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g28.91
NEUMANN, I.
K problematice teoretické kartografie
GeodetlckS; a kartograflckS; obzor, 36, 1990, Č. 6, str.
127-133, 4 obr., lit. 23 .
Sleduje se vS;voj teoretické kartograI1e v poválečném
obdobl a jeho vyvrcholeni v teorii uživatelského přl-
stupu k mapě. Na bázi konceptuálnlho modelu této
teorie se analyzuji současné vnějšl faktory motlvujlcl
rozvoj teoretické kartografle a vyvozuje nástin jejich
hlavnlch úkolů v nejbllžšl budoucnost!.

528.112/.14
FYMANOVA, D. - HAMPACHER, M.
Střed ni chyby a "kvaHta" vyrovnáni
GeodetlckS; a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 6,
str. 133-135, 1 obr., lit. 3
Vliv náhodnostl "výběru" měřených hodnot na
vS;sledky vyrovnánI. Souvislost velikosti rozdllu
"mo - mo s rozptylem vyrovnanS;ch hodnot vzhle-
dem k hodnotám správným.

528:007
ROULE, M.
K problematice výstavby automatizovaného ,informač-
ního systému geodézie a kartografie v CSFR
Geodetický a kartograflckS; obzor, 36, '1990, Č. 6,
str. 137-·142, 3 obr., lit. 11
VS;sledky a zkušenosti provoznl praxe předevšlm
s raclonálnlm systémem evidence nemovitosti a zpra-
covánlm Základnl mapy ČSFR velk6ho měřltka vy-
úsťujlcí do projektovaného databázově vladatelného
AISGK. ledná se o zdrojový informačnl systém pro
ostatnl teritoriálně orientované Ilnform.ačnl systémy
a mapová dUa Ina územl ČSFR. Návrh jeho definice,
projektovS; obsah a předpokládané přlnosy.

528.11
SUCHOV, A. N.
Projektování geodetických měřeni s podmlnkou fak-
toru spolehlivosti
GeodetlckS; a kartografický obzor, 36, '1990, Č. 6,
str. 143-145, tab. 1, lit. 4
Rozděleni pravděpodobnosti, střednl hodnota a disper-
se u funkce náhodnS;ch veličin. Apro'xlmace. 'Aproxi-
mace funkce ft jejích parametrů rozvojem v Taylo-
rovu řadu. Testováni anomálnlho vS;sledku měřeni
pomocí koeficientu stability měřenI.

528.91
HOIl1MAHH, SI.
K npoCineM8THKe TeopHH K8pTorp8C1JHH
reoAent'leCKHH H KapTorpaq,H'leCKHH OÓ30p, 36,
1990, NO 6, CTp. 127-133, 4 pHC., nHT. 23
npocnelKHBaeTclI pa3BHTHe TeopHH KapTorpaq,HH
B nocneBoeHHblH nepHoA C MaKCHManbHblM ynopoM
Ha pa3BHTHe TeopHH nonb30BaTenbCKoro nOAxOAa
K KapTe. Ha OCHOBe KOH~enTyanbHoH MOAenH 3TOH
TeopHH aHanH3HpYlOTClI cOBpeMeHHble BHeWHHe
q,aKTopbl, MOTHBHpYIOUlHepa3BHTHe TeOpeTH'leCKOH
KapTorpaq,HH, H B pe3ynbTaTe HaMe'lalOTClI rnaBHble
3aAa'lH Ha CinHlKaHwee lSYAYUlee.

528.112/.14
<!>bIMAHOBA, ,ll. - rAMnAXEP, M.

Cpe,qHllll oWHCiK8 H "K8'1eCTBO" Bblp8BHHB8HHll
reOAe3H'leCKHH H KapTorpaq,H'leCKHH OlS30p, 36,
1990, N° 6, CTp. 133-135, 1 pHC., nHT, 3
BnHlIHHe cnY'laHHocTH "BbllSopa" H3MepeHHblx 3Ha-
'leHHH Ha pe3ynbTaTbl BblpaBHHBaHHlI. B3aHMOCB1I3b
BenH'lHHbl pa3HH~bl "mo - mo H paccellHHlI 'BblpaB·
HeHHblX 3Ha4eHHH no OTHoweHHIO 'K npaBHnbHblM
3Ha'leHHlIM.

528:007
POYIl3, M.
K npoCineM8THKe C03,q8HHll 8BToMaTH3HpoBaHHoií
HHClJOpM81(HOHHOiíCHCTeMbl reo,qe3HH H K8pTorpa·
ClJHHB 4exocnoB8KHH
reOAe3H'leCKHH H KapTorpaq,H'leCKHH OlS30p, 36,
1990, N° 6, CTp. 137-142, 3 pHC., nHl. 11
Pe3ynbTaTbl H npaKTH'leCKHH onblT Hcnonb30BaHHlI
npelKAe Bcero pa~HoHanbHoH CHCTeMbl'perHcTpa~HH
HeABHlKHMocTeH H pa3palSoTKH OCHOBHOH KapTbl
llC<!>P KpynHoro MacwTalSa oTpalKalOTclI B npoeKTH-
pyeMoií 'aBToMaTH3HpoBaHHoií HHq,opMa~HoHHoH
CHCTeMe reOAe3HH H KapTorpaq,HH, ynpaBnlleMoH
lSa30ií AaHHbIX. CHcTeMa npeAcTaBnlleT colSoií nep-
BOHCTO'lHHKHHq,opMa~HH Anll 'ocTanbHblx reppHTo-
pHanbHOOpHeH,THpOBaHHblx 'HHq,opMa~HoHHbIX CH·
CTeM H KapTorpaq,H'leCKHX npOH3BeAeHHií Ha TeppH-
TOpHIO llC<!>P. npeAnOlKeHHe ee Aeq,HHH~HH,npoeK-
THpyeMoe COAeplKaHHe H ee npeAnonaraeMble nono-
lKHTenbHble Ka'leCTBa.

528.11
CYXOB, A. H.
npoeKTHpoB8HHe reo,qe3H'IeCKHX H3MepeHHií C ycno·
BHeM q,8KTOp8 H8,qelKHOCTH
reOAe3H'leCKHií H KapTorpaq,H'leCKHií OÓ30p, 36,
1990, N° 6, CTp. 143-145, !1TalS., nHT. '4
PacnpeAeneHHe BepollTHocTeií, cpeAHee 3Ha'leHHe
H AHcnepcHlI H q,YHK~HH cnY'laHHblX BenH'lHH.
AnpoKcHMa~HlI. AnpoKcHMa~HlI q,YHK~HH H ee na·
paMeTpoB HYTeM npa3BepTblMaHI111 B pllA TaHnopa.
npoBepKa OTKnOHeHHlIpe3ynbTlITa H3MepeHI111cno·
MOUlblO K03q,q,I1~l1eHTa cTalSHnbHOCTI1H3MepeHl1ií.

528.91
NEUMANN, I.
Zur Problematik der thlloretischen Kartographie
GeodetlckS; a kartograflckS; obzor, 36, 1990, Nr. 6,
Seite 127-133, 4 Abb., Lit. 23
Es wlrd dle Entwlcklung der theoretlschen Kartogra-
phle ln der Nachkrlegszelt und Ihr Glpfelpunkt ln
der Theorle des Nutzerzugangs zur Karte verfo.Jgt. Auf
Grund elnes konzeptualen ModeJls dleser Theorle wer-
den aktueJle exteme Faktoren, dle dle Entwlcklung
der theoretlschen Kartographie motlvleren, analyslert
und ein Entwurf Ihrer Hauptaufgaben ln nl1chster Zu-
kunft abgeleltet.

521.1.112/.14
FYMANOVA, D. - HAMPACHER, M.
Mlttlere Fehler nnd "Qnalltiit" der Ausgleichung
GeodetlckS; a kartograflckS; obzor, 36, 1990, Nr. 6,
Selte133-135, 1 Abb., Lit. 3
Elnfluss der Zufl1l!1gkelt der "Auswahi" gemessener
Werte auf dle Ergebnlsse der Ausglelchung., Zusam-
menhang der Grllsse der D1fferenz "mn - m" mlt
der Streuung der ausgegllchenen Werte lm Bezug
zu den rlchtlgen Werten.



528:007
ROULE, M.
Zur Prohlematik des Aufbaus des automatisierten
Il1formatlonssvstems der Geodesie und Kartographie
(;SFR •

Geodetický a karlografický obzor, 36, 1990, Nr. 6,
Seite 137-142, 3 Abb., Lit. 11
Ergebnisse und Erfahrungen der Betrlebspraxis vor
allem mil dem rationalen System der Llegenschafts-
evidenz und mU der Bearbeltung der groBmaBstabi-
gen Grundkarte der CSFR milnden Ins projektierte ml!
der Datenbasis beherrschte automatisierte lnforma-
t10nssystem der Geodasie und Kartographie. Es han-
delt sich um eln Quellinformationssystem fiir andere
terrltorial orientierte lnformationssysteme und Karten-
werke auf dem Gebiet der CSFR. Entwurf seiner
Definition, der projektierie lnhalt und vorausgesetzte
Beitriige.

528.11
SUCHOV, A. N.
Projektierung geodiitischer Mllssungen mU der Be-
dingung des Zuverl1isslgkeitsfaktors
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 6,
Seite 143--145, Tab. 1, Lit. 4
WahrscheinlichkeltsvertJilung, mittlerer Wert und
Dispersion beJ der Funktion der zufalligen Gr6ssen.
Approxlmation. Approximatio·n der Funktion und ihrer
Parameter durcll die Entwlcklung in eine Taylorrelhe.
Testung des anomalen Messungsergebnisses mlt Hilfe
des Koeffizienten der Messungsstabilitiit.

528.91
NEUMANN, J.
On Problems of Theoretical Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 6,
P]?· 127-133, 4 fig., 23 .reL
Development of theoretical cartography in the post-
-war period and its culmlnatlon ln a theory of the
user's approach to a map. On the basis of the con-
ception model of this theory the contemporary outer
factors, motivatlng development of theo,retlcal carto-
graphy, a.re analysed and thelr maln tasks ln the
nearest future are outlined.

528.112/.14
FYMANOVA, D. - HAMPACHER, M.
Meau Square Errors and the "Quality" of Adjustment
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 6,
pp. 133--135, 1 fig., 3 ref.
lnfluemce of accldentallty of "sampling" the measu-
red values on lhe results of adjustment. Connection
of the slze of *mo - mo dlfference ,wlth disperslon
of adjusted values wlth respect to the correct ones.

528:007
ROULE, M.
On the Problem of Crentiug the Automated Infor-
matiou System of Geodesy and Cartography (AISGC)
Geodetlck} a kartografický obzor, 36, 1990, No. 6.
pp. 137-142, 3 fig., 11 ref.
Results and practlcal experience wlth the rational
system of real estate reglstratlon and the large-scale
baslc map of CSFR ,ylelds to projected data Ibase
manageable AISGC. That ls the source lnformatlon
system for other terrttorlally orlented lnformatlon
sys'tem an\.! map works on the terrltory of CSFR.
Proposal of lts definitlOn, planned contents, ,and
expected contrlbutlon. I

528.11
SUCHOV, A. N.
Projecting Geodetic Measurements with the Condition
of Confldence Factor
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 6,
pp. 143-145, 1 tab., 4 reL
Dlstributlon of probabillty, mean value, and disperslon
with ,the functlon of random quantitles. Approxlma-
tion. Approxlmatlon of function and its parametres
by Taylor's development. Testing an anomalous result
of measurement by means of the coefficlent of sta-
bility of measuremen ts.

528.91
NEUMANN, J.
A propos des probli!mes de la cartographie théorique
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1e90, No 6, pa-
ges 127-133, 1 illustrations, 23 bibllographies
Observatlon de l'évolution de la cartographle théori-
que pendant la pérlode ďapres querre et sa culmi-
natlon en théorie utllltaire ďacces A la carte. A la
base mu modele con~u de cette théorie on procede
A I'analyse de facteurs externes contemporalns motl-
vant le dévelo-ppement de la cartographle théorlque
et dédulsant l'ébauche de' s~s ·laches prlnclpales pour
I'avenlr le plus proche.

528.112/.14
FYMANOVA, D. - HAMPACHER, M.
Erreurs moyennes ef ••quallté" de la rectification
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 6,
pages 133-135, 1 l1lustratlon, 3 blbliographles
Influence fortulte du ••cholx" de valeurs mesurées sur
les résultats de rectlflcatlon. Relatlon causale de la
grand eur de différence *mo - mo avec dlspersion
des valeurs rectlflées vu les valeurs exactes.

528:007
ROULE, M.
ProblémaUque émanenf de ľédification du systeme
ii'information automatlsé pour la géodésie et carto-
graphie Bn Tchécoslovaquie
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 6,
pages 137--142, 3 l1lustrations, 11 blbllographles
Les résultats etexpérlences de I'exploltatlon .praJtlque
du systéme ratlonnel du cadastre et de l'élaboratlon
de la carte fondamentale de la Tchécoslovaqule
A ,grall1de échele aboutlssent A laprojectIC>n du systeme
AlSG commandé p.ar base des données. II Is'aglt ďun
systeme d'lnformatlons de ressource pour \systeme
ďinformatlons restants, orientés terrltorlalement, et,
ďouvrages cartj)graphlques couvrant le terrltolre
tchécoslovaque. Proposltlon de la définltlon, projectlon
du 'contenu et prévlslon des apports.

528.11
SUCHOV, A. N.
Projects de levés géodéalques il conditlon du facteur
dB fidé1íté
Geodetický a karlograflcký obzor, 36, 1990, No 6,
pages 143-145, 1 planche, 4 blbllographles
Répartltion des lposslbllltés, valeur mo-yenneet ~lsper-
slon pour la fonctlon des quantltés aléatolres.
Approxlmatlon. Approxlmatlon de la fonctlon et de
ses parametres par développement en série de Taylor.
Test du résultat anormaJ de levé par le coefflclell1t
de stablllté de levé.
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Ing. Jan Nt'!uM'lll'm, CSC.,
Ústav teorie inftll"mace a automatlzllce ČSAV,

Praha

v říjnu loňského roku se uskutečnil odborný seminář "K problematice teoretické kartografie", o jehož obsahu a závěrech
jsme referovali ve 4. čísle letošního ročníku našeho časopisu. Jelikož teoretické kartografii přísluší nezastupitelná úloha
při principiálním zdokonalování naší kartografické tvorby, které zůstává již delší dobu na pořadu dne, rozhodli jsme se
uveřejnit plné znění hlavního referátu uvedené vědeckotechnické akce a poskytnout tak širší odborné veřejnosti podklad
k zamyšlení o praktické potřebě takto motivovaného uplatnění teorie kartografie v našich podmínkách.

.JS011 mnohé disciplíny, v nichž se neočekává návaznost
jejich teorie na praxi a které sledují výhradně rozvoj
poznání nejrůznějších přírodních a společenských fe-
noménů bez přímých pragmatických konsekvencí.
Kartografie však k takovým disciplínám rozhodně
nepatří. Pod střechou s tímto názvem se podle součas-
ných všeobecně uznávaných názorů nachází nejen
teoretická kartografie, ale i kartografie aplikovaná,
zahrnující vedle tvorby a vydání map také jejich
společenské využití. Odtud vyplývá přirozený poža-
davek na teoretickou kartografii, aby svými pozna,tky
zprostředkovávala jak rozvoj kartografické výroby, tak
rozvoj kartografické metody poznávání (a případně též
řízení rozvoje) přírodní a sociálněekonomické reality.

Plnění takového poslání slibuje teoretické karto-
grafU zisk lichotivého epitetonu, podle něhož "nemůže
být nic praktičtějšího než dobrá teorie" a z toho pro ni
vyplývající mnohé pozitivní důsledky. Naopak nena·
plňování této společenské úlohy odsuzuje teoretickou
kartografii do postavení odumřelé větve disciplíny,
jejíž existence snad může být za jistých okolností
tolerována, ale která si v žádném případě nemůže
činit nárok na zásadnější společenskon podporu
a uznání. Zejména v současném období intenzívní vě·
deckotechnické revoluce a principiální přestavby so-
ciálněekonomického prostředí rozvoje společnosti se
tak pro kartografii stává poznání stavu vztahů její
teorie a praxe a hledání cest jejich účinné optimalizace
jednou ze základlúch a možná vůbec rozhodující
existenční problematikou dneška.

V zájmu jejího hlubšího ozřejmění se v našem pří-
spěvku pokusíme o přehlednou bilanci směrů teoretické
kartografie posledních desetiletí a identifikaci podstaty
jejich vztahu ke kartografické praxi, povšimneme si
určujících vnějších faktorů ovlivňujících pokrok
v kartografické praxi a povahy jejich odrazu v teoretic-
ké kartografii a vyslovíme svůj názor na současnou
funkci teoretické kartografie a na její naplňování.

2. Směry teoretické kartografle uplynulého období

Z poválečné světové odborné literatury je patrno ně-
kolik dominantních vln teoretické kartografie. Brzy
po válce se prvm z nich spojovala s teorií mapové gra·
fiky, pocházející z dílny Eduarda Imhofa ([1] aj.).
Tato teorie se koncentrovala na vizuálně zřetelné kar-
tografické zobrazení reality adekvá.tními grafickými
modely. Perfektním propracováním grafických pravi .
.del přispěl tento směr k úspěchu praktické švýcarské

tvorby topografických a tematických map uvedeného
období, nemohl se však stát základnou dostatečně
všestranné teorie naší disciplíny.

Pro teoretickou kartografii počátku šedesátých let
se ukázala jako myšlenkově determinující metakarto·
grafie Wiliama Bungeho [2]. Na rozdíl od předchozího
směru abstrahovala od problémů samotné tvorby ma·
py a jejího psychologického působení na čtenáře
a soustředila se na studium mapy jako prostředku
všestranného zobrazení prostorových vlastností pří.
rodní a společenské reality. Prokázala produktivnost
chápání mapy jako podsystému matematiky (resp.
geometrie) a neotřelostí svého vědeckého pojetí
v odborném světě přímo zazářila. Kartografie tohoto
období však na novátorství jejího kalibru nebyla
připravena a tak metakartografie nedostala příležitost
rozvíjet se ani jako teoretický směr a natož pak prosa·
dit své principy do kartografické praxe.

V druhé polovině šedesátých let určoval tón teore·
tické kartografie Jacques Bertin [3] se svou grafickou
sémiologií. I když se jeho práce může v širším historie·
kém kontextu pokládat jen za inovovanou vlnu po·
kračujícího akcentu na vnější stránku kartografického
zobrazení reality s rozpracováním jeho syntaktického,
sémantického a pragmatického aspektu, která nedis·
ponovala schopností hlubšího vkladu do základní teorie
kartografie, přece jen zapůsobila jako jeden z motivů
konstituování dalšího ze závažných teoretických směrů
disciplíny.

Tímto směrem se stala v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech teorie kartografického vyjadřování, její-
muž rozvíjení se v současné době věnuje zejména
Aleksandr Ljutyj ([4] aj.), Hans·Georg Schlichtmann
[5], naši badatelé Ján Pravda ([6] aj.), Ladislav Ne-
beský ([7] aj.) a další. V jeho rámci se paralelně studují
syntaktické, sémantické a pragmatické aspekty mapo-
vého vyjadřovacího systému, přičemž se v poslední
době rýsují potenciální možnosti výhledového sjedno.

. cení výsledků tohoto vědeckého bádání do jediné uce·
lené teorie [8].

Méně jsou v těchto pracích rozvinuty v lingvistic.
kém kontextu klíčové prostorové aspekty základů ma-
pového vyjadřování s využitím jazykového potenciálu
geometrie. Proto se na jejich teoretické řešení v posled.
ním období zaměřuje Jan Neumann ([9] aj.). Ačkoliv
výzkum mapového vyjadřovacího systému slibuje -
jak ukazuje např. Aleksandr Ljutyj [4] - perspektivně
významné pragmatické konsekvence v aplikované kar-
tografii, vykazují jeho faktické výstupy do praxe disci-
plíny zatím jen úsekovou povahu.
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3. Uživatelský přistup k mapě jako rozhodujici přinos
současné teoretické kartogra6.e

Předchozí bilance nosných teoretických směrů karto-
grafie uplynulého období by nebyla úplná, kdybychom
se v ní nevrátili do první poloviny šedesátých let, kdy
se v teoretické kartografii začala formovat komunikační
teorie, pohlížející na kartografický proces jako na pře-
nos kartografické informace. Byla založena pojedná-
ním Abrahama Molese [10] a jeho význam pro oživení
teoretických aktivit v kartografii potvrdilo množství
prací, které ji tvůrčím způsobem rozvíjely, i těch, které
ji kriticky zamítaly.

Problematiku této zpětnovazební stimulace rozvoje
kartografické teorie i praxe dále zkoumal Milan Marti-
nek [14] a v nedávné době ji ve svém schématu
kartografického procesu znovu precizoval Aleksandr
Ljutyj [15]. V úporném kritickém souboji s vyznavači
komunikační teorie kartografie vyvinul ve stejném
období svou poznávací koncepci kartografie Konstan-
tin Sališčev ([16] aj.). Touto koncepcí, rozvíjející
v mnohém Gedyminovy výchozí myšlenky o poznávací
funkci mapy, však do traktování uživatelského přístu-
pu k mapě nevnesl - v porovnání s komunikační
teorií - žádné zásadní změny.

Nesporným úspěchem teoretické kartografie posled-

Z námi sledovaného hlediska však je rozhodujíeí, že
tato teorie posunula do popředí uživatelský přístup
k mapě, který je pro iniciování a rozvíjení vazeb teorie
s praxí bezpochyby klíčovým. V rámci komunikační
teorie založil Christopher Board [11] do svého schématu
mapového modclovacího cyklu blok testování adckvát-
nosti kartografického modelu reality vůči samotné
rcalitě z hlediska zvláštností studovaných aspektů
(obr. 1), který tu působí jako projev zpětné vazby
uvnitř' systému tvorby mapy.

Nicméně již mnohem dříve Andrej Gedymin navázal
ve svých teoretických pojednáních ([12] aj.) proces
tvorby mapy na proces jejího praktického využití
a položil tak :;;áklady současnému komplexnímu nazírá-
ní na předmět kartografie. Zároveň akcentoval určující
"\'('J'ifikar'ní {!l'>!l1l lIži\"'Itr-I,' m:IJl\" z níž SP zpMnč odví-

její rozhodující požadavky nejen na gnoseologické, ale
i na formální stránky mapy. Ve svém principiálním
grafickém schématu však tuto zpětnou vazbu - na roz-
díl od Boarda - explicitně nevyznačil a ponechal mu
neuzavřený lineární tvar (obr. 2).

Explikativní jednostrannosti Boarda na jedné
a Gedymina na druhé straně překonalo schéma komu-
nikacc kartografické informace, vytvořcné Antoní-
nem Koláčným [13]. .Jeho kostra (obr. 3) již vykazuje
uzavř'cný rozvinutý tvar a uvádí míru společenského
užitku poskytnutého mapou ve sféře praxe jako rozho-
dující kritérium pro posuzování úrovně tvorby mapy
i jcjího teoretického zázemí.

ního desetiletí bylo ve sledovaném směru utužování
vazeb mezi tvorbou a využitím kartografických děl
zobecnění poznatků praktické aplikace map do ucelené
kartografické metody výzkumu a tedy komplexace
teorie naší disciplíny. Při tom sehrála vynikající úlohu
kartografická škola Moskevské univerzity a především
řada monografií jednoho z jejích protagonistů Aleksan-
dra Berljanta ([17] aj.). Tato teorie se zpětně stala
vodítkem pro praxi při zdokonalování postupů, jak
využít jednou vytvořené mapy k řešení konkrétních
poznávacích a rozhodovacích úloh.

Pro naplňování již diskutované klíčové zpětné vazby
mezi využitím mapy a tvorbou mapy je však neméně
důležité teoretické řešení "obrácené úlohy" kartogra-
fie, jejíž podstatou je vyhledání komplexní odpovědi
na otázku, jakými paramct,ry jc třeba mapu v procesu

II
její tvorby vybavit k tomu, aby při své následné apli-
kaci byla schopna optimálně uspokojovat poznávací
a rozhodovací požadavky uživatele. Dílčí odpovědi na
tuto otázku nabízejí výsledky průzkumů požadavků
uživatelské sféry na mapy, analýz psychofyzických
aspcktů čtení mapy, rozborů vlivu generalizace na vy-
povídací schopnost mapy, závěry výzkumů přesnosti
mapy a některé další poznatky, publikované v odborné
literatuře.

Celková bilance však ukazuje, že na tomto poli má
současná teoretická kartografie značné rezervy, neboť
vše, čím dosud disponuje, má velice daleko k ucelené
teoretické bázi, která by systematicky rozpracovávala
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základní tezi o řídicí úloze úseku aplikace map vůči
úseku jejich tvorby. V přímé závislosti na hloubce
absence této teoretické základny se pak v současné
kartografické produkci obtížně vyhledávají i praktické
doklady fungování sledované klíčové zpětné vazby
a naopak v ní zůstává otevřeno široké pole působnosti
jevům, které svědčí o přetrvávajících autonomních, do
sebe zahleděných přístupech ke tvorbě mapy.

4. Vnější rozvojové faktory aplikované kartografie

Analýza současných faktických zpětnovazebních po-
žadavků uživatelské sféry na tvorbu kartografických
děl nkazuje, že se do popředí pozornosti dostaly ze-
jména následující inovace:
- pohotový sběr a aktualizace vstupních informací
pro tvorbu map, opírající se zejména o integraci s me-
todami dálkového průzkumu Země,
- tvorba map v tradiční grafické formě rychlými
počítačově založenými metodami dostupnými široké
frontě i nekartografických zpracovatelů,
- připravenost map k převodu do digitální formy
zprostředkující racionální počítačovou realizaci pro-
storových analýz,
- vytvoření předpokladů pro účinnou integraci map
do geografických informačních systémů,
- ofenzívní rozšiřování tematické orientace map do
všech sfér aktuálního společenského zájmu.

Aplikovaná kartografie tyto požadavky akceptovala
a postupně se s nimi vyrovnává. Dokladem mimořád-
ného významu, jenž se v kartografické praxi přikládá
jejich uspokojení, je kromě jiného akcent, který byl
těmto problémovým okruhům přiznán na nedávné
budapešťské 14. mezinárodní kartografické konferenci
ICA [18] a rovněž pozornost, jaká se jim dostává v pro-
gramové náplni 15. konference ICA, připravované na
rok 1991 do britského Bournemouthu. V této souvis-
losti se naskýtá samozřejmě otázka, kde aplikovaná

kartografie nachází bázi pro rozvoj uvedeným způso-
bem orientovaných aktivit, jestliže v působnosti
teoretické kartografie k tomu potřebné ucelené zázemí
chybí.
Ukazuje se, že takto v kartografii vzniklé vakuum

v posledních letech velice iniciativně a intenzívně vy-
plňují matematici, kybernetici, elektronici a specialisté
řady dalších disciplín, přičemž výsledky jejich úsilí
svědčí o velmi dobrém pochopení význa.mu organické-
ho spojováU\ tvorby map s jejich aplikací. Tento ino-
vační jev ma několik stránek s různým znaménkem
hodnocení. Pro kartografii jako instituci stojí přede-
vším za zamyšlení skutečnost, že se tento rozvoj dis-
ciplíny rodí a také mnohdy realizuje za hranicemi její-

,ho systému, což by pro ni mohlo mít ve dlouhodobé
pperspektivě osudové důsledky v podobně ztráty vlast-
~ní identity, vlastního opodstatnění.

NaoPM pro aplikovanou kartografii je ve středně-
dobém ilontextu nesporným pozitivem, že se naznače·
nou cestou dostává pohotově ke špičkové technologii
a na její bázi pak do těsného kontaktu s aktuálním
praktickým společenským děním. Prototypem takové
špičkové technologie je softwarový systém ARCfINFO
[19] implementovatelný na řadu typů počítačových
stanic, který byl vyvinut v působnosti amerického
Environmental Systems Research Institute (ESRI), je
vyučován na více jak stovce univerzit a prakticky jej
využívá několik set organizací. Pozoruhodná je rovněž
dravá angažovanost ESRI při organizování a realizaci
kartograficky orientovaných programů celosvětové,
kontinentální i národní povahy [20].

Do zvláště složité situace staví uvedený vývoj teo-
retickou kartografii, neboť naznačené inovace, jež
vstupují z nově se formujícího okolí systému naší
disciplíny do sféry aplikované kartografie, se v tomto
procesu teoretické kartografii obloukem vyhýbají.
Teoretická kartografie se také mnohdy dlouho zdrá-
hala (anebo dosud ještě zdráhá) vzít tyto inovační
proudy s plnou vážností na vědomí. Tak se dostává
do zaostávání za kartografickou praxí a dochází jakoby
k potvrzování slov kritiků teorie naší disciplíny o její
odtrženosti od praxe a o její orientaci na něco jiného,
než co si žádá život.

Existují sice pokusy o nápravu vzniklého stavu, kte-
ré však zřejmě doposud nepřinesly očekávaný efekt.
Pokud jde o snahy kartografů řešit v rámci teoretické
kartografie vlastIÚ technologie automatizované tvorby
a využití map, vyznívají ve svých výsledcích jako více
či méně povedené plagiáty vzorů vzniklých za hrani-
cemi kartografie a potvrzují předpoklad, že záměr "do-
hnat a předehnat" skutečné profesionály uvedených
oborů je ve své podstatě odborně naivní a ekonomicky
nezodpovědný.

Také pokusy dodatečně "dópsat" do stávající teorie
kartografie důsledky inovace aplikované kartografie
jsou poznamenány častou povrchností, neuměIÚm
uvést "staré" a "nové" do vnitřIÚho souladu či pře-
vést řešení tohoto problému do vyšší kvalitativní
roviny a zároveň neschopností aktivně povznést
teoretickou kartografii do postaveIÚ, v němž by za.čala
i v nových podmínkách plnit v naší disciplíně vůdčí
rozvojovou funkci. Dokladem tohoto stavu je např.
práce [21] Konstantina Sališčeva. PřetrváváIÚ nazna·
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čeného teoretického "bezvládí" v rozvoji kartografie
ssebou nese jistá nebezpečí nejen pro teoretickou, ale
i pro aplikovanou kartografii.
Tato nebezpečí vyplývají ze skutečnosti, že se sou-

časné vůdčí rozvojové trendy aplikované kartografie
sice opírají o špičkovou techniku a technologii, která
jim poskytuje vysokou technickoekonomickou úroveň,
zároveň ale ponechávají stranou zajišťování stejně vy-
soké úrovnč obsahové stránky výsledků kartografic-
kých aktivit. Ta však zůstává i nadále nezastupitel-
ným a neopomenutelným pi'edpokladem konečné
užitné (gnoseologické) hodnoty výsledku každého
i technologicky sebeprogresivněji realizovaného karto-
grafického procesu.
Naznačený jednostranně technologický a od karto-

grafickognoseologických aspektů odhlížející přístup
k i'ešení dané problematiky lze konečně vytušit
i z výroku prezidenta ESRI Jacka Dangermonda [22],
v němž o sobč i'íká: "Podstata mých aktivit a zájmů
nespočívá v akademickém rozjímání nebo výzkumu,
nejsem ani teoretikem, ani programátorem, ale sna-
žím se stavět a dodávat uživatelům technologii schop-
nou praktických aplikací".

5. Perspektivní problémové okruhy teoretické karto-
grllJie

Na jedné straně pragmaticky orientované technologic-
ké přístupy ke tvorbě a využití mapy, jež v rozhodují-
cích rozvojových trendech současné kartografie domi-
nují a na druhé straně jejich nevyváženost adekvátní
péčí o gnoseologickou hodnotu výsledků aplikace map
a o jejich zpětnovazební zabezpečování již ve fázi vzni-
ku mapy - to dohromady předurčuje teoretické
kartografii naprosto jednoznačně těžiště jejího per-
spektivního pole působnosti. Spočívá v likvidaci pře-
trvávající nedostatečnosti systematického upevňování
a rozvíjení gnoseologického potenciálu kartografických
děl a metod jejich vyhodnocení, jež se může opřít
o již dříve teoretickou kartografií objevenou, ale do-
posud nerozpracovanou uživatelskou koncepci přístu-
pu k mapě.
V tomto procesu půjde o povýšení naznačeného gno-

seologického směru do podmínek výrazně inovovaného
technologického prostředí aplikované kartografie a te"
dy o docílení nové kvality teoretické kartografie.
V takovém pojetí příští teoretické kartografie lze
spatřovat solidní základnu prQ její konstruktivní, vzá-
jemně se doplňující, a proto oboustranně prospěšnou
koexistenci s progresivními technologickými trendy
aplikované kartografie. Zároveň to pro ni představuje
důležitý záchytný bod pro perspektivní získání postu
určujícího rozvojového činitele disciplíny.
V podmínkách oteplujících se mezinárodních vztahů

můžeme současně v takto koncipovaném budoucím
rozvoji teoretické kartografie v naší východoevropské
oblasti vystopovat reálné předpoklady pro přínosnou
spolupráci se západní kartografií. Je to dáno tím, že-
jak nedávno trefně poznamenal známý britský karto-
graf Michael Blakemore [23] - v inovačních proce·
sech kartografie "existuje základní rozdíl mezi vý-
chodem a Západem ... jasně se odlišují západní pří-

spěvky, které řešení problémů opírají o peníze a tech-
nologii a východní ... , jež mají výraznou přednost
v teorii a metodologii",

Pro konkretizaci vybraných stránek rámcově uve-
dených rozvojových smčrů teoretické kartografie je
účelné se vrátit k základnímu schématu uživatelské
koncepce kartografického procesu, spojujícímu geogra-
fickou realitu, tvorbu mapy a využití mapy do jediného
uzavřeného cyklu. Na pozadí tohoto schématu je mož-
no jako jeden z prvořadých úkolů teoretické kartogra.
fie současného období (obr. 4) označit vytvoření me-
todické základny pro systematickou intenzifikaci vaz-
by (1) mezi využitím mapy a geografickou realitou,
zabezpečující soustavné rozšiřování a prohlubování
aplikačního pole mapy a kartografické metody pozná-
vání reality. Tato metodika by měla být stále rozvíje-
nou syntézou výsledků širokého průzkumu uživatelské
sféry ofenzívně odhalujících aktuální a perspektivní
požadavky na řešení poznávacích a rozhodovacích úloh
na geografické realitě a poznatků o uspokojitelnosti
uvedených potřeb kartografickou metodou. Z této
syntézy by pak měly plynout kvalifikované rozvojové
impulsy směrem k využití a odtud i ke tvorbě mapy,
Klíčovým se však jeví akcent na zpětnou vazbu (2)

mezi geografickou realitou a využitím mapy, jejíž
konkretizace a zhodnocení by se mělo stát motorem
příštího pokroku teoretické kartografie. V jeho rámci
je nezbytné vytvořit a systematicky prohlubovat
objektivní metodiku, která umožní na základě kon-
frontace poznávacího, resp. rozhodovacího efektu,
získaného na bázi mapy, se skutečnou strukturou,
resp. chováním geografické reality vyhodnocovat
míru adekvátnosti kartografického výstupu uživatel-
ským kritériím a z její úrovně pak vyvozovat zpětné
požadavky na parametry mapy, kterými má být vy-
bavena ve fázi své tvorby. "
Dalším naléhavým úkolem teoretické kartografie

je nalézat - recipročně k základní vazbě (3) spojující
tvorbu a využití mapy - cesty uspokojování identi-
fikovaných zpětných uživatelských požadavků na
tvorbu mapy. Přitom se nabízí několik variant řešení
daného problému. Dosud značné rezervy pro jeho
zvládnutí spatřujeme především ve zpětné vazbě (4)
mezi využitím a tvorbou mapy, vedoucí cestou zhod-
nocení existujícího, avšak dosud ladem ležícího instru-
mentária kartografie.
K tomu je zde možné si pro ilustraci připomenout na

jedné straně mohutný a hluboce rozpracovaný reper·
"toár prostředků matematické kartografie, nahromadě-
ný v teoretickém zázemí naší disciplíny a na druhé
straně přetrvávající primitivismus v uživatelské kal'-
tometrické aplikaci map, způsobený obvykle nulovou
vybaveností mapy informacemi o zvláštnostech měře-
ní, jež lze na ní provádět. Kromě takto připravených
prostředků leží na uvedené cestě řešení zmíněné pro-
blematiky i mnohé další nástroje teoretické kartografie,
které je jen třeba více či méně "dotvořit" do aplikova-
telné podoby.
Takovou povahu má kupř. žádoucí aktivace již

pojednaných výsledků lingvistické analýzy kartogra-
fického vyjadřování, poznatků výzkumu komunikač-
ních aspektů kartografického procesu a mnoha dalších
existujících výstupů teoretickokartografických aktivit.
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Nepochybně analogická je též situace v rozvíjení kar-
tografické metody poznání, sledujícím lepší uspoko-
jení uživatelských nároků na uplatnění map, které se
na smyčce (5) kolem využití mapy může rovněž v mno-
ha případech efektivně opřít o aplikaci existujícího
instrumentária kartografie.

Jestliže se právě pojednané cesty uvádění parametrů
mapy do souladu s požadavky vyplývajícími ze
zvláštností jejího využití opíraly o již existující vnitřní
potenciál kartografie a mohou se díky své pohotové
aktivovatelnosti uplatnit jako prostředek krátkodobé-
ho rozvoje teoretické kartografie, pak její perspektivní
rozvoj nelze řešit bez implementace principiálních
inovací. Jak již bylo dříve uvedeno, jde o inovace jed-
nak technologické povahy rozvíjené na zpětné vazbě
(6) mezi využitím mapy a tvorbou mapy, a jednak ino-
vace gnoseologického zaměření uplatňující se na ana-
logické zpětnovazební linii (7). Obdobně pak půjde
o zabczpečení rozvoje kartografické metody poznání
reality na bázi zpětnovazební smyčky (8) vedené ko-
lem využití mapy přes technologické inovace a na

základě smyčky (9) procházející analogicky přes ino
vace gnoseologické povahy.

Předním úkolem teoretické kartografie na tomto úse-
ku je pr'ekonat dosavadní jednostrannosti v zapojování
obou druhů inovací do kartografického procesu a do-
sáhnout vzájemným propojením vazbami (10) jejich
vyváženého .komplexního nazírání a uplatnění. Tak
např. technologická inovace, záležející v implementaci
obrazů dálkového průzkumu Země do procesu tvorby
mapy a založená uživatelskou potřebou zvýšit opera-
tivnost vzniku a aplikace mapy, vyvolá zároveň řešení
gnoseologické inovace, záležející v konstruktivním
zvládnutí existujících rozporů mezi kartografickou ge·
neralizací mapy a optickou "generalizací" průzkumo-
vého obrazu. Inovace obou kategorií tak budou teore-
tickou kartografií rozvíjeny společně jako nedělitelný
celek s cílem dosáhnout při využití mapy jejich syner-
geticky umocněného účinku,

Tento inovační agregát je také nezbytné uvádět
prostřednictvím vazeb (II) do stálé konfrontace s exis-
tujícím instrumentáriem kartografie, identifikovat vý-
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vojovou kontinuitu inovací v kontextu s dosavadní
koncepcí systému nástrojů kartografie anebo naopak-
v případě zásadních inovací revolučního charakteru -
zabezpečovat v jejich intencích celkovou modernizaci
koncepce kartografického instrumentária. V zájmu
racionalizace formování sledovaných inovací se přitom
teoretická kartografie musí zbavit dosavadních snah
o autonomii a nezávislost na jiných disciplínách, které
ji i v nedávné minulosti mnohdy zavedly na zcestí.
Naopak si bude více než doposud osvojovat schopnost
identifikovat v instrumentáriu styčných oborů zdroje
vlastních inovací, které mohou ve vhodných modifika-
cích působit jako účinný prostředek zvýšení technolo-
gické a gnoseologické úrovně kartografického procesu.
Jako poslední zbývá ve sledovaném schématu kar-

tografického procesu úsek na styku geografické reality
a tvorby mapy. I když jeho studium představuje tra-'
diční předmět zájmu teoretické kartografie, je tře ba
od ní očekávat i do budoucna soustavné prohlubování
poznatků o této sféře. Je to dáno tím, že právě v této
oblasti se generuje gnoseologický potenciál mapy a te-
dy završuje proces uspokojení zpětnovazebně uplat-
ňovaných požadavků uživatelské sféry na určující
parametry mapy.
Jedná se přitom o tvůrčí proces realizovaný subjek-

tem v přímé (12) a zpětné (13) vazbě s geografickou re-
alitou, přičemž jeho složitost a mnohostrannost je
spojena se řadou principiálních otázek, které musí
teoretická kartografie teprve postupně zodpovídat.
Týkají se zejména zvláštností formování a vlastností
gnoseologického obrazu geografické reality, který re-
prezentuje faktický vstup do procesu tvorby a využití
mapy. V něm je také založeno jádro opodstatněnosti
kartografie jako samostatné vědy i praktické disciplí-
ny, jež poskytuje zobrazení geografické reality prin-
cipiálně odlišné povahy, než jaké zprostředkují jiné
obory geoikoniky.

Tato práce pojednala hlavní trendy teoretických akti-
vit rozvíjených v rámci naší disciplíny v poválečném
období, poukázala na příznačné projevy existujícího
vzájemně nekoordinovaného stavu teoretické a apli-
kované kartografie a identifikovala některé nepříznivé
dopady, jež z toho pro teoretickou kartografii vyplý-
vají. Zároveň byl podrobněji analyzován vývoj a pod-
stata aktuální teoretické koncepce uživatelského pří-
stupu k mapě a objasněn význam této koncepce jako
báze příštího racionálního rozvoje teoretické kartogra-
fie, Konkretizovali jsme jeho základní směry, které
mohou novou kvalitou teoretické práce konstruktivně
překlenout existující nesoulady mezi teorií a praxí
disciplíny a zajistit teoretické kartografii postavení
určujícího činitele pokroku v kartografii, jež odpovídá
jejímu základnímu společenskému poslání.
Jde o !'ešení velice rozsáhlého komplexu vědeckých

problémů, jehož rozměry jsou nesouměřitclné s teorc-
tickým potenciálcm československé kartografie. Světo-
vou kartografií jsou však tyto problémy zvládnutelné
a mělo by se stát věcí cti našich kartografů, aby na tom-
to procesu participovali aktivněji, než tomu bylo do-
posud. Jednou z cest, která by mohla vést ke zvýšení
naší připravenosti k takové participaci, by se měla stát
hlubší celostátní koordinace teoreticknkartografic.

kých prací a jejich výraznější koncentrace na vybrané
problémové okruhy, doprovozená zásadní změnou sty-
lu vědecké činnosti, která nahradí dosavadní komorní
prezentaci výsledků teoretické práce živou odbornou
diskusí, polemikou a jinými účinnými formami
tříbení odborných názorů.
Faktické podílnictví na rozvoji světové kartografie

je však rovněž nemyslitelné bez aktivních mezinárod-
ních odborných kontaktů a skutečně cílevědomé mezi-
národní spolupráce, V oblasti teoretické kartografie
je v souvislosti s tím zřejmě nezbytné hledat možnosti
rozvinutí rovnoprávné součinnosti se sovětskou karto-
grafií, jejíž teoretický potenciál je nezměrný, nicméně
výsledky jeho aktivit zůstávají u nás zatím nedoce-
něny. Analogicky je třeba vyvíjet iniciativy v kontak-
tech se západní kartografií s prioritním cílem získat
schůdnými cestami přístup k progresivní technologii.
Teoretická kartografie může svými aktivitami udě-

lat mnohé pro to, aby příští výstupy kartografické vý-
roby naplňovaly Gedyminovu vizi skutečných "pro-
středků poznání a prostředků praktické činnosti' ,
člověka. Kartografická V}Toba pak má rovněž zásadní
možnost přisoudit této nové kvalitě svých výrobků
vyšší cenové ohodnocení, které by se mohlo stát i díl-
čím zdrojem financování teoretickokartografických
prací. O ochotě uživatelů přistoupit u takových výrob-
ků nové koncepce - poskytujících jim prokazatelně
vyšší užitnou hodnotu - na vyšší ceny nelze pochy-
bovat. Proto i z přísně ekonomických hledisek nemá
rozvoj teoretické kartografie u nás cestu vpřed za-
vřenu.
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Výsledkem vyrovnání je nerozlučná dvojice: vyrov-
naná hodnota a odhad její střední chyby, který se
obvykle používá pro vytvoření odhadu intervalu spo-
lehlivosti určené hodnoty. Tyto intervaly nám stano-
vují rozmezí, ve kterých s danou pravděpodobností
leží správné hodnoty vyrovnaných veličin. Střední
chyba vyrovnaných veličin l* se počítá ze známého
vztahu *ml' = *mo VQz', kde hodnota váhového koefi-
cientu Ql' je na velikosti měřených i vyrovnaných ve-
ličin nezávislá a právě tak zvolená konstanta *mo
(v obr. I označená s pruhem). Proto tyto střední chyby
neodrážejí skutečnou kvalitu vyrovnání, tj. míru sku-
tečného přiblížení vyrovnaných hodnot ke skuteč-
ným.
Trochu jinak je tomu, použijeme-li ve vzorcích pro

výpočet středních chyb empirických hodnot. Pak hod-
nota mu je na měřených i vyrovnaných veličinách závis-
lá. Má název empirická střední chyba jednotková, podle
definice tedy střední chyba měřené veličiny o váze l.
Tuto střední chybu lze též pojmout jako průměr nor-
movaných ([2], [3]) středních chyb měřených veličin
(průměrnou přesnost), jak je vidět ze vztahu m~=

[p mf] 1 l' k o v , h= . a zce a ana oglC y prumer normovanyc
n

středních chyb vyrovnaných veličin (nešťastně nazý.
ván střední chyba jednotková po vyrovnání) lze vy·

"dv• h M2 [pmř·] 2k k' vJa nt vzta em 0= . = mo- ( Je pocetn n

nutných měř·ení). Z tohoto vztahu je koeficientem V~

Ing. Dagmar Fymanová,
Ing. Miroslav Hampacher, CSc.,

katedra vyšši geodézie FSv ČVUT
v Praze

dána míra průměrného "vylepšení" měřených veličin
vzhledem k správným hodnotám v důsledku vyrovnání
podle metody nejmenších čtverců, a to nezávisle na
velikosti mo' Je otázkou, zda samotná velikost mo
může posoudit "kvalitu" vyrovnání.

Jak již bylo konstatováno v článku [2] a též [3],
mil není obecně charakteristikou kvality vyrovnání.
Předem víme, že vypočtená hodnota mo by měla sou-
hlasit s *mo zvoleným do výpočtu vah. Rozdílná hod·
nota vyšla jen vlivem omezeného "náhodného výbě.

" vv ,ru merem .
•J inými slovy :jestliže náš měřickýmateriál považujeme

za výběr ze základních souborů s normálním rozdělením
pravděpodobnosti Ni (x"[*, *m~) transformovaný do
jednoho normovaného souboru skutečných chyb
N(O, *m~), dalo by se předpokládat, že i vypočtený
odhad aposteriorní střední chyby mo by měl tomuto
souboru odpovídat (až na nejistotu danou násobkem
tzv. střední chyby střední chyby,uo)'

Jaké vlivy způsobují, že tomu tak není? Soustředí-
me se na vlivy způsobené náhodností výběru. Konkrét-
ně ukážeme, má·li rozmístění měřených hodnot v roz-
mezí intervalu spolehlivosti vliv na výpočet mo a na
vyrovnané hodnoty. Prověříme, dají.li se předpokládat
tyto tři možnosti:
IX) Budou-li naměřené hodnoty blízko skutečným,

budou jim blízko i vyrovnané hodnoty a mo vyjde
malé.
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f1) Naopak budou·li naměřené hodnoty nakupené
někde na okraji intervalu spolehlivosti, bude·li
ma > *ma a vyrovnané hodnoty značně odlišné od
skutečných.

y) Zda v případě náhodného rozložení měřených hod·
not v rozmezí intervalu spolehlivosti vyjde ma
blízké *mo a jak se budou chovat vyrovnané hod-
noty.

Z jiných vlivú je třeba uvážit, zda u některé (nebo
i více) měřené veličiny nebyla chybně odhadnuta její
přednost a tím chybně stanovena její střední chyba
a váha. Případný vliv systematických chyb nehudeme
v tomto článku zkoumat.

Pro vyslovení závěrů se řešilo velké množství pří.
kladú, pro které byly menší soubory měřených hodnot
simulovány metodou "Monte Carlo". Správné hodnoty
~ jejich přesnosti byly zvoleny a jsou tudíž známé.
Rešily se příklady na vyrovnání měření přímých a pod-
mínkových pro "tcjnorodé i nestejnorodé veličiny.
Konkrétně se vyrovnával trojúhelník se všemi měře-
nými prvky (3 úhly, 3 délky) a výšková síť sestávající
ze dvou uzavřených polygonů připojených na 2 pevné
body. Kromě vyrovnaných veličin se propočetly sku-
tečné zbytkové chyby vyrovnaných veličin e;, součty
[pec], [pvv], [pc' e'] a z nich odpovídající střední chyby.
Z rozboru tohoto materiálu se došlo k těmto závěrům:

a) Rozmístění měřených hodnot na intervalu spolehli-
vosti má samozřejmě vliv na výsledky vyrovnání, ale
zákonitost není zřejmá. Evidentrú je pouze případ,
kdy měřené hodnoty jsou blízké skutečným. Pak i vy-
rovnané hodnoty mají tutéž vlastnost.

b) Vliv výběru na výpočet odhadu mo je různý. Pro-
jevila se pouze závislost lX), ale nikoli oboustranně.
Při malém mo nemusí jít o "dobré vyrovnání". Zá·
vislosti m, y) nebyly prokázány. Někdy předpoklad
byl splněn, jindy ne.

c) Byla odvozena závislost: [pe'e'] = [pec] - [pvv]
a z ní závěr, že pro posouzení kvality vyrovnání je
rozhodující nikoli velikost [pvvJ, ale její odchylka od
[pec 1. Tuto ovšem v praxi nemůžeme zjistit a tudíž
ani tímto způsobem otestovat "kvalitu" vyrovnání.

d) Z úvahy o působení systematického vlivu byly
odvozeny korekce vyrovnaných hodnot (pro docílení
předpokládané platnosti mo ~ *mo), které by zpra-
vidla vylepšily vyrovnání, kdybychom dovedli správně
rozhodnout o znaménku korekce, což ale nemůžeme.
Platnost mo = *mo můžeme docílit i úpravou vah
(aniž bychom měnili přesnost měřených veličin), ale
vyrovnané veličiny, ani jejich střední chyby se tím
nezmění.

e) Chybné stanovení přesnosti jedné veličiny se nemúže
rozhodující měrou v rozdílu *mo - mo projevit. Tento
rozdíl pro všechny naše příklady (3 nutné, 2-3 nad-
bytečné veličiny) i když byl velký, zústal neprůkazný,
neboť nepřekročil interval spolehlivosti ±2 p.o' Chybné
stanovení přesnosti všech veličin je nepravděpodobné.

Pro lepší ilustraci je ~řipojen obrázek 1. Ten je
sestaven pro dvě vyrovnání, a to pro vyrovnání výš-

kové sítě (ad a) a pro vyrovnání trojúhelníka se všemi
měřenými prvky (ad b). Vždy nad sebou jsou pro jed.
notlivé simulované výběry zobrazeny: ve vrchní části
velikost tří středních chyb vypočtených z rúzných
vzorců, a to z oprav, ze skutečných chyb a ze zbytko.
vých chyb. Aby byly jednotlivé hodnoty rozeznatelné
jsou spojeny různými typy čar. Průběh těchto čar tudíž
nic nevyjadřuje, ale jen usnadňuje orientaci v obrázku ..
Ve spodní části obrázku lze vyčíst u každého výběru
rozptyl měřených hodnot a rozptyl vyrovnaných hod-
not kolem správných hodnot lf graficky ztotožně-
ných do jednoho bodu l** (v obr. 1 označeno dvěma
pruhy).
Z tohoto vyobrazení je vidět i vyrovnávací efekt.

U vyrovnání a): jednostranně vychýlené výbčry II,
12, 14, 15,17 se vyrovnaly doM'e, což ukazuje i vrchní
část obrázku, kde tečkované hodnoty (vypočtené ze
zbytkových chyb) jsou značně menší než např. čár-
kované (vypočtené z původních skutečných chyb).
Výběry blízké skutečným hodnotám, např. 13, 16 se
už lépe nevyrovnaly. Ve vrchní části obrázku jsou
všechny tři střední chyby nepatrně odlišné.
U vyrovnání b) - tj. vyrovnání různorodých veličin-
se skoro žádný vyrovnávací efekt neprojevil. Pouze
u výběrů č. 7, 15, 16 ukazují křížky (vyrovnané hod-
noty) oproti tečkám (měřené hodnoty) zlepšení a též
tečkovaná střední chyba (ze zbytkových chyb) je
mal8.. Tato situace se ale vůbec neodrazí ve velikos-
tech ma.

Na základě vztahu ma a *monelze u námi zkoumal1ých
příkladů rozhodnout o kvalitě vyrovnání, zvláště
u vyrovnání různorodých veličin. Malé ma nemusí
vypovídat o dobrém vyrovnání. Pokud platí na jisté
hladině významnosti vztah *mo- 2 P.o< ma < *mo +
+ 2 #0 (a pro malý počet nadbytečných měření je to
interval dosti široký), nelze usuzovat na žádnou mimo-
řádnost a vzhledem k náhodnosti hodnoty mo ani hle-
dat zákonitost. Závěry bude třeba ještě ověřit na
vyrovnání rozsáhlejších úloh, napi'·. na vyrovnání
větších sítí.

[1] FYMANOVÁ, D.: Vliv poměru *mo/mo na kvalitu
vyrovnání. Diplomová práce, Praha 1988. ČVUT.
Fakulta stavební.

[2] HAMPACHER, M.: Otá24ka r024měrů vah. Geode-
tický a kartografický obzor, 29 (71), 1983, Č. 3,
s. 62-64.

[3] SILAR, F.: Matice přesnosti a jednotkový standard
přesnosti. Geodetický a kartografický ob24or,30 (72),
1984, Č. 8, s. 175-180.

Lektoroval:
Ing. Frantilek Šilar. CSc .• VÚGTK
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Ke středním chybám a "kvalitě"
vyrovnání

Ing. Frantilek Šilar, csc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Zdiby

(Poznámky k pl~edchozímu článku Ing. Dagmar Fymanové ce E(L*). Platí:
a Ing. Miroslava Hampachera, CSc.)

1. Ze známých způsobů vyrovnání (přesněji řečeno za ad a)
základních lineárních modelů procesu měření podle
L. Kubáčka [2]) vybereme dva typické způsoby, při
čemž použijeme obecně známou Hymboliku.
a) Model nepřímého měření vektorového parametru

(vyrovnání zprostředkujících měření, Gauss-Markovův ab b)
model):

Lineární nevychýlené a sdružené efektivní odhady:

x* = (ATPA)-l ATPI, x* e Rk, I E Rn,
R(A = An.d = k< n,

1* == A(ATPA)-l ATPI, 1* E Rn.

Vektory x*, 1* jsou realizacemi náhodných vektorů
X*, L* s kovariančními maticemi

E(X*) = 0'5(ATPA)-1,

E(L*) = 0'5A(ATPA)-1 AT,

kde 0'5je zvolený jednotkový standard přesnosti.

b) Model přímého měření vektorového parametru se
systémem podmínek (podmínkové vyrovnání):
Lineární nevychýlený a sdruženě efektivní odhad

1* = [I - p-l BT(BP-l BT)-l B] 1-
_ p-l BT(BP-l BT)-l b,

1* E Rn, b E Rq, R(B = Bq.n) q = sn, (5)

splňuje q podmínek tvaru

b +- BI* = O. (6)

Vektor 1* je realizací náhodného vektoru L* s kova-
rianční maticí

E(L*) = 0'5[P-l- p-l BT(BP-l BT)-l BP-l]. (7)

Kovariallční matice (3), (4) a (7) jsou jednoznačným
a dostatečným podkladem pro vyjádření přesnosti
vyrovnaných hodnot neznámých i měřených veličin
kterýmkoliv parametrem přesnosti. Múžeme tedy
mluvit o jednoznačně stanovené přesnosti vyrovna-
ných veličin.
.Jestliže výsledky měJ'ení li (i = I, ... , n) pokládáme

za realizace náhodných veličin Li s variancemi O'r =
= (J~/Pi' pak lze efektivnost vyrovnání, tj. přínos
vyrovnání ke zvýšení přesnosti měřených veličin,
vyjádř'it poměrem

n

~ P·iO'T
i=1
n

~ PiO'(Lt)
i~l

O'(Lt) = 0'0 Y{(A(ATPA)-l AT};i,

h=~.
n

L* VI I0'( d = 0'0 - - --Z {BT};; p-l {Bii} ,

Pi Pi

h = n-q .
n

Tyto známé vzorce jsme uvedli proto, aby bylo patrné,
že o kvalitě vyrovnání se rozhoduje apriori, tj. ještě
před zahájením procesu vyrovnání.

2. Při vyrovnání obvykle vystupují tyto skaláry:
a) 0'0 (označený *mo) - konstanta vyjadřující apriorní

hodnotu základní střední chyby 0'0 = O'i i-té měřené
veličiny, u které byla zvolena jednotková váha.
Nazývá se proto základní jednotkovou střední chy-
bou a· její kvadrát 0'5jednotkovým standardem přes-
nosti.

b) mo (označovaný též 0'0) - zvolený systémový para-
metr vyrovnání bez ohledu na hodnoty a přesnosti
měřených veličin. Slouží k výpočtu vah měřených
veličiu Pi = mUO'r·

c) m~ (označený mol -- vypočtená hodnota empirické
(výběrové) jednotkové střední chyby, která je od-
hadem zvolené konstanty 0'0 (parametru mol. Je
realizací náhodné veličiny Mo a její kvadrát m~2
realizací náhodné veličiny M'5, která má rozdělení
pravděpodo hnosti

M2,...., 0'5 x2 (n - k),
o n-k

kde x2(n - k) je X2 - rozdělení s (n - k) stupni
volnosti. Pro její střední hodnotu E[M5] a varianci
0'2(M5) platí

2 9 2~E[ .•l'l~l = O'(j, (J2(.11'15)= --~ (10)n-k
Lze tedy použít pro výpočet hodnoty základní střed·
ní chyby O'(Mo) náhodné veličiny Mo (hodnoty
střední chyby střední chyby) přibližný vztah

0'0
O'(.Mo) ""3-=y===

2(n -- k) ,

s jehož pomocí lze stanovit konfidenční interval
pro odhad m~.
Úlohou m~ je tedy aposteriorní overení, zda jsou

splněny apriorní předpoklady o měřených veličinách
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vstupujících do vy~ovnání. Při tom se testuje na hla-
dině významnosti lX statistická hypotéza Ho: m~2=
= 0'5 proti alternativě Hl : m~2 -=ft 0'5, při čemž test
je založen na veličině m~!O'o'

3. Z předchozího vyplývá, že přesnost vyrovnaných
hodnot neznámých i měřených veličin je vyjádřena
vzhledem ke zvolenému jednotkovému standardu přes-
nosti 0'5. Je·li hodnota tohoto standardu totožná s hod-
notou variance O'~ příslušející k i·té měřené veličině,
pak je přesnost vyrovnání vztažena k přesnosti určení
hodnoty i-té měřené veličiny. Nelze tedy porovnávat
přesnost vyrovnaných hodnot veličin z různých vy-
rovnání, nejsou-li u těchto vyrovnání vytvořeny před-
poklady o volbě společného jednotkového standardu
přesnosti pro výpočet vah. Při tom volba standardu 0'5
nemá vliv na efektivnost vyrovnání, jako to vyplývá
z (8).
Zvolená konstanta 0'0 (popř. mo) nevyjadřuje tedy

kvalitu vyrovnání a jak je správně uvedeno v citova-
ném článku, nemůže tuto kvalitu vyjadřovat ani empi-
rická hodnota m~,která je odhadem 0'0' Je-li na zvolené
hladině významnosti zamítnuta hypotéza Ho (viz
vpředu), vzniká podezření, že některé z hodnot měře-
ných veličin obsahují systematické nebo hrubé chyby.
K jejich odhalení je třeba volit některou vhodnou me-
todu, při čemž ani hodnota m~ ani hodnota poměru

m~/O'o k tomu neposkytují potřebné informace. Na-
víc ani přijetí hypotézy Ho nemusí znamenat, že
nepůsobí systematické chyby i větších hodnot. Dá se
totiž dokázat (důkaz přesahuje rámec těchto pozná-
mek), že při určitém tvaru matice A, popř. B (viz
vpředu) může být hypotéza Ho přijata i v případě, že
hodnoty měřených veličin jsou zatíženy hrubými nebo
systematickými chybami, protože se tyto chyby ne-
projeví v opravách. Jestliže matice A; popř. B, vy·
hovuje určitým předpokladům, pak k tomuto případu
nemůže dojít, jako je tomu např. u dostatečně "tu-
hých" geodetických sítí.

LITERATURA:

[I] KUBÁČEK, L. - PÁZMAN,A.: Štatistické metódy
v mera.ní. Bratislava, Veda, 1979.

[2] KUBÁČEK, L.: Základy teorie odhadu. Bratislava,
Veda, 1983.

[3] HAMPACHER, M.: Otá~ka rozměrů vah. Geode·
tický a kartografický ob~or, 29 (71), 1983, Č. 3,
s. 62-64.

[4] ŠILAR, F.: Matice přesnosti a jednotkový stan-
dard přesnosti. Geodetický a kartografický obzor,
30 (72), 1984, Č. 8, s. 175-180.

[5] ŠILAR, F.: Teorie jakosti měření I. Praha, Dům
techniky, 1988.

K problematice výstavby
automatizovaného informačního systému
geodézie a kartografie v ČSFR

Ing. Miroslav Roule, CSc.,
Český úl'ad geodetický a kartografický

Obor geodézie a kartografie od nepaměti zabezpečuje
informace o lokalizaci vybraných jevů a procesů,
o územní realitě. Dosud v analogové formě -- formou
map. Usnesením vlády ČSSR č. 20/1973 o "zdokona-
lování a racionalizaci informačních soustava operspek.
tivá.ch jejich integrace" bylo oboru geodézie a karto-
grafie uloženo "vytvořit informační systém geodézie
a kartografie jako celostátní systém zahrnující infor-
mace o nemovitostech a půdním fondu a umožňující
lokalizovat vybrané sociální, technické a ekonomické
jevy a procesy".
Projekt vytváření tohoto informačního systému

včetně jeho počítačové podpory byl zpracován společ.
ně Českým úřadem geodetickým a kartografickým
(ČVGK) a Slovenským úradem $eodézie a kartografie
(SUGK) [1]. Byl projednán v Ceské i Federální sta-
tistické radě v roce 1974 a byl posouzen kladně
(ČSÚ č. j. 334/1976 • 10 ze dne 31. 3. 1976). Jednalo se
o první pokus o postupný přechod od analogových
informací na informace digitální.
Výsledky široce pojatého výzkumu dané problema.

tiky [2] byly v provozní praxi realizovány jen dílčím
způsobem. K plnému prosazení tehdy chyběly zejména

výraznější společenské impulsy a nedostatek adekvá tn
techniky.
První verze informačního systému geodézie a karto-

grafie byla proto realizována jen prostřednictvím
tzv. racionálního systému evidence nemovitostí (zá-
kon č. 22/1964 Sb. a vyhláška č. 23/1964 Sb. ve znění
vyhlášky č. 133/1965 Sb.). Tento systém, který vláda
ČSR vzala na vědomí svým usnesením č. 24/1977, řešil
především problematiku informací o nemovitostech
a půdrúm fondu včetně automatizace na tomto úseku.
Ve spolupráci s Federálním statistickým úřadem byl
vydán "Jednotný číselník prostorových jednotek",
který ve vazbě na vyhlášku č. 120/79 Sb. definuje
"územně technické jednotky" (stále statistické obvo-
dy), "základní územní jednotky" (katastrální území)
a "základní sídelní jednotky" (urbanistické obvody)
jako základní prvky prostorové identifikace ve všech
informačních soustavách státu včetně automatizo-
vaných informačních systémů. Počítačově ovlada·
telný racionální systém evidence nemovitostí byl zalo-
žen a je nyní veden na celém území ČSFR (obr. 1).
Uvedeným způsobem naplněné usnesení vlády ČSSR

č. 20 z roku 1973 se v průběhu dalšího vývoje našeho
hospodářství ukazuje v současné době jako neposta-
čující, zejména na úseku zabezpečení lokalizačních
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informací .. Jak napf-. vyplývá z usnesení vlády ČSR
ř:. 30/1986 "ke zprávě o zabezpečení úkolů pH vy tvá-
i'cní a realizaci automatizovaného informačního systé-
mu národnkh výború (AISNV) v ČSR a jeho dalším
rozvoji v 8. pětiletce", je výstup ovladatelný automa-
tizačními prostř'edky požadován do budoucna. i na
úseku lokalizačIÚeh informací. Dokazuje to konečně
stav v celém světě, kde nastupuje období "průmyslo-
vě" zavádčných teritoriálně orientovaných informač-
ních systémů (obecně se označují jako geografické
informační systémy _. GIS). V poslcdním období
tcnto požadavek nabývá v ČSFR na významu i v sou-
vislosti s postupnou realizací státIÚho cílového pro-
gramu ,,2000 automatizovaných inženýrských praco-
višť" (AlP 2000). Přistoupilo se proto k dalšímu roz-
pracování a zdokonalení v této oblasti.

Cílem je dosáhnout toho, aby jednotná, počítačově
ovladatelná digitálIÚ informačni báze zabezpečila, že
by jednou určené souř'adnice reálného objektu byly
všestranně využitelné a platné až do fyzického zániku
tohoto objektu. Pro tyto účely byl vyvinut modulově
orientovaný programový systém MAPA-2, který za-
bezpečuje dávkovým způsobem na počítačích řady
JSEP-2 automatizované zpracování digitálIÚ "Zá-
kladní mapy ČSFR velkého měřítka" s čí8'elným výstu-
pem do báze dat a grafickým výstupem přes automatic-
ké koordinátografy (např'. Digigraf 1208, obr. 2). Pro-
vozně byl tento systém nasazen v roce 1988 a zpraco-
val již přes 330 mapových listů v ČSFR [3J. Další
možná racionalizace tohoto postupu závisí: v současné

době zejména na dalším hardwarovém vybavení na
vyšší kvalitativní úrovni. Jedná se především o poH-
zení a zvládnutí kartograficky orientovaných gra-
fických interaktivních počítačových stanic (obr. 3)
a jejich začlenění do výrobního cyklu map [41.

Je zřejmé, že logickým vyústěním všech dosud získa-
ných praktických výsledků v této oblasti jsou snahy
o spojeIÚ existujících provozních automatizovaných
systémů do databázově ovladatelného automatizo-
vaného inforrnačníJ/o systému geodézie a l.:artogrufJe
(AISGK).

Cílem je v ČSFR postupně vytvořit jednotnou, po-
čítačově ovladatelnou "zdrojovou" geodetickou a kar-
tografickou informační bázi jako východisko pro
všechny teritoriálně orientované informační systémy
ostatIÚch oborů národního hospodářství a pro mapová
díla v tlSFR.

Koncepce výstavby AISGK byla zpracována s vy-
užitím všech dostupných našich i zahraničních mate-
riálů. Bylo prosazeno pokračování přerušeného vý-
zkumu dané problematiky s tím, že jsou výsledky
tohoto resortlúho výzkumu paralelně ověřovány
v podmínkách resortIÚch organizací [5]. Aspekty pro-
jektu výstavby AISGK jsou soustavně projednávány
v ČSFR [6], [7] i konfrontovány v zahraničí [8],
[9], [10].

ŘešeIÚ výstavby AISGK bylo přijato na XIII. kon-
ferenci GSSS jako součá"t jednoho z cílových dlouho-
dobých rozvojových programů meziná!:'odnÍ'l0d.ecko·
technické spolupráce spo!ečensTv( 3,'.,; >f.,,)(} q (Jm,
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že geodetická služba ČSFR byla vybrána, aby na tomto
úseku plnila funkci mezinárodního koordinátora.

V dané oblasti byly rovněž navázány první kontakty
s geodetickou službou Rakouska. Základní principy
funkce a uspořádání projektovaného AISGK jsou dále
uvedeny.

AISGK je projektován jako jednotný celostátní in-
formační systém vedený na resortní výpočetní tech-
nice v ČR orgány a organizacemi resortu ČÚGK,
na území SR resortu SÚGK. Funkcí AISGK bude
shromažďování, uchovávání, zpracování údajů a po-
skytování informací, které jsou předmětem a finál-
ním produktem činnosti oboru geodézie a kartografie
ve smyslu zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a karto-
grafii. AISGK bude budován a udržován postupně
v územních oblastech odpovídajících společensky zdů-
vodněným potřebám a požadavkům.

Fond údajů AISGK bude obsahovat informace o evi-
denci nemovitostí (státním katastru) a lokalizaci, které
popisují současný stav územní a právní reality s ča-
sovým zpožděním, potřebným pro sběr, zpracování
a uložení těchto údajů do informačních souborů. ,Jeho
součástí nebudou údaje vyjadřující budoucí - pro-
jektovaný stav reality. výstupy z AISGK budou
poskytovány v grafické, písemné nebo digitální formě,

umožňující další přímé zpracování výpočetní techni-
kou nebo počítačovou grafikou. Údaje nad stanovený
obsah AISGK a speciální výstupy budou poskytovány
v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vazby
tohoto "zdrojového" AISGK na jiné informační systé-
my budou založeny na dohodnutých jednotných prin-
cipech klasifikace a identifikace objektů.

Obsahem AISGK budou čtyři základní informační
soubory:

Soubor bude obsahovat údaje o bodech československé
trigonometrické sítě, o bodech československé jed-
notné nivelační sítě a o bodech československé gravi-
metrické sítě.

Budou to zejména:
- základní údaje o druhu a označení bodů,
- souřadnicové, výškové a tíhové údaje,
- údaje o stabilizaci, signalizaci a ochraně bodů,
- další doplňující údaje.

Údaje o základním bodovém poli budou vedeny na
centrální výpočetní technice na úrovni ústřední do-
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kumentace. Údaje o podrobném bodovém poli budou
vedeny na výpočetní technice středisek geodézie na
úroyni všeobecných dokumentací, datové báze budou
postupně obousměrně propojeny.

3.2 Informační soubor evidence nemovitostí
(ISEN)

Soubor bude obsahoyat údaje písemného operátu
evidence nemovitostí podle zákona č. 22/64 Sb. a vy-
hlášky č. 23/64 Sb. ISEN budc mít přímou vazbu na
informační soubor lokalizace a bude obsahovat zejmé-
na:
- údaje o prostorových jednotkách,
- údaje o nemovitostech a púdním fondu,
- údaje o uživatelských a vlastnických vztazích,
- doplňující údaje a kódy.

Většina uvedených dat je založena a vedena na úze-
mí celého státu. V rámci přechodu na formu AISGK
budou údaje převedeny pod systém ř'ízení báze dat
IDMS, doplněny o vlastnické vztahy a provedeny
úpravy, vyplývající z nové politicko-společenské si-
tuace státu, která vyústí v novou legiRlativní úpravu
ve formč "státního katastru nemovitostí". Údaje
budou v budoucnosti vedeny ve dvou úrovních -
okres (oblast), centrum (např. i zemské) s tím, že tě-

žiště vedení ISEN formou distribuovaných bází dat
bude v místech vzniku informací, na střediscích geo-
dézie, po jejich technickém dovybavení.

3.3 Informační soubor lokalizace (ISL)

Soubor bude obsahovat údaje o globální lokalizaci
prostorových jednotek a objektů, vyjadřujících v sou-
řadnicích státního systému jejich polohu. Jedná se
o definiční body objektů (těžiště) a registr souřadnic
podrobných bodů obvodu objektů (RES). Pro spole-
čensky významná a exponovaná území (především
území center regionálních aglomerací) bude soubor
obsahovat podrobnou lokalizaci, vyjadřující v souřad-
nicích státního systému umístění objektů, jejich tvar
a rozmčry a umožňující jejich přímé automatizované
zobrazení na úrovni podrobnosti Základní mapy ČSFR
velkého měHtka.

ISL bude budován a udržován v pHmé návaznosti
na ISEN a jeho součástí budou zejména:
- údaje o prostorových jednotkách,
- údaje o objektech (včetně pozemkových parcel),
- údaje o spojnicích podrobných bodů (hranicích),
- údaje o podrobných bodech polohopisu,
- doplľíující údaje (především kvalitativní údaje o ob-

jektech).
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ISL bude vznikat geodetickými, fotogl'ammetrický-
mi a kartometrickými metodami pE tvorbě Základní
mapy ČSFR velkého měřítka.
Globální lokalizace ve formě datového souboru

RES byla v současné době založena a je udržována na
vybraných lokalitách na území ČR v rozsahu
cca 13,5 miliónu podrobných bodů polohopisů s oče-
kávaným každoročním přírůstkem cca 1 milión bodů.
Globální lokalizace ve formě datového souboru de-
finičních bodů parcel (registr ex) byla založena a je
udržována na celém území hl. m. Prahy. Datové sou-
bory podrobné lokalizace ISL v současné době vznikají
rovněž na území hl. m. Prahy. Experimentální vý-
stavba ISL je realizována v přímé integraci s infor-
mačním okruhem technického vy-bavení Městského
informačního systému hl. m. Prahy - MIS, IOTVY
(obsahující Digitální technickou mapu Prahy _.
DTMP) na základě dlouhodobé dohody o spolupráci
NVP a ČÚGK ze dne 25. listopadu 1986 a usnesení
vlády ČSR č. 30/1986. Jednotlivé soubory ISL
a MIS-IOTVY jsou vedeny na centrální výpočetní
technice a počítačové grafice Geodetického a kartogra-
fického podniku v Praze. Od konce roku 1990 se před-
pokládá využití interaktivních grafických systémů
získaných v rámci státního cílového programu
AlP 2000.
Po ověření funkcí 18L v Praze lze pE existenci spo-

lečenských objednávek zakládat a vést ISL i na technic-
kých prostředcích zainteresovaných organizací oboru
s tím, že budou poskytovat lokalizační základnu pí'e-
devším pro digitální účelové mapy (např. digitální
základní mapu závodu apod.).

3.4 Informační soubor map středních měřítek
(ISMSM)

Soubor bude obsahovat údaje o základních a topogra.
fických mapách středního měřítka, a to zejména:
- údaje o konstrukčIúch prvcích a o popisu map,
- údaje o vodstvu, komunikacích, hranicích, reliéfu,

rostlinném a půdním krytu a o sídlech,
- údaje o dalších topografických objektech a jevech,
- doplňující údaje.

ISMSM bude budován s využitím převážně foto-
grammetrických a kartometrických metod a s využi-
tím informací dálkového průzkumu Země. ISMSM je
v souča~mé době ve stadiu úvodního projektování.

Modernizace sběru, zpracování, vedení a vydávání
geodetických a kartografických informací formou
AISGK umožní podstatně racionalizovat práce spojené
s pořizováním i využíváním těchto informací v ČSSR.
Například na úseku informací státní evidence nemo-
vitostí umožní zvýšit operativnost poskytování těchto
informací a vytvoří předpoklady pro jejich dlší zlev-
nění. Po převodu údajů evidence nemovitostí na po-
čítačové zpracování v 70. letech byla cena položky
přes 5 Kčs. V současné době v důsledku již zavede-
ných inovací je jen cca 1 Kčs.
Navíc modernizace přinese přímou počítačovou

ovladatelností zdrojových informací podstatné sní-

žení nákladú pro všechny uživatele v ČSSR. Například
na úseku lokalizačních informací každý z uživatelú,
který využívá těchto informací při práci s počítačovou
technikou (např. pracoviště vybavená v rámci progra-
mu AlP 2000), nebude v budoucnu muset před zahá-
jením vlastních prací vždy znovu digitalizovat ně-
kterou z dosažitelných grafických map, ale využije
přímo digitálních údajů zprostředkovaných na počí-
tačovém médiu. Ušetř'í tedy podstatnou část strojo-
vého času na zavádění vstupů, která není z hlediska
výkonnosti této techniky a ceny tohoto času při ma-
sovém nasazení zanedbatelná. Tyto vstupy předsta-
vují z celkových nároků na zpracování úloh cca 10 %,
a kdyby roční objem výkonů výpočetního střediska
vybraného pracoviště, které se opírá o lokalizační
informace, činil jen 3 mil. Kčs, dosáhnou úspory
vlastních nákladů tohoto uživatele hodnoty cca 300 tis.
Kčs ročně. Při existenci 100 takových pracovišť na
území ČR činila by úspora nákladú u uživatelú
částku 30 miliónů Kčs ročně.
Přímá propojitelnost zdrojových informací s infor-

mačním zabezpečením uživatelů přinese i vyšší užit-
nou hodnotu tčchto informací. Informace umožní vy-
loučit dosud existující vysoce nákladné duplicity a pod-
poří v této oblasti účinnou integraci navazujících infor-
mací při informačním zabezpečení ostatních oborů,
z nichž lzc bez nárokú na úplnost uvést:

- jednotnou soustavu sociálně ekonomických infor-
mací,

- automatizovaný informační systém národních vý-
borů,

- integrované informační systémy o území a automa-
tizované zpracování územně technických údajů,
zejména systémy řízení územního rozvoje v ČSFR,

- automatizované systémy projekčních činností,

- požadavky na informace vyplývající z přestavby
závažných právních předpisů podle požadavků
federálních a republikových orgánů,

- integrované informační soustavy o životním pro-
středí a monitorování životního prostředí,

- požadavky na zabezpečení obrany a bezpečnosti
státu.

V příštím období budeme usilovat o to, aby se výzkum
výstavby AISGK, jako zdrojového informačního systé.
mu, stal součástí státního programu rozvoje informa·
tizace čs. společnosti [lIJ. Tato změna povede k pře-
chodu od dosavadních více méně resortních zájmú
k celospolečenskému uplatnění dosažených výsledků.
Umožní excerpovat nejnovější poznatky z oblasti
výstavby "geografických informačních systémú" ve
vyspělých státech světa, především cestou mezinárod-
ní vědeckotechnické spolupráce se sousedními státy
Evropy, zejména pak s Rakouskem a SRN, kde byly
výchozí historické podmínky na daném úseku téměř
shodné a kde bylo v dané oblasti dosaženo výrazných
úspěchů. Uvedená. změna dále umožní ověřovat dosa-
žené výsledky výzkumu celostátně, v podmínkách
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integrace s obdobnými systémy ostatních oborů ná-
rodního hospodářství. V neposlední řadě bude i ga-
rantovat, že se již nebude opakovat situace ze 70. let,
kdy výsledky náročného výzkumu nenašly plné reali-
zační uplatnění v provozní praxi. Naopak umožní
účinně reagovat na reálné společenské požadavky
všech potenciálních uživatelů a tím objektivně kvan-
tifikovat potřebu nezbytných neinvestičních a inves-
tičních prostředků na provádění příslušných geodetic.
kých a kartografických prací, prováděných ve státním
zájmu. S využitím celostátního pohledu rovněž umožní
správnou specifikaci nezbytného technického vybave-
ní, zejména na úseku chybějící výkonné, kartogra-
ficky orientované interaktivní počítačové grafiky,
která je nezbytná pro racionální vedení (aktualizaci)
datových bází AISGK i na úseku předpokládaného
zavádění prostředků dálkového přenosu dat.
Ostatní rozvojové potíže, spojené s výstavbou

AISGK, nebudou pro provozní organi~ace oboru geo-
dpzie a kartografie nepřekonatelnou překážkou. Zejmé-
na současná organizační úroveň pracovišť oboru a je-
jich více než dvacetileté zkušenosti s aplikací automa-
tizač'ních procesů umožní uvedenou inovaci při zpra-
cování, organizaci a poskytování zdrojových informací
plynule zvládnout. Umožní zabezpečovat v budoucnu
státní službu oboru všem potenciálním uživatelúm na
nové, kvalitativně vyšší úrovni. Umožní přiblížit obor
geodézie a kartografie v ČSFR dosažené úrovni ve
vyspělých státech světa a postupně realizovat histo-
rický přechod od tradičních analogových k digitálním
formám zpracování a poskytování informací. Ve vý-
znamu zdrojových informací nepřímo lJÍ"ispějek rych-
lejšímu rozvoji ostatních teritoriálně orientovaných
informačních sysMmů v ČSFR a k absolutní llSpoře
vynakládaných státních prostředků.
Intenzívní výí.kumné i provozní práce na realizaci

projektu AISGK je nutné prosadit bez odkladú,
okamžitě. V opačném případě by mohlo jen např. na
úseku ISL dojít k takové situaci, že si budou příslušné
mapy do digitáhú formy převádět jednotliví uživatelé
- zejména projektové organizace, které byly v rámci
programu AlP 2000 dostatečně vybaveny počítačo-
vou technikou i grafikou, a uvedené očekávané přínosy
se celostátně změní v betbřehé plýtvání kapacitami
i prostředky s neadekvátními výsledky.
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Projektování geodetických měření
s podmínkou faktoru spolehlivosti

A. N. Suchov,
Moskva

Geodetická měření, podle jejich povahy, lze posoudit
podle ri'lzných kritérií. Při projektování různého druhu
měření se specialista setkává s alternativním problé-
mem ph optimálním stanovení parametrů měření.
Platí pravidlo, že při zlepšení jedněch charakteristik
sc zhoršují druhé. Proto se ve stadiu projektování
měření sestaví teoretické rozbory několika variant
měření a na jejich základě se stanoví přípustná množi-
na parametrů měření. V této množině se vyskytuje
podmnožina nezlepšovatelných, tzv. paretooptimál-
ních variant měření, které je nutno v praxi př'ijmout.
Úloha projektování měření se bezpodmínečně za-

kládá na náhodném charakteru faktorů, sestavujících
měhcký proces. Ten je možno ztotožnit s kybernetic-
kým systémem, jehož elementy jsou zmíněné faktory
(objekt měření, přístroj, observátor, vnější prostředí,
metoda měření).

V současné době se ve vědě i v praxi široce používá
systemový přístup k analýze studovaných jevů, jehož
základem je kompozice jednotlivých komponent v jed-
notný předmět studia. V této souvislosti je účelné
uvážit úlohu kompozice několika náhodných veličin,
svázaných funkční závislostí a obdržené výsledky
aplikovat na takové charakteristiky měření, jako je
stabilita a rozpětí měření. Takto se jeví následující
úloha: máme funkci množiny náhodných veličin, tj.

.Je třeba určit některé vlastnosti náhodné veličiny y
jako funkce vlastností náhodných veličin Xi' Možno
konkretizovat zadanou úlohu: určit hustotu rozdělení
veličiny y podle známých hustot náhodných veličin Xi'

Ta,to úloha je typická pro inžen)Tsko-geodetickou
práxi.
V klasických učebnicích teorie pravděpodobnosti

(např. [2]) se opětovně uvažovala úloha závislosti na
jedné náhodné veličině, tj. y = f(x). Jestliže q;(x) je
hustota rozdělení veličiny X, pak platí následující
rovnice pro hustotu náhodné veličiny y:

df}
q(y) = Ciii q;[O(y)] ,

kde f}(y) je funkce, inversní funkci f. Takto platí ro.v-
nice

Rovnice (2) v případě funkce dvou proměnných nabu-
de tvaru

noty a disperse funkcí jedné náhodné veličiny. Ph
rozvoji funkce y = f(x) v okolí bodu x = ,u v Tayloro-
vu řadu do prvních tří členů dostaneme

y = f(x) = f(fJ,) + (x - fJ,)!'(fJ,) +
+ (x -;!,U)2 !"(fJ,) + L1 , (5)

kde ,1 je zbytkový člen.

Střední hodnota vztahu (5) dá náslcdující rovnici

Jestliže je disperse náhodné veličiny dostatečně malá,
je možno přejít ke značně jednoduché rovnici

Podle rovnice (5) obdržíme rovnici pro dispersi

D(y) = D[f(fJ,)] + D(x - fJ,l!'(fJ,) ~ [f'(fJ,)]2 D(x).
(7)

Uvažujme aproximaci funkce n náhodných veličin.
Vyjdeme z funkce (1). Označíme pomocí a = (a],
a2, .•. , a,,) a a = (0']' 0'2' ••• , 0',,) vektory středních
hodnot i středních kvadratických odchylek náhodné
veličiny Xi' Funkci (1) rozvedeme v Taylorovu řadu
a dostaneme

y =!(x]'x2, ••• ,x,,) =f(a],a2, ••• ,a,,) +
+~ ()f(x) I (Xi - ai) +

1 {)Xi ",=a
1 " " ()2f(x) I+ - ~ ~ -- (Xi-ai) (xi-aj) +,1.
2 i=1 j=1 ()Xi{)Xi ",=a

S použitím střední hodnoty tohoto výrazu, se zře-
telem k nezávislosti náhodných veličin a při zanedbání
zbytkového členu dostaneme

1 " ()2f(x) I
M(y) =f(a],a2, ... ,a,,) +-2 .~ ~ D(Xi)'

,=1 uX, ",=a
(8)

D(y) = D[f(x)i",=al + D L~1()~~:)\",=a (Xi _. ai) ]

=i~1 [()~~) I",=JD(X). (9)

V předešlých rovnicích se vždy vyskytoval zbytkový
člen, který se v pracovních rovnicích zanedbává.
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n = 6 y = 0,80 tJ = 48° 16' 00,19"

I

aproximace
1. řádu 2. Mdu 3.Mdu

i ,1 a ua l~Ie G..L\1e ·Z u(Z) ·Z u(Z) ·Z u(Z)

I O 0,19 0,161 0,20 0,224 1,052 1,477 1,805 4,277 1,805 4,393
2 2 0,37 0,225 0,36 0,283 0,973 0,964 1,330 2,000 1,330 2,368
3 3 0,45 0,286 0,36 0,302 0,800 0,841 1,127 1,587 1,127 2,059
4 4 0,54 0,355 0,36 0,304 0,666 0,711 0,955 1,241 0,955 1,818
5 5 0,63 0,426 0,36 0,304 0,571 0,616 0,883 1,123 0,883 1,685
6 6 0,72 0,500 0,36 0,305 0,500 0,545 0,745 0,975 0,745 1,459

Při analýze měření z hlediska spolehlivosti vezmeme
v úvahu tyto parametry: stabilitu měření - X; roz-
pětí - x, vznikající v procesu měření následkem ne-
příznivého vzájemného působení faktorú podmínek
měření (napí'. výskyt anomálních výsledků). Stabilitu
možno charakterizovat odhadem centra rozdělení nej-
méně podlehajícího vlivu anomálních veličin (takovým
odhadem může být např. medián). V souvislosti s tím
je možno stanovit podmínku, podle které má měření
splnit projektované vlastnosti ([3]), tj.

podmiňuje pravděpodobnost toho, že měření v určité
oblasti neplní svou funkci.

Pro odhad spolehlivosti měření v etapě projektování
je účelné zkoumat následující funkci

X
Z=-,

x

dávající koeficient stability měření. S uplatněním
rozvoje v řadu dostaneme, pE označení středních
hodnot *X, *x

*X 1 *X
Z= -+-- (X -*X) + -(x-*x) +

*x *x *x

1 [ 2+ 2! - *x2 (X - *X) (x - *x) +

+ 2*X {x_.*X)2] + ~[~ (X _ *X) {x- *X)2_
*x3 31 *x3

6*X ] *X 1- -- (x -- *x3) - + - (X - *X) -
*x4 *x *x

*X 1
--(x-*x)-- (X -*X) (x-*x) +

*x2 *x2

*X+ *x3 {x - *X)2 +
+ (X-*X) (X-*X)2 *X{X_*x)3 (14)

*x3 *x4

Přechodem na střední hodnotu výrazu (14) dostaneme

*x *X *X
M{Z) = *x + *x3 D(x) - *x4 f.ta{x) (15)

kde #3 je třetí centrální moment. Podle rovnice pro
dispersi dostaneme

D{Z) = M {[*X + ~ (X - *X)-
*x *x

*X 1
- -' (x - *x) - - (X - *X) (x - *x) +

*x2 *x2

*X * 2 (X-*X) {X-*X)2+ .---a (x - x) + * 3
X X

*X (*X *X *X )]2}- - {x - *X)3- - +- (12 - - #3{X)
*x4 *x *x3 '" *x4

(16)

Při normálním zákoně rozdělení platí #3 = O, Il4 ="
= 3 (14, #5 = O,#6 = 15 (16. S uplatněním těchto vzta·
hů dostanou rovnice (15) a (16) tvar

*X *X
M{Z) = *x + *x3 D{x), (17)

D{Z) = D{x) + D{x) (*X2 + 3D{X» +
*x2 *x4

+ (D{X»2 (3D{X) + 8*X2) + 15 *X {D{X»3
*x6 *xs
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Jako číselný experiment byl proveden odhad přes-
nosti funkce (13) při následujících podmínkách. Ana-
lýze se podrobil výběr šesti měření horizontálních
úhlů metodou Struveho. Jako parametr stability mě·
ření byl zvolen medián Me jako nejvhodnější odhad
střední hodnoty. Jako faktor rozpětí byla zvolena
anomální hodnota (krajní člen řady), která se vyjádi'í
jako Wi = a + Aia. Zde a - pri'llllěr výchozího výběru,
a - střední kvadratická odchylka tohoto výběru,
A - parametr posunu, i = 1-6.Model obecného vý·
běru má tvar

f(x) = Yfl(a, a) + (I-Y)f2(a + ).a, a), (18)

kde x - náhodná veličina, Y - koeficient posunu
(v našem příkladě y = 0,80), [4]. Pro výpočty byly
přijaty parametry

1
2tp(Me) Vn '

kde tp(Me) - hustota rozdělení v bodě odpovídajícímu
mediánu.

V tab. 1 je obsažena aproximace parametrů normál·
ního rozdělení funkcí (13) podle rovnic (8) a (9) a pak
podle přesných rovnic (17), přičemž pro dispersi se
počítaly napřed první tři členy - aproximace 2. řádu,
a pak se počítal i 4. člen _. aproximace 3. řádu.

Výsledky provedeného experimentu ukazují, že
aproximace druhého a třetího řádu dávají věrohod·
nější odhad, když se berou v úvahu vyšší stupně para·
metrů rozdělení. Nad to, odhad podle klasických vzor·
ců se dostává vždy nižší, což je obzvláště dúležité pro
malé výběry.

Takto, podle rúzného druhu funkcí, charakterizují.
cích přesno$t, spolehlivo8t a kvalitu měI'ení, je účelné
používat rovnici (17).

LITERATURA:

(I] BŮHM, J.: Wahrscheinlichkeitsrechnung undmathe·
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Přeložil: Prof. dr. Ing. Josef Bohm, DrSc.,
Praha

Zaktivizovanie terminologickej činnosti
v odvetví geodézie a kartografie

Ing. Michal Petrovič, CSc.,
Výskumný ústav geodéz:ie a kartografie v Bratislave,

Ing. Jan Rambo...,ek,
Výz:kumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Zdiby

Matto:
Ak nevieš nazvat to, na éo mysliš
a éakáš pochopenie - sa mýliš.

Odborná terminológia je nevyhnutnou súčasťou nielen
vedecko·technického rozvoja, ale aj praktickej činnosti
daného odvetvia. Preto krátko po vzniku národných re·
zortov geodézie a kartografie boli pri ich ústred9-ých
orgánoch zriadené terminologické komisie - TK ČUGK
a TK SÚGK.

Ťažiskovým výsledkom koordinovaného posobenia
týchto komisií sú dosiar český "Slovník geodetického
a kartografického názvosloví" a slovenský "Slovník
geodetickej a kartografickej terminológie" ("SGKT").
Tieto vychádzali v tematických Zoviizkoch,postupne od
roku 1973 do roku 1986. Oba vydané slovníky - český
a slovenský - majú takmer identické členenie i obsah,
vytváraný vyše 5 tisíc heslami. Heslá (termíny a ich
výklady) sú v jednotlivých zviizkoch slovníka systema·
ticky usporiadané (členenie na "triedy" a "oddiely"),
pričom v závere zviizku je vždy abecedný register.
Jednotlivé zviizky majú označenie podra konvenčne sta·
novených tematických okruhov: Geodetické základy,
Pristroje a pom6cky, Mapovanie, Evidencia nehnuternos-
ti, Fotogrametrla, Inlinierska geodézia, Teória chýb

1& vyrovnávaci počet a Kartografia. Český slovník má
okrem týchto osmich tematických zviizkov aj súborný
abecedný register, ako osobitný zviizok.

Priprava nového terminologického slovnika

SGKT mal však už v čase svojho v7<nikuaj rad nedostat-
kov. S tým sa počítalo - už v úvode prvého zviizku
SGKT (v oboch národných mutáciách) Sil, predpokladalo
následné vydanie slovníka v upravenej podobe. Medzi·
časom, vzhradom na dynamický rozvoj odvetvia, SGKT
aj značne zastaral. Neuspokojuje nielen požiadavky
vedeckého a pedagogického charakteru, ale ani niektoré
potreby aktuálnej praxe. .'

V nadviiznosti na uvedené skutočnostl TK SUGK už
v roku 1986 prijala návrh n,a vydanie nového terminolo-
gického slovníka. V TK SUGK Sil, začala revízia SGKT
a bol spracovaný návrh technického pr9jektu nového
slovníka [1]. Zároveň aj v rezorte OUGK Sil, oživil
7:áujem o tvorbu nového terminologického slovníka.
V roku 1988 Sil, začali rokovania o spolupráci oboch TK
na tvorbe pripravovaného terminologického diela. Ná·
vrhy organizačného zabezpečenia tejto spolupráce, boli
prerokované na zasadaní Koordinačnej rady ČUGK
a SÚGK (KORA) v júni 1989. KORA konštatovala, že
považuje spoločné vydanie slovníka za aktuálnu a do-
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lcžitú a uložila prcdsedom TK ČÚGK a TK SÚGK pri-
praviť dohodu na schválenie obom úragom. TaIs .bola
dňa 26. 10. 1989 podpísaná dohoda SUGK a CUGK
o realizácii Terminologického slovníka gcodézic a karto-
grafie (TSGK).

TSGK sa pripravuje ako jednozvazkové dielo s abeced·
ným usporiadaním hesiel (termínov a ich výkladov)
podfa hlavných substantív termínov. Má čo najúplnejšie
obsiahnuť odborné termíny špecifické odvetviu geodézie
a kartografie a selektívne pojat odborné termíny zo
styčných oblastí a z príbuzných odborov nášho odvet-
via. Vefká pozornosť sa upriamuje na výber hesiel,
ktorých celkový počet sa obmedzuje na cca 6,5 tisíc.

Podfa dohody ČÚGK a SÚGK sa práce na TSGK majú
realizovať za týehto podmienok:
1) vydavatefom bude SÚGK,
2) v základnej časti TSGK budú termíny v slovenčine

a v češtine a výklady termín ov v slovenčine,
3) v registrovej časti TSGK budú iba termíny bez

výkladu, a to v slovenčine, češtine, angličtine a ruš-
tine,

4) TK SÚGK zabezpečí vypraeovanie slovenských ter-
mínov a ieh výkladov,

5) TK ČÚGK bude priebežne pripomienkovať výber
termín ov a spraeovanie ieh výkladov,

6) TK ČÚGK zabezpečí vypraeovanie ekvivalentov
termínov v češtine, v angličtine a v ruštine,

7) TK SÚGK bude pripomienkovať inojazyčné ekvi-
valenty slovenských termínov,

8) priebeh prác bude riadiť redakěná rada (RR) TSGK
v zložení:
predseda: Ing. O. Vojtičko, CSc. (SÚG-J5:)
podpredseda: Ing. V. SI8;.boch, CSc. ICUGK)
tajomník pre styk s TK SUGK: Ing. M. Petro-
vič, CSc. (Výskumný. ústav geodézie a kartogra-
fie v Bratislave - VUGK)

tajomník pre styk s TK ČÚGK: Ing. J. Rambou-
sek (Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Zdiby - VÚGTK)

vedúci grupy tematických skupín "G': ("geodetická
problematika"): Ing. J. Vanko (VUGK)

vedúci grupy tematických skupín "K" ("karto-
• grafická problematika"): Ing. D. Hrnčiar, CSc.

(VUGK), .
9) vytlačanie diela zabezpečí (i finančne) SUGK,
10) SÚGK bude ekonomi~ky zabezpečovať a zodpove-

da,ť za činnosť TK SUGK (body 4, 7),
II) ČUGK bude ekonomicky zabezpečovať a zodpove-

dať za činnosť TK ČÚGK (body 5, 6),
12) účasť členov ~R na jej ,činnost zabezpečia príslušné

úr!!,dy, t. j. SUGK a ČUGK,
13) SUGK zabezpečí realizáciu edície TSGK v súlade

s Rlatnými právnymi normami,
14) SUGK bude KORA ročne predpokladať informáciu

o postupe prác.

Inovácia terminologických komisii

RR TSGK bude pri svojej činnosti úzko spolupracovať
s oboma rezortnými TK. Tie boli v ostatnom čase re-
konštruované a v súčasnosti majú nasledujúce zloženie:

TKČÚGK:
Ing. V. Slaboch, CSc., (ČÚGK) - predseda; Ing. J. Ram-
bousek (VÚGTK) - tajomnik; In~. M. Herda, CSc.
(VÚGTK), Ing. O. ~efábek, CSc. (Ceské vysoké učení
technické, Praha- CVUT), Ing. S. Kádner, CSc. (Fede-
rální ministerstvo dopravy a spojú), Ing. J. Kouba, CSc.,
mjr. RNDr. L. Krlstln (Federální ministerstvo národní
obrany), Ing. K. Llbm (Geodetický a kartografický
podnik Praha - GKP), prof. Ing. Z. Marllik, DrSc.
(Vysoké učení technické Brno), Ing. M. Martlnek, CSc.
(Útvar hlavního architekta Praha), Ing. K. Maxmilián
(VúGTK), Ing. M. MlkAovský, CSc. (GKP), doc.
RNDr. L. Mucha, CSc. (Universita Karlova Praha),

Ing. J. Nellmann, CSc. (Ústav teorie informace a auto-
matizace ČSAV), doe. Ing~ Z. Novák, CSc. (ČVUT),
Ing. M. Petrovič, CSc. (VUGK), Ing. M. Plck, prSe.
(Geofyzikální ústav ČSAV), Ing. V. _Popov (QUGK),
Ing. V._ Sllcllánck (qKP), Ing. B. _Sídlo (VUGTK),
Ing. F. Silar, CSc. (VUGJK), Ing. J. Síma, eSg. (GKP),
PhDr. V. Vlková, CSc. (Ustav pro jazyk český CSAV) -
členovia.

TK SÚGK:
Ing. O. Vojtičko, CSc., (SÚGK) - predseda; Ing.
M. Petrovič, CSc., (VÚGK) - tajomník; doe. Ing.
V. Gregor, CSc. (Slovenská vysoká škola technická,
Bratislava - SVŠT), doc. Ing. M. Hájek, CSc. (SVŠT),
Ing; D. Hrněiar, CSc. (VÚGK), Ing. J. Kadllc, CSc.
(VUGK), Ing. J. Marek (Geodetický podnik Bratislava),
PhDr. I. Masár, CSc. (Jazykovedný ústav 1.:. Štúra
SAV), Ing. Z. Matula (Slovenská kartografia), doc.
Ing,. J. Mellchar, CSc. (SVŠT), Ing. J. Pecár, CSc.
(VUGK), Ing. J. Pravda, CSc. (Geografický ústav SAV),
Ing. Š. Priam, CSc. (VÚGK), Ing. J. Rambousek
(VÚGTK), doc. Ing. V. Staněk, CSc. (SVŠT), Ing.
S. Strečanský (Geodézia Bi'atislava), Ing. Š. Špaček
(Správ~ geodézie a kartografie Bratislava), Ing. J. Van-
ko (VUGK), kpt. Ing. J. VaAek (Vojenský kartogra-
fický ústav Harmanec), Ing. V. Vrzgula (Geodézia Bra-
tislava) - členovia.

Aktuálnos f angažovanosti širokej geodetlcko-
-kartograflckej verejnostl

Tvorba TSGK sa už začala. Výber odborných termín ov
sa má skončiť v roku 1990 a spracovanie inojazyčných
ekvivalentov slovenských termínov (v češtine, v anglič-
tine a ruštine), zároveň s vyhotovením definícií odbor-
ných termínov, sa plánuje uzavrieť v roku 1991.
K tvorbe TSGK uvíta jeho RR akékolvek podnetné

návrhy a pripomienky. Možno ich adresovať tajomní-
kom RR TSGK. Na ilustráciu problematiky odkazuje-
me napr. na otázku používania termínov "dialkomer"
a "dlžkomer".

LITERATÚRA:

[1] BARTOŠ, A. - HRNČIAR, D.: Návrh technického
projektu Terminologického slovníka geodézie a kar-
tografie. Bratislava, VúGK 1988.

Ing., Jaroslav Pruia vzpomma:
"Vraťme geodézii a kartografii
její význam"

Třiaosmdesátiletý Ing. Jaroslav Prúša je nepochybně
legendou čs. geodézie a kartografie. Ti starší pamatují
Ing. Prúšu jako předsedu Ustřední správy geodézie
a kartografie. Ta od roku 1954 až do konce roku 1968
zabezpečovala rozvoj geodézie a kartografie na území
oelého našeho státu. Ti mladší jméno bývalého šéfa
čs. geodézie a kartografie téměř neznají.
V roce 1969 byl Ing. Prúša vyloučen z KSČ a od té

doby nebylo jeho jméno záměrně připomínáno a dochá-
zelo dokonoe ke kuriózním případúm. Zatímco ke svým
osmdesátinám dostal bývalý představitel naší geodézie
a kartografie osobní blahopřání od tehdejšího místo-
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předsedy české vlády a též od ředitele Ředitelství dálnic,
kde v sedmde!;tátých a osmdesátých letech Ing. Průša
pracoval jako geodet, Český úřad geodetický a karto-
grafický si na kulaté narozeniny bohužel nevzpomněl.
Ani v našem časopisu nebylo ,výročí uvedeno. V prosinci
1989 byl vedením resortu ČUGK Ing. Průša plně reha-
bilitován a zároveň požádán, aby napsal historii geodé-
zie a kartografie za období, kdy ji řídil. Vzpomínky, do-
kumenty a poznámky vztahující se k té době, jsou
poučné i pro současnost, neboť právě znalost historie
našeho odvětví nám může pomoci orientovat se v dnešní
situaci.

Obr. 1 Ing. Jaroslav PrMa, bývalý předseda Ústřední
správy geodézie a kartografie (1954-1969)

V čem například, o tom nám vyprávěl Ing. Průša;
"Patrně znáte požadavek pracovníků Národního tech-
ni~kého muzea v Praze na uvolnění části budovy na
Letné, kde ve stísněných podmínkách nyní pracují geo-
deti a kartografové a další pracovníci dvou pražských
státních podniků Geodézie Praha a GKP Praha. Málo-
kdo však ví, že výstavbě samostatné budovy v Praze
se dříve věnovala značná pozornost. Například dvou-
patrový areál v Praze na Invalidovně se postavil přímo
pro účely geodézie- a kartografie. Některé místnosti
v tomto areálu mají dodnes zbytečně dvojité podlahy,
které byly vybudovány za účelem zaručení stability foto-
grammetrických strojů. Fotogrammetrická pracoviště
na Invalidovně však nikdy nebyla a budova slouží do-
dnes jiným účelům. Pracoviště geodetů a kartografů se
stěhovala velmi často z místa na místo. Ve Veletržním
paláci sídlící geodeti se stěhovali dokonce přechodně
jinam při každém veletrhu. Problémy byly nejenom
v Praze. Pro naše účely byla vystavěna budova pozděj-
šího sídla KV KSČ v Hradci Králové. Proto obyvatelé
tohoto okresu dodnes žádají o výpisy z evidence ne-
movitostí v nevyhovující budově vzdálené od centra
města. Vedle toho je nutné připomenout, že naopak
v jiných městech se výstavba dařila, například v Plzni,
v Českých Budějovicích a v Opavě, kde jsou budovy
dobře reprezentující náš resort."

To, že pracoviště geodetů a kartografů zejména v hlavním
městě neodpovídá významu jejich práce, není jediné smutné
dědictví minulosti.

Ing. Průša: "Za nešťastný krok pro samotné odvětví
geodézie a kartografie považuji ro'zdělení resortu geodé-
zie a kartografie na dva národní úřady v roce 1969.
Častokrát jsem se ptal sám sebe, copak se jinak mapuje
na Slovensku než v Čechách a na Moravě? Řídit geode-
tické a kartografické práce pro potřeby státu ze dvou
center může přinášet jedině celkové problémy."

Co považujete právě v této době za nejdůležitější?

Ing. Průša: "Vrátit geodézii a kartografii její význam.
Toho lze dosáhnout př'edevším zjednodušením Hzení

a :z.kvalitněním všech geodetických a kartografických
prací. Například na pracovníky okresních středisek geo-
dézie jsme doslova nahrnuli z hlediska jejich hlavní čin-
nosti tolik nedůležitých úkolů a výkonů, že se to muselo
logicky promítnout i na kvalitě jejich práce."

Veřejnost o geodézii a kartografii mnoho neví. Také chybí
vnější i vnitřní propagace práce ústředního orgánu geodé-
zie a kartografie.

Ing. Průša: ••Nejlepší propagací našeho odvětví budou
vždy dobré zkušenosti lidí s činností resortu. Tady roz-
hoduje, jaký máme přístup k lidem, kteří přicházejí
s nejrůznějšími žádostmi na středisko geodézie. Infor-
movanost mezi odborníky musí zajišťovat odborný ča-
sopis. V šedesátýoh letech jsem dbal na to, aby časopis
měl co nejlepší jméno. především u všech našich odborní-
ků včetně techniků v praxi. Nechal jsem si tehdy poradit
od profesionálních žurnalistů a proto brzo měl časopis
slušný ohlas dokonce i mimo obor. Pro naše povolání
jsem prosazoval záměrně užívání názvu geodet místo
používaného zeměměřič, neboť si myslím, že mezinárod-
ní název odvozený z řečtiny bude mít mezi lidmi větší
váhu. Časopis tehdy změnil název na dnešní Geodetický
a kartografický obzor. Vysvětlovat lidem prostě" čím se
geodézie zabývá a jak; pro ně může být užitečná, na to
jsme bohužel v nedávné době zapomínali."

Vaše práce v čele resortu geodézie a kartografie nebyla vůbec
snadná. Musel jste řešit řadu problémů, které se nedaly ani
předpokládat. Jaký jste měl recept?

Ing. Průša: "Bylo nezbytné se vždy obklopit odborníky.
Řadu prací jsem sice znal velmi dobře, neboť jsem je
dříve sám vykonával, ale přesto jsem, pokud to bylo
možné, chodil mezi lidi do provozů, do terénu sledovat,
co je nového. Kdo cestoval do zahraničí, musel se podě-
lit se svými zkušenostmi. Všem se mé metody práce ne-
líbily. Začátkem léta 1968 se sešli v zasedací místnosti
ČSD v Praze vybraní zástupci z různýoh organizací a žá-
dali mé odstoupení. Přišel jsem mezi ně a zeptal se jich
nejdříve, komu z přítomnýoh jsem někdy ublížil. Ne-
ozval se nikdo a tak jsem jim vysvětlil, že svá stanoviska
na určité problémy odvětví geodézie a kartografie ne-
mohu měnit podle toho, kdo ke mně přijde. Tvrdit
jednou, že černé je černé a podruhé, že černé je bílé, je
pro vedoucího řídicího pracovníka nerozumné. Zása-
dovost jsem vyžadoval i od svých spolupracovníků."

Ing. Jaroslava Průšu znají bývalí podřízení pracov-
níci jako vedoucího, který se dovedl pro věo i správně
rozčilit, vyhubovat, ale za chvíli o sporu nevěděl. Nechal
se přesvědčit argumenty a nikomu se nemstil za jeho
názor a snad také proto řada pamětníků na něj vzpomí-
ná s větší úctou než na jeho pozdější nástupce.
Ing. Jaroslav Průša se narodil II. 10. 1906 v Praze-Li-

booi. Celý svůj život věnoval odvětví geodézie a karto-
grafie a to zejména neúnavnou snahou o soustředění
odborníků tohoto odvětví do samostatného resortu.
Pokračoval tak ve snahách nestora čs. zeměměřičů
prof. Ing. Dr. tech. h. c. Josefa Petříka, který při za-
ložení Spolku českých zeměměřičů v roce 1912 vytyčil
pro čs. zeměměřiče hlavní úkoly. Jedním z nich, kromě
dosažení stejného postavení zeměměřických inženýrů se
stavebI}ími inženýry, bylo docílit soustředění zeměměři-
čů do Ustředního úřadu pro vyměřování. První soustře-
dění veřejného vyměřování se uskutečnilo vydáním zá-
kona Č. 82/1948 Sb., ze dne 16. 4. 1948. Vládním naří-
zením Č. 1/1954.Sb. bylo dovršeno soustředění zeměmě-
řičů zřízením Ustřední správy geodézie a kartografie
jako ústředního úřadu státní správy s vlastní samostat-
nou kapitolou ve státním rozpočtu. Zásluhou Ing. Průši
byla podněcována aktivita čs. geodetů a kartografů
v mezinárodních odborných organizacích (FIG, ICA
a MUGG). V roce 1960 například obnovil aktivní člen-
ství čs. fotogrammetrů v Mezinár"odní fotogrammetrickó
společnosti.

Ing. Ladislav Skládal, CSc., PÚDIS Prg,ha,
Ing. Petr Skála, ČUGK
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Z DĚJIN GEOD~ZIE
A KARTOGRAFIE

x. symposium "Z dějin geodézie
a kartografie"

Dne 6. března 1990 se konalo v budově Národního tech-
nického muzea (NTM) již desáté symposium "Z dějin
geodézie a kartografie". Toto symposium mělo být po-
řádáno v listopadu minulého roku. Vzhledem ke stávce
kulturních zařízení v té době, bylo jeho konání odloženo
na pozdější dobu. Přednášejíoí i řada stálýoh účastníků
se však přesto sešli a uspořádali diskusní forum.

Celodenní sympozium bylo věnováno památce histo-
rika, astronoma a popularizátora vědy PhDr. Zdeňka
Horského, CSc. Odeznělo na něm devět přednášek;
Jan Vít : Vzpomínka na Zdeňka Horské-

ho,
Emanuel Procházka: Dva výškopisné plány Prahy,
Miloš Diviš : Komenského mapy Moravy ze

sbírek NTM, .
Ondřej Jeřábek : 150 let fotografie a fotogram-

metrie,
Dušan Trávníček : Staré cesty na Vitorazskua

územní-vývoj této oblasti,
Olga Kudrnovská : Studium starých map na Slo-

vensku,
LudvI1{Mucha : Zikmund a Ferdinand Felkl,

spolumajitelé firmy J. Felkl
a syn,

Josef Švástal : Nejstarší známévyobrazeníVla-
šimi s románským kostelem
sv. Bartoloměje,

Josef Hůrský : Mapová pozůstalost P. J. Ša-
faříka.

Průběh symposia, ktaróho se zúčastnilo 42 osob, řídil
doo. Dr. Mucha. Přednášky měly tradičně dobrou úro-
veň, přednesené referáty byly doplněny obrazovými,
přístrojovými a diapositivními materiály, což velmi
přispělo k zajímavosti přednášek. Zvlášť je třeba vy-
zvednout dobrý nápad pracovn~ů muzea (Ing. Švejdy
a kol.), kteří před zahájením přednášek uvedli na video-
projekoi Dr. Horského v seriálu bratislavské televize
"Mých sedm divů světa".
Škoda, že tak zajímavá symposia, konající se jeden-

krát za rok, nejsou dost navštěvována geodety a karto-
grafy z praxe i škiol. Nebyl by to ztracený čas, jak se
někomu zdá. Historie totiž není mrtvá a může nám dát
mnohá ponaučení i podněty k lepšímu a odpovědnějšímu
řešení současných problémů.

Ing. Ondřej Jeřábek, OSc.,
Praha

III. celoitátna konferencia O diafkovom
prieskume Zeme (DPZ)
so zahraničnou účasťou

V dňoch 28. 2. - 2. 3. 1990 sa konala v Bratislave
III. celoštátna konferencia o DPZ na tému "Vyulivanie
údajov DPZ v národnom hospodárstve". Konferenoia,
ktorej spoluorganizátori boli Slovenský výbor Geode-
ticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS, Český výbor
společnosti geodézie a kartografie ČSVTS, Geografický
ústav SAV Bratislava, Výskumný ústav podnej úrod-
nosti Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav

Bratislava a Dom techniky ČSVTS Bratislava, sa konala
pod patronátom Ing. J. Horňanského, CSc., pred-
sedu Slovenského úradu geodézie a kattografie. Kon-
ferencie sa zúčastnilo 180 odborníkov z Ceskoslovenska
a 22 odborníkov zo zahraničia (Anglicko, Francúzsko,
Holandsko, Maďarsko, NDR, Pofsko a ZSSR).

Ciefom konferencie bolů dokumentovať doterajší stav
v oblasti aplikácií údajov DPZ pri riešení problémov
národného hospodárstva (najma v lesníctve, geológii,
pofnohospodárstve, vodnom hospodárstve a pod.), ako
aj problémov základného geovedného výskumu v Čes-
koslovensku. Uvedená tematika bola obsiahnutá v 4Qre-
ferátoch, z toho 11 referátov predniesli zahraniční
účastníci. Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia
a diskusia za okrúhlym sto lom na tému "Medzinárod-
ná spolupráca v oblasti DPZ", ktorú viedol Ing. J. Ko-
lář, CSc. Zo 2iahraničných účastníkov sa diskusie aktív-
ne zúčastnili dr. C. A. Legg z Anglicka, Ing. J. De-
negre z Francúzska, dr. N. J. J. Bunnik 2i Holand-
ska, dr. G. Remetey a dr. P. Winkler z Maďar-
ska, prof. K.-H. Marek z NDR, prof. B. Ney a dr.
A. Swiatkiewicz z Pofska a dr. I. L. Dmitrijev
zo ZSSR.

Po úvodných prejcvoch doc. Ing. J. Čerňan-
ského, CSc., Ing. J. Horňanského, CSc. a doc.
RNDr. J. Kvitkoviča, DrSc. sa začal pracovný pro-
gram. Jednotlivé prednášky boli zoskupené do 12 tema-
tických blokov, reprezentovaných nasledujúcimi okruh-
mi problémov:
- úvodné referáty o súčasnom stave vyu,žívania úda-

jov DPZ v národnom hospodárstve ČSSR, o výsled-
koch dosiahnutých v rámci riešenia ciefového pro-
jektu štátneho plánu základného výsku.mu "DiaI-
kový prieskum Zeme" a o stave výučby a vedeckej
výchovy v oblasti DPZ na našich vysokých školách
a vedeckýoh ústavoch,

- referáty pozvaných zahraničných hostí najma z ob-
lasti využívania údajov DPZ v národných hospodár-
stvach príslu.šných krajín,

- zber údajov DPZ,
- spracovanie údajov DPZ,

- využívanie údajov DPZ v lesnom hospodárstve,
- využívanie údaj ov DPZ v polnohospodárstve,

- využívanie údajov DPZ v pedológii,
- využívanie údajov DPZ v hydrológii a hydrogeoló-

gii,
- využívanie údaj ov DPZ v geológii a geofyzike,
- vyu,žívanie údajov DPZ v meteorológii, geografii,

ekológii a ochrane a tvorbe životného prostredia,
- vyu,žívanie údaj ov DPZ v územnom plánovaní,

- využívanie údajov DPZ v tematickej kartografii.

Prednesené referáty a výsledky pre2ientované v rámci
panelovej diskusie dokumentovali, že údaje získané me-
tódami DPZ našli u nás v posledných rokoch využitie
najma v lesnom hospodárstve (určovanie stupňa poško-
denia lesov), v geológii a geofyzike (spresnenie priebehu
a zistenie nových tektonických porúch v oblasti Zá-
padných Karpát), v pofnohospodárstve (určovanie fo-
riem povrchového 2iamokrenia pod be2ivegetácie, erózie
pody a ďalších vlastností pod a pofnohospodárskych
plodín) a v tem,atickom mapovaní (tvorba m,áp využitia
krajiny roznych mierok - 1: 10000, 1: 25000,
1 : 100000, 1 : 200000, zostavenie fotomáp a pod.).
V oblasti základného geovedného výskumu sa po-

zornosť sústredila najma na analýzu informačného po-
tenciálu údajov získaných metódami DPZ, z hfadiska
možností jeho vyu,žitia pri určovaní roznych para-
metrov objektov krajiny.
Referáty III. konferencie o DPZ sú publikované

jednak v zborníku, ako aj v časopise Geodetický a karto-
grafický obzor, 1990, č. 1.
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Na záver rokovania konferencie bola jej účastníkmi
prijatá rezolúcia s nasledujúcim obsahom: .
Konferencia nadviazala na výsledky I. konferencIe

z roku 1981 v Brne a II. konferencie z roku 1985 v Prahe.
Výsledky prezentované na konferenci i dokumentoval!

vysokú úroveň rozvoja poznania v ČSSR v oblastI
využí~nia DPZ. Metódy DPZ prenikli za posledné ob-
dobie aj v podmienkach nášho štátu do róznych sfér
aplikácií, z ktorých treba uviesť najma lesné a vodné
hospodárstvo, pofnohospodárstvo, oblasť palív a ener-
getiky, životného prostredia a ďalšie. Dosiahnuté vý-
sledky sú prevažne exp~~imentálnej p~)Vahy, ale i. na;
priek tomu dokumentuJ u spoločensky a ekonomIcky
význam DPZ. Praktickému rozšíreniu dos,iahnutých
výsledkov bráni najma nedostatočné materIálno:tecJ:1-
nické vybavenie pracovísk, a to, že doteraz neexIstUje
celoštátna koncepcia rozvoj a DPZ.
Účastníci konferencie poverujú prípravný v)'bor

konferencie vytvoriť Radu expertov pre DPZ
v ČSSR z členov pracovnej skupiny DPZ programu
Interkozmos, Čs. národného komitétu ISPRS a účast-
níkov tejto konferencie. Základnou úlohou rady ~xper-
tov bude podiefať Silona vypracovaní čs. koncepCle roz-
voja DPZ a túto predložiť na prerokovanie vláde
ČSSR.

Účastníci konferencie konštatujú, že v koncepcii roz-
voja DPZ v ČSSR majú byť obsiahnuté nasledujúce ná-
vrhy:
- požadovať formulovanie štruktúry informačných

systémov zO strany rezortov, vedných odborov, ako
aj štátnych riadiacich orgánov; na základe týchto
špecifikácií zostaviť program zabezpečenia ich nie-
ktorých informačných zložiek metódami DPZ,

- li príslušných štátnych orgánov vyžadovať podporu
rozvoj a základného a aplikovaného výskumu v o~-
lasti DPZ a využívania jeho výsledkov v praXI,
najma formou zabezpečovania prístrojového vyba-
venia a získavania leteckých a kozmických údajov,

- v rámci vysokého školstva usilovať o vytvorenie
podmienok pre výchovu pracovník~v v oblasti DPZ
formou špecializovaného štúdia v CSSR, stáží, štu-
dijných pobytov na školách a pracoviskách v zahra-
ničí.

V rámci "diskusie za okrúhlym stolom" Silopotvrdilo,
že DPZ predstavuje jednu zo zál':ladných a nutných
oblastí komunikácie medzi štátmi. Učastníci konferencie
preto konštatujú nutnosť účinnej spolupráce v.rámci
existujúcich medzinárodných programov, proJe~to"y'
a organizácií. Spoluprácu obsahovo zamerať naJma
na oblasti životného prostredia, pofnohospodárstva,
tematického mapovania, štandardizácie geografických
údajov a pod. Pritom využívať vzájomnú technickú vý-
pomoc, možnosti ďalšieho vzdelá,vania odborníkov
a zlepšiť výmenu informácií. Uvedené aktivity je
potrebné zohfadniť pri tvorbe národných programov
DPZ a realizovať ich na úrovni konkrétnych pracovísk.
Účastníci III. celoštátnej konferencie o DPZ so za-

hraničnou účasťou konštatujú, že konferencia významne
prispela k vzájomnej informovanosti odborníkov aktívne
pracujúcich v róznych inštitúciách v ČSSR i v zahraničí
a taktiež prispela k zvýšeniu informovanosti širšej od-
bornej verejnosti.
Účastníci konferencie Silocítia zaviazaní napomáhať

vo svojich odborných odvetvových spoločnostiach aj na
svojich pracoviskách ďalšiemu r9?,voju teoretický~h
a praktických poznatkov a ďalsIemu preh~bovam~
a rozširovaniu vednej, aplikačnej a technickeJ oblastI
fotogrametrie a DPZ.
Účastníci konferencie odporúčajú, aby výmena infor-

mácií a nadvazovanie kontaktov odborníkov z róznych
inštitúcií pokračovalo aj na báze dobrovofného združe-
nia v odborných spoločnostiach a navrhujú, aby IV. ce·
loštátna konferencia o DPZ so zahraničnou účasťou
bola zvolaná najneskór do roku 1994.

Doc. Ing. Jozef Čer'Ý/,o,nský, oSe.,
3Davelmd fakulta S 1/ST. Bratislava,

I?;]\TIn, ~!án jť'eTaneť-~,CSCH
'fL,JU.J,~· :_A [/~-,!"rQ.tisi,a'uo,

SEEBER, G.: Satellitengeodiisie: Grundlagen, Methoden
und Anwendungen (Družicová geodézie: Základy, meto-
dy a využití). Walter de Gruyter, Berlin, New York
1989. Stran 489, obrázků 213, tabulek 44, formát
15,5 X 23 cm, cena vázaného výtisku 198,- DM.

(04S)528.225:529.783 (Kabeláč:Seeber)

Autor je profesorem Ústavu pro měření Země univer-
sity v Hannoveru (SRN), kde přednáší kosmickou geo-
dézii a geodetickou astronomii. Předložená kniha vznikla
z pravidelně shromažďovaných materiálů pro uvedené
předměty. Obsahuje systematický a neobyčejně roz-
sáhlý souhrn vědeckých a především technických údajů
a informací z oblasti kosmické a družicové geodézie,
která se v posledních desetiletích neobyčejně rozvinula.
Stávající discipliny se nejen rozšiřují a prohlubují, ale
vznikají a budou vznikat discipliny stále nové a nové.
Kosmická a družicová geodézie jsou bezesporu obory,
které mají největší gradient vývoje oproti kterémukoliv
jinému oboru geodézie. Ale nejen to; družioová i kos-
mická geodézie zasahuje zásadním způsobem i do oborů
příbuzných jako je astronomie, geofyzika, geodynamika,
geologie, geografie, oceánografie, stavitelství, doprava,
navigace atd. A tyto skutečnosti kniha Prof. Dr.
Ing. G. Seebera bezesporu dokazuje. Dělena je do je-
denác~i základních kapitol s následujícím obsahem.
1. Uvod. Současný stav, rozdělení, základní koncepce,

historický vývoj a užití družicové (spíše však kosmické)
geodézie. Dělení a cíl knihy.
2. Obecné základy. Kartézské souřadnicov é

systémy astronomické, družicové, vztažené k tího-
vému poli Země (geoidální), elipsoidické a transformace
mezi ními. Inerciální systémy. Systémy časů astro-
nomických a slunečních, časy dynamické, čas atomový
koordinovaný, čas GPS a časové radiové signály. Sklad-
ba atmosféry, ionosférická a troposférická refrakce. .
3. Pohyb družice. Problém dvou těles neboh

pohyb keplerovský včetně vektorového vyjádření
v pravoúhlých i polárních souřadnicích. Dráhové ele-
menty. Rušivý pohyb družice. Langrangeovy
a Gaussovy planetární rovnice pro různé druhy dráho-
vých elementů. Stručný popis poruch, geometrické zná-
zornění způsobeného poruchového zrychlení, výpisy
základních vzorců a odhady velikostí poruch včetně
rezonancí. Stručně je pojednáno o určování dráhy (drá-
hových elementů) družice a její prezentaci, o analytic-
kých a numerických integračních postupech a o manév-
rování umělých družic.
4. Měření na družice a jejich užití v geodézii. Zá-

kladní zprostředkující rovnice pro určení nezná-
mých parametrů spojených s. body na povrchu Z~mě;
s dráhou UDZ a s opravamI (atmosféra ap.). Ruzne
druhy měřených veličin a různé způsoby m~-
ření jsou zde uvedeny ve stručném přehledu. POpIS
stávajících geodetických družic. Plánované dru-
žice a družicové systémy. Kapitola je stručná, infor·
mativního charakteru.
5. Klasické způsoby měření na družice. Přehled nej-

různějších způsobů měření je uveden ve zkratce. Dále
je stručně pojednáno pouze o fotografickém mě-
ření směrů, o elektronickém měření vzdále-
ností (SECOR) a o dřívějších systémech GRARR,
MINITRACK a radarových měřeních v C-pásmu. Uve-
deno je i využití naměřených veličin, jakož i údaje
o přístrojích, měřeních, přesnosti a výsledcích.
6. Dopplerovská měření (TRANSIT). I kidyž tento

způsob měření končí, je mu věnován značný stránkový
rozsah. Důvodem je převratnost této metody v dřívější
tradici měření a neobyčejná bohatost výsledků s neče-
kaným dopadem ve vědeokém i provozním sektoru.
Nejprve je vysvětlen dopplerovský jev*) a se-

0) Jev nese jméno jeho objevitele. tohž Christiana Johauue.
Dopp]era (180:1-1853), rakouského pro!e8ora fyzi'.;y i< mawm;
'C,ikYB kLer"; L'\;~rli·l~dná.šel na ně,me('k~ pOIYLtJninuc,<,' rW"
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stavena základní rovnice. vývoj, stav a úkoly ná-
mořního navigačního družicového systému TRAN81T
včetně charakteristik dopplerovských družic a j e-
jich drah. Určení dráhy a jejich prez~ntace. Vysí-
lané (broadcast) a přesné efemeridy. Udaje o při-
jímačích. Rušivé vlivy a opravy. Konečný tvar rov-
nice oprav, strategie měření a výpočetní programy.
Využití dopplerovských měření pro budování sítí
a jejich kontrolu, pro účely fotogrammetrie, kartogra-
fie, inerciální geodézie, hydrografie, geofyziky, oceáno-
geodézii, geodézii ledovců a pro určení pohybu pólů.
Doplněno je četnými příklady, tabulkami a numerický-
mi údaji.
7. Globální polohový systém GPS. Globální polohové

systémy jsou - v současné době - jednou z nejper-
spektivnějších disciplin družicové geodézie. Proto je
právem GPS.NAVSTAR věnována nejóbsáhlejší kapi-
tola.
Princip GPS, charakteristiky družic a signálů.

Určení dráhy a její reprezentace. Síť sledovacích
kontrolních stanic, družicový systém a systém uživa-
telů. Přijímače závislé a nezávislé na kódech. Podle
druhu měřených veličin jsou určovány; 1) pseudo-
vzdálenosti z měření kódů, 2) rozdíly pseudov'zdáleností
pomocí integrální dopplerovské metody, 3) vzdálenosti
z měření nosných fází a jejich rozdílů a 4) rozdíly délek
pomocí interferenční metody. Zprostředkující rov-
nice, .zdroje chyb a opravy. Strategie měření v te-
rénu, absolutní (jeden přijímač) a relativní (minimálně
dva přijímače) měření. Užití relativních měření v ze-
měměřické praxi všeho druhu. Doplněno neobyčejným
množstvím technických údajů. Žel, je popisován jen
NAVSTAR GPS.
8. Měření vzdáleností pomocí laserů. Měření vzdále-

ností stanice-družice nebo stanioe-Měsíc patří mezi
nejperspektivnější disciplíny družicové a kosmické geo-
dézie. Jsou v současnosti jedním z nejserióznějších
zdrojů znalostí, např. o geodynamice Země.
Princip, přístroje 1., 2. a 3. generace, družice

a koutové odražeče. Měřicí systémy a části puls-
ních laserů, převozní laserové aparatury. Zpraco-
vání měření, opravy a přesnost. Využití: určení
základních parametrů Země, Stokesových parametrů,
pohybu pólů, nepravidelností rotační rychlosti Země,
pohybů lito sférických bloků (zemských ker) ap. Kapi-
tola opět obsahuje velkou řadu informací všeho druhu
a vhodných fotografií. Postrádá v'šak teorii potřebnou
pro zpracování, především pro laserovou lokaci Měsíce.
9. Družioová a1timetrie (měření v'ýšek z družice).

Poskytuje bohaté a oproti dřív'ějším kapitolám zcela
na novém principu založené informace pro určení tvaru
geoidu a tvaru hladiny moří a oceánů (mořská topo-
grafie). Je jednou ze základních kapitol předložené
knihy.
Princip, družice, úkoly a projekty. Měřené

veličiny, opravy, přesnost a základní zprostřed-
kující rovnice. Určení střední hladiny moří.
Metoda křižujících se bodů, tj. průsečíků subsatelit-
ních drah. Použití a interpretace altimetrie v' geodézii,
geofyzice a oceánografii. Doplněno obrázky a grafy,
především průběhů geoidu v oblasti moří a oceánů.
10. Plánované úkoly, projekty a nOv'é způsoby mě-

ření. Projekty pro získání Stokesov'ých para-
metrů vyšších stupňů a řádů, sledování družice
z družice, včetně stručné teorie a družicová gra-
dien tometrie. O radiové in terferometrii na
mimogalaktické zdroje záření a na družice je uveden
jen stručný zápis. Základní vzorce, opravy, využití
a výsledky. I když nepatří do družicov'é geodézie, zaslou-
žila by tato disciplina nepoměrně větší obsahové zastou-
pení, neboť jde·o metodu progresivní a perspektivní
nejen v geodézii a v geodynamice, ale i v astronomii,
astrofyzice atd.
11. Užití geodetických družicorych metod (závěrečný

přehled). .
Absolutní a relativní určení polohy z různých zdro-
jů naměřených veličin. Orbitální a geometrické me-
tody družicové geodézie, charakteristiky' měření.
Světové a místní sítě, měřické kampaně, přesnosti,
použi tí v geodynamice i v měřické praxi. Perspek-

ti va: vytvoření konvenčního inerciálního a zemského
souřadnicového systému.
Určení modelů tíhového pole Země s uvedením

stručného úvodního matematického aparátu, popis ně-
kterých modelů Země a určení geocentrické
gravitační konstanty.
Navigace, námořní geodézie a kinematický

způsob určování polohy. Aplikace, projekty a porov-
nání metod. Rozsah této kapitoly je minimální a obsah
proto neúplný. Nutno uvést, že tématu této kapitoly by
vyhověla kniha přibližně stejného rozsahu.
Pod bodem 12. je uvedena velmi rozsáhlá, k dané

náplni knihy vyčerpávající citace literatury, za-
hrnující - až na několik málo výjimek - pouze zá-
padní autory.
Pro rychlou orientaci vyhledání dílčích témat a ná-

zvů poslouží vhodný předmětný seznam, který je
uveden pod bodem 13. .

Závěrečné zhodnoceni

Kniha je věnována především družicové geodézii. O ji-
ných oborech kosmické geodézie se autor zmiňuje jen
okrajově. Při popisu jednotlivých disciplin družicové
geodézie je pozornost věnována technickým údajům
o projektech a družicích, využití, stávajícím výsledkům
a perspektivám. Přednost je dána progresivním meto-
dám. Proto jsou těžištěm knihy kapitoly 7., 8. a 9.,
pojednávající o globálních polohových systémech, mě-
ření vzdáleností pomocí pulsních laserů a o družicov'é
altimetrii. V tomto smyslu podává kniha okamžitý
a ucelený přehled o disciplinách družicové geodézie
s vyčerpávajícím množstvím informací, které jsou
umocněny množstvím tabulek, grafů, obrázků a foto-
grafií. Její význam je i ve velkém množství citací odbor-
né literatury. Předností je uvedení nejen vědeckých
aplikací, ale i použitelnosti v měřické praxi. I když je
velmi bohatá teorie družicové geodézie - až na kapito-
lu 3. - poněkud potlačena, je vhodným úvodem k další-
mu studiu, především s ohledem na značný počet
aktuálníoh citací.
Předložená kniha nás přesvědčuje, že stávající i nově

vznikající discipliny družicové geodézie mají revoluční
význam nejen pro základní výzkum, ale i pro praktická
měření, jakými jsou inženýrská geodézie, fotogrammet.
rie, kartografie, evidence nemovitostí atd. Tyto discipli-
ny vyvolají zásadní změny v technologii všech měření.
Někde dříve, u nás později, ale bezpochybně vyvolají.
Je tedy kniha určena nejen studentům, aspirantům
a vědeckým pracovníkům, ale i zeměměřickému provo-
zu, jakož i pracovníkům v mnohých oborech příbuz-
ných.

Doc. Ing. Josef Kabeláč, OSe.,
FSv ČVUT v Praze

Speciální prodejna rakouského kartografického nakla-
datelství Freytag - Berndt (obr. 1)má sídlo v metropoli
na Dunaji nedaleko rakouských vládních úřadů v ulici
Kohlmarkt 9. Sortiment map, který specializovaný ob·
chod zákazníkům nabízí, je velmi značný a lze jej odhad·
nout na 10 000 titulů. Návštěvníci si tu prohlédnou
nejenom ·produkci kmenového vydavatelství, jehož
jméno nese prodejna na firemním štítě, ale i ediční řady
ostatních, především evropských nakladatelských domů.
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Obr. 2
(Obr. 1 - viz 3. str. obálky)

Z netuzemské produkce zde převládají tituly v němčině
od západoněmeckých a švýcarských vydavatelů, ale
našli jsme tu i plány měst z Československa za jednot-
nou cenu 48 šilinků (bez ohledu na cenu v Kčs).
Kartografická díla se zákazníkům nabízejí z přihrá-

dek (obr. 2), které jsou jedna za druhou nalepeny na
vydutých panelech. Chcete plán Vídně - prodejna jich
nabízí přes 30 titulů, které se od sebe liší různými mě-
řítky, obsahem a knihařským zpracováním. Z bohaté
nabídky budete mít "zamotanou hlavu" i při vybírání
vhodného kartografického díla zobrazujícího s Rakous-
kem sousedící země nebo jejich části. Poutavé panora-
matické mapy jsou ve dvou provedeních - složené do
atraktivní obálky nebo srolované do průhledného
pouzdra. Nástěnné mapy se nabízejí zavěšené od stropu
ve volném .J?rostoru nad přeplněnými regály. Prodejnu
tvoří několik velkých průchozích místností, ve kterých
nechybí odkládací pult, sloužící k podrobnému prohléd-
nutí mapy.
V obchodě se prodávají též obrazové publikace, prů-

vodci reprezentující snad všechny země světa, dále gl6by
a hvězdné mapy, ale prodává se zde též zdánlivě odtažité
zboží - kazety s minerály. V prodejně pracuje 20 za-
městannců a co je zajímavé, ani jeden z nich není pro-
fesí kartograf nebo geograf. Jsou to většinou knihkupci
nebo ekonomové. Žádný z pracovníků prodejny nedělá
pro nakladatelství marketing. Na to má firma vlastní
pracovníky ve svém silně obsazeném oddělení. Kromě
vídeňské prodejny má firma ještě podobnou prodejnu
v Innsbrucku.

Ing. Petr Skála,
ČÚGK

Šedesát let Ing. Ladislava Skládala, CSc.

Dne 22. března 1930 se ve Ptení (okr. Prostějov) narodil
Ing. Ladislav Skládal. Po studiích na střední škole
v Prostějově nastoupil v r. 1950 na VUT v Brně a po
roce přešel na VAAZ. Studium však ze zdravotních dů-
vodů zl}končil na ČVUT v Praze. Po studiích nastoupil
do GTU v Praze, kde pracoval po tři roky, nakonec jako
ved~ucí fotogrammetrického oddělení. Byl pak převeden
na USGK, kde zastával funkci technologa a vedoucího
odd. nové techniky a technologie.
Počátkem šedesátých let absolvoval Universitu

17. listopadu a získal osvědčení pro práce v zahraničí.
V r. 1964 obhájil kandidátskou práci a získal titul kan-
didáta, věd. Na základě konkursu nastupuje v r. 1964
do VUGTK jako vedoucí oborového střediska VTEI.
V r. 1970 přešel na OÚGK Praha, později n. p. Geodézie
Praha, opět jako technolog. V r. 1980 odešel z resortu
a pracuje dosud jako vědecký pracovník v PUDIS.
Jeho práce se vždy vyznačovala smyslem pro novou
technologii a velkým pracovním elánem. Byl autorem
a spoluautorem mnoha projektů mapovacích prací v za-
hraničí. Bohatá byla jeho činnost publikační; kromě tří
desítek technologických postupů z oboru fotogrammet-
rie a informatiky, uveřejnil od r. 1956 řadu článků v od-
borných časopisech. _
Vedle služebních povinností byl činný v CSVTS, kde

se aktivně podílel na zahraniční činnosti. Od r. 1960 byl
čs. dopisovatelem Mezinárodní fotogrammetrické spo-
lečnosti, v r. 1964 byl zvolen presidentem IV. Komise
této společnosti a v r. 196811. místopředsedou, což bylo
velkým uznáním československé fotogrammetrii.
Do dalších let přejeme dobré zdraví a neutuchající

energii.

Dne 8. května 1990 oslavil své životní jubileum přední
československý gravimetrik Ing. Lubomír Trager, CSc.,
vedoucí vědec~ pracovník Geodetického a kartogra-
fickiého podniku Praha, s. p. .
Narodil se v Plzni a po absolvování reálného.gymná-

zia y Praze studoval od r. 1949 zeměměřické inženýrství
na CVUT v Praze. Studium ukončil v r. 1953 a na této
škole zůstal jako řádný vědecký aspirant. Kandidátskou
disertační práci obhájil v r. 1957.
Po krátkém působení v oddílu nivelace Geodetického

a topografického ústavu v Praze přešel v r. 1958 do
oddílu gravimetrie, kde pracuje dodnes. Své tvůrčí úsilí
věnoval především československým gravimetrickým
základům, jejichž rozvoj je spjat především s jeho oso-
bou. Vedl nejen polní měření, ale i jejich matematické
zpracování, vyrovnání gravimetrické sítě a její zapojení
do mezinárodního systému. S tímto dílem je bezprostřed-
ně spojena i vědecká práce Ing. Tragera, CSc. na teorii
gravimetrických přístrojů, jejich zkouškách a technolo-
gii měření a rovněž výzkum neslapových časových změn
tíhového pole. V současné době pracuje na modernizaci
čs. gravimetrické sítě a budování Jednotné gravimetric-
ké sítě GSSS.
Mimořádná je aktivita Ing. Tragera, CSc. v meziná-

rodní spolupráci GSSS a KAPG v oboru gravimetrie.
Pro mezinárodní jednání vypracoval velký počet zpráv
a materiálů a byl iniciátorem několika společných prací.
Je autorem řady výzkumných zpráva 30 původních
vědeckých prací. Jeho příkladná práce pro naši geodézii
byla několikrát společensky oceněna, stejně jako jeho
dlouholetá činnost ve prosp~ch našeho sportu ve veslař-
ském oddílu TJ Bohemians CKD Praha.
Ing. Lubomír Trager, CSc. je příkladem skromné,

houževnaté, obětavé a nezištné práce pro vědu a společ-
nost. Přejeme mu do dalších let dobré zdraví a mnoho
úspěchů v práci i osobním životě.
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Kosmické snimky LANDSAT-T11v di-
gitálni formě na magnetických
páskách v hustotě 6250 bpi

Stanoveni souřsdnic výř8Z~ koSIl.
snimku pro vybrané oblasti
pozemniho šetření

Vizualizece vybraných spektr.
kanál~ výřez~ kosm. snimku

II 1.150 000

Pracovní barevné syntézy oblasti
pozemniho šetřeni ,II 1.50 000

Konverze grafické složky databáze
pozsmniho ěetřsni z vsktorového
do ras trového formátu

Generováni rastrového obrazu
mesky polygon~ pozem. šetřeni
podle údajových položek

Generováni dvou až sedmirozměr-
ného epektrálniho histogramu
polygon~ pozemniho šetřeni

Nastaveni parametr~ klasifiká-
toru poškozeni lesnich porost~

Vizualizace matric fotOlll8p poš-
kozani lesnich porostll vybraných
oblasti, II 1.150 000

Prscovni barevná fotomaps poško-
zení lesnich porost~, II 1.50 000

Vizualizace matric fotomap poš-
lesnich porost~ zájmových

oblasti

BAREVNÉ FOTOIlAPY POŠKOZENí

LESNíCH POROSTll

Výběr oblasti pozemniho šetřeni
zdravotniho stavu lesnich
porost~

Výbšr technicky a tsrminově
vyhovujicich kosm. snimk~

Kompletace mapových podklad~'
- porostni mapy, II 1.10 000
- kopie polohopisné složky
porostnich map, II 1.20 000

Pozsmni šstření. vymezení homo-
genních ploch lesa - polygon~ -
vs všech stupních poškozeni
a přírodnich variantách expozic

Upřesněni oblasti a výběr loka-
lit pozemního šotření

Digi talizace polygon~ a vlicova-
cich topografických prvk~ z map
a připojeni údajových položek

lIopy se zákresem polygonll
a soubory údajových položek

Transformace do souřadnicového
systému JTSK

Transformace databáze pozemniho
šetřeni do aouřadnicového sys-
tému kosmického snimku (UnO

Korekce údaj~ graficko-numeric-
ké databáze pozemního šetřeni

Kartografické zpracováni matric
polohopisné složky porostnich

map

lIapy se zákresem doplňujicich
polygon~ a soubory údajových

položek

Dodatečně zveřejllujeme tabulku k článku STOKLASA, M. - BUMIMLEK, '.: "Klasifikace poškození lesnich po-
rostů z kosmických SlnimkůLANDSAT - TMU. Clánek byl publikován v 1. čísle letošního ročníku našeho ča-
sopisu. Redakce se pmlouvá 'autorům i členářům za ne úplnost publ'ikovaného člálTlku.
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Dne 18. listopadu 1989 ve věku 81 let zemřel Ing. Bo-
huslav Nedvěd, významný geodet, kartograf, topograf,
učitel a výtvarník. Narodil se v Pra:z;e-Vyšehradu dne
5. listopadu 1908. Po maturitě na Vyšehradské reálce
se imatrikuluje na ČVUT, nejdříve na Vysoké škole stroj-
ního a elektrotechnického inženýrství a poté i na ze-
měměřickém inženýrství, kde roku 1932 získává inže-
nýrský diplom. Téhož roku nastupuje ke katastrální
měřické službě v Trenčíně, v roce 1938 je převeden ke
katastrálnímu měřickému úřadu v Pra:z;e a krátce poté
do Triangulační kanceláře ministerstva financí. Dnem
1. '1. 1943 je přeřazen do nově v:z;niklého Zeměměřického
úřadu, později přeorganizovaného na Státní zeměměřic-
ký a kartografický ústav. Vzhledem ke svým širokým
odborným znalostem (v oboru triangulace, mapování,
katastrálního vyměřování) a morálním vlastnostem
zastává různé vedoucí funkce. Jako vrchní měřický
komisař je v roce 1945 ustanoven vedoucím subkomise
při vytyčování a zaměření státní hranice ČSR a SSSR,
je vynikajícím učitelem a instruktorem pro topogra-
fické mapování.
K 1. 1. 1954 přechází ~o nově zřízené Ústřední správy

geodézie a kartografie (USGK), kde své vysoké odborné
znalosti uplatňuje ve funkcích inženýra technické in-
spekce, inženýra technologa a samostatného referenta
v oboru koordinace geodetických a kartografiokých
prací. Na žádost Správy geodézie a kartografie na Slo-
yensku přednáší v topografickýoh kursech v Bratislavě,
Zilině a Pr~šově. U příležitosti jeho šedesátin mu udělil
předseda USGK čestné uznání za zásluhy o obětavou
práci v geodézii a kartografii. Svou činorodou práci pro
obor geodézie a kartografie zakončuje v n. p. Geodézie
Praha a dnem 1. 1. 1975 odchází do důchodu.
Kromě služebních úkolů, vždy splněných ve vysoké

kvalitě, nelze opomenout jeho publicistickou činnost
v odborných časopisech, externí učitelství na střední
průmyslové škole zeměměřické, odborné přednášky,
oponentury výzkumných zpráva podobně. Jeho vše-
strannost pak ještě umocňují jeho umělecké sklony
v oboru užité grafiky (plakáty, diplomy, obálky k ma-
pám, atd.), keramiky a šperkařství.
Ing. Bohuslav Nedvěd byl člověkem ry:z;ího charak-

teru, hluboce lidský, vlídný a pozorný ke svému okolí.
Jeho odchod pociťujeme jako citelnou ztrátu Čest jeho
památce.

Záklony prÍJrody lurčujú 'čas (práce, čas 'žitia, lale aj čas
rozlúčky. '~oslednároz1účka ·.vždy zaskočL rNavyše, keď
ide o človeka, ktorý nám bol blízky a ,ktorého poznali
nielen Iv 'rezorte geodézie 'akartog·rafie, iale aj Iv mimo-
rezortných IOIrganizáciách. Náhla a nečakaná smrt dňa
4. 9. 1989 ,pll'erušila niť .pracovitého života :Ing. Alfonza
B,a I." t o š a, Ikrátko IPO ,dovršení 160. roku 'života.
Hojná účasť :priatelov, spolupracovníkova známych

na !smútločnom obradO' JV hratislavslmm kremat6riu dňa
8. 9. 1989 lna ~ele ;S Ivedúcimipredstavitelmi 'Slovenského
úradu !geodézie :a /kartografie ,(SÚGKl, aklo, aj zástup-
cov rezor'tných imimorezortných organizácií a Staveb-
nej ,fakulty I(SvF) Slovenskej vysokej 'školy technickej
v BratisUave i(SVŠT) bola idOkazom, že 'v osobe Ilng. Bar-
toša :ma1 Irezort 'SÚGK nielen 'praoovníka oblúbeného
ale aj odborne !fundoVl8.1fiého.
Ing. ,B a I." t o š! sa lnal1odi~,28. 4. 1929 na ,Vrútkach

(dnes časťme:sta Martin). Maturovalna Reálnom gymná-
ziu v BI1atislave v lI'oku 1948 a \2lememeračské inženier-
stvo ,absolvov.al ma 'odbore )šp,eciálnych Muk (od škol-
ského roku 1951/1952 na Fakulte stavebnélJQa zeme-

meračského inženielrstva) SVŠT v IrQku1952. Po absolvo-
vaní SVŠT ,pracoval v T1Okoch1952-1953 (na základe
umiestenky) .v Banských Ipl1O'jeMochTeplice v Čechách
v oblasti jnžinierskej .geodézie. ,Potom jnastúpil vojenskú
službu. Po je'j skončení rprichádza 1. 1. 1956 do re'zoTtu
geodézie ;a Ikartografie, ktorému zostal verný do konca
svojhlo ~ivoiťa. 'Najskor pracowd ,v Geodetickom, topogra-
fick'om 'a Ikartografickom ústave v 'Bratislave,od roku
1957 Geodetický ústav, kde vykonával najmll. práce
triangulačné, a to ako vedúci meračskej čaty Iél IOddielu.
V :rokoch 1970-1972 jposobil v ;Oblastnom ústave geo-
dézie akartografie v Bratislave ako samostatný inšpek-
tor Ipre koo.rdináciu geodetických prác a neskor vedúci
technickej dokumentáciel HTD). 1. 1. 1973 ;prešiel do
Geodézie, n. p., Bratislava do funkcie vedúceho :TD
a mapovej služby. iOd 1. {10.1973 do <30.6. 1989, It.j. Ido
odchodu IdioIdjOchodku, praooV1alna SÚGK a~o ústredný
odbornlý referent, ,vedúci loddelenia geodézie a karto-
grafiea Ivedúci odborný /referelllt špeciallsta.
V rokoch i1972-1975 absolvoval prvý beh postgraduál-

neho štúdia,IOIdboru geodézia lakartografia na SvF SVŠT.
Ing. Bar t o š svojim odborným rozhladom sa stal

uznávaným !OidbOlrní~omv odbore ,geodézi6' a karto-
grafie. 'Ochlotne !odlOvzdávalskúsenosti svojim spolupra-
covníkom. Osobitne .sa langažoval pri 'spracovaní :a vydaní
Atlasu ISSR.Akitívne pracoval ,aj v Terminologickej ko-
misiipm iodvetvie geodézie ,a Ikartografie pri SÚGK.
Precovné (výsledky Ilng. BaI"toša boli ocenené \rezort-

nými vyznamenaniami.
Dňa 8. 9. 1989 srne sa 'S Ing. iAlfonzom Bar t o š o m

rozlúČi!inJavždy. Odiši'eI pracovitý, :skromný a statočný
človek. 'Jeho die~o však žije 'v nás, lrovna~o ak.o,spomien-
ka na -jeho elán 'a loptimizmus. Česť jeho pamiatke.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
Výročie ÓOrokov:

25. januára 1990 - Ing. Karol Badlik, vedúci útvaru
technického rozvoj a a racionali:z;ácie Geodézie, š. p.,
Bratislava. Narodil sa v pofskom meste Pabianice (pri
Lodži). Na Slovensko - do Bratislavy prišiel s rodičmi
v roku 1945. V roku 1962 s vyznamenaním skončil ze-
memeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Sloven-
skej vysokej š~oly technickej v Bratislave (SVŠT)
a nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie (neskor
Inžinierska geodézia, n. p., Geodézia, n. p. a od 1. 7.1989
Geodézia, š. p.) v Bratislave. Najskor vykonával mapo-
vacie práce a aktívne sa zúčastňoval automatizácie
mapovacích prác a zavád:z;ania modernej výpočtovej
a :z;obrazovacej techniky. Tu úzko spolupracoval s prie-
kopníkom týchto prác na Slovensku Ing. J. Kociánom.
V tejto súvislosti prešiel na útvar technického rozvoja,
potom na útvar riadenia výroby a neskor na útvar ria-
denia a kontroly akosti. Od roku 1981 je v terajšej
funkcii. V rokoch 1984-1985 absolvoval postgraduálne
štúdium vynálezcovstva na SVŠT. Ako propagátor za-
vádzania automati:z;ácie do geodetických a kartogra-
fických prác aktívne pracuje aj v ČSVTS, kde vyvíja
najma prednáškovú činnosť. Je nositefom vyznamenaní:
"Čestného u:z;nania 1. stupňa Ústrednej rady ČSVTS"
(1984), "Vzorný a zaslúžilý pracovník podniku" (1985,
1990).

7. března 1990 - Ing. Miroslav Hampacher, CSc., odbor-
ný asistent katedry vyšší geodézie na fakultě stavební
ČVUT v Pra:l\e. Svým odborným a vědeckým zaměřením
přispívá k rO:l\voji katedry, teorie chyb, vyrovnávacího
počtu a elektronických metod v geodézii. Vr. 1977 obhá-
ji! kandidátskou disertační práci na téma "Geodetické
sítě na obecné ploše". V současné době přednáší
předmět "Teorie chyb a vyrovnávací počet" a s úspě-
chem spolupracuje s geodetickou praXÍ v různých oblas-
tech vyšší geodézie a při zavádění moderních geodetic-
kých přístrojů do praxe.
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Výročie 55 rokov:

26. januára 1990 - Ing. Viera Karvašová, profesorka
a od roku 1987 vedúca predmetovej komisie odboru
gcodóúa 8tredncj priem.yselnej školy stavebnej v Bra-
tislavc (8PŠ8). Narodila sa v Trnavc. Po skončení ze-
memeračského inžinicrstva na Fakulte inžinierskeho
stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave v roku 1958 nastúpila do Geo~tického ústavu
v Bratislave. V roku 1966 prešla do Ustavu geodézie
a kartografie v Bratislave a v roku 1968 do Inžinierskej
gcodézie, n. p., Bratislava. V týchto organizáciách vy-
konávala práce fotogrametrické, toporevíziu foto-
grametrických originálov a mapovanie v mierke
1 : 10000. I. 9. 1969 prichádza na SPŠŠ, kde vyučuje
mapovanie geodéziu a odbornú prax. Je spoluautorkou
učebnice "Geodézia pre dopravné stavby". V rokoch
1983-1988 aktívne pracovala v Odbornej skupine pre
výchovu a vzdelávanie Slovenského výboru Geodetic-
ko-kartografickej spoločnosti ČSVTS a od roku 1985
je vedúcou sekcie geodézie pri Pedagogickom ústave
mesta Bratislavy. Je nositefkou štátneho vyznamenania
"Za vynikajúcu prácu" (1985).

1. apríla 1990 - Ing. Helena Žaarová, vedúca odborná
referentka - špecialistka technického pdboru Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie (SUGK). Narodila
sa v Okoličnej na Ostrove (okres Komárno). Po absol-
vovaní zememeračského inžinierstva na Slovenskej
vysokej škole tcchnickej v Bratislave (1953-1958)
zostala verná Bratislave. Najskor pracovala v Geode-
tickom ústave (1958-1965), kde ako vedúca čaty vy-
konávala nahnii mapovacie práce. V rokoch 1966-1969
pracovala v Ustave geodézie a kartografie (1966-1967)
a v Inžinierskej geodézii, n. p., na úseku plánovania
(prevádzková plánovačka). V roku 1969 prechádza na
SUGK, kde pracuje na úseku vedeeko-technického roz-
voja. Od roku 1988 je predsedníčkou Odbornej skupiny
vedecko-technických a ekonomických informácií 810-
yenskéh~ výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti
CSVTS. Citatelia nášho časopisu ju poznajú ako autorku
príspevkov. Je, nositefkou vY2;namenaní: "Najlepšia
pracovníč~a SUGK" (1978) a "Najlepšia pracovníčka
rczortu SUGK" (1981).

Výročí 60 let:

13. ledna 1990 - Ing. Milan Šiška, vedoucí provo2;u
s. p. Geodézie Plzeň. Po celou dobu své aktivní činnosti
pracuje v resortu.J eho dobrá odborná úroveň se význačně
projevila ve 2;lepšovatelské činnosti. Jeho veřejná Čin-
nost se soustředila zejména na práci v ČSVTS. Za dobré
pracovní výsledky' byl vyznamenán jako "Nejlepší pra-
covník res9rtu ČUGK" (1968) a "Zasloužilý pracovník
resortu ČUGK" (1978).

3. března 1990 - Ing. Milo8lav Muzika, dříve vedoucí
Střediska geodézie (SG) v Českých Budějovicích. Od-
bornou úroveň si 2;výšil absolvováním postgraduálního
studia na ČVUT v Praze. Pracoval jako člen komise
ONV a předseda ZP ČSVTS. Jeho dobré pracovní
a organi2;ační schopnosti byly v r. 197~ ohodnoceny ti-
tulem "Zasloužilý pracovník resortu ČUGK" a v r. 1981
titulem "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK".

28. března 1990 - Ing. Milo8lav Kilberger, bývalý ře·
ditel technického odboru ČÚGK. Po studiích na ČVUT
v Praze a VAAZ v Brně pracoval v odborných útvarech
ČSLA a s bohatými 2;kušenostmi z geod~zie i kartogra-
fie přešel v r. 1972 pracovat do resortu ČUGK. Své orga-
ni2;ační a odborné schopnosti uplatnil nejdříve v n. p.
Inženýrská geodézie, Praha a později na ČÚGK, kde
nakonec zastával shora uvedenou funkci. Bohatá byla
i jeho činnost veřejná. Jeho práce v ČSLA i v resortu
byla ohodnocena vyznamenáními "Za zásluhy o obranu
vlasti" a dalšími.

II. dubna 1990 - Ing. Jiří Kopka, zástupce vedoucího
výrobně. hospodářského střediska :m,apování Geodézie,
n. p., Brno. Od svého nástupu do resortu prošel řadou
funkcí - od vedoucího měřického oddílu až po funkci
vedoucího střediska mikrofilmu. Své odborné znalosti

si zvýšil absolvováním tříletého postgraduálního studia
na ČVUT v 1'. 1973. Jeho práce byla vždy uznávána
a ceněna.

10. května 1990 - Ing. Zdeněk Wiedner, vedoucí tech-
nického r02;voje a zahraničních prací s. p. Geodetický
a kartografický podnik Praha. Své zkušenosti 2; trian-
gulačních prací uplatnil jako expert OSN ph budování
triangulační sítě a Geodetického ústavu v Nepálu, kde
pracoval v letech 1970--1977. Po návratu z této úspěšné
činnosti byl jmenován technickovýrobním náměstkem
ředitele Geodetického ústavu, n. p., Praha. Později pře-
šel do dnešní funkce.

14. května 1990 - Ing. Jitka Puklová, odborná asistent-
ka katedry geodézie a pozemkových úprav fakulty.sta-
vební ČVUT. Po praxi u Uhelného prů2;kumu a OUGK
Praha pi'ichází v r. 1958 na školu, kde pracuje dodnes.
Zde mohla plně uplatnit své zkušenosti z praxe a dobré
pedagogické nadání. Je spoluautorkou skript a návodů.
Její práce byla ohodnocena čestným uznáním rektora.

21. května 1990 - Ing. Jaro81av Kun88berger, samostat-
ný projektant s. p. Geodetický a kartografický podnik
Praha. Do resortu nastoupil v r. 1958, pracoval v růz-
ných provozech - nivelaci, v technickém r02;voji, jako
vedoucí reprografického střediska a samostatný projek-
tant. Jeho pečlivá a cílevědomá pJáce byla vždy dobře
hodnocena. Aktivně praouje v CSVTS, kde zastával
řadu funkcí až po předsedu městského výboru Společ-
nosti geQdézie a kartografie. Za tuto práci obdržel čestné
umání Ceské rady ČSVTS.

28. )června !l99D i- Ing. 'Alexej Hrabě, vedoucí provozu
nivelace la gravimetrie s. ,po!Geodetický a kartografický
podnik Praha. Významný ge'odet, 'odborník v nivelaci,
které věl1lOlvalpřevážnou !část své lodbornéčinnostLPro
pr,aktické Iprovádění rnivelačních prací !přispěl zavedením
tyčových stabilizací nivelačních bodů. Za svoji cílevědo-
mou a odpovědnou práci ,byl 'ohodnocen jako "Nejlepší
praoovník" reso-rtu.

17. ledna 1990 - Slavomil Jaša, dříve ved.oucí SG ve
Znojmě. Výborný technik pracující od r. 1954 v resortu.
Bohatá je i jeho činnost veřejná v občanském a MěNV,
v Českém mysliveckém sva2;U.Jeho odborná i veřejná
činnost byla ohodn0gena v 1'. 1964 titulem "Nejlepší
pracovník resortu ČUGK" a v r. 1974 vyznamenáním
"Zasloužilý pracovník podniku".

24. apríla 1990 - prof. Ing. Anton Suchánek, CSC., no-
sitel Radu práce. Rodák z Bohuníc (okres Považská
Bystrica). Štúdium zememeračského inžinierstva skon-
čil v roku 1950 na Fakulte špeciálnych náuk Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) a nastú·
pil pedagogickú dráhu. V rokoch 1951--·1954 bol inter-
ným vedeckým llŠpirantom na Českom vysokom učení
technickom v Prahe, kde získal aj vedeckú hodnosť kan·
didáta vied. Od roku 1954 do I. 2. 1990, t. j. do odchodu
do dochodku, posobil na odbore geodézia a kartogra.
fia Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT. Za docenta pre odbor
geodéúa bol vymenovaný v roku 1956 a za riadneho
profesora v roku 1964. V rokoch 1958-1978 viedol Ka-
tedru geodetických základov. Viac rokov zastával
funkciu prodekana SvF SVŠT a od roku 1974 do 1. 2.
1990 posobil vo funkcii prorektora pre r02;voj a investič-
nú výstavbu SVŠT. Bol členom mnohých vedeckých
. a odborných komisií na SVŠT a v iných vedeckých
a odborných inštitúciách alebo orgánoch. Je autorom
viacerých skrípt, známej knižnej publikácie "Polygono-
metria so základnicovou latou" a viacerých vedeckých
a odborných článkov v domácich a zahraničných časo-
pisoch. Vychoval celý rad dnes už významných peda-
gogických, vedeckých a vedúcich hospodárskych pra-
covníkov. Je nositelom viacerých vyznamenaní. Z nich
najVÝznamnejšie sú: "Zlatá medaila SVŠT" (1975),
"Zaslúžilý pracovník re2;ortu 8ÚGK" (1979), "Budova-
tel Bratislavy" (1980), štátne vyznamenanie "Za záslu·
hyo výstavbu" (1980) a "Rad práce" (1985).
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1. mája 1990 - plk. Ing. Vladislav Oliva, ekonomicko-
-obchodný námestník riag.itefa Vojenského kartogra-
fického ústavu., Š. p., (VKU) Harmanec. Rodák z Křto-
mil (okres Přerov). Po absolvovaní zememeračského in-
žinierstva (1951-1956) na Vojenskej akadémii Antoní;
na Zápotockého v Brne nastúpil v roku 1956 na VKU
kde pracuje dodnes. Jeho organizačný talent sa plne
prejavil na tomto ústaye, kde prešiel róznymi funkciami
až po náčelníka VKU. Svoje organizačné schopnosti,
teoretické vedomosti a praktic~é skúsenosti uplatnil
nielen vo funkci i náčelníka VKU, ale aj ako technický
redaktor Československého vojenského atlasu (vydané.
ho v roku 1965) a zodpovedný technický redaktor Vo-
jenského zemepisného atlasu (vydaného v roku 1975).
Osobitne treba oceniť jeho dlhoročnú aktívnu činnosť
v ČSVTS. Je nositefom vyznamenaní: štátneho vyzna-
menania "Za vynikajúcu prácu" (1966), "Čestného
uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
(1974), "Medaily za zásluhy o výstavbu Stredoslovenské-
ho kraja" (1985) a "Plakety ČSVTS" (1985).

12. května 1990 - Ing. Josef Oujezdský, bývalý vedoucí
SG Brno-venkov se sídlem v Židlochovicích (od r. 1969),
potom vedoucí kádrového a personálního oddělení Geo-
dézie n. p. Brno. Jako absolvent VAAZ v ~rně pracoval
nejprve u vojenské správy, do resortu USGK přešel
v r. 1963. Jeho odpovědná. činnost služební i 'y~řejná
byla oceněna titulem "Nejlepší pracovník CUGK"
(1970). Žije na odpočinku od r. 1985 v Brně.

Výročie 70 rokov:

12. března 1990 - Ing. Josef Šimerle, bývalý profesor
SPŠS - obor geodézie v Brně. Vystudoval zeměměřické
inženýrství na VUT v Brně v r. 1946, působil na SPŠ
strojnické v Břeclavi, odkud přešel v v r. 1953 na SPŠS
v Brně. Pedagogickou kvalifikaci si doplnil na UJEP
v Brně. Osvědčil se jako dobrý pedagog a je autorem
skript "Pozemkové úpravy". Z činné služby odešel
v r. 1981.

19. mája 1990 ---:Ing. Eugen Uhliarik. Rodák z Dolného
Hričova (okres Zilina). Zememera.čské inžinierstvo štu-
doval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratisla-
ve. 1. 3. 1947 nastúpil na zememeračský odbor Povere-
níctva techniky. Po zriadení Slovenského zememeračské-
ho a kartografického ústavu v Bratislave v roku 1950,
ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický
a k;artogr~fický ústav a neskór na Geodetický ústav
(GU) a GU n. p., prešiel na tento ústav, kde vykonával
viaceré funkcie, najma na úseku geodetických základov.
I. 6. 1984 odišiel do dóchodkll' Je nositefom vyznamena-
ní: "Najlepší pracovník USGK" (1960), "Čestného
uznania za zásluhy o rozvoj geodézie,a kartografie"
(1974) a "Zaslúžilý pracovník rezortu SUGK" (1979).

Výroči 75 let:

31. ledna 1990 - Ing. Cyril Jilek, v aktivní službě ve-
doucí geodetické kanceláře a odpovědný geodet Střední
dráhy v Brně. Celou svou praktickou činnost zasvětil
službě u ČSD, pečlivou a odpovědnou prací přispěl
k uznání práce geodetů v resortu FMD. Za svoji odbor-
nou a veřejnou práci obdržel řadu čestných uznání
a medailí FMD.

12. dubna 1990 - Doc. ing. Jaromir Tlustý, bývalý ve-
goucí katedry speciální geodézie na Stavební fakultě
CVUT. Ve své pedagogické práci, věnované zejména
ekonomickým otázkám geodetických prací a využívání
laserů v geodézii a důlním měřictví, plně uplatnil své
bohaté zkušenosti z triangulace, topografického mapo-
vání i civilní praxe. V r. 1962 se zúčastnil jako geodet
a fotogrammetr expediec do Egypta. Je autorem vysoko-
školských skript a řady článků. Jeho pedagogická. a vě-
decká činnost byla odměněna vysokými vyznamená-
ními.

18. 5. 1990 - Ing. Alois Rais, bývalý vedoucí geodet
Geodetického ústavu, n. p., Praha. Větší část své prak-
tické činnosti, věnoval triangulaci. V r. 1956 až 1960
pracoval na USGK a v r. 1961 se vrátil do ústavu jako
provozní inženýr. Podílel se na vědeckotechnické spolu-
práci se sousedními státy. Své bohaté zkušenosti pře-
dával i po odchodu do důchodu, kdy externě spolupra-
coval s ústavem.

23. května 1990 - Ing. Ant0l!in Koláčný, CSc.,bývalý
vedou,cí vědecký pracovník VUGTK v oboru kartogra-
fie. Jeho bohatá. praxe v katastrální měřické službě,
triangulaci a delimitačních pracích byla dobrým zákla-
dem pro jeho pozdější úspěšnou práci na poli kartogra-
fie. V r. 1962 získal na čVUT hodnost kandidáta věd.
Aktivně pracoval v kolegiu geologie a kartografie
ČSAV, byl předsedou studijní skupiny ICA a členem
dvou komisí Mezinárodní geografické unie; z meziná-
rodního hlediska získal čsl. kartografii dobré ocenění.
Velmi bohatá byla jeho činnost publikační.

Z dalšich výroči pripominame:

I. januára 1970 - pred 20 rokmi bol zriadený Yýskumný
ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VUGK), ako
súčasť vedeckovýsku:gmej a vývojovej základne Slo-
venskej republiky. VUGK je vedúcim pracoviskom ve-
decko-technického rozvoja s odbornou pósobnosťou pre
geodéziu, mapovanie, geodetickú astron6miu, geode-
tickú gravimetriu, fotogrametriu, kartografiu, karto-
grafickú polygrafiu, evidenciu nehnutefností a dokumen-
táciu v rezorte Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie. Je školiacim pracoviskom vedeckých ašpirantov
z vedného odboru 11-50-9 geodézia, špecializácia teore-
tická geodézia a technická geodézia.

1. januára 1970 - pred 20 rokmi bola zriadená Sloven-
ská kartografia, n. p., Bratislava (SK), od 1.7.1989 štátny
podnik, ako účelová vydavatefská a nakladatelská štát-
na hospodárska organizácia s výrobnou základňou. SK
vykonávahospodársku, vydavatefskú a nakladatefskú,
výrobnú a obchodnú činnosť na úseku vydávania a tlače
kartografických diel a publikácií z odboru geodézie
a kartografie.

19. ledna 1920 - před 70 lety se narodil Ing. Zdeněk
Hanuš, bývalý vedoucí SG v Mladé Boleslavi. Pracoval
krátkou dobu jako asistent u akademika Ryšavého.
Z vysoké školy přešel k resortu, kde plně uplatnil své
odborné znalosti a smysl pro zavádění progresivní tech-
niky do geodetických prací. Byl předním průkopníkem
zavedení mikrofilmové techniky v resortu. Význačná
byla i jeho veřejná práce oceněná řadou vyznamenání
a čestných uznání. Zemřel náhle 29. 5. 1981 v Mladé
Boleslavi.

23. ledna 1840 - před 150 lety se v Eisenachu narodil
Ernst Karl Abbe, profesor fyziky na universitě v Jeně,
jeden ze spoluzakladatelů firmy Carl Zeiss Jena. Zabý-
val se zejména teorií optických přístrojů a byl význač-
ným konstruktérem. Pod jeho vedením získaly optické
dílny Zeissových závodů světové proslulosti. Zemřel
14. ledna 1905.

1. februára 1900 - pred 90 rokmi sa narodil v Uhrovci
(okres Topofčany) Ing. Július Jenisch. Po vysokoškol-
ských štúdiách nastúpil v roku 1928 na Katastrálny
meračský úrad v Leviciach. V roku 1939 prešiel na
Ministerstvo financií, odbor III{10 do Bratislavy. Bol
priekopníkom nových moderných mapovacích met6d
a propagátorom nových prístrojov. Vyvrcholením jeho
snaženia bolo založenie fotogrametrie na Slovensku,
ktorá začala mapovaciu činnosť už v roku 1943. V no-
vembri 1943 sa stal členom ilegálnej čs. odbojovej sku-
piny "Flora". 5. 12. 1944 bol gestapom zatknutý a uvaz-
nený. Z vazenia utiekol 31. 3. 1945. V snahe nájsť úkryt
pred gestapom bol v Trnave ťažko ranený a tu zraneniu
podfahol 12. 6. 1945.
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29. ledna 1915 - před 75 lety se narodil prof. Ing. Libor
Fausek, bývalý vedoucí katedry geodézie a fotogram-
metrie na VŠZ v Brně. Byl žákem a asistentem prof. Ti-
chého, jako profesor zastával řadu akademic~ých f~lllkc.í.
Byl autorem mnoha patentů a zlepšovaClch navrhu,
zejména v oblasti konstrukce geodetických přístrojů.
Bohatá byla jeho činnost literární, kromě skript a 6 svaz-
ků "Geodetického semináře" byl spoluautorem vys?ko-
školské učebnice "Lesnická geodézie". Bohatá. byla Jeho
veřejná činnost v ZV ROH a NV města Brna. Jeho
vědecká a pedagogická činnost byla kromě mnoha čest.
nýeh uznání ohodnocena v r. 1972 udělením titulu
"Zasloužilý učitel". Zemřel v Brně 24. ledna 1986.

31. ledna 1905 - před 85 lety se naro~il prof. Ing.
Dr. Vlastimil Blahák. bývalý velitel VZU a profesor
geodézie na VŠD v Žilině. Byl vedoucím katedry geo-
dézie a geotechniky na této škole. Jeho vědecká činnost
se týkala progresivních geodetických a kartografických
metod, zejména radiového a akustického zaměřování,
elektronického měření délek a fotogrammetrie. Vypra-
coval osobitou metodu světelných řezů při zaměřování
tunelů. Bohatá byla jeho činnost literární v různých
odborných časopisech, byl spoluautorem celo~tátní učeb-
nice "Geodézie" pro posluchače stavebního mženýrství.
Za okupace byl vězněn. Byl nositelem mnoha vyzname-
nání vojenských i civilních. Zemřel 10. října 1979
v Praze.

2. února 1905 - pi'ed 85 lety se narodil v Lubné u Ra-
kovníka Ing. Ladislav Janoušek, dříve vedoucí měřic-
kého střediska PPÚ. VÝznačný propagátor inženýrské
geodézie, zejména v oboru urbani~tickýeh prací. C~e~~
NV hl. m. Prahy, předseda MV CSVTS pro geodezll
a kartografii. Dlouholetý člen redakční rady našeho časo-
pisu. Zemřd 11. záH 1975 v Praze.

8. februára 1910 - pred 80 rokmi sa narodil v Kokave
nad Rimavicou (okres Lučenec) Ing. JUDr. Pavol Pa-
robek. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku
1950 na Slovenský zememeračský a kartografický ústav
v Bratislave. V rokoch 1954-1956 bol vedúcim sekre-
tariátu na Správe geodézie a kartografie na Slovensku
a v rokoch 1957-1969 riaditerom Kartografického
a reprodukčného lÍstavu a Kartografie, n. p., Bratisla-
va. Zaslúžil sa o organizačné dobudovanie a rozvoj
kartografie na Slovensku. Bol aktívnym účastníkom
Slovenského národného povstania a nositerom štátneho
vyznamenania "Za zásluhy o výstavbu". Zomrel
22. 10. 1980 v Bratislave.

23. februára 1740 - pred 250 rokmi sa narodil v Prešove
Ján Matej Korabinský, popredný geograf, kartograf
a historik v druhej polovici 18. storočia. Študoval na
lýceu v Bratislave a na univerzite v Rintelne pri Hanno-
veri. Z početných jeho prác treba spomenúť najma Ze-
mepisný opis Bratislavy, jej hradu a širokého okolia
(Praha 1781, Bratislava 1782). V roku 1786 vydal Hos-
podársko-geografický a tovarový lexikon Uhorska,
v ktorom spracoval encyklopedickou formou v abeced-
nom poradí základné topografické, etnické, ekonomické
a kultúrno-historické údaje o všetkých obciach Uhorska
a doplnil ho poštovou mapou. Za svojho pobytu vo
Viedni pripravil prvú ekonomicko-geografickú mapu
Uhorska v mierke 1 : 1 000000. Vyznačil na nej bane,
kúpele, jaskyne, výskyt porovnej ~veri, rozličných dru-
hov vtákov, rýb, ale aj priemyselné strediská, národ-
nosti apod. Pozoruhodný je najma jeho Vreekový atlas
Uhorského kráTovstva (Atlas regni Hungariae Portati-
lis, Viedeň 1804). Korabinský je označovaný za zaklada-
tefa štatistickej geografie na Slovensku. Zomrel 23. 6.
1811 v Bratislave.

10.-12. února 1955 - před 35 lety byla uspořádána
1. vědecká konference ČVUT v Praze. Po slavnostním
zahájení prvního dne probíhal program odděleně v sek-
cích na tehdejších 8 fakultách. Na zeměměřické fakultě
proběhlo 25 přednášek ve dvou sekcích. Byl tak dán
počátek konání vědeckých konferencí a cyklu vědec-
kých přednášek na jednotlivých fakultách.

Przeglad Geodezyjny, č. 2/89
Balcer, S.: Geodetické problémy speciálních ekonomic-
kých zón na příkladě projektu Szcecinské bezcelní
zony (svobodný přístav), s. 2.

Sanda, V.: Měření délky a laserová interferometrie
v geodézii, s. 3-8.

Grabowski, W.: Grafické techniky používané pro tvorbu
fotogrammetrických inventarizačních plánů "malé
architektury", s. 8-11.

Pawlowski, W. - Przewlocki, S.: lnventarizace měření
budovaných konstrukcí pro diagnostické potřeby
s využitím laserové techniky, s. 12-14.

Urbanski, J. - Jurdzinski, M.: Elektronická navigační
mapa, s. 14-17.

Bucholc, L.: Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Část V., s. 19-22.

Jaworski, 4. - Karamov, W. - Troncawicz, V.:
Katalog geodetických sítí a hraničních bodů pro voj-
vodské dokumentační centrum geodézie a kartografie,
s.24-25.

Przeglad Geodezyjny, č. 3/89
Derkacz, W.: Charakteristiky odrazivosti terénu pl'l
dálkovém průzk~m~, s. 3-.-7. ,

Tomaszewski, Z.: Uspechy vOJenske kartografie v Pols-
ku, s. 7-9,

Lapucha, D.: Družicové mapování GPS s pomocí přijí-
mače WMI0l, s. 10-12.

Sikorski, K. - Paňka, St.: Zhodnocení vhodnosti letec-
kých snímků pro aktualizaci dat o využívání půdy,
s.12-13.

Pawlowski, W. - Pitoň, L. - Przewlocki, S.: Grafická
metoda plánování rektifikace jeřábové dráhy v hori-
zontální rovině, s. 14-16.

Huczek, J.: Popis algoritmu pro kreslení vrstevnic,
s. 17-19.

Balcer, J.: Využití pHstrojů ROBOTRON pro inventa·
rizaci podzemních vedení, s. 19-21.

Dyszczyk, M. - Malina, R. -- Stelmach, M. - Tkocz, J.:
Zemědělská půda v Polsku, s. 21-22.

Ney, B.: Mezinárodní seminář OSN na téma "Dálkový
průzkum z kosmu pro ro:z;voj,Wars:z;awa, s. 23-24.

Vermessungstechnik, Č. 10/89

Gahler, H.: Státní geodetická a kartografická služba
v roce 40. výročí NDR, s. 326-328.

Baar S.: Rozvoj výrobních možností VEB Kombinat
Ge~dézie a kartografie - projev rozvoje tvůrčích
iniciativ pracujících, s. 329-331.

Beyer, W. - Stark, W.: Výsledky a úkoly socialistické
kolektivní práce ve státní evidenci nemovitostí vNDR,
s.331-333.

Werner, H.: Rozvoj sekce geodézie a kartografie na
Technické universitě Dresden, s. 334-336.

Kautzleben, H. - Buschmann, E. - Marek, K. H.:
Geodézie, dálkový průzkum Země a kartografie
v Akademii věd NDR - zpráva o 40 letech úspěšného
rozvoje základního výzkumu, s. 336-340.

Deumlich, F.: 15 let Vědeckotechnické společnosti pro
geodézii, fotogrammetrii a kartografii v roce 40. vý-
ročí NDR, s. 340-342.

Lieberasch, R.: Přínos aktivu KDT v kombinátě pro
rozvoj a využití klíčových technologií, s. 342-344.

Guske, W.: Nové požadavky na vědeckotechnickou práci
v VEB Kombinát geodézie a kartografie, s. 344-34~:

Szangolies, K.: Přínos VEB Carl Zeiss Jena k rozvoJI
výroby geodetických a fotogrammetrických přístrojů
od roku 1949 do 1989, s. 347-350.

Kahler, F.: Rozvoj kartografie ve VEB Hcrmann Haack,
s. 351-352.
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Geodetický a kartografický podnik Praha, s. p. vydává v roce 1990 nové vydán í vysokoškolské
učebnice

Bohm J. - Radouch V. - Hampacher M.

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACí POČET
(392 stran, 11 tabulek, věcný rejstřík, váz. 36 Kčs)

Učebnice má sloužit nejen jako učební pomůcka pro studenty oboru geodézie, ale i jako
základ pro postgraduální studium oboru na stavebních fakultách. Svým zaměřením je orien3

tována jako studijní pramen pro všechny pracovníky, kteří konají měření fyzikální povahy
a ke zpracování svých poznatků chtějí využít moderní analýzu výsledků měření.
Látka je rozdělena do tří částí s třináctí kapitolami. Se zřetelem na postupující matematickou
erudici se nejprve probírají základní pojmy matematické statistiky, které vytvářejí předpokla-
dy pro pochopení podstaty měření a teorie chyb. V druhé části je popsána "metoda'nejmen-
ších čtverců" v obecné podobě s využitím maticového zápísu tak, aby navazující disciplíny
oboru mohly využít vyložený teoretický základ. Závěrečná nejrozsáhlejší část uvádí analýzy
výsledků měření a geodetické aplikace matematicko-statistických postupů, důležité pro zís-
kání konkrétnější představy o podstatě měřického procesu.
Učebnice bude distribuována prostřednictvím Knižního velkoobchodu do specializovaných
prodejen technické literatury.



RYBNIKY A OČELOVÉ NADRŽE
Kniha komplexně zpracovává tematiku rybníků, účelo-
vých nádrží, hrází a jednotlivýdh objektů 'Používaných ve
vodním hospodářství.

272 stran, 190 obrázků, 25 tabulek, váz. 25 Kčs

POJĎTE S,NAMI
STAVET SLUNEČNI 'HODINY

Shrnute" zkušenosti se stavbou amatérských slunečních
hodin při respektování astronomických disciplín. V při-
měřeném ro~sahu se'Z'namujes teorií ča'su, s příslušnými
vel'ičinami, s potřebnými výpočty a vzorci.

80 stran, 40 obrózků, 4 tabulky, brož. 7 Kčs

VODÁRENSTVI
Pojednóvá o zásobování V'odou, a to od výpočtu potřeby
vody, přes její jímání, úpravu a rozvod, až k akumulaci
vody.
440 stron, 381 'obrózků, 45 tabulek, váz. 38 Kčs

SNTL - Nakla<kJtelství technické literatury
odbyto~ odbor
Spálená 51
11302 Praha 1 ~~'-
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