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K otázke kategórií a zákonov
v kartografi i

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

Kartografická veda sa v súčasnom období nachádza
v štádiu završovania svojho konštituovania. Aj keď
nikto explicitne nestanovil vyčerpávajúce kritériá,
ktoré musí spíňať každá disciplína aby sa mohla na-
zývať vedou, predsa tie najdoležitejšie sú známe. Kar-
tografia prevažnú časť týchto kritérií sp1ňa - pod-
robnejšie pozri [8]:

a) má svoj predmet (špecifickýsposob vyjadrovania
prírodných a spoločenských javov (tak konkrétnych
ako i abstraktných),
b) má svoj vlastný potenciál teoretických poznat-

kov, ktoré vystupujú ako nadstavba nad praxou vy-
hotovovania máp,~
c) má svoje špecifické metódy skúmania, pozná-

vania a vyjadrovania (kartografická metóda výskumu,
kartografické sposoby - metódy vyjadrovania, ako
napr. sposob značiek, areálov, izočiar, kartogramu,
kartodiagramu ap.),
d) využíva historickú metódu, analýzu, syntézu,

dedukciu, indukciu, formalizáciu, abstrakciu (v rámci
ktorej existuje pre kartografiu taká charakteristická
metóda generalizácie) a ďalšie metódy, ktoré sú vo
všeobecnosti charakteristické pre každú vedu,
e) využíva meranie, štatistiku a rozne matematické

prístupy (má svoju poddisciplínu - matematickú
kartografiu, ktorá sa v súčasnosti chápe širšie v po-
rovnaní s klasickou matematickou kartografiou),
f) dokáže formulovať hypotézy, teórie a má cesty

i prostriedky na ich verifikáciu (tak pre "vlastné"
potreby, ako i pre potreby iných disciplín),
g) má svoje kategórie a zákony (napríklad: kategó-

riu "mapy", zákony generalizácie a výberu prvkov -
a ďalšie),
h) má organizovanú výchovu špecializovaných

kádrov vrátane vysokoškolských a vedeckých, má
vlastný organizovaný výskum (celoštátny i medzi-
národný) - tak aplikovaný ako i základný.

Kartografia sa stala vednou disciplínou vďaka nahro-
madeniu a zosystematizovaniu značného objemu po-
znatkov, pričom rozhodujúcu úlohu v tomto smere
zohrala neustále sa zvyšujúca miera abstrakcie týchto
poznatkov. V opačnom prípade by bola kartografia
ostala v polohe praktickej, empirickej, remeselníckej
činnosti.

V dejinách kartografie možno zaznamenať tri naj-
doležitejšie etapy abstrakcie, ktoré mali na vznik
kartografie ako vednej disciplíny rozhodujúcu, lďú-
čovú úlohu:

a) Ustálenie pOdorysného charakteru máp. Z dejín
kartografie vieme, že niektoré predchodkyne pOdo-
rysných máp malí charakter bokorysu, nárysu, per-

spektívnej kresby. Táto forma máp sa však vo vše-
obecnosti nerozšÍrila a neudržala, pretože princíp
perspektívy - i keby bol dostal matematický, geo-
metrický základ - bol by pre využívanie v Iudskej
spoločnosti menej vhodný ako pOdorysný princip.
Zaujímavé je i to, že podorysné mapy vznikali nezá-
visle na sebe v roznych častiach sveta, čo svedčí o ob-
jektívnom charaktere tohoto procesu.
b) Prechod od ikonografických ku konvenčným zna-

kom. Ikonografický (pohradovo-perspektívny, silueto-
vý, obrázkový) charakter mapových značiek bol v de-
jinách kartografie po celé stáročia vhodný a celospo-
ločensky zaužívaný, ale s narastajúcimi požiadavkami
(najma hospodárskeho a vojenského charakteru) sa
na mapách stále viac a viac zvyšoval podiel kon-
venčných značiek (symbolov, geometrických znakov,
izočiar a ďalších druhov kartografických označení).
c)Prechod na mapové vyjadrovanie nielen konkrét-

nych, reálnych (fyzicky existujúcich) predmetov na
povrchu zeme, ale i abstraktných javov, stavov, pro-
cesov a ich vzťahov.

Vďaka týmto trom kIúčovým abstrakciám sa z kar-
tografie stala disciplína, ktorá umožnila rozšíriť po-
.vodný vyjadrovací priestor mapy z povrchu zeme na
priestor pod jej povrchom (geológia, geofyzika ap.)
i nad jej povrchom (meteorológia ap.). Súčasne sa
rozšírili vyjadrovacie možnosti z fyzickogeografických
na socioekonomické problematiky. Od analytických
máp sa prešlo cez komplexné až k syntetickým mapám,
pričom sa povodný zemský zobrazovací priestor roz-
šíril i na priestor ďalších planét a kozmický priestor
vobec.

Zvyšovanie stupňa abstrakcie v kartografickom vy-
jadrovaní si vyžaduje potrebu nového prehodnotenia
a utriedenia doterajších a neustále vznikajúcich po-
znatkov v kartografii. Významné miesto v tomto pro-
cese majú kartografické kategórie.

PodIa F. V. Konstantinova [4] každá veda si vypra-
cúva svoj systém pojmov, aby mohla presnejšie odrá-
žať skúmané objekty a procesy. Pri vyčleňovaní a sy-
stematizácii kategoriálneho aparátu každá konkrétna
veda vychádza zo základných kategórií (univerzálií)
filozofie (hmota, pohyb, priestor, čas, konečnosť, ne-
konečnosť, vedomie, kvantita, kvalita ap.), zo súvzťaž-
ných filozofických kategórií (jednotlivé-zvláštne-
všeobecné, príčina-účinok, nevyhnutnosť-náhoda,
obsah-forma, podstata-jav ap.), ako i z interdiscipli-
nárnych kategórií [12] (systém, štruktúra, prvok,
funkcia, informácia, model, pravdepodobnosť ap.).
Podra P. V. Kopnina [5] okrem takejto systematizácie
filozofických a interdisciplinárnych kategórií existuje
i ďalšÍ systém kategórií, ktorý charakterizuje proces
poznávania v každej konkrétnej vede a zdorazňuje
špecifiku vedeckého výskumu. Do takéhoto systému
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sa zaraďujú také kategórie, ako napr. vedecký problém,
vedecký fakt, vedecký systém, smer výskumu, vedecká
teória ap. - t. j. všetky kTúčové pojmy danej vedy.

Kategórie poznania, konkretizovaného v každej
konkrétnej vede, sú "uzlové body" poznania, "stu-
pienky" prenikania mysleni a do podstaty vecí, uni-
verzálne formy vedeckého myslenia - a podfa M. V.
Popoviča [6] - "hranično-všeobecné" (predeTno ob-
ščije) pojmy pre konkrétnu vedu.

Ak vezmeme do úvahy základnú schému logického
myslenia, myšlienkového procesu:

... pocit - vnem - predstava - súd - pojem -
úsudok ...

vidíme, že pojem - a tým viac nosný pojem -- je ne-
vyhnutnou súčasťou tohoto procesu, ktorý smeruje
k vzniku nových poznatkov (úsudok).

Kartografia nie je, ani nemože byť mimo tejto sché-
my logického myslenia. Kartografické kategórie - to
sú kfúčové pojmy v kartografii. Vznikli nie odrazu,
ale v procese historického vývoja, v dosledku zovše-
obecňovania praxe, empírie. Teraz, keď nazeráme na
kartografiu ako na vedu, vedný odbor, ktorý skúma
a používa rozne formy špecifického grafického sposobu
vyjadrovania objektov, javov, stavov, procesov a ich
vzťahov, vidíme, že kartografický kategoriálny aparát
je doležité poznať nielen z hfadiska svojbytnosti karto-
grafie ako takej, ale aj z hfadiska využívania inými
vednými a praktickými disciplínami, ktoré využívajú
pre svoje ciele kartografickú formu vyjadrovania.

Hlavnou kartografickou kategóriou je kategória
mapy. Mapa je prevažne rovinný, spravidla v určitom
matematicko-kartografickom zobrazení a v určitej
zmenšenej mierke skonštruovaný a osobitnými karto-
grafickými výrazovými prostriedkami a prístupmi
vyjadrený obraz (model) stavu prírodných alebo spolo-
čenských javov či už na Zemi, alebo kdekofvek v prie.
store. Z hfadiska rozsahu zovšeobecnenia a abstrakcie
e mapa najobsiahlejšou kategóriou v kartografii. Za.
hfňa v sebe takú obrovskú roznorodosť máp, mapových
vyjadrení, že je vefmi obťažné zostaviť jej vyčerpáva-
júcu definíciu. Obsahuje v sebe všetky formy máp
(klasické, reliéfne, stereoskopické, pohyblivé, počíta-
čové, myšlienkové ... ), druhy máp (podfa územia, mier-
ky, obsahu ... ) ako i typy máp (analytické, komplexné,
syntetické). Práve na tomto príklade sa možeme ná-
zorne presvedčiť, že čím je pojem abstraktnejší, tým
viac "podrobností" v sebe pohlcuje.

Historicky a v dosledku zovšeobecňovania poznatkov
vznikol v kartografii značný počet takých pojmov,
ktoré spíňajú funkciu kategórií. Hlavným kritériom
ich vyčleňovania a rozlišovania je miera abstrakcie,
objem poznatkov, ktorým sa líšia od ostatných bež-
ných alebo elementárnych pojmov.

Za všeobecnokartografické treba považovať predo-
všetkým kategórie "mapa " a "glóbus". SÚ to kate·
górie I. rádu, ktoré stoja akoby na vrchole pyramídy
zostavenej z ďalších všeobecnokartografických kate-
górií nižších rádov, akými sú napr. kartografický znak,
kartografická generalizácia, jazyk mapy, kartogra-
fická informácia a niektoré ďalšie.

Na nižšej (tematickej) úrovni možno rozlišovať
kategórie matematickej kartografie (zobrazenie, mier.
ka, zemepisné súradnice, pravoúhle súradnice, skres-

lenie ap.), tematickej kartografie (kartogram, karto-
diagram ap.), topografickej kartografie (podrobné
bodové pole, mapovacia metóda, výškopis, polohopis
ap.), inžinierskej kartografie (technický projekt mapy,
zostaviteTský originál, nátlačok, kartolitografia ap.) -
akoikategórie ďalších poddisciplín kartografie.

Okolnosť, že niektoré kategórie (napr. kartografická
informácia ap.) v danom období nevieme úplne presne
definovať, vobec nebráni tomu, aby sme ich považovali
za kategórie: rozhodujúce je to, že funkciu kategórií si
plnia, t. j. funkciu reprezentovania náležite hlbokého
pojmového obsahu, pomocou ktorého sa rozvíja karto-
grafický proces myslenia (ako je to i napr. v politickej
ekonómii pomocou kategórií: trh, dopyt, ponuka, cena,
hodnota, zisk ap. - pozri [10]).

4. Kartografické zákony (základné kartografické prin-
cipy)

Je známe, že mapy (ako výsledok ciefavedomej myš-
lienkovej i praktickej činnosti) nie sú fubovomým
výsledkom činnosti kartografa (alebo reprezentantov
iných disciplín, ktoré využívajú mapový sposob vy-
jadrovania). Pre kartografický sposob vyjadrovania
historicky vznikli, nazhromaždili a vyvíjali sa určité
zásady, princípy, pravidlá, zákonitosti. Na základe
hlbšej podrobnej analýzy možno prísť k záveru, že
mnohé z týchto pravidiel sú na tvorbu mapy ne-
vyhnutné a že ich platnosť nemožno ignorovať.

Problém nevyhnutnosti a Tubovomosti je pre vy-
medzenie kartografických zákonov rozhodujúci. Vy-
žadoval by si samostatnú štúdiu, preto sa v tomto
príspevku obmedzíme len niektorými záverečnými
úvahami.

Zo základnej kartografickej kategórie mapy vo
všeobecnosti vyplýva, že kartografické vyjadrenie je
nevyhnutne zmenšené. Z tohoto základného prin.
cípu vyplýva pre tvorbu mapy celý rad doležitých
následných pravidiel. Napríklad kartografické vy-
jadrenie musí byť nevyhnutne metrické (výber ma te-
maticko-kartografického zobrazeni a je len zdanlivo
fubovoTný, pretože pre jeho výber platia konkrétne
podmienky), zovšeobecnené, generalizované (miera
generalizácie nie je fubovomá, zovšeobecnenie a výber
prvkov sa riadi určitými logickými alebo matematic-
kými vzťahmi), musí rešpektovať grafické, psycholo-
gické a viaceré ďalšie zákonitosti, pravidlá, princípy.
Tieto podmienky vystupujú v kartografickom vyj ad-
rovacom procese buď rýdzo, alebo kombinovane
a v kartografickom pretlmočení vytvárajú princípy
a podmienky nových kvalit - vedeckých kartogra-
fických zákonov. Aby sa tieto kartografické zákony
nechápali príliš nadnesene, ale lEmv takej dimenzii
aká im prislúcha, je potrebné odvolat sa na niektoré
práce z gnozeológie - napr. v ČSSR dostupnú prá-
cu [1], v ktorej autori vysvetfujú rozdiel medzi ob.
jektívnym a vedeckým zákonom.

Podfa tohoto prameňa [1] "Vedecké zákony sú sub·
jektívnym odrazom objektívnych, od vole a vedomia.
fudí nezávislých prírodných alebo spoločenských zá-
konov. Objektívny zákon sa spravidla definuje ako
všeobecný, nevyhnutný a podstatný vztah .... V nie.
ktorých kontextoch sa na oznaěenie objektívneho zá.
kona používa termín, ,zákonitost". Ide o úsilie vyjadriť
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skutočnost, že objektívny zákon nikdy reálne ne-
vystupuje vo svojej "čistej" podobe, ale vždy sa pre-
sadzuje rozmanitými formami svojho prejavu .... Ve-
decké zákony sú ... koncentrovaným vyjadrením ve-
decky zdovodnených poznatkov o objektívnej skutoč-
nosti. Majú hodnotu dobre stanovených empirických
a teoretických faktov .... Zákon vyjadruje opakujúci
sa vzťah, čo vedcom umožňuje presvedčiť sa prostred-
níctvom pozorovania, experimentu, že zistené závis-
losti predmetov nemajú charakter náhodnej koinci-
dencie, ale že ide o udalosti, ktoré sú vzhladom na svoju
regulárnosť a reprodukovatelnosť v zásade inter-
subjektívne overiteIné. Poznaný zákon sa mení na
princíp, ktorý zjednocuje predtým oddelené poznatky
o skutočnosti do uceleného vedeckého systému .... Ve-
decký zákon plní funkciu systémotvorného princípu,
... jeho funkcia je explanačná a predikačná, de-
finitorická, .,. metodologická, ... heuristická, prak-
tická." ([1], str. 212-214).

Na základe vyššie citovaného možno vysloviť pre-
svedčenie, že kartografické zákony sú vedecké zákony,
sú jednou malou skupinou z množstva iných vedeckých
zákonov jednotlivých vied, ktoré odrážajú jednotlivé
objektívne (prírodné a spoločenské) zákony. Pretože
samotná kartografia je v značnej miere interdiscipli-
nárna [11], aj jej zákony majú interdisciplinárny cha-
rakter.

Bez toho, že by sa problematika kartografických
zákonov v minulosti zovšeobecňovala alebo zosystema-
tizovala, nezávisle na sebe sa v kartografickej litera-
túre objavili práce, ktoré nastolili problém existencie
niektorých zákonov v kartografii. Je to napr. tzv.
odmocninový zákon výberu F. T6pfera [15], exponen-
ciálne zákony výberu E. Srnku [13] a zákony kompozí-
cie obsahu mapy a povrchovej zaplnenosti mapy
W. Grygorenka [2]. Ako určitý prvý impulz vzniku
problematiky kartografických zákonov hodnotíme
prácu V. 1. Suchova [14], v ktorej autor nastolil
matematickú podmienku výberu (autor ju nazval
vtedy "vzorec na výpočet normy výberu"). Podrob-
nejšie sú tieto zákony uvedené nižšie. Doležité je to,
že neboli doteraz v kartografickej literatúre odmietnu-
té a zohrali rozhodujúcu inšpirujúcu úlohu aj v našich
úvahách. Po hlbšej analýze nazhromaždených poznat-
kov vypracovali sme určitý systematický prehTad
základných vyjadrovacích principíov v kartografii,
ktoré podla nášho názoru spÍňajú kritériá vedeckého
zákona v kartografii. Tento názor je zatial verifikovaný
len na Medzinárodnej kartografickej konferencii
Medzinárodnej kartografickej asociácie (lCA) vo Var-
šave v r. 1982 [7] a preto ho nepovažujeme za vyčerpá-
vajúci a jedine možný.

PrehTad vyčlenených zákonov v kartografii sa
uvádza bez nároku na ich úplnosť alebo na definitív-
nosť ich formulácie či klasifikácie.

4.1 Zákon mierky (mierkovosti, metričnosti)

Tento zákon je už implicitne obsiahnutý vo vymedze-
ní kategórie mapy, vyplýva z podmienky zmenšenia
a možno ho vyjadriť vo viac"erýchpodobách. Slovne ho
možno vymedziť ako podmienku, že "Medzi velkostou
každého objektu na mape a v skutočnosti exisťuje
vzťah úmernosti, pomernosti". Symbolicky túto pod-
mienku možno vyjadriť ako

kde M je mierkové číslo mapy (napr. 10000), alebo
všeobecnejšie:

kde je AJl velkosť objektu na mape,
Ao veTkosťobjektu v skutočnosti,
fu funkčná závislosť od priamej úmernosti až

po rozne druhy inej závislosti, napr. VAo,
3

VAo, eAo, Aó, ln Ao, log Ao, arc sin Ao
ap.

Zákon mierky vyjadruje všeobecný pevný vzťah
a základnú súvislosť (velkostnú, pretože polohovú
vyjadrujú zákony kartografického zobrazenia) platnú
pre všetky druhy mierok, ktoré sú známe v kartogra-
fii, t. j. platí pre horizontálnu mierku všeobecnozeme-
pisných máp alebo pre topografický podklad tematic-
kých máp, pre vertikálnu mierku reliéfnych máp,
pre mierku diagramových značiek na kartodiagramoch,
pre variabilnú (nekonštantnú) mierku na tých ma-
pách, na ktorých sa mierka kontinuálne mení podla
podmienok (zákonov) zobrazenia, pre disperznú mier.
ku (na niektorých anamorfných mapách) ap.

Pozoruhodné je, že teoreticky ani prakticky sa zá-
kon mierky neobmedzuje len na mierky menšie ako 1,
pripúšťa i mierku 1 : 1, alebo mierky vačšie ako 1
(M: 1), čo zdanlivo odporuje doterajšiemu vymedze-
niu mapy (ako zmenšenine), ale neodporuje možnej
skutočnosti.

V dosledku platnosti zákona mierky, z dovodov úče-
lových, ale najma z dovodov logických i technicko-
praktických "Každý jav, objekt objektívnej reali-
ty (Ao) sa na mape (A"'l) vyjadruje generalizovane
(zjednodušene, zovšeobecnene, s výberom)".

Túto podmienku možno vyjadriť i v ďalšej verzii:
"Jav AM na mape je generalizovaným vyjadrením
javu Ao oblektívnej reality."

Obe znenia všeobecného zákona generalizácie treba
chápať ako jednosmerný proces, t. j. že na základe
generalizovaného "zápisu", vyjadrenia javu v mape
(AJ[) nie je možná jeho úplná reprodukcia ako javu
(Ao) objektívnej reality - napr. čo do formy (fozri
ďalej :zákon homomorfizmu) . Je možná len reprodukcia
zmyslového obsahu - ten nepodlieha kartografickej
generalizácii (pozri ďalej: zákon izomorfizmu).

Podobne ako zákon mierky i zákon kartografickej
generalizácie má na mapách všeobecnú platnosť. Vo
všeobecnosti platí, že každá mapa je generalizovaná.
V tomto smere je velmi charakteristická formulácia,
ktorá sa už roky traduje medzi vyučujúcimi a študen-
tami odboru geodézia a kartografia na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave že "aj tá naj-
podrobnejšia mapa, aj mapa najvačšej mierky je ge-
neralizovaná, lebo na nej nie je zakreslená každá my"
šacia diera".

Čiaskovými v rámci tohoto všeobecného zákona sú:
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Zákon zovšeobecnenia formy (tvaru)

, zákon sa najčastejšie prejavuje ako nevyhnut-
zjednodušovania konfigurácie lineárnych alebo
fch prvkov na mape. Podfa neho "forma (tvar)
ho lineárneho alebo plošného prvku na mape sa
.ruje v zovšeobecnej, generalizovanej forme".
.bnejšie o pravidlách generalizácie tvarov pozri
ice kartografie, napr. [3].

Zákon výberu (redukcie)

la mape nemožno vyjadriť skutočný počet urči-
objektov (javov, prvkov) objektívnej reality,
rí sa ich redukovaný počet, ktorý musí byť
tom podmienenom vzťahu k povodnému počtu."

.artografii zatiaf poznáme štyri významné pokusy
Llovať túto podmienenosť. Tieto zákony nosia
svojich navrhovatefov a z dovodov autentičnosti
:hávame i ich povodnú symboliku:

.on výberu V. 1. Suchova [14], ktorý možno na-
tiež i ako "zákon grafickej zaplnenosti" alebo
>li hustoty". Autor ho povodne nazval "vzorec
-počet normy výberu":

fl n

Y = -ki- I; Wi qi rb
i~ 1

J Y grafické zaplnenie mapy v mm2 na 1 cm2

(hustota v %),
Wi koeficient výberu prvku i-teho druhu alebo

kategórie,
qi hustota prvkov i-teho druhu na 100 km2

v skutočnosti,
ri stredná plocha jednotkového množstva

prvkov i-teho druhu na mape v mm2,

n počet d.ruhov prvkov alebo kategórií prvkov,
k koeficient prevodu mierok.

~onvýberu F. Topfera [15],podfa ktorého reduko-
počet javov na mape (nF) možno vypočítať podfa
u:

J n.! počet prvkov na padkladovej mape,
CB konštanta významu,
Cz konštanta p:>meru vefkosti prvku odvode-

nej a p'Ddkladovej mapy,
MA mierkové číslo podkladovej mapy,
.MF mierkové číslo odvodenej mapy.

~onvýbern E. Srnku [13], podIa ktorého reduko-
pačet prvkov (npo,) na odvodenej mape v %
o vypočítať zo vzťahu:

) n(Po) počet prvkov na podkladovej mape,
aul koeficient násobenia,
bOl mocninový koeficient.

~on povrchovej zaplnenosti mapy W. Grygo-
[2], podfa ktorého "Povrchová zaplnenosť mapy
Gorása vypočítava ako suma koncentrácií jed-
'ých komponentov, závisí výlučne od hodnoty

povrchovej zaplnenosti každého z komponentov obsa-
hu mapy, ale nezávisí od súboru jednotlivých prvkov,
ktoré sú implicitne obsiahnuté v jednotlivých kom-
ponentoch", t. j.

kde Gp, GA, GT sú povrchové hustoty na podkladovej
mape prírodných, antropogénnych
a technických objektov a javov,

p, a, t je optimálna hustota prirodných, an-
tropogénnych a technických objek-
tov a javov na jednotku plochy,
pričom platí že p + a + t = 1.

Existuje niekofko variánt týchto zákonov, prispo-
sobených na rozne prípady závislostí prvkov. Pretože
doteraz niet univerzálneho zákona výberu, možno
očakávať, že neustanú pokusy o jeho formuláciu.
Očakáva sa, že bude v kartografii formulovaný aj taký
zákon výberu prvkov na znázornenie v mape, ktorý
bude určovať nielen počet prvkov, ale bude určovať
aj o ktoré prvky a na akom mieste mapy ide.

Tento zákon vyjadruje podmienku, že "vzájomná
súvislosť javov objektívnej reality sa na mape vy-
jadruje vzájomnou súvislosťou (harmóniou, zosúla-
denosťou) prvkov mapovej grafiky".

V dosledku prísnosti zákona mierky a zákona gene-
ralizácie nezriedka nastáva stav, pri ktorom by mohlo
dojsť k porušeniu určitých logických relácií medzi
súhrnom prvkov objektívnej reality a ich adekvátnym
súhrnom v mape. Spravidla sa to týka takých prvkov,
ktoré sú ojedinelé, izolované, alebo niečím iným zvlášt-
ne. Napr. v dosledku platnosti tohoto zákona sa od-
súvajú určité prvky v priestoroch prehustenia, kto-
ré "prekážajú" vyjad.reniu takýchto jednotlivých
a zvláštnych prvkov, alebo nastáva nutnosť zveličenia
charakteristického ohybu, rozmerov prvku, spriamenia
čiarového prvku, kontúry ap.

Pre každú mapu, skonštruovanú v určitom matema-
ticko-kartografickom zobrazení platí vo všeobecnosti,
že: "poloha každého bodu objektívnej reality sa na
mape určuje pravoúhlymi rovinnými súradnicami x, y
(v niektorých prípadoch i polárnymi súradnicami), pre
ktoré platí:

x = f' (tp, ).),

y = 1" (tp, A),
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4.3.1 Zákon konformnosti zobrazenia

Aby zobrazenie bolo konformné (t. j. aby sa v ňom
neskresIovali uhly) musí spíňať podmienku:

kde je mp skreslenie na poludníku,
mf skreslenie na rovnobežke,

t. j. skreslenia v smere poludníka a v smere rovnobež-
ky musia byť rovnaké a konštantné.

kde značí mp! plošné skreslenie,
mp, mf skreslenia na poludníku a rovno-

bežke,
g uhol medzi poludníkom a rovno-

bežkou v zobrazení.

4.3.3 Zákon vyrovnávacieho (kompenzačného) zobra-
zenia

Tento zákon platí pre také zobrazenia, ktoré sú čo do
skreslení kompromisom medzi konformnými a ekvi-
valentnými. Jedným z čiastkových, platných v rámci
tohoto (už čiastkového) zákona je napr. "zákon
ekvidištančnosti zobrazenia", pre ktorý platí pod-
mienka:

4.4 Zákony kartografického vyjadrovania

Kartografické vyjadrovanie ("znázorňovanie") po-
mocou znakov, grafických výrazových prostriedkov
a prístupov, aj keď sa považuje za konvenčné, predsa
nie je nezávisle Iubovomé a pre jeho stránky platia
rózne podmienky, z ktorých v stručnosti (pretože
dókladnejšie zdóvodnenie by si vyžadovalo viac
priestoru) možno spomenúť:

4.4.1 Zákon implantácie obsahu (významu) znaku

Tento zákon vyplýva zo sémantického trojuholníka,
ktorý vyjadruje vzájomné vzťahy trojice: objektu,
jeho významu a znaku. V kartografii platí že "každé-
mu znaku na mape sa ako obsah implantuje určitá
charakteristika objektu", alebo: "znak na mape
reprezentuje objekt prostredníctvom významu", prí-
padne tiež: "objekt a znak majú spoločný význam",
pričom pod pojmom "význam" rozumieme akúkoIvek
charakteristiku objektu.
Tento zákon má dóležité poslanie v kartografii: podra

neho na mape nemóže byť znak bez významu, resp.
znak bez významu je na mape nezmyselný. Taktiež
má tento zákon dóležité miesto v posudzovaní logickej
správnosti, pravdivosti kartografického vyjadrenia, čo
hrá nezastupitemú úlohu pri štúdiu javov podIa mapy.

4.4.2 Zákon homomorfizmu

"Medzi tvarom objektu a jeho obrazom v mape v zá-
sade platí homomorfný vzťah" (vzťahy H na obr. 1),
pretože v dósledku platnosti zákona mierky a zákona
kartografickej generalizácie nie je možná verná repro-
dukcia skutočnosti spatne podIa mapy.

Tento zákon platí len pre grafickú stránku prvkov
mapy - nie pre ich význam. Zdanlivá negatívna funk-
cia tohoto zákona je však vyvážená jeho veIkou pred-
nosťou: vďaka i jemu možno na mapu nazerať ako
na model.

4.4.3 Zákon izomorfizmu

"Izomorfný vzťah existuje medzi objektom a jeho
významom na jednej strane a pojmovým obsahom
znaku na strane druhej" (vzťahy Iz na obr. 1).
Z formulácie tohoto zákona je jasné, že sa týka vý-

znamu znaku a objektu a že ho nemožno vzťahovať
na mapovú grafiku, aj napriek výskytu niektorých
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Obr. 1: Schéma homornorfizmu a izornorfizmu v karto-
grafii

H - homomorfné (jeanosmerné) vztahy, lz - izornorfné
vztahy
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totožností. Napr. istý izomorzfimus tvarov možno
pozorovať na sériách máp verkých mierok (na topo-
grafických mapách) v prípade niektorých prvkov.
V takýchto prípadoch hovoríme o selektívnom, ne-
úplnom izomorfizme, pretože mapový obraz v pod-
state nie je plne izomorfný (totožný) voči skutočnosti.
Ak sa na mape vyskytne verný obraz lesa alebo polí
či sídiel, prevzatý z leteckej alebo kozmickej snímky,
nejde o mapový (kartografický) ale o fotografický
obraz, ktorý koniec koncov je tiež len selektívne izo-
morfný.

4.4.4 Zákon priestorovej konkrétnosti

Tento zákon vyjadruje dóležitý vzťah medzi obsahom
znaku, chápaným ako spojivo s objektívnou realitou
a medzi polohou znaku v mape: "Každý i abstraktný
jav pri vnesení do mapy vo forme znaku nadobúda
priestorovú konkrétnost".

Podobne ako zákon 4.4.1 (implantácie obsahu znaku)
aj tento zákon je dóležitý z hradiska posudzovania 10-
gickej správnosti obsahu mapy. Jeho e.x:istenciu nám
potvrdzuje nemožnosť neobmedzenej schematizácie
(resp. prípustnosť len obmedzenej schematizácie) pri
zakresrovaní napr. tematického obsahu do podklado-
vej mapy. Hranice schematizácie (nepresnosti) sú dané
hranicami logického myslenia, limitované okrem iného
zákonom mierky, zobrazenia, generalizácie a ďalšími
kartografickými a logickými zákonmi.

4.4.5 Zákon asociatívnej konvenčnosti

"Každý znak, vnímaný z mapy, zastupuje v rudskom
vedomí určité objekty, javy alebo ich charakteristiky
ako konvenčný prostrednik, ale vnímanie a chápanie
tohoto znaku bude efektívnejšie, ak niektorá jeho
vlastnosť bude v asociačnom vzťahu s niektorou cha-
rakteristikou, vlastnosťou objektu, javu."

Rovnocenné je i kratšie vyjadrenie: "Čím sú znaky
asociatívnejšie, tým sa rahšie vnímajú". Pre kvanti-
tatívne charakteristiky (napr. v karograme alebo
kartodiagrame) z toho vyplýva, že "čím intenzívnejšia
(jasnejšia) je farba a čím je plocha pokrytá touto
farbou vačšia, tým viac sa vníma hodnota vyjadro-
vanej charakteristiky ako vačšia."

4.4.6 Zákon kompozície obsahu mapy

"Obsah každej mapy je algebraická suma istých kon-
centrácií súborov základných prvkov komponentov
Kp, KA, KT,"

kde Kp, KA, KT sú koncentrácie súborov objektov
a javov prírodných, antropogén-
nych a technických prvkov geo-
grafického priestoru - podro bnej-
šie pozri [2].

4.4.7 Zákony jednotlivých druhov (spósobov, metód)
kartografického vyjadrovania

4.4.7.1 Zákon karto gramu

Na základe samostatnej štúdie [9] možno tento zákon
vyjadriť ako vzťah:

kde je xPi číselná charakteristika, ktorá udáva počet
jednotiek vyjadrovaného kvantitatívneho
ukazovatera pripadajúci na jednotku zvole-
nej plochy, napr. hustota obyvaterov na
1 km2, počet zamestnancov v priemysle
z celkového počtu ekonomicky aktívneho
obyvaterstva, počet zomretých na cievne
choroby na 10 000 obyvaterov ap.,

Xi nominatívna veličina kvantitatívneho (šta-
tistického) ukazovatera kartograficky vy-
jadrovanej témy obsahu mapy (kartogra-
mu), napr. rozloha, celkový počet obyva.
terov, celkový počet ekonomicky aktívneho
obyvaterstva ap. - v danom štatisticko-
-územnom areáli,

Pi verkosť, rozloha, plocha vzťažnej štatistic-
ko-územnej jednotky v km2, ha, alebo
v iných plošných mierach - alebo plocha
(rozmer) elementárnej vzťažnej jednotky
geometrického tvaru (kruh, štvoruholník
ap.), ktorá je ekvivalentná počtu obyvate-
rov, počtu ekonomicky aktívneho obyva-
terstva ap.

Slovne možno zákon kartogramu vyjadriť takto:
"Kartogramom možno logicky verne interpretovať len
tie kvantitatívne údaje, ukazovatele, ktoré priamo
korešpondujú s verkosťou každej elementárnej vzťaž-
nej jednotky, v ktorej sa vyjadrujú." Z tohoto zákona
vyplývá napr. fakt, že kartogramové vyjadrenie cha-
rakteristík obyvaterstva (podielov z ich počtu) v ta-
kej podkladovej mape, ktorá pozostáva z. topogra-
fických územných jednotiek (obcí, okresov ap.) proti-
rečí tomuto zákonu a je teda logicky nesprávne.

4.4.7.2 .... 3 ... atď. Zákonkartodiagramu,bodkovej,
značkovej, areálovej, izočiaro·
vej metódy ... atď.

Tieto zákony ešte treba podrobnejšie skúmať a for-
mulovať. Ukazuje sa, že pre niektoré metódy bude
platiť súčasne viac ako jedna zákonná podmienka,
napr. pre kartodiagram je to predovšetkým zákon
mierky diagramovej značky a ďalšie podmienky, ktoré
sa týkajú vzťahu diagramovej značky k miestu loka-
lizácie, použitých vyjadrovacích prostriedkov ap.

Tento príspevok je pokusom zovšeobecniť existujúce
poznatky v kartografii na základe logiky a gnozeológie.
Vyjadruje názor o existenci i kartografických kategó.
rií a zákonov. Možno, že jeho stručnosť bude na pre-
kážku správnemu pochopeniu nastolenej problemati-
ky. Všetky kartografické kategórie a zákony si vyža-
dujú samostatné štúdie, širšie zdóvodnenie a objas-
nenie. Ale možno dúfať, že i táto krátka forma móže
byť pre mnohých kartografov dostatočne podnetná na
zamyslenie sa a vyjadrenie svojich postoj ov, skúse-
ností a zovšeobecnení. Zovšeobecňujúce závery z boha.
tej kartografickej histórie a súčasnosti nie sú a nemóžu
byť záležitosťou len jednotlivca či úzkeho kolektívu,
ale sú záležitosťou všetkých kartograf ov a tých odbor-
níkov, ktorí používajú kartografický spósob vyjadro-
vania.
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V nejrůznějších vědních a technických oborech je
často nutné, zjistit příčné řezy různými objekty. Při
složitějších tvarech to leckdy bývá úkol obtížný, jehož
technická náročnost a pracnost roste s požadavky jak
na přesnost absolutní (chyby), tak na přesnost rela-
tivní (podrobnosti). Již na počátku tohoto století
hledal brněnský profesor Zaar cesty k věrnému
zobrazení příčných řezů částmi lidského těla, zejména
obličeje, a to pro účely antropologické. Vypracoval
přitom metodu [13], jejíž podstata byla v tom, že na
zaměřovaný objekt promítl projektorem pravidelnou
soustavu světlých a tmavých pruhů, jejichž průsečnice
s objektem fotografoval. Prokázal přitom vynikající
relativní přesnost za dokonalého zobrazení všech
podrobností; údaje o středních chybách však neuvádí.
Není známo, kdy tato vtipná metoda pronikla do

jiných vědních a technických oborů; Lacmann [8] na
ni upozorňuje ještě v roce 1950 pouze v naznačené úzké
aplikaci. Nazval ji "Lichtebenenschnittverfahren";
toto označení se vžilo jako "metoda světelných řezů".

2. Fotografické metody světelných řezů

Prudký rozmach budování různých podzemních děl
v padesátých letech vyvolal požadavky na průkazné
a přesné zobrazení jejich profilů. Původně používané
klasické metody, např. ortogonální, polární, nebo

doměřování k šabloně případně za současného použit
polární metody, neuspokojovaly jak pro značnou prac.
nost, tak pro poměrně vysokou generalisaci obvodu
profilu.

Proto bylo významným pokrokem využití foto-
grafických metod světelných řezů, jejichž podstata je
v tom, že se v podzemním díle na stojanu ustaví
amatérská fotografická komora s optickou osou objek-
tivu rovnoběžnou s osou díla, načež se zjišťovaný profil
osvětlí v rovině kolmé na osu, a pořídí se fotografický
snímek průsečnice této světelné roviny se stěnami díla.
V rovině příčného profilu se umisťuje etalon s osvětle-
nými koncovými body, který se využívá k uvedení
fotografie do potřebného měřítka.

Nejjednodušeji lze postupovat tak, že se při otevře-
né závěrce komory zaměřovaný profil objíždí libovol.
ným světelným zdrojem [3], např. kapesní svítilnou,
důlní lampou, nebo i svíčkou. Z profilu na obr. I, ve
kterém není umístěn etalon, je patrné, že vznikne
věrný obraz se všemi podrobnostmi. Světelnou stopu
lze výrazně zúžit použitím světelného zdroje malého
průměru, orientovaného během objíždění směrem
k objektivu; podle požadavků na přesnost se případně
zavede oprava vzdálenosti "zdroj - stěna objektu".
Domnívám se, že tato metoda postupného osvětlování
je pro ojedinělé práce stále lákavá s ohledem na mimo-
řádnou jednoduchost bez nároků na přístrojové vyba-
vení. Výsledek zcela uspokojuje dokonalým zobraze-
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ním všech podrobností; případným využitím fotogram-
metrické techniky lze dosáhnout vynikající pl"esnosti.
Pij pracích většího rozsahu je však tato technologie

příliš zdlouhavá; proto se přešlo k radiálnímu osvětlení
celého profilu. Základ řešení [4], [12] je v tom, že se
uprostřed dvojice clonicích desek rozměru asi 50 X
X 50 cm a vzájemně vzdálených asi 4 cm umístí žá-
rovka; clonící desky usměrní její záření do světelné
roviny, která protne objekt v souvislém světelném
pruhu. Podle [4] jsou clonící desky upevněny uprostřed
asi 2 m dlouhého horizontálního nosníku s osvětle-
nými koncovými body, tvořícími etalon, a celá sousta-
va je upevněna na stojanu. Protilehle též na stojanu je
za vhodné orientace ustavena komora. Jiné radiální
osvětlení vyvinul prof. Hubený [5]: používá na stojanu
upevněný rotující světelný zdroj, jehož rotací vytvoře-
ná světelná rovina protíná stěny v dosti úzké stopě.
Pro tuto výhodu je vytváření světelných rovin rotací
zdroje stále lákavé, a to zejména za použití HeNe
laseru v prostorách velkého rozměru, kde se úzká
stopa zejména ocení. Z posledních let je např'. známo
podobné řei3ení z NSR (Bochum) a z Rakouska (Wild
Reporter 21-v 83, str. 3-4); stále však je nevýhoda
těchto postupů pro běžné práce v nezbytném používání
dvou stojanll.
V ČSSR progresivně zahájil práce v oboru podzemní

fotogrammetrie Ing. Dlouhý [2],hlavníměřiě RD Kutná
Hora, a to již v druhé polovině padesátých let. Zabý-
val se otázkami blízké fotogrammetrie za použití
amaterské deskové komory 6 X 9 cm, kterou opati-iI
rámovými značkami, libelami a pokusil se o její ka-
libraci. Metodu světelných řezů ověřoval ve variantách
osvětlování postupného i radiálního, přičemž do pro-

filu C'talonzavěšoval, a tak M,elně dosáhl také orientaci
snímku vzhledem k vertikále. Bohužel Ing. Dlouhý
kriÍ.tce po zahájení sv.ých prací tragicky zahynul pi'i
v.)·konu povolání.
Kesporný pí'ínos fotografických metod je ve věrném

zobrazení všech podrobností: pro běžné práce je jejich
nev~'llOda ve stnticc celého IYIi"hmí.v,','vo!ané nutností
používat stativ,\'. ,Jejieh nejzávažněji3í nedostatek je
však ve vzniku č~etn'ýchchyb. yyyolaných nedostatky
v prycíeh vnitI'ní orientace (zejména zkreslení a poloha
optické osy vzhledem k nestabilní rovině negativního
materiálu) a v prvcích oricntace vnější. Lze snadno
prokázat [15b], že odchylka optické os~-o 4,°30' vyvolá
ph p:mžití objektiyu ohniska f .""20 mm ph odstupu
4 m v rozích snímku chyby k:Jlem 300 mm, pokud
nejsou snímky pl"ekresleny. Je nebe/pei'·né. že uživntel
těchto metod nikoli geodetické spccializace vznik
chyb snadno pí'ehlédne, pí'ič'emž ,-ždy yelmi kladně
hodnotí věrné zobrazení Vš('ch pldrobností,

Tyto metody plně využívají v~'hod,': metod fotogra-
fick~'ch ve věrném zobrazení všech ]nc1robností; sou-
ěasnč však ph použití měŤ'ick~'chlmmor a fotogram-
mctrických technologií púsobení v8('ch ehyb zcela
odstraúují, nebo je alespoľl tlumí i ph pmžiti amatér-
ských komor ph soui':asném uplatnění pi"ekreslování
snímkú na podkbdě soustavy vlíco,-ací<'h bodů,
umístěných v rovině příi':ného profilu. Toto fešení
poprvé použil prof. Blahák [1J u soupravy na měření
profilú železničních tunelú. Použil soustavu 4 vlíco-
vacích bodú, umístěn)'ch na koncích 5 až 10 m dlou-
hých nosníků, stavitelných pldle rozmórů tunelu;
délk. nosníku porušovala stabilitu vlí<'ovacích bodů,
pí'estože byly při umístění na že]eznič:ním vozíku vy-
ztuženy. Světelná rovim1 byla vytvái"ena budovým
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světelným zdrojem, umístěným ve středu torické
prstencovité čočky, kterou pro prof. Blaháka podle
jeho výpJčtu zhotovila koncem padesátých let
fa. VEB Carl Zeiss, Jena. Stanoviště komory rozměru
negativu 24 X 36 mm bylo upraveno na druhém že-
lezničním vozíku, př'ip::ljeným táhlem, Při měření se
dosahovaly střední chyby 1. , .. 3 cm,

Podrobný rozbor pJžadavků na široké vyuzlvam
metody světelných řezů vedl autora k závěru, že
soupravy musí splňovat následující podmínky:

a) podle prof. Blaháka musí umožňovat poř'ízení sním-
ků se současným zobrazením soustavy vlícovacích
bodů,

b) soustava vlícovacích bodů musí být umístěna spo-
lehlivě ve středu světelné roviny,

c) pro běžné práce musí být odstraněno používání
stativů; proto musí být jak aparatury na vytvoření
světelné roviny, tak komory lehké, aby je bylo
možno držet v ruce,

d) světelnou rovinu je nutno snadno uvádět do polohy
kolmé na osu díla,

e) současně je nutno zajistit snadnou kontrolu zobra-
zení celého profilu v hledáčku komory,

Na základě těchto stěžejních požadavků autor
v Ústavu pro výzkum rud v Praze za iniciativní účasti
spolupracovníků vyvinul a do provozu zavedl dva
základní typy přístrojů: Typ 1963 byl vyvinut za
spolupráce s. Průchy a Dvořáka. Sestává z dvojice
clonících desek rozměru 50 X 60 cm, vzájemně vzdá-
lených asi 3 cm, mezi nimiž je umístěna jednak výbojka
amatérského zábleskového přístroje, vytvářející mži-
kovou světelnou rovinu za účelem osvětlení příčného
profilu; mžikové osvětlení umožňuje splnění prvé části
podmínky c). Mezi clonicími deskami je dále umístěna
trvale svítící malá žárovka, vytvářející prostřednic-
tvím prstencovité čočky trvale svítící pomocnou svě-
telnou rovinu, umožňující splnění podmínky podle
bodu e). Př'ístroj je dále opatřen sklopnou krabicovou
libelou a projekční orientační pomůckou, sestávající
z matnice a z čočky 1(obr. 2); tím je splněna podmínka
podle bodu dl. Základní soustava čtyř vlícovacích
bodů je vyřešena zásuvně, přičemž při jejich konstrukci
bylo použito řešení, zajišťující splnění podmínky
podle bodu a). Při práci se přístroj drží v ruce (pod-
mínka c), ale současně je zavěšen na šíji (obr. 2) za
využití nosného ř'emene. V dolní části zadní desky je
lišta k zavěšování č(sel profilů (obr. 2). Při konečné
úpravě bylo zvoleno takové řešení, že čočka 1orien-
tační pomůcky současně tvoří pátý, středový vlícovací
bod, jehož využití zvýší účinnost prekreslování. PH-
stroj váží asi 6 kg, při jeho konstrukci byl uplatněn
patent č. 103328,
Kolem roku 1962 byly v ÚVR posouzeny tehdy nej-

běžnější amatérské fotografické komory s ohledem na
možnost jejich využití pro metodu světelných řezů.
Z hlediska stř-edních chyb se dospělo k závěru, že vý-
sledky s komorou 60 X 60 mm (Flexareta) jsou prak-
ticky rovnocenné s k::lmorou 24 X 36 mm (Exakta);
příčina je pravděpodobně ve větší tuhosti a v lepším
vyrovnání filmu 24 X 36 mm. Další výhoda Exakty
je v poměrně velkém pJčtu snímků, a v přesném zobra-
zení profilu na hledáčku, takže pravé jednooké zrcad-
lovky považuji za nejvýhodnější. Jejich uživatele
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muze lákat širokoúhlý objektiv fR:; 20 mm typu
Flektogon; s ohledem na velké zkreslení, znázorněné
na obr. 3, omezíme jeho používání na zcela nezbytné
případy, a v běžných podmínkách dáme přednost
objektivu mírně širokoúhlému, např. typu Tessar
f R:; 40 mm - jeho zkreslení Lly v snímkových sou-
ř'adnicích pro metodu světelných řezů nejdůležitějších
(y R:; 10 až 15 mm) dosahuje pouze hodnoty Lly R:; 0,2
až 0,5 mm, což je osmina zkreslení Flektogonu.

Nízká váha přístroje typu 1963, a nepatrná váha
otografické komory zajistily splnění podmínky c)
a tak umožnily velmi rychlý postup prací: lze měřit
prakticky "za pochodu", v připraveném objektu se
bez potíží zaměří 60 profilů za 1 hod. Také pro př'e-
kreslování měřických snímků byl vypracován jedno-
duchý a účinný postup: používá se běžný amatérský
zvětšovací přístroj opatřený již z výroby sklopným
projektorem, doplněný sklopnou průmětnou ve směru
kolmém na sklon projektoru. Účinnost překreslování
se zvýší použitím téhož objektivu, kterým byly profily
zaměřeny, a to při jeho stejné poloze vzhledem k ne-
gativu,

Ukázka využívání přístroje typu 1963 je patrná
z obr. 2, a to zejména zobrazením nep'1trných, mili-
metrových nepravidelností, např. a, b, c. Další příklad
využití je na obr. 4 se zaměřeným dvojitým profilem
sklepa pro účely památkové péče; na snímku je sou-
časně částečně zobrazen tzv. kamenořez. Podrobněji
bude využití přístroje popsáno v odst. 5 u obr. 11.

Pro četné výhody byl typ 1963 v krátké době dosti
široce realizován v ČSSR v počtu kolem 20 kusů. Velmi
rychle pronikl i do zahraničí, jak je patrné z referátu
Wordelmanna [14] na fotogrammetrickém kongresu
v Lisboa 1964; ihned jej využil též uranový průmysl
NDR [10].

Nevýhoda typu 1963 je v tom, že se dvojicí clonicích
desek vytvoř'ená světelná rovina rozšiřuje s přibýva-
jící vzdáleností od stěny objektu, takže její průsečnice
může být poměrně široká zejména tehdy, nejsou-li
části nebo výstupky stěny objektu kolmé na světelnou
rovinu, jak je napi'. patrné z obr. 11. Tento nedostatek
je citelně omezen u typu 1969, konstruovaného za
účinné spolupráce s M. Dvořákem; zúžení světelné
roviny bylo dosaženo optickými prostredky.
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Konstrukční podstata tohoto typu je patrná z obr. 5'
základní součástí je torická prstencovitá čočka /
umístěná mezi dvojicí ochranných desek 2, 3. Na zá-
kla~~ příznivých zkušeností z Francie [11] a NDR [9]
p~UZ1!auto,r pro zhotovení čočky 1organické sklo; po
vypodu zakladních optických parametrů určil vý-
hodnou výrobní technologii třískovým obrobením
s ná"ledujícím leštěním, přičemž jediným obráběcím
nožem stálého poloměru křivosti je možné ekonomické
zJ~otovení velkého počtu č:oček1, a to i různých optic-
kych vlastností. Jako světelný zdroj je použita kruhová
výbojka 4 (typ Pressler G 314,60 Wts), uchycená na
ochranné desce 3, v jejímž středu je v zájmu zvýšení
světelného účinku válcový člen 5 s konvexní odraznou
plochou; výbojka 4 je obklopena kruhovou clonkou 6
podle AO 137272, která propouští optimální množství

světla a reguluje jak intenzitu, tak šířku světelné
roviny. V zájmu splnění podmínky e) je přístroj opět
opaUen soustavou na vytvoření trvale svítící pomocné
světelné roviny, která sestává z malé žárovky 7, umís-
těné uprosHed prstence 8 z organického skl~ poměrně
malé výšky, ale velké tloušťky stěn: tloušťka je počí.
tána tak, aby index lomu zmčnil optické vlastnosti
čočky 1, poněvadž vzdálenosti bCldovéhl zdroje 7

a okrajů výbojky 4 od jejích vnitřních stěn jsou od-
chylné. Soustava 4 zásuvně upravených vlícovacích
bodů je řešena podle AO 137611 tak, že vlícovací bod
vytváří na členech 9a, b, c, d kolmých na světelnou
rovinu svým průsečíkem vždy sam~ světelná rovina,
takže vlícovací bod leží vždy naprosto přesně ve středu
světelné roviny. Přístroj je opět opatřen nezobrazený-
mi držadly, a v provozu je opět zavěšen na šíji obsluhy
nosným řemenem 10, jak je patrné z obr. 6; z obrázku
je též patrné, že se také u tohoto typu používá pátÝ
středový vlícovací bod 11. v

Z obr. 6 zejména v porovnání s obr. 11 je zřetelně
patrné citelné zúžení světelné stopy. Na obr. 7 je zná-
zorněn profil sklepního prostoru se značně porušeným
ostčním, obr. 8 znázorňuje profil jeskyní se zřetelným
působením vody na vytvoření jejích stěn; na obr. 9
je profil deformované ocelové výztuže v důlním pro-
vozu. Dosah přístroje je dokumentován na obr. 10:
profil rozměru 7 X 15 m byl zaměřen v dobývkách
VEB KALI - DDR v rámci přímé vědeckotechnické
spolupráce, a při měření byl typ 1969 s prodlouženou
soustavou vIícovacích bodů upevněn na nákladním
autě; snímek byl současně použit pro ideový návrh
zásuvné úpravy vlícovacích bodů přímo na karoserii
auta.
Typ 1969 vytvořil základ pro konstrukci přístroje

v tzv. nevýbušném provedení, u kterého jsou
podle dosti přísných předpisú všechny elektrické
a elektronické části uzavřeny v jediném pouzdru, a to
podle AO 137611. Př'ístroj je určen pro prostř'edí s ne-
?ezpečím výbuchu plynů zejména v h:)rnictví, proto
Jeho provedeni nedokumentuji - je však zobrazen
v dostupné literatuře, např'. v [15b] jako obr. 2, nebo
v [I5d] na str. 97 jako obr. 7, 8.
Přístroj typu 1969 byl ve spolupráci se Službou

výzkumu, organizací FMTIR, vyroben v několika
desítkách kusí'! jak pro potřeby ČSSR, tak pro zahra-
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ničí. Kromě dosud popsaných typú byl podle ZN
s. J. Prúchy vyvinut velmi malý, lehký a mobilní
přístroj držený v jedné ruce a opaUený trvale svítícím
zdrojem uvnitř' prstencovité čočky, který je určen pro
pr,íce v malých prostorách rozměru asi 2 X 2 m.

Pro uživatele metody světelných řezů za použití
vpi"'edu uvedených přístrojů a postupů jsou důležité
jimi dosažitelné sUední chyby. S ohledem na zdroje
chyb podle závěru odst, 3, které je nutno rozšíř'it
ještě o chyby z překreslování, je odVOlení apriorních
chyb jednak dosti složité, a jednak pHliš spekulativní.
Domnívám se, že pro uživatele mají rozhodující vý-
znam aposteriorní stJ-ední chyby na základě provoz-
llích mělení,
Podrobné chyb(wé rozbory byly provádi''IlY souběž-

ni': s v)rnljl'll1 přístrojů a metod. Nap!·. Kokeš [7J ve
f'vé diplomové práci odvodil chyby ph zamči"ování
profilu 3 X 3 m tak, že v něm signalizond 6 bodlI,
jejichž vzájemné vzdálenosti určil p!'ímým měJ-ením
se sHední chybou ::l::1 mm. JYIěí'ickésnímky, poř'ízené
typem 1969, thkrát nezávisle pi"ekrcslil ph mwlení do
měl'ítka 1 : 10, Výsledky použil jednak k odvození
chyby v prekreslní m.JoJ, jednak absolutních chybmcto-
dy svadných ř'czú 111L; výsledky jsou sestaveny
v tah. 1 (objektiv Tessar):
Autor vyšetřoval chyby v př'ekreslení a ahsolutní

sHední chvbv ni"!wlikrát. a to vždv s v,,"sledkv rOVllO-. " . ,'.",'
eennými s \-f'sledky Kokeše. Proto považuji z<túčelné.
zVel'cjnit pouze výsledky vyšeHování vniHní př'esnosti
metody s\-Neln)·ch reZlt s použitím objektivll Biotar,
Tessar a Flektogon. PostulYlvalo se tak. že za jejich
použití byl opakovaně zamNen prol11mzmčru 3,5 X
X 3,5 m, kter.Ýbyl p!'ekreslen jednak v ml",l'ítku1 : 20,
jednak v mČ'1,ítkuI : 30; překreslovalo se na zvřtšova-
cÍm pHstroji se standardním objektivem Belar. V pro-

filu bylo zvoleno nt~k)lik vfT3zn.\Th b·)(hl. ,jejichž vzcLú-
lenosti by'ly na k"ždém plekJ'eslenl~l1\sníl'lku nezávisle
př'emči"cnv; vÝi'lledk,vjS',lU v tabulcc :2,
Na základě v,Ýi'lkclkClov~h)Vání l;:e ll.)~pět k dosti

spolehl ivému závěru, ŽC llll~to<hu ~vótdll.ých J-CZÚ lze
odvodit vzdálenost libDvolné dvojice h)clú y profilu
rozměru 3 X 3 m se sUední chybou blízkou hodnotč
1 až 2 cm. Tato pi;ei'lnoi'ltneIDchybni'>zcela yyhovujc

většině techníck<'ch úkolú.
Kokeš [7J dál~ prokazuje. že plochu P profilu roz-

měru 3 X 3 m lze odvodit sl' stř'ední chybou mp ~

~ ±O,5 %' Také tato pi"8snost vyhovuje požadavkům
praxe, a je v plném souladu s výsledky autora, publi-
kovanými napi". v [l5b], tab. IV. Pří této pHležitosti
děkuji Ing. Šímovi, CSc., že již na počátku vývoje
metody světelných ['czúiniciativně spolupracoval při
sestavení programú pro digitální zjišťování ploch pro-
filů.
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Při vysokých požadavcích na přesnost je možno
k zaměřování profilů použít komory mělické; za použi.
tí vhodných fotogrammetrických technologií klesnou
potom sUcdní chyby až na 1;10 vpředu uvedených
hodnot, jak prokazuji např'. v [15cJ, nebo v [15dJ na
str. 100 a v závěru pojednání.

Pro zvládnutí některých ÚkOli'1za použití metody sVč-
telných ř'ezll je často nutno vypracovat zvláštní tech-
nologie; upozorním na některá řešení již ověí'ená
a soul~mm()naznačím některé výhledové možnosti,
a) ph ražbě 50 km dlouhého štolového př'ivadi'lčepitné
vody z oblasti Želivky do Prahy bylo požadováno,
dokumentovat stav hrubého výlomu s vyznačením
nadvýlomú i po(h-ýlomú, a to vzhledem k projektované
ose ražby. Pro :splnĚ'nítěchto požadavků vypracoval
autor za použití typu 1963 technologii podle obr, lI,
Pro zjištění stavu výlomu vzhledem k projektované
ose byla spojena každá dvojice ve stropě stabilizova·
nýeh osovS'eh bo<!.ú(vzájemně vzdálených asi 50 m)
lankem, které světelná rovina proťala za zobrazení
ZÍ'etelné bodové stopy 1 (zakroužkováno); kromě toho
byl v míst{ každého profilu postupně zavěšován podél.
ný vertikální signál se zátěží (trubka nebo šňúra) a tak
byla na snímku zobrazena př'esná svislice, V místě
každého profilu byla dále zjištěna nivelaeí vS'ška pol'.
vy, většinou hlavy kolejnice. Po překreslení snímkfl,
ale př'ed osvitem byl na profil orientovaně za využití
prvkí'l 1, 2 phložen mt transparentu konstruovaný
projekt ražby zobrazující vertikálu 3, horizontálu J,
projekt vnitÍ'ního a vnějšího obvodu betonáže 5, 6,
a maximální dovolený nadvýlom 7; výškově byl trans-
parent umísH'n s použítím stupnice 8 podle skutečné

výšky PO(~vy.Tak vznikl provozně významný doklad
s průkazným záznamem provozně nezdúvodnitelnýeh
nadvýlomú 9 a podvýlomú 10 i nadvýlomú provozně
zdůvodnitelnýeh 11 (geologické podmínky - "vy-
padnutí hornin"). Vpředu již kritizovaný vznik šíroké
světelné stopy nevyvolává žádnou záva:t.nou technic-
kou závadu: poněvadž vlícovací body leží uprosUed
světelné roviny, je skuteěn.ým profilem sHed světelné
stopy, jak je znázorněno čarou 12. Pí-i ražbě Želivky
bylo zaměí'eno kolem 20000 profilů; toto sv.Ýmroz-
sahem ojedinělé dílo mělo znaěný vS'znam ekmoll1ieký,
poněvadž krátce po zavedení fotogramllle~ric V.\'ZlUUn-
ně stoupla technologická k~ízdí ph ražb0. Soustavné
yyužívání fotogrammetrie na tomto díle inieiativn()
organizoval Ing. V{u"w,

Tab. 1. VÝ:olcdkv KOKEŠE, proti! il X 3 m, měHtko
1 .; 10 .

(;hyba ph~kl'C'slC'llí
lnE

_\h:-:i'l1ilt ní <.:11yh"l
mL

: V kilŽd{:Jll

I TIllll'ítku hylo
'I k odvození 1

! chyb pOllžit,o !
,-------, ,-------------1
I , o I úsc('l'k I
!STIllllku! n

Zjj;:;těn:-i. 8th'dní ([In

ph HttV'ril ku

Biotar :38 7 5(i
Tes:our 40 5 40
F!ckt. 20 7 56

_o. Hl lllln
12 mm

± 20 mm

::': 14 mm
±19mm
c':: 20 mm
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b) další zvláštní technologie pro zjištění neobyčejně
výrazných deformací kruhových zásunú původního
prúměru 2,3 m, a to opčt vzhledem k ose, byla vypra-
cována za použití AO 193439. Postupavalo se tak, že
spojnice asi 500 m vzdálených osových bodú byla
realizována paprskovým svazkem Hel'le laseru, který
vytvohl na detekční ploše umístěné v rovině profilu
bodovou stopu 1, jak je patrné z obr. 12. Pro velmi
výrazné deformace byl profilneprúchodný pro kterou-
koli soupravu se soustavou vlícovacích bodú, pl'ičemž
navíc deformace znemožňovaly zobrazení celého pro-
filu na jediném snímku. Proto se použilo již zmíněné
ruční zařízení padle Prúchy, umístěné v každém pro-
filu ve dvou polohách 2a, b; vertikální etalon s konco-
vým bodem 3a, b současně ve snímcích realiwval
vertikály 4a, b, které byly výhodně použity pro montáž
obou dílčích snímkú A, B podle čáry 5, procházející
bodovou stopou 1. Po doplnění snímků původním
profilem zásunů 6 vznikl cenný doklad o v)'voji de-
formačního procesu, použitelný pro odvození jeho
genese. PÍ'i realizaci technologie ve značně nebezpeč-
ných podmínkách obětavě spolupracovali Ing. Švagr,
Ing. Plánička a ]'raněk,
c) pro podmínky pražského metra byla vypracována
technologie, při které byl typ 1969 upevněn na kole-
jovém vozidle za použití tuhé vertikální konstrukce,
která současně tvořila kostru vlícovacích bodů. Při
jednosnímkovém p;:mžití komory SMK se dosáhlo
střední chyby ±3,7 mm, jak je uvedeno a obrazově
dokumentováno v [15d], str. 97 až 99; zobrazení všech
podrobností je dokonalé,
d) výhodné jsou aplikace metody na povrchu po setmě-
ní. Např'. v [15a] je dokumentováno použití v památ-
kové péči a v architektul'e při profilech podloubí a řezu
románským sloupem. Účelné mohou být také aplikace
v pozemním a inženýrském stavitelství, jak je nazna-
čeno na obr. 13, který znázorňuje příčný řez výkopem
hlubokým asi 2 m a širokým asi 6 m, a na obr. 14,
na kterém je příčný řez uliční vozovkou širokou asi
10 m včetně okraje chodníku (vpravo) a budov (obou.

stranně): zejména nepravidelnosti povrchu vozovky
jsou zaměř'eny s vys·)kJU názornosti. Pro poslední
aplikaci by bylo žádoucí, aby na mi"Í'ickérn snímku
byla zobrazena, úsečka známého smi"ru, zejména ho-
rizontálního, což by bylo nC'jsnáze realizovateJné
konstrukcí zvláštního zařízení,
e) zajímavou možnost využití na povrchu navrhl
Kokeš [7], a to pro zaměř'ení pHčn),ch řezú karoserií
osobního automobilu; výsledek je na obr. 15. Ph této
aplik'1ci byl ovšem nezbytný návrat k statickému poje-
tí metody: n'1 zvýšeném stojanu byl upevněn pHstroj
typu 1969, a jemu protilehle n'1 dalším stoj'1nu byla
upevněn'1 fotografická komora 24 X 36 mm za stálé
polohy vzhledem ku světelné rovinč, přičemž o in-
terv'1ly řezů, tj. o 0,1 m bylo posunováno auto. Touto
prací otevřel Kokeš další možnosti v:vužití metody
světelných ř'ezů.
f) zajiŠtění stálosti vzújemné polohy optické osy
komory a světelné roviny lze účelně využít pro pod-
statné snížení chyb. Autor na tomto základě konstruo-
v'1l již od roku 19G4 na podkladě řady vynálezů
rúzné aparatury pro zamČÍ'ování příčných řezů ve
vertikálních dílech, př'ičemž ph digitálním zpracování
dosáhl ph průměru díla kolem 3 m střední chyby
1-3 mm [15d, str. 100]; tyto aparatury byly již před
10 lety zcela automatizovány, takže byly bóžně zamě-
řovány několik set metrů hluboké a jinak zcela ne·
přístupné vertikální dutiny ph úplné automatizaci ze
zemského povrchu. Popis těchto ř'ešcní však zcela
překračuje rámec pojednání.
g) setkáváme se ještě s dalším využíváním základů
popsaných technologií. Za nejzávažnější považuji
inovaci soupravy na zaměřování železničních tunelů
(typ FST2), která již byla popsána doc. Ing. Šmidrka-
lem, CSc., v GaKO 5/1982, str. 115.

Metoda světelných řezu Je zatím neJYlce využívána
v podzemí zejména pro účely hornické, pro podzemní
stavitelství, ve speleologii a v památkové péči. V po-
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jednání jsou však naznačeny také možnosti využití
na povrchu, např', v pOí~emním ,1, inženýrském stftvi-
telství, v architekture, v hutnictví i ve strojírenství,
takže ji je možno považovat Zft základ pro vývoj
:!'ady speciálních fotognunmetrických metod s dosti
širokým spektrem použitelnosti.
Při srovnání s klasickými metodami fotogrammet-

rickými je nutno ocenit zejména její mimořádně
nízkou náročnost na př'ístrojové vybavení, jednodu-

chost zácviku, velkou rychlost ph práci v terénu i na
povrchu, zftjišťující vysokou produktivitu práce při
vérném zobrazení všech podrobností, které by ph
klasickém fotogramncetrickém zpracování ať již ana-
logov}'mi nebo digitálními postupy byly alespoú v urči-
té míře generalizovány. V pojednání je též prokázáno,
že leckdy je pro zvláštní př'ípady použití nezbytné, jak
aparfttury, tak technologie vhodně upravovftt, pÍ'ičemž
je též možno účelně regulovat přesnost.
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V základním použití amatérských komor 24 X
X 36 mm s následným překreslením na zvětšovacím
přístroji byly při zaměření profilu rozměru 3 X 3 m
prokázány střední chyby ma I"::> ±2 cm. Vždy však je
nutno uvážit závislost středních chyb na měřítku, ve
kterém byly snímky pořízeny; tuto závislost lze zhruba
odhadnout vztahem

ve kterém Ms značí měřítkové číslo snímku, a k koe·
ficient zbytkových chyb, vzniklých jak při jeho poří-
zení, tak při zpracování. Při uvedeném základním
postupu se většinou pracovalo s měřítkovým číslem
M, I"::> 130, takže lze empiricky odvodit kp I"::> 0,15 mm,
platný při použití objektivu menšího zkreslení za před-
pokladu, že soustava vlícovacích bodů leží v blízkosti
obvodu profilu. Pokud tyto podmínky nebudou splně-
ny, kp poroste. Použijí-li se komory měřické nebo jim
blízké při digitálním zpracování snímků, bude koefi-
cient k prudce klesat. Např. pro technologie podle
bodu f) v odst. 5 lze pro střední chyby ma I"::> ± 1 až
3 mm a pro měřítkové číslo M, I"::> 70 širokoúhlých
měřických komor 60 X 60 mm odvodit ka I"::> ±0,015
až 0,05 mm podle technologie v terénu i v laboratoři.
Vztah (1) prokazuje značné rezervy v přesnosti metody
zejména při malých hodnotách Ms (větší měřítka),
které dosud nebyly využity.
Přestože v některých aplikacích, např. podle bodu f)

odst. 5, není popisovaná metoda dosud plně zavedena,
domnívám se, že již je pro ně zastaralá: jak z hlediska
požadavků na osvětlení, tak z hlediska rychlosti práce
a z hlediska nákladů na automaticky ovládané systé-
my jsou perspektivní cesty v přeměně objektivem vy.
tvořeného obrazu příčného profilu na soubor signálů
s jejich následnou registrací nebo přenosem, v základní
variantě, např. za využití průmyslové televize. Navrhl
jsem je již před 10 lety s označením "televideogram-
metrie", a konkrétně jsou zpracovány v A 0224872.
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Lektoroval:
Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,

katedra mapováni a kartografie,
FSv ČVUT v Praze

V přípravě pro příští GaKO jsou:

ZEMAN, J.: Geodetické sledování sedání tepelné
elektrárny a vliv důlní činnosti na stabilitu jejích
objektů

HOJOVEC,V.: Některé možnosti získání nových ek-
vivalentních zobrazení

KAŠPAR,M. - POSPíŠIL, J. - ŠŤASTNÝ,K.: Měření
deformací letištních drah laslerem

BI~ANSKÝ,M.: O charaktleristikách presnosti eta·
povíte budovaných výškových sietí v inžinierskej
geodézii

ŠVEHLA,F.: K proMematice tvorby bloků orné pUdy
v projektech souhrnných pozemkových 'Úprav
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Edičný plán Slovenskej kartografie, n. p.,
Bratislava, nositel'ky Radu práce,
za rok 1982

Rok 1982bol pre Slovenskú kartografiu, n. p., Bratisla-
va (SK) rokom zvlášť významným. V mesiaci apríli na
celopodnikovom aktíve sme si pripomenuli 25. výročie
samostatnej organizácie, ktorá sa zaoberá tvorbou
kartografických diel. Bola to príležitosť na bilancovanie
dosiahnutých výsledkov vo výrobe a vydavaterskej
činnosti.
K prvému máju SK dostala vysoké štátne vyzname-

nanie "Rad práce" za interpretačné zvládnutie, karto-
grafické spracovanie a vytlačenie "Národného atlasu
SSR", ktorý ako vládna úloha bol splnený vstanove-
nom termíne.
Obidve udalosti sa stali základným motívom k širo-

ko rozvinutej iniciatíve všetkých pracovníkov za
splnenie ukazovaterov hospodárskeho a edičného plánu
(EP) SK v roku 1982. Správne orientovaná iniciatíva,
soacialistické súťaženie a závazkové hnutie, ako i účasť
pracujúcich na riadení prostredníctvom pravidelne
konaných výrobných porád, sa stali rozhodujúcimi pri
splnení všetkých náročných úloh a ukazovateIov
druhého roku 7. paťročnice.

Na plnenie náročných úloh EP Slovenského úradu
geodézie a kartografie máp pre hospodársku výstavbu
prijala SK ústretový plán, ktorý aj splnila v plnom
rozsahu.
Vlastný EP SK, ako kartografického vydavateI-

stva, je zameraný na vydávanie a výrobu kartogra-
fických diel pre školy a verejnosť a účelových karto-
grafických diel pre rozne orgány, organizácie a inšti.
túcie. EP na rok 1982 vychádzal z edičného programu
vypracovaného na celú 7. paťročnicu. Tento sa na
jednotlivé roky paťročnice spresňuje z hradiska časo-
vého a vecného. Časové hradisko znamená dodržiava-
nie, urýchlenie alebo oneskorenie vydania titulu, ktorý
je obsiahnutý v paťročnom edičnom programe. Na
časové hradisko posobí viacero faktorov, ako autorská
spolupráca, kapacitné možnosti v jednotlivých výrob-
ných strediskách, včasné a dostatočné materiálne
zabezpečenie a pod. Pri účelových mapách aj včasná
príprava tematického obsahu objednávateIom, ope.
ratívnosť pri riešení nejasností a pod. Vecné hradisko
znamená zaradenie nových úloh do plánu príslušného
roku, ktoré paťročný program neobsahoval. Pri
vlastných úlohách ide o nové inovačné zámery, pri
účelových mapách o nové objednávky, ktorých potre-
ba sa vynorila v priebehu paťročnice. EP za rok 1982
bol splnený a v jednotlivých skupinách SK vydala:

Ing. Zdenka Matula,
Slovenská kartografia, n. p.,

Bratislava

Kartografické diela pre školskú výučbu

Atlasy a súbory máp - celkom 7 titulov, prvé vyda-
nia - 1 titul; nástenné mapy - celkom 14 titulov,
prvé vydania -11 titulov; ostatné učebné pomocky-
celkom 6 titul ov, prvé vydania - 5 titulov.

V celej tejto skupine predstavujú nové tituly (prvé
vydania) 61 %. Z hradiska tematického obsahujú:

- atlasy a súbory máp: 5 titulov historických atla-
sov,

2 tituly všeobecnozemepisné
atlasy;

- nástenné mapy: 8 titulov historických máp,
6 titulov všeobecnozemepisných,
politických a iných tematických
máp;

- ostatné učebné pomocky: 2 tituly žiacke súbory
pracovných máp,

2 tituly obrysové mapy
s aplikáciami a meto-
dickým návodom,

2 tituly ostatné učebné
pomocky.

Kartografické diela pre verejnosť

Mapy pre turistiku - 7 titulov, z nich prvé vydania-
1 titul. Atlasy a mapy pre mototuristiku - 5 titulov,
z nich prvé vydania - 2 tituly. Orientačné mapy miest
- 3 tituly, z nich prvé vydania - 1 titul. Ostatné
diela - 4 tituly, z nich prvé vydania - 2 tituly.
V celej skupine nové tituly predstavujú 32 %.
U oboch uvedených skupín EP, ktoré sú vydavateI.

sko-nakladaterskými skupinami, dosahuje nová tvorba
až 49 %' Ukazuje to na značnú inováciu výrobného
programu, čo by mohlo byť hodnotené kladne, ale na
druhej strane sú nové tituly pre vydavaterstvo ekono.
micky nevýhodné. Preto titulovej skladbe EP je
potrebné venovať maximálnu pozornosť. Nové tituly
a reedície by mali byť ekonomicky vyvážené, aby
zabezpečili vyváženosť celého EP. Nemalú úlohu tu
hrá i nákladatefská politika (výška tlačového nákladu
jednotlivých titulov), ktorá podstatne ovplyvňuje
ekonomiku celého EP. Pravda v súčasnom období
a predpokladá sa do konca paťročnice, bude situácia
zložitá najma preto, že v skupine kartografických diel
pre školy sa musia zabezpečit nové učebné pomocky
(atlasy a nástenné mapy) v súlade so zdokonarovaním
celej výchovno-vzdelávacej sústavy, čo sa týka hlav~e
základných ale i stredných škol.
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Tieto sú vačšinou vydavaterskou doménou SK. Za.
bezpečujú sa v rámci dodávatefsko-odberaterských
vzťahov. V tejto skupine boli v uplynulom roku reali·
zované: Politickovýchovné mapy - 5 titulov. Prí1o·
hové mapy do publikácií - 9 titul ov. Mapy chráne·
ných krajinných oblastí - 2 tituly. Vodohospodárske
mapy - 5 titulu\'. Orientačné mapy pre národné vý.
bory - 4 tituly. Rózne mapy - 10 titulov. Tlačové
podklady do publikácií - 3 tituly.
V rámci možností realizuje SK i export. V roku 1982

bolí pre odberatera z MI:R vytlačené 2 nástenné mapy
na celastik a pre odberatera z Rakúska bola vyrobená
reliéfna mapa ÚSTERREICH-OSTALPEN.
SK zabezpečuje i celoštátnu informačnú činnost'

z odboru kartografie prostredníctvom Odborového in·
formačného strediska (OBIS) kartografie. OBIS kar·
ografie pripravuje a vydáva každý rok 3 čísla infor-

mačného bulletinu "Informátor", ktorý obsahuje infor.
mácie i z oblasti geografického názvoslovia a jeho
štandardizácie.

Titulovú náplň EP uverejňuje SK formou osobitných
propagačných letáčikov, ďalej v informačnom bulle·
tine "Čo nového vyjde", a to postupne podra štvrťro·
kov. Súborný EP je tiež uverejnený v celoBlovenskom
EP slovenských vydavaterstiev, ktorý každoročne
vydáva Slovenská kniha, n. p.
Vydané tituly možno kúpiť vo všetkých predajniach

Slovenskej knihy, n. p., niektoré aj v stánkoch PNS
a vo vybraných obchodných organizáciách.

Do redakcie došlo: 27. 4. 1983

Lekto roval:
Ing. Aleš Hašek, GKP v Praze, n. p

Červen 1983 byl pro bulharské hlavní město ve zna-
mení XVII. kongresu Mezinárodní zeměměřické fede·
race (FIG). Jeho příprava i průběh byl spojen s celou
řadou pozoruhodných okolností, které jej výrazně odli-
šovaly od předchozích kongresů. Především šlo vůbec
o první kongres FIG, pořádaný v socialistickém státě.
Poprvé vůbec bylo vedení federace v rukou zástupců
jedné z vědeckotechnických společností ze socialistic·
kého společenství. Pro kongres byl př'ipraven rekordní
počet 339 referátů. Také prostředí sofijského paláce
kultury Ludmily Živkovové vytvořilo pro kongres
zcela výjimečné podmínky, pro které lze jen obtížně
hledat v minulosti paralelu.
V době jednání kongresu došlo k ojedinělému sou·

středění a společnému jednání čelných představitelů
mezinárodních společností, ke kterým se geodeti,
fotogrammetři a kartografové hlásí: Mezinárodní kar·
tografické asociace (ICA), Společnosti pro fotogram.
metrii a dálkový průzkum Země (ISPRS), Mezinárodní
unie geodetické a geofyzikální (IUGG) a Federace důl.
ních měřičů (ISN).

Sám kongres se konal od 19. do 28. června 1983 a za·
hrnoval v sobě širokou programovou paletu:
~ dvě slavnostní shromáždění za přítomnosti Todora

Živkova a dalších významných představitelů poli.
tického a hospodářského života Bulharska, ~

- dvě plenární zasedání FIG, přístupná pro všechny
účastníky kongresu z členských zemí FIG,

- tři zasedání Stálého výboru FIG, určená pro dele·
gace členských zemí FIG,

Ing. Milan Klimeš,
Geodézie, n. p., Brno

- padesát devět pracovních zasedání odborných ko·
misí FIG,

- národní výstavu (celkem 18 expozic),

- výstavu vědeckovýzkumných pracovišť (celkem
8 expozic),

- výstavu geodetických přístrojů a pomůcek (za
účasti 26 výrobců z 20 států),

- 24 odborných a celodenních exkurzí,

- bohatý společenský a kulturní program.

Kongresu se účastnilo 1147 registrovaných účastní.
ků z 59 zemí, z čehož 42 patří mezi členské státy FIG.
Vedle toho asi 300 návštěvníků přijelo s krátkodobými
tematickými zájezdy a exkurzemi.
Také československá účast plně odpovídala výji.

mečnému charakteru kongresu a patřila k nejúspěš·
nějším a nejpočetnějším vystoupením českých a slo·
venských geodetů v zahraničí za poválečné období.
K podpoře tohoto jistě neobvyklého hodnocení možno
uvést řadu faktů.
ČSSR se účastnila jak národní výstavy svou roz-

šířenou expozicí, jejíž vícenáklady hradila ČSVTS, tak
i třemi expozicemi na výstavě vědeckovýzkumných
pracovišť (SVŠT Bratislava, VÚGK Bratislava,
PÚDIS Praha spolu s VÚGTK Zdiby).
Současná úroveň československé geodézie a karto·

grafie byla dokumentována 26 vyzvanými a 5 osobní-
mi referáty, což představuje plných 7 % všech přija.
tých referátů, resp. 25 % referátů ze zemí socialistic-
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Obr. 1: Čestné předsednictvo slavnostního zahájení X VI I. kongresu F lG v Sojii při projevu soudruha Todora
Živkova

kého tábora. Vyzvané referáty byly publikovány v ně-
kterém z 10 vydaných sborníků a to podle komise, pro
kterou byly určeny.

ČSSR péčí ČSVTS vydává soustavně jako jeden
z mála členských států FIG ke každému kongresu FIG
svoji národní zprávu o posledních úspěších odvětví
geodézie. U příležitosti sofijského kongresu byla zpráva
zpracována za oblast 7 odborných komisí.

Také osobní účast československých geodetů na
kongresu byla zcela neobvyklá: 33 oficiálně registro-
vaných účastníků a 180účastníků tematických zájezdů
z řady míst naší vlasti dokumentovalo zájem jak řídící
sféry, tak i výkonné složky o světovou úroveň techniky
a technologie odvětví.

V soutěži mladých geodetů do 35 let, do které byly
vedle příspěvků z Jugoslávie, Polska a Velké Britanie
přihlášeny čtyři československé práce, bylo dosaženo
velkého a zavazujícího výsledku. Po osmnácti létech
od vyhlášení této soutěže při příležitosti XI. kongresu
FIG v Římě, kdy kongresovou cenu vyhrál Ing. Lu-
bomír Kubáček, byl stejným způsobem ohodnocen
soutěžní příspěvek Ing. Juraje VaIiše, CSc., z VÚGK
Bratislava. Práce byla přihlášena pod názvem "Auto-
matizovaný informační systém s geodetickou data-
bankou".

Jméno Ing. Vališe se objevilo na prvních stranách
novin Rabotničesko delo a Narodna mladež v ob-
sáhlých článcích věnovaných XVII. kongresu FIG.

Kongresu vůbec byla věnována rozsáhlá publicita
v bulharských sdělovacích prostředcích. Po celou dobu
byly např. v rozhlase či televizi rozsáhlé komentáře
a interview s funkcionáři FIG atd.

Z podnětu bulharských kolegů př'ipravila českoslo-
venská delegace na kongresu pozdravný telegram
současně probíhajícímu pražskému Světovému shro-
máždění za mír a život, proti jaderné válce. K tele-
gramu se svým podpisem přidali vedoucí všech dele-
gací vědeckotechnických společností socialistických
států, které jsou členy FIG.

Ph podávání zprávy o kongresu nelze pominout tu
skutečnost, že byl zahájen a zakončen slavnostní
znělkou, věnovanou FIG naším Ing. Jiřím Šimkem
a nahranou skupinou 10 sofijských konservatoristů. Za
neobvyklý příspěvek k úspěchu kongresu byl autor
oceněn nejen bouřlivým potleskem při slavnostním za-
hájení, ale i čestným uznáním byra FIG.

Obr. 2: Ing. Juraj Vališ, CSC. - vítěz kongresové soutěže
FIG 1983
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Významnou součástí kongresu FIG bylo i tentokrát
zasedání Stálého výboru FIG a na ně navazující valná
shromáždění. Ze závažnějších závěrů těchto jednání
možno uvést t;yto:
- byla přijata vlajka FIG, na jejímž grafickém řešení

se podílela i ČSSR,
- byli schváleni místopředsedové odborných komisí

pro období 1985-7 (pro komisi 1 - Itálie, komisi
2 - Polsko, komisi 3 - Kanada, komisi 4 - Fran-
cie, komisi 5 - NSR, komisi 6 - Bulharsko,
komisi 7 - Francie, komisi 8 - Švédsko, komi-
si 9 - USA).

- příprava 55. zasedání Stálého výboru FIG v roce
1988 byla svěřena Austrálii, čímž zatím určeno:
pro 51. zasedání 1984 - Japonsko, 52. zasedání
1985 - Polsko, XVIII. kongres a 53. zasedání-
Kanada, 54. zasedání 1987 - Norsko, XIX. kon-
gres a 57. zasedání 1990 - Finsko, XX. kongres
a 61. zasedání 1994 - Velká Británie,

- zřizuje se nová studijní skupina "historie geodézie",
- přijímá se Kypr za nového člena FIG: tím FIG

sdružuje 52 asociací z 48 států světa,
- profesoru Herbertu Matthiasovi (Švýcarsko) je

přiznán titul čestného presidenta FIG, čestné člen-
ství FIG přiznáno Ahrensovi (NSR), Bourcymu
(Francie) a Steelovi (Velká Británie),

- představeno nové byro FIG pro období 1985-7,
jehož členy jsou: president FIG Oh. H. Weir (Ka-
nada), vicepresidenti T. W. D. Mc CuIIoch (Kana-
da), I. S. Kacarski (Bulharsko) a K. Talvitie (Fin-
sko), generální tajemník O. W. Youngs (Kanada),
ředitel XVIII. kongresu D. E. Daykin (Kanada),
revizoři G. Zlatanov (Bulharsko) a M. Hautala
(Finsko).
Mezi účastníky kongresu bylo široké zastoupení geo-

detických služeb socialistických států, i když ne vše-
chny patří k členským státům FIG. Zcela běžně

bylo možno potkávat denně představitele geodetické
služby Bulharska, Kuby, Maďarska, Mongolska, Pol-
ska, Rumunska, SSSR a Vietnamu.

Nejdůležitější ale na XVII. kongresu FIG byla
odborná náplň. Její - třeba i stručná charakteristika
se zcela vymyká této informaci. Vždyť vezmeme-Ii
za příklad jen jednání v 9 odborných komisích, bylo
na závěr přijato téměř 50 resolucí, které obsahují směr-
nici nejen pro vlastní činnost federace, ale představují
i určitý směr vývoje geodézie ve světovém měřítku.

Neméně poučná byla i návštěva kterékoliv ze tří
odborných výstav, které dokumentovaly nejen sou-
časný stav vývoje geodézie ve světě, ale i představy
jejího dalšího vývoje. Na firemní výstavě byla před-
stavena řada novinek, dosud nikde nevystave
ných.

Souhrnně lze tedy říci, že XVII. kongres FIG se
setkal s velkým zájmem geodetů z celého světa. Pro
nás - české a slovenské geodety byl příležitostí k nej-
aktivnějšímu vystoupení na mezinárodní úrovni za
celé poválečné období. Skutečnost, že ČSVTS vzala
vážně internacionální soudružskou podporu bulhar-
ským geodetům při jejich náročném úkolu pořádat
tak rozsáhlý a náročný podnik, byla konstatována již
na poradě vědeckotechnických společností v Minsku
ústy presidenta FIG profesora Pejevského. Po ukon-
čení kongresu bylo totéž pozitivní hodnocení tlumoče-
:<10 vedoucímu československé delegace i generálním
tajemníkem FIG soudr. Kacarskim. Účast na kon-
gresu umožnila československým delegátům jednak do-
kumentovat šíři a dosaženou úroveň působení česko-
slovenské geodézie, jednak získat unikátní informace
o posledním stavu geodetických přístrojů, pomůcek
a technologií. Všichni účastníci si přivezli řadu inovač.
nícl>a. racionalizačních podnětů a důkazy o pohostin.
nosti a krásách bratrského Bulharska.

Za Ing. Oldřichem Šandou

Uplynul více než rok, kdy jsme 2. července 1982 vzpo-
mínali 70. narozenin soudruha Ing. Oldřicha Šandy
a hodnotili jeho zásluhy o čs. geodézii ve všech odpověd-
ných funkcích, které téměř po 20 let nepřetržitě a svědo·
mitě zastával. Dnes, kdy opustil naše řady, chceme si
znovu připomenout aspoň v souboru jeho životní dráhu
a zásluhy a tím vzdát úctu jeho celoživotně vykonané
práci. "~
Jako synek dělnických rodičů vystudoval reálku

a vysokou školu technickou v Brně. V r. 1935 nachází
svoje existenční zakotvení ve státní měřické službě
na Slovensku, nejprve u katastrálního měřického úřadu
v Tmavě, potom v Bratislavě. V r. 1939 se vrací na
Moravu ku katastrálnímu měřickému úřadu v Brně,
kde se převážně věnuje novému měření a mapování.

Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v r.
1945, věren svému původu a pokrokovým názorům
stává se členem KSČ a začíná politicky pracovat, nej-
prve jako předseda revoluční odborové skupiny v úř~dě,
potom v místě bydliště jako předseda pobočky SCSP
v Brně-Tuřanech, kterou založil. Později od r. 1948
zastával různé politické funkce v Brně-Tuřanech jako
člen MNV, potom u ONY X jako předseda komise pro
výstavbu, a u KV KSC jako aktivista zemědělského
oddělení.
V r. 1949, po zrušení katastrálních měřických úřadů

a jejich zapojení do lidové správy, byl ustanoven ve·
doucím zeměměřického oddělení technického referátu
u KNV v Jihlavě. Od r. 1953 byl povolán do funkce
ředitele pobočného závodu n. p. Geometra Bl'no a v r.
1954, po sjednocení zeměměřické služby v novém
resortu geodézie a kartografie, ustanoven ředitelem
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně. Tuto
řídící funkci zastával ve všech organizačních proměnách
ústavu až do konce r. 1971, kdy v nové resortní organi-
zaci přechází na Krajskou geodetickou a kartografickou
správu v Brně, odkud po dovršení věkové hranice
v r. 1972 odchází do důchodu.
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Ani potom neodpočíval, vrátil se k pásmu a teodolitu,
když jako brigádník SG zaměřil několik komplexů
JZD na okrese Brno-venkov pro účely EN a věnoval se
také znalecké činnosti u krajského soudu v Bmě.
V posledních letech až do své smrti vedl podnikovou
evidenci půdy u JZD yBrno-Tuřany.
Osobně byl s. Ing. Sanda klidným, skromným a roz-

vážným vedoucím pracovníkem, který se ve svém cíle-
vědomém rozhodování vždy opíral o stanovisko strany
a odborových orgánů. Byl zastánycem pokroku a podpo-
roval činnost závodní pobočky CSVTS. Měl schopnost
vytvářet kolem sebe dobré pracovní ovzduší, dovedl
jednat s lidmi a řešit v klidu konfliktní situace. V kri-
tickém období let 1968~1969 zaujal vyhraněný třídně-
politický postoj, čímž přispěl k urychlení celkové konso-
lidace poměrů na ústavě a k vytvoření podmínek pro
plnění všech úkolů stranických i resortních v nastáva-
jících letech. Za jeho vedení získal ústav několikrát
Rudý prapor a prvenst\:í v celgstátní resortní soutěži,
v r. 1970 diplom ylády CSR a CROS na počest 25. vý-
ročí osvobození Ceskoslovenska Sovětskou armádou.
Osobně jeho záslužná celoživotní práce byla ohodnocena
dvěma státními vyznamenáními, "Za vynikající práci"
(1962) a "Za zásluhy o výstavbu" (1972), kromě řady
dalších krajských ocenění.
Soudruh Ing. Oldřich Šanda zemřel náhle, tiše, bez

utrpení dne 16. sprna 1983 v Brně. Rodina, ředitel
n. p. Geodézie Brno za všechny složky a široká země-
měřická veřejnost se s ním rozloučila 23. srpna 1983
v brněnském krematoriu.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(říjen, listopad, prosinec)

Výročí 50 let:

14. října 1983 ~ Ing. Stanislav Čáp - vedoucí kádro-
vého a personálního útvaru Geodézie, n. p., Liberec od
r. 1974. Je příkladem člověka, který z původního povo-
lání dělníka dokázal získat vysokoškolské vzdělání na
Vysoké škole zemědělské a s vyznamenáním absolvoval
Večerní univerzitu marxismu-leninismu. Ve své odpo-
vědné práci uplatňuje třídní hledisko s citlivým přístu-
pem k pracovním kolEktivům a jednotlivcům. Bohatá je
jeho veřejně prospěšná činnost. Pracuje jako aktivista
OVKSČ, jako letgr Domu politické výchovy, jako místo-
předseda ZO KSC, jako lektgr Domu politické výchovy,
jako místo!,?ředseda ZO KSC a jako člen předsednictva
KVOS v Ustí n. L. Veřejně prospěšná je jeho práce
v místě bydliště v Hrádku nad Nisou.

Výročí 55 ft:

2. října 1983 - Ing. Karel Čípa, vedoucí oddělení v tech-
nickém od,oru ČÚGK. V resortu pracuje od roku 1954
v různých vedoucích funkcích. V r. 1974 byl vyhodnocen
jako "Nejl 'pší pracovník resortu ČÚGK" a v r. 1982
obdržel č stný odznak "Vzorný pracovník resortu
ČÚGK".
22. října 1983 - Ing. Vladimír Kolář, ředitel Geodézie,
n. p., České Budějovice. V resortu pracuje nepřetržitě
?d r. 1953, od r. 1972 pak jako ředitel podniku. Aktivně
Je zapojen do politické a veřejné práce v Jihočeském
kra~i, což bylo v roce 1978 společně s výbornými výsled.
ky Jeho práce oceněno propůjčením státního vyzname·
nání "Za vynikající práoi".

28. listopadu 1983 - Ing. Miloslav Vitoul, obchodní ná-
městek ředitele Geodetického a kartografického podni-
ku n. p. v Praze. V resortu pracuje od r. 1954 v řadě
vedoucích funkci. Jeho politická a veřejná činnost byla
oceněna řadou uznání a medailí, v roce 1971 mu byl
pr9půjčen čestný titul "Nejlepší pracovník resortu
ČUGK".
12. decembra 1983 ~ Ing. Tibor Bartovic, vedúci odde-
lenia rozvoj a vedy ~ techniky Slovenského úradu geodé-
zie a kartografie (SUGK). Rodák z Piešťan. Po absolvo-
vaní Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislwe
v roku 1952 nastúpil na Slovenský zememeračský a kal"
tografický ústav v Bratislave, ktorý bol premenov,~ný
na Geodetický, topografický a kartografický ústav
a neskol' na Geodetický ústav, kde vykonával najma
práce mapovacie a konštrukčné, a to ako vedúci čaty
a od roku 1957 ako vedúci oddielu. V rokoch 1959-1962
absolvoval Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu.
V rokoch 1966~1967 posobil na Ústave geodézie a kar-
tografie v Bratislave ako prevádzkový inžinier. Od
1. I. 1968 do 31. 3. 1969 vykonával funkciu vedúceho
prevádzky inžinierskej geodézie a fotogrametrie na Inži·
niers~ej geodézii, n. p., Bratislava. Od I. 4. 1969 pracuje
na SUGK. Aktívne pracuje v roznych rezortných odbor-
ných komisiách. Významná je jeho činI10sť aj v Geode-
ticko-kartografickej spoločnosti (GKS) CSVTS. Je pred.
sedom Mestského výboru GKS ČSVT~, členom Pred·
sedníctva slovensJl:ého výboru GKS CSVTS, členom
Čs. výboru GKS CSVTS a členom Čs. geodetického ko·
mitétu pre Medzinárodnú federáciu geodetov (F!G). Je
nositerom vyznamenaní: "Najlepší pracovník USGK"
(1965), "Čestného uznania Slovenskej rady ČSVTS"
(1\)74). "Čestného uznania II. stupňa Ustrednej rady
(ÚR) ČSVTS" (1978), "Pamatnej medaily" k 25. výročiu
vzniku ČSVTS (1980) a "čestného uznánía I. stupňa
ÚR ČSVTS" (1982). _
23. decembra 1983 ~ doc. Ing. Juraj Solc, CSc., pedago.
gický pracovník Katedry geodézie (KG) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT). Narodil sa v Lučenci. Od skončenia
SVŠT v roku 1951, posobí na KG SvF SVŠT. V roku
1963 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docen·
ta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 4. 1968. Má
rozsiahIu prednáškovú, publikačnú i vedeckovýskumnú
činnosť. Významná je jeho aktívna dlhoročná včinnosť
v Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS) CSVTS.
Je vedeckým tajomníkom _Slovenského výboru GKS
ČSVTS a podpredsedom Cs. geodetického komitétu
pre Medzjnárodnú federáciu geodetov (:fIG). Je nosi·
terom: "Cestného odznaku II. stupňa Ustrednej rady
(ÚR) ČSVTS" (1968), "Čestného odznaku I. stupňa
ÚR ČSVTS" (1976), "Striebornej medaily SVŠT" (1978),
"Plakety ČSVT~" (1978) a "Pamatnej medaily" k 25. vý-
ročiu založenia CSVTS (1980).

II. listopadu 1983 - doc. Ing. Otto Novák, CSc., docent
geodézie a fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské
a lesnické v Brně. Po absolvování tehdejší Vysoké školy
stavitelství v Brně v r. 1953 přešel na VŠZ jako odborný
asistent prof. Tichého a od té doby se intensívně věnuje
pedagogické činnosti na této škole. Od r. 1969 byl
zástupcem vedoucího a od r. 1980 je vedoucím katedry.
Jeho dosavadní činnost je nasměrována do praxe na
zlepšení měřických pomůcek a přístrojů (transporter
Metra, lesnický výškoměr, nová konstrukce nitkového
planimetru, valivý transportér, konstrukce zvýšeného
stanoviska aj.). Bohatá je i jeho činnost publikační
z niž uvádíme: Návody ke cvičení (SNP 1953), v něko-
lika vydáních od r. 1964 doplňov~nou Zemědělskou
geodézii II (SPN 1967, naposled VSZ 1973). Veřejně
pracuje v občanském výboru, v 1. 1960~1967 ve funkci
předsedy, od r. 1970 jako aktivista. Jeho dosavadní
úspěšná pedagogická a veřejná činnost byla oceněna
šesti medailemi a čestnými uznáními.
26. prosince 1983 - Ing. Miroslav Váňa, odb. asistent
Katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze.
Narodil se v Dolních Mokropsích, vystudoval smíchov.
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skou reálku a po maturitě v r. 1942 byl nasazen jako
pomocný dělník v ČKD. Po skončení války vystudoval
zeměměř. inženýrství na vys. šk. spec. nauk ČVUT
v Praze, které dokončil v r. 1950. Krátce pracoval
v Geoplánu a po vojenské službě nastoupil v r. 1952
do Státního ústavu pro projektování a výstavbu hl. m.
Prahy. V r. 1958 přešel do měřického středi~ka ONV
Praha 2 a v r. 1960 jako odborný asistent na CVUT -
obor geodézie a kartografie. Své bohaté zkušenosti
získané při ř'ešení rozmanitých úkolů spojených s budo.
váním pražské aglomerace uplatnil plně při své peda-
gogické činnosti. Přednášel "Topografické mapování"
pro studenty denního studia a "Mapování" pro dálkové
studium. Zastával po mnoho roků úspěšně funkci ve-
doucího učitele a zasloužil se o organizování výměnných
zájezdů s MIIGAiKem. Byl spoluautorem několika
skript a spoluřešitelem několika výzkumných úkolů
z nichž uveďme "Stanovení kritérií zobrazení vrstev nic
na TH mapách a posouzení s dosavadními". Veřejně
působí v ROH jako lektor OOR, též ve SVAZARMU
a dříve i v SČSP, Jeho veřejná a pedagogická činnost
byla kromě čestných uznání oceněna udělením medaile
"Za významné zásluhy o ČVUT" II.

Výročie 65 rokov:

27. listopadu 1983 - Jiří Veselý, vedoucí podnikové
kontroly, Geod~zie, n. p., Opava, nyní v důchodu, dlou.
holetý odborářský a veřejný funkcionář, nositel odznaku
,,?,asloužilý pracovník" podniku z roku 1974, držitel
"Cestného uznání" ředitele podniku a PV ROH z roku
1978, nositel rc:s9rtního vyznamenání "Nejlepší pra-
covník rezortu CUGK" z roku 1980.
8. decembra 1983 - JUDr. Vladimír Varsik, nositef
štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu. Rodák
z Myjavy (okr. Senica). Do rezortu geodézie a karto-
grafie nastúpil v roku 1958 na Správu geodézie a karto·
grafie na Slovensku, kde do roku 1960 vykonával funkciu
vedúceho sekretariátu. V rokoch 1960-1963 pracoval
ako ekonomický námestník riaditefa Kartografického
a reprodukčného ústavu v Modre-Harm6nii (od roku
1963 v Bratislave). Potom pracoval na generálnom ria-
ditefstve Prefabrikácia. V rokoch 1972-1982, t. j. do
odchodu do dochodku, vykonával funkciu vedúceho
sekretariát-g predsedu Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie (SUGK). Je.nositefom vyznamenaní: "Najlepší
pracovník rezortu SUGK" (1978) a štátneho vyznamena-
nia "Za vynikajúcu prácu" (1978).

Výročí 70 let:

8. října 1983 - Ing. František Šponer, v akti,-ní službě
byl vedoucím SG_v _Příbrami. Narodil se v Prostčjově,
po absolvování CYST v Brně vstoupil v r. 1937 do
katastrální měřické služby v Nitře, potom v r. 1939
v Sedlčanech u okresního úř. a od r. 1954 jako vedoucí
SG v Příbrami, kde byl současně člen8m komise vodo·
hospodářské a zemědělské při ONV. Za války byl činný
v odboji jako příslušník partyzánské brigády "Tábori·
té". Bohaté zkuš8nosti odborné, cílevčdomá práce na SG
a v8ř8jná činnost politická bvlv u něho oceněnv titulem
"Nejlepšího pracovníka ÚSGK''' v r. 1958,státníin vyzna·
mcnáním "Za zásluhy o výstavbu" v r. 1962, revoluční
medailí KNV v r. 1945 a řadou dalších pamětních a bu-
dovatPlských medailí a čestných uznání.
17. října 1983 - Ing. František Hronek, dÍ'Ívčjší ředitel
Geodetickéh_oústavu, n. p., Praha. Absolvoval vys. školu
spec. nauk CVUT v r. 1935. Lze Hci, že celou svoji od-
bornou činnost věnoval oboru a resortu. Začínal jako
pracovník kat. mčř. služby v Karlových Varech, v r. 1940
pí'ešel do triang. kanceláře a Zeměměřického úřadu.
V poválečných letech se zúčastnil delimitačních prací,
později osidlovacích a prací na pozemkové reformě.
V 1. 1956-57 vedl triangulační práce v Albánii, v r. 1958
byl vedoucím výpočetního a sestavitelského oddílu.
Tato rozsáhlá činnost odborná, podepřená politickou
angažovaností umožnila s. Ing. Hronkovi úspěšně zastá-
vat po mnoho let funkci ředitele Geodetického ústavu,
kterým byl jmenován v r. 1969. Ve stranické, odborné

i veřejné práci zastával četné funkce. Jeho práce byla
mnohokrát po zásluze oceněna čestnými uznáními
a vyznamenáními.
10. listopadu 1983 - Ing. Fr~ntišek Čálek, v aktivní
službě dlouholetý pracovník CUGK. Po absolvování
:r:eálky a zeměměřič. inž. na vys. škole spec. nauk
CVUT, nastupuje v r. 1934 jako většina jeho vrstevníků
do kat. měřické služby. Z kat. měř. úřadu v Praze
přechází do triangulační kanceláře min. financí, později
Zeměměřického úřadu. Po osvobození se zařazuje do
osidlovacích prací a zastává vedoucí funkce jak v Ná-
rodním pozemkovém fondu, tak i na min. zemědělství.
V r. 1954 přechází do Geoplánu a později do OUGK
v Praze, kde zas~ával funkci hlavního inženýra. V r. 1960
je povolán na USGK a význačnou měrou se podílí na
koncepci vědecko-technického rozvoje geodézie a karto.
grafie. Bohatá je jeho činnost publikační jak na strán-
kách odb. časopisů, tak v příspěvcích na symposiích
a mezinárodních kongresech. Jeho neúnavná oboru vě-
novaná činnost, vynikající organizační schopnosti,
přátelská a srdečná povaha mohou sloužit za vzor naše-
m~ dorostu. Neúnavná činnost veřejná, zejména
v CSVTS byla mnohokráte po zásluze oceněna čestnými
uznáními a vyznamenáními.
23. listopadu 1983 - Ing. Karel Jireček, dlouholetý
vedoucí pracovník resortu geodézie a kartografie v Opa.
vě. Rodák z Třebíče, vystudoval zeměměřické inž. na
ČVŠT v Brně a dva roky pracoval jako asistent u prof.
Semeráda. V r. 1938 vstoupil do katastrální služby, v níž
pracoval u nového mapování v Brně a Opavě. Od r. 1949
byl vedoucím zeměměřického odd. KNV Ostrava, po
soustředěl]-í geodetické služby v r. 1954 hlavním inže.
nýrem OUGK a po r. 1968 vedou9ím výroby Geodézie,
n. p., Opava. Byl veřejně činný v CSVTS v ZP a v Kraj.
ském výboru jako předseda skupiny pro geodézii a kar-
tografii. Vynikal odbornými znalostmi, přehledem,
důsledností a organizačními schopnostmi, proto byl
vysílán i k účasti na mezinárodní akce. Byl přispívate.
lem GaKO. Za činnost v ČSVTS byl v r. 1965 vyzname·
nán zlatým odznakem 1. Stupně. Po dvouletém působení
u KGKS v r. 1974 odešel do důchodu.
13. decembra 1983 - Ing. Štefan Tóth. Rodák z Mokra.
niec (okr. Košice.vidiek). Zememeračské inžinierstvo
začal študovať v roku 1933 na Českom vysokom učení
technickom v Prahe, ale pre voj nové roky ho skončil
na Vysokej škole technickej v Brne v roku 1940. V júli
1940 nastúpil na Inšpektorát katastrálneho vymeria-
vania (IKV) v Martine. 1. 5. 1945 odchádza za pred.
nostu IKV v Košiciach. V máji 1946 prichádza do Bra-
tislavy na Katastrálny meračský úrad (od roku 1949
zememeračské oddelenie technického referátu KNV).
V rokoch 1954-1956 pracoval na Správe geodézie a kar·
tografie na Slovensku ako vedúci odboru. Od 1. 1. 1957
do 14. 1. 1970 posobil v Kartografickom a reprodukčnom
ústavc v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave),
z ktorého bola 1. 1. 1968 vytvorená Kartografia, n. p.
(teraz Slovenská kartografia, n. p.), ako hlavný inžinier
a neskor tcchnickovýrobný námestník riaditeIa. 15. 1.
1970 prechádza na Slovenskú správu geodézie a karto-
grafie (od 1..7. 1973 Slovenský úrad geodézie a karto-
grafie - SUGK) ako vedúci referent, neskor vedúci
oddelenia a ústredný odborný referent, kde posobil
až do 30. 6. 1976, t. j. do odchodl~ do dochodku. Do
31. 5. 1982 sme ho stretávali na SUGK, kde pracoval
ako brigá1-nik na skrátený pracovný úvadzok. Je no-
sitefom "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodé-
zie a kartografie" z roku 1968.

Z d'alších výročí pripomíname:

22. října 1888 --: před 95 lety se narodil ve Velké Bíteši
Ing. Stanislav Zdímal, vedoucí pracovník katastrální
měřické služby, před 1. světovou válkou pracoval v Bos·
ně a Hercegovině, potom na Zakarpatské Ukrajině a po
r. 1938/:39v Brně. Nejprve u KmÚ. odd. autentifikační
a nového měření, po r. 1945 na Zemském fin. řed., kde
byl pověřen vedením osobního odd. na odboru IX -
pozemkový katastr. Byl uznávaným odborníkem se
schopností jednat s lidmi vždy s citem a bez problémů.
(Zemřel náhle 28. července 1948 v Brně.)
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28. října 1913 - před 70 lety se narodil v Zamolicích,
okr. Znojmo RNDr. Jan Chvátal, vědecký pracovník
v oboru kartografie. Vystudoval geografii na KU v Pr'!'-
ze. Provozně se velmi dobře uplatňoval v bývalém VZU,
v Zeměměřickém uřadě a v Kartografii, n. p. Zde byl
vedoucím redaktorem, z této funkce odešel jako vědecký
pracovník do VÚGTK. Na všech pracovištích měl velmi
dobré výsledky osobní i kolektivní. (Zemřel v r. 1977
v Praze.)
6. novembra 1908 - pred 75. rokmi sa narodil y Hornej
Trnávke (dnes časť obce Prestavlky, okres Ziar nad
Hronom) prof. Ing. Uudovit Minich. Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení
technickom v Prahe v roku 1937 nastúpil na Inšpekto.
rát katastrálneho vymeriavania v Košiciach. 1. 10. 1938
prichádza na prvu (novozriadenú) Vysokú školu tech-
nickú (VŠT) v Martine a po jej premiestnení(v školskom
roku 1939/1940) na Slovensku vysoku školu technicku
v Bratislave (SVŠT). 1. 10. 1946 bol vymenovaný za
profesora pre odbor geodézia. V rokoch 1946-1952
pósobil na Vysokej škole pornohospodárskeho a lesného
inžinierstva (VŠPLI) a VŠT v Košiciach, kde v škol-
skom roku 1949/1950 vykonával funkciu dekana
VŠPLI. Od roku 1952 do roku 1972, t. j. do odchodu do
dóchodku, pósobil akg profesor na Katedre geodézie
Stavebnej fakulty SVST. Napísal celý rad dočasnýc~
vysokoškolských učebníc z geodézie. Zaslúžil sa o rozvoJ
geodézie a kartografie a vychoval prvú technicku gene-
ráciu zememeračských, stavebných, lesných, polno-
hospodárskych a~baníckych inžinierov na Slovensku:
Bol nositelom "Cestného uznania za zásluhy o rozvoJ
geodézie a kartografie". Zomrel 25. 3. 1981 v Bratislave.
29. listopadu 1803 - před 180 lety se narodil v Salzburgu
prof. Kristian Doppler, profesor matematiky a praktické
geometrie na pražském Stavovském polytechnickém
ústavu v I. 1837-47. Z Prahy odešel na Hornickou
akademii do Banské Stiavnice, kde byl jeho asistentem
prof. Kohstka. Odtud pak odešel na Polytechnický
institut do Vídně, kde přednášel geodézii. Je tvůrcem
fyzikální teorie později zvané "Dopplerův princip".
Studii ve které prvně zveřejnil základy této teorie vydal,
jako člen Královské české společnosti nauk, ve Zprávách
této společnosti. (Zemřel 7. března 1854 v Benátkách.)
27. prosince 1883 - před 100 lety se narodil v Noyých
Hradech u Vysokého 1\!ýta prof. PhDr. Karel Cupr,
profesor matematiky na CVŠT v Brně. Po získání apro-
bace a doktorátu z matematiky v r. 1909 na KU v Praze
a přechodném působení na středních školách byl jme-
nován v r. 1923 profesorem matematiky na ČVŠT
v Brně. Vědecky se zabýval otázkami diferenciálních
rovnic n-tého řádu, dále také aplikací matematiky pro
inženýrskou praxi zvláště pro elektrotechniku a geodézii.
Pro potřeby učitelů a studentů vydal řadu monografií
a knih z aplikované matematiky. Pro popularizaci vědy
napsal tři knihy z tzv. rekreační matematiky, z nichž
nejznámější jsou "Matematické zábavy a hry". Zabý-
val se též dějinami matematiky a geometrie. Objevenou
Komenského latinskou "Geometrii" (geodesii) poprvé
přeložil do češtiny a v r. 1942 publikoval. Na české
technice v Brně byl zvolen dvakrát děkanem a dvakrát
rektorem. Byl dopisujícím členem Kr~lovské české spo-
lečnosti nauk, čestným členem JCMF a čestným
funkcionářem v řadě studentských spolků a institucí.
Byl nazýván "tátou" studentů. (Zemřel 22. září 1956
v Brně.)
1633 - před 350 lety byla vydána rytcem Jiljím Sadele-
rem nová mapa království Českého podle mapy Arenti-
novy.
1633 - před 350 lety byla v Mercatorově atlasu repro-
dukována původní mapa Moravy od J. A. Komenského
"Moraviae Nova et Post Omnes Priores Accuratissima
Delineatio" .
1683 - před 300 lety byl vydán'.:; Praze náklade!?
Samuela Globiče z Bučína u Jiřího Cernocha spis "ŠI-
mona Podolského z Podolí, J. M. císařského geometra,
toho času zemského měřiče v král. Českém, knížka
o mírách zemských a vysyětlení, od kterého času míry
a měření zemská v král. Ceském svůj začátek mají".
1763 - pred 220. rokmi nariadila Mária Terézia vyko.
nať prvé vojenské mapovanie (PVM) Rakusko-Uhorska,
známe ako jozefínske. Pri PVM používali meračský

stól. Pre zobrazenie územia určili tri mierky: polovičnú
(1 : 57600), jednoduchú (1: 28800) a dvojnásobnú
(1 : 14400). Na uzemí Slovenska používali jednoduchú,
ale aj dvojnásobnú mierku. Osemfarebné mapy zobra.
zovali všetky vojensky dóležité objekty v krajine,
pričom terén znázorňovali kombináciou dvoch druhov
t6novania. Pracovalo sa v sekciách 61,8 X 40,8 cm,
ktoré zobrazovali plochu 209 km2• Vzniklo viacero ma.
pových súborov. Konečný mal 1079 listov, z ktorých
asi 300 pripadá na územie Slovenska. PVM skončilo
roku 1785 a neprinieslo žiadané výsledky, nakorko
z podkladov nebolo možné vyhotoviť súvislú mapu
krajiny.
1783 - před 200 lety se Lagrange zasazuje u astrono·
micko-geodetického ústavu "Board of Longitude"
v Londýně o to, aby při dělení kruhu bylo výhradně
používáno desetinné soustavy.
1883 - před 100 lety bylo Zákonem ze dne 23. května
1883 postaráno o řádnou evidenci katastrálních
map a evidenčním geometrům byla svěřena údržba
katastrálního operátu.
1883 - před 100 lety byl zaveden greenwichský poled-
ník pro mezinárodní měření jako poledník nuIt)'.
1933 - před 50 lety byl objeven, při mapovacích pracích
prováděných pozemní fotogrammetrií, nejvyšší vrchol
pohoří Tjan-Šanu "Pik Pobědy".
1953 - pred 30. rokmi uznesenie '.:;lády nariadilo pre·
viesť geodetické výškové základy Ceskoslovenskej re·
publiky z dovtedajšieho jadranského výškového systé-
mu do baltského výškového systému. Na účely topo-
grafického mapovania v mierk~e1 : 25 000, ktoré začalo
v roku 1952, boli yýšky bodov Ceskoslovenskej jednotnej
nivelačnej siete (CSJNS) prevedené do približného balt-
ského výškového systému odpočítaním konštantnej
hodnoty 0,68 m od výšok v systéme jadranskom. Systém
bol označený B 68. Ústřední správa geodézie a kartogra·
fie rozhodnutím zo dňa 17. 2. 1955 zaviedla dočasný
baltský výškový systém označený B 46. Výšky v tomto
systéme sa vypočítali odpočítaním konštantnej hodnoty
0,46 m od výšok jadranských. Rozdiel 0,46 m bol určený
z jednéhg identického bodu styčnéh9 (spojovacieho)
merania CSSR-~SSR v roku 1954 v Ciernej. Nadmor.
ské výšky celej CSJNS boli v roku 1957 prevedené do
baltského výškového systému - po vyrovnaní (Bpv).
Výšky sa vzťahuju k nule kronštadtského vodočtu
a voči jadranským výškám su menšie v priemere
o 0,40 m. Ich rozdiel je premenlivý a kolíše v intervale
od 0,36 m do 0,44 m.

VŠE NEJLEPší
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RECOTA
RETA

cARLZEISsJENA
automatický
tachymetr

elektronický
tachymetr

rozhodujícf
při automatizaci měřicí

techni.ky v geodezii

dva kompaktní tachymetry se
systémem automatického mě-
ření úhlů a délek, s výstupem
dat pro další automatické zpra-
cování informací

RECOTA - výhody:

• diferencované programy pro
důležité geodetické měřící
a výpočetní funkce vedle
základních funkcí

• přesnost měření délek
± (5 mm +210-6 d)

• přesnost měření směrů
+ 0,5 mgon (1,6")

• dosah do 3000 m

bylo vystaveno na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu
v Srně v pavilónu C

RETA - výhody:

• nejdůležitější základní funk·
ce

• přesnost měření délek
± (5 mm +210-6 d)

• přesnost měření směrů
± 1 mgon (3,2")

• dosah do 3000 m

VEB Carl ZeissJENA
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Problematika hlubokých skalnich z6řezů se st6v6
v posledni době st61e aktu61nějšL Pro vyšetřov6ni
stability skalnich stěn nestači již inženýrsko-geolo-
gický přistup; projektant potřebuje pro požadované
řešeni i geomechanické hodnoty hornin~vého ma-
sivu.

GEOIECHNICHÉ ZPŮSOBY
URČOVÁNí STABiliTY
SKALNíCH STEN

Kniha se zabýv6 volnými skalnimi stěnami z hlediskaj~jlch
stability. Obsahuje výpočet činitelůovlivňujicich stabllitl.la
způsob jejich zav6děni do výpočtu; pod6v6. praktický' n6vod
k řešeni stability skalnich štěn, umělých z6řezů či př.irozených
výchozů, aby nedoch6zela ke zbytečným nadvýlomům nebo
k n6kladným dodatečným sanocim.

Obecné z6sady řešeni stability skalnich stěn

Cinitelé ovllvňujici stabilitu stěn
R.ešeni stability skalnich těles jako soustavy tuhých
horninových bloků
Stěny se systémem rovnoběžných ploch z masivu
vych6~ejicich
Stabilita horninových kUnů
Stabilita stěn se strmě zapadajicimi plochami
Stěny v masivech s nepravidelným systémem od-
lučných ploch .

Obecné řešeni stability skal nich stěn

Vyšetřov6ni stability stěn na fyzik61nich modelech
Opatřeni pro zvýšeni stability skalnich stěn

Projektantům, stavbyvedoucim dopravnicha vodohospod6ř-
ských staveb, pracovnikům inženýrsko-geologickeho průzkumu
a posluchačům vysokých škol.

Zde. odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelstvl technické literatury, odbytové odděleni,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

OBJEDNACI líSTEK
Objednávám[ eJ závazně


