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Dr. Ing. Zdeněk Skořepa,
Ing. Tomáš Kubín,

katedra geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze

V geodetické praxi se často setkáváme s potřebou znalosti odlehlých měření v geodetických sítích. V článku je uveden postup výpočtu odleh-
lých měření pomocí statistického testu X2• Je zde použita speciální nulová hypotéza. Odlehlá měření mohou sloužit k testování uskutečněných
měření v síti nebo k modelování odlehlých měření, které lze využít k analýzám sítě, např. pro výpočet robustní analýzy.

Modelling oj Distant Survey

Summary

We often need to know to treat distant surveys related to geodetic networks in our geodetic praxis. This paper presents a solution Jor distant
survey calculation by statistic test. Here. a special zero-hypothesis is applied. Distant survey may help to testing oj aldready made measu-
rements in the network or to modelling oj distant survey to be applied to network analyses. e. g., to robust analysis computation.

Článek se zabývá modelováním odlehlých merem v geo-
detické polohové síti. Odlehlá měření jsou modelována na
základě statistického testu X2, který je teoreticky odvozen
v [3] a prakticky aplikován v [4]. Předpokládá se platnost hy-
potézy o normalitě měření.

Zavedeme lineární homogenizovaný regulární model pro
zprostředkující měření. Předpokládejme, že náhodný vektor
~ má n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti

kde A je známá matice plánu typu (n, k) a hodnosti h (A) =
= k < n, E>E Rk je vektor neznámých parametrů, dl > O je
jednotková variance a ln je jednotková matice řádu n. Ho-
mogenní měření jsou nezávislá a stejně přesná (dále jen mě-
ření). Matice plánu A má plnou hodnost a matice dl Inje ko-
varianční matice měření.

Dále zavedeme redukovaný lineární homogenizovaný mo-
del tak, že z předcházejícího modelu vypustíme i-té měření.
Náhodný vektor ~i má potom (n -1) rozměrné rozdělení prav-
děpodobnosti

kde In_1je jednotková matice řádu n - 1, Ai je matice plánu
typu (n - 1, k) s hodností h (Ai) = h (A) = k < (n - 1). Tento
model je opět regulární. To znamená, že v síti nejsou ne-
kontrolované body, tj. každý bod sítě lze určit nejméně dvěma
nezávislými způsoby. Dále musí být v základním modelu

alespoň dvě nadbytečná měření (n ~ k + 2) tak, aby po vy-
puštění jednoho měření zbylo alespoň jedno nadbytečné mě-
ření. Pokud v síti nejsou nekontrolované body, je tato pod-
mínka vždy splněna.

Pro redukovaný model vyslovíme nulovou hypotézu a tu
budeme testovat x2-testem. Nechť nulová a alternativní hy-
potéza o parametrech E>má tvar

Ho: a; E> - E (li) = O,
HA: a; E> - E (li) = ~;é O,

kde řádkový vektor a; = e;A je i-tý řádek matice plánu A a li
je i-té měření (realizace náhodné proměnné ~i) základního
modelu. Sloupcový vektor ai obsahuje tedy právě ten řádek,
který byl v redukovaném modelu vypuštěn.

Takto formulovanou hypotézu testujme x2-testem, který
má v našem případě testovací statistiku ve tvaru

kde Si je odhad vektoru E>MNČ v redukovaném modelu.
Testovací statistika Ti má X1 rozdělení pravděpodobnosti
s jedním stupněm volnosti. Nulovou hypotézu s rizikem a,
spolehlivosti I(a počtem stupňů volnosti r = h (a;) = 1 zamí-
táme, pokud

Výpočet A../rit je proveden v [4].
Podívejme se nyní blíže na pozadí statistického testu. Tes-

tovací statistika Ti závisí na rozdílu součtů čtverců dvou mo-
delů. První model, redukovaný model (l) je model, pro který
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spolehlivost 1C

~A..lkrit

se test provádí. Druhý model je tentýž model rozšířený o pod-
mínku a; 8i = E (lJ To znamená, že porovnáváme model re-
dukovaný - síť bez jednoho měření - a model redukovaný
s podmínkou, aby vynechané měření vypočtené z konfigu-
race sítě mělo právě hodnotu měření li'

Výpočet nejmenšího odlehlého měření se provede tak, že na-
jdeme takové měření li, pro které je testovací statistika Tj nu-
lové hypotézy Ho na hranici zamítnutí. Nejmenší odlehlé mě-
ření lodl.i je tedy takové měření, pro které platí

Je to kvadratická rovnice v proměnné lodi';' Diskriminant rov-
nice je v případě regulárního modelu kladný

protože & > O, ;Wit > O a A; Ai > O. Potom má rovnice dvě
reálná řešení

lodl,j.J,2 = a; 8i ± cr)Alkrit [a;(A;Ait1ai+ 1] =
= a; 8i ± !:1lmax.j. (3)

kde !:1lmax,j je velikost modelované chyby měření.
Výraz pro !:1lmax.j můžeme dále upravit. Podle [5] mů-

žeme psát

(A;Aitl = (A' A)-I +
+ (A' A)-I ai (l-a;(A' A)-I ajt1a;(A' Atl,

z čehož po úpravách a pří označení qj = a; (A' A)-I aj obdr-
žíme

a'i (A' At1 aj = qj + qi (l - qjt1qi = qj / (l - q;).

Veličina qi je váhový koeficient i-tého vyrovnaného mě-
ření v původním modelu. Je to diagonální prvek matice
A(A' A)-IA'. Veličina 1 - qi = rde potom váhový koefici-
ent i-té opravy, diagonální prvek redundanční matice
1-A(A' A)-IA'. Můžeme psát

kde crje jednotková střední chyba.
Odlehlá měření, která určuje rovnice (3), vymezují inter-

val "přípustných" hodnot. Měření v tomto intervalu nejsou
odlehlá. Ve středu intervalu stojí hodnota ati 8i což je hod-

nota vynechaného měření vypočítaného z vyrovnaných pa-
rametrů v redukovaném modelu. Velikost intervalu je rovna
násobku střední chyby vyrovnaného měření

2 ~ )Alkrit.
"ri

Všimněme si, že velikost tohoto intervalu můžeme určit bez
znalosti měření (realizace náhodného vektoru ~). Musíme
znát pouze matici plánu A a jednotkovou varianci měření o2.
Pro představu uvedeme v tab. 1 několik nejběžnějších kri-
tických hodnot X2 testu (odmocniny z kritických hodnot pro
riziko a = 0,05).

Poznámka: Z matice A lze formálně vyloučit i více než jedno
měření. Avšak musí být splněny tyto předpoklady:

a) redukovaný model je regulární,
b) vyloučených měření je méně než neznámých,
c) vyloučené řádky matice odpovídající vyloučeným měře-

ním jsou lineárně nezávislé.

Nemůžeme předpokládat, že jsou tyto podmínky u běžných
geodetických sítí splněny. Budeme-li uvažovat více než jedno
odlehlé měření, musíme individuálně zaručit platnost pod-
mínek.

Výpočet odlehlých měření je další aplikací X2 testu. Použi-
tím vhodné nulové hypotézy se podařilo určit hodnoty od-
lehlých měření. Interval "přípustných" měření lze určit bez
znalosti měření v síti. Toho můžeme využít pří apriorním mo-
delování přesnosti. V případě, kdy je provedeno měření, mů-
žeme odlehlá měření před vyrovnáním sítě MNČ vyloučit.
Takto odstraníme měření, která nepatří do daného základního
souboru měření a znehodnocují vyrovnání MNČ.

Tento dokument ve formátu HTML a PVF je k dispozici
na URL

Práce vznikla díky podpoře výzkumného záměru MSM 210
000007 "Komplexní inovace technologií v geodézii a kar-
tografii".
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Souřadnicové výpočty v kladu listů
rakouských topografických map
ze III. vojenského mapování

Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.,
Plzeň

Souřadnicové transformace mezi systémem rakouských vojenských topografických map a vybranými novodobými souřadnicovými systémy. Za~
členění speciálních a generálních rakouských vojenských topografických map do software MATKART. Matematický model řešení a jeho po-
čítačová realizace.

Coordinate Calculation in the Map Layout of Austrian Topographic
Maps from the third Military Survey

Coordinate transformation between the system of Austrian military topographic maps and selected coordinate systems of the present time.
The including of Austrian special and general maps into the MATKART software. Mathematic solution and its realisation by computation.

V rámci třetího vojenského mapování byly v Rakousko-
Uhersku pořízeny topografické mapy měřítek I : 25 000,
I : 75 000 a 1 : 200 000. Z hlediska obsahového jsou histo-
rické rakouské topografické mapy velmi cenným zdrojem in-
formací o stavu české krajiny nejen v letech 1870-1883, kdy
mapování proběhlo, ale i po vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky. Reambulaci topografické mapy provedl
v letech 1920-1934 Vojenský zeměpisný ústav na sekcích po-
dél státních hranic a v okolí velkých měst, při které se dopl-
nil mapový obsah a opravily polohopisné a výškopisné ne-
přesnosti. Dokonalejší úprava listů speciální mapy byla
provedena podle výsledků reambu1ace topografické mapy
a v ostatních prostorech podle revize speciální mapy vyko-
nané v letech 1919-1937. Účelem přímé revize byla oprava
polohopisu, větších chyb ve znázornění terénu a náhrada ně-
meckého a maďarského názvosloví českými a slovenskými
názvy.

Toto proslulé dílo rakouské kartografie bylo v minulosti
často užíváno i pro účely nevojenské (především při projek-
tování dopravních a energetických staveb v období industri-
alizace). Ani dnes nemusíme pohlížet na toto ucelené dílo jen
jako na historickou záležitost, ale můžeme jej považovat za
cenný zdroj informací při tvorbě modelu změn ve využití kra-
jiny v čase. Použití rakouských vojenských topografických
map ze III. mapování k uvedenému účelu je spojeno s nut-
ností řešit problematiku jejich začlenění do novodobých sou-
řadnicových systémů.

S rozvojem moderních oborů digitální kartografie a GlS (Geo-
grafický Informační Systém) vzniká potřeba propojení ne-
stejnorodých mapových podkladů, které byly na území na-
šeho státu v minulosti vytvořeny. Jedná se o mapová díla, pro
která bylo užito různých elipsoidů, kartografických zobrazení
i souřadnicových systémů. Je potřeba řešit výpočty v kladech

listů různorodých mapových podkladů [4, 10]. Za tímto úče-
lem byl vyvinut software MATKART [10, II]. MATKART
má modulární stavbu; k dispozici jsou následující moduly:
• TRANSFORMACE - řeší převody souřadnic mezi rovin-

nými i sférickými souřadnicovými systémy;
• ZM (Základní mapy) - řeší vzájemné převody mezi geo-

deticky měřenými souřadnicemi bodů v souřadnicovém
systému S-JTSK a souřadnicemi na mapách státního ma-
pového díla velkých i středních měřítek;

• TM (Topografické mapy) - orientovaný na problematiku
soudobých vojenských topografických map v měřítkové
řadě 1 : 100 000, I : 50 000 a 1 : 25 000.
Novým modulem, který se stal praktickým výstupem dok-

torské práce [5], je modul HTM (Historické topografické
mapy). Je zaměřen na výpočty v kladu listů speciálních a ge-
nerálních rakouských vojenských topografických map, které
se tak mohou začlenit mezi zdroje informací použitelné pro
digitální kartografii a GlS.

Podstatou řešení dané problematiky bylo vytvoření mate-
matického modelu souřadnicových transformací mezi systé-
mem rakouských vojenských topografických map a vybra-
nými novodobými souřadnicovými systémy. Nezbytným
krokem bylo odvození nových algoritmů pro výpočty v kladu
listů speciálních a generálních map. Souřadnicové transfor-
mace v modulu HTM jsou řešeny pro níže uvedené souřad-
nice:
• Geodetické zeměpisné souřadnice na Besselově

elipsoidu
- vztažené k základnímu poledníku ferrskému [B, LF]BE,
- vztažené k základnímu poledníku

greenwichskému
• Rovinné geodetické souřadnice v S-JTSK
• Rovinné geodetické souřadnice v S-42
• Rovinné geodetické souřadnice v S-52
• Geodetické zeměpisné souřadnice na

elipsoidu WGS84 (World Geodetic System)
• Rovinné souřadnice ve WGS84
• Uživatelský souřadnicový systém LIST

[B, LclBE'
[X, Y]S-ITSK,

[X, Y]S-42'
[X, Y]S-5b

[B, L]WGS84,

[N, E]WGS84,

[x, y].
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Definice užitých souřadnicových systémů, základních ter-
mínů a matematických vztahů platných pro známé transfor-
mační postupy lze nalézt v učebnicích matematické karto-
grafie [1, 2, 6, 8, 9] a vyšší geodézie [3], souhrnně jsou
zpracovány v [5]. Pro převod zeměpisných délek mezi
systémy vázanými k základním poledníkům Ferro a Green-
wichje uvažována hodnota 17°40'.

Souřadnicový systém LIST byl definován pro výpočty
v rámci jednotlivých mapových listů rakouských vojenských
topografických map a pro řešení úloh souřadnicových trans-
formací do novodobých systémů. Pro snadnější odměřování
souřadnic na mapovém listu byl zvolen uživatelsky nejjed-
nodušší souřadnicový systém, jehož počátek {j byl vložen do
levého dolního rohu (obr. 1). Osa x je totožná s obrazem zá-
padního okrajového poledníku a je orientována kladně k se-
veru. Osa y splývá s obrazem jižní okrajové rovnoběžky
(kladně k východu). Souřadnice y je nejjednodušeji odměřo-
vána od obrazu západního okrajového poledníku. Úhel
ťJ mezi obrazy okrajové rovnoběžky a poledníku není však
roven 90°. Toto "zkosení" je při kartometrických pracích ob-
tížně zohlednitelné, je však nutné ho ve výpočtech uvažovat.
Druhou souřadnicí je x, měřené kolmo k ose y.

3.1 Souřadnicové transformace do systému ra-
kouských vojenských topografických map

Z důvodu univerzálnosti algoritmů byl matematický model
řešeného problému odvozen pro vstupní geodetické země-
pisné souřadnice na Besselově elipsoidu vztažené k základ-
nímu poledníku Ferro [B, LF]BE' Pro jiné varianty vstupních
dat je prvním krokem transformace zadaných souřadnic na
[B, LF]BE' Jedná se o postupy známé z odborné literatury. Ob-
sahem odstavce 3 jsou hlavní kroky nově navržených algo-
ritmů pro transformace mezi souřadnicemi [B, LFlnE a ro-
vinnými souřadnicemi x, y na listech rakouských vojenských
topografických map v systému LIST.

Předpokladem pro další výpočty je novější značeníl) listů spe-
ciálních map, užívané po r. 1917. Ze zeměpisných souřadnic
[B, LF]BE se určí poloha zadaného bodu v rámci listů speci-
álních map následujícími kroky. Nejdříve se vypočítají ze-
měpisné souřadnice rohů mapového listu, na kterém bod leží,
přímo ze souřadnic zadaného bodu podle rovnic

Bw = 0,25 int (4B),
BLH = Bw + 0,25,
Lw = 0,5 int (2LF),

LpD = Lm + 0,5,

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

I) Původněbyly listy speciálníchmap značenyarabskýmičíslicemi
po vrstvách (dle německého popisu Zone) od rovnoběžky51°15'
směremkjihu ařímskýmičíslicemiposloupcích(německyColonne)
od poledníku27° na východ od Ferra. Zápis čísla mapovéholistu
obsahovalpomlčkua název významnéhosídla, např. 5-IX PRAG.
Na rakouskýchmapách bylo označení listu např. ZONE 12 COL.
XIIIKREMS.Od roku 1917bylo zavedenonovéznačeníarabskými
číslicemi.Sloupecčíslo I svouzápadnístranoupřiléhalk poledníku
27° na východod Ferra a první vrstva svou severní stranouk rov-
noběžce60°. Listy speciálníchmap byly označoványčtyřmístným
číslemumístěnýmv pravémhornímrohu,kdeprvnídvěčísliceozna-
čovalyvrstvua druhédvě sloupec,ve které se mapovýlist nacházel.
Součástíoznačení listů zůstal název významnéhosídla, např.Praha
3953.

kde indexy w, LH a PD označují levý dolní, levý horní a pravý
dolní roh mapového listu a všechny zeměpisné délky se vzta-
hují k Ferru. Funkce int vrací celou část reálného argumentu.
Do rovnic (3.1) až (3.6) musí být souřadnice [B, LFlnE dosa-
zeny v jednotkách stupně v dekadickém numerickém for-
mátu.

Obraz bodu se souřadnicemi [B, LF]BE však může ležet na
více listech. Jsou to body, ležící na rámu mapy a rohové body
map. Pro určení čísla listu, kde se daný bod nalézá, je třeba
provést porovnání souřadnic daného bodu s okrajovými sou-
řadnicemi listu. Vyšetřuje se, zda bod leží uvnitř listu, najižní
okrajové rovnoběžce, západním okrajovém poledníku, nebo
zda platí obě posledně jmenované podmínky najednou. Rov-
nice (3.1) zajišťuje, že jiná varianta nemůže nastat.

Platí-li B"* Bw A B"* BLH A LF"* Lw ALF"* LpD, bod leží
uvnitř mapového listu, jehož číslo (list) se vypočte z rovnic

řádek = 4 (51 - 0,25 int (4B» + 35,
sloupec = 2 (0,5 int (2LF) - 29,5) + 48,
list = (IOO * řádek) + sloupec,

(3.5)
(3.6)
(3.7)

kde proměnné řádek, sloupec určují polohu listu v rámci
systému kladu listů speciálních map.

Obrazy bodů, ležících na okrajových polednících nebo
rovnoběžkách, se vyskytují na dvou, v krajním případě až na
čtyřech mapových listech (jsou-li body rohovými). Čísla dal-
ších mapových listů se získají přičtením, respektive odečte-
ním 1 od čísla řádku, respektive sloupce. Dále se vypočítají
zpět souřadnice rohů těchto sousedních listů z čísla mapo-
vého listu z rovnic

řádek = int (list / 100),
sloupec = 100 * Jmc (list / 100),
Bw = 51 - 0,25 (řádek - 35),
BLH = Bm + 0,25,
Lm = 29,5 + 0,5 (sloupec - 48),
LpD = LLD + 0,5,

(3.8)
(3.9)

(3.10)
(3.11)
(3.12)
(3.13)

kde Jmc je funkce, která vrací desetinnou část argumentu
reálného typu, a rovnic inverzních k (3.5) až (3.7).

Dalším krokem pro všechny mapové listy, na kterých za-
daný bod leží, je výpočet zeměpisných souřadnic počátku ro-
vinných souřadnic O a bodu S, v němž protíná osa x obraz
severní okrajové rovnoběžky (obr. 1),

Souřadnice rohů mapových listů i souřadnice zadaného bodu
se redukují k počátku O

Následuje převod všech vypočtených souřadnic do roviny.
Mezi elipsoidem a koulí o poloměru R se užije Gaussovo
konformní zobrazení [2]

[ [ ( )( )la]1 B Jr 1 - e sin B!' JrU = 2 arctan - tan _ + _ . 2 - -,
k 2 4 1 + e sm B 4

kde jsou U, V kulové zeměpisné souřadnice a konstanty
lIk = 0,996 592 4867, e = 0,081 696 831 215, a =
= 1,000597498 372.
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Mezi koulí a rovinou lze užít zobrazovací rovnice odvozené
v [7]

x = R u, y = R (cos Ua + (cos Us - cos Ua) u) v, (3.17)
Us- Ua

kde redukované souřadnice u, v mají rozměr radiány. Pravo-
úhlé rovinné souřadnice x, y se ale vztahují k souřadnico-
vému systému s počátkem O (obr. 1). Posledním krokem po-
pisovaného algoritmu je přepočet souřadnice y na
y v uživatelském souřadnicovém systému LIST. Souřadnice
x zůstává stejná. Z podobnosti trojúhelníků na obr. 1, který
ukazuje dvě možné polohy bodu P, plyne

Vydělením souřadnice měřítkovým číslem a převodem jed-
notek se získá výsledná souřadnice v rovinném souřadnico-
vém systému LIST speciální mapy pro bod zadaný souřad-
nicemi [B, LF]BE'

2) Generální mapové listy byly navrženy tak, aby se ve středu kaž-
dého listu protínaly celé stupně poledníků a rovnoběžek. Jejich ze-
měpisné souřadnice se spolu s názvem významného sídla staly sou-
částí značení listů, např. 32°50° Praha. Přehled kladu mapových listů
lze nalézt v [10, 5].

Pro další výpočty se předpokládá označení listů generálních
map2)jako čtyřčíslí bez znaků stupňů. Souřadnice [B, LFlBE
jsou výchozími i pro výpočty v kladu listů generálních map.
Aby platily rovnice (3.20) až (3.26), musí být souřadnice [B,
LF]BE dosazeny v jednotkách stupně v dekadickém numeric-
kém formátu. V prvním kroku se dosadí souřadnice zadaného
bodu do rovnic (3.20) až (3.23) a vypočítají se souřadnice
rohů Bw, BU/, Lw, LpD (značení rohů je stejné jako v od-
stavci 3.1.1).

Bw = round (B) - 0,5,
BU/=Bw+ 1,
Lw = round (LF) - 0,5,
LpD = Lw + 1,

(3.20)
(3.21)
(3.22)
(3.23)

kde funkce round zaokrouhluje parametr reálného typu na
celočíselnou hodnotu. Výsledek funkce je celočíselná hod-
nota, která je nejbližší k hodnotě parametru. Čísla, která jsou
uprostřed intervalu dvou celých čísel, se zaokrouhlují k číslu,
které má větší absolutní hodnotu. Stejně jako u speciální
mapy se zjistí poloha bodu na listu generální mapy porov-
náním daných souřadnic s okrajovými souřadnicemi. Leží-li
bod uvnitř mapového listu, jeho číslo (list) se vypočte z rov-
nic

řádek = Bw + 0,5,
sloupec = Lw + 0,5,
list = (100 * sloupec) + řádek,

(3.24)
(3.25)
(3.26)

kde proměnné řádek, sloupec určují polohu listu v rámci
systému kladu listů generálních map. Leží-li bod na více lis-
tech, vypočtou se jejich čísla přičtením, respektive odečte-
ním 1 od čísla řádku, respektive sloupce. Dále je nutné vy-
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Dalším krokem pro všechny mapové listy, na kterých za-
daný bod leží, je výpočet zeměpisných souřadnic počátku O,
bodu S podle rovnice (3.14) a všech redukovaných souřad-
nic podle (3.15). Následuje výpočet rovinných souřadnic
z (3.16) až (3.17) a jejich převod do uživatelského souřadni-
cového systému LIST (obr. 1), rovnice (3.18) až (3.19). Vy-
dělením měřítkovým číslem a převodem jednotek se získá
výsledná souřadnice bodu [B, LF]BE v rovině generální mapy.

LHgen

listspl IiStsp2

Iistsp3 Iistsp4

listsps Iistsp6

IiStsp7 listsp8

LDgen PDgen
Pro lepší orientaci lze také jednoduchým způsobem odvodit
čísla listů speciálních map v rámci příslušné generální mapy
podle následujícího algoritmu. Nejdříve se vypočte poloha
listu levé horní speciální mapy (index spi) na generální mapě
(index gen) podle

Obr. 2 Listy speciálních map v rámci příslušné generální
mapy

(3.33)
(3.34)
(3.35)

BLDspl= BLH - 0,25,
řádekspl = 239 - 4BLDspj,

sloupecspl = 2LWgen - II.počítat zpět souřadnice rohů těchto sousedních listů z čísla
mapového listu, a to podle rovnic

Potom čísla speciálních map (indexy spi až sps) ležících na
jedné generální mapě (obr. 2) jsou

listspl = 100 * řádekspl + sloupecspj,
listsP2= 100 * řádekspl + sloupecspl + I,
listsp3 = 100 * (řádekspl + 1) + sloupecspj,
listsp4 = 100 * (řádeksp1 + 1) + sloupecspl + 1,
listsp5 = 100 * (řádekspl + 2) + sloupecspj,
listsp6 = 100 * (řádekspl + 2) + sloupecspl + I,
listsp7 = 100 * (řádeksp1 + 3) + sloupecspj,
listsps = 100 * (řádekspl + 3) + sloupecspl + 1,

řádek = 100 * frac (list / 100),
sloupec = int (list / 100),
Bw = řádek - 0,5,
BLH=Bw+ 1,
LLD= sloupec - 0,5,
LpD = LLD + 1,

(3.27)
(3.28)
(3.29)
(3.30)
(3.31 )
(3.32)

(3.36)
(3.37)
(3.38)
(3.39)
(3.40)
(3.41)
(3.42)
(3.43)

kde souřadnice B, L jsou ve stupních v dekadickém nume-
rickém formátu.

výpočet souradnic
rohovVCh bodů

Transformace
diference zem. soufadnlc

Obr. 3 Schéma matematického modelu souřadnicových transformací do systému
rakouských vojenských topografických map
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list 31°50° Plzen
souradnice [B,L]
souradnice [x,y]

na Besselove elipsoidu od Ferra [DMS]
v souradnicovem systemu LIST [cm]

3850 3851

3950 3951

4050 4051

4150 4151

[50 30 0.0000,30 30 0.0000]
[ 55.61cm, O.OOcm]

[49 30 0.0000,30 30 0.0000]
[ O.OOcm, O.OOcm]

[50 30 0.0000,31 30 0.0000]
[ 55.61cm, 35.47cm]

[49 30 0.0000,31 30 0.0000]
[ Q.OOcm, 36.21cm]

Schéma matematického modelu souřadnicových transfor-
mací do systému rakouských vojenských topografických map
uvádí obr. 3.

3.2 Souřadnicové transformace ze systému ra-
kouských vojenských topografických map

Vstupními daty jsou číslo mapového listu a rovinné souřad-
nice [x, y] odměřené z mapy v uživatelském souřadnicovém
systému LIST (obr. I) v centimetrech. Pro další matematické
výpočty se tyto souřadnice převedou na metry v rovině vy-
násobením 750 pro speciální a 2000 pro generální mapu.

Ze zadaného čísla mapového listu se vypočtou souřadnice
rohů podle rovnic (3.8) až (3.13) pro speciální a (3.27) až
(3.32) pro generální mapu. Vypočtou se všechny zeměpisné,
redukované zeměpisné i rovinné souřadnice bodů O, S a ro-
hových bodů podle (3.14) až (3.17); tyto i další vztahy
v tomto odstavci platí pro speciální i generální mapu. V dal-
ším kroku se y převede na y, vztažené k počátku O (obr. 1),
podle rovnice

kde y I je dáno vztahem (3.18). Následuje výpočet redukova-
ných sférických zeměpisných souřadnic zadaného bodu z in-
verzního tvaru zobrazovacích rovnic

y

(cos Us - cos Ua)
Us- Ua

Posledním krokem je Gaussovo konformní zobrazení koule
na elipsoid, např. podle [2].

Jsou tedy určeny zeměpisné souřadnice [B, LF]BE zadaného
bodu vztažené k Ferru. Ty se dále transformují na výstupní
souřadnice, které byly uvedeny v odstavci 2 a ve 3.1 užity
jako vstupní, pomocí transformačních postupů známých z li-
teratury.

Jádrem modulu RTM jsou transformační programy TP201
a TP202, které realizují matematické postupy zjednodušeně
popsané v odstavci 3. K práci s programy postačí operační
systém DOS nebo WINDOWS a základní zkušenosti s obs-
luhou počítače, protože programy komunikují s uživatelem
dialogovým způsobem. Vstupní data se vkládají z klávesnice
nebo prostřednictvím datového souboru.

Program TP201 řeší souřadnicové transformace do
systému rakouských vojenských topografických map. Vstup-
ními daty jsou: název bodu a jeho souřadnice ve zvoleném
vstupním souřadnicovém systému. Program v průběhu své
činnosti vytváří dva textové výstupní datové soubory. První
z nich s názvem VV20! obsahuje všechny vypočtené hod-
noty včetně doprovodných textových informací. Pro lepší ori-
entaci polohy vypočtených rohových bodů jsou mapové listy
jednoduše čárově znázorněny. Druhý výstupní soubor na-
zvaný EXC201 obsahuje souřadnice bez textového dopro-
vodu, pouze s označením polohy rohového bodu na mapo-
vém listu zkratkou (např. LD je levý dolní roh). Tento stručný
textový soubor je vhodnější pro další zpracování číselných
hodnot např. tabulkovým editorem.
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Program TP202 řeší souřadnicové transformace ze
systému rakouských vojenských topografických map. Vstup-
ními daty jsou: číslo mapového listu, typ mapy (speciální či
generální), název bodu a jeho souřadnice v systému LIST.
V průběhu výpočtu se opět vytváří dva textové soubory: jsou
jimi VV202, který obsahuje souhrnné informace, a stručný
soubor EXC202 obsahující jen numerické údaje.

Podrobný popis obsluhy programů, vzhledu a obsahu
vstupních i výstupních datových souborů obsahuje [5].
Ukázka části výstupního souboru vypočteného programem
TP201 pro generální mapu je na obr. 4.

Modul HTM, kompatibilní se software MATKART, je určen
geodetům, specialistům v oblasti GlS, historikům, geogra-
fům, ekologům a všem pracovníkům, kteří v různých apli-
kacích využívají informace obsažené na rakouských vojen-
ských topografických mapách.

Odvozené algoritmy jsou obecně platné pro území mezi-
válečné Československé republiky a lze je implementovat do
kteréhokoli z programovacích jazyků. Transformační pro-
gramy modulu HTM existují jak v uživatelské verzi, tak ve
zdrojové verzi v programovacím jazyce Pascal. V záměru je
jejich převod do uživatelsky vhodnějšího prostředí v rámci
VISUAL BASIC. Přesnost nově vytvořeného modulu HTM
splňuje přesnost software MATKART (jehož je součástí), tj.
0,3 m až 3 m v závislosti na užitém transformačním postupu.
Je možné hotové programy převést do podoby modulů ko-
merčního software GlS. Výhodou modulární stavby pro-
gramů je možnost dalšího vývoje software, úprava formátu
datových výstupů, zařazování nových procedur pro konkrétní
aplikace, případně další zpřesňování výpočtů.

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 210000007
Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii.

[1] BŮHM, J.: Matematická kartografie 1,2. Brno, Donátův fond
při Vysoké škole technické dr. Edvarda Beneše 1950.

[2] BUCHAR, P. - HOJOVEC, Y.: Matematická kartografie 10.
Praha, ČVUT 1996.

[3] CIMBÁLNtK, M. - MERVART, L.: Vyšší geodézie. Praha,
ČVUT 1999.

[4] CIMBÁLNtK, M. - VEVERKA, B.: Transformace mezi sou-
řadnicovými systémy v mapových dílech ČSFR. GaKO, 38 (80),
1992,č.lO.

[5] ČECHUROVÁ, M.: výpočty v kladu listů rakouských topo-
grafických map ze III. vojenského mapování. [Dizertační
práce.] Praha 2002. ČVUT v Praze. Fakulta stavební.

[6] FIALA, F.: Kartografické zobrazování. Praha, SPN 1952.
[7] KOVAŘtK, J.: Polyedrická zobrazovací soustava topografic-

kých map ČSR. [Dizertační práce.] Praha 1952. Vysoká škola
speciálních nauk ČVUT v Praze.

[8] PYŠEK, J.: Matematická kartografie. Plzeň, ZČU 1995.
[9] SRNKA, E.: Matematická kartografie. Brno, VAAZ 1986.

[10] VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartografie. Praha,
ČVUT 2001.

[11] VEVERKA, B.: MATKART. Verze 2000. Informace pro uži-
vatele.
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Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.,

katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Historická vojenská topografická mapování, která probíhala
po dobu několika století na obrovském území bývalé ra-
kouské monarchie, nejsou pouhou sbírkou kartografických
archiválií. Obsahují nesmírně cenné údaje o vývoji krajiny,
jsou její historickou pamětí. Lze z nich studovat osídlení, ná-
zvosloví, dopravní infrastrukturu, rozvoj rybníkářství
a mnohé další údaje. Jsou velmi ceněným a vyhledávaným
materiálem nejen historiků, ale i územních plánovačů, urba-
nistů, stavařů, archeologů aj. Vnitřní přesnost mapové kresby
je na těchto mapách pozoruhodná. Georeferencování těchto
map do moderních souřadnicových systémů je nezbytnou
podmínkou pro práci s nimi.

KUSENDOVÁ, D.: Vedecká vizualizácia geoúdajov
NIKŠOVÁ, N.-VOJTIČKO, A.: Budovanie základnej bázy

geografického informačného systému ako prvku národnej
priestorovej infraštruktúry

HAVRLANT, J.: Použití jazyka VRML pro tvorbu prostoro-
vých modelů map

ČERŇANSKÝ, J.-KOŽUCH, M.: Digitálna automatická ae-
rotriangulácia - využitie v geoinformatike a v kartografii

MIKLOS, L.-HRNČIAROVÁ, T.-PAUK, J.-ZVARA, 1.: At-
las krajiny Slovenskej republiky - nové možnosti karto-
grafickej prezentácie

Ž1HLAVNÍK, Š.: Kartografické informačné zdroje pri les-
níckom mapovaní

NOVÁK, S.-KRAMÁREKOVÁ, H.: Česká a slovenská kar-
tografická tvorba v školských zemepisných atlasoch

IVÁNOVÁ, I.-CHALACHANOVÁ, J.: Kvalita údajov -
- princípy, metódy hodnotenia a dokumentácia

FIČOR, D.: Aktuálne problémy štandardizácie geografic-
kého názvoslovia

MULKOVÁ, M.: Multitemporální analýza leteckých snímků
poddolovaných oblastí

PETRlSKOVÁ, B.-ČIŽMÁR, J.: Eperimentálny model ve-
ternej erózie pody v prostredí GlS
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Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
Bratislava

Vzťah právneho katastra nehnutel'ností (rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam) a technického
katastra nehnutel'ností (spravovanie inJormačného systému, o geometrickej definícii nehnutefností - o tvare, vefkosti a polohe nehnuteľností)
v Slovenskej republike a v Nórsku. Pripravované nórske riešenie organizačného, kompetenčného a Junkčného integrovania oboch inJormač-
ných systémov.

Relation oj legal cadastre oj real estates (deciding about rise, change or deletion oj ownership or other rights to real estates) a technical ca-
dastre oj real estates (inJormation system management, geometris definition oj real estate - Jorm, dimensions and position oj real estate) in
the Slovak Republic and in Norway. Norwegian solution in progress oj organisation, competences and functions integrated in both inJorma-
tion systems.

V odbomej verejnosti sa periodicky objavuje diskusia na
tému, či integrovanie funkcií povodnej pozemkovej knihy
(a s tým súvisiacej registrácie zmlúv niekdajšími štátnymi
notármi) s niekdajšou evidenciou nehnutefností na Sloven-
sku k I. I. 1993 do inštitútu nazvaného kataster nehnutefností
(KN) bolo správne, či išlo o progresívny krok, ktorý vysti-
hoval dobovú spoločenskú potrebu a ktorého správnosť bude
potvrdená budúcim vývojom. Periodicky sa spracúvajú šta-
tistiky, kol'ko z členských a čakatefských krajín Európskej
únie (EÚ) má tieto dve funkcie - kompetencie (rozumej na
jednej strane rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku vlast-
níckych a iných vecných opráv k nehnutefnostiam a na dru-
hej strane technická stránka spravovania a aktualizácie in-
formačného systému o nehnutefnostiach v jeho písomnej aj
grafickej - geodetickej časti) oddelené v dvoch nezávislých,
samostatných viac alebo menej spolupracujúcich inštitúciách
a kol'ko krajín má tieto kompetencie integrované, ako to je
v Slovenskej republike (SR), ale aj v Českej republike (ČR)
a v niektorých ďalšÍch krajinách Európy. Na pozadí týchto
úvah sa odzrkadfuje hfadanie odpovede na otázku, či s kaž-
dou zmenou v tejto oblasti je spojený iba viac - menej ná-
hodný vývoj v legislatíve (v regulácii spoločenských vzťa-
hov), alebo či ide o vývojový trend, ktorý v dlhodobom
pohfade dokumentuje istú konvergenciu vývoja v skúmanej
oblasti.

2. Súčasný stav v priestore EÚ

Medzinárodné zmluvy, ktorými sú členské krajiny EÚ aj prí-
stupové krajiny viazané, sa na oblasť správcovstva nehnutef-
ností (rozumej problematika KN, anglicky "Iand administra-
tion") priamo nevzťahujú. Medzinárodné zmluvy iba
zakotvujú všeobecné princípy nepriamo sa dotýkajúce správ-
covstva nehnutefností. Napr. čI. 17 Všeobecnej deklarácie
fudských práv zakotvuje právo vlastniť majetok, rovnaké
právo všetkých druhov vlastníctva, najma zrovnoprávnenie

vlastníckeho práva občanov, právnických osob i štátu a pos-
kytovanie rovnocennej ochrany tomuto právu, garancie rov-
nakého zákonného obsahu a ochrany vlastníckeho práva všet-
kých vlastníkov a garancie dedenia. S tým je priamo spojené
i rovnaké právo nadobúdania vlastníctva nehnutefností pre
všetky osoby a udržania si tohto vlastníckeho práva, resp. vy-
vážené spravodlivé obmedzenie nadobúdania vlastníctva ne-
hnutefností a obmedzenie jeho udržania - vyvlastnenie, alebo
obmedzenie výkonu tohto vlastníctva. Podobne článok I Do-
datkového protokolu (podpísaného 20. 3. 1952 v Paríži) k Do-
hovoru o ochrane práv a základných slobod (podpísanému
4. II. 1950 v Ríme) ustanovuje, že každá fyzická alebo práv-
nická osoba má právo na nerušené užívanie majetku v svo-
jom vlastníctve a že nikto nebude tohto vlastníctva zbavený
s výnimkou prípadov vo verejnom záujme, a to za podmie-
nok upravených zákonom a všeobecnými zásadami medzi-
národného práva. Obdobným všeobecným sposobom je
v medzinárodných zmluvách deklarovaná potreba ochrany
ďalších práv, napr. práva na prístup k informáciám, na hos-
podársky rozvoj čiže na právo podnikať a na podiel na tomto
rozvoji, na právo vytvárať združenia, na ochranu súkromia,
na právo na slobodnú volbu povolania atď. Z tohto vzťahu
medzi právami vyplýva na jednej strane, že záruka vlastníc-
tva, čo je právo na slobodu, je úplná iba s ďalšími spomenu-
tými slobodami, kým na druhej strane ďalšie práva (slobody)
si vyžadujú byť doplnené zárukou vlastníctva, najma vlast-
níctva nehnutefností. Doležité je pritom sledovať ako sú vjed-
notlivých krajinách reflektované všeobecné princípy a po-
treba ich vyváženého uplatnenia, a to so zvýšeným dorazom
na ochranu vlastníctva a na ochranu konania v dobrej viere
[1] a [2].

Komunitáme právo EÚ postup pri správcovstve nehnutef-
ností osobitne neupravuje. Právne úpravy v tejto oblasti sú
úplne ponechané na kompetenciu jednotlivých členských
krajín EÚ. V tejto oblasti EÚ od členských krajín vyžaduje
iba funkčnos(právnej úpravy pri rešpektovaní viacerých už
spomenutých všeobecných princípov [I].

V SR právna úprava KN od I. I. 1993 zverila rozhodova-
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nie o splnení zákonom ustanovených hmotnoprávnych pod-
mienok vzniku, zmeny a zániku vlastníckych a iných práv
k nehnutel'nostiam (rozhodovanie o povolení vkladu vlast-
níckeho práva do KN) špecializovaným orgánom štátnej
správy KN, a to katastrálnym úradom, resp. správam ka-
tastra. Táto ich rozhodovacia činnosť sa stala obdobou roz-
hodovacej činnosti súdov, a týmto sa činnosť katastrálnych
úradov začala zásadne odlišovať od typickej činnosti orgá-
nov štátnej správy a začala niesť v sebe prvky justičnej čin-
nosti. V období zrodu katastrálneho zákona, t.j. v rokoch
1990-1992 boli vedené vel'mi náročné a aj konfliktné roz-
hovory medzi odborníkmi a politikmi (národné i federálne
orgány justície, prokuratúry, súdnictva, úradov geodézie
a kartografie, profesijných zvazov a ďalšie) na tému kompe-
tenčného začlenenia registrácie vlastníckych práv k nehnu-
tel'nostiam, t.j. dovtedajšej neaktualizovanej pozemkovej
knihy a dovtedajšej evidencie nehnutel'ností, príp. na tému
ich integrovania. DOležitým momentom pri rozhodovaní
o budúcom riešení bola skutočnosť, že okrem vtedajších ná-
rodných úradov geodézie a kartografie v Česko-Slovensku,
neponúkol nijaký rezort iný konkurenčný model riešenia,
v ktorom by zobral na seba zodpovednosť za túto spoločen-
sky d61ežitú oblasť.

Kompetenčný systém správcovstva nehnutel'ností každej
členskej krajiny EÚ, ako aj o členstvo v EÚ sa uchádzajú-
cich krajín, je okrem iného konfrontovaný aj s Dohovorom
o ochrane l'udských práva slob6d. Podl'a čI. 6 bodu 1 Doho-
voru o ochrane l'udských práva slob6d "V súvislosti s urče-
ním svojich civilných práva povinností má každý právo na
spravodlivý a verejný výsluch v rámci zd6vodnenej časovej
lehoty pred nezávislým a nestranným súdom ustanoveným
zo zákona ... " [3].

Napr. KN v SR predstavuje komplexné organizačné i kom-
petenčné integrovanie pozemkovoknižných funkcií s katas-
trálnymi funkciami [4]. Spravovanie KN je v SR v kompe-
tencii katastrálnych úradov (na úrovni každého z 8 krajov),
resp. v kompetencii správ katastra (na úrovni každého zo 79
okresov) ako miestnych orgánov špecializovanej štátnej
správy. Konanie pred týmito orgánmi je správnym konaním.
Práva k nehnutel'nostiam sa v SR do KN zapisujú

- vkladom práv k nehnutel'nostiam do KN,
- záznamom práv k nehnutefnostiam do KN a
- poznámkou o právach k nehnutefnostiam v KN.

Intenzívna diskusia bol a spojená so stupňom kompatibility
kompetenčného riešenia správcovstva pozemkov aplikova-
ného v SR práve vzhl'adom na čI. 6 bod 1Dohovoru o ochrane
l'udských práv a slob6d. Akceptovaný bol záver vychádza-
júci zo skutočností, že .

• ide o nesporové konanie,
• proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad práva do

KN je prípustný riadny opravný prostriedok, o ktorom roz-
hoduje súd,

• o návrhu na vklad práva k nehnutel'nostiam do KN rozho-
duje zamestnanec katastrálnej inštitúcie, ktorý má na to oso-
bitnú odbornú sp6sobilosť,

v ktorom sa konštatovalo splnenie podmienok čI. 6 bod 1Do-
hovoru o ochrane l'udských práv, ak v tomto druhu správneho
konania s prvkamijustičného charakteru v prvom stupni roz-
hoduje orgán špecializovanej štátnej správy [2] a [3].

K tomuto aspektu správcovstva nehnutel'ností sa vyjadrila
aj Hospodárska komisia pre Európu Hospodárskej a sociál-

nej rady Organizácie Spojených národov, ktorá na základe
opakovaných naliehavých žiadostí z viacerých krajín stred-
nej a východnej Európy vypracovala rozsiahlu analytickú štú-
diu, v ktorej definovala komplexnú sériu predpokladov a zá-
sad, na základe ktorých odporúča riešiť správcovstvo
informačného systému o nehnutefnostiach a o vlastníckych
a iných právach k nim v krajinách s prechodovou ekonomi-
kou.

Smernice [5] odporúčajú zvážiť pre krajiny s prechodovou
ekonomikou možnosť zavedenia integrovaných informač-
ných systémov o pozemkoch, kde formálna registrácia právne
závaznej informácie a technická informácia o pozemkoch
podlieha dozoru, kontrole a spravovaniu v jedinom verejno-
právnom zariadení a nerozdrobuje sa medzi dve alebo viac
ministerstiev alebo úradov. Vo výslednici ako optimálny od-
porúčaný model pre krajiny s prechodovou ekonomikou bolo
zvolené dobové riešenie k časovému horizontu 1995 vo Švéd-
sku, Fínsku, ČR a v SR, ale aj v ďalších krajinách.

V niektorých krajinách Európy sa v rámci základného ka-
tastrálneho systému spája kompetencia rozhodovania
o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva k nehnutel'nosti,
vykonávanie zmien, pozemkové úpravy, katastrálne mapo-
vanie, evidencia nehnutel'ností, evidencia vlastníctva a iných
práv, oceňovanie nehnutel'ností a zdaňovanie. V mnohých
častiach Európy sa však KN vyvinul iba ako podklad na zda-
ňovanie pozemkov, zatial' čo právne postupy pozemkovej
správy sú riešené oddelene a vlastnícke právo sa zapisuje do
pozemkových kníh, v d6s1edku čoho vznikol podvojný
systém. Smernice [5] varujú, že zavedenie podvojného
systému Geho plná funkčnosť v bývalom Česko-Slovensku
sa skončila 1. 1. 1951) vedie k dvojnásobnému úsiliu a k zlo-
žitejším postupom pozemkovej správy ako by bolo inak
nutné. Smernice [5] upozorňujú, že z dlhodobého hl'adiska
bude d61ežité, aby sa tieto oddelené systémy prepojili do jed-
ného spoločného systému.

Na konferencii "Kataster nehnutel'ností alebo pozemková
kniha" v dňoch 21. a 22.11. 2002 v Budapešti (Maďarsko)
vel'kú pozornosť vzbudila prezentácia Heminga Herdlevaera
z inštitúcie Statens Kartverk Land v Nórsku (Norvegian Map-
ping Authority - ústredný orgán štátnej správy geodézie,
kartografie a katastra). V jeho prednáške bol predstavený sú-
časný stav organizačnej štruktúry a kompetenčného rozdele-
nia správcovstva nehnutel'ností v Nórsku a jeho pripravovaná
reforma [6].

Súčasný stav je charakterizovaný existenciou tradičných
dvoch súbežne p6sobiacich evidenčných systémov, ktoré nie
sú previazané, a to kataster (anglicky Cadastre) a register ne-
hnutel'ností (anglicky Land Register). Kataster je spravovaný
v kompetencii Ministerstva životného prostredia. Centrálny
register katastra spravuje Geodeticko-kartografická inštitú-
cia (Norvegian Mapping Authority). Aktualizáciu zabezpe-
čujú vačšinou samosprávne úrady. Register nehnutel'ností je
spravovaný v kompetencii Ministerstva spravodlivosti. Jeho
centrálny register spravuje inštitúcia podriadená Ministerstvu
spravodlivosti. Aktualizácia je zabezpečená 87 miestnymi
súdmi. Oba registre sú skombinované do spoločnej on-line
služby používatel'om. V súčasnosti register nehnutefností
(právny) je prepojený s elektronickým registrom obyvatel'-
stva, národným živnostenským registrom, národným regist-
rom poštových adries a zatial' ešte nedokončenou konverziou
analógových katastrálnych máp do digitálnej podoby.

Projekt nového katastrálneho zákona v Nórsku sa začal
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v roku 1999 analýzami a špecifikáciemi v tesnej spolupráci
s miestnymi samosprávami a ministerstvami. Po dlhých dis-
kusiách bol prijatý legislatívny zámer nového katastrálneho
zákona, ktorého návrh paragrafovaného znenia má byť na jar
2003 predložený do parlamentu. Softvér ovládajúci nový ka-
taster má byť vyvinutý, otestovaný a pripravený na imple-
mentáciu začiatkom roka 2004. Predpokladá sa, že imple-
mentácia potrvá 24 mesiacov.

Návrh tohto zákona obsahuje tri hlavné prvky:
• má zaniknúť doterajší geodeticko-kartografický monopol

samospráv; komerčným geodetom bude umožnené vyko-
návať katastrálne merania (geometrické plány),

• vznikne zákonná základňa pre 2 nové typy vlastníctva ne-
hnutefností: verejné vlastníctvo (property in strata) a spo-
ločné vlastníctvo Goint property),

• nový kataster vyhovie požiadavkám na integráciu katas-
trálnych máp (technický kataster) a registra nehnutefností
(právneho).
Predpokladá sa, že kataster splní tieto úlohy:

• dať oficiálne identifikačné číslo pre katastrálne jednotky,
stavby a adresy,

• zjednodušiť plnenie úloh v miestnej správe (vyberanie po-
platkov, plánovanie využitia územia, ochrana územia, sta-
vebné konanie),

• zjednodušiť plnenie úloh v ústrednej správe (štatistika),
• zjednodušiť plnenie úloh smerovaných do súkromného sek-

tora (poskytovanie informácií pre trh s nehnutefnosťami, pos-
kytovanie informácií vlastníkom nehnutefností a realitným
kanceláriám).
Zákonné pozadie na registráciu práva k nehnutefnostiam

je budované na nasledujúcich v súčasnosti platných zásadách:
• zmluvy sú závazné pre stránky od momentu ich podpísa-

nia,
• registrácia práva dáva ochranu proti tretej stránke,
• registrácia práva nie je povinná, ale skoro vždy je apliko-

vaná,
• hocikto maže spisovať zmluvy (notári nie sú vtiahnutí do

procesu; najviac listín je vyhotovených realitnými agentú-
rami a bankami; v registračnom úrade sa kontroluje plat-
nosť podpisov a obsah listín; sudcovia sú požiadaní o kon-
trolu iba v náročných prípadoch),

• registrácia práv k nehnutelnostiam vyúsťuje do evidenčného
informačného systému; používatelia sa mažu spofahnúť na
informácie získané prostredníctvom výpisov z informač-
ného systému - na preukázanie práva k nehnutefnostiam
nemusia žiadať pavodné dokumenty (listiny),

• registrácia dáva pozitívnu a negatívnu spofahlivosť
(daveru); stránky - účastníci konania sa mažu spofahnúť,
že registrovaná informácia je správna a zároveň sa mažu
spofahnúť, že v predmetnej problematike sú relevantné iba
tieto evidované informácie,

• štát platí za akúkofvek ekonomickú škodu spasobenú chy-
bou z registrácie - z evidencie, ktorú stránka použila v dob-
rej viere; okrem toho štát kompenzuje aj škodu spasobenú
prípadným podvodom (sfalšovaný podpis a pod.).
Ročne je v Nórsku registrovaných približne 1milión trans-

akcií, z toho cca 150000 kúpnych zmlúv a 450 000 zálož-
ných zmlúv (Nórsko má 5 miliónov obyvatefov a 320000
km2). Na porovnanie SR má ročne 220 000 rozhodnutí o po-
volení vkladu práva do katastra, z toho sú v drvivej vačšine
kúpne zmluvy a záložné zmluvy. Registračné poplatky sa
v Nórsku pohybujú medzi 100 € a 150 €. Súhrnný príjem
trojnásobne prekračuje bežné náklady. Priemerný registračný
čas je 1,2 dňa. Súhrnne je zamestnaných 200 zamestnancov
z toho 6 právnikov. V priemernom úrade je 2,5 úradníka. Vef-

mi nízky výskyt chýb v registračnom systéme (vyplatené
kompenzácie predstavujú zhruba 1 % súhrnu inkasovaných
poplatkov).

Nórsky parlament prijatím legislatívneho zámeru nového
katastrálneho zákona v roku 2002 rozhodol, že integruje
obidve evidencie (KN a register nehnutefností). Transferom
registra nehnutefností od súdov do katastrálných inštitúcií sa
dosiahne, že oba registre budú pod jedinou správou. Dote-
rajších 87 registračných úradov sa nahradí jedným centrál-
nym registračným úradom a registrácia sa stane kompeten-
ciou štátnej správy. Naďalej budú aktualizované dva
informačné systémy - registre, ale budú tesne prepojené a ko-
operované. Predmetná transformácia sa udeje v každom
úrade v období 2003 až 2006.

Dovody: V Nórsku existuje politická vafa na podporu toho,
aby sa súdy zaoberali iba takou "čistou" činnosťou ako je sud-
covstvo. Prebieha redukcia počtu okresných súdov, a treba
otvoriť cestu na funkčné zabezpečenie registračných funkcií.
Dosiahlo sa porozumenie, že štátna správa je v súčasnosti
kompetentná zabezpečovať registráciu nehnutefností. Regis-
trácia na súdoch bola až doteraz historicky zdovodnená -
v dávnejších časoch neexistoval iný kompetentný lokálny or-
gán na túto činnosť. Samotná registrácia neobsahuje sporné
prvky medzi účastníkmi konania (ide o konsenzuálny prejav
vale zúčastnených). Dospelo sa k poznaniu, že dopyt po in-
formáciách o nehnutefnostiach sa rýchlo mení. Žiadatelia po-
žadujú integrované informácie, ktoré získajú jednou požia-
davkou vybavenou na jednom mieste, tzv. "one stop
shopping". Rozsah verejných obmedzení k informáciám
rýchlo narastá, a preto sa vyžaduje fahký prístup k informá-
ciám. Dospelo sa k porozumeniu o daležitosti koordinova-
ného rozvoja. Nevyhnutná je harmonizácia rozvoj a právneho
systému, informačných technológií a služieb používatefom,
ktorá sa najlepšie dosiahne integrovaním oboch kompetencií
pod jedinú inštitúciu. Umožní sa technický rozvoj sprevá-
dzaný rýchlymi zmenami v technickom prostredí (internet,
elektronické dokumenty, grafické displeje a pod.). Súdnictvo
v Nórsku neposkytuje optimálne prostredie na aplikáciu mo-
derných technológií. Je nevyhnutné zlepšenie a rozvoj slu-
žieb verejnosti súdnictva, keďže súdy bez impulzov zvonka
sa iba ťažko sústreďujú na túto úlohu.

Integrovaný informačný systém o nehnutefnostiach v Nór-
sku bude obsahovať tri registre: KN, register nehnutefností
a register územných plánov a zároveň bude reflektovať nara-
stajúcu dOležitosť verejných reštrikcií v oblasti využívania
pozemkov a stavieb. DOležitým aspektom pripravovanej in-
tegrácie oboch systémov v Nórsku je i skutočnosť, že inte-
gráciou sa vytvoria lepšie predpoklady na elektronické po-
skytovanie informácií, čím sa podporí súťaživosťna trhu s ne-
hnutefnosťami a zredukujú sa náklady spojené s transakciami
na tomto trhu.

Legislatíva Spoločenstva sa nezavádza vo vákuu. Vychádza
z právneho systému každého členského štátu a vo vybraných
aspektoch z rámca medzinárodného práva. Jej zavedenie
a presadzovanie jej dodržiavania závisí od existencie prime-
raného administratívneho a právneho systému v každom
členskom štáte, ako aj od celého radu technických a odbor-
ných subjektov v súkromnom sektore.

Kompetenčné riešenie správcovstva nehnutefností účinné
v SR od 1. 1. 1993 preukázalo svoju životaschopnosť, osved-
čilo sa a v rámci daných rozpočtových možností plní svoje
úlohy dané zákonmi. Podstata tohto kompetenčného riešenia
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spočíva v tom, že prvostupňové rozhodovanie o splnení zá-
konom ustanovených hmotnoprávnych podmienok vzniku,
zmeny a zániku vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam
(rozhodovanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN)
je zverené špecializovaným orgánom štátnej správy katastra,
a to katastrálnym úradom. Táto ich rozhodovacia činnosť sa
stala obdobou rozhodovacej činnosti súdov, a týmto nesie
v sebe prvky justičnej činnosti. Toto kompetenčné riešenie
sa osvedčilo aj v konfrontácii s Dohovorom o ochrane fud-
ských práva slob6d, ako aj v konfrontácii so Smemicou na
pozemkovú správu s osobitným zretel'om ku krajinám s pre-
chodovou ekonomikou Európskej hospodárskej komisie
OSN [6]. Určitá kritika spojená s dočasnou nižšou výkon-
nosťou katastrálnych inštitúcií je spojená s rozpočtovou ne-
dostatočnosťou; bez odstránenia rozpočtovej nedostatočnosti
nie je možné očakávať zlepšenie ani roztrhnutím dnešného
integrovaného systému na dva oddelené systémy.

Popísaný vývoj v Nórsku, ktorý bol odštartovaný prijatím
legislatívneho zámeru nového katastrálneho zákona nórskym
parlamentom v roku 2002, a ktorého podstata spočíva v pri-
pravovanom kompetenčnom, organizačnom i funkčnom in-
tegrovaní obidvoch doterajších samostatne p6sobiacich evi-
dencií - registrov (KN a register nehnutefností) je sve-
dectvom toho, že nie iba prístupové krajiny EÚ, ale aj eu-
rópske krajiny s dlhšou demokratickou tradíciou sa zamý-
šfajú nad navjhodnejšou kompetenčnou a organizačnou
štruktúrou KN vo svojej krajine a že majú odvahu aj nachád-
zať progresívne riešenia a uvádzať ich do života. Transferom
registra nehnutefností od súdov na katastrálne inštitúcie
v Nórsku sa dosiahne, že oba registre budú pod jedinou sprá-
vou. Doterajších 87 registračných úradov v Nórsku sa nahradí
jedným centrálnym registračným úradom a registrácia (roz-
hodovanie o vzniku, zmene a zániku vlastníckych a iných vec-
ných práv k nehnutel'nostiam) sa stane kompetenciou štátnej
správy. Týmto sa v Nórsku posilní demokracia a občianska
spoločnosť, uplatnia sa stabilné makroekonomické koncepcie
a právne a inštitucionálne zmeny prispejú k ďalšej liberalizá-
cii obchodu. Pritom hlavnú zodpovednosť za úspešnosť tohto
procesu ostáva na nórskej zákonodarnej a výkonnej moci.
Možno konštatovať, že predmetný vývoj v Nórsku je potvr-
dením istého vývojového trendu v krajinách Európy.

[I] Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na in-
tegráciu do vnútorného trhu Únie. Bie1a kniha. Bratislava, vyda-
vatefs!vo JORI.-PRESS [pre Delegáciu Európskej komisie] 1995

[2] HORNANSKY, I. - TOMAŠOVICOvA, J.: Porovnávacia štúdia
legislatívy Európskej únie a legislatívy Slovenskej republiky pre
oblasť katastra nehnutefností. Bratislava, Úrad geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky 2001. 8 s.

[3] HORŇANSKÝ, I.: Základné fudské práva a kataster nehnutef-
ností. Geodetický a kartografický obzor, 42 (84), 1996, č. 4,
s.77-80.

[4] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o ka-
tastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-
hnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení novie!.

[5] Smernice na pozemkovú správu s osobitným zretefom ku kraji-
nám s prechodovou ekonomikou. Hospodárska a sociálna rada
Spojených národov HBPIR.354/ Add.l. Bod 5 (c) rokovania šies-
teho zasadania v Ženeve 18.-20.9. 1995 Hospodárskej komisie
pro Európu Výboru pre obývané oblasti.

[6] HERDLEVAER, H.: Reforming Land Registration in Norway.
Konferencia "Kataster nehnutefností alebo pozemková kniha".
Budapešť 21. a 22. II. 2002.
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SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Medzinárodná konferencia inžinier-
skej geodézie - INGEO 2002

V dňoch II. až 13. II. 2002 sa konala v priestoroch kongresového
centra Slovenskej sporitefne, a. s., Bratislava 2. medzinárodná kon-
ferencia inžinierskej geodézie - INGEO 2002. Konferenciu orga-
nizovala Katedra geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave pod záštitou dekana SvF
STU prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. Na organizácii konferencie
sa podiefali:

o Pracovná skupina WG 6.2 Medzinárodnej federácie geodetov
(FlG) - Inžinierska geodézia (lG) v priemysle a vo výskume,

o Komora geodetov a kartografov,
o Slovenský zviiz geodetov.

Rokovania konferencie sa zúčastnili odborníci z 9 krajín sveta,
p6sobiaci na univerzitách, vo výskumných pracoviskách, v geode-
tických a v stavebných organizáciách, ako aj v priemysle. Z celko-
vého počtu 76 účastníkov konferencie bolo 36 účastníkov zo zahra-
ničia a 40 zo Slovenskej republiky (SR).

Rokovanie 2. medzinárodnej konferencie lG bolo zamerané na
diskusiu o aktuá1nych problémoch lG a na zhrnutie poznatkov a vý-
sledkov získaných aplikáciou moderných technológií. Prebiehalo
v sekciách, zameraných tematicky na:

sekcia Č. 1: tvorbu matematických modelov a spracovanie výsled-
kov meraní,

sekcia Č. 2: meranie posunov a pretvorení,
sekcia Č. 3: senzory a laserové meracie systémy,
sekcia Č. 4: aplikácie fotogrametrie v lG.

Na konferencii (obr. I a 2 - obr. 2 na 3. str. obálky) bolo predne-
sených 29 príspevkov. Príspevky doplnili vystúpeniami v diskusii
mnohí účastníci konferencie. Rokovacími jazykmi konferencie boli
jazyky anglický, slovenský a český. Diskusia bola vedená so simul-
tánnym prekladom. Zborník príspevkov prezentovaných na konfe-
rencii bol vydaný v anglickom jazyku, v edícii Vydavatefstva STU
Bratislava. Zborník obsahuje tieto referáty:

Gil, J.: Robustné odhady pri modelovaní zvislých posunov.

Brunner, F. K.: Úloha miestnych kvázidynamických výšok v inžini-
erskej geodézii.

Binnenbruck, B. - Deussen, D. - Witte, 8.: Vplyv geodetickej re-
frakcie a jej určenie pomocou digitálnych kamier.

Korbašová, M.: Štatistické problémy pripájacích meraní v geodézii.

Wieser,A - Brunner, F. K.: Analýza pretvorení mosta využitím kon-
tinuálnych meraní GPS.

Lukáč, Š. - ták, M.: Meranie pretvorení vybraných objektov jadro-
vej elektráme Jaslovské Bohunice.

Kot, M. - Swiatkewicz, A. - Kot, A.: Integrované meranie diafnic a in-
žinierskych objektov na podkopaných územiach.

Bureš, J. - Vitula, A - Švábenský, O. - Weigel, 1.: Geodetické me-
rania Jezernického viaduktu.

Pirti, A: Výhody aplikácie RTK systému GPS pri meraní diafnic.

Kuralowicz, Z - Wronowski, T. - Chmielecki, M.: Pretvorenie vy-
braných objektov na diafničnom obchvate v Gdansku.

Sokol, Š. - Bajtala, M. - Ježka, J.: Geodetické metódy na meranie
mostov.

Wolski, B.: Geotechnické kritériá na hodnotenie stabilíty výškových
bodov v intraviláne.

Roié, M. - Mastelié, I. S. - Kapovié, Z: Informačný systém športo-
vého a rekreačného strediska.

Fraštia, M.: Kalibrácia kamier pre blízko priestorové aplikácie.
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Obr. I Pohl'ad na pracovné predsedníctvo konferencie (sprava doc. Ing. Š. Sokol. PhD .. prof InK. D. Petrá§. PhD ..
dekan SvF STU. doc. Ing. A. Kopáčik, PhD .. prof Dr.-Ing. T Wunderlich, predseda we 6.2 Ffe. Ing. V. Stromček

a Ing. Š. Lukáč)

Hanz.{, V: Určenie polohových bodov konštrukcie mosta vyrovna-
ním.

Valentol'á. M.: Digitálna fotografia v geodézii.

Wunderlich. Th. A.: Terrestrické laserové skenery - využitel'nosť
a aplikácie.

Kalpw; M. - Pospí.fil. J. - Strol1et; M. - Hladký, R. - Křemen. T.:
Cyrax 3D laserový skenovací systém - test a využitie v praxi.

Pisca. P. - Kopáhk. A.: Testovanie obrazového modelu CCD kamier
využívaných na meranie pretvorení.

Woschit~, H. - Brunner, F K.: Kalibrácia systému digitálnych nive-
lačných prístrojov - p6sobenie systematických efektov.

Bre~nikar, A. - Koler, B.: Porovnanie nivelačných prístrojov Leica
NA 3000 a Car! Zeiss NI 002.

Červol'á, 1. - Kubanka, P. - Kopáhk, A.: Výsledky testovania auto-
matizovaných meracích staníc.

Jefko, 1. - Mokro§. 1. - Packo, J.: Poznatky z kalibrácie vodorov-
ných kruhov geodetických prístrojov.

Hánek. P. - Jal1furol'á. 1.: Presnosť geodetických metód na meranie
žeriavových dráh pomocou univerzálnych meracích staníc.

Kvrinovic', P.: Merací systém na automatizované meranie žeriavo-
vých dráh.

Vo.ft()\'á, V: GPS na kontrolu stavebných stroj ov.

Mentes. Gy.: Meranie posun ov stavebných objektov snímačmi na-
klonenia.

Nabor('~.vk . .1. - Wolski, B.: Snímače naklonenia a ich využitie v ge-
otechnike.

Program konferencie vhodne doplnila výstava meracej a výpoč-
tovej techniky a programových produktov zameraných na inžinier-
skogeodetické činnosti, monitoring stavebných konštrukcií a auto-
matizované meracie systémy. Ústredný motív výstavy zvýraznila
účasť vystavovatel'ov laserových terestrických skenerov (LTS), ktoré
vystavovali spoločnosti Geotech Bratislava v spolupráci s Gefos
Praha a Riegl Horu (Rakúsko). LTS bolo možné vidicť na Sloven-
sku v6bec prvýkrát. LTS Cyrax (Leica) a LMS-Z 360 (Riegl) patria
medzi najvýkonnejšie na svete.

Organizačný výbor pripravil pre účastníkov konferencie dve ce-
lodenné odborné exkurzie, a 10
- exkurziu na SvF STU v Bratislave.
- exkurziu na sústavu vodných diel (SVD) GabČíkovo.
Účastníkov exkurzie na SvF prijal prof. D. Petráš, PhD., dekan SvF,
ktorý účastníkov oboznámil s historickým vývojom SvF, jej súčas-
nou štruktúrou a s aktuálnymi problémami. Počas návštevy praco-
vísk SvF, ktoré zabezpečujú výučbu študentov odboru geodézia
a kartogratia, sa účastníci exkurzie oboznámili so štruktúrou študij-
ných program ov. výskumnou a expertíznou činnosťou pracovísk.

Ciel'om exkurzie na SVD Gabčíkovo (obr. 3 na 4 str. obálky) bolo
prezentovať najnúi zahraničným účastníkom konferencie komplex
hydrotechnických stavieb so zameraním na inžinierskogeodetické
práce realizované v minulosti a v súčasnosti na SVD. Záujcm účast-
nikov exkur7.ie sa sústredil najma na automatizované meracie
systémy realizujúce monitoring vybraných objektov SVD Gabčí-
kovo. Súčasťou exkur7.ie bola aj prezentácia aktivít KG SvF STU,
ktoré súvisia so SVD GahČíkovo. Prezentované boli výsledky prác
členov KG SvF STU realizované za posledné roky na SVD Gahčí-
kovo. Účastníci konferencie si mohli prezricť výsledky prác študen-
tov, ktoré reali7.ujú každoročne na SVD Gabčíkovo v rámci sústre-
denej výučby V. ročníka odboru geodézia a kartogratia. zameranie
lG.
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Predsedajúci odborných sekcií formulovali a v závere konferen-
cie predniesli tieto závery a odporúčania medzinárodnej konferen-
cie INGEO 2002:
- v oblasti tvorby modelova spracovania výsledkov meraní sa stále

intenzívnejšie využívajú metódy robustných odhadov,
- nové postupy na určenie refrakčného koeficientu prezentované na

konferencii možu evokovať vývoj prístrojov s automatickou ko-
rekciou vplyvu refrakcie v procese merania,

- CCD senzory a technológie pracujúce na ich základe sa stali do-
minantnými technológiami aj v oblasti lG; v budúcnosti sa oča-
káva ešte výraznejší vplyv týchto technológií na vývoj meracích
systémov,

- najvýkonnejšou technológiou na zber údajov v geodézii sa stanú
v budúcnosti LTS v kombinácii s leteckými skenermi, ich využi-
tie umožní tvorbu priestorových (3D) informačných systémov (vrá-
tane 3D katastra nehnuterností),

- využitie robotizovaných meracích staníc (RMS) v oblasti kinema-
tických aplikácií (napr. pri dynamickom zaťažení konštrukcií) vy-
žaduje určenie nových charakteristík pre RMS, tieto je možné ur-
čiť napr. pomocou dynamických testov prezentovaných na konfe-
rencii.

Doc. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
odborný garant konferencie

ZAUJíMAVOSTI

Konštanta n

Osou geodézie, vlastne geometrie i matematiky, je konštanta Jr.Na-
zýva sa Ludolfovo číslo podra Ludolfa van Ceulena (holandský
matematik), ktorý ho vypočítal v roku 1596.

Konštantu Jrpoužívame tak často, že sa ani nezamýšrame čo vobec
vyjadruje. Moderné učebnice geometrie nemajú miesto na to, aby
naznačili postup odvodenia číselnej hodnoty tejto konštanty. Pri ana-
lýze jej hodnoty nás napadne, že je to hodnota polovičnej dlžky jed-

notkovej kružnice ~ = Jr. Úlohu určenia obvodu kružnice a plochy
2

kruhu z velkosti polomeru kružnice označil Ludolf kvadratúra kru-
hu. Na výpočet!! použil rovnakú metodu ako Archimedes, ktorý vy-

2
chádzal z tvrdenia, že je možné vždy vpísať a opísať ku kružnici pra-
videlný mnohouholník o rovnakom počte strán. Vpísaný mnohou-
holník je vytvorený tetivami a opísaný mnohouholllÍk dOJY-čnicJWli.

Majme napr. šesťuholník (obr. 1), o ktorom platíOA =OB = AB =
= r = Sl' Rozdiel medzi obvodmi opísaného a vpísaného šesťuhol-
níka je 6s2 - 6sl• Všeobecne vždy platí, že dlžka oblúka kružnice je
vždy vačšia ako obvod vpísaného mnohouholníka a vždy menšia ako
obvod opísaného mnohouholníka.

Podfa obr. 1 pre dlžku strany opísaného šesťuholníka S2 platí

OE= ~ r- sr
4'

1S2=g'
1--

4

Postupne ďalej zhusťujme 6-uholník na 12-, 24-, až 6n-uholník.
Dlžku strany S3 vpísaného dvanásťuholníka do kružnice vypočítame
z pomeru strán podobných trojuholníkov dFBG a ~FB:

V trojuholníku FGB platí FG = 2r, FB = S3, FE = = r _~ r _~2

a 2r: S3 = S3 : ~ -~ r _~r). (4)

Po úprave, keď Sl = r = 1, dlžka strany vpísaného dvanásťuholníka
bude

Dlžku strany S4 opísaného dvanásťuholníka vypočítame podra rov-
nice (2).

S narastajúciom počtom strán pravidelných mnohouholníkov sa
budú rozdiely dlžok strán vpísaných a opísaných mnohouholníkov
zmenšovať, pretože obidva mnohouholníky sa budú tesnejšie a tes-
nejšie primýkať k obvodu kružnice.

Ak vypočítame pre určitý počet strán obvod vpísaného a opísa-
ného mnohouholníka zistíme, že niekolko desatinných miest vypo-
čítaného obvodu sa zhoduje. Potom možeme tvrdiť, že na daný po-
čet zhodných desatinných miest je obvod kružnice a obvod vpísaného
a opísaného mnohouholníka identický (pozri tabulku 1).

V tabulke 1 vidíme postupné približovanie sa polovičných obvo-
dov f vpísaného a opísaného polygónu do kružnice. Pri 768-uhol-

níku je rozdiel až na 6. desatinnom mieste. Ak sa uspokojíme s pi-
atimi desatinnými miestami možeme číslo 3,14159 považovať za
číslo, ktoré predstavuje polovicu oblúka kružnice o polomere r = 1,
čiže za číslo Jr.

Ludolf van Ceulen ho vypočítal na 35 desatinných miest t. j.
7T= 3,141592 65358979323846264338327950288 ... a na vý-
počet použil 107374 128 4-uholník.

Archimedes prerušil výpočet pri 96-uholníku a prehlásil, že 7T leží

medzi 3 !a 3 10.
7 71
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Počet strán o ' 'h ~ opísaného'2 vplsane o

mnohouholníka pre r = I mnohouholníka pre r = I

6 3 3,464101

12 3,1 05828 3,215390

24 3,132628 3, I59660

48 3,139350 3,146086

96 3,141031 3,142714

192 3,141451 3,141874

384 3,141566 3,141647

768 3,141592 3,141593

V 17. storočí Gottfried Wilhelm Leibniz (nemecký filozof, ma-

tematik, vedec a diplomat) určil rad TI = I - 1. + 1. - 1. + 1. - ... s tvr-
4 3579

dením, že číslo Jr nikdy nebude možné vypočítať, že je to číslo trans-
cendentné. Úplný dokaz transcendencie Jrpochádza od F. Linde-
manna z osemdesiatych rokov 19. storočia.

S úctou hodnotíme vedu minulých storoČí. Definícia konštanty
Jr predstavuje objav mimoriadneho významu s rozsiahlym využitím
vo všetkých prírodných vedách.

[I) COLERUS, E.: Od bodu k štvrtému rozmeru. Praha, Družstevní
práce 1939.417 s.

Pro/Ing. Ladislav Bitterer, PhD.,
Katedra 1ieodézie Stavehnej fa_kulty

Zilinskej univerzity v Ziline

Rekordní turistická mapa ČR

Druhý lednový pátek se na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2003 v Brně zrodil rekord z oblasti kartografie, který tu v jedné z vý-
stavních hal představili pracovníci kartografického vydavatelstvÍ
SHOCart ze_Zlínska. Podařilo se jim vytvořit sou lep největší turis-
tické mapy Ceské republiky (obr. 1).

Ke své práci měli k dispozici nejnovější podklady. Kompletní
ediční řada turistických map měřítka I : 50 000 (vydaná tímto vy-
davatelstvím) je vytvořena ze 72 listů turistických map formátu 960
x 660 mm. Pokrývá celé území Čech a Moravy včetně blízkého pří-
hraničí a byla dokončena několik týdnů před konáním veletrhu. Cel-
kový rozměr obří mapy 9,75 x 6,50 m byl přeměřen za dohledu ko-
misařů z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která v České republice
registruje podobné rekordy. Mapa, která zobrazuje asi 80 000 km"
území, byla zdokumentována pracovníky Muzea rekordů a kuriozit

z Pelhřimova a zaevidovánajako národní rekord, na což bude vyda-
vatelství vystaven certifikát. Rekordní mapa bude zapsána do české
národní knihy rekordů a po ověření bude zaslána dokumentace k zá-
pisu do mezinárodní Guinessovy knihy rekordů. Rekordní obří tu-
ristická mapa je uložena v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově,
kde je možno ji shlédnout s ostatními exponáty.

Nutno podotknout, že o podobný rekord, ovšem trochu složitější,
už po několik let usilují studenti, pedagogové a přátelé Lesnické fa-
kulty České zemědělské univerzity. Ti už v roce 1999 na panelu uni-
verzity při Kartografické konferenci v Bratislavě představili svůj
dlouholetý projekt a první dílčí výsledky. Z podkladu Autoatla-

su 1 : 100000 v Praze Suchdole překreslují po dílech do měřítka
I : 50 000 rovněž mapu České republiky, která po rozložení bude
mít stejný rozměr a navíc bude vytvořena téměř 800 autory. Projekt
by měl být dokončen za dva roky.

Ing. Petr Skála,
Lesnická jákulta ČZU \' Pra:e

Sbírka starých lesnických a jiných
map

Česká lesnická společnost byla organizátorem prvního veřejného
předvedení unikátní sbírky dokumentující krásu grafiky starých les-
nických a jiný~h map (obr. I). Jejím autorem je bývalý děkan Les-
nické fakulty Ceské zemědělské univerzity profesor Ivan Roček, je-
hož koníček má přímou vazbu na zaměření školy.
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Po roce 1990 se snadněji mohl dostat do archívů a tak po jedné
návštěvě Ustředního archívu v Praze a po prohlédnutí několika his-
torických map, na kterých hledal především lesy, začal usilovat o zís-
kání jejich kopií.

Pak přišel s nabídkou, že zajistí pro studium map v archívu věro-
hodné kopie, aby originály mohly zůstat v bezpečí, a přitom pořídil
další kopie pro účely školy.

S výsledky odvážného profesorova nápadu se proto nyní mohou
seznámit během studia budoucí lesní inženýři a v lednu to byli zase
členové České lesnické společnosti, kteří si během přednášky pro-
hlédlI téměř 40 kopií unikátů z pěti českých archívů.

V Ročkově sbírce jsou dokonce i důlní mapy s okolím, neboť
s touto činností byla těsně spojena i těžba dřeva.

,.Mám k mapám téměř citový vztah. Jsou zábavné. Mnohé mne
dovedly na místa, která jsem až nyní navštíví I, a do té doby znal ně-
kdy jen z kopie tři sta let staré mapy," doplnil sběratel. Nutno po-
dotknout. že některé kopie vzácných map už nyní zdobí Rytířský sál
v areálu Lesnické fakulty na zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Ing. Petr Skála.
Lesnickáfakulta ČZU v Praze

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)

6. dubna 2003 -Ing. Milan Kocáb, M. B. A., rodák ze Znojma. Ma-
turoval na geodetickém oboru Střední průmyslové školy stavební
v Brně, roku 1975 promoval na Stavební fakultě VUT v Brně, obor
geodézie a kartografie. Postgraduální studium absolvoval roku 1980

na ČVUT a roku 1982 na Fakultě pedagogické Univerzity Karlovy
s určením pro zahraniční experty. Roku 1996 dokončil postgradu-
ální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal titul ma-
nažera ve francouzském jazyce (M. B. A.), platný v Evropské unii.
Pracovní kariéru zahájil roku 1969 jako technik Geodézic Opava.
Od roku 1973 pracoval na Středisku geodézie Břeclav, v roce 1978
nastoupil do oddělení rozvoje vědy ČÚGK a poté pracoval jako ex-
pert na stavbě průmyslového komplexu Taher v Alžíru. V letech
1989-1993 působil jako profesor na Institutu Raba-Salé v Maroku.
Roku 1993 přišel do VÚGTK a stal se hlavním řešitelem Automa-
tizovaného informačního systému geodézie a kartografie (AlSG K),
který byl ukončen roku 1995. V součastnosti je hlavním řešitelem
Informačního systému pro lokalizaci kulturních nemovitých pa-
mátek na území ČR pro Ministerstvo kultury a zabývá se otázkami
tvorby a vedení digitální katastrální mapy a obchodní činností. Je
autorem a spoluautorem řady výzkumných zpráv, článků a refe-
rátů.

15. dubna 2003 - Ing. Milan Doležal, rodák z Ústí n. Orlicí, ředi-
tel Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí. Je absolventem oboru ge-
odézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze z roku 1972. Po studiu na-
stoupil do pracovního poměru na Středisku geodézie v Ústí nad
Orlící. S krátkým přerušením, kdy byl mimo resort, působí stále na
tomto pracovišti. Začínal zde jako technik, byl vedoucím čety, ve-
doucím oddílu i vedoucím střediska. V roce 1993 byl jmenován ře-
ditelem katastrálního úřadu. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti
z praktické činnosti v geodézii i katastru nemovitostí.

14. června 2003 - Ing. Antonín Procházka, rodák z Náchoda, od
podzimu roku 1990 učitel odborných předmětů Střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze. Po absolvování oboru geodézie a kar-
tografie Stavební fakulty ČVUT pracoval v lPS Praha a v podniku
zahraničního obchodu Merkuria v referátu dovozu geodetických pří-
strojů. V letech 1977-90 působíl jako geodet v technických službách
Československých aerolinií.

29. júna 2003 - plk. Ing. Peter Forgách. Narodil sa v Budapešti.
Na Slovensko - do Martína prišiel s rodíčmi v roku 1944. Po skon-
čení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1969 nastúpil do Inži-
nierskej geodézie, n. p., Bratislava - závod Žilina, kde vykonával
mapovacie práce. V roku 1971 bol aktivizovaný za vojaka z povola-
nia a nastúpil k 4. geodetickému oddielu (odriadu) v Českých Bu-
dějoviciach, kde v roku 1974 sa stal náčelníkom geodetického od-
dclenia. Neskór pósobil ako velitel' topografického oddielu v Písku.
V roku 1982 sa vracia na Slovensko do funkcie zástupcu náčelníka
Topografickej služby (TS) Východného vojenského okruhu v Tren-
číne. Siroká činnosť v odborných útvaroch TS, dobré organizačné
schopnosti a rozvážnosť pri riešení problémov prispeli k tomu, že
v roku 1990 bol vymenovaný do funkcie náčelníka TS Vojenského
velitel'stva Východ. Od I. I. 1993 do 30. 4. 1999 bol náčelnikom TS
Armády Slovenskej republiky (SR). Zaslúžil sa o dobrú koordináciu
spoločných úloh v oblasti geodézie a kartografie s rezortom Úradu
gcodézie, kartografíe a katastra SR.

14. apríla 2003 - doc. Ing. Jozef Čerňanský, PhD., pedagogický
pracovník Katedry kartografie, geoinformatiky a dial'kového pries-
kumu Zeme Prírodovedeckej fakulty (PríF) Univcrzity Komenského
(UK) v Bratislave. Rodák z Jablonového (okres Malacky). Po skon-
čení zcmemeračského inžínierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slo-
venskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Brátislave v roku 1961
nastúpil ako asistent na Katedru geodézie SvF SVŠT (teraz Slo-
venská technická univerzita). V rokoch 1962 až 1978 pracoval ako
výskumný pracovník Vedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT.
V rokoch 1962 a 1963 absolvoval postgraduálne štúdium Matema-
tické stroje - programovanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT.
Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1976.
V rokoch 1978 až 1981 pósobil ako odborný asistent, najmá pre
predmet fotogrametria. Za docenta pre odbor fotogrametria bol vy-
menovaný 1.9. 1981 na základe habilitačnej práce obhájenej v roku
1980. 1.9. 1996 prešiel na základe konkurzu na PríF UK, kde pred-
náša predmety: dial'kový prieskum Zeme (DPZ), zber priestorových
informácií o krajine, základy fotogrametrie (F), analytická F a di-
gítálna F. Je autorom I dočasnej vysokoškolskej učebnice, ktorá vy-
šla v dvoch vydaniach a autorom alebo spoluautorom 56 odborných
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a vedeckých prác, z toho 12 v zahraničných časopisoch. Výsledky
svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 24 výskumných správ
(ako zodpovedný riešitef alebo spoluriešitef). Bol zodpovedný rie-
šitef I projektu Vega a spoluriešitef 2 vedeckých projektov Vega.
Uspešne referoval na domácich a medzinárodných konferenciách
a sympóziách. Jeho vedeckovýskumná činnosť bola zameraná na-
jma na oblasť analytickej fotogrametrie, s aplikáciami na fotogra-
metrické meranie stavebných objektov. V súčasnej dobe rozvíja na-
jma oblasť digitálnej fotogrametrie, pričom sa sustreďuje na
automatizovaný zber informácií o krajine s využitím digitálneho fo-
togrametrického systému ImageStation. Tento systém bol využitý
najma pri vyhotovení ortofotomáp povodia rieky Hron a na moni-
torovanie zmien Národného parku Nízké Tatry. Je členom Odbor-
nej rady pre DPZ, členom komisie pre vedný odbor kartografia a ge-
oinformatika, členom komisie pre obhajoby doktorandských prác
a školitefom doktorandov a členom komisie pre výskum a mierové
využívanie vesmíru. Bol odborným garantom 3 fotogrametrických
konferencií s medzinárodnou účasťou. Významná bola jeho činnosť
aj vo vedecko-technickej spoločnosti.

16. dubna 2003 - Ing. Josef Lang, ředitel Zeměměřického a ka-
tastrálního inspektorátu v Plzni, rodák z chodského Klenčí pod Čer-
chovem. V roce 1961 absolvoval Zeměměřickou fakultu ČVUT
v Prazejako zeměměřický inženýr. Nastoupil do zaměstnání v bý-
valém Ustavu geodézie a kartografie v Plzni. Od té doby je jeho ži-
votní dráha spojená s resortními složkami v západních Cechách. Po
krátké technické praxi se stal vedoucím čety a od roku 1967 byl ve-
doucím oddílu. Od roku 1976 vedl oddělení přípravy výroby a od
roku 1991 byl vedoucím odboru inspekce a dohledu. Reditelem ZKI
byl v období 1993-2002. Kromě odborné problematiky patřila kjeho
aktivitám výuka geodézie na Střední průmyslové škole stavební
v Plzni a činnost ve zkušební komisi pro udělování oprávnění k ově-
řování geodetických prací. Zmínku si zaslouží také jeho publikační
činnost v GaKO.

21. dubna 2003 - doc. RNDr. Milan V.Drápela CSc., rodák z Brna.
Jako absolvent oboru geodézie Střední průmyslové školy stavební
v Brně pracoval v letech 1957-60 jako zeměměřický technik. Po
konkurzním řízení nastoupil v dubnu 1960 na katedru geografie Pří-
rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU), v Brně (tehdy
UJEP Brno), kde pracuje dosud. Externí studium geografie a kar-
tografie na MU zakončil v roce 1969, po rigorózním řízení získal
titul doktora přírodních věd v roce 1974. V roce 1981 po obhájení
disertační práce Kartografie životního prostředí održel vědeckou
hodnost kandidáta geografických věd pro vědní odor kartografie.
V roce 1995 se habilitoval prací vývoj moravské kartografie. Je čle-
nem Kartografické společnosti CR, komise ICA-Theoret. Fields
a Definit.in Cartogr. a dalších vědeckých společností, odborných
a oborových komisí. Je nositelem Zlatého odznaku ČSSZ a dalších
ocenění. Knižně vyšly jeho Vybrané kapitoly z kartografie (Praha,
SPN 1983), Monumenta delineationum Moraviae auctore I. A. Co-
menio (Brno, UJEP 1984) reprezentační pamětní tisk ke 400. výročí
narození J. A. Komenského (Brno, MU 1992) a další. Je dále spo-
luautorem publikace Mapy z fondů rajhradského archivu, sv. I (Brno,
MVS 1995). Celkem publikoval na 60 titulů. Specializuje se na te-
matickou kartografii, kartografickou semiotiku, dějiny moravské
kartografie. Zvláštní pozornost věnuje Komenského mapě Moravy,
ke které publikoval téměř 30 prací. U této mapy prokázal existenci
nejstaršího vydání již z roku 1624, tedy staršího než dosud známého
z roku 1627, a řadu dalších původních poznatků zásadního vý-
znamu.

27. dubna 2003 - Ing. Ivo Weitosch, rodák z Prahy. Po roce 1985
vedoucí Střediska geodézie v Litoměřicích. Po ukončení vysoko-
školského studia na ČVUT v Praze v roce 1963 nastoupil v re-
sortu ČÚGK u bývalého Oblastního ústavu geodézie a kartogra-
fie v Liberci. Prošel různými pracovními funkcemi, převážně
působil jako odpovědný geodet a vedoucí oddílu inženýrské geo-
dézie. V letech 1978-80 absolvoval postgraduální studium inže-
nýrské geodézie na Stavební fakultě CVUT v Praze. Za dosažené
výsledky mu byla udělena řada podnikových a resortních vyzna-
menání.

30. dubna 2003 - doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc., rodák z Jan-
kovské Lhoty. Po absolvování Střední průmyslové školy hornické
v Příbrami vystudoval roku 1957 obor důlního měřictví na Hor-
nicko--geologické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě.
Praxí prošel v důlních závodech v Příbrami a ve Spišské Nové Vsi.
Roku 1965 nastoupil na katedru důlního měřictví VŠB jako vý-
zkumný pracovník, později se stal odborným asistentem. Zabývá
se především teorií chyb, mapováním lomů a vlivy poddolování.
Kandidátskou dísertační práci obhájil roku 1973. Roku 1992 ob-

hájil habilitační práci a byl jmenován docentem. Je autorem nebo
spoluautorem 4 učebnic, 12 skript a 14 oponovaných výzkumných
prací.

1. mája 2003 - doc. Ing. Erich Geissé, PhD., pedagogícký pracov-
ník Katedry mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Narodil sa v Kežmarku. Po absolvování zememeračského inžínier-
stva na SvF Slovenskej vysokej školy techníckej (SVŠT) v Brati-
slave v roku 1962 nastúpil do Pofnohospodárskej investorskej správy
v Bratislave ako zodpovedný projektant. V októbri 1964 prešiel na
KMPÚ SvF SVŠT (teraz STU) ako odborný asistent. Vedeckú hod-
nosť kandidáta vied získal v roku 1978. Od školského roku
198911990 prednáša predmety: pozemk9vé úpravy (PÚ), ~onitácia
a oceňovanie pozemkov a realizácia PU. Vedúcim KMPU bol od
15. 1. 1990 do 1. 2. 1997. Za docenta pre odbor PÚ bol vymenovaný
1. 1. 1991. Je spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej učebnice
"Pozemkové úpravy", 6 dočasných vysokoškolských učebníc, via-
cerých metodických návodov z PÚ a Technického slovníka maďar-
sko-slovenského a slovensko-maďarského. Ako uznávaný odborník
z PÚ napísal učebné texty (4) pre Agroinštitút Nitra, Ministerstvo
pódohospodárstva (MP) Slovenskej republiky (SR) a Ústav pre vý-
chovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
Zvolen. Je zodpovedným riešitefom metodických návodov z PÚ pre
MP SR. Aktívne sa zapája do riešenia výskumných úloh ako zod-
povedný riešitef (5) a spoluriešitef (10). Má úspešnú prednáškovú
činnosť doma i v zahraničí a nadviazal osobné kontakty s Technic-
kou univerzitou v Mníchove a vo Viední a s Pozemkovými úradmi
v Insbrucku, v Mníchove, v Sankt Poltne a vo Viedni. V oblasti PÚ
spolupracuje s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a s MP
SR.

20. května 2003 - Ing. Zdeněk Haša, ředitel bývalé Krajské geo-
detické a kartografické správy pro Severomoravský kraj v Opavě
(KGKS). V roce 1961 ukončil studium zeměměřického inženýrství
na ČVUT v Praze. Poté nastoupil jako techník u tehdejšího Oblast-
ního ústavu geodézie a kartografie v Opavě. V letech 1972-74 byl
vedoucím Střediska geodézie v Bruntále, poté byl jmenován ředite-
lem KGKS. Od roku 1976 byl předsedou Krajského výboru Spo-
lečnosti geodézie a kartografie Ceskoslovenské vědeckotechnické
společnosti. Jeho pracovní výsledky a odborná i spolková činnost
byly oceněny rezortními vyznamenáními.

21. května 2003 - Ing. Stanislav Ježek, rodák z Tábora, ředitel Ka-
tastrálního úřadu v Táboře. Maturoval na táborské jedenáctiletce a po
absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v roce 1961 nastoupil na
tehdejší Středisko geodézie v Táboře jako zeměměřický inženýr. Jeho
odborná dráha začala od technika, dále přes vedoucího čety, vedou-
cího rajonu a oddílu až po funkci vedoucího střediska. V roce 1993
byl jako zkušený odborník jmenován ředitelem katastrálního úřadu
a v této funkci působil do 31. 12. 1998.

23. května 2003 - Miloslav Pinc. K resortu nynějšího ČÚZK na-
stoupil v roce 1957 po ukončení studia na Střední průmyslové škole
zeměměřické v Praze. U Oblastního ústavu geodézie v Liberci pra-
coval jako technik, vedoucí čety a vedoucí oddílu. Vzhledem k do-
sahovaným výsledkům a pracovním předpokladům byl v roce 1971
jmenován do funkce vedoucího Střediska geodézie v Lounech. Poté
zastával po několik let funkci vedoucího detašovaného pracoviště
v Žatci (do konce roku 2(01).

25. května 2003 - Ing. Pavla Bečičková, dříve vedoucí oddělení
ekonomických informací a cen Českého úřadu geodetického a kar-
tografického v Praze. Zastávala postupně různá funkční místa v or-
ganizacích resortu. V letech 1974-84 byla zaměstnána u Geodézie
Praha ve funkci vedoucí Střediska geodézie pro okres Praha-západ.
Iniciativně se podílela na řízení vývoje cen a na oborové aplikaci sta-
tistiky a účetnictví.

22.júna 2003 - Ing. František Pomšár. Rodák z Bratislavy. Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1961 nastúpil do Ústavu
geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bra-
tislave - Stredisko geodézie (SG) v Galante, kde pracoval na úseku
geometrických plánov (GP). V roku 1962 prešiel do SG pre hlavné
mesto Bratislavu, kde pokračoval v prácach na úseku GP, reambu-
lácie a od roku 1963 ako vedúci tohto SG. Od roku 1968 vykonával
funkciu hlavného geodeta pre bývalý Západoslovenský kraj. V júni
1969 emigroval aj s rodinou cez Viedeň (kde do septembra pra-
coval ako pomocný robotník v Centrálnej nemocnici) do Šyaj-
čiarska. Tu pracoval najskór v súkromnej geodetickej firme
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v meste Biel (kantón Bern) ako geodet-kreslič. 1. 1. 1971 prešiel
do obce Horgen (kantón Zlirich), kde bol zvolený za obecného ze-
memerača. Tu až do roku 1996, t. j. do odchodu do dochodku, za-
bezpečoval podklady pre pozemkovú knihu (GP) a popri tejto hlav-
nej činnosti sa venoval tvorbe digitálnej mapy obce, ktorú aj
dokončil. Je príkladom slovenského geodeta, ktorý sa dobre uplat-
nil v zahraničí. V súčinnosti žije striedavo v Bratislave a pri Ba-
latone (Maďarsko).

3. apríla 2003 - Ing. Vojtech Binder. Rodák z Komárna. Po skon-
čení odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinier-
skeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Geodetického ústavu v Bra-
tislave, kde vykonával mapovacie práce. V roku 1960 prešiel do
Ústavu geodézie a kartografie (neskor Oblastný ústav geodézie
a Správa geodézie a kartografie) v Bratislave ako vedúci Strediska
geodézie (SG) v Čalove (teraz Vefký Meder) a od roku 1961 ve-
dúci SG v Dunajské Strede. Vo funkcii vedúceho SG, ktorú vy-
konával do 31. 1, 1990, sa výrazne zaslúžil o rozvoj evidencie ne-
hnutefností v okrese Dunajská Streda. Popri tejto funkcii plnil
zložité úkoly spojené s výstavbou prevádzkovej budovy SG (pra-
covisko navštevovali aj zahraničné delegácie geodetických služieb
- GS), venoval sa zlepšovatefskej činnosti (autor 11 zlepšovacích
návrhov), v rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štú-
dium odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT
a aktívne spolupracoval s GS Maďarskej republiky. V dobe od I.
2. 1990 do 31. 12. 1990 bol podpredsedom Mestského národného
výboru v Dunajskej Strede. 1. 1. 1991 sa vrátil do SG do funkcie
vedúceho oddelenia informácie a dokumentácie. Od 1. 1. 1993 do
3.4. 1993, t. j. do odchodu do dochodku vykonával funkciu ve-
dúceho oddelenia právnych vzťahov Správy katastra v Dunajskej
Strede Katastrálneho úradu v Bratislave. Je nositefom rezortného
vyznamenania.

6. května 2003 - Ing. Zdeněk Andreas, dříve ředitel bývalé Kraj-
ské geodetické a kartografické správy pro Jihočeský kraj (KGKS)
v Českých Budějovicích. Po ukončení studia na Fakultě země-
měřické ČVUT v Praze v r. 1957 nastoupil do Oblastního ústavu ge-
odézie a kartografie v Českých Budějovicích. V roce 1979 se stal
pracovníkemjihočeské KGKS a od 1. 1. 1982 jeiím ředitelem. Ak-
tivně se podílel i na práci odborné skupiny při Ustřední radě Čes-
koslovenské vědeckotechnické společnosti. Je nositelem resortního
vyznamenání.

21. května 2003 - Ing. Milan Sevčík, rodák ze Zlína, ředitel Ka-
tastrálního úřadu v Kroměříži. Absolvent Fakulty zeměměřické
ČVUT z r. 1957. Dřívější ředitel sekretariátu předsedy Českého
úřadu geodetického a kartografického (1984-1991). Do r. 1983 byl
vedoucím Střediska geodézie ve Zlíně. Od 14. 6. 1991 působil ve
funkci vedoucího Střediska geodézie v Kroměříži a k I. I. 1993 byl
jmenován ředitelem KÚ v Kroměříži. Jeho práce byla oceněna řa-
dou rezortních vyznamenání.

28. května 2003 - Ing. Jan Wawrosz, dřívější vedoucí Střediska geo-
dézie Frýdek-Místek, absolvent Fakulty zeměměřické ČVUT z r.
1957. Do r. 1966 vedoucí měřického oddílu Geodézie Opava v Třinci.
V letech 1957-1964 se jako zaměstnanec Agroprojektu Opava zú-
častnil hospodářsko-technických úprav půdy v pohraničních hor-
ských obcích. Jeho odborná i společensky prospěšná činnost byla
opakovaně oceněna.

23. dubna 2003 - Ing. Ladislav Kebísek, dřívější náčelník topo-
grafické služby Federálního ministertva národní obrany (FMNO).
Rodák z Horního Smí; vystudoval v r. 1956 obor geodézie a karto-
grafie na Vojenské akademii v Brně. Poté pracoval v řadě odborných
funkcí u ústavů a útvarů topografické služby FMNO. Byl dlouhole-
tým členem Stálé československo-polské hraniční komise, po mnoho
let působil v komisích pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT
v Praze. Jeho tvůrčí a zodpovědná práce byla oceněna řadou čs. i za-
hraničních vyznamenání. Do zálohy odešel v roce 1990 a poté se an-
gažoval jako geodet v resortu Ministerstva dopravy.

16. května 2003 - doc. Ing. Vladimír Krátký, CSc., významný svě-
tový fotogrammetrik. Absolvoval Vysokou školu technickou v Brně.

V letech 1951-1968 působil na Vojenské akademii v Brně, v letech
1968-1986 v National Research Council v kanadské Ottawě. V ob-
dobí 1984-1988 byl prezidentem V.komise Mezinárodní společnosti
fotogrammetrie a dálkového průzkumu (lSPRS).

20. května 2003 - Ing. Vladimír Boček. Rodák z Prahy. Země-
měřické inženýrství absolvoval na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT roku 1951. Po vojenské základní službě prošel bohatou praxí
ve Státním ústavu dopravního projektování (1953-57), do roku 1970
působil v seismickém průzkumu v podnicích Geologický průzkum
Praha a Geofyzika Brno. Do odchodu do výslužby v roce 1988 byl
odpovědným geodetem Geodézie Praha při výstavbě metra, později
QO několik let odborným asistentem katedry speciální geodézie FSv
ČVUT v Praze.

27. mája 2003 - Ing. Stefan TisovČík. Narodil sa v Širkovciach
(okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní odboru zememeračského
inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1952 na-
stúpil do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu
v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický
a kartografický ústava neskor na Geodetický ústav. Najskor praco-
val na mapovacích prácach v mierke 1:5000. Od roku 1955 pokra-
čoval v prácach na kartografickej tvorbe máp v mierkach 1:25 000
a 1:50 000, a to najskor ako revízor, potom vedúci oddielu a pre-
vádzky. V dobe od 1. 9. 1958 do 30.6. 1960 pracoval v Správe ge-
odézie a kartografie na Slovensku (SGKS) ako technológ kal10gra-
fickej tvorby máp. Po územnej reorganizácii SGKS pOsobil v Ustave
geodézie a kartografie (neskor Oblastný ústav geodézie a Správa geo-
dézie a kartografie - SGK) v Bratislave ako vedúci Strediska geo-
dézie v Trnave (1. 7. 1961 až 31. 5. 1974). Od 1. 6. 1974 pracoval
v SGK, kde mal na starosti referát technicko-hospodárskeho ma-
povania. 1. 4. 1976 prešiel do Výskumného ústavu geodézie a kar-
tografie v Bratislave, kde sa zapojil do riešenia výskumných úloh.
Výsledky výskumnej činnosti hrnul do 4 výskumných správa 10
odborných prác. Od roku 1979 až do odchodu do dóchodku, t. j.
do 30. 9.1989, sa venoval tvorbe a metodickému usmerňovaniu
technických predpisov v rezorte Slovenského úradu geodézie
a kartografie. Je súdnym znalcom z odboru geodézia a kartogra-
fia.

28. mája 2003 - Ing. Ladislav Bábíček. Narodil sa v Mistříně (dnes
Svatobořice - Mistřin, okres Hodonín - Česká republika). Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na Vysokej škole technickej
v Brne v roku 1951 nastúpil do družstva Geoplán (od roku 1953 Geo-
metra, n. p.) v Zlíně, kde pracoval na úlohách inžinierskej geodézie.
I. 1. 1954 prichádza do rezortu geodézie a kartografie., Najskor pra-
coval v Oblastnom ústave geodézie a kartografie (OUGK) v Brne
a 6. 12. 1954 prechádza do OÚGK v Bratislave (neskor Ústav geo-
dézie a kartografie a Oblastný ústav geodézie), kde do 31. 12. 1972
vykonával funkciu vedúceho Okresného meračského strediska (od
roku 1960 Strediska geodézie) v Nových Zámkoch. 1. 1. 1973 pri-
chádza do Slovenského úradu geodézie a kartografie ako vedúci kon-
trolného útvaru. Od 1. 7. 1975 do 31. 12. 1978 vykonával funkciu
riaditefa Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej
Bystrici. Pod jeho vedením dosiahla KSGK pozoruhodné pracovné
výsledky. Od 1. 1. 1979 až do odchodu do dochodku, t. j. do 28. 2.
1990, vykonával funkciu ekonomického námestníka riaditefa Geo-
detického ústavu, n. p., (od 1. 7.1989 š. p.) Bratislava. Je nositefom
rezortných vyznamenaní.

30. května 2003 - Ing. Miloš Vondruška, bývalý zástupce vedou-
cího provozu geodetických prací pro investiční výstavbu a budování
metra v Geodézii, n. p., Praha. Pracoval ve Státnim projektovém
ústavu pro speciální stavby v Praze. Později ve funkci odpO\;ědného
geodeta na pražských sídlištích. V roce 1964 přešel na Ustřední
správu geodézie a kartografie, kde mimo úkolů inženýrské geo-
dézie, úspešně splnil i úkol zavedení a legalizace instituce odpo-
vědných geodetů. V r. 1969 byl vyslán se skupinou geodetů jako
expert do Alžíru. Více jako dva roky působil v Oranu jako vedoucí
detašovaného pracoviště. Po skončení expertizy nastoupil do Geo-
dézie, n. p. Praha, kde byl nejdříve jmenován odpovědným geode-
tem pro metro a hned vzápětí nastoupil do funkce zástupce ve-
doucího provozu. Byl znám též z Geodetického a kartografického
obzoru a z přednáškové činnosti. Jeho práce byla oceněna řadou
uznání.

9. června 2003 - Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., profesor
Ústavu geodezie Fakulty stavební Vysokého učení technického
v Brně. Rodák z Humpolce. Po ukončení studia zeměměřictví na Vy-
soké škole technické v Brně v r. 1951 působil až do roku 1995 jako
vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně. Přednášel geo-
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dézii a geodetické výpočty, v r. 1965 byl pověřen zavedením před-
mětu elektronické geodetické přístroje a od r. 1975 přednášel také
vyrovnávací počet. V letech 1970-1988 byl též externím učitelem
na Fakultě stavební VUT v Brně, kde od r. 1995 působí jako profe-
sor geodezie. Vědeckou hodnost DrSc. získal v r. 1980 a v následu-
jícím roce byl jmenován profesorem. Rozsáhlá je jeho vědecká a od-
borná činnost: spolupracoval na přípravě vyrovnání Jednotné
astronomicko-geodetické sítě (JAGS), na geodetickém zabezpečení
radiolokačních pátračů, na moderních vytyčovacích metodách pří-
hradových mostů, na převodu geodetických polohových základů do
ETRS 89 (European Terrestrial Reference System). V letech
1976-1980 se podílel na výzkumných pracích v KAPG. Spolupra-
coval na odvození závislosti systematických chyb měření délekAGS
na výškovém úhlu Slunce. Cenné jsou jeho práce pro zavedení no-
vých metod výpočtu deformací a posunů u vodních staveb, při pře-
vzetí metodiky zaměřování polohy radiolokačních zařízení, převzetí
analýzy polohové přesnosti Základního polohového bodového pole
(ZPBP) v S-42/83, při určení kvality identických bodů družicové sítě
DOPNUL v S-42/83, při převzetí nové metodiky výpočtu poloho-
vých bodů ZPBP převedených do ETRS 89 a v neposlední řadě vě-
deckovýzkumná spolupráce pro Topografickou službu Armády ČR.
Je dlouholetým předsedou respektive členem komisí pro státní zá-
věrečné zkoušky na VUT v Brně a STU v Bratislave; byl předsedou
nebo členem několika desítek jmenovacích a habilitačních komisí
pro obor geodezie na vysokých školách v Praze, Brně a Bratislavě,
po dvacet let (1971-1991) zastával funkci vědeckého tajemníka Spo-
lečnosti geodezie a kartografie ČSVTS a byl členem Národního ko-
mitétu a národním delegátem pro FIG (Mezinárodní federace země-
měřičů). Jako aktivní účastník mnoha sympozií, konferencí
a seminářů přednesl řadu odborných referátů doma i v zahraničí
a často byl iniciátorem a garantem odborných akcí. Publikační čin-
nost zahrnuje přes padesát výzkumných zpráva studií, pět vyso-
koškolských učebnic a sedm učebních textů, desítky odborných
a vědeckých článků v českém, německém, anglickém a ruském ja-
zyce.

18. června 2003 - Ing. Jaroslav Hybášek, odborný asistent katedry
geodézie Fakulty architektury a stavitelství Vysokého učení tech-
nického v Brně (od r. 1973). Předtím působil na Vysoké škole tech-
nické a na Vojenské akademii, Brno jako pedagog. Praxí prošel v pod-
niku Geofyzika Brno ve funkci hlavního geodeta. V Československé
vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) byl předsedou Krajského
výboru Společnosti .,geodézie a kartografie v Brně a členem pléna
Ustředního výboru CSVTS (1964-1982). V této funkci se zúčastnil
mezinárodní kartografické konference ICA (International Carto-
graphic Association) v Moskvě v r. 1976. Je nositelem resortního vy-
znamenání ,,Nejlepší pracovník Ministerstva paliv" (1960) a řady
čestných uznání.

27. června 2003 - akademik Václav Ducha, dřívější místopředseda
Československé akademie věd a ředitel Geofyzikálního ústavu
ČSAV. Byl řádným profesorem geofyziky na Univerzitě Karlově
a světově uznávaným odborníkem v oboru geomagnetismu a vlivu
sluneční činnosti na zemské klima. V letech 1947 až 1951 vystudo-
val zeměrněřictví na ČVUT v Praze. Po absolutoriu nastoupil jako
vědecký aspirant do Fyzikálního ústavu ČSAV, kde stál u zrodu ny-
nějšího Geofyzikálního ústavu AV ČR. Zpočátku se věnoval studiu
geomagnetického pole na území bývalé ČSSR. V roce 1958 úspěšně
obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1966 pak práci doktor-
skou. V roce 1970 byl ustanoven do funkce ředitele Geofyzikálního
ústavu ČSAV. V roce 1973 byl zvolen členem korespondentem
ČSAV a v roce 1981 jmenován akademikem. Od roku 1987 zastával
významnou funkci místopředsedy ČSAV.Během uplynulých období
byl zvolen také do různých významných mezinárodních funkcí. vý-
sledky svých výzkumů publikoval ve více než 160 původních vě-
deckých pracích, přičemž významné místo zde zaujímá studium sou-
vislostí mezi sluneční činností a vývojem počasí ve střední Evropě,
týkající se v podstatě dlouhodobé předpovědi počasí pro potřeby ná-
rodního hospodářství. Od svého nástupu do funkce ředitele Geofy-
zikálního ústavu ČSAV usiloval o průběžné zlepšování a rozvoj spo-
lupráce mezi vědeckovýzkumnou základnou resortu geodézie
a kartografie a ČSAV.

30 apríla 2003 - Ing. Rudolf Klajban. Rodák z Valaskej (okres
Brezno). Na Katedru geodetických základov a mapovania Fakulty
stavebného a zemeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVST) v Bratislave nastúpil 11. 1. 1952 ako dielenský

učitel. Od roku 1957 bol preradený medzi pracovníkov výskumnej
a vývojovej základne. V roku 1960 popri zamestnaní skončil zeme-
meračské inžinierstvo a postupne sa vypracoval na uznávaného od-
borníka v oblasti konštrukcie, rektifikácie a testovania geodetických
prístrojov a meradiel, etalóvania (komparácie) meradiel a metroló-
gie uhlov a dfžok. Má velký podiel na vybudovaní geodetického la-
boratória a Astronomicko-geodetického observatória Katedry geo-
detických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) SVST (teraz
Slovenská technická univerzita). Na základe jeho odbornej úrovne
mu bol v roku 1977 priznaný kvalifikačný stupeň samostatný ve-
decko-technický pracovník. Je publikačne činný a dlhodobo sa zú-
častňoval aj na pedagogickej činnosti KGZ SvF SVST, najma pri ve-
dení a recenziách diplomových prác. Do d6chodku odišiel 31. 10.
1986.

2. dubna 1908 - před 95 lety se narodil Ing. František Pliska, bý-
valý vedoucí Střediska geodézie v Hranicích a Novém Jičíně, rodák
z Týna nad Bečvou. Po studiích pracoval řadu let v katastrální mě-
řické službě v Žilině, Kyjově a Židlochovicích, později působil v re-
sortu Ministerstva zemědělství. Po odchodu do důchodu pracoval ak-
tivně na odboru výstavby tehdejšího Městského národního výboru
v Hranicích. Zemřel v lednu 1997 v Hranicích.

6. dubna 1903 - před 100 lety se narodil v Praze Ing. Jaroslav Slitr,
bývalý pracovník oddělení technické inspekce tehdejší Ústřední
správy ~eodézie a kartografie. Po studiích zeměměřického inženýr-
ství na CVUT v Praze pracoval v katastrální měřické službě a po-
zději se věnoval převážně problémům topografického mapování. Stál
při tvorbě topografické mapy 1:10 000 a byl tvůrcem vzorového li-
stu této mapy. Byl spoluautorem učebnice "Topografie", kterou vy-
dal v SNTL v r. 1962 společně s Ing. Dr. Boguszakem. Jeho práce
byla vždy vysoce hodnocena. Zemřel v Praze.

14. dubna 1913 -před 90 lety se narodil Ing. Valerian Žatecký, pra-
covník dřívějšího n. p. Geodézie Opava, aktivní funkcionář Cesko-
slovenské vědeckotechnické společnosti. Zasloužil se o propagaci
a tvorbu technických filmů z oboru geodézie a kartografie. Zemřel
v Přerově.

15. dubna 1933 - před 70 lety se narodil v Praze Ing. Josef Kurka,
dřívější vedoucí útvaru řízení výroby Geodézie Praha. Po ukončení
studia na ČVUT v Praze v r. 1957 nastoupil k tehdejšímu Oblast-
nímu ústavu geodézie a kartografie v Liberci. Získal zde bohaté zku-
šenosti v oboru mapovacích prací, budování polohových bodových
polí a zeměměřických prací při budování průmyslových podniků.
V roce 1971 přešel do pražského podniku, kde zastával řadu vedou-
cích funkcí. Za dobré pracovní výsledky byl několikrát oceněn re-
zortními vyznamenáními. Aktivně působil také v bývalé Českoslo-
venské vědeckotechnické společnosti. Zemřel 4. 1. 1991 v Praze.

16. dubna 1948 - před 55 lety byl ve Sb. z. a n. vydán zákon č. 82
o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapo-
vání (zeměměřický zákon). Účinnosti nabyl pak dnem vyhlášení
dne 28. 4. 1948. Tím byl dán zákonný podklad k soustředění geo-
detické a kartografické služby.

17. dubna 1913 - před 90 lety se narodil v Telči Ing. Jaroslav
Chutný, odborný asistent na Ústavu geodézie na České vysoké škole
technické v Brně. Stal se, spolu se 60 jinými vlastenci, obětí hro-
madné vraždy spáchané ustupujícími příslušníky vojsk SS ve Vel-
kém Meziříčí v před večer ukončení 2. světové války a osvobození
města 7. 5. 1945.

17. apríla 1913 - pred 90 rokrni sa narodil vo Vavrišove (okres Lip-
tovský Mikuláš) Ing. Vladimír Perdek. Zememeračské inžinierstvo
študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1933 až
1937). V roku 1939 nastúpil do železničnej stavebnej správy Čes-
koslovenských štátnych dráh v Žiline, kde prešiel r6znymi funkcia-
mi až po náčelníka meračsko-dokumentačnej kacelárie v Košiciach.
V novembri 1954 prišiel do rezortu geodézie a kartografie a bol po-
verený funkciou vedúceho Okresného meračského strediska (od roku
1960 Strediska geodézie) v Liptovskom Hráqku. Od mája 1962 do
decembra 1967 vykonával funkciu riaditefa Ustavu geodézie a kar-
tografie v Žiline a v rokoch 1968 až 1972 funkciu hlavného geodeta
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pre bývalý Stredoslovenský kraj v Oblastnom ústave geodézie v Bra-
tislave. Od I. I. 1973 do 30. 6. 1975 vykonával funkciu riaditela
Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici. Bol no-
sitelom rezortných vyznamenaní. Zomrel I. 8. 1979 v Žiline.

22. dubna 1928 - před 75 lety se narodil Ing. Jiří Simek, vedoucí
geodetické skupiny Projektového ústavu hl. m. Prahy. Po studiích na
CVUT v Praze pracoval nejprve v resortu geodézie a kartografie, od-
kud přešel do Projektového ústavu, Praha. Zasloužil se o tvorbu Tech-
nické mapy hl. m. Prahy v měř. 1:500 v letech 1965-1971. Rozsá-
hlá byla jeho činnost veřejná v Československé vědeckotechnické
společnosti i na poli mezinárodním. Zastupoval Československo na
kongresech Mezinárodní federace zeměměřičů - FlG a byl členem
jedné z komisí této organizace. Málo je známo, že pro XVII. Kon-
gres FlG složil znělku, kterou se jednání kongresu v r. 1983 zaha-
jovalo; tohoto kongresu se již nemohl zúčastnit. Zemřel dne 25. 2.
1986 v Praze.

27. dubna 1923 - před 80 lety se narodil Ing. Jaroslav Karafiát,
v aktivní službě vedoucí Střediska geodézie Kroměříž (1969-1984).
Po absolvování Vysoké školy technické v Brně (1948) prošel praxí
u Stavoprojektu, Geoplánu a u n. p. Geometra ve Zlíně a v Brně. Do
resortní služby vstoupil u Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Brně v r. 1954. Jeho aktivní činnost byla zhodnocena udělením ti-
tulu "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" (1973). Na odpočinek ode-
šel v roce 1984. Zemřel 20. I. 2003 v Bystřici pod Hostýnem.

28. dubna 1928 - před 75 lety se narodil v Biskupcích, okr. Svitavy,
Ing. Zdeněk Koutný, vedoucí oddělení technického rozvoje Ob-
lastního ústavu geodézie a kartografie, Brno. Vystudoval země-
měřické inženýrství na ČVUT v Praze a od r. 1957 pracoval v re-
sortu geodézie a kartografie na OÚGK v Brně. Prošel různými
provozy, kde vždy díky svému širokému rozhledu uplatňoval myš-
lenky technického rozvoje a racionalizace zeměměřických prací. Ve-
řejně byl aktivně činný v Československé vědeckotechnické společ-
nosti a byl jedním z organizátorů velkých geodetických akcí "Burza
technických zlepšení" a "Dny nové techniky", pořádaných u příle-
žitosti mezinárodních veletrhů v Brně. Zemřel v plné pracovní čin-
nosti dne 20. 12. 1981 v Brně.

30. apríla 1913 - pred 90 rokmi sa narodil v 2elezníku (dnes časť
obce Sirk) v okrese Revúca Ing. Viktor Wlachovský. Zememerač-
ské inžinierstvo absolvoval na Vysokej škole technickej v Brne v roku
1936. V roku 1939 nastúpil do Katastrátneho meračského úradu
v Bratislave. V roku 1943 absolvoval stáž z fotogrametrie vo firme
Car! Zeiss Jena. Po návrate z Jeny, ako pracovník fotogrametrického
vymeriavania Ministerstva financií, budoval spolu s Ing. J. Jenis-
chom Fotogrametrický ústav pre Slovensko (FOTÚS) a po jeho uzá-
konení v roku 1947 sa stal jeho prvým prednostom (1947 a 1948).
Od roku 1950, keď bol FOTÚS spolu s ďalšími geodetickými inšti-
túciami zlúčený do Slovenského zememeračského a kartografického
ústavu v Bratislave prechádza na tento ústav, ktorý bol premenovaný
na Geodetický, topografický a kartografický ústava neskor na Geo-
detický ústav. Tu sa pričinil o dobudovanie mapového diela v mierke
1:25 000. V rokoch 1958 až 1968 pracoval v Oblastnom ústave geo-
dézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie)
v Bratislave ako vedúci oddielu, projektant a vedúci projektant.
V roku 1968 prešiel do Inžinierskej geodézie n. p., Bratislava ako
vedúci prevádzky inžinierskej geodézie a po vytvorení Geodézie,
n. p., Bratislava ako vedúci prevádzky evidencie nehnutefností, kde
posobil až do 31. 12. 1978, t. j. do odchodu do dochodku. Bol nosi-
telom rezortných vyznamenaní. Zomrel 24. 12. 1983 v Bratislave.

13. května 1878 - pred 125 roky se narodil Ing. JosefSouček, spo-
luzakladatel Spolku českých geometrů v r. 1913. Zemřel8. 2. 1955.

24. května 1913 - před 90 lety se narodil plk. prof. Ing. Dr. Bed-
řich Chrastil, profesor geodézie na Vojenské akademii v Brně, ná-
čelník katedry geodézie. Za války byl přes 2 roky vězněn pro odbo-
jovou činnost. Po válce končí studium zeměměřického inženýrství
a stává se v r. 1945 odborným asistentem na Ústavu nižší geodézie
VUT v Brně. Pedagogické práci zasvětil větší část své odborné čin-
nosti. V r. 1951 je jmenován docentem a v r. 1963 řádným profeso-
rem nižší geodézie. V r. 1955-58 byl náměstkem předsedy Ústřední
správy geodézie a kartografie. Na škole zastával řadu vedoucích
funkcí. Cetná byla i jeho publikační činnost, pro posluchače zpra-
coval několik skript. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání.
Zemřel 4. 5. 1985 v Brně.

3. júna 1928 - pred 75 rokmi sa narodil v Bratislave Ing. Mikuláš
Farkaš, CSc. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fa-
kulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vyso-

kej školy technickej v Bratislave (SVST) v roku 1953 nastúpil do
Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave.
Najskor vykonával práce triangulačné. Od roku 1956 až do smrti sa
venoval kartografii, a to: v Geodetickom, topografickom a karto-
grafickom ústave v Bratislave, v Kartografickom a reprodukčnom
ústave v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), v Kartogra-
fickom nakladaatelstve, odštepnom závode Bratislava a v Slovenskej
kartografii, n. p., Bratislava. Na týchto pracoviskách prešiel roznymi
funkciami. V rokoch 1965 až 1977 externe vyučoval na odbore geo-
dézia Strednej priemyselnej školy stavebnej (SpSS) v Bratislave.
V rokoch 1966 až 1968 absolvoval na Univerzite 17. listopadu
v Prahe štúdium jazyka anglického a v rokoch 1972 až 1975 prvý
beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na
Stavebnej fakulte SVST. V rokoch 1981 až 1987 posobil ako expert
na Kube vo funkcii poradcu pre výchovu stredných technických kád-
rov pre GaK. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1987. Bol autorom 2 učebníc z mapovania pre SpSS v Ha-
vane, autorom alebo spoluautorom 23 odborných prác v roznych ča-
sopisoch a v zborníkoch, 2 výzkumných správa 2 medzinárodných
terminologických slovníkov z kartografie (vydané v MR a v NSR).
Zomrel 14.7. 1990 v Bratislave.

12. června 1913 - před 90 lety se narodil v Prostějově Ing. Karel
Letocha, vedoucí Střediska geodézie v Prostějově. Po absolvování
ČVST v Brně nastoupil v r. 1935 ke katastrální měřické službě v UŽ-
horodu. Později prošel řadou zeměměřických prací od triangulace
až po nové měření. Tato rozmanitá praxe byla výbornou přípravou
pro funkci vedoucího střediska geodézie. Byl průkopníkem mecha-
nizace a automatizace prací na střediscích. Byl též publikačně činný
v našem odborném časopise. Jeho práce byla oceněna řadou uznání
a vyznamenání. Zemřel 3. II. 1989 v Hrubčicích u Prostějova.

16. června 1913 - před 90 lety se v Poličce narodil Ing. Jan Zá-
mečmK. Zeměměřické studium absolvoval s vyznamenáním na Vy-
soké škole technické v Brně v r. 1936. V r. 1938 nastoupil v Užho-
rodu na Hlavním finančním ředitelství. Po několika měsících přešel
k civilní firmě Prokop Base! v Třebíči, kde pracoval do r. 1942. Pak
působil u firmy Ing. A. Prokeš, na podzim 1945 nastoupil na Mě-
řický úřad města Znojmo, kde od r. 1951 zastával funkci měřického
komisaře. V r. 1952 působil krátkou dobu jako hlavní geodet vý-
chodoslovenských strojíren v Košicích, poté krátce v Geoplánu a od
r. 1953 jako ředite! družstva Geometra v Hradci Králové. Od I. I.
1954 byl hlavním inženýrem Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafie v Hradci Králové a od r. 1959 pak v témže ústavu vedoucím
oddělení technickoekonomické přípravy výroby (TEPV). Ředitelem
Inženýrské geodézie Praha se stalI. I. 1968. V r. 1970 až 1972 pů-
sobil ve funkci ředitele na ČÚGK. V letech 1973 až 1979 pracoval
v Geodézii Praha v útvaru TEPY. V následujících letech až do roku
1986 byl zaměstnán na Krajské geodetické a kartografické správě,
Praha. Následující tři roky pracoval v Ústředním archivu resortu
ČÚGK. Od r. 1990 byl odborným poradcem v Unii odborových
svazů, oddělení majetkovém, správním a delimitačním. Patřil k před-
ním českým geodetům, oporám našeho odvětví. Mimo již uvedené
aktivity byl od r. 1953 významným členem odborné skupiny inže-
nýrské geodézie Českého svazu geodetů a kartografů (dříve ČSVTS).
Dlouhá léta působil na ČVUT v Praze při státních závěrečných
zkouškách a své hluboké znalosti a praktické zkušenosti předával ně-
kolika generacím geodetů formou přednášek či článků zveřejňova-
ných i v našem časopisu. Zemřel 8. I. 1997 v Praze.

29. júna 1908 - pred 95 rokmi sa narodil v Prahe Ing. Karol Bar-
toš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Ceskom vyso-
kom učení technickom v Prahe (1926 až 1930), celý život zostal
verný geodézii a kartografii na Sloven§ku. Posobil v Dolnoll) Ku-
bíne (Katastrálny meračský úrad - KMU) a v Bratislave (KMU, Fo-
togrametrický ústav pre Slovensko a Slovenský zememeračský a kar-
tografický ústav). Zaslúžil sa o sústredenie geodetickej
a kartografickej služby. V roku 1954 bol vymenovaný Zborom po-
vereníkov Slovenskej národnej rady za prvého predsedu Správy geo-
dézie a kartografie na Slovensku. Posobil tiež ako honorovaný do-
cent na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Zomre!
8. 5. 1959 v Bratislave.

30. júna 1913 - pred 90 rokmi sa narodil v Banskej Stiavnici prof.
Ing. Pavel Višňovský. Zememeračské inžinierstvo skončil na Čes-
kom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1936 a nastúpil do
Katastrálneho meračského úradu v Banskej Bystrici, kde v rokoch
1941 až 1945 vykonával funkciu prednostu. V septembri 1945 pri-
chádza do zememeračského oddelenia Povereníctva Slovenskej ná-
rodnej rady pre financie, kde velkou mierou prispel k vybudovaniu
Fotogrametrického ústavu pre Slovensko v Bratislave a od I. 7.1948
do 31. 10. 1949 bol jeho prednostom I. 11. 1949 prechádza na Vy-



sokú školu pofnohospodársku a lesnícku v K9šiciach, kde ako su-
plent a od I. 4. 1950 docent budoval a viedol Ustav mapovania a fo-
togrametrie. Po presťahovaní Lesníckej fakulty (LF) v roku 1952, na
novozriadenú Vysokú školu lesnícku a drevársku (VŠLD - teraz
Technická univerzita) do Zvolena, stal sa vedúcim Katedry geodé-
zie a fotogrametrie (KGF). V roku 1957 bol vymenovaný za profe-
sora. Funkciu vedúceho katedry vykonával do 31. 8. 1981, kedy odi-
šiel do dochodku. Počas celej pedagogickej činnosti vynaložil veTa
úsilia pri vybudovaní KGF, ale aj LF a VŠLD najma ako akademický

funkcionár, a to dekan LF VŠLD (1952 až 1955), prorektor VŠLD
pre pedagogickú činnosť (1955 až 1963) a rektor VŠLD (1965 až
1969). Zaslúžil sa o rozvoj geodézie a fotogrametrie v lesníctve. Mal
rozsiah1u publikačnú, výskumnú a posudkovú Činnosť.Napísal3 do-
časné vysokoškolské učebnice, v spoluautorstve 2 celoštátne učeb-
nice pre vysoké školy lesnícke a pofnohospodárske a výše 30 ve-
deckých a odborných prác. Bol nositefom mnohých vyznamenaní
a pamiitných medailí. Zomrel 7. I. 1994 vo Zvolene.



Obr. 2 pohrad do rokovacej sály

Snímka: Ing. Š. Lukác\ KG SvF STU

Obr. 3 Časf účastníkov exkurzie na SVD GabNkovo - hrád::.a pri plavehnvch komorách (sprava prof Dr.
Ing. T. Wunderlich, Technická univerzita - TU Mníchov, prof Dr.-Ing. B. Witte, TU Bonn, Ing. M. Korbašová
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