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Testování kvazigeoidů na profilu měřeném
metodou GPS a nivelací

Ing. Petr Lukavec, Ing. Stanislav Tíirkott,
Doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.,

katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Testování přesnosti normálních (Moloděnského) výšek určených metodou GPS na testovacím profilu s využitím různých mo-
delů tíhového pole Země a testování možných závislostí této přesnosti na vzdálenosti mezi daným a určovaným bodem. Testo-
vání možných systematických tendencí rozdílů mezi výškami určenými metodou GPS a nivelací s využitím spektrální analýzy
a testování možné závislosti velikostí a tendencí těchto výškových rozdílů na geologickém a geomorfologickém členění bez-
prostředního okolí testovacího profilu.

The Testing oj Quasi-geoids along a Profile Measured both by GPS and Levelling Methods

Summary

The testing oj accuracy oj normal heights determined by GPS method along an empirical profile using different models oj
Earth 's gravity field and testing possible correlation oJthat accuracy with distance both oJfixed and unknown points. The tes-
ting oj possible systematic tendencies oj differences oj heights obtained by GPS and levelling using spectral analysis and tes-
ting possible correlation oj magnitude and tendency oj that height differences when geological and geomorphological struc-
ture along the profile is considered.

Vhodnou referenční plochou, dostatečně jednoduchou a zá-
roveň dostatečně dobře odpovídající skutečnému tvaru Země,
pro určování rovinných souřadnic je rotační elipsoid. Prob-
lémem je použití referenčního elipsoidu jako vztažné plochy
pro určování výšek vzhledem k tomu, že historicky nejběž-
nější, nejjednodušší, zároveň však nejpřesnější metodou ur-
čování výšek z měřených výškových rozdílů je nivelace, která
využívá jako referenční plochy geoid (kvazigeoid).

Problém využívání různých referenčních ploch se proje-
vuje zejména s nástupem technologie GPS (Global Positio-
ning System), kdy by bylo výhodné určovat s dostatečnou
přesností nejenom polohu, ale i výšku. K převodu elipsoi-
dických výšek na výšky vztažené vůči geoidu (kvazigeoidu)
je ovšem nutné znát vzájemný průběh (odlehlost a sklon)
těchto vztažných ploch s odpovídající přesností, což vede
k vytváření a zpřesňování modelů geoidu (kvazigeoidu).

Vedle reálného tíhového pole charakterizovaného potenciá-
lem W, jehož matematický popis je komplikovaný, uvažu-
jeme tíhové pole normální, které je dáno normálním tíhovým
potenciálem U. Máme-li vhodně definováno normální tíhové
pole Země (např. hladinový rotační elipsoid), můžeme dále
pracovat s malými rozdíly normálního potenciálu U a po-
tenciálu skutečného W, které nazýváme potenciálem poru-
chovým T. Hodnotu odlehlosti hladinových ploch těchto
dvou potenciálů (tedy např. elipsoidu a geoidu) v určitém
bodě pak získáme na základě analogie Brunsova teorému [1]

T
N=y' (1)

kde y= II VUlI je normální tíhové zrychlení na elipsoidu. Hod-
nota poruchového potenciálu je však neznámá a proto, vy-
jdeme-li z rovnosti T = W - U a utvoříme její záporný gra-
dient, dospějeme pří určitých zjednodušeních k základní
rovnici geodetické gravimetrie [1]

éfI' 1 Jr
- ---T+Lig=O
dh ydh '

kde je Lig = g(P1) - y(Po) tíhová anomálie (Pl je průmětem
bodu P ležícího na povrchu Země po skutečné tížnici na ge-
oid a Po je průmětem bodu P I ležícího na povrchu geoidu po
normále na elipsoid), g tíhové zrychlení a h převýšení mě-
řené podél normály k elipsoidu. Rovnice (2) vyjadřuje vztah
mezi měřením a výpočtem zjistitelnou hodnotou Lig a ne-
známým poruchovým potenciálem T. Jedná se o okrajovou
podmínku (hodnoty Ligznáme pouze na povrchu geoidu). Za-
jistíme-li, aby vně geoidu nebyly žádné hmotnosti, pak při
vhodné volbě normálního tíhového pole U poruchový po-
tenciál splňuje Laplaceovu rovnici LiT = O. Řešením na zá-
kladě těchto předpokladů dostáváme pro poruchový poten-
ciál výraz [l]

T (lP,A) = _1_ ffS (l/F) Lig (lP~A ') ds, (3)
4nR

s

kde je R střední poloměr Země, lP, A geocentrické (sférické)
souřadnice bodu, v němž počítáme T, lP~A' geocentrické
souřadnice bodů, v nichž známe Lig, a které odpovídají stře-
dům plošných elementů ds a S (l/F) Stokesova funkce. Argu-
ment l/Fpředstavuje geocentrický úhel mezi bodem, v kterém
počítáme poruchový potenciál a body přes které integrujeme.
Vzorec (3) umožňuje výpočet poruchového potenciálu
T (lP,A) ze znalosti tíhových anomálií Lig v bodech o sou-
řadnicích lP~A' a tedy i výpočet odlehlosti N geoidu od elip-
soidu Stokesovým vzorcem

N (lP,A) = T (lP,A) = -4 1 ff S (l/F) Lig (lP~A') ds. (4)
y nRy s

Velikost nivelovaného převýšení, vypočítaného jako prostý
aritmetický součet čtení na latích, je v důsledku sbíhavosti
hladinových ploch reálného tíhového pole Země a nepravi-
delnosti v jejich průběhu obecně závislá na volbě nivelační
cesty. To je ovšem nepřípustné a je tedy nutné zavést výško-
vou souřadnici tak, aby byl tento rozpor odstraněn. To lze ře-
šit různými cestami.
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Jako nejelegantnější se jeví zavádění geopotenciálních kót
p

CCP) = Jgdh, reprezentujících rozdíly potenciálů mezi body
P,

P (na povrchu Země) a P1 (na geoidu respektive kvazigeo-
idu), dh je element nivelačního převýšení. Z důvodu vyjad-
řování výšek délkovými jednotkami se však používají řešení
jiná. Hlavní předností Moloděnského teorie (používané u nás
pro výpočet výšek ve výškovém systému baltském - po vy-
rovnání (Bpv) [2]) oproti ostatním řešením je, že umožňuje
výpočet normální výšky Hq na základě nivelačních a tího-
vých měření bez nutnosti zavádění jakýchkoli hypotéz o hus-
totním rozložení hmotnosti v zemském tělese. Platí

liP
Hq = ~ CCP) = ~ Jgdh,'Y 'Y P,

kde JI je střední integrální hodnota normálního tíhového
zrychlení podél normální tížnice procházející bodem P.

Tento druh výšek je vztažen vůči kvazigeoidu, který sice
není hladinovou plochou, je však poměrně blízký geoidu.
Pro elipsoidickou (geodetickou) výšku h potom platí

kde Hq je normální výška, , odlehlost kvazigeoidu od hladi-
nového elipsoidu, H výška ortometrická (geoidická), kterou
ovšem nelze odvodit na základě měřených hodnot, a N je od-
lehlost geoidu nad elipsoidem.

Aby tedy bylo možné získávat normální výšky přímo
pomocí měření GPS s odpovídající přesností, musíme na-
lézt dostatečně přesné hodnoty odlehlosti kvazigeoidu , od
referenčního elipsoidu (dále předpokládáme' '"N, viz výše).

Jedná se o globální model tíhového pole Země, na jehož vý-
voji se podílely NASA (National Aeronautic and Space Ad-
ministration), NIMA (National Imagery and Mapping
Agency) a OSU (Ohio State University) v rámci rozsáhlého
mezinárodního úsilí. Jedná se o model založený jak na kla-
sických terestrických datech, tak i družicových měřeních; od-
straněn vliv přímého účinku Slunce a Měsíce včetně defor-
mace hladinové plochy (free-tide system)[3, 5].

4.2 EGG97 (European Gravimetric Geoid / Qua-
sigeoid)

Na podkladě globálního modelu EGM96 byl vytvořen na ltE
(Institut fiir Erdmessung) University v Hannoveru model
kvazigeoidu pro Evropu EGG97 , Model je zpracován ve
formě odlehlostí kvazigeoidu od elipsoidu GRS80 (Geode-
tic Reference System 1980) pro body rozložené do zvolené
sítě. Výpočet odlehlostí byl proveden na základě terestric-
kých tíhových dat a modelu EGM96. Kvazigeoidje odvozen

v systému nulových slapů (zero-tide system) a jeho hladina
opravena o 0,5 m s ohledem na měření GPS [5].

4.3 CR2000 (kvazigeoid na území České repub-
liky (ČR»

Podstatou řešení modelu kvazigeoidu (vztažný elipsoid
GRS 80) pro území bývalého Československa byla kombi-
nace pozemních tíhových dat, která poskytují především de-
tailní popis kvazigeoidu s měřením GPS, které pomocí vy-
rovnání zlepší tvar modelu vůči globálnímu rámci. Přímý
účinek Slunce a Měsíce byl zachován včetně stálé deformace
(mean-tide system) [4, 6].

Shora uvedené modely tíhového pole Země poskytují mo-
delové odlehlosti geoidu (kvazigeoidu) nad elipsoidem roz-
ložené do zvolené sítě a hodnoty odlehlostí v požadovaných
bodech získáváme pomocí interpolace.

Jak již bylo zmíněno, normální výšky Hq lze vypočítat z elip-
soidické výšky h na základě znalosti odlehlosti kvazigeoidu
nad elipsoidem. Reálný průběh geoidu a tedy ani velikost od-
lehlostí však neznáme, uchylujeme se tedy k jejich modelo-
vání. V našem případě pro výpočet použijeme již zmíněné
modely EGM96, EGG97 a CR2000. Máme tak k dispozici
tři druhy odlehlostí, které pracovně označíme jako NEGM96,

NEGG97 a NCR2000. K nim dále přidáme ještě odlehlosti lokálně
zpřesněného modelu EGM96 ve třech variantách:

kde NEGM96 je odlehlost původního globálního modelu
a NWK(i;j) jeho lokální zpřesnění, vypočtené Stokesovým
vzorcem (4) přes omezenou oblast (i, j) (i představuje šíř-
kový aj délkový rozměr oblasti vymezené sítí zeměpisných
souřadnic) z reziduí Fayeových anomálií

kde L1gF jsou skutečné hodnoty Fayeových anomálií (for-
málně shodných s (2» v bodech, zatímco L1gF.GWB jsou jejich
modelové velikosti, získané interpolací ze sítě tíhových ano-
málií modelu EGM96.

Pro testování vhodnosti vymezení integrační oblasti S, přes
kterou provádíme výpočet hodnot NWK(i;j), byly zvoleny 3
různé rozsahy jejího vymezení (tab. 1).

Tyto oblasti dělíme na sférické lichoběžníky 5'x7,5' vy-
mezené sítí zeměpisných souřadnic, pro jejichž středy inter-
polujeme Bouguerovy anomálie L1gB (mGal) a ty dále převá-
díme na anomálie Fayeovy L1gF (mGal1» pomocí nadmořské
výšky H (m) získané z digitálního modelu terénu [15]

oblast (z.š.,z.d.) <DI A,J <Ds A,S
1°x1,So 48°40'00" . 16°01'30" 49°40'00" 17°31'30"
2°x3° 48°10'00" 15°22'30" 50°10'00" 18°22'30"

3°x4,So 47°40'00" 14°31'30" 50°40'00" 19°01'30"
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Obr. 1 lzolinie kvazžgeoidu CR2000 v metrech v okolí testovacího profilu. (Ctverce představují obce, kolečka jednotlivé body testovacího
profilu. Tučná linie ve spodní části obrázku je státní hranice CR)
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Obr. 2 Závislost velikosti výběrových středních chyb s ve výškách určených metodou GPS pomocí odlehlostí jednotlivých modelů geoidu
(kvazigeoidu) na vzdálenosti mezi určovaným a daným bodem

Fayeovy anomálie je dále nezbytné transformovat z Hel-
mertova sféroidu na normální tíhové pole EGM96 (elipsoid
EGM96 je prakticky totožný s elipsoidem GRS80) a opravit
hodnoty tíhového zrychlení g na novou hodnotu referenč-
ního bodu Potsdam [1, 16]. Součet oprav anomálie je - 17,9
až - 18,2 mGa1.1)

Samotný výpočet hodnot NWK(iJ) Stokesovým vzorcem (4)
přes omezené oblasti S provádí program STOKES [14] na
základě reziduí Fayeových anomálií (6).

Tak získáváme hodnoty lokálního zpřesnění odlehlostí glo-
bálního modelu ve třech variantách:

Testovací profil byl zaměřen metodou GPS v oblasti s nej-
větší změnou převýšení kvazigeoidu nad elipsoidem v jiho-
východní části České Republiky (ČR, Velká Bíteš - Kuno-
vice). Zvolená linie profilu byla vedena podél nivelačních
pořadů I. řádu, rozdělena do třech sekcí a zaměřena metodou
GPS v letech 1999-2001. Měřický postup byl zvolen tak, že
každý bod byl během 24 hodin zaměřen 3x po 1,5 hodině,
bod ve středu každé ze sekcí byl měřen souvisle celých 24
hodin. Body v jedné a třech čtvrtinách sekce pak po 12 ho-
dinách (3x4 hodiny). Navazovací bod byl observován rovněž
souvisle celých 24 hodin. Měření bylo prováděno tak, že byla
kombinována vždy tři kratší období (1 až 2 hodiny), měřené
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vždy po osmi hodinách od předcházejícího (triplety) [4]. Ře-
šení s osmihodinovými intervaly poskytovalo prostorové di-
ference okolo 10 mm. Kompletní profil pak obsahoval 50 sta-
nic; jeho celková délka byla cca 120 km (obr. I).

Měřená data byla zpracována použitím software
BERNESE 4.0 [4]. Střední chyby ve výsledných výškách
jsou nižší než 5 mm.

které lze použít k výpočtu výšek a samotnému testování. Pro-
tože normální výšky určené velmi přesnou nivelací lze co do
přesnosti, ve srovnání s normálními výškami určenými me-
todou GPS za použití modelových odlehlostí, považovat za
bezchybné, lze je využít jako pravých hodnot v testování.
Platí

kde &Vij je rozdíl odlehlostí. Z převýšení &Iij a vždy jedné
konkrétní nivelované výšky HN1V vypočteme normální výšky
všech bodů Hi ve všech kombinacích (bez opakování) - cel-
kem 1081 výšek pro každou variantu odlehlosti N (tedy pro
každý z použitých modelů).

Pomocí takto vypočtených výšek byly provedeny násle-
dující testy:
1. přesnosti určení normálních výšek pomocí metody GPS,
2. možné závislosti přesnosti určení normálních výšek na

vzdálenosti mezi známým a určovaným bodem.
Vzhledem k tomu, že normální výšky určené nivelací

HťlV považujeme relativně k výškám určeným metodou GPS
za bezchybné, můžeme pro skutečnou chybu psát

~ÚHE:HS- I I- ,
n

kde n je počet skutečných chyb E:H.' Protože však zároveň tes-
tujeme i možnou závislost přesnosti určení normálních vý-
šek na vzdálenosti mezi body, počítáme výběrové střední
chyby odděleně pro jednotlivé skupiny vzdáleností mezi tě-
mito body jejichž vymezení je patrné z grafu (obr. 2).

V takto získané výběrové střední chybě s je obsažena
jednak střední chyba mf GPS měřeného elipsoidického pře-
výšení a také střední chyba r v určení rozdílu odlehlostí,
tedy

Symbol s tak představuje výběrovou střední chybu výšky
určené metodou GPS za využití modelových odlehlostí geo-
idu nad elipsoidem, r výběrovou střední chybu v určení roz-
dílů odlehlostí ve dvou různých bodech a mf je střední chyba
elipsoidického převýšení mezi dvěma body určeného meto-
dou GPS.

Vzrůst rozdílů mezi výškami určenými metodou GPS za vy-
užití modelových odlehlostí a výškami nivelovanými podél
měřeného profilu (obr. 3) v případě modelu CR2000 způso-
bují pravděpodobně dva důvody [4, 6]:
1. Kvazigeoid CR2000 byl transformován na body

GEODYN, přičemž existovaly určité problémy s výško-
vým určením některých těchto bodů poblíž hranic se Slo-
venskem (SR).

2. Trend lze vysvětlit faktem nižší kvality tíhových anomá-
lií, jež bylo možno získat z územi Slovenska pro výpočet
tohoto kvazigeoidu.
Objevují se také vzrůstající rozdíly modelu EGG97 podél

profilu. To lze znovu vysvětlit absencí tíhových dat z území
Slovenska při vytváření Evropského modelu EGG97. Ještě
výraznější jsou odchylky globálního modelu EGM96.

Na základě námi provedeného testování přesnosti výšek
lze dále konstatovat, že při určování normálních výšek me-
todou GPS je nejvýhodnější použít modelu CR2000 při vzdá-
lenostech mezi určovaným a daným bodem kratších než
50 km (obr. 2):

Pro větší vzdálenosti se však jeví použití tohoto modelu
jako nevhodné z důvodu snižování jeho přesnosti směrem ke
hranicím se SR, což ovšem nemusí nutně platit pro oblasti
odlišné od testovacího profilu.

Pro zpřesněný model EGM96 žádná obdobná závislost
přesnosti v určení výšek na vzdálenosti mezi určovaným a da-
ným bodem zjištěna nebyla (s = 37 mm, obr. 2).

Jako optimální vymezení integrační oblasti pro výpočet lo-
kálního zpřesnění globálního modelu se jeví oblast 2°x3° (obr.
4). Rozsáhlejší oblast již nepřináší výraznější zvýšení přesnosti
a vzhledem k územnímu rozsahu ČR a datům, která lze do vý-
počtu z tohoto územi zapojit se další zvětšování rozsahu územ-
ního vymezení této integrační oblasti jeví jako bezpředmětné.

Zároveň se zmíněnou problematikou přesnosti byla prove-
dena spektrální analýza velikostí odchylek mezi výškami ur-
čenými metodou GPS s využitím modelů EGM96, EGG97
a CR2000 a výškami nivelovanými (na testovacím profilu),
jejímž cílem bylo odhalení jejich možných systematických
(periodických) tendencí.

Dále byly testovány možné korelace tendencí a velikostí
těchto odchylek s geologicko-tektonickou stavbou bezpro-
středního okolí profilu a rovněž se stavbou geomorfologickou.

Dalším provedeným testováním byla spektrální analýza výš-
kových odchylek mezi výškami určenými metodou GPS
s využitím modelových odlehlostí a výškami nivelovanými
s cílem odhalení jejich možných systematických tendencí.

Spektrální analýza [7] vychází ze skutečnosti, že sadu ho-
mogenizovaných dat Yi jako výsledků deterministických pro-
cesů a tedy apriori neodpovídající normálnímu rozdělení, lze
popsat vztahem

K J

y(d) = 1:Ak d~+ 1:Rj cos [21ifp - cI>;] + Si (d),
k=O }=1

"-v-" •• .,

QK Q,
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Obr. 3 Výsledky zaměření testovacího profilu - diference mezi hodnotami odlehlostí z jednotlivých modelů geoidu (kvazigeoidu)

a hodnotami odvozenými z nivelačních a GPS měření na jednotlivých bodech profilu
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kde je y( d) funkce staničení bodů d v profilu, kterou v našem
případě aproximujeme výškové odchylky a platí, že d E D,
kde D je interval, v kterém se staničení d pohybuje, tedy cel-
ková délka testovacího profilu,
Si (d) náhodný zbytek, který má normální rozdělení pravdě-
podobnosti,
Ak jsou polynomické koeficienty,
Ji = 1/Pj frekvence, kde Pj je perioda,
Rj amplituda,
~fáze,
což prakticky znamená, že soubor odchylek, který neodpo-
vídá normálnímu rozdělení a není tedy zcela nahodilý, mů-
žeme rozložit do řady obsahující polynomickou složku,
složku periodickou a zbytek, který by se postupnou aproxi-
mací (touto polynomicko-periodickou funkcí) měl normál-
nímu rozdělení blížit.

vzdálenost [kml
Obr. 4 Závislost velikosti výběrových středních chyb s ve výškách určených metodou GPS pomocí odlehlostí Stokesovým vzorcem
<jJřesněnéhomodelu EGM96 pro integrační oblasti různého územního rozsahu na vzdálenosti mezi určovaným a daným bodem

Člen QK představuje polynomickou složku aproximační
funkce, QJ pak složku periodiCkou a Si (d) zbytek. Polyno-
mické koeficienty Ak polynomu QK jsou určeny podmínkou
MNČ (metoda nejmenších čtverců) tak, aby

P(Yi; QK) = min., kde p(F, G) = L [F(d) - G(d)]2,
dED

pro dvě funkce F a G definované na intervalu D, tedy tak,
aby pro každý člen polynomické složky řady platilo, že suma
čtverců rozdílů mezi danou sadou dat a aproximačním poly-
nomem v daných bodech byla minimální (Yi reprezentuje
konkrétní hodnoty aproximované funkce v bodech). Stupeň
aproximační polynomické funkce stanovíme empiricky na
základě apriomě známého charakteru funkce, kterou aproxi-
mujeme.
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Zcela obdobně aplikujeme MNČ v případě jednotlivých
členů periodické složky řady, ovšem již s využitím určeného
polynomu. Koeficienty Rj členů QJ jsou určeny pro každou ze
skupiny zdůvodnitelných frekvencí tak, aby p(yj - QK; QJ) =
= min. Koeficienty, periody a amplitudy jednotlivých členů
aproximační funkce určujeme využitím významnosti jedno-
tlivých polynomicko-periodických vln, kterou stanovíme
vztahem

pro každou zdůvodnitelnou frekvenci. Vlnu (frekvenci spolu
s její amplitudou) s nejvyšší takto určenou významností (1

přidáme do sady dříve určených frekvencí (výsledků) a vý-
počet opakujeme již na základě polynomu a takto dříve ur-
čených frekvencí (člen QkJ nahradí v předcházejícím vzorci
člen QK, který obsahuje pouze polynom apriori stanoveného
stupně).

Spektrální analýza je tak aplikována v krocích vždy s no-
vým QkJ nahrazujícím předchozí. Po ukončení iterace dosta-
neme Yi (d) - QkJ (d) = Si (d), kde člen QkJ již obsahuje po-
lynom a všechny zjištěné periody s jejich amplitudami a sada
zbytků Sj(d) by měla konvergovat k normálnímu rozdělení.
To je prakticky realizováno podmínkou minimální nejvyš-
ší významnosti vlny, při níž je výpočet ukončen. Platí
(1 (h)MAX < (10, (10volíme empiricky.

K výše uvedenému výpočtu bylo použito programu ANALV
[13]. Jako veličiny d bylo použito staničení bodů v profilu
redukovaných na přímou spojnici prvního a posledního bodu
[11] (z důvodu ne zcela dokonalé přímosti testovacího pro-
filu). Jako veličiny Y bylo použito zmíněných výškových od-
chylek. Stupeň k polynomické složky aproximační funkce
byl volen O,protože se pokoušíme odhalit možné periodické
vlivy, jejichž existenci naznačuje graf (obr. 3) a existenci po-
lynomických vlivů nelze odůvodněně předpokládat. Za prů-
kazné výsledky byly považovány pouze vlny, u nichž veli-
kosti amplitudových koeficientů nebyly překročeny 2,5
násobkem střední chyby v jejich určení. Fázový posun <l>J se
ve výsledcích neobjevuje a je zde reprezentován dvěma fá-
zově posunutými vlnami (sinovou a cosinovou - RcDs je
amplituda cosinové vlny a Rsin amplituda vlny sinové) vždy
pro tutéž periodu P.

S rizikem a = 1% lze konstatovat:
1. Model EGM96 obsahuje systematickou chybu výšek na

testovacím profilu o těchto spektrálních charakteristikách:
P == 100 km, RcDs = -0,14 m, Rsin = -0,046 m,
P == 55 km, RCDS = 0,036 m, Rsin = -0,014 m.

2. U modelů EGG97 i CR2000 existují systematické chyby
výšek o následujících charakteristikách:
EGG97 - P == 55 km, RcDs = 0,007 m, Rsin = -0,021 m,
CR2000 - P == 55 km, RcDs = 0,009 m, Rsin = -0,015 m.

3. Výškové rozdíly mezi modely EGG97 a CR2OOO,kromě
poměrně rovnoměrného narůstání, nejeví žádné jiné sys-
tematické tendence.

4. Systematické chyby o kratších periodách jsou nejisté a ne-
jednoznačné.

Z grafu (obr. 3) je poměrně dobře patrná systematická
chyba výšek modelu EGM96 o periodě P '" 6,5 km, která od-
povídá spektrální analýzou zjištěné periodě

Určené amplitudy jsou však příliš malé a naopak chyby
v jejich určení příliš vysoké, aby bylo možné konstatovat exi-
stenci této vlny s dostatečnou jistotou.

Totéž platí i pro další méně zřejmé periody.

Na základě Mapy ložisek nerostných surovin ČSR 1:500000
[8], do které byly pomocí zeměpisných souřadnic vyneseny
body testovacího profilu, byly zkonstruovány grafy výško-
vých odchylek s vyznačenými body přechodu profilu přes
hranice geologických celků a tektonické linie. Pomocí těchto
grafů pak byly sledovány možné systematické tendence výš-
kových odchylek v rámci jednotlivých geologických celků
stejného druhu a v souvislosti s přechodem jejich hranic a tek-
tonických linií.

V rámci analýzy korelace výškových odchylek s geolo-
gicko-tektonickou stavbou bezprostředního okolí testova-
cího profilu nebyly zjištěny žádné významnější souvislosti
mezi tímto členěním a velikostmi a tendencemi výškových
odchylek. To je vzhledem k předpokládanému původu tího-
vých anomálií a průběhu tíhového pole Země v hlubších vrst-
vách zemské kůry plně odůvodnitelné. Je ovšem nutno kon-
statovat, že vzhledem k tomu, že profil přechází přes
poměrně značný počet geologicky rozdílných celků a vzhle-
dem k diskrétnímu charakteru dat z tohoto profilu, nelze vý-
sledky geologicko-tektonické analýzy považovat za zcela
průkazné.

Geomorfologická analýza byla provedena zcela obdobným
způsobem jako analýza geologicko-tektonická. Jako pod-
kladu zde bylo použito Mapy vyšších geomorfologických
jednotek České republiky 1:500 000 [9] a byly sledovány
možné systematické tendence výškových odchylek v rámci
jednotlivých vyšších i nižších geomorfologických celků
a v souvislosti s přechodem jejich hranic. Rovněž byla sle-
dována možná korelace s nadmořskou výškou jednotlivých
bodů profilu a s průměrnými výškovými posuny geomor-
fologických celků za období cca 33 let získanými opako-
vanými měřeními nivelačních pořadů I. řádu v letech
1961-89 [10]. Některé tyto posuny ovšem nelze vzhledem
k středním chybám v jejich určení považovat za zcela prů-
kazné.

Bylo sice zjištěno, že výškové odchylky nabývají ve vy-
výšených oblastech mírně vyšších velikostí než v oblastech
snížených (což ovšem neplatí pro absolutní hodnoty jejich
velikostí), ale rozdíl se jeví v porovnání s celkovým
rozptylem hodnot výškových odchylek jako bezvýznamný
(tab. 2).

Autoři oceňují podporu této práce v rámci projektu výzkum-
ného centra (LNOOAOOS)a projektu výzkumných záměrů
(MSM210000007) Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR.
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Tab. 2 Průměrné velikosti výškových odchylek v rámci jednotlivých geomorfologických celků podle druhu -
- oblasti 1. druhu = vyvýšeniny; oblasti 2. druhu = sníženiny

název průměr průměr průměr průměr číslo

geomorfologického pro oblast pro oblast pro oblast pro oblast druhu

celku EGM96 EGG97 CR2000 EGG97- oblasti
CR2000

(m) (m) (m) (m)
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Boskovická brázda 0,19 0,01 0,01 0,00 2

Bobravská vrchovina 0,24 0,02 0,01 0,00 1

Dyjsko-svratecký úval 0,32 0,02 -0,01 -0,02 2

Litenčická pahorkatina 0,33 0,04 -0,03 -0,05 1

Chřiby 0,34 0,10 -0,03 -0,10 1

Kyjovská pahorkatina 0,17 0,09 -0,04 -0,14 1

Dolnomoravský úval 0,06 0,07 -0,05 -0,13 2
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Testování totálních stanic s pasivním
odrazem III

Ing. Jana Stronerová, Ph.O.,
Ing. Martin Stroner, Ph.O.,

katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Teoretické rozbory pro testování totálních stanic s pasivním odrazem při měření na hranu tvořenou dvěma na sebe kolmými
rovinami. Experimentální ověření teoretických rozborů za použití přípravku reprezentující hranu a pomocí zaměření dvou zku-
šebních hran sloupů. Specijické problémy při měření s totálními stanicemi s pasivním odrazem na hrany objektů.

Theoretic analysis oj testing the total stations with passive reflection in case oj measuring to an edge Jormed by two mutually
perpendicular planes. Experimental testing oj theoretical analyses using a tool which represents the edge and by means oj
measuring to two experimental edges oj the pillars too. Specijic problems oj measuring to objects edge using total stations
with passive reflection.

V současnosti se v praxi objevuje řada nových totálních stanic
využívajících pro měření délek dálkoměr s pasivním odrazem,
jako např. Sokkia - SET 4110, EZS 21; Topcon GPT - 1001
až 1004; Leica - TPS 300, TPS 700, TPS1100, TCRM 1105;
Nikon NPL 820; Trimble 3300 DR; Pentax - R115 N, R125 N
a další. 1)'to totální stanice jsou široce využívány pro měření
převážně ve stavební praxi. Článek upozorňuje na některé spe-
cifické problémy při měření s uvedenými totálními stanícemi
na hrany objektů, které jsou tvořeny dvěma na sebe kolmými
rovinami. Navazuje na [1] a [4], které rozšiřuje převáženě o te-
oretické rozbory a o závěry z dalšího experimentu. Uvedení po-
drobnějších výsledků (grafy, tabulky apod.) přesahuje možnosti
článku, je možné je však získat v [2].

Experimentální měření bylo prováděno na katedře speci-
ální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci di-
sertační práce spoluautorky článku. Pro experiment byla za-
půjčena od společnosti GEFOS a. s., Praha totální stanice
Leica TCR 307. Podrobnější informace o totální stanici jsou
uvedeny v [1].

Vzhledem k používání dálkoměrů, které mají nenulovou
šířku stopy laserového svazku, dochází ke zkracování (vnitřní
rohy) nebo prodlužování (vnější rohy) měřené vzdálenosti
oproti její hodnotě při měření s teoretickou nulovou šířkou
laserové stopy (bodová stopa).

Budeme předpokládat (podle [4]), že výsledná vzdálenost
z měření je určována jako vážený průměr všech odražených
částí svazku s tím, že váhy příslušné části odpovídají objemu
Gaussova tělesa (respektive Gaussovy křivky) nad danou
částí svazku, tzn., že odpovídají zářivému toku laserového
svazku.

Dalšími předpoklady pro v experimentu použitý přístroj
Leica TCR 307 budou:
• šířka stopy odpovídá v normovaném normálním rozdělení

intervalu t E (- 3,5, + 3,5) [3],
• dálkoměrný laserový svazek je totožný se záměrnou přím-

kou přístroje a ta je zacílena přesně na zvolený bod hrany
objektu,

• stopa laserového svazku je symetrická.
V následujících odstavcích bude teoreticky řešen výpočet

výsledné délky z měření na svislou hranu objektu (roh - dvě
stěny svírají 90°), za předpokladu ideální ostré hrany.

Z jakéhokoli místa měření se z pohledu od zdroje dálko-
měrného svazku jeví stěny jako dva svislé povrchy, které roz-
dělují laserový svazek na dvě stejné poloviny (na každou
stěnu dopadá stejné množství záření). Z bližšího zkoumání
stopy svazku na obou stěnách vyplývá, že jen v případě, kdy
zdroj svazku leží v osové rovině obou stěn, budou obě polo-
viny stopy shodné. Na obr. 1 je zobrazen laserový svazek
a jeho stopa při dopadu na vnitřní roh různých úhlů. Při do-
padu na vnější roh bude stopa převrácená a naměřená vzdá-
lenost se bude prodlužovat, oproti rohu vnitřnímu, kde se vý-
sledná vzdálenost zkracuje.

Danou stopu lze pro výpočet výsledné teoretické vzdá-
lenosti rozdělit na diferenciální svislé proužky, kde jedno-
tlivé body v proužku mají konstantní vzdálenost od zdroje
laserového svazku (zanedbává se vliv divergence lasero-
vého svazku). Pro odvození je použita teorie, že naměřená
délka je počítána jako vážený průměr všech měřených
vzdáleností. Při symetrii laserové stopy se stačí pohybovat
jen v jejím středovém vodorovném řezu a proto váhy pro
jednotlivé svislé proužky odpovídají pravděpodobnosti vy-
mezeného intervalu (to, to+l) Gaussovy plochy, které re-
prezentuje rozložení zářivého toku laserového svazku.
V intervalu t E (- 3,5, + 3,5), na nějž je převedena šířka
stopy, lze vypočítat pro libovolný počet svislých proužků
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I záměrná přímka
I
I

aa-~ 98

y vzdálenost od zdroje svazku
x poloha ve vodorovném řezu stopou ( Omm je střed stopy)

4

X/mm

Dále si definujme vnitřní roh jako dvě přímky (obr. 2),
které spolu svírají pravý úhel. Pro každý diferenciální svislý
proužek, který bude v této definici (dvě kolmé přímky) před-
stavovat diferenciální úsečku (AB na obr. 2), lze podle zná-
mých matematických vzorců vypočítat pro střed této úsečky
S souřadnici x, která definuje polohu daného proužku ve sle-

(intervalů (to, to+1), kde symbol o je index počítaného
proužku) váhu pro daný proužek ze vzorce (1)

t0+1 _12

f e2 dto
to
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Tab. 1 Koeficient zkrácení délky r 'I'i pro úhly qJ; (šířka stopy
s = 7 mm)

i úhel qJr změna délky koeficient
100 mm/mm r'l'./mm

I 10 97,671 -2,329
2 17 98,576 -1,424

3 24 98,928 -1,072
4 31 99,098 -0,902

5 38 99,179 -0,821

6 45 99,203 -0,797

7 52 99,179 -0,821

8 59 99,098 -0,902

9 66 98,928 -1,072

10 73 98,576 -1,424

11 80 97,671 -2,329

dovaném vodorovném řezu laserové stopy a souřadnici y,
která definuje vzdálenost středu S od zdroje svazku.

Jak již bylo uvedeno, je nutné pro výpočet výsledné délky
znát váhy jednotlivých svislých diferenciálních proužků
F(t)o (1), na něž je laserová stopa rozdělena, přičemž je uve-
dený interval t E (- 3,5, + 3,5) transformován na skutečnou
velikost laserové stopy; také je nutné znát vzdálenosti y da-
ných proužků od zdroje svazku. Pak se vypočte výsledná
délka jako vážený průměr uvedených hodnot.

Pro zjednodušení výpočtů pro praktické účely jsou dále
vypočteny koeficienty zkrácení měřené délky rtp (tab. 1), s je-
jichž pomocí se pak jednoduchým vzorcem (2) zjistí odpo-
vídající hodnota rozdílu skutečné (měřeno k hraně objektu)
a měřené délky. Koeficient rtpje počítán numericky pro fik-
tivní délky 100 mm (hrana) a šířku stoPY7 mm, která vychází
z velikosti intervalu t E (- 3,5, + 3,5). Při výpočtu nezáleží
na celkové měřené délce, ale pouze na šířce stopy s a úhlu
natočení rohu q>.

Pozn.: při vnitřním rohu jsou r lpi záporné, při vnějším rohu
kladné.

Průběh koeficientu r lpi je znázorněn na grafu obr. 3.
Pro libovolně širokou stopu s a daný úhel q> bude vypo-

čtena změna vzdálenosti Li podle úměry (při t E (- 3,5, + 3,5))

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

&.r.. -1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

o
0,00

ip/O
10 20 30 40 50 60 70 80 90

___ o

r """"
/ '\.

I \:
I / I \_-
/ I \

--

I

I
!

I
:
;

I \
- .

I

I

0-

I

Obr. 3 Grafické mázomění koeficientu r'l'v závislosti na úhlu qJ
Pozn.: Vychází se z intervalu t E ~ 3,5, + 3,5), který nemusí být

stejný pro všechny typy dálkoměrů

Např. pro šir1custopy s = 0,023 m (Leica TCR 307 pro
vzdálenost 29,5 m) bude teoretická hodnota zkrácení délky
při úhlu natočení rohu q> = 450, respektive 73°

O,O~ m (-0,797) = -0,0026 m, respektive

Při experimentu bylo provedeno zaměření přípravku "pravý
roh" v několika vzdálenostech a pro 18 otočení přípravku od
úhlu 0° do úhlu 90° s otočením po 5° (viz obr. 4). Při nasta-
vení 0° byl přecílen laserový svazek o úhel a na rovnou
plošku přípravku a byla zaměřena referenční vzdálenost

vypočtené hodnoty měřené hodnoty rozdíl poznámkyz vyrovnávacích přímek délek

označení délka I m úhel I gon délka I m úhel I gon lm šířka stopy I m

1. sloup 5,1902 309,9879 5,195 309,9850 -0,00481. poloha
0,0165

1. sloup
5,1899 109,9928 5,193 OOסס,110 -o,003}

2. poloha
2. sloup 6,7744 345,1337 6,777 345,1340 -0,00261. poloha

0,0171
2. sloup 6,7744 145,1377 6,777 145,1300 -0,00262. poloha
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Tab. 3 Porovnání vypočtených délek z vyrovnávacích přímek
s opravenými naměřenými hodnotami

vypočtené opravenéhodnoty měřené rozdíl poznámky
z vyrovnávacích hodnoty délek

přímek

označení délka I m délka I m lm
šířka

stopy I m
1. sloup

5,190 5,190 0,0001. poloha
1. sloup 0,0165

2. poloha 5,190 5,188 0,002

2. sloup 6,774 6,775 -0,0011. poloha
2. sloup

0,0171

2. poloha 6,774 6,775 -0,001

II laserový svazek
lX pro měření délek do rohu

laserový svazek!
pro určení správné d~ky

k této plošce. Toto přecílení nemá vzhledem k velmi malému
úhlu a a divergenci svazku žádný vliv na měřenou vzdále-
nost.

Přípravek byl proměřován v první poloze dalekohledu, a to
ve čtyřech vzdálenostech (cca 4,05 m, 21,05 m, 44,20 m,
85,12 m). Pro poslední tři měřené vzdálenosti a pro velké
úhly otočení přípravku docházelo k velkým nesrovnalostem
mezi teoretickými rozbory a experimentálními výsledky. Po
rozboru lze říci, že nesrovnalosti vznikají horší kvalitou pří-
pravku (nesouměrné zacílení na osu přípravku) a také má na
ně vliv i velikost přípravku (cca 0,10 x 0,10 m) ve spojení
s velikostí stopy. Dochází tak při větších vzdálenostech a při
větších úhlech natočení přípravku k nežádoucím odrazům,
které zkreslují výsledky.

Vzhledem k uvedeným problémům, díky kterým nebylo
možno vyslovit exaktní závěry ani úplně porovnat teorii s ex-
perimentem, byl uskutečněn doplňující experiment. Situace
doplňujícího experimentu je zakreslena na obr. 5.

Při experimentu byly měřeny v prvé (V = 100,0000 gon)
i druhé poloze (V = 300,0000 gon) dalekohledu vzdále-
nosti na rohy sloupů tak, že bylo zacíleno celým lasero-
vým svazkem na plochu L sloupu a pak pomocí přecilo-
vání po určitých hodnotách vodorovného úhlu byly měřeny
délky až do místa, kdy byla celá laserová stopa na ploše
P sloupu.

Z obr. 5 a naměřených dat vyplývá, že stěna L I. sloupu
svírá se záměrnou přímkou směřující přesně na roh úhel
189,9970 gon a stěna P úhel 110,0030 gon, u II. sloupu stěna
L úhel 154,8680 gon a stěna P úhel 145,1320 gon. Vliv roz-
dílu těchto úhlů je patrný na grafech (obr. 6), kde jsou za-
kresleny měřené délky pro dané horizontální (Hz) úhly pro
jednotlivé sloupy.

Výsledné hodnoty v grafech lze rozdělit do tří částí. Dvě
části přímkové, kde naměřené hodnoty leží kolem dvou pří-
mek (odpovídají oblastem, kde celá stopa leží na ploše L nebo
P) a jednu část obloukovou (odpovídá oblasti rozhraní ploch
rohu a tedy oblasti, kde část stopy leží na ploše L a část na
ploše P).

Z jednotlivých měřených bodů na stěnách sloupu (bez uvá-
žení oblasti obloukové) lze vypočítat vyrovnávací přímky.

309,OOgoo
310,25gon
344,95goo
345,30goo
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Z těchto vyrovnávacích přímek jednotlivých ploch sloupů lze
dále vypočítat průsečíky a získat pravděpodobné hodnoty
úhlů a vzdáleností při měření na roh sloupu, při zanedbání
šířky stopy svazku. Tyto hodnoty pak lze porovnat se sku-
tečně naměřenými (tab. 2).

Z tab. 2 je zřejmá dobrá shoda ve vypočteném a naměře-
ném úhlu na hranu sloupů (do 0,01 gon), z čehož vyplývá,
že laserový svazek je rektifikován do záměrné přímky (od-
povídá předpokladu).

V šestém sloupci tabulky jsou uvedeny rozdíly mezi vy-
počtenou a měřenou délkou na hranu rohu. Tento rozdíl
vzniká díky nenulové šířce stoI?Y.Za předpokladu odpovída-
jícího intervalu t E (- 3,5, + 3,5) pro laserovou stopu přístroje
Leica TCR 307 lze naměřené hodnoty opravit o hodnoty
..1 podle vzorce (2) a výsledek porovnat s vypočtenou hod-
notou z vyrovnávacích přímek.

Opravy naměřených délek na délky určené přesně k hraně
pro jednotlivé sloupy jsou:
Pro I. sloup, kde byl použit úhel qJ = 11,000

, je výsledná
oprava ..11 = 0,005 m, pro II. sloup, kde byl použit úhel
qJ = 41,500

, je výsledná oprava ..12 = 0,002 m.
Pokud je nyní provedeno porovnání mezi vypočtenými

hodnotami z vyrovnávacích přímek a opravenými naměře-
nými hodnotami (tab. 3) lze sledovat dobrou shodu mezi
těmito výsledky. Vzniklé rozdíly jsou tvořeny náhodnými
chybami v měření (přesnost dálkoměru uváděna výrobcem
2 mm + 2 ppm), vyrovnáním přímek a vstupními předpo-
klady (šířka stopy, interval t apod.).

Z experimentů i teorie vyplývá, že při použití totálních sta-
nic s pasivním odrazem pro měření na rohy dochází ke zkra-
cování délek, pokud se jedná o vnitřní rohy, a k prodlužování
délek, pokud se jedná o vnější rohy. Tato změna délek, tzn.
rozdíl mezi měřenou délkou a skutečnou délkou k hraně rohu,
vzniká z důvodu nenulové šířky stopy laserového svazku.

Hodnota rozdílu délek se zvětšuje se zvětšující se šír1cou
stopy (různé typy dálkoměrů nebo měnící se vzdálenost), zá-

visí též na natočení proměřovaného rohu k záměrné přímce
(úhel qJ) a zvolenému intervalu t (vlastnosti stopy laserové-
ho svazku). Např. pro stopu širokou 0,017 m při intervalu
t E (- 3,5, + 3,5) úhlu rohu 450 je vypočtený rozdíl délek
0,002 m a pro stopu 0,030 m a úhlu 300 je rozdíl 0,004 m.
Tyto rozdíly dosahují již takových hodnot, že je při někte-
rých měřeních nelze zanedbat. U uvedených experimentů je
zřejmé, že lze, za předpokladu znalosti vlastností laserového
svazku, naměřenou délku opravit.

Veškeré odvození je uváděno za předpokladu totožnosti
záměrné přímky a laserového dálkoměrného svazku.

Článek upozorňuje na některé problémy při měření délek na
hrany objektů pomocí dálkoměrů s pasivním odrazem. Ze
zjištěného vyplývá, že laserová stopa není nikdy bodová, její
velikost se pohybuje v centimetrových rozměrech a obvykle
se zvětšuje s rostoucí měřenou vzdáleností. Sír1castopy má
velký vliv v hraničních případech na měřené délky (hrany
objektů apod.). Při měření na rohy vždy dochází k nespráv-
nému určení délky. Velikost této chyby závisí na velikosti
stopy a natočení rohu vůči totální stanici, vlastnostech lase-
rové stopy a způsobu výpočtu délky. Při znalosti uvedených
parametrů lze vypočítat opravu naměřené délky.

Obecně k nesprávnému určení délky dochází vždy při mě-
ření na rozhraní libovolných ploch. Pro praxi vyplývá, že při
měření s totálními stanicemi s pasivním odrazem je nutné
uvedené závěry mít na zřeteli a uvědomit si, že výrobcem
uváděná přesnost dálkoměru nemusí být totožná s přesností
určení absolutní délky. Uživatel se může pokusit eliminovat
možné chyby pomocí otestování laserového svazku a volby
vhodných úprav při měření (použití stínící desky, určení ma-
ximální vzdálenosti pro měření na rohy podle požadavků na
přesnost apod.).

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru č. 22
CEZJ04198 210000022 "Laserové systémy a aplikace".
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Katedra mapovania a pozemkových úprav
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Vecné bremeno je vecnoprávne obmedzenie vlastníckeho
práva k nehnutefnosti v prospech iného subjektu. Vecné bre-
meno obmedzuje vlastníka nehnutefnosti v prospech niekoho
iného tak, že vlastník nehnutefnosti je povinný niečo strpieť,
niečoho sa zdržať alebo niečo konať. V rámci právneho
vzfahu vyplývajúceho z vecného bremena mažu byť uvedené
tri druhy obmedzení (povinností) razne kombinované. Z hfa-
diska pasobenia práv zodpovedajúcich vecným bremenám
(pópadne vyplývajúcim z vecných bremien) tieto práva mažu
byť dvojakého druhu, a to
a) spojené s vlastníctvom určitej nehnutefnosti (napr. vecné

bremeno a právo prechodu, vecné bremeno a právo spo-
čívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť presaho-
vanie strechy domu postaveného na susednom pozemku
nad svoj pozemok a i.). Každý vlastník tejto nehnutefnosti
je oprávnený z vecného bremena pri zmene vlastníctva.
Právo vyplývajúce z vecného bremena je tu nerozlučne
spaté s vlastníckym právom k nehnutefnosti, takže pre-
chádza s vlastníctvom nehnutel'nosti na nadobúdatefa
(napr. dedením, zmluvným prevodom),

b) patriace určitej osobe. Toto právo pam fyzickej osobe
alebo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola
vlastnícky viazaná k určitej nehnutefnosti. Uvedené právo
neprevádza na jej právneho nástupcu a zaniká najneskar
smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
[napr. právo doživotného užívania bytu v dome alebo mi-
estnosti v dome, ktorý oprávnená osoba (obvykle rodič)
previedla (napr. darom) na osoby povinné z vecného bre-
mena].
Predmetom našich úvah budú iba vecné bremená a práva

zodpovedajúce vecným bremenám spojené s vlastníctvom ur-
čitej nehnutefnosti.

Základným ciefom vecného bremena je to, že zaťažená ne-
hnutefnosť má slúžiť prospešnejšiemu užívaniu nehnutefnosti
oprávnenou osobou alebo iným potrebám oprávnenej osoby.
To prináša so sebou zásadný prvok, a to ten, že vlastník ne-
hnutel'nosti, na ktorú sa viaže vecné bremeno, je obmedzený
vo výkone svojho vlastníckeho práva.

Subjektom právneho vzfahu vecného bremena mažu byť
tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Pritom na jednej
strane vystupuje subjekt povinnosti zaťažený vecným bre-
menom a na strane druhej subjekt oprávnenia, v prospech
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ktorého obmedzenie (povinnosť) posobí. Vecné bremená
vznikajú písomnou zmluvou alebo na základe závetu v spo-
jení s výsledkami konania o dedičstve alebo schválenou do-
hodou dedičov alebo rozhodnutím príslušného orgánu alebo
zo zákona alebo vydržaním práva. Na nadobudnutie práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je potrebný
vklad tohoto práva do katastra nehnutefností (KN - bez neho
majú práva a povinnosti zo zmluvy vyplývajúce iba obligačnú
povahu). Vecné bremeno nie je viazané iba na vlastníka ne-
hnutefnosti v dobe vzniku vecného bremena, ale je viazané
na nehnutefnosť (zaťažuje ju) a obmedzuje aj jej budúcich
vlastníkov dovtedy, kým predpísaným sposobom nezanikne.
Účastníci zríaďujú vecné bremená buď priamo v zmluve
o prevode nehnutefnosti, v ktorej je zriadenie vecného bre-
mena jedným z bodov zmluvy a hodnota vecného bremena
sa berie do úvahy pri určení výšky kúpnej ceny, alebo sa-
mostatnou zmluvou o zriadení vecného bremena. Ak sa vecné
bremeno zriaďuje k časti pozemku, vyznačuje sa táto časť po-
zemku na geometrickom pláne (GP), ktorý je potom súčas-
ťou listiny o právnom úkone, ktorým sa vecné bremeno zria-
ďuje. Ak je však rozsah vecného bremena vzťahujúceho sa
k časti pozemku vymedzený v listine o právnom úkone slovne
celkom určito, nemože byť dovodom neplatnosti právneho
úkonu v zmysle ustanovenia § 37 Občianského zákonníka
sama skutočnosť, že nebol vyhotovený GP s vyznačením časti
pozemku, ktorej sa vecné bremeno týka. Vecné bremeno za-
niká rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona alebo
vkladom do KN na základe zmluvy. K zániku práva zodpo-
vedajúceho vecnému bremenu zmluvou treba vklad práva do
KN. Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny,
že vec už nemože slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo
prospešnejšiemu užívaniu jej nehnutefnosti. Prechodnou ne-
možnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká. Ak právo
zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné
bremeno zanikne najneskor jej smrťou alebo jej zánikom.
Vecné bremeno zanikne aj na základe iných skutočností, napr.
uplynutím času, ak jeho trvanie bolo časove obmedzené,
alebo splynutím povinnosti a práva z vecného bremena u toho
istého subjektu. Oprávnení a povinní z vecného bremena
možu zmluvou zrušiť v podstate akékofvek vecné bremeno.
Takto možno zrušiť vecné bremeno vzniknuté aj rozhodnu-
tím oprávneného orgánu (napr. na základe súdneho rozhod-
nutia), ako aj na základe zmluvy, prípadne na základe vydr-
žania.

z hfadiska obsahu KN, sa vecné bremená a práva vyplýva-
júce z vecných bremien delia na dve hlavné skupiny. Vecné
bremená, ktoré (ak sú splnené ďalšie podmienky spojené so
zápisom do KN) sa
• vpisujú iba do vybraných častí súboru popisných informá-

cií (SPI) KN (napr. vecné bremeno a právo vyplývajúce
z vecného bremena zaťažujúce celý pozemok),

• vpisujú aj do vybraných častí súboru geodetických in-
formácií (SGI) KN (napr. vecné bremeno a právo vyplý-
vajúce z vecného bremena zaťažujúce určenú časť po-
zemku).
Podfa § 95 katastrálnej vyhlášky [2] GP je grafickým zná-

zomením nehnutefností, ktoré vzniknú rozdelením alebo
zlúčením nehnutefností, vyjadruje stav nehnutel'ností pred
zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových par-
celných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov.
GP je aj grafickým znázomením vecného bremena a práva
vyplývajúceho z vecného bremena k časti pozemku. V prí-

pade vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bre-
mena zaťažujúceho celý pozemok by vyhotovenie GP ne-
malo nijaký zmysel, lebo by nebolo čo zobraziť na vyhoto-
vovanom GP.

Ak sa vecné bremeno a právo vyplývajúce z vecného bre-
mena zriaďuje k časti pozemku, vyznačuje sa táto časť po-
zemku na GP, ktorý je potom súčasťou listiny o právnom
úkone, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje.

Jednou z prioritných funkcií KN je jeho informačná funkcia.
KN vznikol dlhodobým systematickým zberom, zhromaž-
ďovaním a spracovaním informácií o nehnutel'nostiach, ako
doležitý informačný systém. Informácie v ňom sú roztrie-
dené podfa zákonom ustanovených zásad a následne sú na
rozmanité ciele poskytované záujemcom - žiadatefom. In-
formačný systém katastra nehnutel'ností (lSKN) z hfadiska
jeho rozsahu a významu patrí medzi najvačšie a najdoleži-
tejšie informačné systémy budované v rámci štátneho infor-
mačného systému. ISKN sa skladá zo:
a) SPI KN,
b) SGI KN.

Pozícia KN ako informačného systému vystupuje zretefne
do popredia v súvislosti s ochranou práv k nehnutefnostiam
a s oceňovaním nehnutel'ností. Prevádzkovatef ISKN zodpo-
vedá za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytovaných
údajov KN.

Aplikačná prax KN poukazuje na istý konflikt s touto dole-
žitou informačnou funkciou KN, a to práve v nadvaznosti na
vpis vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bre-
mena do katastrálneho operátu a na nadvazné poskytovanie
informácií z KN. Podstata problému je nasledujúca: vecné
bremeno a právo vyplývajúce z vecného bremena spojené
s vlastníctvom určitej nehnutel'nosti zaťažujúce iba určenú
časť pozemku sa vpisuje
• vo vybraných správach katastra (SK) iba do listu vlastníc-

tva (LV) "povinnej" nehnutefnosti,
• v inej skupine SK niekedy aj do LV "oprávnenej" nehnutef-

nosti a
• v ďalšej skupine SK vždy aj do LV "povinnej" nehnute-

fnosti a zároveň aj do LV "oprávnenej" nehnutefnosti.
Problém spočíva v skutočnosti, že používatel' výpisu, odpisu
alebo kópie LV "oprávnenej" nehnutel'nosti dostane v uve-
dených kategóriách SK po kvalitatívnej stránke vždy inú in-
formádu, ktorá bez prípadného informačného doplnenia
o prítomnosti existencie práva vyplývajúceho z vecného bre-
mena može dezinformovať a meniť hodnotu tejto nehnutef-
nosti na trhu s nehnutefnosťami. Tento trojaký prístup SK
k vpisu práva vyplývajúceho z vecného bremena súvisí s ab-
senciou regulácie tohto vpisu v katastrálnom zákone [l] (§ I
ods. I katastrálneho zákona uvádza iba, že " ... Súčasťou KN
sú údaje o právach k týmto nehnutefnostiam , a to o ... vec-
nom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu
... ", a tiež s neurčitou textáciou regulácie tohoto vpisu v ka-
tastrálnej vyhláške [2]. Podfa § 15 ods. 2 písmo c) katastrál-
nej vyhlášky [2] "LV... skladá sa ... c) z časti "C - ťarchy,
ktorá obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné
práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli
dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie
vysvetlenie časti C a číslo položky; časť C neobsahuje údaj
o výške dlhu." Súčasný diferencovaný stav v SK bol prav-
depodobne ovplyvnený skutočnosťou, že v tejto časti katas-
trálnej vyhlášky nie je menovite spomenuté právo vyplýva-
júce z vecného bremena.
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Ďalší problém, ktorý ukázala aplikačná prax KN, súvisí
s diferencovaným rozsahom vpisu vecného.bremena a práva
vyplývajúceho z vecného bremena spojeného s vlastníctvom
určitej nehnutefnosti do časti C LV (prípadne do časti po-
známky LV). Vecné bremeno a právo vyplývajúce z vecného
bremena spojené s vlastníctvomurčitej nehnutefnosti zaťa-
žujúce iba určenú časť pozemku sa vo vybraných SK vpisuje
(či už iba do LV "povinnej" nehnutefnosti alebo aj do LV
"oprávnenej" nehnutefnosti) tak,
1. že sa vpíše text popisujúci predmetné vecné bremeno

a právo z neho vyplývajúce jeho úplným odpísaním zo
zmluvy prípadne verejnej listiny alebo inej listiny,

2. že sa vpíše iba odkaz na príslušnú zmluvu prípadne ve-
rejnú listinu alebo inú listinu, napr. "Vecné bremeno /
Právo vyplývajúce z vecného bremepa V-I 23412004,
z 1. 1. 2004, prípadne Z-234512OO4 z 1. 1. 2004".

3. že sa vpíše v závislosti od dížky textu v zmluve prípadne
verejnej listine alebo inej listine buď celý text(akje tento
text krátky) alebo ibajeho redukovaná časť podfa subjek-
tívneho zváženia zapisovatefa zmluvy, prípadne verejnej
listiny alebo inej listiny (ak je jej text dlhý).

Z hfadiska plnenia si informačnej funkcie KN je najhorší
3. prípad lebo používatef LV bez osobitného upozomenia ne-
vie, či je vpísaná informácia úplná alebo zredukovaná. Pri-
tom, úplný text o vecnom bremene a o práve vyplývajúcom
z vecného bremena ostáva v zmluve, prípadne verejnej lis-
tine alebo inej listine, ktorá sa archivuje v zbierke listín, do
ktorej je ale obmedzený prístup.

Tento diferencovaný prístup jednotlivých SK vyplýva
zrejme zo skutočnosti, že predmetný rozsah vpisu do LV nie
je regulovaný ani všeobecne závazným právnym predpisom
ani intemým predpisom.

Príklad textov z 3. kategórie - Text v zmluve: "Vecné
bremeno sa zriaďuje v rozsahu 0,80 m v susedstve s juho-
východnými hranicami parcelné č. 1766/4 a 1725 v pro-
spech vlastníkov parciel 172412 a 1724/3 katastrálneho
územia XY." Text v LV "povinnej" nehnutefnosti: "Vecné
bremeno práva prechodu cez parcelné č. 1725, 176614
a 21 505/17 v šírke 0,80 m v prospech vlastníkov parciel
172412 a 1724/3, podfa V-6117 /1995 z 30.10. 1995." Text
v LV jednej aj druhej "oprávnenej" nehnutefnosti: "Právo
prechodu cez parcelné č. 1725, 1766/4 a 21 505/17 v šírke
0,80 m, podfa V-6117/I995 z 30. 10. 1995." Na prvý po-
hfad je zrejmé, že v texte vpisu informácie o vecnom bre-
mene i o práve vyplývajúcom z vecného bremena do LV
absentuje časť "v susedstve s juhovýchodnými hranicami
parcelné č. 176614 a 1725", čiže informácia, kadiaf vlastne
chodníček v prospech oprávnených prebieha, resp. kde je
povinnosť trpieť prechod. Pritom pomeme bohatá infor-
mácia vpísaná do LV može signalizovať neinformovanému
čitatefovi LV, že ide o kompletný odpis textu zo zmluvy,
a že teda oprávnený má právo prechodu si zvoliť pre nebo
najvhodnejšiu cestičku v šírke 0,80 m cez "povinnú" ne-
hnutefnosť.

V dosledku absencie jednoznačnej regulácie problematiky
vpisu vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bre-
mena vo všeobecne závaznom predpise [1] a [2] aj v inter-
nom predpise si aplikačná prax pomáha príručkou "Zápis
vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam do katastra ne-
hnutefností" [3], ktorá ale nemá normatívny charakter. ŽiaI
ani príručka [3] v treťom diele na s. 29 napriek svojej rela-
tívne veTkejmiere podrobnosti predmetnú problematiku ne-
popisuje jednoznačne a vyčerpávajúco.

Uvedená diferencovaná aplikačná prax SK na úseku vpisu
vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena

spojeného s vlastníctvom určitej nehnutefnosti zaťažujúceho
iba určenú časť pozemku do katastrálneho operátu a produ-
kujúcu neistú a neúplnú informovanosť čitatefa LV je rieši-
tefná doplnením katastrálnej vyhlášky, ktorá by mala jed-
noznačne upraviť predmetný vpis nielen do LV "povinnej"
nehnutefnosti, ale aj do LV "oprávnenej" nehnutefnosti, a to
buď 1. a1tematívou alebo 2.. a1tematívou. 2. a1tematíva zá-
roveň vyžaduje liberalizovať vstup do zbierky listín v pro-
spech vlastníkov a iných oprávnených "oprávnenej" nehnu-
tefnosti.

Verejný záujem·na jednoznačnom, homogénnom evidovaní
nehnutefností v katastrálnom operáte a najma na homogén-
nej úrovni poskytovaných informácií z KN žiada rozšíriť do-
terajšiu textáciu katastrálnej vyhlášky [2] o ustanovenie re-
gulujúce sposob evidovania nehnutefností v katastrálnom
operáte v osobitných prípadoch, ak nehnutefnosť je sankcio-
novahá vecným bremenom alebo právom vyplývajúcim
z vecného bremena. Doterajšia prax SK najma v prípade zá-
pisu iných vecných práv k nehnutefnostiam, osobitne vec-
ného bremena, resp. práva vyplývajúceho z vecného bremena
nie je detailne upravená, plodí vzájomne roznorodé vpisy do
KN podfa diferencovane zaužívanej praxe na každej zo
79 SK s rozmanitou a nezretefnou informačnou hodnotou.
Rozdiely sú aj v stupni vemosti, doslednosti konkretizácie
tohoto práva pri jeho vpisovaní zo zmluvy, prípadne verejnej
listiny alebo inej listiny do LY.V tejto súvislosti sa ukazuje
vhodné redukovať rozsah vpisu vecného bremena a práva vy-
plývajúceho z vecného bremena na minimum, ktoré bude či-
tatefa v prípade jeho podrobnejšieho záujmu smerovať do zbi-
erky listín. Tento súčasný stav produkuje právnu neistotu, keď
používatef LV nevie, či verbálna úprava vecného bremena
v LVje alebo nie je v zmluve, prípadne verejnej listine alebo
inej listine ešte podrobnejšie upravená. Je žiaduce tento ne-
zosúladený stav zjednotiť.

Predmetnú úpravu možno realizovať nasledujúcou nove-
lou katastrálnej vyhlášky.

Za § 27 sa vsúva nový § 27a, ktorý znie:

,,§ 27a
Evidovanie pozemkov v osobitných prípadoch

Pozemok vymedzený vecným bremenom a právom vyplý-
vajúcim Z vecného bremena v prípade vecného bremena via-
žuceho sa s vlastníctvom k určitej nehnutefnosti sa eviduje
a) v súbore popisných informácií vpisom do listu vlastníctva

pozemku, ktorého vlastník je povinný niečo strpieť, nie-
čoho sa zdržať alebo niečo konať, do časti C/ťarchy textom
napr. "Vecné bremeno práva prechodu podťa V-xxx/2004"
a zároveň aj vpisom do listu vlastníctva pozemku, ktorého
vlastník je oprávnený zpráva vyplývajúceho Z vecného bre-
mena, do časti poznámky textom napr. "Právo prechodu
vyplývajúce Z vecného bremena na liste vlastníctva č. yyy
podťa V-xxx/2004",

b) v súbore popisných informácií zobrazením na geometric-
kom pláne, ktorý je prílohou zmluvy, verejnej listiny alebo
inej listiny V-xxx/2003 v prípade, ak sa vecné bremeno
a právo vyplývajúce Z vecného bremena vzťahuje iba na
časť pozemku,

c) v zbierke listín úplným znením verbálného opisu vecného
bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena v pí-
somnom vyhotovení zmluvy, verejnej listiny alebo inej lis-
tiny. "
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Príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA
1/0213/03 Nový model pozemkových úprav pofnohospodárskeho
územia založený na identijikácii pozemkového vlastníctva a užíva-
nia.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16211995 Z. z.
o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-
hnutefnosti}lffi (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

[2] Vyhláška Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky Č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o katastri nehnutefností a o zápise
,:Iastníckych a iných práv k nehnutefnostiam v znení vyhlášky
UGKK SR Č. 72/1997 Z. z.

[3] Zápis vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam do katastra
nehnutefností. [Príručka.] Bratislava, Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky 1999.53 s.

Do redakcie došlo: 4. 2. 2004
Lektoroval:

JUDr. Emil Ouriač,
Správa katastra Poprad

Katastrálneho úradu v Prešove

Kartografie Praha a. s. k svému padesátému jubileu pořádala ve
dnech 10. až 31. května 2004 v prostorách vestibulu Národního tech-
nického muzea malou výstavu výsledků své padesátileté vydavatel-
ské činnosti. ~odnik byl založen k 1. 1. 1954 jako jedna z organi-
zací rezortu Ustřední správy geodézie a kartografie pod názvem
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Za padesát let své
existence vydal miliony mapových výrobků pro veřejnost, školy a ši-
rokou paletu tematických map pro řadu oborů národního hospodář-
ství - v sortimentu byly základní topografické mapy v měřítkách
I: Iססoo až ,ooסס1:20 mapy geologické, meteorologické, letecké, sil-
niční, vodohospodářské, atd.

Významná část produkce byla vydávána na export. Kapesní atlas
světa patřil k světovým bestsellerům, byl vydán ve čtrnácti jazycích,
např. i v japonštině a esperantu. Mezi žádané exportní tituly patřily
např. plány Prahy, a rovněž i školní tituly. Soubor map Poznáváme
svět, který byl vydáván postupně během dvaceti let, patři k nejpo-
drobnějším obecně-zeměpisným mapám i ve světovém měřítku
a např. mapy Jižní Ameriky ze souboru dovážela jedna z nejvý-
znamnějších světových kartografických firem - britská fy Bartholo-

mew. K významným exportním počinům patřilo i francouzské vy-
dání Velkého atlasu světa.

Siroké veřejnosti jsou známy především turistické mapy, plány
měst, automapy a autoatlasy, zeměpisné atlasy a lexikony, školní ze-
měpisné a dějepisné atlasy, nástěnné a příruční mapy, na kterých je
založena vydavatelská činnost dodnes.

Byly vystaveny ukázky vydávané produkce od vzniku podniku;
z nejvýznamnějších vydavatelských počinů např. Atlas dějin ČSSR
aAtlas Československé socialistické republiky (Národní atlas ČSSR)
z šedesátých let.

Pohled na vývoj vydávání školních atlasů a nástěnných map, od
prvních vydání v padesátých letech po nejnovější současné prove-
dení, připomněl školní léta prakticky všem návštěvníkům. Pamětníci
vzpomněli na pěkné výlety a bloudění s původními turistickými ma-
pami a pro ty mladé, nejen věkem, byly vystaveny turistické mapy
nové, cyklomapy a řada turistických průvodců.

Autoatlasy a automapy našeho státního území i evropských států
vydávané Kartografií Praha se staly svědkem milionů kilometrů,
které jejich uživatelé ujeli na svých cestách a sloužily motoristům
řady generací.

V devadesátých letech byla firma privatizována v první vlně ku-
ponové privatizace, několikrát změnila vlastníka, prošla zásadní re-
strukturalizací a transformovala se na specializované nakladatelství,
které pokračuje i v silné konkurenci v tradiční vydavatelské činnosti,
postupně rozšiřuje produkci o nové ediční řady mapových lexikonů
a turistických průvodců; silnou pozici si udržuje v oblasti vydávání
školních zeměpisných a dějepisných atlasů a nástěnných map.

Devadesátá léta přinesla i zásadní změny v technologii zpracování
map. Kartografická výroba, původně založená na vysoce kvalifiko-
vané práci redaktorů, kartografických kresličů, rytců a litografů, slo-
žité litografii, náročných kopírovacích postupech a vícebarevném
tisku (geologické mapy mívaly až 25 tiskových barev), se transfor-
movala na automatizovanou tvorbu z digitálně zpracovaných dat aje
založena opět především na vysoce kvalifikované práci redaktorů
a operátorů, mravenčí a pečlivé práci při sběru informací i aktuali-
zaci základních dat, tvůrčích činnostech při práci, optimálním gra-
fickém vyjádření zobrazovaných skutečností s vysokými nároky na
výslednou estetickou úroveň i kvalitu tisku.

Díky dlouholeté tradici se podařilo úspěšně navázat na nejlepší
zkušenosti a mapy vydávané v Kartografii Praha jsou i nadále záru-
kou vysoké kvality obsahu i jejich estetické úrovně.

Ing. Zdenka Roulová,
Kartografie Praha. a. s.

Prof. Ing. Milan Burša, DrSc.,
pětasedmdesátiletý

Dne 4. července 2004 se profesor Milan Burša dožil v plném roz-
machu tvůrčích sil pětasedmdesátých narozenin. Dá se říci, že je
spolu s W. M. Kaulou a C. A. Wagnerem jedním ze základatelů oboru
kosmická geodézie v celosvětovém rozsahu. Narodil se v Bojanově
u Chrudimi. V letech 1948 až 1951 studoval na Vysoké škole speci-
álních nauk ČVUT v Praze, poté na Moskevském institutu geodé-
zie, fotogrammetrie a kartografie (MIIGAiK) v Moskvě, obor
astronomická geodézie. Skolu absolvoval v roce 1955. Po ukon-
čení Moskevského institutu měl pokračovat ve studiu jako aspirant
u M. S. Moloděnského, bylo však rozhodnuto o jeho nástupu do vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze. Zde také vznikají jeho fundamentální práce z kosmické geo-
dézie. V roce 1974 vyhověl pozvání vedení Astronomického ústavu
tehdejší Československé akademie věd a přešel na akademické pra-
coviště. Zde založil, a do roku 1990 vedl, oddělení dynamiky slu-
neční soustavy. Od samého počátku své vědecké kariéry také úzce
spolupracoval s geodetickými složkami vojenské služby, kde jeho
aktivity zvláště zaintenzivněly po roce 1990.

Významná je také jeho činnost pedagogická, i když vždy odolal
nabídkám nastoupit na školu na plný pracovní úvazek. Na oboru geo-
dézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze rozvinul, na-
vzdory různým překážkám, předmět kosmická geodézie, založený
profesorem Bucharem, do takové míry, že mohl být zařazen do zá-
kladního studijního plánu. Další jeho pedagogické aktivity směřo-
valy na Vojenskou akademii v Bmě a na obor geofyziky Matema-
ticko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší dodnes.
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Nezanedbatelná je také jeho činnost v Mezinárodní geodetické
asociaci (IAG). Pracoval a dodnes pracuje v řadě sekcí, kde také za-
stával významné funkce sekretáře nebo předsedy. V letech 1983 až
1987 byl viceprezidentem IAG. Jeho velkou láskou byly fundamen-
tální astronomicko-geodetické konstanty, dodnes zná většinu z nich
nazpaměť. Také vždy dbal na to, aby si vychoval následovníky, kteří
by mohli ve významných činnostech v Asociaci pokračovat.

Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá, obsahuje téměř 450 vě-
deckých prací publikovaných v renomovaných časopisech nebo sbor-
nících z mezinárodních konferencí. Napsal také, sám, nebo se spo-
luautory, 14 knih z oboru dynamiky umělých družic, kosmické
geodézie, geodynamiky a teorie tíhového pole, v současné době při-
pravuje do tisku další monografie. S publikacemi také souvisí čin-
nost v redakčních radách vědeckých časopisů, současná výborná me-
zinárodní úroveň časopisu Studia geophysica et geodaetica je
nepopiratelně jeho zásluhou.

Ve vědecké práci byl vždy velmi náročný a v této náročnosti ni-
kdy neslevoval, což mohou potvrdit jeho žáci. Dovedl jí podřídit
i osobní život - vědecká práce byla a je vždy jeho každodenní po-
třebou.

Nezbývá než popřát jubilantovi ke stále existujícímu pracovnímu
e1ánu do dalších let pevné zdraví a radost z vykonané práce.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)

19. června 2004 - Ing. Lubomír Chamout. Po studiích na SPŠ ze-
měměřické (1969-1973) a oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT
v Praze (1973-1978) pracoval ve Vojenském projektovém ústavu
v Praze (1978-1991). Od r. 1991 působí jako odborný asistent na
Lesnické fakultě Vysoké škory zemědělské v Praze, nyní Fakultě les-
nické a environmentální Ceské zemědělské univerzity (ČZU)
v Praze. V r. 1985 se stal odpovědným geodetem a od r. 1995 je dr-
žitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností, písmeno b, c. Je autorem dvou skript vydaných na ČZU
v Praze, úspěšným řešitelem několika grantů Fondu rozvoje vyso-
kých škol a spolupodílí se na řešení výzkumných úkolů na mateřské
katedře biotechnických úprav krajiny, kde je rovněž odborným ga-
rantem výuky geodézie.

27. června 2004 - Ing. Petr Skála, absolvent SPŠ zeměměřické
(1969-1973) a oboru geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze
(1973-1978). Pracoval postupl}ě v Kart~grafii, n. p., Praha a v GKP,
Praha (1979-1983) poté na CUGK a ČUZK (1983-1994), kde pro-
šel jako řadový pracovník několika odbory. V roce 1990 byl členem
redakční rady Geodetického a kartografického obzoru. V r. 1994 vy-
tvořil (společně s Ing. Jiřím Kanisem) koncepci časopisu Zeměmě-
řič, jehož obsah svými příspěvky a .nápady významně ovlivňoval do
r. 1998. Po ročním působení ve VUGTK (1995) pracuje od r. 1996
na České zemědělské univerzitě, kde na současné Fakultě lesnické
a environmentální působí jako odborný asistent dodnes. V roce 1999
editoval vydávání dvou časopisů Svět na dlani a Nový zeměměřič
plus. Stál u zrodu výročních kartografických cen Mapa roku, kterou
Kartografická společnost ČR uděluje od r. 1998. Je spoluautorem
dvou skript vydaných na ČZU Praha a desítek odborných a popu-
lárních textů o zeměměřictví. V r. 2004 založil internetový časopis
Vimevite.cz popularizující obor, který se snaží zviditelnit na veřej-
nosti i jako člen Rady Českého svazu geodetů a kartografů (200 I
dosud). Jeho jméno nebo autorskou zkratku (ps) naleznete i na spor-
tovních stránkách českých deníků i ve zpravodajství ČTK pod de-
sítkami článků o ragby. Jako uznávaný znalec historie hry se šiša-
tým míčem napsal i několik publikací.

Výročí 55 let:

17. května 2004 - Ing. Iva Sťastná, rodačka z Prahy, absolventka
oboru konstrukce a dopravní stavby Fakulty stavební CVUT v Praze.
Po absolvování působila jako projektantka v tehdejším n. p. Prago-
projekt a absolvovala postgraduální studium pedagogiky na Fakultě
inženýrského studia ČVUT. V období 1985-98 působila na SPŠ sta-
vební v Praze, kde vyučovala geodézii a stavební předměty. Roku
1998 přešla na katedru speciální geodézie FSv ČVUT v Praze jako
odborná asistentka pro výuku stavební geodézie.

Výročí 60 let:

II. dubna 2004 - Ing. Jiří Směták. Narodil se v Příložanech, okres
Třebíč. Po absolvování oboru geodézie a kartografie na ~tavební fa-
kultě ČVUT v r. 1967 nastoupil do měřického oddílu UGK Brno,
který prováděl především práce v oblasti účelového mapování, in-
ženýrské geodézie, bodových polí, stavebně měřické dokumentace
apod. Jako výkonný technik pracoval až do r. 1981. Od r. 1982 do
r. 1989 působil ve funkci vedoucího měřického oddílu pro,,:ozu spe-
ciálních prací. V letech 1989-1990 pracoval jako vedoucí Utvaru ří-
zení výroby a jakosti v tehdejší Geodézii Brno, s. p., a v letech
1991-1992 jako vedoucí Odboru řízení SGKD již v nově organizo-
vané KGKS pro Jihomoravský kraj v Brně. Obě tyto funkci zahrno-
valy jak oblast evidence nemovitostí, tak oblast základního mapo-
vání i map středních měřítek. V r. 1992 se podílel na prá~i organizační
komise, která připravovala nové uspořádání rezortu ČUZK (zejména
v oblasti systematizace a struktury katastrálních úřadů (KU). Od
r. 1993 byl zástupcem KÚ Brno-město a od 1. 4. 1996 jeho ředite-
lem. V průběhu profesní praxe se soustavně vzdělával. V r. 1974 ab-
solvoval Kurs odpovědných geodetů a v r. 1982 ověřovací zkoušky
a získal oprávnění k ověřování geometrických plánů a geodetických
prací, které jsou obsahem státních mapových děl a podkladů pro do-
bývací prostory. V letech 1984-1985 absolvoval postgraduální stu-
dium na ČVUT v Praze zaměřené tematicky na oblast řízení geode-
tických a kartografických prací a na inženýrskou geodézii.

15. června 2004 - Ing. Jiřina MyŠíková. Narodila se v Týně nad
Vltavou. Po ukončení jedenáctileté střední školy maturitou nastou-
pila na Středisko geodézie Třeboň, kde pracovala 6 let; poté přešla
na Středisko geodézie v Jindřichově Hradci. V r. 1969 ukončila dál-
kové studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor zeměměřic-
tví, státní závěrečnou zkouškou. V r. 1973 přešla na Středisko geo-
dézie Louny, kde pracovala ve funkci vedoucího oddělení evidence
nemovitosti a zástupce vedoucího Střediska. V r. 1991 bylajmeno-
vána do funkce vedoucího Střediska Louny, od I. I. 1993 do funkce
ředitelky Katastrálního úřadu v Lounech a od I. I. 2004 ředitelkou
Katastrálního pracoviště Louny.

10 března 2004 - Ing. Robert Patrik. Narodil se v Borové, okres
Náchod. V r. 1956 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Hradci
Králové. V letech 1956 až 1961 studoval Fakultu stavební ČVUT
v Praze, obor zeměměřický. Po ukončení vysokoškolského studia
pracoval jako samostatný inženýr v Okresním středisku pro přípravu
zemědělských investic, Rychnov nad Kněžnou, se sídlem v Solnici.
Od 1. 9. 1964 byl přijat do Ústavu geodézie a kartografie v Pardu-
bicích, Středisko geodézie v Náchodě, jako zeměměřič. V letech
1978-1980 navštěvoval čtyřsemestrové postgraduální studium na
Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor
geodézie a kartografie. V r. 1998 úspěšně absolvoval specializovaný
kurz "MANAGEMENT', uskutečněný v rámci programu PHARE
Vysokou školou ekonomickou v Praze, Francouzsko-českým insti-
tutem řízení. Za uplynulých 40 let prošel řadou funkcí, od technika
přes vedoucího střediska, až po dnešní funkci ředitele. Po vzniku
Katastrálního úřadu v r. 1993 byl od I. I. 1993 pověřen řízením Ka-
tastrálního úřadu v Náchodě, dnem 13. 1. 1993 jmenován do funkce
ředitele Katastrálního úřadu v Náchodě a od 1. 1. 2004 do funkce
ředitele Katastrálního pracoviště Náchod Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj.

17. apríla 2004 - Ing. Marián Beňák, inžinier špecialista strediska
špeciálnych meraní Závodu technicko-bezpečnostného dohfadu
(TBD) Vodohospodárskej výstavby, š. p. (VV) v Bratislave. Narodil
sa v Piešťanoch. Zememeračské inžinierstvo študoval na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jeho
skončení nastúpil v roku 1961 do Riaditefstva vodohospodárskeho
rozvoj a v Bratislave, od roku 1989 VY, kde vykonával a neskor ako
vedúci odboru špeciálnych činnosti (geodetických a geofyzikálnych
meraní) zabezpečoval geodetické a geofyzikálne práce pri výstavbe
a prevádzke vefkých vodohospodárskych stavieb na Slovensku.
V rámci tejto činnosti vykonával funkciu zodpovedného geodeta in-
vestora na viacerých vodohospodárskych stavbách (napríklad vodné
diela Kráfová, Turček, Žilina). Od 1. 12.2001 do 31. 12.2003 bol
vedúcim strediska špeciálnych meraní Závodu TBD VY. V terajšej
funkcii je od I. I. 2004. Bol odborným garantom a zároveň organi-
zátorom 3 seminárov (1978, 1984 a 1989) z oblasti merania posu-
nov na vodohospodárskych stavbách a do roku 2002 bol odborným
garantom Slovenských geodetických dní za Komoru geodetov a kar-
tografov (KGK). Je publikačne činný. Od 1. 4. 1990 do 30. 4. 2004
bol členom redakčnej rady (RR) GaKO a od roku 1996 je členom
RR Slovenského geodeta a kartografa. V rokoch 1992 až 2001 bol
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členom Kolégia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo~
venskej republiky. Je zakladajúcim členom Slovenského zviizu geo-
detov (od roku 1991). Od roku 1993 bol jeho podpredsedom a v ro-
koch 1995 až 1997 predsedom. Je aj zakladajúcim členom KGK
(v roku 1996) a bol členom predstavenstva KGK a v rokoch 1997
až 2002 bol podpredsedom predstavenstva KGK. Za pracovné úsi-
lie bol vyznamenaný.

18. dubna 2004 - Ing. Ladislav Kupčík, narozen v Brně, zástupce
ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Opavě.
Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v r. 1958 nastou-
pil na tehdejší Okresní měřické středisko v Bruntále. V r. 1966
přešel k zeměměřickému oddělení opavského Agroprojektu. Při za-
městnání vystudoval obor geodezie na ČVUT v Praze (1968)
a v r. 1972 nastoupil jako vedoucí oddílu speciálních prací Střediska
geodezie v Opavě, od r. 1987 pak pracoval jako vedoucí útvaru ří-
zení a kontroly jakosti Geodézie, Opava. Od 1. 1. 1993 do 31. 12.
2001 zastával funkci zástupce ředitele ZKI v Opavě. V listopadu
1989 se výrazně podílel na politických změnách v rámci okresu
a kraje. Ing. L. Kupčík je jedním ze čtyř autorů projektu a vzniku
Slezské univerzity v Opavě.

3. května 2004 -Ing. Zdeněk Bujárek. Narodil se v Nové Pace, okres
JiČín.V r. 1956maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Trut-
nově, v r. 1958 absolvoval dvouletý abiturientský kurz na Střední prů-
myslové škole zeměměřické v Praze. Od 1.7. 1958 nastoupil jako tech-
nik u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liberci, Okresní
měřické středisko Semily, od 1. 11. 1960 začal působit u Ústavu geo-
dézie a kartografie v Pardubicích, Středisko geodézie Trutnov. V letech
1968-1972 v rámci Inženýrské geodézie, n. p., vedl měřickou skupinu
v Trutnově a na geodetických pracech pracoval i v zahraničí. Od r. 1973
působil opět na Středisku geodézie v Trutnově jako vedoucí geodetic-
kého oddílu, poté jako vedoucí Střediska. Vysokoškolské vzdělání na
Fakultě stavební Ceského vysokého učení technického v Praze, obor
geodézie a kartografie, si doplnil studiem při zaměstnání, které ukon-
čil v r. 1969. V r. 1974 získal úřední oprávnění k ověřování výsledků
geodetických prací, v r. 1980 způsobilost k výkonu funkce odpověd-
ného geodeta. V roce 1998 úspěšně absolvoval specializovaný kurz
,,MANAGEMENT", uskutečněný v rámci programu PHARE Vyso-
kou školou ekonomickou v Praze, Francouzsko-českým institutem ří-
zení. Po vzniku katastrálních úřadů v r. 1993 byl jmenován do funkce
ředitele Katastrálního úřadu v Trutnově a v současné době zastává
funkci ředitele Katastrálního pracoviště Trutnov Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj.

19.mája 2004 - Ing. Ivan Ištvánffy. Narodil sa v Bratislave. Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave v roku 1962 nastúpil do Ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave, kde ako vedúci meračskej čaty vy-
konával práce topografického mapovania, mapovania vo vefkých
mierkach a inžinierskej geodézie (lG). V rokoch 1967 až 1969 praco-
val v Slovenskom ústave parniatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
kde vo funkcii vedúceho geodetickej skupiny zabezpečoval investor-
skú činnosť a meranie parniatkových objektov a lokalít, respektíve ar-
cheologických nálezísk. V roku 1969 prešiel do Slovenskej správy
geodézie a kartogra(ie, neskór (od 1. 7. 19~3) Slovenský úrad geodé-
zie a kartografie (SUGK) a od 1. 1. 1993 Urad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), kde pracoval do 31. 1.
2004, t. j. do odchodu do dóchodku. Najskór do roku 1971 pracoval
na úseku lG a technicko-hospodárskeho mapovania. V rokoch 1972
až 1981 pracoval v oblasti automatizácie geodetických a kartografic-
kých prác, automatizovaného informačného systému geodézie a kar-
tografie a bol pri kladení základov ich rozvoja v rezorte SÚGK. Tiež
aktívne pracoval v oblasti automatizovanej tvorby máp vefkých mie-
rok a lG v rámci mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geo-
detických služieb bývalých socialistických štátov. Vo funkcii vedú-
ceho kontrolného útvaru (1981 až 1987) sa zaslúžil o celkové zvýšenie
účinnosti kontroly v rezorte SÚGK. Dóslednosť, pracovitosť a zodpo-
vedný prístup k pracovným povinnostiam rozhodli, že od apríla 1987
bol vedúcim a od 1. 8. 1989 do 31. 5. 1993 riaditefom sekretariátu
predsedu SÚGK. Ďalej od 1. 6. 1993 do 30. 6. 1998 pósobil vo funk-
cii poradcu predsedu UGKK SR a od 1. 7. 1998 do 9. 4. 2002 bol po-
verený vedením kancelárie predsedu ÚGKK SR. Od 10. 4. 2002 do
31. 12. 2003 vykonával funkciu vedúceho služobného úradu ÚGKK
SR. Čitatefom časopisu GaKO je známy ako autor príspevkov a od
júla 1988 do 31. 1. 2004 ako člen jeho redakčnej rady. Záslužná bola
jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti a v telovýchove. Je
nositefom rezortných a iných vyznamenaní.

12. června 2004 - Ing. Helena Ryšková, rodačka z Prahy, dřívější
odborná asistentka Ústavu geodezie Fakulty stavební (FAST) Vyso-
kého učení technického (VUT) v Brně. Obor zeměměřického inže-

nýrství vystudovala na ČVUT v Praze. Po praxi u Krajského vodo-
hospodářského střediska a Keramoprojektu v Brně pracovala v le-
tech 1973-1987 na tehdejší Krajské geodetické a kartografické
správě pro Jihomoravský kraj na úseku tvorby a obnovy státního ma-
pového díla. V r. 1988 přešla do státního podniku Geodezie Brno
jako vedoucí projektantka, po vzniku akciové společnosti Geodezie
Brno v r. 1992 byla redaktorkou kartografického vydavatelství této
akciové společnosti. Od září 1995 do 31.8.2003 působila na Ústavu
geodezie FAST VUT v Brně, kde přednášela mj. geodezii poslu-
chačům stavebních oborů. Veřejně byla aktivně činná v tělovýchově
a zejména v Českém svazu geodetů a kartografů (členka Rady).

Výročie 70 rokov:

9. apríla 2004 - Ing. Zita Marková. Narodila sa vo Vrbovom (okres
Piešťany) Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte in-
žinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave, v roku 1958 s vyznamenaním, nastúpila do Geodetického
ústavu v Bratislave (GÚ), kde vykonávala práce mapovacie a foto-
grametrické. V prácach pozemnej fotogrametrie pri spracúvaní pro-
jektovej dokumentácie pamiatkových objektov pokračovala od roku
1966 v Ústave geodézie a kartografie v Bratislave a v lnžinierskej
geodézii, n. p., závod v Bratislave. Po ročnom pósobení v Sloven-
skej správe geodézie a kartografie (1970) prešla v roku 1971 do no-
vovytváraného výpočtového strediska v GÚ, kde pomáhala formo-
vať činnosť oddelenia automatizovaného zobrazovania a neskór sa
stala jeho vedúcou. Z tejto funkcie odišla v roku 1989 do dóchodku.

23. dubna 2004 - Ing. Jiří Řihák, narodil se a žije v Uherském
Brodě. Obor zeměměřictví vystudoval na Zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze (r. 1957) a potom celá léta působil v brněnské
Geodezii. Od roku 1971 až do odchodu do důchodu byl vedoucím
oddílu v provozu mapování. Jeho soustavné výborné výsledky na
úseku nového mapování, zejména při tvorbě Základní mapy velkého
měřítka v Jihomoravského kraji, byly vysoce uznávány a hodno-
ceny. Aktivně působil v odborné skupině mapování bývalé Společ-
nosti geodezie a kartografie Československé vědeckotechnické spo-
lečnosti.

18. mája 2004 - prof. Ing. Dušan Kevický, PhD., peda.sogický pra-
covník Katedry ,geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Zilinskej uni-
verzity (ŽU) v Ziline. Rodák z Brezna. Po absolvovaní zememerač-
ského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Ob-
lastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodé-
zie a kartografie) v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty vyko-
nával nové meranie a mapovanie. V rokoch 1961 až 1964 pracoval
v Pozemných stavbách v Poprade, ako vedúci projektant terénnych
úprav. Od 4.4. 1964 pósobí ako pedagóg ma Fakulte prevádzky a eko-
nomiky dopravy a spojov (od roku 1999 SvF) Vysokej školy dopravy
a spojov (VSDS) v Žiline, a to najskór na Katedre geodézie a geo-
techniky a od roku 1966 na Katedre leteckej dopravy, kde v rokoch
1972 až 1974 vykonával funkciu vedúceho katedry. V roku 1976 zís-
kal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a za docenta pre
odbor dopravná technika bol vymenovaný 1. 5. 1981. V tomto roku
sa opať stal vedúcim uvedenej katedry. Túto funkciu vykonával až
do novembra 1990, kedy bol vymenovaný do akademickej funkcie
dekana SvF VSDS (teraz ŽU). Akademickú funkciu vykonával do
30.6. 1996. 1. 7. 1996 bol vymenovaný za riaditefa Státnej leteckej
inšpekcie - od 1. 7. 1998 Letecký úrad SR. Túto funkciu vykonával
do 31. 3. 1999. Dňa 20. 2. 1998 bol vymenovaný za profesora pre
odbor dopravná a spojová technológia. Na KG SvF ZU prednáša
od 1. 7. 1996 predmety geodézia a základy kozmickej geodézie.
Od 1. 4. 1999 pósobí aj na Fakulte logistiky Vojenskej akadémie
v Liptovskom Mikuláši. Je spoluautorom 4 monografií a autorom
5 dočasných vysokoškolských učebníc z oblastí leteckej a satelitnej
navigácie. Úspešne referoval na 10 konferenciách a sympóziách
(najma z oblasti satelitnej navigácie). Má rozsiahlu prednáškovú
a posudkovú činnosť.

29. května 2004 - Ing. Pavel Nedvoo. Narodil se v Městci Králové.
Absolvent Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze (1959), ředitel bý-
valého n. p. Geodézie, Liberec a dlouholetý člen kolegia předsedy
Českého úřadu geodetického a kartografického. Jeho odborná zdat-
nost a dobrá organizační a řídící práce byla oceněna několika vy-
znamenáními. V 90. letech byl vedoucím ekonomicko-správního od-
boru na Katastrálním úřadě v Liberci.

24. června 2004 - Ing. Mario Mareš, významný geodet v oblasti
civilního letectví. Po ukončení studia na Českém vysokém učení
technickém v Praze nastoupil u stavební správy organizace Česko-
slovenské aerolinie, kde prošel bohatou a úspěšnou praxí včetně
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funkce hlavního geodeta a vedoucího útvaru Péče o základní fondy.
Jeho práce byla oceněna rezortními vyznamenáními. Byl dlouhole-
tým členem výboru pobočky tehdejší Ceskoslovenské vědeckotech-
nické společnosti v organizaci Československé aerolinie a ~emní-
kem Ustřední odborné skupiny letecké dopravy při Ceském
ústředním výboru dopravy a spojů.

Výročí 75 let:

17. dubna 1999 - Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc., v letech 1979-1990
vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav Stavební fakulty
ČVUT v Praze. na níž působil od roku 1952. Rodák z Prahy. Hod-
nost kandidáta věd získal r. 1963, docentem byl jmenován r. 1979.
Je autorem nebo spoluautorem řady skript, expertíz a referátů. Věnuje
se především geodetické přístrojové problematice. Po odchodu do
důchodu r. 1991 nepřerušil styky s katedrou, přednášel geodezii na
Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole, uve-
dený předmět přednášel i na Dopravní fakultě Jana Pernera Univer-
zity Pardubice. V současnosti spolupracuje s katedrou geodézie a po-
zemkových úprava katedrou speciální geodézie jako externí učitel
ve výuce geodézie včetně výuky geodézie v terénu aje garantem vo-
litelného předmětu geodetického přístroje a justáže.

21. dubna 2004 - Ing. Karel Maxmilián, rodák z Hrušova, okres
Mladá Boleslav. Zeměměřické studium absolvoval na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze v r. 1952. Celou svou odbornou ži-
votní dráhu věnoval mapování a evidenci nemovitostí - od r. 1954
v bývalém Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Plzni, odkud
jako zástupce ředitele přešel r. 19/)8 na bývalou Ústřední správu
geodezie a kartografie, pozdější ČUGK, do funkce ústředního od-
borného referenta; v tom období byl členem redakční rady Geode-
tického a kartografického obzoru, v kterém též publikoval. Od r. 1972
pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém, kde se věnoval zejména tvorbě Registru evidence ne-
movitostí a technických př~dpisů. Dlouhodobě pracoval rovněž v ter-
minolog.ické komisi při CUGK. Byl aktivním členem a funkcionářem
bývalé Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti.

22. apríla 2004 - doc. Ing. Viktor Gregor, PhD. Narodil sa v Ne-
spaloch nad Nitrou (dnes časť okresného mesta Prievidza). Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememe-
račského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVST)
v Bratislave pracoval v rokoch 1952 a 1953 v Banských projektoch
Teplice v Čechách. 1. 1. 1956 prešiel do fotogrametríckého oddielu
Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave
a od 1. 6. 1956 pósobil ako padagóg na Katedre geodézie (KG) Fa-
kul9' inžinierstva stavitefstva (od roku 1960 Stavebná fakulta - Svp)
SVST (teraz Slovenská technická univerzita - STU). V roku 1966
získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a za docenta pre
odbor fotogrametría bol vymenovaný 1. 12. 1981 na základe habili-
tačnej práce v roku 1980. Od 1. 2. 1991 do 31. 1. 1994 bol vedúcim
KG SvF STU. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa za-
meral na oblasť fotogrametríe, pričom sa aktívne zúčastňoval na jej
vývoji. Je autorom 8 dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 5
v spoluautorstve, ďalej je autorom alebo spoluautorom 43 odborných
a vedeckých prác, z toho 12 v zahraničních časopisoch a spoluauto-
rom Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bra-
tislava 1998). Uspešne referoval na 39 konferenciách a sympóziách
u nás i v zahraničí. Bol zodpovedným riešitefom 6 výskumných úloh
(VÚ) a spoluriešitefom 18 VÚ a 1 grantovej úlohy. Jeho pedagogická
činnosť vzbudzuje zaslúženú pozornosť i v zahraničí. V rokoch 1970
až 1973 prednášal na Univerzite v Sulajmáníi v Iraku a vrokoch 1980
až 1982 na Univerzite v Bagdade (lrak), kde napísal učebný text "Pho-
tointerpretation" a 2 učebné pomoócky na cvičenia z fotogrametríe.
Bol školitefom vedeckých ašpirantov a má rozsiahlu posudkovú a ex-
pertíznu činnosť. Aktívne pracoval v terminologickej komisii Úradu
geodézie, kartografie a katastra SR a záslužná bola jeho činnosť aj vo
vedecko-technickej spoločnosti. Je nositefom vyznamenaní. Do
d6chodku odišiel 15. 7. 2002.

24. dubna 2004 - Ing. Jiří Hrdina, rodák z Napajedel, absolvent
Vysoké školy technické v Brně (r. 1952), bývalý vedoucí Střediska
geodezie v Uherském Hradišti. Jeho odborná zdatnost a práce v tech-
nických komisích byla oceněna několika vyznamenáními.

25. dubna 2004 - Ing. Josef Suráň, CSc., rodák z Jestřebí (okres
Zlín). Jako výzkumný pracovník Zeměměřického úřadu, Praha, byl
činný v oboru geodetických základů a geodetické astronomie. Jeho
bohaté teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti ho předurčily
pro práce v zahraničí. Jako expert OSN se zasloužilo vybudování
geodetických základů v Afghánistánu, kde působil v letech
1968-1975. Dále pracoval jako čs. expert v Nepálu a Iráku v letech

1980-83, kde byly zvláště oceněny jeho projekty vytyčování a vý-
stavby mostů. Velmi významně se podílel na kontrukci a vývoji no-
vého cirkumzenitálu s fotoelektríckou registrací. Významná je i jeho
široká činnost publikační, zejména z oblasti geodetické astronomie.

22. května 2004 - Ing. Roman Bubák, bývalý vedoucí provozu au-
tomatizace výpočetního střediska Geodetického a kartografického
podniku, Praha. Po promoci na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze r. 1954 pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku
nejprve v provozech nivelace a tríangulace. Od r. 1964 se zabýval
automatizací geodetických a kartografických prací a mimořádně se
zasloužilo zavedení nové výpočetní a zobrazovací techniky do praxe.
Jeho svědomitá práce byla vždy vysoce hodnocena a oceněna něko-
lika vyznamenáními. Do důchodu odešel v r. 1990.

31. května 2004 - Ing. Bořivoj Delong, CSc. Narodil se v Petřvaldě
u Karviné. Po ukončení zeměměřického studia na Vysoké škole spe-
ciálních nauk ČVUT v Praze r. 1952 obhájil o čtyři roky později na
této škole (již jako pracovník Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartografického) kandidátskou disertaci z oblasti
elektronického měření délek. Náměstkem ředitele VúGTK byl jme-
nován r. 1968, ředitelem r. 1972. Problematiku dálkoměrů externě
přednášel na oboru geodezie a kartografie ČVUT. V r. 1978 byl jme-
nován ředitelem odboru speciálních geodetických l'rací na tehdej-
ším Českém úřadě geodetickém a kartografickém (CÚGK), kde se
věnoval především dálkovému průzkumu Země. Později působil ve
funkci ředitele sekretariátu předsedy ČÚGK. Byl členem kolegia teh-
dejší Československé akademie věd, vědecké rady ČVUT a zastával
i řadu dalších funicí ve vědeckých a odborných organizacích.
Od 1. 7.1972 do 5.2.1990 byl předsedou redakční rady GaKO. Do
důchodu odešel v r. 1990.

10. června 2004 - Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc., pedagog ka-
tedry speciální geodézie Stavební fakulty CVUT v Praze a vedoucí
Celostátní odborné gesce pro využití laserové techniky v inže-
nýrské geodezii a při měření podzemních prostor při Stavební fa-
kultě ČVUT. Narodil se v Praze. Absolvoval zeměměřické stu-
dium na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT (r. 1952). Do roku
1967 byl zaměstnán v Ustavu pro výzkum rud, hodnost CSc. ob-
hájil r. 1958 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Kromě laserové techniky se zaměřil zejména na využití
vysokofrekvenčních elektromagnetických metod v geologické
prospekci a mechanice hornin; pravidelně publikuje zejména v ob-
lasti laserů (200 publikací, 7 monografií). Docentem byl jmeno-
ván r. 1996.Je školitelem doktorandů. Aktivně pracoval v tehdejší
Československé vědeckotechnické společnosti a byl členem Me-
zinárodní společnosti užité geofyziky EAEG, sekretářem WG 6E
Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) a členem 3. komise
Mezinárodní společnosti důlních měřičů (lSM). Je členem Čes-
kého svazu geodetů a kartografů a Společnosti důlních měřičů
a geologů, členem redakční rady časopisů Stavební obzor a Sta-
vebnictví a interiér, soudní znalec v oboru technické obory různé,
specifikace kvantové zesilovače - lasery.

Výročí 80 let:

4. dubna 2004 - Doc. Ing. Miloš Pelikán CSc., brněnský rodák. Po
absolvování dopravního stavitelství na CVUT v Praze se stal asi-
stentem geodézie na katedře speciální geodézie Stavební fakulty
ČVUT (geodezii přednášel posluchačům stavebních směrů). Zabý-
val se elektronickým měřením délek (hodnost CSc. r. 1960) a pro-
blematikou refrakce. Byl publikačně činný a autorem několika skript
a učebnic. Habilitoval se v r. 1967 v oboru geodézie prací o re-
frakčních vlivech při měření délek. Docentem byl jmenován o rok
později (1968). Věnoval se též zaměřování památkových objektů
a uvedený předmět rovněž přednášel. Jeho bohaté zkušenosti byly
využity při tvorbě norem, měřických instrukcí a metodických ná-
vodů. Zabýval se dějinami mezoamerických Indiánů.

27. dubna 2004 - Ing. Vladimír Herka. Narodil se v Lužici u Ho-
donína. Absolvent oboru geodézie Vysoké školy technické v Bmě
(r. 1951). Do r. 1970 působil v brněnském Hydroprojektu, poté pře-
šel do Technického muzea v Brně, do funkce zástupce ředitele.
V uvedené funkci se zasloužil o uspořádání, konzervaci a doku-
mentaci sbírek měřických přístrojů i map a jejich rozšíření.

2. května 2004 - Ing. Josef Kasl, rodák z Litic u Plzně. V oboru pra-
coval od r. 1949, r. 196Óukončil dálkové studium geodézie na ČVUT
v Praze. Věnoval se především otázkám automatizace geodetických
a kartografických prací. R. 1972 byl jmenován ředitelem bývalého
n. p. Geodézie Plzeň. Jeho řídící práce a ostatní společensko-odbomé
aktivity byly po zásluze oceněny několika vyznamenáními.



Geodetický a kartografický obzor
172 ročník 50/92, 2004, číslo 8

Výročie 85 rokov:

13. dubna 2004 - Ing. Karel Hodač. Titul zeměměřického inženýra
ziskal v r. 1945 na CVUT v Praze po předchozím věznění v kon-
centračních táborech. Prošel bohatou praxí, kterou započal v druž-
stvu Geoplán, jehož byl později předsedou. Po soustředění geode-
tické služby přešel na Ministerstvo zemědělství, kde se vypracoval
do funkce vedoucího úseku pozemkových úprav. Publikoval řadu
prací, včetně dvou knih a učebnice pro Střední průmyslovou školu
zeměměřickou. Aktivně působil i v dřivější Československé vědec-
kotechnické společnosti a byl zástupcem republiky v Mezinárodní
federaci zeměměřičů.

4. června 2004 - Ing. Miroslav Herda, CSc., významný představi-
tel československé inženýrské geodézie. Odbornou dráhu nastoupil
r. 1939 ve Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu v Praze.
Po válce prošel několik pracovišť zaIl}ěřených na stavební a průmy-
slová měření, od r. 1954 působil v Ustavu geodézie a kartografie,
kde r. 1961 získal hodnost CSc. Od r. 1966 pracoval ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, kde se věno-
val inženýrské geodézii, standardizaci a metrologické a technolo-
gické činnosti a zastával funkci vedoucího oddělení inženýrské geo-
dézie. Po odchodu do důchodu r. 1985 pracoval o dva roky později
jako expert pro výstavbu metra v Havaně (Kuba). Byl publikačně
činný, mnohé jeho práce jsou známy i v zahraničí, a je autorem ně-
kolika patentů. Rovněž jeho normotvorná činnost byla po zásluze
vysoce oceňována.

Z dalších výročí připomínáme:

2. dubna 1914 - před 90 lety se v Pardubicích narodil Ing. Vrati-
slav Chudoba. Po získání titulu zeměměřického inženýra na Vysoké
škole speciálních nauk ČVUT v Praze v r. 1938 se věnoval od r. 1939
nivelačním pracím. Od r. 1948 působil v tehdejším Geodetickém
ústavu v gravimetrickém oddělení, jehož vedoucím se stal r. 1955.
Zasloužil se o vybudování první čs. gravimetrické sítě, kterou z větší
části sám zaměřil Norgaardovým gravimetrem. K této oblasti byla
zaměřena ijeho publikační činnost. Nejvýznamnější prací byla "Čes-
koslovenská gravimetrická síť I. a II. řádu", uveřejněná v Geofyzi-
kálním sborníku (ČSAV, 1957). Zemřel 24. 8. 1984 v Praze.

2. dubna 1914 - před 90 lety se narodil Ing. Jan Karda, CSc., od-
borný asistent bývalého Ústavu praktické geometrie ČVUT v Praze.
V r. 1946 nastoupil jako asistent u prof. J. Potužáka. Zabýval se pře-
devším paralaktickou polygonometrií a získal- jako jeden z prvních
- hodnost kandidáta věd. Zemřel 14.6. 1961 v Praze.

13. dubna 1914 - před 90 lety se narodil Ing. Ladislav Hromádka,
bývalý technický náměstek tehdejšího n. p. Geodézie Brno
(1972-1975). Bohatou praxi získal u několika geodetických podniků
a jeho činnost byla vždy charakterizována racionalizačními snahami,
podal několik zlepšovacích návrhů. Úspěchy při tvorbě map střed-
ních a velkých měřítek a činnosti v dřivější Československé vědec-
kotechnické společnosti byly po zásluze oceněny několika vyzna-
menáními. ZemřelI. 4. 1993 v Brně.

16. dubna 1909 - před 95 lety se v Libštátě v semilském okrese na-
rodil Prof. Ing. Dr. Josef Klobouček. Po absolvování zeměměřic-
kého studia na ČVUT se stal r. 1930 asistentem u prof. J. Ryšavého,
r. 1937 obhájil disertaci a r. 1947 se habilitoval pro obory nižší
geodezie a fotogrammetrie, profesorem byl jmenován r. 1952. Vědec-
kou a publikační činnost zaměřil především na problematiku foto-
grammetrie, po řadu let byl předsedou Československé fotogram-
metrické společnosti. Do výslužby odešel roku 1963. Zemřel 29. 3.
1981 v Praze.

24. dubna 1909 - před 95 lety se narodil v Olši u Tišnova Ing. Mi-
roslav Hájek. Absolvent České vysoké školy technické v Brně
v r. 1933. Do r. 1939 pracoval u lnspektorátu katastrálního vymě-
řování v Trenčíně, poté pokračoval v novém měření u Katastrálního
měřického ústavu a tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafie v Brně, kde úspěšně vedl mapování měřítek 1:1000, 1:2000
a 1:10 000. Pracoval v dřívější Československé vědeckotechnické
společnosti. Zemřel 8. 12. 1984 v Brně.

28. apríla 1929 -pred 75 rokmi sa narodil vo Vrútkach (okres Mar-
tin) Ing. Alfonz Bartoš. Po absolvovaní zememeračského inžinier-
stva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Sloven-
skej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave pracoval v rokoch
1952 a 1953 v Banských projektoch Teplice v Čechách v oblasti in-
žinierskej geodézie. 1. 1. 1956 prichádza do Geodetického, topo-

grafického a kartografického ústavu v Bratislave, od roku 1957
Geodetický ústav, kde vykonával najma práce triangulačné, a to ako
vedúci čaty a oddielu. V rokoch 1970 až 1972 p6sobil v Oblastnom
ústave geodézie v Bratislave ako samostatný inšpektor na koordiná-
ciu geodetických prác a nesk6r vedúci technickej dokumentácie
(TD). 1. 1. 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Bratislava do funkcie ve-
dúceho TD a mapovej služby. Od 1. 10. 1973 do 30. 6. 1989, t. j. do
odchodu do d6chodku, pracoval v Slovenskom úrade geodézie a kar-
tografie ako ústredný odborný referent, vedúci oddelenia geodézie
a kartografie a vedúci odborný referent špecialista. V rokoch 1972
až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodé-
zia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. Bol nositefom rezort-
ných vyznamenaní. Zomrel4. 9. 1989 v Bratislave.

5. mája 1934 - pred 70 rokmi sa narodila v Přerově (Česká repub-
lika) doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc. Po skončení ze-
memeračského inžinierstva na Fakulte inžnierskeho stavitefstva Slo-
venskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1957
nastúpila do Geodetického ústavu v Bratislave, kde vykonávala
najma špeciálne geod~tické výpočty. V roku 1962 prešla do Geofy-
zikálneho ústavu (GfU) SAV v Bratislave. V roku 1965 skončila štú-
dium matematickej štatistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V roku 1969 získala vedeckú hodnosť
kandidátky technických vied, v roku 1970 titul RNDr. a v roku 1982
vedeckú hodnosť doktorky fyzikálno-matematických vied. Od roku
1988 bC!lavedúcou oddelenia geofyzikálnych interpretaečných me-
tód GfU SAV.V rokoch 1971 až 1980 sa intenzívne podiefala na
medzinárodnej spolupráci v rámci Komisie akadémií vied na kom-
plexnom probléme "Planetáme geofyzikálne výskumy" (KAPG) ako
koordinátorka niekofkých podtém, týkajúcich sa rozvoj a a aplikácie
metód teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky pri riešení
geofyzikálnych interpretačných úloh. Bola členkou komisie pre ob-
hajoby doktorských dizertačných prác z vedného odboru geofyzika,
komisie pre obhajoby kandidátských dizertačných prác z vedných
odborov geodézia a geofyzika, komisie pre štátne záverečné skúšky
odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT a iných ko-
misií. Od 1. 9. 1994 do 31. 8. 2003, t. j. do odchodu do d6chodku,
p6sobila na Katedre matematickej analýzy a aplikácií matematiky
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ako ve-
decká pracovníčka a od roku 1998 ako docentka, pričom prednášala
teóriu náhodných funkcí a lineáme štatistické modely. Osobitne treba
oceniť jej publikačnú, prednáškovú a vedeckovýskumnú činnosť.
Ako autorka, respektíve spoluautorka napísala výše 130 vedeckých
a odborných prác, 7 vedecko-popularizačných prác, 3 dočasné vy-
sokoškolské učebnice a 5 monografií (z toho 1 ako autorka). Ús-
pešne referovala na viacerých domácich a medzinárodných vedec-
kých konferenciách a sympóziách. Výsledky jej prác sú citované
v našej i v zahraničnej literatúre a využívajú sa v riešení základných
teoretických problémov fyzikálnej geodézie a geofyziky. Jej pra-
covná aktivita a dlhoročná vedeckovýskumná činnosť bola ocenená
mnohými vyznamenaniami. Zomrela 28. 5. 2004 v Olomouci.

7. mája 1904 - pred 100 rokmi sa narodil v Príbovciach (okres Mar-
tin) doc. Ing. Tibor Lukáč. Zememeračské inžinierstvo absolvoval
na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde aj začala jeho
bohatá prax v roku 1932 vo Vojenskom zemepisnom ústave. Po jeho
zrušení v roku 1939 prechádza do Ministerstva vnútra v Prahe. V roku
1950 prichádza do Bratislavy, kde v.Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave (SLOVZAKU) zakladá kartografickú tvorbu
a reprodukciu m~p s celoslovenskou p6sobnosťou. V roku 1954, keď
bol SLOVZAKU premenovaný na Geodetický, topografický a kar-
tografický ústav, stal sajeho riaditefom. V rokoch 1956 až 1958 za-
kladal kartografické a polygrafické oddelenie v Správe geodézie
a kartografie na Slovensku. Popri týchto prácach od roku 1954 ex-
terne prednášal úžitú kartografiu a kartografickú reprodukciu na
Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave (SVŠT), kde v roku 1958 sa stal odborným asisten-
tom. V máji 1960 bol vymenovaný za docenta pre odbor užitá kar-
tografia a reprodukcia máp a v rokoch 1960 až 1970 bol vedúcim
Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty SVŠT.
Vo februári 1972 odišiel do d6chodku. Bol nositefom vyznamenaní.
Zomrel 28. 4. 1993 v Bratislave.

7. mája 1919-pred 85 rokmi sa narodil v Jaslovciach (teraz časť obce
Jaslovské Bohunice), okres Trnava Ing. Ján Valovič. Po skončení ze-
memeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do ln-
špektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach. V roku 1948 pri-
chádza do Bratislavy. Tu pOsobil v Katastrálnom meračskom úrade,
vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememe-
račskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave (GÚ), kde prešiel



prácami r6zneho druhu a vykonával viaceré funkcie. V roku 1969 bol
poyerený organizovaním a vedením vedeckovýskumnej základne pri
GU. Popri týchto prácach viac rokov p6sobil ako externý pedagóg na
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Braůslave pri výchove geo-
detov a kartografovo V roku 1970, na základe konkurzu, prešiel do
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde riešil vý-
skumné úlohy z oblasti mapovania, mikrografie, terminológie a tvorby
československých štátnych noriem. Aktívne pracoval ako tajomník
Terminologickej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie.
V roku 1976 dosiahol hodnosť samostatného vedecko-technického
pracovníka. Bol priekopníkom v zavádzaní elektronických dial'kome-
rov do praxe na Slovensku. V rokoch 1970 až 1977 bol členom re-
dakčnej rady nášho časopisu. V máji 1980 odišiel do d6chodku. Bol
nositerom rezortných vyznamenaní. Zomrel 7. II. 2003 v Bratislave.

15. května 1909 - pred 95 lety se narodil Ing. Josef Pokorný, v ak-
tivní službě vedoucí Střediska geodézie v Tišnově a Blansku
(1957-1971). Od r. 1933 působil u katastrálních měřických úřadů
(KMÚ) v Sevljuši, Užhorodě a Svalavě (Ukrajina), po r. 1939 u KMÚ
Tišnov, Hodonín, později u Krajského národního výboru ve Zlíně
a jako vedoucí oddílu u Oblastního ústavu geodézie a kartografie,
Brno. Po odchodu do důchodu (r. 1971) se zabýval znaleckou čin-
ností. Zemřel 16. 11. 1987 v Tišnově.

16. května 1914 - před 90 lety se narodil Ing. Vojtěch Návrat, ab-
solvent České vysoké školy technické v Brně (r. 1936), odborný asi-
stent u prof. Semeráda. Po působení u měřických oddělení ve státní
správě se v roce 1954 stal vedoucím měřického oddělení podniku
Povodí Moravy v Brně. Zemřel 11. 4. 1994 v Brně.

22. mája 1914 - pred 90 rokmi sa narodil v Bratislave prof. dr. Ing.
Pavel GáI, DrSc. Zememeračské inžinierstvo študoval na Vysokej
škole technickej v Brne. Potom pracoval v Katastrálnom meračskom
úrade v Komárne a v Bratislave a nesk6r vo Fotogrametrickom ústave
pre Slovensko v Bratislave. V roku 1940 začal prednášať, ako ex-
terný pracovník, na oddelení zememeračského inžinierstva Sloven-
skej vysokej školy technickej (S':ŠT) v Bratislave. Tu sa stáva v roku
1942 suplentom a správcom Ustavu fotogrametrie a fotografie.
I. I. 1947 bol vymenovaný za profesora pre odbor fotogrametria
a topografia. Po organizačných zmenách v roku 1950 sa stal vedú-
cim novozriadenej Katedry geodézie Fakulty inžinierskeho stavite-
rstva (od roku 1960 Stavebná fakulta) SVŠT v Bratislave, ktorú vy-
budoval a viedol do roku 1977. Vedeckú hodnosť doktora vied získal
v roku 1965. Svojou usilovnou, neúnavnou a cieravedomou prácou,
spojenou s nadaním, sa stal vynikajúcim odborníkom, ktorý je dobre
známy vo svetovej fotogrametrickej verejnosti. Rozsiahla bola jeho
publikačná činnosť. Napísal 13 dočasných vysokoškolských učeb-
níc, 9 monografií a vysokoškolských učebníc a vyše 25 vedeckých
a odborných prác. V rokoch 1968 až 1972 bol prezidentom 6. ko-
misie Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti. Svojou pedago-
gickou, vedeckou a organizátorskou prácou výrazne prispel k cel-
kovej vedeckej, pedagogickej a odbornej úrovni SVST (teraz
Slovenská technická univerzita) a slovenskej geodézie. Bol nosite-
rom vyznamenaní. Zomrel 5. 9. 1979 v Bratislave.

31. května 1924 - před 80 lety se v Praze narodil Ing. Milan Brychta.
Po studiích na gymnásiu absolvoval r. 1948 zeměměřický obor na
ČVUT v Praze. Bohatou praxi získal ve Vojenských stavbách, r. 1964
nastoupil na katedru speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT jako
odborný asistent. Byl členem předsednictva Společnosti geodezie
a kartografie tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti,
v letech 1978-1988 předsedou 6. odborné skupiny, členem Národ-
ního komitétu a delegátem Mezinárodní federace zeměměřičů (FlG)
inženýrské geodezie, mezi roky 1969-1972 sekretářem 6. komise
FlG. Autorsky spolupracoval na tvorbě anglicko-českého geodetic-
kého slovníku a několika skript. Zemřel 5. 2. 1993 v Praze.

3. června 1914 - před 90 lety se v Bobrůvce v okrese Žďár n. Sáza-
vou narodil Ing. František Sobotka. Pracoval na tehdejší Krajské geo-
detické a kartografické správě v Opavě a zastával funkci vedoucího
Střediska geodezie v Přerově. Zemřel I. I. 1993 v Lipníku n. Bečvou.

22. června 1914 - před 90 lety se v Praze narodil Ing. Jiří Adámek,
CSc. Po absolvování zeměměřictví na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze nastoupil v r. 1939 do Triangulační kanceláře Minis-
terstva financí, kde po~tupně v různých funkcích pracoval při budování
trigonometrické sítě v oblasti Velké Prahy a okolí, později v základní
trigonometrické síti. V zimních měsících pracoval v laboratorní zku-
šebně. V období 1946-1947 pracoval v nivelaci, od jara 1948 pak tři
roky v geodetické astronomii. V roce 1953pracoval ve Státním země-
měřickém a kartografickém ústavu (SZKU), kde zastával funkci ve-
doucího výzkumného a dokumentačního odboru. V r. 1954 přešel do

Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VÚGTK), kde převzal vedení výzkumné skupiny přístrojové. Pokra-
čování jeho dřívější práce spočívalo zejména v úzké orientaci na pro-
blematiku geodetických přístrojů. Podrobně analyzoval a popsal vlast-
nosti (tehdy) nového teodolitu Zeiss Theo 010 a věnoval se zkouškám
optických dálkoměrů i nivelačních přístrojů s libelou i kompensáto-
rem. Vytvořil kolem trigonometrického bodu Pecný komplexní geo-
detickou laboratoř, navrhl a se svými spolupracovníky vybudoval krát-
kou délkovou (i výškovou) základnu. Tato základna je spojena
polygonem s mikrosítí observatoře Skalka. O něco později byla tato
mikrosíť napojena na fotograrnmetrické bodové pole na severním svahu
výšiny Skalka. Mikrosíť měla sloužit ke kalibraci teodolitů a dálko-
měrů, avšak postupné zavedení elektronických dálkoměrů, a také proto,
že oblast observatoře Skalka patřila mezi utajované objekty (cca
1975-1989), nebyla mikrosíť využívána. Ve své funkci vybudoval rov-
něž zkušební laboratoř ve sklepě domu v Kamenické ulici v Praze, vy-
bavenou pilíři pro zkoušky teodolitů. K útvaru patřila i mechanická
dílna v Bořivojově ulici na Žižkově, kde mimo různé pomůcky pro po-
třebu výzkumu byl konstruován podle jeho návrhu i jednomikrosko-
p6vý komparátor délkových měřidel do 3 m, který se stal základem
dnešní měrové služby, kterou je VÚGT.Kpověřen. Dnes je tento kom-
parátor postaven v měrové laboratoři VUGTK ve Zdibech. Zájem o dél-
ková měření se projevil také při návrhu metody určování délek, roz-
dělených na krátké úseky (24 m) a měřených základnovou latí (Ba-La)
a úhlovým měřením v tzv. laboratorních jednotkách. Tato metoda je
dodnes užívána pro určování délek, vyžadujících přesnost lepší, než
jako by poskytly elektronické dálkoměry. Věnoval se i svému koníčku,
malbě. Tento umělecký sklon ho vedl dokonce i k tomu, že z jeho po-
pudu mechanici Staněk a Bergr absolvovali Uměleckoprůmyslovou
školu, aby byl zaručen estetický vzhled (dnes to nazýváme design) vý-
robků VUGTK. Ve funkci vedoucího přístrojového útvaru pracoval do
r. 1965, kdy v rámci reorganizace byla jeho práce rozšířena na celý
obor užité (inženýrské) geodézie a mapování ve velkých měřítkách.
Později vedl po metodické stránce Oborové kontrolní měrové středisko.
Výsledky jeho práce jsou dokumentovány řadou výzkumných zpráv
VÚGTK i pojednání v odborných časopisech. Do důchodu odešel
v roce 1974 a věnoval se více svým zálibám než dalšímu styku
s VÚGTK. Zasloužil se o rozvoj naší vědy a praxe v oboru triangulace
a metrologie. Jeho preciznost při studiu vlastností geodetických pří-
strojů a jejich využívání by měla nahradit současnou přílišnou důvěru
našich odborníků v tovární charakteristiky užívaných přístrojů. Zem-
řel 14.6.2003 v Praze.

23. júna 1929 - pred 75 rokmi sa narodil v Báhoni (okres Pezinok)
Ing. Alojz Koiš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1954 do Geode-
tického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave. Po
jeho rozčlenení (I. 1. 1957) pracoval v Kartografickom a repro-
dukčnom ústave v Modre - Harmónii (od roku 1963 v Bratislave)
a v Kartografii, n. p., Bratislava, ako vedúci kartografického oddie-
lu, samostatný redaktor máp a výrobný inžinier. V roku 1969 prešiel
do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Sloven-
ský úrad geodézie a kartografie), kde pracoval na úseku cien. Bol
nositerom rezortného vyznamenania. Zomrel 8. 6. 1976 v Trnave.

26. června 1929 - před 75 lety se narodil Ing. Bořivoj Havlíček, ře-
ditel tehdejší Krajské geodetické a kartografické správy (KGKS)
v Českých Budějovicích. Po studiích zeměměřického inženýrství na
ČVUT v Praze nastoupil u KNV v Českých Budějovicích. V r. 1959
přešel do resortu geodézie a kartografie, pracoval převážně v dří-
vějším Oblastním ústavu geodézie v Českých Budějovicích, kde zís-
kal bohatou praxi. Jeho práce byla oceněna několika vyznamená-
ními. Zemřel v lednu 1982.

29. júna 1939 - pred 65 rokmi sa narodil v Galante Ing. Štefan
Pintér, CSc. Zememeračské inžinierstvo študoval na Vojenskej aka-
démii Antonína Zápotockého v Brne (1956 až 1959) a na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1959 až
1961). Po skončení štúdia nastúpil do Geodetického ústavu v Brati-
slave do nivelačného oddielu. V roku 1963 prešiel do Geomagne-
tického observatória v Hurbanove, Geofyzikálneho ústavu Sloven-
skej akadémie vied, ktorého bol nesk6r vedúcim. V rokoch 1964 až
1966 sa zúčastnil X. sovietskej expedície do Antarktídy, kde na sta-
niciach Mirnyj a Novolazarevskaja vykonával merania magnetic-
kého poTa Zeme, pozorovania polárnych žiar a glaciologický vý-
skum. V roku 1974 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied za prácu
na výskume vplyvu slnečnej aktivity na medziplanetárne prostredie
a Zem. Od roku 1974 bol zapojený do programu Interkozmos. Pub-
likoval okolo 70 odborných a vedeckých prác v domácich i v za-
hraničných časopisoch. Zomrel náhle dňa 22.7. 1986 na pracovnej
ceste v Moskve. Pochovaný je v Hurbanove.
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