing. Miroslav
Mikšovský, CSc. (předseda) a doc. Ing. Milan Hájek, CSc. (místopředseda), Ing. Aleš Hašek (tajemník) a PhDr. Ondřej Roubík, rozhodlo o zachování zahraniční působnosti ČSNKK a o jejím rozšíření i na působnost vnitrostátní (tj. o sloučení dosavadních OS 1702
a nahrazení jejích činnosti).
Dne 24 ..dubna 1990 vznikla Konfederace vědeckých, technických
a ekonomIckých
spolků Čech, Moravy a Slovenska, jejímž členem
se stal rovněž ČSNKK. Obdobně postupoval i Čs. národní komitét
pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum Země, zatímco Čs. národní
komitét pro FIG se stal součástí Českého svazu geodetů a kartografů.
Konečné řešení pak bylo přijato po celostátním sjezdu ČSVTS, který
se konal dne 5. května 1990 v Brně a na němž bylo přijato usnesení
o zrušení ČSVTS. Dne 22. května 1990 se konalo v Praze zasedání
ČSNKK, které přijalo nové stanovy a registrovalo se pod názvem
Kartografický komítét ČSFR u Ministerstva vnitra České republiky
(ČR) podle zákona o sdružování občanů ze dne 23. března 1990, č.
8311990 Sb., jako nepolitická společenská organizace s celostátní působností. Plenární zasedání komitétu, které se konalo dne 6. září 1990
v Praze,'pak rozhodlo o přetvoření komitétu na Kartografickou
společnost CSFR a připravilo její nové stanovy, které byly po schválení
ustavujícím sjezdem registrovány Ministerstvem
vnítra ČR dne 14.
listopadu 1990.
Kartografická
společnost ČSFR navázala na předchozí tradice
obou OS pro kartografii a uspořádala ve dnech 25.-27. října 1990
v Prešově 9. kartografickou
konferenci s mezinárodní účastí. Spolupořadateli konference byla Geodeticko-kartografická
spoločnosť
ZSVTS, pobočka ZSVTS při Geodézii, š. p., v Prešově a Dům techniky ZSVTS Košice. Garantem konference byl Ing. luraj Palčík.
CSc., předsedou tematické komise doc. Ing. Milan Hájek, CSc. Na
konferenci bylo předneseno 60 referátů (z toho 15 referátů zahraničních). které byly publikovány
ve dvoudílném
sborníku (zčásti
v němčině a v ruštině). Součástí akce byla výstava map a atlasů a odborné exkurze.
V době konání konference se uskutečnil ustavující sjezd Kartografické společnosti ČSFR. na němž byly přijaty stanovy společnosti a zvolen její výbor. Do funkce předsedy společnosti byl přímou volbou zvolen doc. Ing. Milan Hájek. CSc., do funkce
místopředsedy
Ing. Miroslav Mikšovský. CSc. Funkcí sekretáře byl
výborem pověřen Ing. Bohumil Šídlo. funkcí pokladníka Ing. 10zef Šafár. Členy výboru byli dále RNDr. lán Feranec, CSc., doc.
RNDr. Milan Konečný, CSc., prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.
(od r. 1992 doc. Ing. Václav Talhofer. CSc.) a Ing. Pavol Kontra,
CSc. V tomto složení pracoval výbor až do 10. kartografické
konference.
Na ustavujícím sjezdu byly zřízeny odborné skupiny pro
- tvorbu map středních měřítek (předseda plk. prof. Ing. František
Miklošík, DrSc.).
- školní kartografické pomůcky (předseda doc. Dr. Ing. Václav Novák. CSc.).
- automatizaci (předseda doc. Ing. Bohuslav Veverka, CSc.),
- výchovu kartografů (předseda pplk. doc. Ing. Václav Talhofer,
CSc.).
- dálkový průzkum Země (předseda RNDr. lán Feranec, CSc.) a
- marketing (předsedkyně Ing. Zde na Roulová).
V době své působnosti uspořádala společnost řadu odborných
akcí. Byly uzavřeny dohody o kolektívním
členství a spolupráci
s Kartografií Praha. a. s. a s Vojenským kartografickým
ústavem
v Harmanci. Pro koordinaci akcí v oblasti geodézie, fotogrammetne a kartografie bylo ustaveno Koordinační sdružení vědeckotechnických společností oboru geodézie a kartografie v ČSFR, jehož
členy se staly Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoloč-
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Ohr. 3 Doc. Voženílek (vpravo) a prof Veverka při předávání
diplomů celostátní soutěže "Mapa roku 1998"

nosť geodetov a kartografov, Kartografická společnost ČSFR, Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země ČSFR a Slovenský svaz geodetov.
4. Vznik Kartografické společnosti ČR
Po rozpadu ČSFR k 31. 12. 1992 a vzniku České republiky a Slovenské republiky (SR) k I. lednu 1993 se začaly formovat v rámci
nových podmínek i Kartografická společnost ČR (KS ČR) a Kartografická spoločnosť SR (KS SR). Přípravné výbory obou společností
se vytvořily z české a slovenské části výboru Kartografické společnosti ČSFR, která ve své činnosti pokračovala (i přes rozdělení státu)
až do září 1993.
10. kartografická konference byla uspořádána ve dnech 8. až 9. září
1993 v Brně. Pořadateli konference byly Kartografická společnost
ČSFR, nově se vytvářející Kartografická společnost ČR a Kartografická spoločnosť SR, Geodézie Brno, a. s., Katastrální úřad Brnoměsto, Masarykova univerzita Brno, Vojenská akademie v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Garantem konference byl plk. prof. Ing.
František Miklošík, DrSc., předsedou tematické komise doc. RNDr.
Milan Konečný, CSc. a předsedou organizační komise pplk. doc. Ing.
Václav Talhofer, CSc. Na konferenci bylo předneseno 20 referátů,
které byly publikovány zčásti ve sborníku konference a zčásti v Geodetickém a kartografickém obzoru, 1993, č. 8. Všechny příspěvky
byly doplněny anglickým resumé. Součástí akce byla výstava map
a atlasů a odborné exkurze.
V době konání 10, kartografické konference se uskutečnila plenární zasedání (ustavující sjezdy) Kartografické společnosti ČR
a Kartografické spoločnosti SR. Oba ustavující sjezdy schválily nové
stanovy společností a zvolily své řídící orgány.
I. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR zvolilo do
funkce předsedy doc. Ing. Miroslava Mikšovského, CSc., do funkce
místopředsedy doc. RNDr. Milana Konečného, CSc. Do funkce tajemníka společnosti byl zvolen Ing. Bohumil Šídlo a do funkce pokladníka Ing. Jiří Kučera. Do výboru společnosti byli dále zvoleni
Ing. Jaromír LOfelmann, Ing. Bedřich Němeček a pplk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. Do funkce předsedy revizní komise byl zvolen
PhDr. Ondřej Roubík. Plenární zasedání potvrdilo pokračování činnosti níže uvedených odborných skupin společnosti:
- pro tvorbu a obnovu map středních měřítek (plk. prof. Ing. František Miklošík, DrSc.),
- pro školní kartografické pomůcky (doc. Dr. Ing. Václav Novák,
CSc.),
- pro dějiny kartografie (doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.),
- pro výchovu kartografů (plk. prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.),
- pro automatizaci v kartografii (doc. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.),
- pro technologii výroby map (Ing. Zdena Roulová),
- pro geografické informační systémy (doc. Ing. Bohuslav Veverka,
DrSc.).

V průběhu funkčního období 1993-95 byla KS ČR pořadatelem
nebo spolupořadatelem těchto odborných akcí:
- seminář "Současná tvorba map pro veřejnost a její tvůrci", garant
RNDr. Eva Klímová, 8. června 1994, PřF UK, Praha,
- konference GIS Brno 94' "Evropa v pohybu v kontextu GIS", garant doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., 27.-31. srpna 1994, Brno,
- seminář "Výchova kartografů", garant doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., 27. září 1994, FSv CVUT, Praha,
- seminář "Ekologizované technologie", garanti Ing. Bedřich Němeček, Ing. Jaromír Lčifelmann, 15. listopadu 1994, FSv ČVUT,
Praha,
- diskuzní seminář "Ochrana autorských práv v kartografii", garant
PhDr. Ondřej Roubík, 24. dubna 1995, Polygrafie Praha-Smíchov,
Praha,
- koloquium k 100. výročí narození prof. Dr. Ing. Pavla Potužáka,
DrSc. (ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie), .Earant
doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., 4. května 1995, FSv CVUT,
Praha,
- symposium "Zpracování digitálních dat v GlS a v digitální kartografii" (ve spolupráci s katedrou geografie PřF UP), garant doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., 19.-20. září 1995, PřF UP Olomouc.
KS ČR v dohodě s KS SR pokračovala i nadále v pořádání společných kartografických konferencí.
II. kartografická konference se konala ve dnech 19. až 20. října
1995 v Bratislavě. Garantem akce byl Ing. Pavol Kontra, CSc.,
předsedou tematické komise doc. Ing. Milan Hájek, CSc., předsedou organizační komise doc. Ing. Jozef Čižmár, CSc., předsedou
výstavní komise Ing. Štefan Špaček a předsedou komise pro zahraničí RNDr. Ján Feranec, CSc. Členem přípravného výboru a garantem akce za KS ČR byl Ing. Bohumil Šídlo, tajemník společnosti. Na konferenci bylo předneseno 27 referátů, které byly
publikovány ve sborníku konference a zčásti v Geodetickém a kartografickém obzoru, 1995, č. 9. Součástí akce byla výstava map
a atlasů a společenský večer. V době konání konference se konalo
2. plenární zasedání KS SR, které zvolilo do funkce předsedy doc.
Ing. Jozefa Čižmára, CSc.
2. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR se uskutečnilo
dne 14. února 1996 v době konání semináře "Informačni dálnice
a kartografie", jehož garanty byli doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
a doc. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. Plenární zasedání zvolilo nový
výbor společnosti ve složení: doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
(předseda), pplk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. (místopředseda),
Dr. Ing. Jaroslav Uhlíř (tajemník), Ing. Jiří Kučera (pokladník), doc.
RNDr. Milan Konečný, CSc., Ing. Jaromír Lčifelmann, Ing. Bedřich
Němeček, Ing. Hedvika Šmídová a doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
(členové). Do funkce předsedy revizní komise byl opět zvolen PhDr.
Ondřej Roubík.
12. kartografická konference, jejíž ústřední heslo bylo "Kartografie na přelomu tisíciletí", se konala ve dnech 16.-18. září 1997 v Olomouci. Pořadateli konference byly KS ČR a KS SR. Na př[pravě spolupracovaly Společnost pro fotogrammetrii a DPZ ČR, Ceský svaz
geodetů a kartografů a katedra geografie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Garantem akce byl doc. RNDr.
Vít Voženílek, CSc., předsedou tematické komise doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc., předsedkyní organizační komise Ing. Helena Kilianová a předsedou výstavní komise Mgr. Zdeněk Szczyrba. Doprovodnými akcemi konference bylo 3. plenární zasedání Kartografické
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společnosti ČR, zasedání komitétu Společnosti pro fotogrammetrii
a DPZ ČR, akce "Geografický
den" - výstava a referáty pro geografy a učitele geografie, výstava map a atlasů, technická výstava
(za účasti 20 firem) a společenský večer. Hlavním sponzorem akce
byl Intergraph ČR, s. r. o. Na konferenci bylo předneseno 28 referátů a pro panelovou sekci bylo připraveno 17 příspěvků, které byly
publikovány ve sborníku konference. Vybrané referáty byly publikovány v Geodetickém a kartografickém
obzoru, 1997, č. 8-9 a 1998,
č. 1.
3. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR, konané v době
konference, zvolilo nový výbor společnosti ve složení: doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (předseda), pplk. doc. Ing. Kučera (pokladník), Ing. Václav Čada, CSc., doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. (místopředseda), doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (tajemník), doc. RNDr.
Milan Konečný, CSc. Ing. Jaromír L(ifelmann, Ing. Bedřich Němeček a Ing. Hedvika Šmídová (členové). Revizní komise byla zvolena
ve složení: PhDr. Ondřej Roubík (předseda), RNDr. Tomáš Beránek,
CSc. a Ing. Jarmila Váňová (členové). 3. plenární zasedání udělilo
čestné členství ve společnosti PhDr. Ondřeji Roubíkovi a Ing. Antonínu Koláčnému, CSc. (in memoriam) za jejich dlouholetou aktivní práci pro společnost a za zásluhy o rozvoj čs. a české kartografie.
K hlavním odborným akcím společnosti v období 1997-1999, jejichž byla pořadatelem nebo spolupořadatelem,
patřily:
- seminář "Digitální kartografie",
odborní garanti doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 17. duben 1998, na FSv ČVUT v Praze,
- mezinárodní symposium GIS Brno '98, garant doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc., červen 1998, Brno,
- seminář "Školská kartografie",
garant doc. RNDr. Vít Voženílek,
CSc., 15. říjen 1998, PřF UP v Olomouci,
- konference Olomouc '99 ,,Integrace prostorových dat", garant doc.
RNDr. Vít Voženílek, CSc., 7. až 9. září 1999 v Olomouci.
Počátkem r. 1999 vyhlásila KS ČR celostátní soutěž "Mapa roku
1998" (garant: doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.). V kategorii tištěných map v ní zvítězila Kartografie Praha, a. s., výrobkem "Prahaatlas ortofotomap I : 6000". Zvláštní cenu udělila porota Vojenskému
zeměpisnému ústavu v Praze za mapy JOG-G a JOG-A I : 250000,
které byly zpracovány pro společné pozemní a letecké operace NATO
(obr. 3).
Dále KS ČR vypsala národní soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou (garant doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.). Soutěž probíhala ve třech věkových kategoriích, vítězné kresby byly přihlášeny
do celosvětové soutěže ICA o cenu Barbary Petchenikové
a vystaveny na 19. mezinárodní kartografické konferenci ICA v Ottawě.

Obr. 5 Prof Wood, president fCA (vlevo), s doc. Mikšovsk.ým
na společenském večeru 13. kartografické konference

Obr. 6 Doc. Konečný, vicepresident ICA (vlevo), s doc. Hájkem
na společenském večeru 13. kartografické konference

KS ČR dále vypsala soutěž na logo společnosti. Soutěžní komise
vyhodnotila jako nejlepší návrh Ing. Petra Buchara, CSc. (obr. 4),
který je od r. 1999 používán jako logo na všech dokumentech
společnosti.
13. kartografická konference, jejímiž spolupořadateli
byly KS SR,
KS ČR a Prírodovedecká
fakulta UK Bratislava, se uskutečnila ve
dnech 9.-10. září 1999 v Bratislavě. Hlavní téma konference bylo
"Mapa - produkt informačních technologií". Garantem akce byl doc.
Ing. Jozef Čižmár, CSc., předsedou tematické komise prof. RNDr.
Jozef Krcho, DrSc., předsedou organizační komise doc. Ing. Jozef
Čerňanský, CSc. a předsedou výstavní komise Ing. Dušan Fičor. Členem přípravného výboru a garantem akce za KS ČR byl doc. Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc., členem tematické komise doc. RNDr. Vít
Voženílek, CSc. Úvodní referát na konferenci přednesl president ICA
prof. Michael Wood (Univerzita Aberdeen, UK), který byl čestným
hostem konference (obr. 5).
Na konferenci bylo předneseno 42 referátů, z nichž 15 bylo publikováno v Geodetickém a kartografickém
obzoru, 1999, č. 7-8, 14
zveřejněno v Kartografických
listoch (vyd. Geografický ústav SAV
společně s KS SR) a 13 ve sborníku konference. Součástí akce byly
po stery, zaměřené na oblasti teoretické i praktické kartografie, výstava současné kartografické produkce českých a slovenských kartografických
nakladatelství,
firemní výstava a společenský
večer
(obr. 6).
Koncem roku 1999 byl vyhlášen 2. ročník soutěže "Nejlepší mapa
roku 1999". Soutěžní porota posoudila došlé exponáty a za nejlepší
tištěný výrobek roku vyhlásila Školní atlas České republiky (vyd.
Geodézie ČS, a. s.). Zvláštní cena byla udělena PJ Soft, s. r. o. Praha,
za dlouhodobý koncepční přístup k tvorbě digitálního produktu InfMapa. Ocenění byla předána dne 18. dubna 2000 na mezinárodní
konferenci "Učebnice zeměpisu 90tých let", kterou uspořádala Ostravská univerzita ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bely v Banské Bystrici, sekcí vzdělávání České geografické společnosti a KS
ČR. Ceny s diplomy předal za KS ČR předseda soutěžní poroty doc.
RNDr. Vít Voženílek, CSc.
4. plenární zasedání KS ČR se konalo dne 21. března 2000 v nové
budově Zeměměřického
úřadu v Praze 8-Kobylisích. Odbornou náplní akce byl referát doc. RNDr. Milana Konečného, CSc. o průběhu
a výsledcích 19. mezinárodní kartografické konference a II. Valném
shromáždění
ICA, které se konaly ve dnech 14. až 22. srpna 1999
v Ottawě. Plenární zasedání zvolilo nový výbor společnosti ve složení: doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (předseda), pplk. doc. Ing.
Václav Talhofer, CSc. (místopředseda),
doc. RNDr. Vít Voženílek,
CSc. (tajemník), Ing. Jiří Kučera (pokladník),
Ing. Václav Čada,
CSc., Ing. Oldřich Kaťka, doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Ing.
Bedřich Němeček, Ing. Hedvika Šmídová (členové). Revizní komise
byla zvolena ve složení PhDr. Ondřej Roubík (předseda), Ing. Petr
Buchar, CSc. a RNDr. Richard Čapek, CSc. Funkční období tohoto
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výboru bude ukončeno na 5. plenárním zasedání společnosti, které
se bude konat v průběhu 14. kartografické konference KS ČR a KS
SR, připravované na podzim 2001 v Plzni.
5. Členství a čs. a české aktivity v Mezinárodní
asociaci po roce 1990

kartografické

Do září 1990 zastupoval Československo v ICA ČSNKK. Po jeho
transformaci na Kartografickou společnost ČSFR přešla na tuto novou organizaci i pravomoc k zastupování Československa v ICA.
V roce 1991 se konala v Bournemouth (UK) 15. mezinárodní kartografická konference, spojená s 9. zasedáním Valného shromáždění
ICA. Na tomto zasedání prezentoval Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
který v té době vykonával funkci místopředsedy komise ICA "Map
Production Technology", monografii o 20 letech činnosti této komise ICA ("History of the ICA Standing Commission on Map Production Technology") a publikaci "Technical Reports 1987-1991 ",
jejímž byl editorem. Po odstoupení dosavadního předsedy komise
Dr. Kjelda Burmestera (Dánsko) byl Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
zvolen Valným shromážděním ICA do funkce předsedy komise, kterou vykonával až do roku 1995.
Rozdělením Československa a následným zánikem činnosti Kartografické společnosti ČSFR došlo ke zrušení členství bývalého Československa v ICA. Obě nově vzniklé národní kartografické společnosti podaly ihned po svém zaregistrování žádost o vstup do ICA.
Tyto přihlášky projednal Výkonný výbor ICA v r. 1993 na svém zasedání v Koln a.lRh. s doporučením přijmout Českou republiku a Slovenskou republiku oficiálně za nové členy ICA na nejbližším, tj. 10.
zasedání Valného shromáždění ICA v r. 1995 v Barceloně.
Dočasné přerušení řádného členství v ICA nemělo vliv na aktivity českých a slovenských kartografů v ICA, kteří se i v tomto období účastnili prací v komisích a pracovních skupinách této mezinárodní organizace. Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. vykonával
i nadále funkci předsedy stálé komise ICA pro technologii výroby
map, doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. vykonával ve stejném období funkci místopředsedy komise ICA "Map Use", vedené prof.
Carterem (USA). V dubnu 1994 uskutečnily komise ICA pro výchovu kartografů (předseda prof. Dr. F. J. Ormeling, Jr.) společně
s komisí ICA pro technologii výroby map (předseda doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.) mezinárodní kartografický seminář v Istanbulu s názvem "Teaching Conventional and Digital Map Production
Lines". V září 1994 se uskutečnilo na Fakultě stavební ČVUT v Praze
zasedání stálé komise ICA "Map Production Technology", zorganizované jejím předsedou doc. Ing. Miroslavem Mikšovským, CSc.,
(obr. 7).
Ten byl i editorem publikací ICA "Technical Reports 1991-95"
a monografie "History of ICA Standing Commission Map Production Technology, Annex I - period 1990-96" (vyd. 1997).
10. Valné shromáždění ICA, které zasedalo v září 1995 v Barceloně, jednomyslně schválilo přijetí České republiky a Slovenské republiky za členy ICA. Historický význam pro Českou republiku mělo
na tomto zasedání zvolení doc. RNDr. Milana Konečného, CSc. do
funkce vicepresidenta ICA.
Na 18. mezinárodní kartografické konferenci ICA, konané v červnu 1997 ve Stockholmu, bylo za dlouholetou aktivní činnost v ICA
uděleno doc. Ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc. čestné členství
v ICA.
V r. 1999 bylo v rámci aktivit komise ICA pro technologii výroby map dokončeno na Fakultě stavební ČVUT v Praze 2. doplněné vydání publikace ICA "Compendium of Cartographic Techniques - Volume I - Analogue Techniques",jehož editorem byl doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Prací se kromě širokého mezinárodního kolektivu autorů zúčastnili i pracovníci katedry mapování
a kartografie FSv ČVUT doc. Ing. Aleš Čepek, CSc. a Ing. Josef
Hnojil, PhD. Publikace byla vydána na CD-ROM a prezentována
na zasedání komise ICA pro technologií výroby map, uskutečněném v době konání 19. mezinárodní konference ICA v Ottawě
v srpnu 1999.
II. Valné shromáždění ICA, které zasedalo rovněž v srpnu 1999
v Ottawě, zvolilo znovu doc. RNDr. Milana Konečného, CSc., do
funkce vicepresidenta na období 1999-2003. Kartografická společnost má v tomto funkčním období následující zastoupení v komisích
ICA:
- komise pro výchovu kartografů: doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
- komise pro technologii výroby map: doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
- komise pro historii kartografie: doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.,
- komise pro prostorové informace: prof. Ing. Bohuslav Veverka,
DrSc.,
- komise pro teoretickou kartografii: RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.,
- komise pro vizualizaci: doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.,

Obr. 7 Účastníci zasedání stálé komise /CA "Map Production
Technology", Praha /994

- komise pro Internet: Ing. Josef Hnojil, PhD.,
- komise pro generalizaci: Mgr. Karel Staněk,
- komise pro satelitní kartografii: RNDr. Eduard Muřický,
- komise pro národní atlasy: RNDr. Tomáš Beránek, CSc.,
- komise pro planetární kartografii: Ing. Petr Buchar, CSc.,
- komise pro práci žen v kartografii: Ing. Jarmila Váňová,
- komise pro kartografii map pro děti: RNDr. Eva Klímová,
- komise pro archivnictví v kartografii (není dosud organizačně ustanovena) - navržena Ing. Pavla Kostková,
tj. má zastoupení ve 14 z 18 komisí schválených pro období
1999-2003 11. Valným shromážděním ICA.
Představitelé Kartografické společnosti ČR se pravidelně účastní
všech mezinárodních kartografických konferencí ICA a zasedání
Valného shromáždění. Pro tyto akce jsou pravidelně připravovány
národní zprávy (např. pro II. Valné shromáždění ICA v Ottawě
"Czech Cartography 1995-1999" - autoři doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a pplk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.).
Všechny výstavy, pořádané až doposud v rámci ICA, byly obeslány mapami a atlasy českých kartografických nakladatelství. Tak
např. na mezinárodní výstavě poslední kartografické konference
ICA v Ottawě bylo vystaveno 68 mapových publikací z produkce
Botanického ústavu AV ČR, Českého geologického ústavu, Geodézie ČS, a. s., Kartografie Praha, a. s., SHOCart Zlín, s. r. o., Ustavu
pro hospodářskou úpravu lesů (Lesprojekt) a Zeměměřického úřadu
v Praze.
Mezinárodní výstava dětské kresby s kartografickou tematikou
(soutěž o cenu Barbary Petchenikové), která se rovněž konala v Ottawě, byla obeslána 5 vítěznými kresbami z národní soutěže, kterou
KS ČR uspořádala počátkem roku 1999.
6. Spolupráce Kartografické
a jinými organizacemi

společnosti ČR s podniky

Kartografická společnost ČR navázala ihned po svém ustavení v r.
1993 spolupráci s předními kartografickými nakladatelstvími.
Smlouvy o vzájemné spolupráci a kolektivním členství byly uzavřeny s Kartografií Praha, a. s., s Geodézií ČS Liberec, a. s., se SHOCart Zlín, S. r. O. a s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech u Prahy.
Úspěšně probíhá i spolupráce s Českou geografickou společností,
s níž jsou každoročně společně pořádána setkání vedoucích kateder
geografie a kartografie českých vysokých škol (naposledy ve dnech
1.-2. února 2000 v Olomouci).
Tradičně probíhá spolupráce s Českým svazem geodetů a kartografů a se Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR,
jejíž členové se aktivně účastnili i posledních dvou kartografických
konferencí (Olomouc 1997 a Bratislava 1999).
V březnu 2000 se Kartografická společnost ČR stala kolektivním
členem České asociace pro geoinformace (ČAGI).
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V r. 1995 byla navázána spolupráce s německými kartografy. Delegace Kartografické společnosti ČR se zúčastnily posledních konferencí "Deutscher Kartographentag" v Hamburgu (1995), Coburgu
(1996) a Dráždanech (1998) a Holandsko-německého kartografického kongresu v Maastrichtu (1999). V r. 1996 se uskutečnilo v Coburgu symposium 2. Europa-Forum, jehož tematickou náplň zorganizoval na žádost německých kolegů doc. Ing. Miroslav Mikšovský,
CSc., který byl i členem přípravného výboru akce "Deutscher Kartographentag", Coburg 1996.
Od r. 1993 probíhá spolupráce s dalšími evropskými kartografickými společnostmi. Jejím výsledkem bylo založení Evropské kartografické unie (European Cartographic Union - ECU) v roce 1999
v Maastrichtu. Kartografická společnost ČR se stala zakládajícím
členem této unie, která v současnosti sdružuje kartografické společnosti Belgie, ČR, Francie, Holandska, Lucemburska, Polska, Rakouska, SRN, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Do čela unie
byl zvolen prof. Andrew Tatham (UK), funkcí generálního sekretáře a pokladníka byl pověřen prof. Dr. Menno-Jan Kraak (Holandsko). ECU je na rozdíl od ICA mezinárodní regionální kartografickou organizací. Jejím hlavním posláním je propagace
kartografie v Evropě a navazování spolupráce mezi členskými zeměmi. Činnost ECU je řízena prozatímním výborem, jehož členem
je i předseda Kartografické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
7. Publikační aktivity Kartografické

společnosti ČR

Společnost vydává 3 až 4krát ročně Zpravodaj Kartografické společnosti ČR, který je zasílán zdarma všem individuálním a kolektivním členům společnosti. Zpravodaj podává informace o činnosti
společnosti a o přípravě národních i mezinárodních kartografických
akcí. Je využíván i pro publikování referátů, přednesených na seminářích společnosti, pokud z nich není vydáván sborník. Pro zasedání Valného shromáždění ICA připravuje a vydává společnost
pravidelně národní zprávy, které jsou předávány všem členským zemím ICA.
Tradičně probíhá spolupráce s časopisem Geodetický a kartografický obzor, který publikuje jak zprávy o činnosti společnosti a o jejích mezinárodních aktivitách, tak i vybrané referáty z kartografických konferencí.
8. Čestné členství v Kartografické

společnosti ČR

Čestné členství v Kartografické společnosti ČR je udělováno dlouholetým funkcionářům společnosti (nebo jejích předchůdců) a vynikajícím kartografům, kteří se zasloužili o rozvoj oboru, při jejich
odchodu do důchodu.
Čestnými členy KS ČR jsou v současné době Ing. Aleš Hašek,
Ing. Kánský, RNDr. Olga Kudrnovská, CSc., prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc., doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., doc. Dr. Ing. Václav Novák, CSc., RNDr. Ondřej Roubík a prof. Ing. Erhart Srnka,
DrSc. Čestnými členy společnosti byli dále Ing. Antonín Koláčný,
CSc. (uděleno in memoriam), prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík, CSc.
a Ing. Karel Pecka.
Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků
a mají volný přístup na všechny akce, pořádané společností. Dále
jsou zváni na náklady společnosti na kartografické konference pořádané v ČR nebo v SR.
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[I] KOL.: I. vědecká konference o významných dílech soudobé čs.
kartografie. Geodetický a kartografický obzor, roč. 13 (55),1967,
č. 12, s. 338-339.
[2] MIKŠOVSKÝ, M.: ICA, Its Work and Relation to Czech and Slovak Cartography. Acta Universitatis Carolinae Geographica,
XXXI, 1996, č. I, str. 171-181. Praha, Karolinum 1997.
[3] ORMELING, F. J.: ICA 1959-1984. Enschede, International
Cartographic Association 1984. 138 s.
[4] PECKA, K.: 2. kartografická konference (průběh). Geodetický
a kartografický obzor, 15(57), 1969, Č. 12, s. 321-322.
[5]-[15] Sborníky 3. až 13. kartografické konference.

Postřehy z Lipského knižního
veletrhu

Lipsko (23.-26. 3. 2000) - Chcete-Ii hledat na Lipském knižním veletrhu kartografická díla z celého světa, neočekávejte, že se vám to
povede. Tradičníjamí knižní akce na východě Německa tuto nabídku
oproti podzimnímu veletrhu ve Frankťurtu nad Mohanem z r. 1999
sice neposkytuje, přesto tu bylo v roce 2000 pro kartografy dost k prohlížení.
Česká

účast

byla chudá

Produkce vydavatelů z České republiky (ČR) byla soustředěna na
národním stánku, který byl v porovnání např. s polským zastoupením trochu chudší, leč podle výstavního katalogu reprezentoval 89
českých nakladatelů. U hlavního pultu byly na předním místě vystaveny obrazové publikace o ČR ajejí metropoli. Možná právě proto
se na toto místo dostal i Ortoťotoatlas Prahy (Kartografie Praha),
který za rok 1998 Kartografická společnost ČR vyhlásila mapou

9. Výhledy další činnosti společnosti
Kromě vlastních odborných akcí, které společnost připravuje na období 2000 až 2001, byly zahájeny přípravy na českou účast na mezinárodní konferenci Intergeo, která se bude konat v Berlíně ve
dnech II. až 13. října 2000. Připravuje se dále 14. kartografická
konference, kterou uspořádají společně Kartografická společnost
ČR a Kartografická spoločnosť SR v r. 2001 v Plzni. V témže roce
se uskuteční i 20. mezinárodní kartografická konference ICA v Bejingu, jíž se zúčastní česká delegace, a kde budou na mezinárodní
výstavě map prezentovány novinky z české mapové a atlasové
tvorby.
V dlouhodobějším výhledu je zahájení přípravy mezinárodní evropské kartografické konference v r. 2002, o jejíž uspořádání jsme
byli požádáni na maastrichtském kartografickém kongresu, a příprava české účasti na 21. mezinárodní kartografické konference ICA,
která se uskuteční v roce 2003 v Jihoafrické republice.
Obr. I Názorný příklad, jak se dělá globus, předvedla
z místní manufaktury
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i zajímavé novinky včetně listového německého autoatlasu vydaného
společně s pořadačem. Zatím jsme si zvykli, i u nás doma, zařazovat do pořadačů listy nejrůznějších encyklopedií, a tak je asi jen otázkou času, která kartografická dílna přijde s českým autoatlasem v pořadači. V turistické části veletrhu se neztratily ani mapy a průvodce
vydavatele Michelin. Zástupce německého vydavatele kalendářů
s historickými mapami, které se, jak si vzpomínáte, dříve těšily zájmu i u nás v bývalé prodejně Kulturního střediska NDR, nám prozradil, že kalendář na rok 2000 byl beznadějně v lednu vyprodán.
Zajímavou propagaci svých výrobků učinila Lipská manufaktura
globusú, jak si lze volně přeložit firmu s osmi zaměstnanci, Leipziger Globus Manufaktur, která vyrábí pěkné, ale pěkně drahé globusy
(obr. I). Jedna ze zaměstnankyň firmy přímo na veletrhu polepovala
plastický globus. "Chce to nejdříve navlhčit mapový dílec fólie, pod
ní napěchovat trochu papírové vaty a fólii přes vatu přilepít. Pro terén mám cit. Vím, že hnědá barva vyjadřuje hory a ty musí být vyšší
než místa se zelenou barvou," řekla nám žena, kterou tvorba globusů
živí. Mapy, plány měst a atlasy se vystavovaly i na národních stáncích Švýcarska, Rakouska, Polska a Lotyšska. Také v místě, kde se
soustředily nejhezčí, nejkrásnější a nejzajímavější knihy z r. 1999
z různých zemí, si zájemci o kartografii přišli na své. Mezi maďarskými nejhezčími publikacemi byl uveden produkt pro školy Fbldrajzi atlasz a 12-16 éves számára od firmy Cartografia Budapest (viz
foto na 4. str. obálky, GaKo 2000, č. S), mezi španělskými nejlepšími publikacemi se zase skvěl Atlas Viens Vives geográfico de Espaňas v del Mundo od firmy Instituto Cartografico Latino a krásnou
knižní produkci roku v Lotyšsku reprezentoval zase Geograťijas Atlants pamatskolaj z kartogratické dílny z Rigy. Byly tu i další knižní
skvosty, jako např. kniha řeckých památek vázaná v sametu nebo
knihy, které neměly jen krásnou vazbu, ale těžký a krásný přebal ve
formě dřevem vykládané krabice, do které se kniha patrně ukládala
na noc. Jedna samostatná hala na veletrhu patřila antikvariátu, jiná
Internetu a novým elektronickým mediím, další představovala rozsáhlou nabídku vybavení knihoven a studoven. Zkrátka jednodenní
návštěva Lipského knižního veletrhu 2000 mohla být pro každého
zájemce o kartografii a knižní produkci zajímavou.
Obr. 2 Prastarý tiskařský lis byl k vidění v expozici s církevní
literaturou

Ing. Petr Skála,
Praha

roku, což se tu samozřejmě nijak nezdůrazňovalo (viz foto na 4. str.
obálky, GaKo 2000, č. S). Na jiném místě, kde byly již umístěny
ostatní publikace, se vedle Plánu Prahy a autoatlasů CR (Kartografie Praha) prezentovala další tři kartografická díla z produkce Freytag & Berndt Verlag. Otázkou zůstává, jak bylo zařazování knih ajiných publikací do této malé exkurze vydavatelských počinů českých
firem promyšlené. Na jedné straně tu byly k vidění hodnotné, většinou naše původní, dětské ilustrované knížky a publikace o architektuře, přírodě a umění, které byly i pro cizince zajímavé, ale vedle
nich ležely i kuchařské knížky napsané i u nás méně či více známými zpěvačkami. Obor zeměměřictví a katastru však byl zastoupen i jinde, na samostatném stánku tiskárny Pbtisk, která shodou
okolností vytiskla i publikaci autorů Kuba - Olivová: "Katastr po
novele" (Linde Praha), kterou zde příbramští tiskaři vystavovali, j ako
jednu z mnoha ukázek svých možností.
Evropská

kartografie

Nejrozsáhlejší byla kartografická expozice německé firmy Mairs
Geographisher Verlag, nabízející prakticky veškerou německou produkci z oblasti map pro veřejnost, od nejrůznějších plánů měst až po
autoatlasy. Firemní, barevný, více než stostránkový katalog uváděl

Pracovní zařazení
Zemské měřické a katastrální úřady
Jiná zemská měřická služba
Jiná spolková měřická služba
Výzkum a školství
Samostatní inženýři
Celkem

Pracovní zařazení německých
zeměměřičů

V naší odborné veřejnosti neutuchají diskuse o podílu státního a soukromého podnikání v zeměměřictví. V této souvislosti bude možná
zajímavý přehled o percentuálním zastoupení geodetú v jednotlivých
pracovních sektorech v sousedním Německu (tab. 1).
Podrobnější tabulky, grafy a komentář nalezne čtenář v článku [1].

[I] SCHRODER, W.: Zur Personalsituation im Vermessungswesen.
Zeitschrift mr Vermessungswesen, 123, 1998, Č. 12, s. 414--420.

Spolková republika Německo
Staré spolkové země
1970
Osob
procent
Osob
S 1,4
16489
17866
10801
33,7
8629
6,0
1919
2064
1,6
827
499
7,3
2336
5074
32044
34450
100
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Celkově
1995

1995
procent
51,8
25,0
6,0
2,4
14,8
100

Osob
23669
9458
2147
958
7918
44150

Procent
53,6
21,4
4,9
2,2
17,9
100
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K 60. narozeninám Ing. Vladislava
Filipce, CSc.
Ing. Vladislav Filipec, CSc., se nar?dil 7. břez~a 1.940v rodině ~~I~
niho měřiče. Po absolvování Hornlcko-geologlcke fakulty (studlJnI
zaměření důlní měřictví) pracoval zprvu jako asistent, později odborný asistent na katedře důlního měřictvL V tomto období se výrazně podílel na řešení výzkumného úkolu "Vzory důlních map pro
nerudné povrchové doly".
V r. 1970 přechází z politických důvodů jako důlní měřič na důl
ČSA v Karviné, později působil jako vedoucí oddělení důlního měřiče a geologa na závodě Jeremenko v Ostravě- Vítkovicích. Od r.
1980 pracoval na středisku výpočtu zásob v pracovním týmu, který
se zabýval geometrizací ložisek nerostných surovin v tehdejším Geologickém průzkumu v Ostravě-Hrabové. Zde sp?luprac~val s ne~apomenutelným Ing. Ivo Prokopem na strukturnlch mapach novych
průzkumných polí české části Hornoslezské uhelné pánve.
.
V r. 1986 přechází na Český báňský úřad v Praze, kde praCUjedosud. Věnuje se především problematice důlního měřictví a rozvoji
informačních technologií na státní báňské správě. Na počátku 90. let
se intenzivně podílel na tvorbě některých vyhlášek Českého báňského úřadu.
V r. 1992 obhájil kandidátskou disertační práci na téma "Důlní
měřictví v hornické praxi a předpisech státní báňské správy" a byl
jmenován Vědeckou radou Hornicko-geologické fakulty Vysoké
školy báňské v Ostravě kandidátem technických věd. Je autorem řady
příspěvků ve sbornících odborných konferencí a časopisech, 4 výzkumných zpráva 31 odborných prací pro průmysl a veřejnost.
.
,Ing. Vladislav Filipec, CSc., je jedním ze zakladatelů SpolečnostI
důlních měřičů a geologů v r. 1991 a po volbách se stal jejím prvním předsedou. Výrazně se zasloužilo organizaci pěti důlně měřických konferencí a zejména o přípravu a realizaci úspěšného IX. kongresu ISM v r. 1994 v Praze.
K jeho významnému životnímu jubileu mu přejeme pevné zdraví
a upřímné hornické Zdař Bůh!

KAŇOK, J.: Tematická kartografie. Ostrava, Ostravská univerzita
1999. 318 s. ISBN 80-7042-781-7. Náklad: 500 ks. Odporúčaná
cena: 120 Kč.

S potešením možno konštatovať, že po niekolkých rokoch, vyznačujúcich sa menšou frekvenci ou vydávania vysokoškolských učebných textov (skrípt) v našich dvoch krajinách, sa táto aktivita. ?ostáva znova na úroveň, ktorá tu bola pred rokom 1990. DokazuJu to
v predchádzajúcich troch rokoch vydané skriptá Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (J. Pravda 1997, 1998), Českého vysokého
učení technického v Prahe (B. Veverka 1998), Palackého univerzity
v Olomouci (V. Voženílek 1999) a Ostravskej univerzity (J. Kaňok
1999), ale aj pripravované vydania UK v Bratislave (D. Kusendová)
a Prešovskej univerzity (B. Nižnanský). Pozoruhodný je aj fakt, že
kým názvy doteraz vydaných skrípt potvrdzovali priamu orientáciu
ich obsahu na mapu a kartografiu, názvy pripravovaných skript
(a možno aj tých, čo budú za nimi nasledovať) už potvrdzujú zmenu
orientácie ich obsahu na geoinformatiku (názov tejto disciplíny je
už nejaký čas zakotvený v názvoch viacerých katedier a špecializácií našich univerzít).
Prehfad o obsahu, objeme a podiele jednotlivých kapitol najnovších, a azda aj jedných z posledných skrípt s rýdzo kartografickým
názvom a obsahom, je v tab. I.
K výrazným kladným hodnotám týchto skript patri fakt, že v porovnaní s predchádzajúcou generáciou skript je v nich podstatne viac
definícií (konceptuálnych vymedzení) doležitých kartografických
pojmov - termínov, ako napr. tematickej kartografie, tematického
obsahu mapy, kartografického znaku,jazyka mapy, kartogramu, kartodiagramu, tabufky, grafu, diagramu, kompozície mapy, farby Uej
tónu, sýtosti a jasu), funkcií mapy, účelu mapy, štýlu mapy (aj mapovej štylistiky) a viacerých ďalších.
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V skriptách je tiež viac klasifikácií, napr. tematických máp podfa
koncepcie (počet vyčlenených tried 3), základných kompozičných
prvkov mapy (5), geografických javov (6), metód kartografického
znázorňovania (11), figurálnych (6), čiarových (3) a areálových znakov (7), schém (3), tabuliek (9), grafov (vyše 30), diagramov (vyše
20), kartodiagramov (16), kartogramov (19), pseudokartogr~mov
(5), stupníc (13), funkcií máp (5 skupín), štýlov máp (19) a vlacerých ďalších termínov a činností v kartografii.
Úplne novým javom v skriptách sa v posl~dnom čase stáva formulácia roznych kartografických zásad, pravldlel, parametrov, faz
ap. V skriptách J. Kaňoka sú formulované napr.:
- všeobecné zásady tvorby tematických máp (9: zásada jednoty, koordinácie, jednoduchosti, priestorovej názornosti, zrozumitefnosti,
zvýraznenia dominánt, výberu, mierky, generalizácie),
- zásady konštrukcie kartodiagramov (7),
- zásady tvorby stupnic (6),
- zásady kompozície farieb (7),
- zásady volby farieb na kvantitatívne rozlíšenie javov (5),
- zásady (princípy) hypsometrických stupníc (6), .
.
- pravidlá výberu jednotlivých prvkov obsahu tematIckeJ mapy (8),
- pravidlá tvorby tabuliek (23),
- parametre kartografického znaku (5),
- fázy tvorby legendy mapy (6).
Objavenie sa v skriptách vačšieho počtu definícií, klasifikácií, roznych zásad a pravidiel znamená vyššiu, najma metodickú kvalitu ich
obsahu v porovnaní so svojimi predchodcami.
Bolo by však "nenormálne", keby sa v ich texte nenašli tvrd~nia,
voči ktorým by sa nedalo oponovať, o ktorých by sa nedalo dlskutovať. Kartografia uzaviera jednu (klasickú) fázu svojho rozvoj a
(v rámci ktorej bolo niekolko etáp) a prechádza do ďalšej - geoinformačnej fázy (aj o tom by sa dalo diskutovať), v rámci ktorej vstupuje svojimi poznatkami do tesnejších vzťahov s diafkovým pries:
kumom Zeme, počítačovými technológiami a viacerými geovednýml
i spoločenskovednými disciplínami. Tieto poznatky nestačí ponechávať iba v empiricky nazhromaždenom, surovom a neotesanom
stave ale ako kvintesencie ich treba poskytovať na spoločný stol
v rá~ci tohto geoinformačného konkubinátu (spolužitia bez sobáša).
Potvrdilo sa, že hoci sú kartografické poznatky zakotvené v počítačových programoch, pomocou nich sa vefmi často tvoria koncepčne
aj interpretačne vefmi úbohé mapy len preto, že aktéri počítačovej
tvorby máp nerešpektujú (Jebo nepoznajú) doležité súvislosti pri ich
uplatňovanL Tento fakt kladie na kartografické metodické a učebné
texty vyššie požiadavky.
Prikladov na diskusiu je dosť, napr.:
- ak existuje "predimenzovaný obsah mapy" a "náplň mapy", aký je
medzi nimi rozdiel (s. II)?
- platí naozaj, že "klasifikácia je prevod kvantitatívnych hodnot na
novú kvalitu" a "kategorizácia je vytváranie tried súvislostí javov ... " (s. 19)?
- nebolo by lepšie definovať (koncepčne vymedziť) jednotlivé kompozičné prvky mapy, najma mapové pole, mierku a legendu (s. 22)?
- nebolo by lepšie vyhnúť sa ambivaJentnému o~~,ač~niu,,~odové':
(znaky) za presnejší výraz "bodovolokahzovane , tj. lokahzovane
do bodov výskytu (s. 37-38)?
- nebolo by terminologicky jednoznačnejšie, keby sa viacvýznamový termín "štruktúra" nahradil presnejším termínom "vzorka"
(s. 38)?
Tab. 1
kapitola
Úvod
I. Koncepcia tematických máp
2. Obsah tematických máp
3. Kompozicia tematických máp
4. Grafické metódy na znázornenie
kvalitatívnych ůdajov
5. Grafické metódy na znázornenie
kvantitatívnych ůdajov
6. Znázornenie kvantitatívnych ůdajov do mapy
7. Delenie stupnic
8. Farby v tematických mapách
9. Mapová štylistika
10. Vybraná produkcia tematických máp a atlasov
Literatůra
Rell.ister(vecný)
Spolu:
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počet
strán
2
8
6
15

podiel
v%
0,6
2,5
1,9
4,7

16

5,0

90
59
8
14
34
42
9
15
318

28,4
18,6
2,5
4,4
10,7
13,2
2,8
4,7
100,0
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- nebolo by lepšie "parametre" znaku (tvar, vel'kosť, štruktúra, výplň, orientácia a pozícia) zameniť za grafické premenné mapového
znaku: tvar, vel'kosť, farba (tón, sýtosť, jas), vzorka a orientácia
(s. 38-39)?
- je "pozícía" znaku jeho "parametrom" (premennou vlastnosťou,
ako je to v ostatných prípadoch), keď je všeobecne známe, že poloha (lokalizácia) znaku v mape je "daná" inými pravidlami (s. 39)?
Dalo by sa v tomto duchu pokračovať, ale spomenuté príklady naznačujú, že nedá sa vystačiť len s kladením otázok a očakávaním
stručných odpovedí, pretože každá otázka sa v dialógu móže stromovito rozrastať a výsledok móže byť komplikovanejší.
Isté pochybnosti móže vzbudiť pomer objemov jednotlivých kapitol v skriptách. Navonok sa zdá, že sú pridimenzované kapitoly 5
a 6, ktoré tvoria prakticky polovicu objemu skript. Tento nepomer
by sa dal sčasti zmierniť zmenšením rozmerov ilustrácií v týchto kapitolách, ale lepším riešením by bolo, keby sa zvýšil objem tých kapitol, v porovnaní s ktorými sa zdá, že zdórazňovanie úlohy kvantitatívnych metód je zveličené.
Oceniť treba autorovo preferovanie progresívnych termínov,
nápr. "znaky" miesto "značky", "figurálne" miesto "bodové", "areálové" miesto "plošné", "Iegenda" miesto "znakový kl'úč" ap., ale
ostáva nejasné, prečo používa výraz "geografické javy" (hoci ich
vzťahuje aj na objekty a ich vlastnosti, charakteristiky, parametre
ap., prečo používa nevýstižný termín "znázornenie" (a jeho odvodeniny) aj v tých prípadoch, keď jde o kartografické (resp. len grafické) vyjadrenie (v niektorých prípadoch aj zobrazenie) abstraktných pojmov, ktoré nemajú žiadnu fyzikálnu ani psychofyzikálnu
názornosť, pretože sú výsledkom logických konštrukcií. Z počítačových technológií preniká do tejto problematiky ešte jeden výraz
- vizualizácia, ale ten nie je náhradou za "znázornenie", pretože
ho možno používať z kompetenčného hl'adiska len na označenie
zmeny formy existencie údaj ov, jedného z viacerých možných výstupov.
Osobitne kladne treba kvitovať ešte kapitolu 8 (ide o výstižne
podané informácie o farbe) a kapitolu 10 (o bohatom sortimente
tematických máp. vydávaných v Českej republike). Isté rozpaky
vyvoláva zaradenie kapitoly 9 (o mapových štýloch), pretože v nej
ide o štýly nielen tematických máp, ale máp vóbec. A práve preto
je škoda, že sa autor nezmienil dostatočne výrazne o existencii
triedenia máp vóbec, z ktorého by bolo vel'mi zretel'ne vidieť postavenie tematických máp (vrátane ich bohatého tematického triedenia) ako pendanta topografických (všeobecnozemepisných)
máp.
Podkapitola o izočiarach a časť podkapitoly o kartogramoch
(modifikácia kartogramov) nabádajú na úvahu, že v skriptách je
príliš málo miesta venovaného izočiaram, že akje už v nich zmienka o pseudokartogramoch, mala by tam byť aj rovnocenná (výraznejšia) zmienka o pseudoizočiarach, resp. ak sa nezdórazňujú
pseudoizočiary, netreba zdórazňovať pseudokartogramy ako samostatný metodický prístup. Z kartografického hl'adiska za lepšiu treba považovať spomenutú druhú možnosť, pretože aj pseudokartogram je kartogram, aj pseudoizočiara je izočiara a dóvod
ich rozlišovania sa stráca v špecifikách abstrakcie, ktorá sa uplatňuje aj pri iných vyjadrovacích metódach. Rovnako podnetné a zároveň sporné je aj zaradenie dazymetrických metód medzi základné metódy kartografického
vyjadrovania. Dazymetrické
(hustotné) mapové vyjadrenia sú tiež v podstate druhotné, pretože
vznikajú spravidla prepracovaním bodkových a kartogramových
máp. Správne ich autor nazval dazymetrickými analýzami. A ak
ich tak nazval, mal (mohol) ich zaradiť spolu s pseudokartogramarni a ďalšími postupmi do samostatnej kapitoly, ktorá by sa zaoberala buď analýzami tematických máp, alebo aspoň (či zároveň) využívaním týchto máp na tvorbu ďalších máp, pri čom sa
využíva množstvo prístupov, postup ov, metód a princípov (grafických, kartografických, informatistických, štatistických, matematickoštatistických ap.). Takáto kapitola by bola niečím úplne
novým v kartografických skriptách a mohla znamenať legalizáciu
toho, že v praxi mapovej tvorby už dávno existuje, len sa to zdráhame považovať za spoločnú geograficko-kartografickú
záležitosť. Autorský zákon predsa celkom jednoznačne uznáva autorstvo mapových diel, ktoré vznikli prepracovaním iných mapových
diel. Skoda, že autor upustil túto vzácnu príležitosť, ktorú móže
iniciatívne využiť n'iekto iný.
S uznaním sa treba zmieniť ešte o zozname literatúry (obsahujúcom 144 prameňov) a o vecnom registri (obsahujúcom vyše 1000
termínov s poukázaním na miesta výskytu),ktoré majú nielen dokumentačnú, ale aj samostatnú vypovedaciu hodnotu.
Problém so zaobstarávaním skrípt je rovnaký, ako v minulosti.
Možno si ich zakúpiť len na mieste - v Ostrave.
Ing. lán Pravda, DrSc ..
Geografický ústav SAV, Bratislava

MĎSER, M. - MOLLER, G. - SCHLEMMER, H. - WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodiisie (Příručka inženýrské geodezie).
I. svazek: MOSER, M.: Grundlagen (Základy). 3. přepracované
a rozšířené vydání. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag 2000.
642 s., 320 obr., 71 tab. Cena 148 DM.

Roku 1982 bylo v Berlíně nakladatelstvím VEB Verlag fUr Bauwesen zahájeno vydávání významné šestidílné publikace Ingenieurgeodasie (Inženýrská geodezie), jejímiž autory byli v různé míře zastoupeni profesoři F. Hennecke z Výmaru a H. Werner a G. MUller
z Drážďan. Některé ze svazků byly recenzovány i na stránkách tohoto časopisu [1], [2]. Protože se dílo setkalo v odborné veřejnosti
s velkým úspěchem, došlo u některých dílů k opakovaným vydáním.
Rychlý technický rozvoj, širší pole řešené problematiky a změněná společenská situace po znovusjednocení Německa vedly v roce
1994 H. Wernera (t) a G. MUllera spolu s H. Schlemmerem (TH
Darmstadt) k zahájení prací na přípravě zcela přepracovaného vydání s novou koncepcí a dělením obsahu. Později se členem základního autorského a organizačního kolektivu stal M.· Moser (TU
Drážďany).
Celá příručka bude mít po dokončení osm dílů (v závorce je uveden předpokládaný rok vydání): Základy (vydáno 20(0) - Grafické
zpracování dat a prostorové informační systémy (2001) - Kontrolní
měření a měření posunů (2000) - Pozemní a podzemní stavitelství
(2002) - Dopravní stavby: železniční stavby (2000) - Dopravní
stavby: silniční stavby (2001) - Řízení jakosti a management (200 1).
Za poznámku stojí skutečnost, že další vydání I. dílu je proponováno na rok 2003.
První díl této přepracované řady s názvem Grundlagen (Základy)
byl vydán koncem dubna 2000 tradičním renomovaným nakladatelským domem odborné literatury Wichmann, který je součástí společnosti HUthig GmbH. Kromě hlavního autora a sestavitele dílu
M. Mosera se na tvorbě jednotlivých kapitol nebo podkapitol podíleli další významní odborníci z vysokých škol nebo praxe německé
jazykové oblasti. Celý svazek je dělen do osmi nestejně obsáhlých
kapitol. Definice důležitých základních pojmů (např. vztažný systém,
geodetické datum, přechodnice), někdy obsažených přímo v názvu
odstavce, jsou v textu zvýrazněny rastrovým podtiskem (podbarvením). Samozřejmým předpokladem pro studium knihy je předchozí
základní znalost přístrojů, pomůcek, postupů měření i vyhodnocení.
V případech zásadního významu a souvislostí jsou však i otázky
z této oblasti v textu znovu pojednány. Graficky úpravný text je logicky členěný, přehledný a srozumitelný, doprovázený množstvím
tabulek a dobře volených názorných obrázků. Černobílý tisk početných fotografií je podle očekávání velmi kvalitní, některé z pérovek
v kap. 8 jsou dvoubarevné. Kapitoly, méně často též podkapitoly
(zejm. v kap. 5), jsou zakončeny většinou obsáhlými seznamy převážně německy psané literatury s nejmladším vročením 1999. V seznamech však najdeme i odkazy starší, mezi nimiž jsou zastoupeny
i práce československých geodetů. V případě potřeby je ještě připojen seznam platných předpisů. Svazekje uzavřen věcným rejstříkem.
Po předmluvě, popisující historii vzniku, poskytuje I. kapitola
(7 s.) přehled možností. cílů a tendencí vývoje inženýrské geodezie,
které se vymykají dosavadnímu schematu tradičního dělení na vyšší
a nižší geodezii. ("Vlastní počátek inženýrské geodezie jako speciální discipliny souvisí se skokovým nárůstem stavební produkce
a velkoobjemových průmyslových staveb. Přitom se vyskytly měřické problémy, které jednotlivé odborné složky už nemohly vyřešit
pomocí olovnice, metru a vodováhy a musela proto nastoupit interdisciplinární týmová spolupráce".)
2. kapitola Zásady inženýrského měření (22 s.) specifikuje problematiku prací při pořizování geodetických podkladů pro projekt,
vytyčování, kontrolním a průmyslovém měření, zaměření skutečného provedení stavby, sledování posunů a přetvoření. Zmiňuje problematiku rozborů přesnosti, jakosti a kalibrací geodetických přístrojů. Podkapitola 2.2 (H. Hoffmeister, Erfurt) je věnována vztahu
inženýrské geodézie a soukromého (tzv. veřejně působící zeměměřický inženýr, ĎbVI) a úředního měřictví v pravomoci jednotlivých spolkových zemí. Dále jsou uvedeny návaznosti na katastr, pozemkové právo, stavební zákon a jsou uvedeny základní pojmy
z těchto oblastí.
K nejširším patří 3. kapitola Přesnost měření. tolerance a vyrovnání (47 s.). V potřebné míře, ale bez zabíhání do přílišných detailů,
jsou uvedeny základní pojmy: měření, měřické chyby a jakost měření. Zajímavá - a zřejmě i pro německého čtenáře potřebná - Tab.
3.1-1 uvádí porovnání terminologie podle klasické teorie chyb a současných norem DIN 1319 a 18710, které se vzájemně výrazně odlišují. Jsou diskutovány příklady vzniku a působení nahodilých a zejména systematických chyb. Z dalších probíraných pojmů uveďme
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např.: variace, směrodatná odchylka, normální, trojúhelníkové a obdélníkové rozdělení a jejich porovnání, nejistota měření, korelace,
tolerance, zákon přenášení variancí a tolerancí, vztah mezi stavební
a měřickou přesností, vyrovnání MNČ, zavedení vah, testování empirických hodnot, riziko dodavatele a investora.
Vztažné a souřadnicové systémy je název kapitoly 4 (24 s.), na
které se podílel L. Wanninger (TU Drážďany). Shrnuje problematiku
náhradních ploch zemského tělesa, zmiňuje v Evropě dosud používané klasické elipsoidy a systémy ORS80 (Oeodetic Reference System) a WOS84 (World Oeodetic Reference System). Pro výškové
práce jsou charakterizovány geopotenciální kóty, dynamické, ortometrické, normální, normální ortometrické a elipsoidické výšky
a výškové systémy. V dalších odstavcích jsou přiblíženy kartesiánské a elipsoidické souřadnice, souřadnicové systémy Oauss - Krtigerova a UTM zobrazení, souřadnice WOS84 a pojem geodetické datum. Závěrečnou pasáží této kapitoly jsou polohové, výškové a tíhové
systémy včetně způsobu spojení sítí obou dřívějších německých států
a prostorové vztažné systémy EUREF, DREF.
Nejrozsáhlejší 5. kapitola (263 s.) nese název Senzory a metody
inženýrských měření. Odstavec 5.1 je věnován měření délek pásmy
(včetně invarových) a optickými dálkoměry (z nich je uváděn již jen
ryskový dálkoměr a paralaktické měření se základnovou latí) s uvedením všech měřických zásad a korekcí. Velmi podrobně jsou popsány elektronické dálkoměry po stránce teorie, funkce i konkrétní
konstrukce (s odraznými hranoly a fóliemi, s pasivním odrazem, laserové, interferometrické) s detailním výkladem zaváděných korekcí
a kalibrací. Zvláštní pozornost je věnována jejich použití na krátké
vzdálenosti, obvyklému ve strojírenských a průmyslových měřeních.
V samostatných odstavcích jsou uvedeny fyzikální metody a přesné
pomůcky (spároměr, extensometr, šroubový mikrometr, invarový distometr) pro určování délkových změn (deformací). Odstavec 5.2,
napsaný s H. lngensandem (ETH Curych, též části odst. 5.3) se zabývá měřeními směrů a úhlů. V úplnosti jsou popsány přístrojové
chyby i vnější vlivy, působící na měření, se zdůrazněním chyb plynoucích z centrace teodolitu. V další části odstavce jsou uvedeny
principy čtení kruhů elektronických teodolitů (kódování, inkrementální, dynamická a induktivní metoda), metody sledování cíle (ručně
ustanovkami, motorizovaným teodolitem či videoteodolitem) a metody registrace a přenosu dat, včetně využití grafických polních počítačů (laptop, pen-computer, handheld) kompatibilních s IBM
s možností aplikace ve formátu CAD. Závěrem odstavce je popis
konstrukce a použití gyroteodolitů. Výšková měření jsou tématem
odst. 5.3. Postupně jsou probrány metody geometrické, motorizované, trigonometrické a hydrostatické nivelace. Mimořádná pozornostje věnována popisu konstrukce, funkce, kalibrace a přesnosti libelových a předevšim digitálních nivelačních přístrojů různých
výrobců (vztah záměrné osy a záměrné přímky, problematika vysílání a příjmu signálu v závislosti na kódování latě). Zmíněny jsou
též laserové (tzv.jednomužné) nivelační přístroje s rozmítaným svazkem záření a výšková připojení pomocí hloubkových pásem při pracích ve stavebnictví nebo v podzemních dílech a vlivy refrakce. Odstavec 5.4 je věnován měřením GPS (Olobal Positioning System)
včetně OLONASS (Olobafnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema), pojednání o metodách měření a o příčinách a vlivech chyb
závislých na délce i na stanici. Součástí je přehled jedno- i dvoufrekvenčních typů 11 zmíněných výrobců. Odst. 5.5 nese název Vytyčování přímky. Jsou uvedeny přístroje a pomůcky pro mechanickou (drátem) nebo optickou realizaci vztažné přímky, dále metody
záměrné přímky (alignement) s měřením příčných posunů pomocí
stupnic a terčů nebo s měřením úhlů, vždy s rozbory přesnosti. Další
části uvádějí laserové vytyčovací přístroje (např. pro kontrolu a výstavbu kanalizací nebo pro vedení stavebních strojů). Závěrem je pasáž o měření sklonu kapalinovými, libelovými a kyvadlovými přístroji, včetně elektronických. Vytyčování a kontrola svislic je náplní
odstavce 5.7. Do skupiny optických senzorů jsou zahrnuty teodolity
a provažovače (optické i laserové). Následuje mechanické provažování se zavěšeným kyvadlem nebo se zakotveným plovákem pro použití např. ve svislých šachtách nebo s referenčním kyvadlem pro použití v úklonných šachtách. Naznačena je i problematika přenášení
směru mezi dvěma prováženými body. Odstavec 5.8 Elektrické senzory a metody (H. Potthoff, TU Drážďany) se detailně zabývá po-

stupy založenými na ohmických (typickým představitelem jsou měřiče teploty nebo průhybů), induktivních (elektronické kyvadlové libely), kapacitních (např. snímače vlhkosti), optoelektronických
(PSD, CCD) a frekvenčně analogových principech (např. snímače
tlaku, teploty, průhybu, délkových změn), které do praxe inženýrské
geodezie vstoupily v nedávné minulosti. Závěrečným odstavcem kapitoly je 5.9 Fotogrammetrie (H. - U. Schulz, OfAP, Drážďany).
Stručně uvádí středové promítání jako princip pozemní fotogrammetrie a postup jedno-, stereo- a vícesnímkového vyhodnocení. Následují základní poznatky o letecké fotogrammetrii, o průsekové
blízké fotogrammetrii podporované personálním počítačem a o digitálním snímkování. Bezprostředně navazuje část o numerických,
fotografických, analytických a digitálních postupech vyhodnocení.
Text je uzavřen příklady použití (výškový model území pro projekt
přehrady, sesuv skal).
Kapitola 6 Měřické body (21 s.) se zabývá mj. nároky kladenými
na polohové a výškové pevné body a observační pilíře, způsoby jejich zřízení a stabilizace v terénu i na objektech a možnými příčinami nestability, s důrazem na velmi přesné aplikace.
Polohové sítě inženýrských měření jsou obsahem 7. kapitoly
(59 s.). Jsou uvedeny obvyklé požadavky na konfiguraci a výstavbu
sítě a možné kombinace měřených veličin, včetně OPS; v mnohých
případech se jedná o prostorové sítě. Těžištěm textu je optimalizace,
vyhodnocení a analýza sítí. Je diskutováno jednotné geodetické datum včetně 3D transformace. Jsou přiblíženy specifické požadavky
sítí pro výstavbu tunelů, mostů, vysokých věží, hrází.
Druhou nejrozsáhlejší a jednou z nejvýznamnějších kapitol je závěrečná 8. kapitola Vytyčování a jeho přesnost (157 s.), která postupně popisuje vytyčení jednotlivých bodů, úseček, plošných a liniových staveb i s potřebnými rozbory přesnosti a kontrolami. Čtenář
je důkladně seznámen s teorií přechodných stanovisek včetně případu, kdy jeho souřadnice jsou určovány transformací. Další částí
jsou způsoby vytyčování přímek a zhuštění jejich osnovy a praktické
postupy vytyčování bodu (polární, ortogonální, protínáním) při použití totálních stanic. Následuje vytyčování i vícepodlažních stavebních objektů včetně potřebné dokumentace, zajištění a kontrol. Odstavec 8.5 (O. Mtil1er, Drážďany) je věnován geometrii a vytyčování
oblouků pro účely dopravního a vodohospodářského stavitelství a pro
dálkové produktovody. Zahrnuje vysvětlení základních pojmů (trasa,
hlavní bod, staničení, přechodnice atd.), způsoby určení úhlu tečen
a vlastní vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku zejména polárními metodami. Je zařazena i pasáž o složených obloucích a řešení výškových poměrů (vzestupnice).
Z uvedeného stručného přehledu obsahu jednotlivých kapitol je
zřejmé, že tento první díl zpracovává tematiku inženýrské geodezie
prakticky v celém rozsahu a v míře obvyklé v jiných specializovaných učebnicích. Publikace je vhodná nejen pro studenty a praktiky
- zeměměřiče, ale i pro spolupracující specialisty jiných oborů (stavebních, strojírenských). Přímo neuvedené pasáže, např. terénní
úpravy, památková péče, příklady průmyslových měření Ueřábové
dráhy, vysílače, rotační pece apod.) budou zřejmě zařazeny v dalších specializovaných dílech příručky. Ty také přinesou nejen podstatné prohloubení a rozšíření už naznačené problematiky (např. dopravní stavitelství), ale především zapojení nových disciplin
a poznatků (např. management, digitální modely, otázky jakosti) do
systému inženýrské geodezie, jejichž potřebnost a nutnost se prokázaly při pokračující internacionalizaci techniky a mezioborové spolupráci v praxi posledních let. Příručka inženýrské geodezie se tak
stává jedním z nejvýznamnějších nakladatelských počinů současnosti.
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