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Výškové zmeny na geodetickej
porovnávacej základnici Hlohovec

Doc. Ing. Ján Mitáš, PhD., doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD.,
doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.,
Katedra geodetických základov Stavebnej fakulty STU
v Bratislave

Vel'ký nárast nasadenia (používania) diaľkomerov, ktorý v geodetickej praxi v ostatných rokoch nastal, zákonite vyvolal potrebu ich pravidelného porovnávania (kalibrácie, komparácie) na d{žkovej základnici. Príspevok stručne informuje o výškových zmenách geodetickej porovnávacej základnice Hlohovec za dlhšie časové obdobie.

Large increase oj telemeter applications occuring during last years raised requirements oj their regular comparison (calibration, testing) on a length base. This paper deals briefly about altitude changes oj the Hlohovec comparison base during
a longer time period.

Jednotnosť a objektívnosť prístrojov a meradiel používaných
v geodézii a kartografii (GaK) podmieňuje kvalitu dosiahnutých výsledkov (dížky, výšky, uhly, tiažové zrýchlenie, čas,
... ). Limitujúcim faktorom kvality sa prí opakovaných meraniach v určitých časových intervaloch stáva presnosť prístroj a (meradla), resp. znalosť jeho aktuálnych parametrov
(charakteristík) v čase merania. Nový moment, ktorý vstúpil
do GaK so zavedením dialkomerov a aparatúr globálneho
systému určovania polohy v praxi, vyvoláva u geodetov
zdravú zvedavosť porovnať nimi získané hodnoty s klasickými meracími postupmi a metódarni.
Na zabezpečenie správnosti a predovšetkým jednotnosti
meraní je potrebné vykonávať overovacie (porovnávacie) merania jednotlivých meradiel, napr. dÍžkových. Tento význam
spočíva aj v tom, že dnes je už celkom bežné, že sa na jednej lokalite stretne niekolko elektronických dialkomerov
a v prípade, že nepoznáme parametre jednotlivých dialkomerov, dostávajú sa rózne organizácie do sporu o výsledné
hodnoty dÍžok. Na tento cief sa budujú v geodézii geodetické
porovnávacie základnice (GPZ), ktorých dížky sú okolo 1 km,

určené s vysokou relatívnou presnosťou (1.16-6 až 1.10-7).
Základnicu určenú s takouto relatívnou presnosťou možno
považovať za štátny etalón velkej dížky.

GPZ Hlohovec je súčasťou metrologického systému Katedry
geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave [1]. GPZ
bola vybudovaná v roku 1978 [2] ako súčasť siete vzťažných
bodov v rámci dlhodobého sledovania zosuvného územia
v lokalite Hlohovec-Sereď. GPZ kvalitne vybudoval Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum, n. p., Žilina, závod
Bratislava podfa návrhu KGZ SvF STU. Nachádza sa v geologicky stabilnom' území na favom brehu Váhu v údolnej
nive, ktorú tvoria fluviálne sedimenty - štrky, piesky a hliny.
Terén je v celom rozsahu rovinatý s malým sklonom v smere
toku Váhu. GPZ tvorí 7 bodov, pričom na testovanie elektronických dialkomerov sa využíva 5 bodov vo vzdialenostiach Oaž 960 m. GPZ je fahko prístupná autom. Celková situácia je na obr. 1.
Body GPZ sú stabilizované ocefovými pažnicami (obr. 2
a 3), osadenými v hÍbke 2 až 4 m pod terénom v únosnom
štrkopieskovom podloží, čímje zabezpečená stabilita, keďže
štrkopiesčité sedimenty nepodliehajú objemovým zmenám.
Výška hladiny spodnej vody je v hydraulickej závislosti na
výške hladiny Váhu a predpokladáme, že nemá vplyv na stabilitu bodov, keďže ide o dobré priepustné prostredie.
Úprava pilierov (pažníc) nad terénom a ich centračných
platní (dosiek) hláv pilierov je na obr. 4.

Pracovníci KGZ SvF STU v rámci vedeckovýskumnej činnosti [3] vykonávajú aj výškové (nivelačné) merania na GPZ
Hlohovec (doteraz 7-krát). Na meranie nivelačných prevýšení sa použila metóda vefmi presnej nivelácie. Treba konštatovať, že na všetky merania bol použitý ten istý kompenzátorový nivelačný prístroj Zeiss NI 002 (funkcia
kompenzátora bola preskúšaná na rektifikačnej základni)
a tie isté komparované invarové nivelačné laty firmy Zeiss.
Aby sme znížili vplyv osobných chýb na minimum, všetky
doterajšie merania vykonal ten istý merač (J. Mitáš) s pracovníkmi KGZ a so študentmi vyšších ročníkov odboru GaK
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SvF STU. Všetky merania sa začínali na overenom výškovom bode Pl (bod základnej siete na sledovanie zasuvného
územia Hlohovec-Sereď).
V súčasnosti je možné uvažovať
o použití digitálnych kompenzátorových
nivelačných prístroj ov a kódových invarových nivelačných lát [4].

4. Kritéria presnosti výškového merania GPZ H1ohovec
Spracovanie nivelačného merania sa zakladá na teórii efektívneho odhadu výšok a ich charakteristík presnosti. Na posúdenie presnosti merania sme použili nasledujúce charakteristiky presnosti (pozri tabul'ku 1):
- základnú smerodajnú kilometrovú odchýlku O() pre I. rád
Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) <J"o = 0,40 [mm/km] (stípec 3),
- odchýlku p medzi nivelačným meraním v smere tam a spať
v [mm], ktorá nesmie v nivelačnom oddiele pre 1. rád prekročiť hodnotu danú vzťahom p ~ 1,5 VR, kde R [km] je
dížka nivelačného oddielu,
- odchýlku medzi meraním tam a spať v nivelačnom ťahu,
ktorá nem,á pre I. rád (do 5~ km dížky) prekročiť hodnotu
01 = 1,5 VD, kde L je dlžka ťahu [km] a výsledok je
v [mm] (stípec 4),
- aposteriórnu jednotkovú
(kilometrovú)
smerodajnú
odchýlku (strednú kilometrovú chybu) vypočítanú za vzťahu:

kde /lN je počet oddielov, p je rozdiel meraného prevýšenia medzi niveláciou tam a spiiť pre oddiel v [mm], R je
dížka oddielu v [km], ktorá nemá prekročiť pre 1. rád hodnotu v [mm]:

Presnosť opakovaných nivelácií sa odhaduje zo strednej
chyby v zmene nivelačného prevýšenia, ktorá sa vypočíta za
strednýchchýb
payodnej a novej nivelácie podl'a vzťahu:
mO."h = Vmí\.l + mí\.2 v mm, kde mO.lje stredná kilometrová
chyba prvej (pavodnej) nivelácie, mO.2je stredná kilometrová
chyba opakovanej nivelácie.
Konfidenčným
intervalom I sme testovali, či namerané
zmeny bodu GPZ sú skutočným pohybom, alebo sú len výsledkom iných činitel'ov (chyby merania, stavebná činnosť
a pod.). Konfidenčný interval sa vypočíta podl'a vzťahu [5]:
h = 2mO."h V L v mm (stípec 9).
Pri zisťovaní výškových zmien (vertikálnych pohybov) jednotlivých bodov sa uplatňuje konfidenčný interval takto [5]:
a) ak meraná zmena prevýšenia nedosahuje polovicu konfidenčného intervalu mažeme usudzovať, že zmena bola
spasobená len nivelačnými chybami,
b) ak meraná zmena prevýšenia presahuje polovicu, ale nedosahuje celú hodnotu konfidenčného
intervalu, mohla
zmena nastať aj geologickým pohybom, alebo inou činnosťou (stavebnou),
c) ak presiahne meraná zmena prevýšenia hodnotu konfidenčného intervalu, potom sme s vysokou pravdepodobnosťou (95,5 %) presvedčení, že zmena vznikla tiež geologickým pohybom, resp. vplyvom zmien výšky hladiny
v blízkom Váhu.

O2 = 0,40 + 0,71
\ /lI?

- strednú chybu pre celý nivelačný ťah (pre meranú GPZ)
o dl'žke L [km], ktorá sa vypočíta za vzarca ml. = mli VL
(stípec 7).

Porovnanie nivelačných meraní medzi základným meraním
v roku 1978 a opakovanými meraniami v rokoch 1979 až
2000 a výpočet výškových zmien je v tabul'ke 2. Výškové
zmeny (vertikál ne pohyby) sú znázornené na obrázku 5.
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Použitie charakteristiky
Rok
merania

Etapa
merania

1978

(1)

(2)
1.

1979

2.

1982
1989N.

3.
4.

1989IX.
. 1990
2000

oddielu

(3)

(4)

(2)

mL

L

h

(mm)

(mm)

(km)

(mm)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,25

0,50

0,36

0,50

0,71

0,75

0,87

0,26

0,39
0,34

1,00

1,00

5.

0,23

0,30

1,70

1,70

6.

0,20

0,26

7.

0,12

0,16

0,28
0,40

2,13

Nivelačné prevýšenie
z roku
odPI

1978

1979

1. etapa

2. etapa

(4)

0,30

Rozdiel
opakovaného
merania
pre
oddiel

odPI
2.-1.

(m)
(3)

(mm)
(5)

0,69

Nivelačné
prevýšenie
z roku
1982

Rozdiel
opakovaného
merania
pre
oddiel

odPI
3.-1.

3. etapa

(6)

(m)
(7)

0,000

Pl

O2

(mm)
0,24

(km)
(1)

mo

031

Dlžka
Číslo
bodu

(mm/km)

DI
(mm)

0"0

(8)

Nivelačné
prevýšenie
z roku
1989N.

Rozdiel
opakovaného
merania
pre
oddiel

odPI

4. etapa

(mm)
(9)

(mm)

(m)
(10)

0,00

4.-1

(11)

(12)

(13)
0,00

0,00

0,592

0,592

-3,51210

-3,51285

~,75

~,75

-3,510 18

+1,92

+1,92

-3,50833

+3,77

+3,77

~
~

0,120

0,712

~,098 86 ~,09902

~,91

~,101 82

-2,96

-1,04

~,10990

-11,04

-7,27

0,120

0,832

~,09228

~,16
-2,45

-3,36

~,09626

-3,98

-5,02

~,105 30

-13,02

-20,29

P3

0,056

+1,98
-1,49

+3,02492

+2,98

-2,04

+3,040 12 +18,18

0,292

+3,02194 +3,02392
-3,19281 -3,19430

-1,38

z..

0,888
1,180

-2,87

-3,20130

-8,49

-10,53

-3,21217

-19,36

-2,11
-21,47

Zs

0,506

1,686

~,25657

+2,05

~,82

~,24080

+15,77

+5,24

~,22922

+27,35

+5,88

Zl

oddielu

odPI

1978

1989IX.

1. etapa

5. etapa

(km)
(1)

(2)

~,25452

Nivelačné prevýšenie
z roku

Dlžka
Číslo
bodu

~,09473

Rozdiel
opakovaného
merania
pre
oddiel

(m)
(3)

(4)

(14)

1990

Rozdiel
opakovaného
merania
pre
oddiel

odPI

0,592

0,592

-3,51210

~

0,120

0,712

~,098

Z3
P3
Z4
Zs

0,120

0,832

~,09228

0,056

0,888

+3,02194 +3,03902

0,292
0,506

1,180

-3,19281

1,686

Rozdiel
opakovaného
merania
pre
oddiel

odPI

6. etapa

6.-1.

7. etapa

7.-1

(mm)

(m)

(mm)

(m)

(mm)

(15)

(16)

(17)

(18)

0,00

Zl

Nivelačné
prevýšenie
z roku
2000

5.-1.

0,000

PI

odPI

Nivelačné
prevýšenie
z roku

(19)

(20)

(21)

0,00

(22)
0,00

-3,50735

+4,75

+4,75

-3,50940

+2,70

+2,70

-3,50773

+4,37

+4,37

86 ~,10965

-10,79

-6,04

~,110 08

-11,22

-8,52

~,111 82

-12,96

-8,56

-14,37

-20,41

~,107 68

-15,40

-23,92

~,113 62

-21,34

+17,08

-3,33

+3,04047

+18,53

+3,04701

+25,07

-29,93
-4,86

-3,21249

-19,68

-23,01

-3,21590

-23,09

-5,39
-28,48

-3,22649

-33,68

-38,54

~,256 57 ~,22800

+28,57

+5,56

~,223 84

+32,73

+4,25

~,21O 75

+45,82

+7,28

~,106 65
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- Je potrebné poznamenať, že po vybudovaní čistiacej stanice nad GPZ a po vykopaní odpadového kanála od nej do
Váhu, tj, medzi bodmi Z3 a Z4, tieto body výrazne klesajú,

Poznatky získané dlhodobým sledovaním parametrov GPZ
Hlohovec budú podrobnejšie analyzované v rámci vedeckovýskumnej činnosti KGZ SvF STU a výsledky budú publikované,
V ďalšom období by bolo vhodné v spolupráci s geológmi
a hydrológmi hl'adať cesty, ako vysvetliť, čo sposobuje vel'ké
výškové zmeny na bodoch Z3 a Z4, (kolísanie výšky hladiny
vody v blízkom Váhu, objemové zmeny a pod,),
Autori príspevku odporúčajú, pokial' to bude možné, aby
ďalšie opakované merania vykonával ten istý merač, tým
istým preskúšaným nivelačným prístrojom, tými istými komparovanými invarovými nivelačnými latami a približne za
rovnakých atmosférických podmienok. Ďalej odporúčajú parametre GPZ Hlohovec overovať a aktualizovať I-krát ročne.

Doterajšie čiastkové poznatky zo sledovania výškových
zmien GPZ Hlohovec možeme stručne zhrnúť takto:
- Z porovnania opakovaných nivelačných meraní (tabul'ka 2)
a z grafického znázornenia vertikálnych variácií GPZ Hlohovec (ObL 5) vyplývá, že všetky výškové zmeny bod ov
prekračujú hranice konfidenčného intervalu, MOžeme preto
predpokladať (s pravdepodobnosťou
95,5 %), že body menia svoju výšku s časom,
- Východiskový bod P I, z ktorého merania výškových zmien
GPZ vychádzajú, je bodom základnej siete na sledovanie
zosuvného územia Hlohovec-Sereď,
je dostatočne vzdi alený od GPZ, stabilizovaný na hrádzi ocel'ovou pažnicou
a pred každým opakovaným meraním bol overený kontrolným meraním na 3 body ŠNS,
- Bod P3 (tiež bod základnej siete na sledovanie zosuvného
územia Hlohovec-Sereď)
stabilizovaný na zvýšenej hrádzi
ocel'ovou pažnicou vykazuje systematicky klesajúcu tendenciu.

lIJ ABELOVlČ, J,-JURDA, K.: Testovacia základnica pre elektronické diarkomery. Geodetický a kartografický obzor, 26/68,
1980,č. 10, s. 243-247.
[2J ABELOVlČ, J.-MlTÁŠ, J.-VANKO, J.: Metrologický systém
Katedry geodetických základov ajeho využitie v rezorte SÚGK.
Geodetický a kartografický obzor, 34176, 1988, Č. 2, s. 41-43.
[3J MITÁŠ, J. a i.: Výskum, zdokonalenie a legislatívne zabezpečenie metrologického systému geodézie v SR. [Záverečná správa
výskumnej úlohy 2/B/l/4/3/94J. Bratislava, SvF STU 1996. 10 s.
[4] BUČKO, E.-MIČUDA, J.-MITÁŠ, J.: Vertikál ne variácie dÍžkovej základnice Hlohovec. In: Metrológia v geodézii. IZbornik
reťerátov.J Bratislava, KGZ SvF STU 2001, s. 97-100.
[5] KRUlS, B.: Technologie opakovaných nivelaci konaných k sledováni svislých pohybů zemského povrchu. [Návrh technologického postupu.J Praha, edice VÚGTK, řada 3, 1970.85 s. + 28
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Zeměměřictví a katastr na Zakarpatsku*}
v období Rakousko-Uherska
a Československa

Ing. Alexandr Drbal, Ing. Václav Nejedlý,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Zdiby

Dějiny zeměměřictví a katastru na Zakarpatsku za Rakousko-Uherska a Československa. Zvláštní pozornost je věnována organizaci zeměměřické a katastrální služby, zeměměřickým pracím, kartografii, geodetické astronomii, katastru, gravimetrii,
geofyzice, delimitaci hranic, Jotogrammetrii, vzdělávání zeměměřičů, odborným spolkům a odbornému periodickému tisku.
Hodnotí se také práce, kterou odvedli na Zakarpatsku čs. zeměměřičtí inženýři a technici.

History oj surveying, mapping and cadastre during Austria-Hungary and Czechoslovakia. Special attention is given to organizing oj surveying, mapping and cadastral services, to survey work cartography, geodetic astronomy, cadastre, gravimetry,
geophysics and boundary delimitation, photogrammetry, education oj surveyors, proJessional associations and proJessional
periodicals. AIso work done by Czech and Slovak surveyors in Transcarpathia is estimated.

Historicky bylo území Zakarpatska postupně od XI. století
do r. 1939 součástí Uherského království, Rakouského a Rakousko-Uherského císařství a Československé republiky
(ČSR),jejichž hospodářská politika se citlivě projevovala i na
vývoji zeměměřictví a katastru v regionu. Do 1. světové
války, kdy toto území patřilo k Rakousku-Uhersku, zde vykonali velký kus práce rakouští, čeští, uherští a slovenští zeměměřiči. V následujícím dvacetiletí 1919-1939 sem přišly
stovky československých zeměměřických inženýrů a techniků, aby za krátkou dobu, a dnes v nepředstavitelných podmínkách, vykonaly vynikající práci. Tento článek zmíněnou
skutečnost potvrzuje a má za cíl seznámit odbornou veřejnost v České republice (ČR), jiných státech bývalého Rakouska-Uherska a na Ukrajině s pracemi, které odvedli zeměměřiči Rakousko-Uherska a Československa na území
Zakarpatska.
Poznámka. Tato práce byla původně připravena v ukrajinštině pro
mezinárodní vědeckou konferenci "Kadastr, fotogrammetrija, geoinformatyka", která se konala 17.-19. října 2000 ve L'vivě (Ukrajina). Čtenářům se nabízí přeložená, doplněná a upravená verze.

V Říši rakousko-uherské prováděli zeměměřické práce pro
katastrální účely přísežní zeměměřiči a později i Hlavní pozemková komíse, která vznikla Výnosem ze dne 2. 9.1718
a řídila zemské a krajské komise [7, 22, 28, 55]. Při těchto
komisích byly zřízeny měřické úřady, které se skládaly ze
dvou oddělení: triangulačnělitografického a detailního mapování. Roku 1818 vznikla Triangulační a kalkulační kancelář pozemkového katastru při Dvorní komisi pro úpravu pozemkové daně (Výnos ze dne 2. 4. 1818) [7, 28, 36].
V jednotlivých zemích působili představitelé kanceláře, triangulátoři, a zemští mapovací ředitelé a v oblastech představitelé vedoucího kanceláře, inspektoři, geometři, adjunkti

*) V letech 1918-1939 PodkarpatskáRus.

. hradně současná místní jména.

Tady a dále se uvádějí vý-

aj. V r. 1848 byly předány všechny katastrální organizace ministerstvu financí ve Vídni a do r. 1867 se dočkaly několika
reorganizací a změn názvu [36]. V r. 1867, kdy byla v říši
změněna ústava, byla zřízena Triangulační kancelář také
v Budapešti. Ta prováděla triangulační práce a nová mapování také na Zakarpatsku. Později byly v Uhersku zřízeny orgány Evidence katastru pozemkové daně a lokalizační inspektoráty (uherský zákonný článek Č. 22 ze dne 10.6. 1885)
a rok nato reambulační inspektoráty [36]. V r. 1902 vznikly
inspektoráty katastrálních vyměřování, které prováděly také
triangulační práce nižší třídy, dále oddělení nových měření
při zemských finančních úřadech a v r. 1909 vceňovací úřady
[1,36]. V každé zemi říše byly zřízeny archívy katastrálních
map (Výnos č. 20.652 ze dne 21. 12. 1822), kde se uchovávaly originály map a ve Vídni ůstřední archív pozemkového
katastru (Výnos ze dne 21. 3. 1832), kde se uchovávaly duplikáty originálů map [36]. Pro tisk katastrálních map byl zřízen Litografický ústav (Výnos ze dne 13. 12. 1818) [36]. Zeměměřické práce pro vojenské účely prováděl štáb
generálního ubytovatele (od r. 1780), potom Topografický
ústav štábu generálního ubytovatele (založený r. 1806) a konečně Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ, k. u. k. Militar-geographischen Institut) ve Vídni (založený r. 1839) [28]. Ke
konci 19. století vznikl v Budapešti Uherský zeměpisný ústav
[28].
Se vznikem ČSR se změnila organizace zeměměřické a katastrální služby. Z důvodu, že uherský katastrální operát byl
založen v míře sáhové, byla zákonem č. 386 ze dne 14. 12.
1922 zavedena metrická soustava jednotek měření na celém
území ČSR (v Rakousku, Čechách a Haliči byla zavedena
metrická soustava jednotek měření již r. 1876). Jako součásti
mínisterstva financí byly zřízeny Státní pozemkový úřad (zákon č. 177 ze dne 19. 12. 1927, předaný ministerstvu zemědělství 1. 5. 1935 podle Nařízení vlády č. 22 ze dne 25. 1.
1935 pod názvem "Úřad v záležitostech pozemkové reformy"), Triangulační kancelář (Nařízení ministerstva financí č. 71.612119.11116ze dne 24. 11. 1919), která vykonávala triangulaci na území ČSR, Reprodukční ústav (nařízení
ministerstva financí č. 11.801119.11116ze dne 24. 11. 1919),
který tiskl katastrální mapy a Ústřední archív pozemkového
katastru (nařízení vlády č. 205 ze dne 28. 12. 1928) [29].
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Na Zakarpatsku bylo r. 1921 zřízeno v Mukačevu oddělení pro nové měření, které mělo za úkol zpracovávat nové
katastrální mapy. samostatný archív katastrálních map v UŽhorodě a postupně také 10 okresních úřadoven evidence katastru daně pozemkové (Berehove, Chust, Mukačeve, Rachiv,
Vynohradiv, Svaljava, Ťačiv, Užhorod, Velyke Berezne, Volovec'), které měly zeměměřická pracoviště [I, 65]. Zákon
č. 43 ze dne 27. 1. 1922 předal veškerou evidenci katastru
nemovitostí katastrálním měřickým úřadům (KMÚ). Podle
zákona č. 83 ze dne 25. 1. 1925 přešly funkce orgánů evidence katastru pozemkové daně také na KMÚ. Vr. 1925 bylo
zřízeno ještě zvláštní oddělení pro katastrální vceňování pro
celé Zakarpatsko [I]. Konečně katastrálním zákonem č. 177
Sb., ze dne 16. 12. 1927 byl zaveden jednotný název KMÚ
i na Zakarpatsku. Koncem r. 1934 existovala na Zakarpatsku
také Obvodní úřadovna Státního pozemkového úřadu v UŽhorodě a jemu byli podřízení příděloví komisaří v Užhorodu.
Mukačevu a Berehovu, kteří zajišťovali měřické práce ve
svých obvodech a kteří měli po dvou (od července 1932 po
třech) měřických skupinách [68]. Dohled při zeměměřických
pracích vykonávalo Hlavní finanční ředitelství v Užhorodě

[29]. Jako součást ministerstva veřejných prací bylo zřízeno
nivelační oddělení (nařízení vlády č. 43 ze dne 20. 1. 1920),
jehož úkolem bylo budování základní nivelační sítě, a hraniční oddělení (zákon č. 245 ze dne 30. 6. 1921) [29]. Po
skončení delimitace hranic bylo hraniční oddělení předáno
ministerstvu vnitra (nařízení vlády č. 237 ze dne 10. 12. 1937)
[29].
Jako součást ministerstva obrany byl zřízen 15. 10. 1919
VZÚ v Praze, jenž měl za úkol budovat geodetické základy,
vykonávat mapování a vydávat mapy pro potřebu Československé armády [29]. Ve složkách ministerstva zemědělství
působila oddělení agrárních operací, která měla na starosti
bonitu hospodářských pozemků [46]. Ve složkách ministerstva spravedlnosti působila oddělení pozemkově-katastrálních knih [46]. V soukromém sektoru vykonávali zeměměřické práce civilní technici, sdružení v Inženýrské komoře
ČSR, zřízené podle zákona č. 185 ze dne 18. 3. 1920 [29, 46,
59]. Kromě toho vykonávala zeměměřické práce pro účely
projektování staveb zeměměřická oddělení velkých měst, mj.
Užhorodu, a stavebních organizací ministerstev dopravy, zemědělství, lesnictví a hornictví [29].
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Nejdůležitější práce prováděli na Zakarpatsku vojenští zeměměřiči. V letech 1824-1840 a 1853-1864 vykonával VZÚ
ve Vídni na území Říše katastrální triangulaci podle směrnic
stanovených "Mezinárodním sdružením pro měření země"
[10, 48]. Výšky bodů vzniklé sítě byly určeny trigonometrickou nivelací. Na stabilizačních kamenech bodů vojenských triangulací bylo vytesáno označení "M. T." (Mitiir-Triangulierung) a na katastrálních bodech označení "K. v."
(Katastral- Vermessung, katastrální vyměřování) [28,48]. Za
výpočetní plochu byl použit elipsoid o parametrech a =
= 6 376 045 m, i = I : 310 [28, 60]. Pro Uhersko byl zvolen
také pravoúhlý souřadnicový systém s počátkem v trigonometrickém bodě Gellérthegy v Budapešti [28, 48].Měření se
provádělo podle Instrukce pro astronomická a trigonometrická měření VZÚ ve Vídni, schválené 22.8. 1844. První síť
triangulace na Zakarpatsku byla vybudována v letech
1857-1864 pod vedením Františka Horského (1811-1866)
a Jana Marka (1834-1900) jako součást katastrální triangulace Rakouska [l, 8, 24, 28]. Za výpočetní plochu byl zvolen referenční Besselův elipsoid z r. 1841 [28]. V letech
1897-1898 VZÚ ve Vídni vybudoval novou trigonometrickou síť, která však za čtvrt století už neodpovídala požadavkům mezinárodních zeměměřických organizací. Z tohoto důvodu vybudoval VZÚ v Praze v letech 1925-1927 na
Zakarpatsku novou trignometrickou síť 1. řádu (21 bodů, viz
obr. I) jako součást mezinárodního stupňového měření mezi
poledníky 20o-25°východně od Greenwiche, projektovaného v rozsahu od Severního ledového oceánu až k Středozemního moři (podél oblouku Struveho). Pro měření se používaly teodolity fy Bamberg a Fennel [61]. V r. 1925
vybudovala Triangulační kancelář ministerstva financí trigonometrickou síť 1.--4. řádu v Užhorodu (obr. 2) a po r. 1927
na základě výsledků rakouských a nových československých
triangulací Jednotnou trigonometrickou síť katastrální
(JTSK) [54].

Obr. 2 Detailní trigonometrická síť Užhorodu z r. 1926. kterou
zaměřila Triangulační kancelář ministerstva financí v Praze

Obr. 3 Koncový bod základny. zaměřené VZÚ ve Vídni r. 1897, u obce
Sasove v nynějším Vynohradivském okrese
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Obr. 4 Kyvadlové měření Dr. Roberta van Stemecka na Západní
Ukrajině v r. 1892. Výřez z mapy VZÚ v Praze z r. 1927

K určení rozměru první katastrální trigonometrické sítě na
území Říše zaměřil VZÚ ve Vídni čtyři základny. Jedna z nich
byla zaměřena r. 1818 u Radovce v Bukovině (nyní R1ídiiuti
v Rumunsku) s délkou 9861634 mm důstojníkem Topografického ústavu ve Vídni Aloisem Havlíčkem. Na ni byla připojena homouherská katastrální trigonometrická síť (se Zakarpatskem) [44,48,55,56]. Roku 1874 byla tato základna
znovu zaměřena, délka činila 9 860953 mm [55]. Tohoto
měření se zúčastnil i důstojník VZÚ ve Vídni pražský rodák
Dr. Robert Daudlebsky von Stemeck (1839-1910) [56]. Tato
základna byla spojena sítí trojúhelníků (přes Halič a Zakarpatsko) se základnou u Partyny blízko Tarnova (nyní Polsko),
jejíž délka činí 5 972 402 mm a která byla zaměřena r. 1849
z popudu ruského zeměměřiče generála Karla Tennera
(1783-1859) pro spojení trigonometrické sítě ruské a rakouské (uskutečněno v letech 1847-1851) [41, 56]. V r. 1897

byla zaměřena základna u obce Sasove v nynějším Vynohradivském okrese. Koncové body základny byly připojeny
VZÚ ve Vídni a posléze i VZÚ v Praze k trigonometrickým
bodům Ostryj verch a Syrokyj verch (obr. 1, obr. 3)**).
V rámci již zmíněného mezinárodního stupňového měření
mezi poledníky 20o-25°východně od Greenwiche zaměřil
v srpnu 1928 VZÚ v Praze čtyřmi invarovými dráty (čís.
164-167) základnu u Mukačeva s délkou 9611662,991 mm
(podél silnice Berehove-Mukačeve) [2]. Pro komparaci se posílaly dráty před měřením a po ukončení měření do Bureau
Intemational des Poids et Mesures v Sevres (Francie). Po
ukončení délkových měření byla postavena na koncových bodech základny zvýšená stanoviska (0,85 m vysoká), která
sloužila pro připojení základny k trigonometrickým bodům
**) Fotografie koncového bodu základny u obce Sasove je z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru v Praze (bez uvedení příjmení autora a dat fotografování).
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I. řádu Nagy hegy u Mukačeva a Beregi Nagy hegy u Berehova. Po ukončení triangulačních prací byly tyto body označeny betonovými pomníky (s povrchem z umělého granitu),
ovšem mimo silnici v poli, ale v přímém sousedství obou
bodů a s nápisem na kovové desce na severním konci základny [61]:
Triangulace
Československé republiky
Severní konec základny
Délka 9600 m
Vojenský zeměpisný ústav 1928.

Roku 1925-1927 a 1929 určil VZÚ v Praze astronomické
délky a šířky 15 bodů I. řádu (bodů Laplaceových) a 18 azimutů na Zakarpatsku jako součást již zmíněného mezinárodního stupňového měření mezi poledníky 20o-25°východně od Greenwiche [18,19, 20]. Měření prováděl Ing.
Emanuel Dvořák (1882-1959) aj. a výpočet Dr. Emil Buchar
(1901-1979), po r. 1946 profesor ČVUT v Praze. Pro měření
se využívaly cirkumzenitál Nušla-Friče, teodolit fy Fennel,
chronometr "Ditisheim" a chronograf. Časové rytmické signály pro korekci chronometru se přijímaly od stanic POZ,
FYL, FLE a od r. 1929 také GBR. Pro určování délky a šířky
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dech většinou znaménka kladného. Průměrná tížnicová odchylka ze všech bodů rovná se + 3,7" [61]. V ČSR prováděl
tíhová měření profesor Vysoké školy technické v Brně PhDr.
Bohumil Kladivo (1885-1943). Referenční tíhový bod pro
celou ČSR byl zvolen v Brně. V r. 1926 byl tento bod připojen na bod v Postupimi a v r. 1928 na bod ve Vídni. Roku
1936-1938 vykonával prof. B. Kladivo nová kyvadlová měření, která přerušila 2. světová válka [4, 29, 44].
Roku 1920 založil v Praze profesor Univerzity Karlovy
Václav Láska (1862-1943), který byl v letech 1895-1911 vedoucím katedry astronomie a vyšší geodezie Vysoké polytechnické školy ve L'vivě, Státní geofyzikální ústav. Společně s prof. B. Šalamounem založil síť stanic geofyzikální
a seizmologické služby, mj. také v Užhorodě [8, 13, 15,23].
Od té doby se konají na Zakarpatsku seizmologická a magnetická měření.

Obr. 7 Základní nivelační bod zřízený VZÚ ve Vídni u obce Trebušany
(nyní Dilove Rachivského okresu) z r. 1897. Kresba 1hor Harasymčuk.

1987

se využívala Gaussova metoda stejných výšek a azimutů metoda zaměřování na Polárku. Astronomicko-geodetické
práce, spojené se zaměřením československého poledníkového oblouku, byly provedeny s velmi dobrými výsledky.
Střední chyba v zeměpisné šířce činila přibližně 0,12", v zeměpisné délce zhruba 0,02 s a měření délky základny u Mukačeva, představující první československé základnové měření, bylo provedeno s relativní chybou 1:3 180000, tj.
zhruba 3 mm na 10 km [44]. Střední chyba určení azimutu
jednoho směru (ze všech určených 18 azimutů) činila 0,54"
a při srovnání astronomických šířek a azimutů, určených
v VZÚ v Praze, s geodetickými šířkami a azimuty, určenými
VZÚ ve Vídni v letech 1897-1898, vykazuje se průměrný
rozdíl +3,7" a - 4,29" [9, 29,44,61,66].

Roku 1892 byla provedena první tíhová měření na Zakarpatsku podél tahu přesné nivelace L'viv-Nyíregyháza, zejména přes Hlynnu Ščyrec', Mykolajiv, Bifče, Strij, Konjuchiv, Ljubince, Verchně Syněvydne, Sko1e, Hrebeniv,
Tuchlju, Slavs'ke, Lavočne, Beskyd, Volovec', Svaljavu, Mukačeve, Baťove (obr. 4) [29, 53]. Na četných bodech tahu byly
měřeny také zeměpisné šířky astronomickým univerzálním
přístrojem. Tíhová měření vykonal Dr. Robert Daud1ebsky
von Sterneck, který r. 1887 zhotovil pro tento účel kyvadlový
přístroj (obr. 5). Tížnicové odchylky (ve smyslu rozdílu CP.str.
-CPgeod) jsou počínaje L'vivem (Lvov) až do Konjuchova znaménka kladného, od Ljubincu do Volovce znaménka záporného, odtud do Baťova a Maďarska opět znaménka kladného.
Při srovnání astronomických šířek, určených VZÚ v Praze
na řadě těchto bodů, s geodetickými šířkami, určenými VZÚ
ve Vídni, se zjistilo, že tížnicové odchylky jsou na těchto bo-

První nesystematická nivelační měření na Zakarpatsku byla
vykonána ve 30. letech 19. století při katastrální triangulaci
a navazovala na hladinu ladranského moře. Roku 1870 byla
připojena nivelační síť Uherska k základnímu nivelačnímu
bodu v Rjece [35]. V letech 1887-1896 vykonal VZÚ ve
Vídni na území západní Ukrajiny, mj. na Zakarpatsku, přesnou nivelaci v síti, na kterou byla připojena ve 34 bodech původní měření (obr. 6). Bylo zaměřeno 9 nivelačních pořadů
s délkou 491 km (71 bodů I. řádu a 192 bodů 2. řádu) [34,
40]. Měřilo se nivelačními přístroji fy Starke&Kammerer
(citlivost libely 3,5-7,7", zvětšení dalekohledu 27-33 krát).
Střední kilometrová chyba po vyrovnání severovýchodní
části sítě činí 5,3 mm (celá síť vyrovnána nebyla). Při nivelaci pořadu č. 184 "Třebušany (nyní Dilove) - Kolomyja" v r.
1889 byl zaměřen základní nivelační bod (jeden ze sedmi
v Říši) - značka č. 7529, tzv. "Urmarke" (vodorovná leštěná
ploška skály nacházející se přímo pod betonovým pomníkem), známá nyní jako "Věčné místo" nebo "Centrum Evropy" (leží ve vzdálenosti 3244 m od obce Dilove, viz obr.
7). Káta této značky nad hladinou ladranského moře je
367,6209 m [51]. Tato rakousko-uherská nivelační síť byla
spojena také s nivelační sítí ruské říše a jiných sousedních
států [28]. Rozdíl mezi sítí rakouskou a ruskou činí 0,90 m
[56].

V letech 1920-1938 nivelační oddělení ministerstva veřejných prací ČSR a VZÚ v Praze budovala 1. československou nivelační síť a zapojila do ní také shora zmíněné měření
VZÚ ve Vídni (obr. 8). Čísla pořadů a bodů byla změněna,
např. základní značka č. 7529 byla přečíslována na Č. 3594
nivelační sítě 1. řádu. Prozatímní výška značky Č. 3594 nad
hladinou ladranského moře je 367,5602 m [2]. Základním
nivelačním bodem pro Čechy a Moravu se stal bod Lišov
u Českých Budějovic a pro Slovensko a Zakarpatsko - bod
Strečno u Žiliny, oba definované ve výškovém systému jadranském. Pro nivelaci se používaly přístroje fy Kern, Wild
a Zeiss a invarové nivelační latě. Celá nivelační síť vyrovnána nebyla [29].

Ochranu hraničních kamenů a geodetických bodů na Zakarpatsku stanovil rakouský zákon Č. 117/1852 a uherský zákonný článek Č. 41 z r. 1891 [36]. Národní shromáždění ČSR
schválilo podobný zákon Č. 254 dne 30. 6. 1921 [29]. Rovněž katastrální zákon Č. 177 ze dne 16. 12. 1927 předpokládá
ochranu hraničních mezníků a geodetických bodů [29].
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Uplatňovat fotogrammetrii na území dnešní CR začal v r.
1862 prof. Karel Kořistka (1825-1906) [29]. První učebnici
fotogrammetrie vydal v r. 1891 profesor německé techniky
v Praze Friedrich Steiner (1849-1901) [52]. První přednášky
z fotogrammetrie zahajuje v r. 1891-92 na Ceské technice
v Praze dr. Václav Láska. S jeho odchodem na techniku do
L'viva v r. 1895 tyto přednášky zanikají, ale už od r. 1896-97
zde přednáší fotogrammetrii soukromý docent Ing. František
Novotný (1864-1918), který jako první u nás aplikoval fotogrammetrii při zaměřování hradu Karlštejn a vydal v r. 1902
první českou učebnici fotogrammetrie [29,42]. Je zajímavé,
že prof. Václav Láska i ve L'vivě pokračoval v uplatňování
fotogrammetrie. V r. 1898 tam zahájil jako první přednášky
a vydal první učebnici fotogrammetrie v polštině [33].
Se vznikem CSR pokračuje vývoj pozemní a letecké fotogrammetrie. Zasloužili se o to profesoři Jaroslav Pantoflíček (1875-1951), Augustin Semerád (1878-1962) aAlois Tichý (1879-1958) a také fotogrammetrické oddělení civilní
inženýrské kanceláře Ing. Duchoslava z Prahy, jehož první
prací bylo zaměření solných dolů v Solotvinu na Zakarpatsku (1923) s rozlohou 22 km2 [29]. Fotogrammetrická měření vykonávalo také fotogrammetrické oddělení VZÚ
v Praze (založené 1922) a fotogrammetrické oddělení (založené 1930) Ministerstva veřejných prací [29]. Letecká fotogrammetrie se začala vyvíjet v CSR od r. 1923 a na Zakarpatsku od r. 1929, kdy tam bylo poprvé použito letecké
snímkování (obr. 9) [61]. Pro rozvoj fotogrammetrie v novém státě mělo význam založení Ceskoslovenské fotogrammetrické společnosti 18.5. 1930 [29]. Pozemní a letecká fotogrammetrie byla použita také při novém topografickém
mapování v měřitku 1:20000, které v letech 1933-38 vykonával VZÚ v Praze [29].

První systematické mapování území Uherska (a Zakarpatska)
vykonal na začátku XVI. století Lazarus Roseti. Na dalším
mapování se podíleli Wolfgang Lazius, Luigi Ferdinando
Marsigli
(1658-1730),
Johann
Christoph
Mtiller
(1673-1721), Samuel Mikovíni (1666-1750), Ladislav Bohuslav Bartolomeides, Jan Matej Korabinsky, Jan Lipský
(1766-1826), Ludwig Geppert, Matej Husár, Franz Raffelsperger (1793-1862), Josef Homolka (1840-1907), Ignác Háček (1828-1902) a Emanuel Kogutowicz (1851-1908 ]28,
29].
V letech 1769-1785 bylo provedeno I. vojenské mapování
(josefinské) v měřitku 1:28800 [5, 25, 30, 37]. Jeho polohovým základem byla na Zakarpatsku trigonometrická síť,
připojená na základnu u Budapešti. Reliéf se znázorňoval šrafováním podle německého kartografa Johanna Georga Lehmanna (1765-1811). Matematickým základem map bylo nepravé kuželové zobrazení [28]. Ze zpracovaných map byly
odvozeny mapy v měřítku 1:115200 a 1:864 000. Prací se
zúčastnil páter Josef Liesganig (1719-1799), ředitel observatoře ve Vídni a budoucí profesor univerzity ve L'vivě [14].
II. vojenské mapování (Františkovo), také v měřítku
1:28800, bylo provedeno vletech 1810-1866 [5,25,28,29].
Jeho polohovým a výškopisným základem byla síť vzniklá
z katastrální triangulace. Reliéf se rovněž znázorňoval šrafováním podle J. G. Lehmanna. Matematickým základem
map bylo kartografické zobrazení Cassiniho a v Uhersku
(a Zakarpatsku) též stereografické a azimutální zobrazení
podle návrhu F. Horského [28, 29, 60]. Na základě tohoto
mapování byla zpracována speciální mapa v měřítku
1:144 000 a generální mapa v měřítku 1:288 000.
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Ohr. 9 Letech

pohled na Mukať"evo se zúmkem Palanok. (Z dohové
pohlednice ze soukromé sbirky)

III. vojenské mapování bylo provedeno již v měřítku
1:25 000 v letech 1875-76 a 1882-1884, reliéf se znázorňoval šrafami podle 1. G. Lehmanna a vrstevnícemi (v intervalu
20 m a na rovině 10 ml [5, 28, 29, 30]. Matematickým
základem map bylo Sansonovo zobrazení [29]. V ČSR se prováděla do r. 1934 výběrová reambulace starých map [29, 57].
Nové neúplné topografické mapování (čtvrté vojenské mapování) v mčřítku
1:20000
bylo provedeno
v letech
1933-193815,29].
Polohovým základem tohoto mapování
byla trigonometrická
síť (I bod na 3-4 km2) a výškopisným
síť přesné nivelace a trigonometrické
sítě všech řádů s polohovou přesností 0,05 m. Mapovalo se stolovou a tachymetrickou metodou s použitím nových smluvených
značek
a znázorněním reliéfu vrstevnicemi (v intervalu 10,5 a 2,5 m)
a částečně šrafami. Matematickým základem map bylo Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze [29].

Na území Zakarpatska bylo vydáno mnoho map pro různé
účely. Vyjmenujeme jen ty nejdůležitější. VZÚ ve Vídni připravil a vydal mapy v měřítku 1:20 000-1: I 200 000, zejména Generální mapu střední Evropy v měřítku 1:200 000
do poledníku 48°východně od Ferra, např. listy Umaň (1893)
a Ananjiv (1893), Generální mapu střední Evropy v měřítku
1:300000, Speciální mapu Rakousko-uherské
říše a zabraných území v měřítku 1:75 000, Přehlednou mapu Evropy
v měřítku 1:750000 a jiné mapy [21 J. Je zajímavé, že na návrh šéfa štábu generálního ubytovatele hraběte Jana Josefa
Radeckého z Radče (1766-1858) byla zrušena důvěrnost rakouských podrobných map a bylo dovoleno je publikovat
[301. Tak r. 1858 byla vydána Generální mapa Uher (se Zakarpatskem) v měřítku 1:288000 na 17 listech, která byla
zpracována na základě Františkova mapování [30].
Tyto mapy byly v letech 1919-1926 předány nově založenému VZÚ v Praze, jenž po schválení místních názvů s čes-

kou transkripcí (na území Slovenska a Zakarpatska to vykonal významný slavista Lubor Niederle) vydal do roku 1938
následující mapy: Mezinárodní
světovou mapu v měřítku
I: I 000 000, Mezinárodní leteckou mapu v měřítku 1:200000
(např. listy Střední Evropa a Užhorod), Novou přehlednou
mapu Střední Evropy v měřítku 1:500000, Generální mapu
ČSR v měřítku 1:200 000, Detailní mapu ČSR v měřítku
1:200 000, Speciální mapu ČSR v měřítku 1:75 000, Mapu
ČSR v měřítku I: 100 000, Pochodovou mapu s vyznačenými
vzdálenostmi
v měřítku 1:300000, Mapu ČSR v měřítku
1:500000, Přehlednou mapu ČSR v měřítku 1:750000, Nástěnnou mapu ČSR v měřítku 1:400000, Příruční mapu ČSR
v měřítku 1: I 500000 (v rusínském jazyku), Mapu Slovenska a Podkarpatské Rusi, Mapu Podkarpatské Rusi v měřítku
1:200000 (1928), Politickou mapu evropského Ruska, Hydrografickou mapu povodí Dunaje a Visly na Slovensku a Podkarpatské Rusi, Podrobný přehled politického rozdělení Slovenska a Podkarpatské Rusi v měřítku 1:360 000, Přehlednou
mapu Podkarpatrské
Rusi v měřítku 1:360 000, mapy měst
Užhorodu (1924), Mukačeva (1924) aj. [61].
V Mukačevu byla vydána Podrobná mapa Podkarpatské
Rusi v měřítku 1:225 000 (1925) a v Košicích Stanglerova
mapa Podkarpatské Rusi v měřítku 1:360000 (1924, 1925)
[13]. Přehlednou
mapu Podkarpatské
Rusi v měřítku
1:300 000 (1928) vydalo ministerstvo veřejných prací r 131.
Vydávaly se také jiné, zejména tematické mapy jako např.
Národnostní
mapa republiky Československé
v měřítku
1:500000, Etnografická mapa Užhorodské župy, Mapa železnic ČSR v měřítku I: 100000, Lesní mapa státních lesů
Rachovo (1924) Mapa poštovních spojů na Slovensku a Podkarpatské Rusi v měřítku J :400 000 (1923), Přehledná mapa
lihovarů a drožďáren Slovenska a Podkaratské Rusi v měřítku 1:800000 (1924), četné turistické, lázeňské a historické
mapy [611. Vrcholným dílem československé kartografie byl
"Atlas republiky Československé"
(1935) vydaný Českou
akademií věd a umění [22,29,44].
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Vydáváním map pro veřejnost a školství se zabývali VZÚ
v Praze (měřítka 1:75 000,1:200 000,1:300 000), Klub českých turistů, pedagogické vydavatelství, soukromí vydavatelé a Česká akademie věd a umění [46].

Zakládání katastru v Uhersku (a tedy i na Zakarpatsku) začalo na základě císařského výnosu ze dne 4.3. 1850 po vybudování první sítě vzniklé z katastrální triangulace v letech
1857-1864 [1, 7]. Současně byla vykonána katastrální měření stolovou metodou v měřítklJ 1:2880, která se použila až
na začátku 20. století. Po analýze měření byla schválena následující legislativní akta: zákon č. 88 ze dne 24. 5. 1869
o úpravě pozemkové daně, zákon č. 121 ze dne 12. 7. 1896
o revizi katastru pozemkové daně, uherský zákonný článek
č. 7 ze dne 21. 3. 1875 o úpravě pozemkové daně a stanovení jejího procenta a uherský zákonný článek Č. 5 ze dne
18. 3. 1909 o revizi katastru pozemkové daně a stanovení jejího procenta. Po skončení prací stanovených uvedenýmí zá-

kony, zřízení orgánů evidence katastru pozemkové daně, lokalizačních a reambulačních inspektorátů, byly v některých
obcích zavedeny vkladní listiny do pozemkových knih (ve
skutečnosti nové pozemkové knihy) na základě přesných katastrálních map. Výsledek byl, že evidencí katastru nemovitostí se koncem r. 1909 zabývaly čtyři orgány včetně notáře
[1,36]. V obcích, kde měli staré pozemkové knihy, zavedené
ještě před katastrálním měřením na základě katastrálních map
se svým číslováním pozemků (zpracovaných zběžným mapováním), vedli evidenci katastru nemovitostí jako dříve. Je
třeba ještě zdůraznit, že vedení katastru v Uhersku se lišilo
od jeho vedení v Rakousku a v Českých zemích z důvodů
překážek kladených uherskou šlechtou. Výsledkem těchto
poměrů byly katastrální mapy různých měřítek a kvality nebo
dokonce jejich absence [28].
Po připojení Zakarpatska k ČSR se projevilo zaostávání
uherského katastru za katastrem v českých zemích. To potvrdila také rekognoskace, provedená v letech 1919-1921,
podle které vyšlo najevo, že z 482 obcí a I 625 371 pozemků
bylo přeměřeno od r. 1901289 obcía649113 pozemků [63].
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Obr. 11 Trojstátní hraniční kámen na hranici mezi Československem,
Rumunskem a Polskem

Proto Z důvodu pozemkové reformy v ČSR byla v regionu
reorganizována katastrální služba a začalo se s obnovením
zůstatku katastrálních map (viz kap. 1). Ministerstvo financí
ČSR vydalo technické návody (4. 11. 1925 a 19. 1. 1926)
o unifikaci katastrálního operátu v obcích, které již měly
vkladní listiny do pozemkových knih, a o úpravě pozemkového katastru v obcích, které ještě neměly zmíněné listy do
pozemkových knih. Nakonec byl schválen zákon č. 177 ze
dne 16. 12. 1927 ,,0 pozemkovém katastru a jeho vedení",
na základě kterého došlo ke sjednocení předpisů o pozemkovém katastru na celém území ČSR [29].
Ovšem téměř desetileté zkušenosti ve vedení katastru na
Slovensku a Zakarpatsku ukázaly, že ani toto nestačí. Proto
ministerstvo financí ČSR vydalo "Instrukci pro vedení nesjednoceného operátu" (9. 1. 1936) a "Instrukci pro nápravu
pozemkového katastru" (15. 12. 1936) [29].
Celkem za dvacet let trvání ČSR byla nově organizována
práce a personál v pozemkovém katastru, projednán katastrální zákon, unifikovány předpisy a nařízení, vybudovány
geodetické základy (kromě gravimetrické sítě), začalo budování pozemkového katastru podle jednotných podkladů a přistoupilo se k budování jednotného československého pozemkového katastru (obr. 10). Výsledkem bylo, že do r. 1938
byl na území ČSR veden pozemkový katastr ve všech katastrálních územích [36]. Úspěšnou práci bohužel přerušila
2. světová válka.

V důsledku 1. světové války se rozpadlo Rakousko-Uhersko
a vznikly nové státy, mj. také ČSR, zahrnující území Zakarpatska. Nové státní hranice stanovily mezinárodní smlouvy.
Československo-polskou hranici určilo rozhodnutí konference velvyslanců v Paříži z 28.7. 1920 a hraniční smlouva
v Sevres zlO. 8. 1920. Tatáž smlouva definovala též československo-rumunskou hranici. Hranice ČSR s Maďarskem
byla součástí mírové smlouvy v Trianonu 4. 6. 1920. Delimitace hranic ČSR, zejména vnějších hranic území Zakarpatska, proběhla v letech 1920-1927. Stanovením podrobného průběhu hraniční čáry byla pověřena mezinárodní

delimitační komise složená ze zástupců Velké Británie, Francie, Itálie, Japonska a dvou přímo zúčastněných států [32].
Vedením technických prací byli pověřeni měřický rada
Ing. S. Veverka (československo-polská hranice), vrchní měřický rada Ing. V. Hajný a dočasně měřický rada Ing. O. Krčmář (československo-maďarská hranice), který byl rovněž
pověřen vedením technických prací na československo-rumunské hranici. Vzhledem k rozlehlosti hranice byly zřízeny
dále československé dozorčí orgány v Chustu pro hranici československo-polskou (vedeny měřickým radou Ing. A. Mejsnarem) a pro hranici československo-maďarskou v Lučenci
vedený měřickým radou Ing. O. Lacinou a v Košicích vedený měřickým radou Ing. A. Nedomou. Potřebný počet zeměměřičů byl přidělen státními zeměměřickými úřady.
Veškeré práce byly provedeny společně zeměměřiči zainteresovaných států. Pro všechny hranice byly přijaty hraniční
kameny stejným typů kromě trojstátních hraničních kamenů,
ponejvíce monumentálního typu (obr. 11, 12 a 13). Na některých úsecích hranice československo-maďarské v bažinách bylo užito dubových kůlů. Zaměření hraniční linie a přilehlého pruhu území v šířce 50-300 m bylo provedeno
metodou trigonometricko-polygonální na podkladě tehdy
provedené hraniční triangulace a určení výšek pomocí zenitových vzdáleností (úhlů). Složkami konečné hraniční dokumentace byly: podrobná hraniční mapa v měřítku 1:2500,
1:2880 nebo 1:5000, podrobný popis hranice, generální popis hranice, hraniční mapa v měřítku 1:200000, sbírka protokolů o zasedáních komisí, konečný protokol o delimitaci
a přehledná mapa v měřítku 1:25000 [29, 32].

V rakousko-uherském císařství studovali zeměměřiči ve čtyřsemestrálních kurzech na vysokých polytechnických školách
ve Vídni, Praza a L'vivě, založených výnosem ministerstva
kultu a vyučování č. 13051 ze dne 22.2. 1896 [13, 22].
První vysokou školou v celém císařství, kde se vůbec začala vyučovat geodezie (praktická geometrie) byl Stavovský
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Obr. 12 Trojstátní hraniční kámen na hranici mezi Československem,
Rumunskem a Maďarskem

inženýrský ústav v Praze (založený 1707), který byl později
přeměněn na Stavovský polytechnický ústav v Praze (založený 1806, od r. 1869 - Česká vysoká polytechnická škola,
od r. 1875 - c. a k. Česká vysoká polytechnická škola, od r.
1920 - České vysoké učení technické - ČVUT). V českých
zemích se geodezie vyučovala také na stavovské akademii
(založené 1725) při univerzitě v Olomouci (založené 1573),
na první evropské hornické škole v Jáchymově (založené
1733; r. 1763 přeložena do Prahy a připojena k UK, r. 1770
přeložena do Banské Štiavnice na Slovensku), na hornickém
učilišti (později akademii) v Příbrami (založené 23. 1. 1849)
a na Technickém učilišti v Brně (založené r. 1849; od r. 1873
- Vysoká škola technická - VŠT s německým vyučovacím
jazykem, od r. 1899 - Česká vysoká škola technická Františka Josefa, od r. 1918 - Česká vysoká škola technická, od
r. 1945 - Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně, od
r. 1956 ~ Vysoké učení technické v Brně - VUT v Brně) [6,
27,45,49].
Na Slovensku se vyučovala geodezie na hornické škole
v Banské Štiavnici (založená 1735) a na polytechnice v Senci
(založené 1763; existovala do r. 1778), v Uhersku na Institutum Geometricum (založené 1782 při univerzitě v Budapešti; od r. 1850 Josefské průmyslové učiliště a od r. 1857
Královská Josefská technická škola) a v Rakousku na Vysoké polytechnické škole ve Vídni (založené 1815) [29].
V Haliči se geodezie vyučuje od r. 1744 na L'vivské univerzitě (založené 1661) a později také na Technické akademii ve L'vivě (založené 1844; od r. 1877 - c. a k. Vysoká polytechnická škola, od r. 1920 - Politechnika Lwowska, od r.
1939 - Lwowska, od r. 1939 - L'vivs 'kyj politechničnyj insstytut, od r. 1993 - Státní univerzita "L'vivs 'ka politechnika",

od r. 2000 - Národní univerzita "L' vivs'ka politechnika")
[13].

První katedry praktické geometrie vznikly na univerzitě ve
L'vivě (1784, existovala do r. 1806) a na polytechnice ve
Vídni (1818) [13,28].
V ČSR studovali zeměměřiči na Vysoké škole speciálních
nauk (založené 1920) ČVUT v Praze, na České vysoké škole
technické v Brně, na Vysoké škole Technické v Košicích (založené 25.6. 1937), na Ukrajinské hospodářské akademii
v Poděbradech (1922-1934) a v zeměměřických kurzech (založené 1926) Ruské lidové univerzity v Praze [17,27,29,45,
49,67].
Absolventi jmenovaných škol, mezi kterými byli i Ukrajinci, pracovali také na Zakarpatsku [50].

Na území Zakarpatska působila Společnost československých zeměměřičů (založená 9.12. 1912) a "Společnost československých zeměměřičských inženýrů Státní zeměměřičské služby" (založené 31. 7. 1930) [22,28,29]. Roku 1931
byl založen Svaz spolků čsl. inženýrů zeměměřických, který
měl zastřešit úzce zaměřené odborné spolky a organizace
a odstranit tak nežádoucí roztříštěnost [22]. Tohoto cíle bohužel nebylo dosaženo. Ve dnech 2.-10. 7. 1933 se konal
v Užhorodě XIII. Sjezd československých inženýrů. Zasedání zeměměřické sekce sjezdu se zúčastnil 7. července významný československý zeměměřič profesor ČVUT v Praze
JosefPetřík (1866-1944) [66].
V březnu 1928 založil František Pešta (1905-1982) z finanční správy Podkarpatské Rusi spolu s několika nadšenci
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Obr. 13 Hraniční kámen na hranici mezi Československem
a Rumunskem. (Z dobové pohlednice ze sbírky Ústředního archívu
zeměměřictví a katastru v Praze)

Podkarpatskou astronomickou společnost, která byla první
pobočkou Československé astronomické společnosti [43].

o nabývání zeměměřického vzdělání, vykonávání státních
zkoušek, o překládání zeměměřičů ve službě na různých ministerstvech, o událostech v mezinárodních zeměměřických
organizacích a o stavu plnění prací mj. i na Zakarpatsku, systematicky informoval orgán Společnosti československých
zeměměřičů "Zeměměřičský věstník", který vycházel v letech 1913-1939 [22, 29]. O stavu plnění zeměměřických
a katastrálních prací systematicky psaly také časopisy
"Zprávy veřejné služby technické" (vycházely v letech
1919-1948), "Pozemková reforma" (vycházel v letech
1920-1934) a "Věstník Inženýrské komory pro ČSR" (vycházel v letech 1922-1944).
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Lektoroval:
Ooc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

Výročí

55 let:

1. května 2002 - Doc. Ing. Otakar Svábenský,
CSc., rodák z Brna.
Na Stavební fakultě ČVUT v Praze absolvoval v r. 1971 obor geodezie, specializaci geodeticko-astronomickou.
Po mleté praxi v Pozemních stavbách, Brno, nastoupil v roce 1975 jako odborný asistent
katedry geodezie na Fakultě stavební Vysokého učení technického
(VUT) v Brně, kde v r. 1994 získal titul docenta v oboru inženýrská
geodezie. Doc. O. Švábenský je autorem několika titulů vysokoškolských skript, publikuje v ČR i v zahraničí, často přednáší na odborných konferencích. Byl dlouholetým aktivním členem Československé vědeckotechnické
společnosti, nyní Českého svazu geodetů
a kartografů, v FlG je národním delegátem komise č. 6 - Inženýrská geodezie. Kromě těchto aktivit je doc. O. Švábenský členem komisí pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze, VUT v Brně
a Slovenskej technickej univerzite v Bratislavě, členem komise pro
obhajobu doktorských disertací a vedoucím řešitelského týmu grantových výzkumných úkolů na VUT v Brně.

11. května 2002 - Ing. František
Holešovský,
rodák ze Svinošic
(okr. Blansko). Obor geodezie vystudoval na Vysoké škole technické
v Brně. Po absolutoriu v r. 1951 zde působil po několik let jako odborný asistent, později pracoval v brněnském Průmstavu a v tehdejší
Československé
akademii věd. Od roku 1961 až do odchodu do důchodu působil jako středoškolský
profesor geodetických předmětů
na Střední průmyslové škole stavební v Brně, kde kromě výuky byl
po dlouhá léta správcem geodetických sbírek.
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3. června 2002 - Ing. Jaroslav Mach, rodák z Nového Města na
Moravě. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně v r. 1950
se specializoval na důlní měřictví a nastoupil místo v Rosických
uhelných dolech ve Zbýšově, kde v letech 1953-73 zastával funkci
hlavního měřiče a geologa. V tomto období se věnoval také činnosti pedagogické na škole pro pracující v Zastávce u Brna, na Vojenské akademii v Brně (1960-65), později na Stavební fakultě
VUT v Brně (1971-77). V letech 1973-1976 pracoval na Středisku
geodézie v Brně, od roku 1977 až do svého odchodu do důchodu
působil na úseku evidence nemovitostí Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský kraj v Brně. Byl aktivním členem tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti, odborné společnosti pro důlní měřictví a geologii, od r. 1977 také
odborné společnosti geodézie a kartografie, kde byl členem krajského výboru. Aktivně se zúčastnil řady konferencí jak v oboru
důlního měřictví, tak i evidence nemovitostí, publikoval několik
odborných článků.

17. septembra 2002 - Ing. Ján Lištiak, výrobno-technický námestník riaditefa Geodézie Žilina, a. s. Rodák z Važca (okres Liptovský
Mikuláš). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vys9kej školy technickej v Bratislave
(SVŠT) v roku 1966 nastúpi! do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968 Inžinierstva geodézia, n. p., Bratislava, závod
v Žiline, od roku 1973 Geodézia, n. p., neskór od roku 1989 Š. p. Žilina a od roku 1991 Geodézia Žilina, a. s.). Na týchto pracoviskách
prešiel viacerými druhmi prác. Od 1. 2. 1978 do 31. 12. 1981 vykonával funkciu vedúceho oddielu mapovania a od 1. 1. 1982 do
1. 1. 1990 funkciu vedúceho útvaru technicko-organizačného rozvoja. 2. 1. 1990 bol vymenovaný do funkcie námestníka riaditefa Geodézie, Š. p., Žilina. V terajšej funkcii p6sobí od roku 1991. V rokoch
1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia
a kartografia na SvF SVŠT.
Výročí 65 let:

6. července 2002 - Ing. Petr More, ředitel Katastrálního úřadu
v Břeclavi, rodák z Liberce. V roce 1970 absolvoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze obor geodézie; od té doby působí v resortu geodézie a kartografie, od r. 1980 ve funkci vedoucího Střediska geodézie, Břeclav, od r. 1993 je ředitelem břeclavského katastrálního
úřadu.
9. júla 2002 - Ing. Matej Bada, riaditef katastrálneho oqboru Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK SK).
Narodil sa v Tótkomlósi (Maďarská republika). Po skončení odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1971 nastúpil do Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave, Stredisko geodézie v Galante, kde vykonával
práce mapovacie a evidencie nehnutefností (EN). V roku 1975 prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993
ÚGKK SR) do oddelenia EN koordinačného a správneho odboru (od
roku 1982 technického odboru). Od roku 1987 do 30.6. 1997 vykonával funkciu vedúceho kontrolného útvaru (od roku 1994 referátu kontroly). Od 1. 7. 1997 bol zástupcom riaditefa technického
katastrálneho odboru. V terajšej funkcii pósobí od 1. 2. 1998. Na doterajších pracovných úsekoch sa prejavila jeho dóslednosť, odbornosť a otvorenosť.
7. září 2002 - Ing. Jan Ratiborský, CSc., pražský rodák, pedagogický pracovník katedry geodézie a pozemkových úprav Fakulty
stavební ČVUT v Praze, na níž absolvoval studia zeměměřictví roku
1971. Po praxi v podniku Inženýrské a průmyslové stavby v Karlových Varech se od roku 1977 věnuje pedagogické činnosti. V letech 1986-1990 pů"sobil na téže katedře jako vědecký pracovník,
dodnes jako odborný asistent, pověřený základními přednáškami
geodézie v 1. a 2. semestru studia oboru geodézie a kartografie.
V období 1999-2000 byl učitelem Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze, s níž po řadu let spolupracuje. Je autorem, případně spoluautorem, 5 skript, 8 výzkumných zpráva asi čtyř desítek publikací.
Výročie 60 rokov:
19. augusta 2002 - Ing. Alojz Gavliak, vedúci kontrolór a zástupca
riaditefa kancelárie pregsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (UGKK SR). Narodil sa v Čereňanoch (okres
Prievidza). Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964
nastúpil do Strediska geodézie v Topofčanoch Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Tu pracoval do roku 1966, naposledy ako vedúci rajónu. V roku 1966 prešiel do Tatra nábytku, n. p., Pravenec
(okres Prievidza), kde pracoval ako samostatný projektant a geodet
pri rekonštrukcii závodu. V rokoch 1968 až 1975 p6sobil v Riaditefstve diafnic Bratislava ako zodpovedný geodet, neskór vedúci geodetického oddelenia, kde presadzoval náročný prístup pri vykonávaní geodetických prác. 1. 1. 1976 prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 ÚGKK SR), kde do 30. 11. 1994
pracoval v oblasti cien a noriem. Od 1. 12. 1994 do 30.6. 1997 pracoval ako referent kontroly. 1. 7. 1997 bol poverený zastupovaním
vedúceho referátu kontroly. Od 15. 1. 1999 je ve~úci kontrolór a od
1. 1. 2000 zástupca riaditefa kancelárie predsedu UGKK SR. Je publikačne činný.

16. srpna 2002 - Ing. Karel Diviš, CSc., rodák z Dolních Měcholup (Praha 10). Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze v r. 1956 studoval obor geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, který absolvoval v r. 1961. Od roku 1962
pracuje v gravimetrickém oddělení Zeměměřického úřadu, Praha.
V r. 1970 obhájil kandidátskou disertační práci z oboru gravimetrie
na téma "Určování vertikálních gradientů tíhového zrychlení v horských oblastech". Po řadu let se věnoval též výzkumné činnosti převážně v instrumentální gravimetrií. Je autorem nebo spoluautorem
více než 40 odborných publikací; z toho 16 bylo zveřejněno v mezinárodních odborných časopisech. V současné době se věnuje zpracování tíhových měření a vyrovnání gravimetrických sítí.
28. srpna 2002 - Ing. Jaromír Lofelmann, dříve vedoucí pracovník Katastrálního úřadu v Pardubicích. Svou odbornou činnost zaměřil především na rozvoj polygrafických prací spojených se zeměměřickou tematikou. Cílevědomou a na vysoké úrovni řízenou
prací významně přispěl k rozvoji této specializace v celém resortu.
Záslužná je i jeho veřejná odborná činnost, např. v Krajském výboru
bývalé Československé vědeckotechnické společnosti.
Výročie 70 rokov:
2. srpna 2002 - Ing. Josef Lašek, dřívější vedoucí provozu mapování Krajské geodetické a kartografické správy, Liberec. Po studiích
na ČVUT v Praze nastupuje do resortu, kde pro své odborné znalosti a organizační schopnosti zastával řadu řídicích funkcí. Jako expert oboru geodézie a kartografie pracoval v Alžíru. Veřejně pracoval zejména v bývalé Československé vědecko-technické společnosti
(ČSVTS), kde zastával funkci místopředsedy Severočeského krajského výboru ČSVTS.
9. srpna 2002 - Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc., bývalý vedoucí katedry vyšší geodézie a astronomie na Stavební fakultě ČVUT
v Praze. Po studiích na ČVUT pracoval čtyři roky na Geodetické observatoři Pecný. V r. 1964 přechází na vysokou školu jako odborný
asistent katedry vyšší geodézie. Svoji kvalifikaci si zvýšil postgraduálním studiem astronomie a geofyziky na Univerzitě Karlově. V r.
1972 obhájil kandidátskou práci a v r. 1980 se habilitoval. Byl pověřen přednáškami z vyšší geodézie. Jeho publikační činnost se týkala oboru vyšší geodézie; je spoluautorem několika vysokoškolských skript a autorem několika článků v našem časopise. Po roce
1990 působí v soukromém sektoru.

13. augusta 2002 - Ing. JozefDoluvodský. Rodák z Bratislavy. S geodetickými prácami sa oboznámil v rokoch 1947 až 1952 ako pracovník zememeračského oddelenia Stavoprojektu Bratislava, ktorý
ho vyslal na štúdia. Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej
v Brne, odbor geodézia a odboru zememeračs"kého inžinierstva na
Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) nastúpil v roku 1961 do Ustavu' geodézie a kartografie v Bratislave, kde pracoval ako vedúci meracskej čaty a inšpektor technickej kontroly. Od roku 1968 ako pracovník.
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave vykonával funkciu prevádzkového inžiniera a neskór hlavného geodeta pre bývalý Západoslovenský kraj. Od 1. 1. 1973 do 30. 6. 1981 bol riaditefom Správy
geodézie a kartografie v Bratislave. 1. 7. 1981 preš\el do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Urad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky), kde ako vedúci odborný
referent - špecialista technického odboru pracoval v oblasti evidencie nehnutefností. Od 1. 7. 1993 pracoval ako referent r,evízie úd<:tjov katastra nehnutefností (KN) a neskór aj pozemkovýcH úprav (PU)
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odboru katastra (od roku 1995 technického katastrálneho odboruTKO) a od 1. 4. 1997 do 30. 6. 1997, t. j. do odchodu do dochodku,
posobil ako referent PÚ, registrov a špeciálnych úloh KN TKO. Bol
členom komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia
a kartografia SvF SVŠT. Je nositefom viacerých vyznamenaní.
26. srpna 2002 - Ing. Josef Pražák, rodák ze Slaného. Po absolvování zeměměřického studia na ČVUT v Praze v roce 1957 nastoupil do zaměstnání v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze.
Působil jako topograf, později jako vyhodnocovatel ve fotogrammetrickém odděleni, jehož vedoucím se stal v roce 1959. Roku 1963
byl povolán na tehdejší Ústřední správu geodézie a kartografie
(USGK) do funkce technologa pro fotogrammetrii, která se v té době
stala hlavní metodou technicko-hospodářského mapování ve velkých
měřítkách. Roku 1965 si zvýšil svou odbornou úroveň stáží ve Francii. V roce 1969 stanul v čele skupiny čs. geodetů pověřených vybudováním katastru vinic v Alžírsku. Po ukončení úspěšné expertní
činnosti nastoupil koncem roku 1971 do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického na místo samostatného
odborného pracovníka se specializací na fotogrammetrii. V témže
oboru spolupůsobil v letech 1972-73 při výuce alžírských studentů.
Ing. J. Pražák je veřejně odborně činný. Kromě účasti na konferencích mezinárodních společností byl funkcionářem dřívější Čs. vědeckotechnické společnosti a nástupnické Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Je autorem řady výzkumných
prací, technologických předpisů a státních norem pro tvorbu map
středních a velkých měřítek; roku 1991 byla vydána jeho kniha "Mapování".
22. září 2002 - Ing. Antonín Riikl, CSc., v r. 1957 absolvoval Zeměměřickou fakultu ČVUT, do r. 1962 pracoval v tehdejším Geodetickém a topografickém ústavu v Praze. Poté přešel do Pražského
planetária, v letech 1970-79 byl jeho ředitelem.

7. července 2002 - Ing. Václav Dorazil, dřívější vedoucí útvaru přípravy výroby Geodézie Brno. Po studiích na Vysoké škole technické
v Brně pracoval na různých pracovištích praxe, poté přešel do provozu mapování Oblastního ústavu geodézie a kartografie Brno. Dále
působil na Středisku geodézie (SG) v Uherském Brodě, roku 1978
byl ustanoven vedoucím SG v Břeclavi. Roku 1980 nastoupil v Geodézii Brno do výše uvedené funkce. Jeho odborná i spolková činnost
byla vysoce ceněna (zejména v Českém rybářském svazu).
14. září 2002 - Dr. Ondřej Roubík, dřívější vedoucí kartografického oddělení Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického (VÚGTK) Zdiby. Studoval na Univerzitě Karlově
dějepis, zeměpis a kurs knihovnictví, po celou odbornou dráhu se
však zaměřil na kartografii. Od roku 1951 pracoval v kartografické
redakci nakladatelství Orbis Praha. V roce 1955 přešel do resortu
geodézie a kartografie a v r. 1958 byl jmenován vedoucím kartografického oddělení Ústřední správy geodézie a kartografie. Později,
jako hlavní redaktor tehdejšího Kartografického nakladatelství, se
úspěš!lě podílel na jeho vydavatelské činnosti. V roce 1971 přešel
do VUGTK, kde zúročil své bohaté odborné a vědecké zkušenosti.
27. septembra 2002 - doc. Ing. Svatopluk Michalčák, PhD. Rodák
z Bottova (okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní Priemyselnej
školy strojníckej vo Vsetíne a krátkej praxi vo Švermových železiarňach v Podbrezovej (1946 a 1947) študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jeho skončení
v marci 1952 nastúpil dráhu pedagóga na Katedre geodézie (KG).
Vedeckú hodnost kandidáta technických vied získal v roku 1963 a za
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 8. 1967. Pričinil sa
o vybudovanie geodetického laboratéria KG. Napísal4 dočasné vysokoškolské učebnice, z toho 2 v spoluautorstve. Je autorom vyše 80
vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve), z toho 27
v zahraničí. Má bohatú výskumnú činnosť, kde dosiahol pozoruhodné výsledky, najmli v metódach určenia kvality ďalekohfadu,
v dynamickej teórii geodetického prístroja a v matematickej formulácii vplyvu prostredia. Niektoré výsledky jeho výskumu boli zavedené do výroby. Bol zodpovedným riešitefom 7 a spoluriešitefom 2
výskumných úloh. Jeho pedagogická činnosť vzbudzuje zaslúženú
pozornosť i v zahraničí. V rokoch 1970 až 1972 pOsobil ako mimoriadny profesor a vedúci KG na Univerzite v Kumasi (Ghana) a v rokoch 1976 až 1978 ako mimoriadny profesor na Univerzite v Kampale (Uganda), kde zak1ada1odbor geodézia. Ďalej v roku 1988 bol
poradcom vlády Srí Lanky (Cejlón) na založenie vysokoškolského
štúdia odboru geodézia a od 1. 1. 1989 do 31. 1. 1991 posobil ako
rnimoriadny profesor na Univerzite v Harare (Zimbabwe). Na týchto

vysokých školách, okrem iného, zaviedol metódy výučby KG. významná bola jeho činnosť aj v Medzinárodnej federácii geodetov.
V rokoch 1969 až 1975 bol členom redakčnej rady GaKO. Do
dochodku odišiel 30. 9. 1992.

25. júla 2002 - Ing. Metod Vrzgula. Rodák z Lúčok (okres Ružomberok). Po skončení zememeračského inžinierstva na odbore
špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
nastúpil v roku 1945 do Katastrálneho meračského úradu v Liptovskom Mikuláši. V roku 1947 prišiel do Bratislavy, kde pracoval až
do odchodu do dóchodku, t. j. do 31. 12. 1985. Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave (GU), kde ťažiskomjeho
prác bol o topografické mapovanie v mierke 1:25 000. Pri jeho zabezpečovaní prešiel od vedúceho meračskej čaty po vedúceho prevádzky. V rokoch 1959 a 1960 pracoval v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) ako inžinier technológ pre evidenciu
pody a technický inšpektor. Po územnej reorganizácii SGKS v roku
1960 posobil v GÚ, v Kartografickom a geodetickom fonde a v Inžinierskej geodézii, n. p., ako projektant, inšpektor technickej kontroly a vedúci kontrolného útvaru. V rokoch 1969 až 1985 pracoval
v Slovenskej správe geodézie a kartografie (od 1. 7.1973 Slovenský
úrad geodézie a kartografie) vo vedúcich funkciách, a to vedúci technického odboru, od roku 1973 vedúci koordinačného a správneho
odboru - KaSO (od 1. 7. 1978 riaditef KaSO) a od roku 1980 riaditef ekonomického odboru. Má zásluhu na realizovaní dobudovania
mapového fondu na Slovensku. Je nositefom viacerých vyznamenaní.
10. septembra 2002 - Ing. Ján Kukuča, DrSc. Narodil sa v Haluziciach (okres Nové Mesto nad Váhom). Zememeračské inžinierstvo
absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1948 s vyznamenaním a nastúpil do
Povereníctva techniky. Potom pracoval v zememeračskom oddelení
technického referátu KNV v Prešove a v Bratislave: v Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, a v Geodetickom ústave. Na týchto
pracoviskách získal široký odborný rozhfad. Záujem o pokrok v geodézii ho pritial]ol k vedeckej práci. N~ základe konkurzu prešiel
1. 2. 1963 do Ustavu teórie merania (UTM) Slovenskej akadémie
vied v Bratislave, kde v mimoriadne krátkom čase vypracoval
a 14. 9. 1965 obhájil kandidátskl! dizertačnú prácu. Jeho hlavnou vedeckovýskumnou činnosťou v UTM bola analýza meracích metód
z aspektu teórie chýb meraní, pričom využíval moderné metódy pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a vyrovnávacieho počtu. 1. 3.
1970 bol vymenovaný za riaditt:fa novovytvoreného Výskumného
ústavu geodézie a kartografie (VUGK) v Bratislave. Má mimoriadne
zásluhy na vybudovaní tohoto jediného pracoviska vedeckovýskumnej základne v odbore geodézie a kartografie na Slovensku. Popri náročnej vedúcej funkcii sa i naďalej venoval vedeckej práci, a to
najmli rozvoju meracích metód a ich matematickoštatistickej analýze a intepretácii v geodézii, teórii matematického spracovania
a presnosti trigonometrických sietí. V roku 1978 získal vedeckú hodnosť doktora technických vied. Osobitne treba oceniťjeho publikačnú
a prednáškovú činnosť. Je spoluautorom príručky "GEO - TOPO",
monografie ,,Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike",
ktorá bola vydaná aj v anglickej verzii a autorom publikácie "NAŠA
ZEM - je meranie a zobrazovanie". Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 12 výskumných správa takmer 70 vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve). Úspešné referoval na 20 domácich a medzinárodných konferenciách
a sympóziách. Okrem členstva v mnohých kolégiách, vedeckých
a odborných komisiách bol v rokoch 1969 až 1977 členom a od
1. 1. 1978 do 31. 12. 1986 podpredsedom redakčnej rady GaKO. Je
nositefom mnohých vyznamenaní. Funkciu riaditefa VÚGK vykonával do 31. 12. 1987. Do dochodku odišiel 1. 10. 1988.

2. července 1912 - před 90 lety se v Brně narodil Ing. Oldřich
Sanda, ředitel Oblastního ústavu geodézie a kartografie (OÚGK)
v Brně. Dobré předpoklady k úspěšné činnosti funkce ředitele získal jako vedoucí zeměměřického oddělení u Krajského národního
výboru v Jihlayě a jako ředitel n. p. Geometra v Brně. Za jeho vedení získal OUGK vynikající úspěchy. Jeho činnost byla vždy vysoce hodnocena. Ani po odchodu do důchodu nezůstal stranou zeměměřického dění; vypomáhal Středisku geodézie Brno-venkov při
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měření pro evidenci nemovitostí a potřeby tamních jednotných zemědělských družstev. Zemřel 16.8. 1983 v Brně.
12.júla 1927 - pred 75 rokmi sa narodil v Malackách Ing. Alojz Ri·
tomský. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 nastúpil do Slovenského
zemeračského a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústav, Geodetický ústav(GÚ), Kartografický a geodetický fond a GÚ, n. p. (dnes
Geodetický a kartografický ústav - GKÚ), kde vykonával práce nivelačné, triangulačné, zhusťovacie a dokumentačné. Od roku 1970
do 12. 7. 1987, t. j. do odchodu do dochodku, bol vedúcim ústrednej geodetickej a mapovej dokumentácie. V rokoch 1972 až 1975
absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulta (SvF) SVŠT. V rokoch 1978 až 1983
aktívne pracoval ako predseda Odbornej skupiny pre geodetické bodové 20lia Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti CSVTS. Ako dóchodca pracoval v GKÚ, a to v rokoch 1993
a 1994 ako vedúci zmiešanej meračskej skupiny na vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-českej štátnej hranice a v rokoch 1995
a 1996 ako vedúci čaty na rekognoskácii slovensko-maďarskej štátnej hranice. V dobe od 1. 10. 1997 do 10.6. 2001 mal brigádnický
pracovný pomer na Katedre geodézie SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je nositelom ústavných a rezortných vyznamenaní. Zornrel 10. 6. 2001 v Bratislave.
22. júla 1912 - pred 90 rokmi sa narodil v Podolí (okres ŽĎár nad
Sázavou - Česká republika) Ing. Ján Kocián. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Ceskom vysokom učení technickom
v Prahe v roku 1934 celý život zostal verný geodézii na Slovensku.
Posobil v ~ečovciach (Katastrálny meračský úrad - KMÚ), v Trenčíne (KMU) a v Bratislave (Slovenský zememeračský a kartografický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Ústav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p., Výskumný ústav geodézie a kartografie). Na všetkých pracoviskách sa jeho práca vyznačovala vysokou odbornosťou a novátorským pristupom k riešeniu problémov. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho zásluhy pri propagácii a zavádzaní nových pokrokových metód v geodézii, najma na
úseku mechanizácie a automatizácie. Výsledky svojej výskumnej
činnosti zhrnul do výše 10 výskumných správa viacero odborných
článkov. Bohatá bol a aj jeho pedagogická činnosť na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a na postgraduálnom štúdiu
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1955 až do smrti bol
členom redakčnej rady GaKO. Bol nositelom rezortných vyznamenaní. Zornrel 9.3. 1974 v Bratislave.
4. augusta 1932 - pred 70 rokmi sa narodil v Šambrone (okres Stará
Lubovňa) Ing. Stefan Kseňák. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitelstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie - ÚGK) v Prešove, kde ako vedúci meračskej časty prešiel
roznymi druhmi prác. V roku 1961 bol poverený vedením meračského oddielu. V roku 1964 bol vymenovaný za zástupcu riaditela
ÚGK a v roku 1968 za riaditela Inižinierskej geodézie, n. p., Bratislava - závod Prešov. Od roku 1973 až do smrti vykonával funkciu
riaditera Geodézie, n. p., Prešov. Vybudoval servisné stredisko pre
pristroje firmy Carl Zeiss Jena. Bol nositefom viacerých vyznamenaní. Zomrel2. 9. 1985 v Prešove.
13. srpna 1852 - před 150 lety se narodil v Paskově prof. Ing. Josef Líčka. Po studiích matematiky a astronomie na Univerzitě Karlově v Praze se orientoval na zeměměřictví, v oboru získal všestrannou praxi a věnoval se i vědecké činnosti. Výsledky byly
shrnuty do řady publikací psaných v češtině a němčině. Stal se
1. přednostou stolice nižší a vyšší geodézie na České vysoké škole
technické v Brně (založené v r. 1899) a po zřízení stavebního odboru v r. 1900 byl jeho děkanem v letech 1901-1902. Byl průkopníkem studia zeměměřictví v Brně, zasloužil se o zřízení dvouletého
zeměměřického kursu, pro který napsal skripta, a byl jmenován prvním profesorem nižší a vyšší geodézie. V letech 1908-1909 zastával funkci rektora ČVŠT. Zasloužil se o zdokonalení triangulace na
Moravě a propracoval číselnou metodu mapování polohopisu. Zemřel4. 8. 1909 v Brně.
16. srpna 1937 - před 65 lety se narodil v Jaroměři Ing. Ivan Čermák. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřické na-

stoupil roku 1956 do tehdejšího Ústavu geodézie a kartografie v Liberci. Prošel bohatou praxí, při zaměstnání dálkově studoval zeměměřické inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze, které ukončil roku 1966. O dva roky později přešel do Prahy, kde byl kratší
dobu technologem Oblastního ústavu geodézie a kartografie. Od
roku 1969 působil ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK) jako vedoucí Oborového střediska
vzdělávání pracujících a od roku 1970 na Českém úřadě geodetickém a kartografickém se věnoval oblasti mikrofilmu a zejména dokumentace. Roku 1975 nastoupil do Geodézie Praha, kde působil
v útvaru řízení výroby a od roku 1977 ve funkci vedoucího technické
dokumentace. Roku 1989 přešel do Vojenského zeměpisného ústavu.
Zasloužil se o dobrou úroveň našeho časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). V období 1973-1978 byl technickým redaktorem, do roku 1990 vedoucím redaktorem. Prospěšná byla i jeho
lektorská činnost. Na stránkách GaKO publikoval řadu článků
a zpráv. Zemřel 9. 1. 1995 v Praze.
19. srpna 1912 - před 90 lety se narodil Ing. Josef Langer, vedoucí
Střediska geodézie (SG) v Kroměříži a Zlíně. Po studiích nastoupil
v r. 1936 ke katastrálnímu měřickému úřadu v Turčanském Martině.
V r. 1939 přešel k novému měření vykonávaném KMÚ v Brně. Později pracoval na zeměměřickém oddělení Krajského národního výboru v Gottwaldově. V r. 1953 přešel do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, kde zastával různé řídící funkce. Pro své
bohaté zkušenosti a organizační schopnosti byl v r. 1961 jmenován
vedoucím pracovně náročného SG ve Zlíně. Jeho práce byla vždy
po zásluze kladně hodnocena. Zemřel ve Zlíně.
21. srpna 1907 - před 95 lety se narodil v Opavě prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., profesor vyšší geodézie a vedoucí katedry vyšší
geodézie a astronomie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Po studiích na ČVUT nastoupil do katastrální měřické služby v Jeseníku
a v Opavě. V r. 1935 získal na ČVUT doktorát technických věd na
základě dizertace, jejímž tématem bylo studium obrazu geodetické
křivky v konformním zobrazení. V r. 1937 byl přeložen do triangulační kanceláře Ministerstva financí, kde byl pověřován náročnými
úkoly. Bylo mu svěřeno vybudování nového oddělení nivelace, později přešel k základní trigonometrické síti a poté byl jmenován vedoucím oddělení pro budování nové astronomicko-geodetické sítě.
V roce 1945 byl jako vynikajíci odborník povolán na Vysokou školu
technickou (VŠT) do Brna, kde organizoval zeměměřické studium.
V r. 1946 byl jmenován profesorem vyšší geodézie a matematické
kartografie. Tehdy také obhájil habilitační práci na ČVUT na téma
Zákony přenášení měřických chyb v trigonometrických sítích. Po několika letech působení na VŠT a dvouletém úvazku na Vojenské technické akademii v Brně přechází v r. 1954 do Prahy na ČVUT a je
ustanoven děkanem nově vzniklé Zeměměřické fakulty. Funkci děkana vykonával nepřetržitě šest let - do roku 1959, kdy došlo ke
sloučení oborových fakult v komplexní Fakultu inženýrského stavitelství. Po sloučení Zeměměřické fakulty s dalšími stavebními fakultami zůstal vedoucím katedry vyšší geodézie a věnoval se další
vědecké práci. Zaměřil se především na teorii měření s uplatněním
statitistických metod, což byla průkopnická práce bez domácích nebo
zahraničních předloh. Jeho dvoudílné skriptum (1958-1959) a celostátní učebnice (1964) "Vyrovnávací počet" dávaly podněty mnoha
začínajícím vědeckým pracovníkům v tehdejší ČSSR. Přednesené
referáty na mezinárodních konferencích a četné články v zahraničních časopisech vzbudily pozornost ve světové geodetické veřejnosti.
Téměř každoročně přednášel na zahraničních vysokých školách jako
hostující profesor o novém pojetí teorie měření. Jeho vědecká činnost byla oceněna v roce 1955 udělením hodnosti doktora věd. Obdržel státní vyznamenání "Za vynikající práci", zlatou Felberovu medaili a další čestná uznání od různých vysokých škol a vědeckých
institucí. hastával i mnohé funkce mimo školu. Byl členem mnoha
vědeckých rad a jeho odborných znalostí využívaly k expertizám
a oponenturám naFř. FSv Bratislava, Národní komitét geodetický
a geofyzikální při CSAV,Čs. metrologický ústav (Bratislava i Praha),
Ústav teorie merania pri SAV Bratislava, VÚGTK Praha (Zdiby),
VÚGK Bratislava a další. Zapojil se intenzivně i do mezinárodní geodetické a geofyzikální spolupráce v rámci komisí KAPG. Zastupoval ČSSR na mezinárodnich konferencích nejvyšší úrovně. V roce
1971 - v důsledku normalizace - byl zbaven vedení katedry a všech
funkcí ve vědeckých radách škol a vědeckých ústavů a v mezinárodních institucích. Po odchodu do důchodu v roce 1972 zůstal nadále externím členem své katedry. První semestry ještě přednášel své
discipliny, dovedl své aspiranty k úspěšnému obhájení disertací. Ani
v důchodu neztratil kontakt s katedrou, vedl každoročně diplomní
práce, účastnil se vytváření koncepcí výuky, nových vydání učebnic, oponoval disertační a výzkumné zprávy, lektoroval odborné
články. Osobní profil a popis veřejné činnosti by nebyl úplný bez

zmínky o jeho sportovní a tělovýchovné aktivitě. On sám pokládal
tuto část svého života za velmi významnou. Pomáhala mu rychle nabývat nové duševní síly po pracovním přepětí a zbavovala jej stresů
vznikajících zejména při vysilující a nevděčné funkci děkana i při
jiných životních situacích. Zemřel 19. 8. 1993 v Praze.
28. srpna 1912 - před 90 lety se narodil v Rokycanech Doc. Ing.
Jan Kašpar, CSc. Po absolvování oboru geodézie na Českém vysokém lIčení technickém v Praze byl asistentem a od r. 1951 docentem v Ustavu geodetického počtářství a kartografie profesora Františka Fialy. Byl vynikajícím učitelem vyšší geodézie, matematické
kartografie a vyrovnávacího počtu. Svým hlubokým vzděláním
v oboru i matematice a fyzice, obětavostí a pracovitostí i čestností
a skromností byl pro své studenty opravdovým vzorem. Od r. 1959
pracoval jako vědecký pracovník v Geofysikálním ústavu ČSAV,protože další pedagogická činnost mu nebyla dovolena. Jeho vědecké
práce byly věnovány zejména konformnímu zobrazení z jedné
obecné plochy na druhou a transformacím v obecných systémech.
Přispěly podstatně k rozvoji geodetické vědy a dostalo se jim mezinárodního uznání. Zemřel 2. 8. 1984 v Rokycanech.
I. září 1907 - před 95 lety se narodil v Praze Ing. Zdeněk MašÍn,
spoluzakladatel a profesor Střední průmyslové školy zeměměřické
(SPŠZ) v Praze. Po studiích na pražské malostranské reálce studoval v letech 1925-1931 zeměměřictví na ČVUT v Praze. Studia absolvoval s vyznamenáním již jako asistent prof. F. Fialy na Ústavu
geodetického počtářství Vysoké školy speciálních nauk ČVUT. Od
roku 1932 působil v katastrální měřické službě, roku 1941 byl jmenován přednostou Katastrálního měřického úřadu v Českém Brodě.
Roku 1945 byl povolán do zeměměřického odboru při Ministerstvu
financí, později při Ministerstvu stavebního průmyslu, kde měl
kromě jiného na starosti propagaci zeměměřického oboru a jeho studia. V roce 1950 byl jmenován externím profesorem nově založené
SPŠZ, následujícího roku se stal jejím řádným pedagogem. Několik
let působil jako externí učitel na dálkovém studiu Vysoké školy báňské v Ostravě a na Fakultě matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy v Praze. Po řadu let byl členem redakční rady GaKO. Byl vedoucím autorského kolektivu učebnice "Geodézie" (spolu s Dr.
Císařem a Ing. Košťálem), která byla přeložena i do slovenštiny, a na
SPŠZ se dosud stále při výuce používá. Zemřel 16. II. 2001 v Praze.
9. září 1912 - před 90 lety se narodil Ing. František Koubek, předseda Českého úřadu geodetického a kartografického v r. 1970-1985.
Aktivní účastník protifašitického odboje za okupace. Po r. 1945 se
podílel na osidlováni pohraničí, rozvoji středního zeměmělského
školství a působil ve funkci ředitele 2 zemědělských středních technických škol. V období 1958-1969 zastával funkci ředitele Oblastního ústavu geodézie a kart9grafie v Českých Budějovicích. Za období jeho působení na ČUGK byl postupně zaváděn racionální
systém evidence nemovitostí, nový systém státních mapových děl
a došlo k rozvoji dálkového průzkumu Země. Zemřel 13. 5. 1996
v Praze.
II. septembra 1972 - pred 30 rokmi začalo svoju činnosť Odborové
stredisko vzdelávania pracujúcich Výskumného ústavu geodézie
a kartografie (VÚGK) v Bratislave. Jeho úlohou bolo organizovať
krátkodobé inštruktáže, kurzy a školenia na potreby organizácií rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie, ale aj na potreby
mimorezortných geodetických pracovísk Rozhodnutím predsedu
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK
SR) zo dňa 25.2. 1994 bolo zrušené. Rozhodnutím předsedu ÚGKK
SR zo 6. 12. 1995 opať zriadené rezortné školiace stredisko vo
VÚGK. Jeho úlohou je zaškolovanie a doškolovanie pracovníkov rezortu ÚGKK SR.
16. září 1917 - před 85 lety se narodil prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., profesor kartografie na oboru geodézie a kartografie
Fakulty stavební ČVUT v Praze. Byl proděkanem oboru a zastával
řadu dalších akademických funkcí. Odbornou dráhu zahájil v Zeměměřickém úřadě, odkud v roce 1945 přešel na tehdejší Vysokou
školu speciálních nauk ČVUT jako asistent prof. F. Fialy. V roce
1952 obhájil disertační práci doktora technických věd, roku 1959 se
habilitoval a v roce 1973 byl jmenován profesorem. Jeho vědecká
a početná publikační činnost byla věnována převážně oboru kartografie. S Ing. K. Dvořákemje spoluautorem vysokoškolské učebnice
"Kartografie". Pedagogická činnost byla oceněna udělením Felberovy a Solínovy medaile ČVUT. Roku 1993 byl jmenován čestným
členem České kartografické společnosti. Zemřel 25. 9. 1997 v Sedlčanech.
17. septembra 1927 - pred 75 rokmi sa narodil vo Vaucouleurs v Lotrinsku (Francúzsko) - prof. Ing. Michal Daniš, CSc. Na Slovensko

- do Novák (okres Prievidza) prišiel s rodič mi v roku 1941. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1953 nastúpil pedagogickú dráhu na Katedre geodetických základov. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1963 na Fakulte stavební Českého vysokého učení technického v Prahe. Za výše 37 rokov svojej
pedagogickej činnosti prešiel všetkými pedagogickými stupňami:
docent (1964) a od I. 2. 1978 profesor pre odbor geodetická kartografia. V roku 1969 prešiel na Katedru mapovania a pozemkových
úprav Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT a od roku 1979 do 31. 8. 1986
bol jej vedúcim. Okrem členstva v róznych vedeckých a odborných
radách vykonával akademickú funkciu prodekana SvF SVŠT (1969
až 1974). Vo svojej padagogickej a vedeckovýskumenej činnosti sa
orientoval na teoreticky náročné disciplíny matematickej geodézie
a kartografie a na ich hraničné oblasti. Osobitnú pozornosť venoval
teórii perspektívnych valcových zobrazení, kde dosiahol pozoruhodné výsledky a vyplnil medzery v tvorbe nových kartografických
zobrazení. Bol považovaný za popredného odborníka v matematickej kartografii. Bohaté pedagogické skúsenosti vhodne využil pri písaní 18 dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 9 v spoluautorstve. Bol autorom 15 vedeckých a odborných prác a spoluautorom
celoštátnej vysokoškolskej učebnice "Kartografie". Bol tiež autorom
projekcií pre Atlas SSR a zodpovedným riešitelom 7 výskumných
úloh. Bol nositelom mnohých vyznamenaní. 17.9. 1990 odišiel do
dóchodku. Zomrel 14.5. 1995 v Zemianskych Kostolanoch.
24. září 1917 - před 85 lety se narodil ve Vídni Ing. Jan Strnad,
absolvent zeměměřictví na CVUT v Praze. Krátký čas pracoval v triangulační kanceláři Ministerstva financí, po návratu do Vídně prošel praxí u stavebních firem. V r. 1944 byl nasazen na práce v Norsku, odkud uprchl do Švédska. Roku 1945 přesídlil do Prahy
a nastoupil do Státního zeměměřického a kartografického ústavu.
Prošel bohatou praxí, byl vedoucím geodetických prací na transsaharské dálnici a vedoucím provozu triangulace, speciálních prací
a zahraničních zakázek tehdejšího Geodetického ústavu, Praha.
V roce 1978 odešel do důchodu a po několik let pracoval jako odborný asistent na katedře speciální geodézie FSv ČVUT v Praze,
poté byl znám jako odborný poradce firmy Wild, (respektive Leitz,
Leica). Zemřel 23. 10. 1992 v Praze.
29. září 1937 - před 65 lety se v Praze narodil Ing. Antonín Meissler, vedoucí výzkumný a vývojový pracovník Geodetického a kartografického podniku (GKP) v Praze. Po studiích na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze absolvoval v r. 1961 studium
zeměměřického inženýrství na FSv ČVUT v Praze. Nastoupil do
Ústavu geodézie a kartografie v Plzni a v r. 1963 přešel do Geodetického a topografického ústavu, Praha, kde pracoval v triangulaci.
V r. 1964 byl zařazen na Geodetickou observatoř Pecný k časové
službě, odtud přešel do Oborového racionalizačního střediska a později pracoval i ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém, Zdiby zejména na úseku ekonomiky prací. Postgraduálně studoval na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické. Od
r. 1979 až do r. 1984 pracoval ve středisku dálkového průzkumu
Země a nakonec pak ve výpočetním středisku GKP. Jeho iniciativa,
vzorné plnění úkolů a smysl pro spolupráci byly přerušeny jeho předčasným odchodem. Zemřel 3. 2. 1987 v Praze.
1952 - pred 50 rokmi začala v školskom roku 1952/1953 výučba
inžinierskej geodézie pre odbor geodézia a kartografia na vysokých
školách technických v Česko-Slovensku.
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Obr. 1 Kontrolné meranie prieskumnej štólne tunela
Višiíové (pracovná prestávka meračskej ['aty)

Obr. 2 Nivelačné meranie v prieskumnej št61ni tunela
Vi§ňové
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