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RNDr. Richard Čapek, CSc.,
katedra kartografie a geoinformatiky,

Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Analýza kartografických zobrazení použitých pro mapy celého světa ve 24 českých, popř. slovenských atlasech. Hodnocení těchto zo-
brazení vychází z velikosti území, kde maximální úhlové zkreslení 2w nepřesahuje 40° a současně plošné zkreslení Kz nepřekračuje
50 % (tj. K2 činí maximálně 1,5 násobek plošného zkreslení K} uprostřed mapy). Poměr velikosti území s 2w :5 40° a K2 :5 1,5 ke
ploše celého světa byl označen jako charakteristika zkreslení Q. Hodnoty Q (v %) a pořadník zobrazeníjsou v posledních dvou sloup-
cích tabulky 2. Nejlepší je CNllGAiK 1950, nejhorší Grinten 1. Určení Q pro Grguričovo zobrazení nebylo možné.

Analysis oj cartographic projection applied to maps oj the whole world in 24 Czech or Slovak atlases. Valution oj these projections
is based on the territory area where the angular distortion 2w does not exceed 40° and simultaneously the area distortion does not
exceed 50% (e. i. K2 equals maximally to 1.5 times oj area distortion K} in the map centre). The proportion oj areas extended that have
2w :5 40° and K} :5 1.5 to the whole world area was named as distortion characteristic Q. Values oj Q (in %) and list oj projections
are given in two last columns ojtable 11. The best one is CNllGAiK 1950, the worst one is Grinten 1. 1t was not possible to determine
Q jor Grgurič projection.

Pro převod zakřiveného zemského povrchu do roviny mapy
se používá celé řady rozličných kartografických zobrazení.
Zatímco pro menší území je jejich počet v praxi poměrně
omezený, u map celého světa se setkáváme s pestrou směsicí
zobrazení, převážně obecných. Válcová se v současné době
objevují spíše výjimečně, hlavně u map časových pásem.
Je zajímavé, že výběr zobrazení pro mapu světa silně ovliv-

ňují dva subjektivní důvody: existence podkladových mate-
riálů a země vydání. Pro každého vydavatele je samozřejmě
nejlevnější a nejsnadnější zpracovat novou mapu v zobrazení,
ve kterém má již nějakou mapu k dispozici. TentýŽ vydava-
tel pak zpravidla používá téhož zobrazení pro mapu světa ve
všech svých atlasech a ve všech dalších vydáních třeba i po
desítky let.
Vliv země vydání spočívá v tom, že se často objevuje ten-

dence využít zobrazení navržená místními kartografy. V ně-
mecky mluvících zemích se tak nejčastěji používá zobrazení
německých autorů K. Wagnera a O. Winkela, v USA zobra-
zení Američanů A. van der Grintena a A. H. Robinsona
a v Rusku zase zobrazení, navržená G. A. Ginzburgem ve vě-
decko-výzkumném ústavu CNIIGAiK. Na rozdíl od právě
uvedených zobrazení, která jsou rozšířena i v jiných zemích,
se občas objevují i zobrazení, která jsou mimo zemi kde
vznikla, neznámá. Příklady mohou být paválcová zobrazení
maďarského kartografa J. Baranyiho nebo polykonické zo-
brazení, zkonstruované W. Grygorenkem pro polský Atlas
swiata.

2. Použitá zobrazení

V českých atlasech se téměř celou první polovinu 20. století
používalo pro mapy světa Mercatorovo válcové úhlojevné zo-
brazení. Toto zobrazení s délkojevným obrazem rovníku
a přímkovými obrazy loxodrom bylo odvozeno v 16. století
a určeno pro navigaci, ovšem pro geografické účely je vzhle-
dem k velkému zkreslení ploch vyloženě nevhodné. Mapu
vMercatorově zobrazení měl už školní Kozennův zeměpisný
atlas v minulém století, velký OUův zeměpisný atlas z r. 1924
a snad všechna vydání zeměpisných atlasů autorských dvojic
Brunclík-Machát a Šalamon-Kuchař až do r. 1946.

Zvláštní zobrazení se objevilo v r. 1941 v Turčínově-Gr-
guričově Malém atlasu k současným událostem. Šlo o Gr·
guričovo paválcové asymetrické zobrazení s čárovým obra-
zem severního a bodovým obrazem jižního pólu. Vlastnosti
zobrazení ani zobrazovací rovnice nejsou známy, protože
jeho autor V. Grgurič o něm nic nepublikoval (tab. 2).

Po válce použil K. Kuchař v Kapesním atlasu Zdroj a v Ka-
pesním atlasu Pramen, které v letech 1945-1947 vydávalo
nakladatelství M~lantrich, Eckertovo V. paválcové vyrovná-
vací zobrazení. Celá Země v něm má tvar soudku, omeze-
ného polovinami sinusoid a přímkovými obrazy pólů. Dél-
kojevné jsou obrazy rovnoběžek 'Po = :±:25,8°.
K návratu k válcovým zobrazením došlo v r. 1948 v Sou-

boru map ze školního zeměpisného atlasu Brunclíkova-Ma-
chátova. Jednalo se o čtvercové vyrovnávací zobrazení, které
má délkojevné obrazy všech poledníků a rovníku a lze je pro
školní výklad pokládat ze všech válcových zobrazení za nej-
vhodnější.
Jiné válcové zobrazení bylo použito v r. 1953 v Malém

atlasu světa. Zobrazení bylo v atlasu označeno jako Gallovo,
to však má délkojevné obrazy rovnoběžek 'Po = :±:45°.
U použitého zobrazení však byly jako délkojevné zjištěny
'Po = :±:30°. Tato varianta se nazývá zobrazení BSAM po-
dle Bolšogo sovetskogo atlasa mira, kde byla poprvé zave-
dena.
Vedlejší mapy v Malém atlasu světa byly zpracovány

v Hammerově pseudoazimutálním plochojevném zobrazení
a v Eckertově VI. paválcovém plochojevném zobrazení.
V Hammerově zobrazení má svět tvar elipsy, žádná z čar ob-
razu zeměpisné sítě není délkojevná, obrazy pólů jsou body.
V Eckertově VI. zobrazení je Země soudkovitá, omezená
přímkovými obrazy pólů a sinusoidálními obrazy okrajových
poledníků. Délkově zachovány jsou obrazy rovnoběžek
'Po = :±:49,3°.
Mimořádně dlouho se v českých atlasech objevovalo Grin-

tenovo I. polykonické kruhové zobrazení. Poprvé to bylo
v r. 1951 v Politicko-hospodářském atlasu světa, potom v pa-
desátých a šedesátých letech ve školních atlasech a naposled
ještě v r. 1991 ve 30. svazku souboru map Poznáváme svět.
V původní podobě má toto zobrazení tvar kruhu, obraz rov-
níku je délkojevný a na něj kolmý obraz středního poledníku
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VZDÁLENOSTI NA OBRAZU
NÁZEV ZOBRAZENÍ OBRYS OBRAZU ZEMĚ TVAR OBRAZU POLU STŘEDNÍHO POLEDNÍKU

SE SMĚREM K POLŮM
CNIIGAiK 1950 soudkovitý čárový zakřivený (chybO nemění
Robinson soudkovitý čárový ořímý zmenšují
Winkel III. soudkovitý čárový přímý nemění
Wagner VIII. soudkovitý čárový zakřivený zmenšují
Eckert V. soudkovitÝ čárový ořímý nemění
čtvercové obdélníkový čárový přímý nemění
CNIIGAiK 1939-1949 obdélníkový (upravený ze čárový zakřívený (chybO nemění

soudkovitého)
Erdi Krausz podobný elipse bodový zmenšuií
Eckert VI. soudkovitÝ čárový ořímý zmenšuií
BSAM obdélníkový čárový přímý zvětšují
Gall obdélníkový čárovÝ ořímý zvětšují
Hammer eliptický bodový zmenšují
Baranyi IV. oválný bodový neoravidelně mění
Mercator obdélníkový čárový přímý (chybí, resp. je zvětšují

v nekonečnú)
Grinten I. obdélníkový (upravený bodový (chybO zvětšují

z kruhového) .
Grgurič převrácená kupule severního čárový přímý, zvětšují

jižního bodový

NÁZEV ZOBRAZENÍ DÉLKOJEVNÝ OBRAZ OBRAZ ROVNÍKU Q POŘADÍ
rovnoběžky poledníku přímkový pravidelně v celých % podle Q

'Po dělený
CNIIGAiK 1950 Ao O 82krát zkrácen 84 1
Robinson :'::38° 0,85krát zkrácen 82 2
Winkel III. +40° Ao 0,88krát zkrácen 81 3
Wagner VIII. 80 4
Eckert V. +37° Ao 0,88krát zkrácen 76 5
čtvercové 0° všechny A nezkrácený 74 6
CNIIGAiK 1939-1949 Ao 0,90 krát zkrácen 72 7
Erdi Krausz +25,8° 0,96krát zkrácen 70 8
EckertVI. :'::49,3° 0,88krát zkrácen 68 9
BSAM +30° 0,87krát zkrácen 65 10
Gall :'::45° O,71krát zkrácen 64 11
Hammer 64 12
Baranvi IV. 61 13
Mercator 0° nezkrácený 57 14
Grinten I. 0° nezkrácený 56 15
Grgurič asi 35° s. Š. a 0,83krát zkrácen neurčeno neurčeno

41°j.š.

má stejnou délku jako obraz rovníku. Pro mapy se používá
obvykle jen výřez: polární oblasti se odříznou a zeměpisná
síť se za okrajovými poledníky doplní tak, aby vyplnila čtyří
volné růžky, čímž se tvar mapy změní na obdélníkový. Po-
tom ovšem už nejde o mapu celé Země, protože chybí území
při pólech a naopak Čukotka a Aljaška se zobrazují na téže
mapě dvakrát.

Po roce 1971, kdy vstoupila v platnost Jednotná soustava
školních kartografických pomůcek, bylo ve školních atlasech
Grintenovo I. zobrazení definitivně opuštěno a nahrazeno po-
Iykonickým vyrovnávacím zobrazením CNIIGAiK 1950
(Ginzburg V.). Původní soudkovitý tvar se zakřívenými čá-
rovými obrazy pólů byl upraven tak, že póly byly odříznuty
a mapu na severu i jihu ohraničily přímky, kolmé na délko-
jevný obraz středního přímkového poledníku. Poprvé bylo
toto zobrazení u nás použito v r. 1962 v Příručním slovníku
naučném. Ve školních atlasech kraluje doposud.

Starší verze polykonických zobrazení, polykonické vy-
rovnávací zobrazení CNIIGAiK 1939-1949 (Ginzburg IV.)

byla zvolena pro komerčně velmi úspěšný Kapesní atlas
světa, který vychází v mnoha jazykových mutacích od r. 1961
až do současnosti. Jeho soudkovitý tvar byl upraven stejně
jako se dělá u Grintena I. odříznutím pólů a doplněním rohů
na obdélník. I zde tedy chybějí póly a některá území jsou zo-
brazena dvakrát. Obraz středního poledníku je dé1kojevný.

Při návrhu Československého vojenského atlasu z r. 1965
padla volba na pseudoazimutální Wagnerovo VIII. zobra-
zení s předepsaným zkreslením (na rovnoběžce 'Po = :'::60°
je plošné zkreslení K = 1,2), které je v atlasu nesprávně ozna-
čeno jako ekvivalentní. Svět v něm má soudkovitý tvar s kon-
kávně zakřívenými čárovými obrazy pólů. Žádná z čar ob-
razu zeměpisné sítě není délkojevná. Toto zobrazení bylo
použito rovněž ve Vojenském zeměpisném atlasu z r. 1975
a ve slovenském Atlasu sveta pre každého, který vznikl v r.
1988 převzetím a úpravou německého atlasu Atlas fUrjeder-
mann.

Málo známá zobrazení obsahuje Velký atlas světa, vydaný
poprvé v r. 1988. Vznikl na podkladě maďarského Nagy Vi-
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lágatlaszu, v němž se uplatnila zobrazení maďarských karto-
grafů G. Érdi Krausze aJ. Baranyiho. Hlavní mapa je v Érdi
Krauszově paválcovém plochojevném zobrazení, které
vzniklo kombinací Sansonova a Mollweideova zobrazení.
Obraz Země omezují dvě dvojice sinusoidálních a eliptic-
kých oblouků. Obrazy pólů jsou bodové. Délkově zachovány
zůstávají obrazy rovnoběžek 'Po = ±25,So.

Vedlejší mapy ve Velkém atlasu jsou v Baranyiho IV. pa-
válcovém vyrovnávacím zobrazení. Země má tvar oválu,
ohraničeného dvěma páry oblouků oskulačních kružnic. Ob-
razy pólů jsou bodové, žádná z čar obrazu zeměpisné sítě
není délkově zachována, obraz rovníku je dělen nerovno-
měrně.

Obrazový atlas světa z r. 1992 má mapy světa bez čar ze-
měpisné sítě (zakresleny jsou pouze polární kruhy, obratníky
a rovník). I když jsou v atlasu označeny jako plochojevné,
analýzou bylo zjištěno, že jde nejspíše o Robinsonovo pa-
válcové vyrovnávací zobrazení. V tomto zobrazení není dél-
kojevný obraz rovníku, nýbrž rovnoběžky 'Po = ±3So.

Robinsonovo zobrazení bylo použito také ve Školním at-
lasu "Dnešní svět" z roku 1997, kde není ze zeměpisné sítě
zakresleno vůbec nic, dokonce ani rovník.

Zeměpisnou síť postrádají i mapy z Nového atlasu světa
z r. 1995. Rekonstrukcí obrazu zeměpisné sítě se zjistilo, že
bylo pravděpodobně použito Gallova válcového vyrovnáva-
cího zobrazení s délkojevnými obrazy rovnoběžek 'Po = ±45°.

Ve Velkém ilustrovaném atlasu světa z roku 1992 se po-
užívá Winkelova III. pseudoazimutálního vyrovnávacího
zobrazení s délkojevnými obrazy rovnoběžek 'Po = ±40°
(tab. 1).

Objektivní výběr zobrazení lze provádět na základě číselně
určených hodnot zkreslení. Přitom je nutné nejprve zjistit čí-
selné hodnoty místních dílčích zkreslení - plošného, délko-
vého a maximálního úhlového - pro velký počet bodů. Ob-
vykle jde o průsečíky obrazů poledníků a rovnoběžek
s krokem 5°, 2° nebo i 10. Vypočtených údajů jde pak použít
ke stanovení jediné číselné charakteristiky pro každé zobra-
zení.

Způsobů určení takové charakteristiky může být samo-
zřejmě více. Jeden z nich - globální střední zkreslení Z - byl
publikován na 12. kartografické konferenci v Olomouci [5].
Ze zobrazení, použitých v českých atlasech a hodnocení
podle globálního středního zkreslení Z, se umístila nejlépe
Winkelovo III. a Robinsonovo, nejhůře Grintenovo I. a Mer-
catorovo.

Dalším způsobem hodnocení je posouzení zobrazení podle
velikosti území, na němž místní dílčí zkreslení nepřesahují
určitou předem stanovenou hodnotu. Navržená charakteris-
tika Q vychází z maximálních povolených místních zkres-
lení ploch a úhlů:
a) Jako přípustné zkreslení ploch bylo stanoveno 50 %. Ta-

kové zkreslení nastává mezi ekvideformátami plošného
zkreslení se vzájemným poměrem K2 : K1 = 1,5. Ve vět-
šině případů jde o poměr zkreslení vnější ekvideformáty
K ku zkreslení ve středu mapy Ks.

b) Za přípustnou hodnotu maximálního zkreslení úhlů bylo
přijato 2w = 40°.
Na základě takto stanovených kritérií povoleného zkres-

lení pak byly zjišťovány výměry území, které je v mapě v da-
ném zobrazení omezeno ekvideformátou 40° a kde současně
vzájemný poměr dvou hraničních ekvideformát plošného
zkreslení nepřesahuje 1,5. Výslednou charakteristikou vhod-

nosti zobrazení se stal poměr Q velikosti území, kde obě
zkreslení nepřekračují připustnou mez, k celkové velikosti
zemského povrchu.

Vlastní zjišťování výměr se provádí nejsnadněji u válcových
zobrazení. U nich je místní zkreslení stejné pro všechny body
téže zeměpisné šířky a ekvideformáty jsou shodné s obrazy
rovnoběžek. Plocha se proto zjistí jednoduchým výpočtem.

U obecných zobrazení závisí postup na tom, jestli jsou
známy rovnice zkreslení. V kladném případě se výměra může
určit počítačovým zpracováním, v záporném je nutno použít
méně přesného analogového měření, které závisí na přesnosti
zákresu ekvideformát.

Charakteristiky Q byly vypočteny pro všechna v českých
atlasech použitá zobrazení s výjimkou Grguričova. Výsledky
získané touto metodou vykazují značnou shodu s pořadím
zobrazení metodou hodnocení podle globálního středního
zkreslení Z: jako nejlepší se umístila zobrazení CNIIGAiK
1950 (u něj Z určováno nebylo), Robinsonovo a Winkelovo
III., jako nejhorší opět Mercatorovo a Grintenovo 1. (tab. 2).

Použití polykonického vyrovnávacího zobrazení CNII-
GAiK 1950 se ukázalo jako mimořádně šťastná volba. Záro-
veň se objektivně prokázalo, že ustoupení od v minulosti
hojně používaných zobrazení Mercatorova a Grintenova 1.
bylo na místě. Je potěšitelné, že v hodnocení podle charak-
teristiky Q dobře uspěla právě ta zobrazení, která se v sou-
časné době nejvíce uplatňují, s nimiž v zahraničních - pře-
devším amerických a německých - atlasech přicházíme
hodně do styku.

[I] Atlas sveta pre každého. I. vyd. Bratislava, Slovenská karto-
grafia 1988.

[2] Atlas světa. 6. vyd. Praha, Kartografie 1978.
[3] B. Kozennův zeměpisný atlas světa pro školy střední. 13. vyd.

Vídeň, E. HOlzel 1897.
[4] ČAPEK, R.: Kvantitativní hodnocení kartografických zobrazení

pro mapu světa na jednom listu. [Habilitační práce]. Praha 1997.
174 s. Universita Karlova. Fakulta přírodovědecká.

[5] ČAPEK, R.: Globální střední zkreslení pro mapy světa. Karto-
grafické listy, 1997, č. 5, s. 41-46.

[6] Ceskoslovenský vojenský atlas. 1. vyd. Praha, MNO 1965.
[7] 1. Brunclíka zeměpisný atlas pro školy střední, ústavy učitelské

a školy obchodní. 4. vyd. Praha, V. Neubert 1946.
[8] Kapesní atlas Pramen. 1. vyd. Praha, Melantrich 1947.
[9] Kapesní atlas světa. 6. vyd. Praha, Kartografie 1968.

[10] Kapesní atlas Zdroj. 1. vyd. Praha, Melantrich 1945.
[II] Malý atlas k současným událostem. 1. vyd. Praha, R. Turčín

a V. Grgurič 1941.
[12] Malý atlas světa. 1. vyd. Praha, SMKÚ 1953.
[13] Nový atlas světa. 1. vyd. Praha, Slovart 1995.
[14] Obrazový atlas světa. 1. vyd. Bratislava, Slovart 1992.
[15] Ottův zeměpisný atlas. 1. vyd. Praha, J. Otto 1924.
[16] Politicko-hospodářský atlas světa. I. vyd. Praha, Orbis - ÚSGK

1951-1956.
[17] Poznáváme svět. Sv. 30. Svět. 1. vyd. Praha, Kartografie 1991.
[18] Příruční slovník naučný. 1. vyd. Praha, NČSAV 1962-1967.
[19] Soubor map ze školního zeměpisného atlasu Brunclíkova-Ma-

chátova. Praha, V. Neubert a synové 1948.
[20] Skolní atlas Dnešní svět. I. vyd. Praha, Terra 1997.
[21] Skolní atlas světa. 1. vyd. Praha, Kartografie 1989.
[22] Skolní zeměpisný atlas. 6. vyd. Praha, USGK 1957.
[23] Skolní zeměpisný atlas světa. 4. vyd. Praha, ÚSGK 1962.
[24] Velký atlas světa. 1. vyd. Praha, Kartografie 1993.
[25] Velký ilustrovaný atlas světa. I. vyd. Praha, Geocenter Int. 1992.
[26] Vojenský zeměpisný atlas. 1. vyd. Praha, MNO 1975.

Do redakce došlo: 28. 9. 1998

Lektoroval:
Ing. Petr Buchar, CSc.,

katedra mapování a kartografie FSv eVUT
v Praze
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Projekt mapovej bázy údajov úmoria
Baltského mora

Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Ing. Andrej Vojtičko, CSc.,

Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Organizačné a technické zásady na tvorbu a stálu aktualizáciu bázy údajov úmoria Baltského mora, ktorej mierka podrob-
nosti zodpovedá obsahu topografickej mapy 1 : 1 000 000. Zámery v oblasti cenovej, inJormačnej a marketingovej politiky.
Tohto medzinárodného projektu sa zúčastní Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky i Ceský úřad země-
měřický a katastrální.

Organisational and technical principles oj creation and permanent updating oj data base oj the Baltic Sea basin with details
corresponding to the content oj a topographic map 1 : 1 000 000. Plans regarding price, inJormation and marketing policy.
The Authority oj Geodesy, Cartography nad Cadastre oj the Slovak Republic as well as the Czech Office Jor Surveying Map-
ping and Cadastre are taking part in this intemational project.

Požiadavky na geografické informácie v kvalite i v kvantite
trvale narastajú. DOležité oblasti, kde technológie geografic-
kých informácií poskytujú nové možnosti, zahfňajú kritické
nadnárodné regióny, ako je napr. oblasť Baltského mora. Táto
skutočnosť vyžaduje rozširovanie a výmenu značne rozma-
nitých druhov informácií.

Na pode fínskej geodeticko - kartografickej inštitúcie
(GKI) sa v roku 1996 zrodila myšlienka spracovania počíta-
čovo ovládateInej homogénnej bázy údaj ov (BÚ) topogra-
fických máp malej mierky z úmoria Baltského mora. Išlo
o prvý medzinárodný projekt tohto typu, preto jeho postupná
realizácia, s ktorou sa začalo v tom istom roku, bol a odbor-
níkmi očakávaná s vefkou zvedavosťou.

2. Baltský projekt

Projekt mapovej BÚ úmoria Baltského mora (Map Data Set
in the Baltic Sea Region Project - MapBSR Project - ďalej
len baltský projekt) bude poskytovať prvú homogenizovanú
verejnosti prístupnú BÚ pre oblasť úmoria Baltského mora
a krajín v jej sfére vplyvu. Kartografická BÚ bude pomáhať
podporovať rozmanité formy medzinárodnej spolupráce,
napr. v ochrane životného prostredia Baltského mora. Pred-
pokladá sa, že používateImi tejto BÚ budú najma manažment
prírodných zdroj ov, inštitúcie zaoberajúce sa zhodnotením
vplyvu antropogénnych zmien na životné prostredie, štátna
a verejná správa, nadnárodné územné plánovanie, výskum
a mapová tvorba.

- administratívne jednotky krajín, do ktorých zasahuje úmo-
rie Baltského mora: Česko (Severočeský, Východočeský
a Severomoravský kraj), Nemecko (Šlezvicko-Holštajn-
sko, Meklenbursko-Predné Pomoransko, Hamburg, Ber-
lín, Brandenbursko a okres Drážďany v Sasku), Ruská fe-
derácia (Murmanská oblasť, Karelská oblasť, Sankt
Peterburgská oblasť, ArchangeIská oblasť, Pskovská ob-
lasť, Novgorodská oblasť, Tverská oblasť, Smolenská
oblasť, Kaliningradská oblasť a Vologdská oblasť) a Slo-
vensko (okresy Prešovského kraja z povodia Popradu
a Dunajca).

Organizačnými štruktúrami v baltskom projekte sú:
• riadiaci výbor (RV)
• koordinátor
• pracovná skupina (PS) a
• špecifikačná skupina (ŠS).

RV projektu pozostáva z predstavitefov (predsedov, gene-
rálnych riaditeIov a pod.) GKI zúčastnených krajín. Hlavnou
úlohou RV je dohliadať, aby sa baltský projekt rozvíjal po-
dIa dohodnutých zásad a plánov. Prvým vedúcim RV balt-
ského projektu je Jarmo Ratia, predseda fínskej GKI. RV
vstúpi do procesu tvorby vtedy, ak problémy vzniknuté v pro-
cese tvorby nebudú mocť byť rozriešené PS. RV sa poskytuje
každoročná správa o postupe prác, a ak je to žiaduce, i do-
datočné informácie.

Koordinátorom projektu je fínska národná GKI (National
Land Survey of Finland). Do zodpovednosti koordinátora
projektu spadá:
- každodenná práca na projekte,
- udržovanie pracovných kontaktov so zúčastnenými národ-

nými GKI,
- koordinovanie tvorby BÚ podIa spoločne prijatých roz-

hodnutí,
- koordinovanie vývoja projektu podIa dohod a dohodnutého

časového harmonogramu,
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- zber pripravených údajov od zúčastnených národných GKI,
ich spojenie do jednej súvislej bez švovej BÚ a expedova-
nie hotovej súvislej BÚ zúčastneným GKI,

- vzťah k iným projektom d61ežitým pre baltský projekt,
- začatie aktualizácie projektu BÚ,
- ďalšie úlohy nevyhnutné na rozvoj baltského projektu po-

dfa plánu.
V pripade ak chce koordinátor projektu rezignovať na funk-

ciu organizátora hlavnej BÚ, musí to oznámiť rok vopred,
aby RV našiel náhradu.

Ak sa vynoria požiadavky na získanie externých prostried-
kov financovania baltského projektu, koordinátor projektu
bude mať primámu zodpovednosť za hfadanie možností ich
financovania.

PS pozostáva z osob ustanovených zúčastnenými národ-
nými GKI. Je osobitne doležité, aby tieto osoby mali dobré
vedomosti a skúsenosti z geografických informačných
systémov a z mapovania v malých mierkach. PS je spoločne
zodpovedná za tvorbu BÚ, cenovú a marketingovú politiku.
Členovia PS sú zodpovední za pokrok v práci a za koordi-
náciu projektu v ich krajinách. O dosiahnutom pokroku
v práci je PS povinná podávať správy koordinátorovi pro-
jektu.

Ss pozostáva z technických expertov z oblasti geografic-
kých informačných systémov zúčastnených národných GKI.
Úlohou Ss je vytvoriť spoločné štandardy a špecifikáciu pre
BÚ. Jej povinnosťou je zúčastňovať sa na rozhodovaniach
v oblasti špecifikácie BÚ a zabezpečiť, aby bolo všetko uro-
bené v súlade so špecifikáciou vlastnej krajiny.

Celá dokumentácia projektu je písaná v angličtine. Pra-
covným jazykom v PS a v Ss je angličtina.

Rokovania RV, PS a Ss sú organizované rotáciou v jed-
notlivých zúčastnených krajinách.

Zúčastnené GKI majú spoločne pracovať s ciefom zdoko-
naliť vzájomné rozširovanie informácií. Doležitou úlohou je
využitie internetovej siete a vytvorenie domovskej stránky
baltského projektu. Úloha zahrňa aj e-mailové spojenie
medzi všetkými členmi projektu s možnosťou čítať domov-
skú stránku baltského projektu v každej zo zúčastnených kra-
jín.

Konečný harmonogram prác bude urobený po spracovaní
detailnej špecifikácie prác a po určení rozsahu prác v každej
zo zúčastnených krajín. Podfa predbežného harmonogramu
do konca roka 1998 majú byť v BÚ naplnené hranice, hyd-
rografia, doprava, sídla a geografické názvy a do konca roka
1999 zvyšné vrstvy, t.j. výškopis, národné parky a prirodné
rezervácie.

S. Technická špecifikácia projektu

Ako základňa na model štruktúry BÚ a jej špecifikácie
v baltskom projekte slúži mapová BŮ severských krajín
(Nordic Map Data base). Jednotlivé príspevky národných
GKI majú byť spracované a poskytované v ARC/lNFO ako
bez švové súvislé zobrazenie. Ss na pracovných rokovaniach
(Helsinki 27. a 28. 1. 1997 a 12. a 13. 1. 1998) stanovila zá-
sady na model údaj ov baltského prokektu [2], ktorý obsa-
huje najma:
1. vrstvy

a) hranice,
b) hydrografia,
c) doprava,
d) sídla,
e) geografické názvy,
f) výškopis,
g) národné parky a prírodné rezervácie;

2. podrobne špecifikované úrovne vrstiev
3. kritériá na tvorbu údajov jednotlivých vrstiev
4. definičné a výberové kritériá a kódy jednotlivých prvkov

v rámci príslušných skupín.
Z uvedených vrstiev má vysokú prioritu hydrografia, ktorá

sa delí na vodné plochy, rieky a povodia. Výberové kritériá
na tvorbu BÚ baltského projektu zodpovedajú mierke po-
drobnosti mapy 1:1 000 000 a pre hydrografickú vrstvu sú
tieto:
a) vodné plochy

o všetky vodné plochy vačšie ako 50 hektárov,
o názvy 20 najvačších zásobámi vody (vodných nádrži)
v krajine, doležitých vodných ploch a riek;

b) rieky
o všetky vodné toky širšie ako 20 m a dlhšie ako 50 km,
o všetky dopravné kanály,
o názvy riek, ktoré sú doležitými zásobárňami vody;

c) povodia
o všetky odvodňovacie nádrže vačšie ako 200 km2•

Generalizácia sa vykoná:
o podfa výberových kritérií,
o geometria čiarových prvkov pri vodných plochách a rie-
kach sa zobrazuje s hustotou bodov 200 až 500 m.

Podrobnejšie členenie vodných ploch s príslušnými kó-
dami je uvedené v [2]. BÚ ďalej obsahuje:
o názvy písané latinkou v národnom jazyku a v anglickom
jazyku, ,

o nadmorské výšky vodných nádrží v m,
o rok, v ktorom bola BÚ vyhotovená (aktualizovaná).

Minimálna paralelná vzdialenosť medzi líniami v tom
istom smere je 500 m (0,5 mm).

Pre ostatné vrstvy platia tieto kritériá:
o všetky administrativne hranice okrem enkláv,
o cestná a železničná sieť,
o všetky mestské plochy, vrátane obchodných a priemy-
selných ploch s celkovým počtom obyvatefov nad 50 000,

o geografické názvy s podrobnosťou mapy 1: 1 000 000,
o vrstevnice sú v intervaloch 25, 50, 100, 200, 400, 600
a 1000 m,

o všetky národné parky a prírodné rezervácie nad 10 km2•

6. Riešenie pre stálu aktualizáciu hlavnej BÚ

Po dokončení celého diela sa ráta s jeho systematickou ak-
tualizáciou. Na zabezpečenie stálej aktualizácie BÚ balt-
ského projektu sa navrhujú nasledujúce zásady [1]:
- Koordinátor projektu by mal vykonať aktualizáciu hlavnej

BÚ vo vektorovom formáte a inzerovať ju na domovskej
stránke Internetu. Stránka by mohla tiež zahfňať základný
súbor údajov určený každou účastnickou krajinou za bez-
platné zavedenie.

- Všetci účastníci by sa mali podiefať na úhrade nákladov na
aktualizáciu hlavnej BÚ členským poplatkom. Keďže cie-
fom vytvorenia baltského projektu je získať poznatky zo
spoločnej práce, členský poplatok by mal byť pre všetkých
účastníkov rovnaký.

- Koordinátor projektu bude viesť potrebné (jednoduché)
rozpočty a účty tak, aby mohol obhájiť spoločné výdavky
a raz ročne ich predložiť RV.

- Práce súvisiace s aktualizáciou hlavnej BÚ by mali byť čo
najvačšmi limitované, aby sa znížili spoločné náklady.

- Distribúcia používatefom a rozvoj produktov by mali pre-
biehať na báze kópií hlavnej BÚ, ktorej vlastníkmi sú účast-
níci baltského projektu.

- Prehfad nákladov aktualizácie hlavnej BÚ a rozdelenie
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týchto nákladov podIa [1] je v tabuIke 1. (Ročný poplatok
bude približne 1000 USD na krajinu v rokoch 1998 až 2000
a ~ribližne 2000 USD na krajinu po roku 2000.)

- BU baltského projektu bude pravidelne aktualizovaná. Prvá
aktualizácia by mala byť vykonaná už v roku 2000, aby sa
zabezpečilo, že údaje vytvorené v roku 1998 sú ešte správ-
ne. GKI budú povinné vykonávať aktualizáciu každý druhý
rok.

- Povinnosť aktualizácie voči používateIom by mala len
formu deklarovaného zámeru aktualizovať BÚ každý druhý
rok. Jednotliví účastníci možu vo svojej časti BÚ ísť aj ďa-
lej. Technická pracovná skupina spresní aktualizačný pos-
tup.

7. Politika v oblasti produktov

Každá národná GKI bude mať primárnu zodpovednosť za fi-
nancovanie tvorby a poskytovanie údaj ov pokrývajúcich jej
vlastné územie. Už pri koncipovaní baltského projektu sa rá-
talo s vhodnosťou získania i medzinárodných finančných
zdrojov na jeho tvorbu .
. VeIká vačšina GKI vidí vo vytvorení BÚ baltského pro-
Jetku predovšetkým možnosť, ako získať prínos zo spoločnej
práce a zabezpečiť GKI postavenie v spoločnosti a len v men-
šej miere sposob, ako zarobiť peniaze.
Hlavnú BÚ by mal uchovávať koordinátor projektu. Každá

GKI má vlastnícke právo na tú časť hlavnej BÚ, ktorú do-
dala. Všetky GKI majú kópie celej hlavnej BÚ, ak si to že-
lajú. Náklady na.dodanie takejto kopie by mala platiť krajina,
ktorá tieto údaje žiada od koordinátora projektu. GKI možu
používať celú hlavnú BÚ v rámci vlastnej inštitúcie zdarma.
VzhIadom na velmi odlišné koncepcie cenotvorby nie je

možné dohodnúť sa na spoločnej cenovej hladine, a teda ani
nie je reálné predávať celú BÚ baltského projektu ako jeden
produkt. PS zdoraznila potrebu takéhoto produktu a navrhuje,
aby sa GKI usilovali o dosiahnutie tohto cieIa. GKI možu
medzitým vyvíjať produkty z hlavnej BÚ.
Za predpokladu, že sa dodržia národné autorské práva

m?žu všetky účastnické krajiny rozvíjať produkty z hlavnej
BU po uzavretí potrebných bilaterálnych dohod s ostatnými
účastníkmi. Tieto produkty možu byť rastrové aj vektorové.
Originálna forma produktov može byť doplnená o národné
údaje alebo napr. o text v národnom jazyku. Produkt by mal
byť známy vo svojej základnej forme pod jedným spoločným
menom.

8. Marketingová a infonnačná politika

Baltský projekt bude inzerovaný na Intemete prostredníc-
tvom svojej vlastnej stránky. Táto stránka bude v angličtine.
Na nej budú tiež uvedené základné informácie o tom, ktoré
odvodené produkty je možné získať a od koho. GKI sú zod-
povedné za zásobovanie koordinátora projektu informáciami,
ktoré by chceli zahmúť na domovskú stránku baltského pro-
jektu. Táto stránka by mala obsahovať informácie o cenách
roznych národných súborov údajov v ba1tskom projekte a in-
zerovať jeho koncepciu.
CERCOIMEGRIN!) a Komisiu Európskej únie bude RV

oficiálne informovať o existencii BÚ baltského projektu
a o podmienkach prístupu k nej.

I) Comité Européen des Responsable de la Cartographie' Officielle
(~urópsky. výbor predstavitefov geodeticko-kartografických inštitú-
Cli) / Multtpurpose European Ground Related Information Network
(Mnohoúčelová európska polohovo orientovaná informačná sieť).

Odhad ročného nákladu I
Náklady na aktualizáciu BU 15000 USD I
Správa domovskej stránky baltského
projektu 5000 USD
Iné náklady (porady atď.) 5000 USD
Celkové náklady 25000 USD
Zníženie príspevkom Interreg II C2

(1998 až 2000) -12000 USD
Odhad celkových nákladov
na príspevky v rokoch 1998 až 2000 12500 USD

Všetky ďalšie aktivity by sa mali zak1adať na rozhodnuti-
ac? jednotlivých účastníkov, ktorí majú právo inzerovať celú
BU.

9. Cenová politika

Účastníci baltského projektu pracujú v rámci svojich krajín
v roznych podmienkach určovania cien a rozvíjania produk-
tov. Preto momentálne nie je celkom možné prikloniť sa ku
koncepcii centrálne určenej ceny alebo spoločnej ceny.
Základné princípy tvorby cien preto musia vychádzať z na-

sledujúcich zásad:
• uznávať národnú cenovú politiku a cena daného pro-
duktu/dodávky údajov musí byť kombináciou národných
cien,

• mali by byťuznané národné autorské práva k národným úda-
jom. Toto može viesť k roznym cenám za takmer identické
produkty predávané roznymi účastníckymi krajinami,

• zohIadniť, že niektoré krajiny by radi cenu diferencovali po-
dIa charakteru používateIa, zatiaI čo iní majú jednotnú cenu
pre všetkých,

• participanti by sa však mali dohodnúť na zásade rovnakého
postupu, t.j. všetky GKI súhlasia s tým, že sprístupnia ná-
rodnú časť spoločnej BÚ baltského projektu všetkým účast-
níckym inštitúciám, vrátane ich samých, za rovnakých pod-
mienok,

• účastníci by mali vopred uviesť, za akých podmienok možu
ostatní účastníci používať ich údaje,

• ak sa GKI rozhodnú rozvíjať produkty na základe údajov
baltského projektu, potom by za cenu pre konečného po-
užívateIa mali zodpovedať jednotlivé GKI.
Skúsenosti s oceňovaním produktov, akým je baltský pro-

jekt, ukazujú, že vyššia cena znamená takmer nulový pre-
daj a nízka cena sIubuje možnosť dosiahnuť vysokú predaj-
nosť.
Cenová politika závisí od toho, či RV stanoví za svoj

hlavný cieI oboznámenie verejnosti s baltským projektom
alebo získanie finančných prostriedkov. Jednotliví účastníci
by mali na tieto zásady cenotvorby pamatať, keď budú medzi
sebou rokovať o podmienkach. Vypracovaná bude štandardná
zmluva, v ktorej sa vyšpecifikujú podmienky výmeny úda-
jov medzi účastníkmi, aby sa minimalizovala byrokracia
v prípade, že účastník chce získať od iného účastníka právo
používať údaje.
PS prediskutovala rozne cenové hladiny a dohodla sa, že

cenová hladina O až 100 ECU umožní predaj vačšiemu roz-
sahu zákazníkova možno aj poskytne príležitosť získať pe-
niaze na distribučné náklady, náklady na konverziu atď. Na
druhej strane cenová hladina v rozpatí 5000 až 10 000 ECU
znamená predaj len velmi obmedzenému počtu zákazníkovo
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Navrhnutá je cena 3000 ECU za celú BÚ baltského projektu.
Od tejto ceny by sa mali odvodiť ceny BÚ jednotlivých štá-
tov.

RV baltského projektu dohodne otázky obchodnej politiky
a stanoví cenu produktu ešte pred zavedením prvej etapy BÚ
pre odbornú verejnosť.

Najdóležitejšou úlohou baltského projektu, okrem vytvore-
nia vlastného produktu, je vyskúšať v reálnych podmienkach
záveru dvadsiateho storočia súčinnosť GK1 za 14 krajín Eu-
rópy a pomenovať možné úskalia takejto kooperácie či už
v technickej, alebo organizačnej oblasti. Problematika je o to
naliehavejšia, že budúcnosť Európy v oblasti geodézie a kar-
tografie spočíva v kooperácii na podobných spoločných

projektoch, pričom sa súbežne predpokladá, že technická
a technologická pripravenosť zúčastnených krajín je vefmi
diferencovaná, čo je ešte zvýraznené rozdielnou priprave-
nosťou na spoluprácu z organizačnej stránky.

[I] MapBSR - Recommendations on marketing and pricing policies.
Kfjbenhavn jún 1998.

[2] Feature, quality and data model for the MapBSR database. Hel-
sinki január 1998.

Lektoroval:
Ing. Jiří Šíma, CSc.,

ČÚZK

Fotogrammetrické zaměřování
zámeckého divadla v Českém Krumlově

Ing. Renata Jurášková,
laboratoř fotogrammetrie

katedry mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

K významným kulturním památkám České republiky patří
město Český Krumlov. Rozsáhlý krumlovský zámek byl za-
řazen mezi světové historické památky, na jejichž záchranu
a údržbu přispívá mezinárodní organizace UNESCO.

Součástí zámeckého areálu je také zámecké barokní diva-
dlo, které patří k nejstarším dochovaným divadlům tohoto
druhu v Evropě. V první budově, postavené v letech 1680-82
v místech současného divadla, působil první stálý herecký
soubor v Čechách. Do dnešní podoby přestavěl divadlo kníže
Josef Adam Schwarzenberk v letech 1766-67. Nástěnnými
malbami vyzdobený interiér divadla a scénické dekorace vy-
tvořili vídenští malíři Jan Wetschel a Leo Márkl. Zachovalo
se 10 kompletních scén, což dohromady představuje více než
200 kulis. Do dnešních dnů zachovalou divadelní mašinerii,
která zajišťuje plynulou výměnu kulis s využitím rumpálů
z podjevištního prostoru i z provaziště, zhotovil truhlář Vav-
řinec Makh.

Srovnatelně zachovalé divadlo se nachází ve švédském
Drottingholmu. Dokumentačně je zpracováno v podobě do-
konalé reprezentační publikace formátu A3, která je výsled-
kem dvacetileté dokumentační činnosti jednoho kreslíře.

Snahou Nadace barokního divadla v Českém Krumlově,
reprezentované Dr. Pavlem Slavkem, je vyhotovit podobnou,
v mnohém snad i lepší reprezentační publikaci. Měla by ob-
sahovat veškeré dokumentační materiály divadla, jako jsou
již existující technické výkresy, dále polohopisné plány, po-
délné a příčné řezy, odpovídající současnému stavu. Další
součástí publikace by měly být pohledy na jeviště a hlediště
s průhledy do provaziště a podjevištního prostoru. Pro spl-
nění tohoto úkolu je třeba postupně vytvořit digitální model
celého divadla, z něhož by bylo možné požadované výkresy
jednoduše vytvářet. Přáním představitelů Nadace je zhoto-
vení poutavého, dobře prodejného díla, které by se stalo díl-
čím finančním zdrojem nadace.
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2. Fotogrammetrické zaměření divadla

Pro zaměření všech částí interiéru divadla je využíváno pře-
vážně metod pozemní fotogrammetrie. Laboratoř fotogram-
metrie katedry mapování a kartografie ČVUT v Praze přislí-
bila Nadaci barokního divadla v Českém Krumlově v tomto
směru pomoc. V rámci diplomových prací, pod vedením au-
torky příspěvku, je postupně bezplatně zaměřován interiér di-
vadla. První měření proběhlo v roce 1996, kdy bylo v diplo-
mové práci Jitky Dorflové [2] zaměřeno jeviště se scénou
barokního sálu metodou pozemní stereofotogrammetrie.
V roce 1997 bylo v dalších dvou diplomových pracech (Jany
Buchwaldkové a Jany Havlanové) zaměřeno hlediště a je-
viště se scénou lesa. V roce 1998 byl diplomanty Lenkou Sy-
slovou [3] a Petrem Vybíralem [4] zaměřen podjevištní pro-
stor.

Prostorové uspořádání jeviště, hlediště, provaziště a pod-
jevištního prostoru je patrné z podélného a příčného řezu di-
vadlem (obr. I a 2). Z podélného řezu je dobře patrné umís-
tění svislých rovinných kulis a neobvyklá hloubka jeviště,
kterou je možné pro jednotlivé scény měnit. Oba řezy dobře
znázorňují uspořádání podjevištního prostoru a provaziště.

t
I
!

4 Az
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V prvních třech diplomových pracech bylo snímkováno je-
viště a hlediště divadla ze dvou fotogrammetrických základen,
umístěných kolmo na podélnou osu divadla (obr. 3). Základna
hl byla zvolena na balkóně hlediště, přičemž osy záběru smě-
řovaly na jeviště. Základna bIl byla zvolena na okraji jeviště

a osy záběru směřovaly do hlediště i jeviště. Při fotografování
bylo použito normálního případu pozemní fotogrammetrie.
Byl založen místní systém prostorových pravoúhlých souřad-
nic divadla s počátkem v bodě E (obr. 3), do kterého byly pře-
váděny souřadnice všech nově určovaných bodů.
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Jak je vidět na snímku jeviště s kulisami velkého barok-
ního sálu (obr. 4),jsou svislé rovinné divadelní kulisy bohatě
malovány s perfektním využitím perspektivy. Pohled do je-
viště působí dokonale prostorově.

K vyhodnocení měřických snímků jeviště byl v prvních
pracech použit analogový vyhodnocovací přístroj Technokart
laboratoře fotogrammetrie s připojeným kreslicím stolem
a registrátorem modelových souřadnic CNT 53. Grafickým

způsobem byly čárově vyhodnoceny obrysy všech bočních
a stropních kulis. Doplnění ostatními malovanými ozdob-
nými prvky bylo provedeno na optickém překreslovači
SEG 1. Postupně byly na graficky vyhodnocené obrysy na-
lícovány překreslované obrysy kulis, nacházející se ve stejné
vzdálenosti od fotogrammetrické základny. Generalizované
ozdobné prvky byly překreslovány ručně. Výsledkem byl ná-
rys jeviště v měřítku 1 : 50 (obr. 5).

1998/270



Geodetický a kartografický obzor
ročník 44/86, 1998, číslo 12 271

Obrysy všech kulis byly zároveň vyhodnoceny bodově
s registrací modelových souřadnic. Každá kulisa tvořila uza-
vřenou plochu a byla zachycena přibližně 50 podrobnými
body.

Ze souboru registrovaných modelových souřadnic byl
v grafickém programu MicroStation vykreslen 3D model zá-
jmového prostoru ve formě drátového modelu. Byly zobra-
zeny tři průměty drátového modelu bez skrytých hran - pů-
dorys, nárys, bokorys - a pohledy na model z různých míst.
Zobrazení všech čárových prvků však narušuje přehlednost.
Proto byly ještě vytvořeny pohledy se skrytými hranami.
V tomto případě bylo třeba jednotlivé plochy kulis vyplnit,
např. v diplomové práci [2] barevně. Jak je patrné z obr. 6,
výsledek dává velmi dobrou představu o prostorovém uspo-
řádání kulis divadla.

V diplomové práci Jany Buchwaldkové byl k vyhodnocení
části hlediště použit Topokart firmy AFG. Tento analogový
přístroj je propojen s osobním počítačem a umožňuje pří čá-
rovém vyhodnocení plynule registrovat souřadnice X, Y, Z po-
drobných bodů v předem nastaveném délkovém intervalu.
Souběžně je vytvářen v programu AutoCAD výkres
CEKR.DWG, který je možné transportovat do některého gra-
fického programu a dále jej upravovat. V našem případě byl
v grafickém programu MicroStation vytvořen 3D model části
hlediště a vykreslen nárys a několik pohledů.

V diplomových pracech [3,4] v roce 1998, byl zaměřen
podjevištní prostor zámeckého divadla. Polovina prostoru

byla zaměřena digitálním fotogrammetrickým systémem
Rolleimetric CDW fakulty jaderného a fyzikálního inže-
nýrství, druhá část geodeticky s využitím totální stanice
SOKKIA SET 5A s registrátorem dat PSION ORGANI-
ZERII.

Použitý systém Rolleimetric CDW - verze STANDARD
zpracovává zdigitalizované měřické snímky. Umožňuje vy-
tvořit projekt o 128 snímcích s 1024 orientačními body. Nemá
svazkové vyrovnání.

K fotografování části podjevištního prostoru byla použita
širokoúhlá kamera s mřížkou - Rolleimetric 6006 - na svit-
kové filmy, o ohniskové vzdálenosti 40 mm. Bylo pořízeno
celkem 36 snímků rozměru 60 X 60 mm ze vzdálenosti fo-
tografování 2-15 m, z nichž byly zhotoveny barevné zvětše-
niny formátu 0,20 X 0,20 m. Z nich bylo vybráno 26 nej-
vhodnějších k vyhodnocení a ty byly naskenovány. Byl použit
skener Hewlett Packard ScanJet 4c s rozlišovací schopností
600 DPI, umožňující skenovat předlohy jak na neprůsvitném,
tak průsvitném materiálu. Byly vyzkoušeny obě možnosti
a porovnány. U vybraného snímku byl naskenován jak ori-
ginální barevný negativ, tak jeho zvětšenina. Pro řešenou
úlohu se ukázalo výhodnější skenovat barevné zvětšeniny
snímků, které vykazovaly ostřejší zobrazení na monitoru.
S přihlédnutím k požadované rozlišovací schopnosti 10 mm
ve skutečné velikosti a k tomu, že bylo použito více jak troj-
násobně zvětšených snímků, byla zvolena při skenování roz-
lišovací schopnost 200--400 DPI podle vzdálenosti fotogra-

1998/271



Geodetický a kartografický obzor
272 ročník 44/86, 1998, číslo 12

fování použitého snímku. Na zdigitalizovaných snímcích, zo-
brazených na monitoru počítače byly podle programu Rol-
leimetric CDW postupně změřeny snímkové souřadnice bodů
mřížky, bodů orientačních a bodů vlícovacích. Ze dvou nej-
lépe konfigurovaných snímků byl vytvořen matematický mo-
del zaměřovaného prostoru a postupným připojováním dal-
ších snímků byl model zpřesňován. Při podrobném
vyhodnocení pak byly měřeny snímkové souřadnice po-
drobných bodů a vypočteny jejich prostorové souřadnice.
Přesnost určení souřadnic lze charakterizovat středními chy-
bami jednotlivých souřadnic mx = 3,6 mm, m, = 4,5 mm,
mz= 1,9 mm. .

Z takto získaných souřadnic byl v grafickém programu
MicroStation vykreslen 3D model podjevištního prostoru,
spojen s dříve vytvořeným 3D modelem jeviště s kulisami
barokního sálu a zobrazeny perspektivní pohledy se skrytými
hranami (obr. 7). Dále byly na jednotlivé kulisy nataženy je-
jich fotografie v rastrové podobě a na ostatní plochy modelu
byly zobrazeny tapety podlahy a dřeva (obr. 8). Výsledkem
je digitální model jeviště s podjevištním prostorem, ze kte-

rého lze vykreslit nárys, půdorys, řezy divadlem a pohledy
s průhledy na zpracovanou část divadla.

Pro kompletní zaměření interiéru barokního divadla v Čes-
kém Krumlově ještě zbývá zaměřit nadjevištní prostor a větší
část hlediště. Na tomto úkolu budou pracovat další diplo-
manti v příštích letech.

[I] SLAVKO, P: Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově.
Český Krumlov, Nadace barokního divadla na zámku v Českém
Krumlově 1996.

[2] DŮRFLOVÁ, J.: Stereofotogrammetrické zaměření části interi-
éru barokního divadla v Českém Krumlově. [Diplomová práce].
Praha 1996. ČVUT v Praze. Fakulta stavební.

[3] SYSLOVÁ, L.: Zaměření části podjevištního prostoru barokního
divadla v Českém Krumlově. [Diplomová práce]. Praha 1998.
ČVUT v Praze. Fakulta stavební.

[4] VYBíRAL, P.: Zaměření části podjevištního prostoru barokního
divadla v Českém Krumlově. [Diplomová práce]. Praha 1998.
ČVUT v Praze. Fakulta stavební.

Jednou z pracovních činností sekretariátu Názvoslovné komise
ČÚZK (dále jen "NK") je průběžná aktualizace standardizovaného
geografického názvosloví Základní mapy ČR I : 10 000. Obecně
platí, že její součástí je ověřování již standardizovaných geografic-
kýchjmen (názvů). V praxi není ale vždy jednoduché a časově zvlád-
nutelné sporná pojmenování vyhledávat a následně analyzovat, a to
jak z hlediska jazykového, tak z hlediska topografického. Horopisné
jméno (oronymum) Hejšovina je třeba zkoumat z druhého hle-
diska; a právě problém s lokalizací tohoto objektu je předmětem
mého příspěvku.

Na úvod několik základních geografických údajů. Oronymum
Hejšovina - německy Heuscheuer - označovalo do roku 1945
turisticky významné, byť rozlohou nevelké pohoří na pomezí seve-
rovýchodních Čech a tehdy pruského Kladska a zároveň na tehdejší
česko-německé jazykové hranici.' Větší část pohoří se nachází
v Kladsku a od roku 1945 je proto součástí Polské republiky pod ná-
zvem Góry Stolowe. Obě jména - české Hejšovina i německé
Heuscheuer - označovala ale zároveň i nejvyšší vrchol pohoří,
dnešní polský Szczeliniec Wielki.2 Pro nás je v této souvislosti
důležité, že tento výrazný vrchol, vysoký 919 m n. m., se nachází
zhruba 1,2-1,4 km za dnešní česko-polskou státní hranicí.

Shrňme, že oficiálně pohoří i jeho nejvyšší vrchol nesly identické
jméno (německé) pouze do roku 1945. Polské pojmenování již horu
a pohoří rozlišuje. Zároveň s tím vznikly problémy s českým ná-
zvoslovím. Zatímco na dnešních českých turistických i jiných ma-
pách se pro oba zmíněné objekty používají polská jména, Zeměpisný
lexikon ČSR - Hory a nížiny3 užívá pro českou menší část pohoří

, Srv. např. heslo "Heuscheuer" ve slovníku: Duden- Worterbuch geo-
graphischer Namen, Europa (ohne Sowjetunion), str. 257. Vyd.
Bibliographisches Institut AG, Mannheim, 1966 (dále jen "Du-
den").

2 Ovšem s přívlastkem "Velká" ("GroBe") kvůli odlišení od blízké
Malé Hejšoviny - viz Duden, str. 226.

3 Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. Vyd. Academia, Praha
1987.

Příl. 1 Podrobná mapa království Českého, list 21 (Náchod-Nové
Město n. Met.), měř. 1: 100000. Kreslil Jan Srp, nakl. Jar.
Bursík, Praha, datum neuvedeno. Výřez.
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Přil. 2 Turistická mapa Župy Jiráskovy, měř. 1:100000. Kreslil Met-
hoděj Jirásek, nakl. Turistická župa Jiráskova, datum neuve-
deno. Výřez.

Pří/. 3 Turistická mapa severní části Jiráskova kraje, měř. 1:100000.
Autor, nakladatel a datum neuveden. Výřez.

Příi. 4 Ziemia klodzka. Mapa turystyczna. 1:90000. PaTÍstwowepr-
zedsifbiorstwo wydawnictw kartograficznych, Warszawa,
1975. Výřez.

Pří/o5 III. vojenské mapování. Toposekce 385612, měř. 1: 25 000.
Výřez.

1998/273



Geodetický a kartografický obzor
274 ročník 44/86,1998, číslo 12

Pří/o6 III. vojenské mapování. Sekce 3856 (Josephstadt und Na-
chod), měř. 1:75000 (tzv. speciální mapa). Rok vydání 1880.
Výřez.

jméno Stolové hory, zatímco nejvyšší vrchol celého pohoří neu-
vádí, protože se nachází již mimo území České republiky. Hej šo-
vina však v lexikonu zůstala, i když v úplně jiném významu. Oci-
tujme proto přímo z lexikonu heslo "Stolové hory", str. 476:
"Stolové hory, jv. část Polické vrchoviny, plochá hornatina v po-
vodí Metuje a Stěnavy, ... , nejv. bod Hejšovina 828 m, ... " Co se
stalo? Podjménem Hej šovina je najednou uváděna úplnějinákóta,
než tomu bylo před rokem 1945. Rozpaky z lexikonu ještě vzrostou,
přečteme-Ii si obsah hesla "Hejšovina", str. 190: "Hejšovina
828 m, nejv. bod Stolových hor, 2 km j. od Machovské Lhoty ... , szo
okraj velmi výrazné rozsáhlé stolové hory (Bor), protáhlé ve směru
SZ-JV,... ". Pohledem na mapu zjistíme, že kóta 828 m nacházející
se přímo na dnešní česko-polské státní hranici představuje nejvyšší
bod té části okraje zmíněné stolové hory, kterou státní hranice v délce
přibližně 750 m prochází. Kóta 828 m tvoří tedy nejvyšší bod pouze
české (malé) části hory, která je zakončena protáhlou zhruba 5 km
dlouhou vrcholovou plošinou dosahující výšky 915 m. Studiem pra-
menů zjistíme, že hora byla a je dosud známá pod českým pojme-
nováním Bor, že německé obyvatelstvo používalo jmen více (W iIde
Loch, Spiegelberg, Der Hof) a že polské jméno nejvyššího
bodu 915 m n. m.je Skalniak. Turistický význam má skalní město
na vrcholové plošině v bezprostřední blízkosti české hranice B I«dne
Skaly (Bludné skály).4
Položme si zásadní otázku, co způsobilo, že se Hejšovina pře-

místila na českých mapách z kóty 919 m na kótu 828 m. Vysvětlení
nabízí proces počešťování map III. vojenského mapování v I. polo-
vině 20. století.' Původní toposekce 385612 tohoto mapování v mě-
řítku I : 25 000 zachycuje pouze české území a uvádí bezejmennou
kótu na státní hranici 829 m. Již mimo mapový obraz je umístěno
jméno Oas Wilde Loch, které se dle umístění vztahuje k severo-
západní části stolové hory Bor, případně k celé hoře. Sekce 3856

4 Pro ilustraci podávám v Příl. 1-4 ukázky z předválečných českých
t~ristických map a současné polské turistické mapy ze s~írky III
Ustředního archivu zeměměříctví a katastru (dále jen "UAZK")
v Praze.

5 Mapy III. vojenského mapování viz např. ÚAZK, fond O1. Ukázky
z těchto map podávám pro ilustraci v Příl. 5-7.

Pří/. 7 III. vojenské mapování. Sekce 3856 (Josefova Náchod), měř.
. 1:75000 (tzv. speciální mapa). Rok vydání 1935. Výřez.

vměřítku 1 : 75 000 (tzv. speciální mapa) ze sedmdesátých let 19. sto-
letí obsahuje i území za státní hranicí a zobrazuje celou horu. Její
severozápadní část při české hranici je pojmenována rovněž Wilde
Loch. Přes celou horu se táhne nápis Heuscheuer Geb., což je
možné vysvětlit tím, že východněji položené části pohoří se nachá-
zejíjiž mimo rám mapové sekce. Počátek nápisu, tj. písmena Heu,
je umístěn na českém území, což odpovídá topografické situaci. Ale
je to v pořádku i z hlediska jazykového, protože mapa je sice dvoj-
jazyčná, ale němčina jednoznačně dominuje i v jazykově českém
území. Nyní porovnejme názvosloví sekce 3856 s vydáním zhruba
o padesát let mladším. Wilde Lo'Ch zůstalo beze změny a na stej-
ném místě, Heuscheuer Geb. zůstalo beze změny, ale umístění
se změnilo. Nápis je nyní méně roztažen a pokrývá pouze tehdy ně-
meckou část hory. Nad českou částí přibylo nově pojmenování Hej-
šovina, evidentně jako česká varianta německého pojmenování po-
hoří. Toto jméno bylo pak po 2. světové válce uvedeno na
topo~afické mapě generálního štábu Československé lidové armády
(GS CSLA) v měřítku 1 : 25 000,6 nyní ale již ve smyslu pojmeno-
vání české části úbočí hory Bor.
Při úpravě (revizi) pomístního názvosloví tzv. speciální mapy

1 : 75 000 v padesátých letech 20. století se touto problematikou za-
býval Okresní názvoslovný sbor (dále jen "ONS") při tehdejším
Okresním měřickém středisku v Broumově. Cituji ze spisu čj. OMS-
01-217/59 z 27. 4.1959: "Na speciálce je jižně od Machova hřeben
Boru označen Hejšovina. Hejšovina je dál na východ a jsou
to dvě hory: Malá a Velká Hejšovina. Hof, Spiegelberg,
Wilde Loch - to vše je Bor. Nápis Hej šovina u osady Buko-
vina není správný a třeba jej vypustiti." I když formulace výpovědi
je dosti neohrabaná, je její smysl jasný a jednoznačný a je s velkou
pravděpodobností pravdivý.
Tím se konečně dostávám k práci NK. Patrně pod vlivem stano-

viska tehdejšího ONS v Broumově nebyla Hej šovina zahrnuta do
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Pří/o 8 Topografická mapa GŠ ČSLA 1:25000, map. list M-33-57-
-D-A (Machov). 1. vyd., 1956. Výřez.

původního názvosloví základních map středních měřítek.7 Teprve
v roce 1982 při standardizaci geografického názvosloví Základní
mapy CR I : 10 000 se v názvosloví mapového listu 04-33-15 obje-
vilo pojmenování vrchu 828 m Hejšovina.8Důvod pro zařazení
sporného jména do základních map je nejasný. Z písemné evidence
standardizovaného názvosloví uloženého v NK je zřejmé, že návrh
na zařazení jména nebyl podán prostřednictvím příslušného Stře-
diska geodézie pro okres Náchod, ale byl zřejmě učiněn v Praze.
V zápisech ze schůzí NK jsem ale žádnou zmínku o této problema-
tice nenašel. Proto se mohu pouze domnívat, že NK byla snad ovliv-
něna výskytem jména ve starší, tzv. speciální mapě, případně
v topografické mapě GS CSLA. Casová souvislost s tehdy připra-
vovaným dílem Zeměpisného lexikonu CSR, na jehož vzniku NK
participovala, asi není rovněž náhodná.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že studiem pramenů i literatury,

především prozkoumáním geneze názvosloví starých map, jsem do-
spěl k závěru, že pojmenování kóty 828, příp. úbočí, hřbetu či seve-
rozápadního okraje stolové hory Bor jménem Hejšovina na sou-
časných českých mapách není oprávněné aje matoucí. Při zpracování
tohoto příspěv.ku jsem vědomě vycházel pouze z materiálů přístup-
ných v NK a Ustředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze. Je
zřejmé, že studiem regionální literatury a průzkumem v terénu by
bylo možno dospět k dalším poznatkům, které by ale dle mého ná-
zoru celkové řešení problému pouze doplnily, možná i obohatily, ale
nemohly by je podstatněji změnit.

PhDr. Pavel Boháč,
sekretariát Názvoslovné komise ČÚZK,

Zeměměřický úřad

7 V přípravném rukopise Hlavních pomístních názvů kraje Králové-
hradeckého, okres Broumov bylo heslo č. 3-24 (Hejšovina, hřbet
1,9 kroj. od osady Machovská Lhota, obec Machov) zrušeno s po-
známkou: odůvodnění ve vyjádření ONS. Nevydaný rukopis je ulo-
žen v sekretariátu NK v Praze.

8 Mapový list 04-33-15, I. vyd. v roce 1984,2. vyd. v roce 1997.
Viz Příl. 9.

Přil. 9 ZákladnímapaČR 1:10000, map.list04-33-15. 2. vyd., 1997.
Zmenšeno. Výřez.

2. zasadnutie pracovnej skupiny
CERCO o kvalite a sprievodné
podujatia

V dňoch 25. až 28. 5. 1998 sa uskutočnilo v Paríži (Francúzsko)
stretnutie členov pracovnej skupiny Európskeho výboru predstavi-
terov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des
Responsables de la Cartographie Officiele - CERCO) o kvalite (ďa-
lej len WG CERCO o kvalite).
Toto podujatie pozostávalo z workshopu o riadení kvality, z works-

hopu o kvalite údaj ov, zo zasadnutia podkomisií a z 2. plenárneho
zasadnutia WG CERCO o kvalite. Rokovanie sa konalo v Národnej
škole geografických vied (NSGV) Národného geografického ústavu
(NGÚ) v Paríži - Champs Sur Mame.
V poradí 2. zasadnutia WG CERCO o kvalite sa zúčastnili zá-

stupcovia národných mapovacích služieb z 22 krajín Európy, a to
z Belgicka, Cesk~, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holand·
ska, Chorvátska, Irska, Litvy, Maďarska, Nemecka, Nórska, Portu-
galska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Spanielska, Svédska, Ta-
lianska, Turecka a Verkej Británie.
Rokovanie otvoril pán Francoa Sa Igé z Francúzska, pracovník

NGÚ ayredseda yYG CERCO o kvalite. Účastníkov pozdravil ria-
ditel"NSGV NGU v Paríži - Champs Sur Mame, zástupca Európ-
skej strešnej organizácie pre goegrafické informácie (The European
Umbrella Organisation for Geographic lnformation - EUROGI) a zá-
stupca Ekonomického záujmového združenia mnohoúčelovej eu-
rópskej polohovo orientovanej informačnej siete (Multipurpose Eu-
ropean Ground Related lnformation Network-Economic lnterest
Grouping - MEGRIN-GIE) Pasi Pekkinen a sekretár CERCO pán
John Leonard.
Pracovná skupina WG CERCO o kvalite vznikla z rozhodnuti a

generálneho výboru CERCO na jeho zasadnutí na Cypre v roku 1997.
I. zasadnutie sa konalo v Madride (Spanielsko) v novembri 1997.
WG CERCO o kvalite pracuje v troch podskupinách, a to podsku-
pina zaoberajúca sa koncepciou systému riadenia kvality, podsku-
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pina zaoberajúca sa kvalitou geografických údaj ov a podskupina za-
oberajúca sa implementáciou noriem ISO') a CEN2) a kvalitou me-
taúdajov.

Na workshope o riadení kvality prezentovali skúsenosti zo svojho
systému riadenia kvality Velká Británia - Dave S harman, Nórsko
- Tom Otto Husvik, Francúzsko - Laure Dassonville, Španiel-
sko -Antonio Rodrigues a Cesko - Václav Slaboch.

Zo všetkých zúčastnených krajín má v súčasnosti certifikát
o systéme riadenia kvality podra normy ISO 9000 pri tvorbe karto-
grafických produktov a báz údaj ov jedine Vefká Británia. Viacerí zá-
stupcovia uviedli, že na zavedení systému riadenia kvality pri tvorbe
digitálnych báz údajov podra normy ISO 9000 pracujú 7 až 10 ro-
kov.

Dave Sharman prezentoval aplikáciu normy ISO 9000 v národ-
nej inštitúcii Vefkej Británie (Ordnance Survey). Cierom obchoduje
poskytnúť zákazníkovi to, čo chce a potrebuje, a to za prijaternú cenu.
Kvalitu výsledkov je možné dosiahnuť usmerňovaním politiky, stra-
tégie, rudí, zdroj ov a procesov. Pritom treba splniť určité kritériá kva-
litného zosúladenia všetkých uvedených komponentov. Výsledkom
je spokojnosť zákazníka, spokojnosť rudí, ktorí na vytvorení produktu
pracujú a zlepšenie obchodných výsledkov.

Spoločným menovatefom všetkých vystúpení boli zásady, ktoré je
nevyhnutné pri realizácii systému riadenia kvality splniť. Pri kon-
trole je potrebné vedieť, ako a čo zisťovať a mať schopnosť tieto kri-
tériá vyvíjať a zdokonalovať. Prínosom dobrého systému riadenia
kvality je spoločné pochopenie, redukcia zbytočných chodova mož-
nosť kvalitného zaškolenia nových pracovníkovo Nevýhodou sú po-
čiatočné finančné náklady, nárast dokumentácie, kontrola doku-
mentácie a 3 až 5 ročná doba, po ktorej možno očakávať úspechy.

ISO 9000 je osnovou na riadenie kvality, poskytuje formálnu cer-
tifikáciu, poskytuje nezávislé hodnotenie, avšak negarantuje sa-
motnú kvalitu. Norma musí byť prijatá pro celé oddelenie. ISO 9000
bola zavedená v roku 1940 ako americká vojenská norma, v roku
1960 ju zaviedla NATO na riadenie kvality procedúr, v roku 1970
bola prijatá ako norma DEF 05-21, v roku 1987 ako norma ISO
a v roku 1994 ako európska norma - EN ISO 9000. Zástupca z Vef-
kej Británie, na základe skúseností, konštatoval, že ISO 9001 je
vhodná na všetky komponenty, ISO 9002 len na produkciu (nie však
na dizajn) a ISO 9003 na záverečnú kontrolu a testovanie. Imple-
mentácia sa uskutočňuje v postupných etapách. Prvým krokom je
politické rozhodnutie. Nasleduje zriadenie riadiaceho výboru, zís-
kanie informácií od iných národných kartografických oficiálnych or-
ganizácií, iných organizácií a akreditačných orgánov. Je potrebné
uskutočniť skúšobné zavedenie na určitom úseku. Na základe získa-
ných skúseností sa systém zdokonaruje. Je vhodné vytypovať oblasti
postupného zavádzania systému riadenia kvality podfa ISO 9000,
napr. marketing, informačné technológie, hardvér a geografické
údaje.

ISO 9000 núti rudí vykonávať kontrolu, znižuje chybovosť a umož-
ňuje zlepšovať procesy. Je nástrojom na ovplyvňovanie obchodu, je
to aj závlizok.

D6ležitým prvkom sú školenia pracovníkovo Pracovníci musia mať
všeobecné informácie o systéme riadenia kvality a musia vedieť tes-
tovať kvalitu a viesť o tom dokumentáciu. Musia mať priestor podá-
vať námety, ako kvalitu produktu zlepšiť.

Na workshope o kvalite údajov prezentovali skúsenosti Maďarsko -
Bela Markus, Dánsko - Jesper Vinther Christensen a Jorgen Giver-
sen, Estónsko - Kristian Teiter, Fínsko - Antti Jakobsson, Francúz-
sko - Antoan Bouillon, Pascal Fasquel a O. Leconte, Švédsko - Ha-
kon Wistrom, Slovinsko - Ema Pogorelčik. Nórsko - Knut Clav
Sunde a Irsko - Patrick Browne.

Podrobne rozpracovaný systém kontroly kvality údaj ov vyústi do
vytvorenia samostatných príručiek kontroly kvality na úseku orga-
nizácie ako celku a na úseku kontroly kvality jednotlivých produk-
tov.

Zistenie kvality výsledného produktu bázy geografických údajov
je obsiahnuté v troch zložkách, a to v poznaní kvality modelu zná-
zornenia reality do abstraktného kartografického produktu, v testo-
vaní kvality spracovania produktu a v správe o kvalite produktu, ktorú

') Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.
2) Európská komisia pre normalizáciu.

producent poskytuje zákazníkovi pri dodávke produktu, t. j. infor-
mácie o kvalite produktu potrebné pre zákazníka.

Meraternými prvkami kvality údajov je kompletnosť, polohová,
geometrická, topologická, tematická a logická presnosť údajov. Raz
ročne je potrebné vyhodnocovať výsledky kontroly kvality.

Rokovanie podkomisií spočívalo v príprave obsahového a časového
programu ďalšej činnosti. Prvá podskupina pripraví tréningové ško-
lenie so zameraním na riadenie kvality pri spracovaní geografických
informácií. Druhá podskupina sa zameria na špecifikáciu báz úda-
jov, meranie kvality a požiadavky odberateTov na úseku topografic-
kých báz, ortofotomáp a katastrálnych máp. Tretia podskupina za-
meria svoju činnosť na kvalitu metaúdajov, porovná výsledky
technickej komisie CEN/TC 287 a ISO/TC 211 a pokúsi sa navrh-
núť výmenný formát metaúdajov.

2. plenárne zasadnutie WG CERCO o kvalite konštatovalo, že je ne-
vyhnutná a mimoriadne aktuálna ďalšia spolupráca na tomto spo-
ločnom projekte. Treba preskúmať možnosti vytvorenia spoločného
návrhu príručky riadenia kvality geografického informačného
systému na báze ISO 9000, pokračovať s výmenou skúseností, vzá-
jomnom informovaní o algoritmoch kontroly a pri definovaní spo-
ločného prístupu k problematike. S tým cierom sa uskutoční v janu-
ári 19903. zasadnutie WG CERCO.

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKKSR

Padesátka je věk, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá
úctyhodného stáří

Jubilant se narodil 20. prosince 1948 v Brně. Obor geodezie a kar-
tografie studoval nejprve na SPŠ stavební v Brně, vysokoškolské stu-
dium absolvoval s vyznamenáním v r. 1975 na Vysokém učení tech-
nickém (VUT) v Brně. Po krátké praxi na Středisku geodezie
v Třebíči byl interním aspi{antem na VUT v Brně, kde od r. 1979
působil jako odborný asistent katedry geodezie. Titul kandidáta tech-
nických věd získal na CVUT v Praze v roce 1981; v r. 1986 byl jme-
nován docentem pro obor geodezie a převzal po prof. Vykutilovi
přednášky předmětů teorie chyb a vyrovnávací počet a vyšší geode-
zie. Na Fakultě stavební (FAST) VUT zastával a dosud zastává řadu
akademických funkcí. V letech 1987-1994 byl proděkanem pro vě-
deckovýzkumnou činnost a proděkanem pro obor geodezie a karto-
grafie, od r. 1987 je členem vědecké rady, předsedou oborové peda-
gogické komise, předsedou oborové komise pro doktorandské
studium, členem akademického senátu a jeho vědecké komise a čle-
nem vědecké komise děkana FAST. Dále je yředsedou komise pro
státní závěrečné zkoušky na VUT v Brně a CVUT v Praze, členem
komise pro státní závěrečné zkoušky na Slovenské technické uni-
verzitě v Bratislavě a Vojenské akademii v Brně, členem komisí pro
kandidátské, doktorandské a rigorosní práce, členem habilitačních
komisí aj. Má významný podíl na připojení FAST VUT k projektům
vytvoření Základní družicové sítě CR DOPNUL, Základní geody-
namické sítě CR aj. Podílí se na řešení některých grantových úkolů
GACR a Ministerstva školství CR. Byl iniciátorem úspěšné mezi-
národní spolupráce FAST VUT se Zemědělskou akademií ve Wroc-
lavi (Polsko) na společném grantu v oblasti ekologie a geodynamiky
masivu Králického Sněžníku.

Docent J. Weigel se dlouhodobě zabývá problematikou speleolo-
gie, zejména speleologického mapování. Byl předsedou ústřední re-
vizní komise Ceské speleologické společnosti (CSS) a členem Jiho-
moravského krajského výboru této společnosti. Pro členy CSS
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organizoval kursy speleologického mapování v Moravském krasu
a napsal také odbornou příručku. Na VUT v Brně zavedl speleolo-
gické mapování jako výběrový předmět pro zájemce z řad studentů
oboru geodezie a kartografie a každoročně vede několik diplomo-
vých prací na toto téma.

Ooc. J. Weigel je aktivním členem Českého svazu geodetů a kar-
tografů (dříve CSVTS; Společnost geodézie a kartografie). Přednáší
na mnoha seminářích či konferencích doma i v zahraničí. Od r. 1979
působí v Národním komitétu pro FIG, v posledních letech jako jeho
předseda a národní delegát komise 2 - odborná výchova. Učastňuje
se zasedání Stálého výboru FlG; v r. 1995 byl v Berlíně vedoucím
delegace, která získala pro Českou republiku právo hostit zasedání
Stálého výboru FlG v roce 2000 v Praze. Působí i v dalších odbor-
ných společnostech (Český institut pro navigaci, Spolek důlních mě-
řičů a geologů a další). Komorou geodetů a kartografů byl jmeno-
ván do nově vytvořené oborové rady.

Při všech těchto aktivitách neztrácí doc. J. Weigel smysl pro hu-
mor, je dobrý učitel, příjemný kolega a kamarád, rád jezdí s rodinou
na chatu na Ceskomoravskou vysočinu, pěstuje turistiku pěšky i na
běžkách, s láskou se věnuje maličké vnučce.

Jménem všech jeho přátel, kolegů a žáků mu srdečně blahopře-
jeme k jubileu a do dalších let přejeme mnoho úspěchů, radost a po-
hodu v osobním životě a hlavně pevné zdraví.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁRA

Výročie 55 rokov:

20. októbra 1998 - prof. Ing. Stefan Žíhlavník, CSc., prorektor
Technickej univerzity (TU) vo Zvolene a vedúci Katedry hospodár-
skej úpravy lesov a geodézie (KHÚLG) Lesníckej fakulty (LF) TU
voZvolene. Rodák zVýchodnej (okres Liptovský Mikuláš). Po skon-
čení LF Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLO) vo Zvolene
v roku 1965 nastúpil ako pracovník výskumu na LF VŠLO. V,roku
1967 prešiel na Katedru geodézie a fotogrametrie (teraz KHULG)
LF VSLO (teraz TU) ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandi-
dáta technických vied z vedného odboru geodézia získal v roku 1977,
za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v marci 1981 a za
profesora v septembri 1996. Vedúcim KHÚLG LF bol v roku 1989
a opať tuto funkciu vykonáva od 1. 9. 1997. Od roku 1990 do 31. 1.
1997 vykonával akademickú funkciu dekana LF TU a funkci u pro-
rektora pre pedagogickú prácu TU vykonáva od 1. 2. 1997. Je čle-
nom vedeckej rady (VR) TU, členom VR LF TU, členom spo1oč-
ných komisií pre obhajoby doktorandských prác z vedných odborov
geodézia a kartografia a hospodárska úprava lesov, školitefom dok-
torantov a má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Je autorom a spo-
luatorom 2 monografií, medzinárodnej učebnice, 12 skrípt a vyše 80
vedeckých a odborných prác, z toho 11 v zahraničí. Bol zodpoved-
ným riešitefom 3 a spo1uriešitefom 6 výskumných úloh, a to najma
z oblasti racionalizácie lesníckeho mapovania. Tiež má rozsiahlu po-
sudkovú a prednáškovú (u nás i v zahraničí) činnosť.

18. novembra 1998 - Ing. Andrej Vojtičko, CSc., riaditef odboru
geodézie a kartografie (GaK) Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Narodil se v pofskej dedine
Czarna GÓra. Na Slovensko - do Kežmarku prišiel s rodičmi v roku
1946. Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Staveb-
nej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1966 s vyznamenaním, nastúpil do Správy Východnej dráhy - Stre-
disko železničnej geodézie v Bratislave, kde získal prvé skúsenosti
vo funkciách: geodet, vedúci geodet a neskor vedúci odde1enia, pri-
čom vykonával najma meračské a vytyčovacie práce pri komplex-
ných rekonštruciách železničných staníc a tratí. Vedeckú hodnosť
kandidáta technických vied získal v roku 1979. V roku 1981 prešie1
na technický odbor (TO) Slovenského úradu geodézie a kartografie
(od 1. 1. 1993 ÚGKK SR), kde ako vedúci odborný referent špecia-
lista pre racionalizáciu a automatizáciu a od 1. 1. 1989 ako vedúci
odde1enia technického rozvoj a a kartografie riadil a koordinoval
tvorbu koncepcií automatizácie a zabezpečoval jej hardvérovú a soft-

vérovú rea1izáciu. Ďalej riadil práce na budovaní a rozvoji Automa-
tizovaného informačného systému (AIS) GaK a koordinoval jeho
vazby s ďalšími odvetovými informačnými systémami. Odborný roz-
hrad a dobré organizačné schopnosti prispeli k tomu, že 1. 7. 1989
bol vymenovaný za riadiefa TO a 15. 12. 1992 za riaditefa odboru
GaK na základe konkurzu. Nadobudnuté odborné vedomosti odov-
zdáva na konferenciách a seminároch ako autor viacerých referátov
najma z oblasti automatizácie, rozvoj a informačných technológií
a budovania AIS geodézie, kartografie a katastra (GKK). Od roku
1987 aktívne posobí v terminologickej komisii ÚGKK SR, ktorej je
od roku 1989 predsedom. Bol predsedom redakčnej rady a členom
výkonnej rady Terminologického slovníka GKK (Bratislava 1998).
Dalej je predsedom riadicej skupiny pre informatiku rezortu ÚGKK
SR a členom názvos1ovnej komisie UGKK SR. Aktívne pracuje aj
vo viacerých inorezortných komisiách. Je autorom alebo spoluauto-
rom takmer dvadsať odborných a vedeckých prác a aktívne sa podie-
fa1na spracovaní a vydaní 13-jazyčného terminologického slovníka
z inžinierskej geodézie (Praha, Bratislava, Novosibirsk 1985). Má
rozsiah1u posudkovú činnosť.

22. prosince 1998 - Doc. Ing. Antonín Zeman, CSc., vedoucí ka-
tedry vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT, významný odborník
ve fyzikální geodézii a geodynamice, rodák ze Slaného. Specializaci
geodetické astronomie oboru geodézie absolvoval roku 1967 na
CVUT a nastoupil do Kartgeofondu Bratislava, pobočka v Praze (ny-
nější Zeměměřický úřad), kde pracoval v oddělení nivelace a gravi-
metrie do roku 1975. Na základě konkurzu přešel do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK)
do oddělení teoretické geodézie. Kandidátskou práci "Vliv změn ba-
rometrického tlaku na výsledky nive1ace" externí aspirantury u prof.
J. Bohma obhájil roku 1977. V roce 1985 nastoupil na katedru vyšší
geodézie jako odborný asistent, roku 1989 byl jmenován docentem.
Habi1itační řízení doplnil podle tehdy nového vysokoškolského zá-
kona roku 1993 obhajobou disertační práce "Geodetické aspekty ně-
kterých geodynamických jevů". Vedoucím katedry je na zák1aqěkon-
kurzu od roku 1990. Ooc. A. Zemanje členem vědecké rady VUGTK,
předsedou komisí státních závěrečných zkoušek v Praze a Brně. Opa-
kovaně působil jako expert na Káhirské univerzitě a Akademii věd
v Egyptě. Velmi obsáhlá je jeho pedagogická i vědecká publikační
činnost.

18. října 1998 - Ing. Josef Reška, narozen v Prostějově, vedoucí
odboru katastrálního mapování Katastrálního úřadu Brno-město. Po
maturitě na SPŠ stavební v Brně v r. 1958 nastoupil jako země-
měřický technik v tehdejším OÚGK v Brně. Při zaměstnání pak vy-
studoval obor geodézie na stavební fakultě ČVUT v Praze (1966).
Ve své bohaté praxi se převážně věnoval tvorbě THM, později
ZMVM a tvorbě TM města Brna. Aktivně působil v dřívější CSVTS,
odborné skupině mapování. Je spoluautorem několika technologic-
kých postupů týkajících se map velkých měřítek a také spoluauto-
rem vysokoškolských učebních textů pro mapování. Pravidelně po
mnoho let působí jako externí učitel na Ústavu geodézie Vysokého
učení technického v Brně.

25. prosince 1998 - Ing. Zdeněk Paseka, rodák ze Znojma, ředitel
Katastrálního úřadu ve Znojmě. Po maturitě na SPŠ stavební v Brně
pracoval 5 let jako zeměměřický technik na bývalém Středisku geo-
dézie (SG) v Táboře, v roce 1963 přešel do Geodézie Brno na teh-
dejší SG ve Znojmě. Vysokoškolské studium zeměměřictví ukončil
v r. 1967 na ČVUT v Praze. V r. 1990 se stal vedoucím znojemského
Střediska geodézie a od vzniku Katastrálního úřadu v r. 1993 je jeho
ředitelem.

Výročie 65 rokoch:

21. októbra 1998 - Ing. František Smižanský. Narodil sa vo Vi-
kartovciach (okres Poprad). Po absolvovaní zememeračského inži-
nierstva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratis1ave v roku 1958 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kar-
tografie a od 1. 1. 1968 Ob1astný ústav geodézie v Bratis1ave), Stre-
disko geodézie v Prešove. Tuná ako vedúci čaty a od roku 1964 ve-
dúci oddielu vykonával a viedol najma práce na evidencii pOdy,
revízii trigonometrických bodov, tvorbe topografických máp v mier-
ke 1:10 000 a niektoré práce inžinierskej geodézie. V rokoch 1973
až 1980 ako vedúci oddielu v Geodézii, n. p., Prešov viedol mapo-
vacie práce vo vefkých mierkach. V roku 1980 prešiel do Geodézie,
n. p., Bratislava, kde pracoval v útvare riadenia kontroly akosti a ne-
skor ako vedúci prevádzky evidencie nehnutefností. V rokoch 1985
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až 1991 ako expert v Alžírsku vykonával stavebný a zememeračský
dozor pri výstavbe vodárenských zariadení. I. 7. 1991 prišiel do Slo-
venského úradu geodézie a kartografie (od I. I. 1993 Úrad geodé-
zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) ako vedúci odborný
referent špecialista pre tvorbu základnej mapy vel'kej mierky, neskór
od roku 1995 do 31. I. 1996, t.j. do odchodu do dóchodku, ako in-
špektor pre aktualizáciu a spravovanie katastra nehnutefností odboru
inšpektorátu. Známy je tiež ako viacnásobný účastník celoštátnej sú-
ťaže geodetov a kartografov v stolnom tenise.

22. novembra 1998 - prof. Ing. Ján Melicher, CSc., pedagogický
pracovník Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil
sa v Pobedime (okres Nové Mesto nad Váhom). Po skončení zeme-
meračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva (HS)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1958 s vyznamenaním, nastúpil pedagogickú dráhu na KGZ HS (od
roku 1960 SvF) SVŠT (teraz STU) ako asistent, od roku 1961 od-
borný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1969, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 10.
1976 na základe habilitačnej práce v roku 1975 a za profesora pre
odbor geodézia a kartografia 14. 10. 1998. V rokoch 1970 až 1990
bol vedúcim výskumného yracoviska Astronomicko-geodetického
observatória KGZ SvF SVST. V celej doterajšej činnosti sa venoval
otázkam geodetickej astronómie tak po stránke pedagogickej, ako aj
vedeckovýskumnej. Geodetickú astronómiu a kozmickú geodéziu
prednáša od roku 1972 a družicovú geodéziu od roku 1990. Je ško-
litel'om doktorandov, členom viacerých odborných komisií a aktívne
pracuje v terminologickej komisii Uradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky. Je uznávaným pedagógom. Má schop-
nosť vedecky riešiť problémy svojho odboru a výsledky riešení
správne pedagogicky aplikovať. Bohaté pedagogické skúsenosti
vhodne využil pri písaní 7 skrípt, z toho 2 v spoluautorstve. Ako au-
tor a spoluautor publikoval 36 vedeckých a odborných prác, z toho
7 v zahraničí, ďalej je spoluautor maďarsko-slovenského a sloven-
sko-maďarského technického slovníka a Terminologického slovníka
geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998). Úspešne refero-
val na 11 konferenciách a sympóziách u nás i v zahraničí. Vel'aúsi-
lia vynaložil ako vedúci autorského kolektívu vysokoškolskej učeb-
nice "Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie"
(Bratislava, Alfa 1993). Popri pedagogickej činnosti sa aktívne za-
pája do riešenia vý.skumných úloh a grantových projektov. Výsledky
svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 16 výskumných správ
(z toho 8 ako zodpovedný riešitel' a 8 ako spoluriešitel'). Výsledky
jeho výskumu sa využívajú pri odvodení rotačného času, paramet-
rov orientácie Zeme a v štúdiu geodynamiky. Je nositel'om "Strie-
bornej a Zlatej medaily SVŠT".

I. decembra 1993 - Ing. Martin Krnáč, inšpektor pre aktualizáciu
a spravovanie katastra nehnutel'ností (KN) odboru katastrálnej in-
špekcie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Rodák z Detvy. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fa-
kulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie
a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline,
Okresné meračské stredisko (od roku 1960 Stredisko geodézie - SG)
vo Zvolene. Tuná vykonával práce fotogrametrické, inžinierskej geo-
dézie a na zak1adaní jednotnej evidencie pOdy.Od roku 1961 sa ve-
nuje evidencii nehnutel'ností (teraz KN). V roku 1970 bol vymeno-
vaný za vedúceho SG v Čadci Oblastného ústavu geodézie
v Bratislave (od 1. 7. 1973 Krajskej správy geodézie a kartografie -
KSGK - v Banskej - B. - Bystrici). V rokoch 1978 až 1992 vyko-
nával funkciu vedúceho SG v Žiline KSGK v B. Bystrici a od I. I.
1993 do 31. 10. 1994 bol riaditel'om Správy katastra Žilina Katas-
trálneho úradu v B. Bystrici. V terajšej funkcii pósobí od I. II. 1994.
Je uznávaným odborníkom v oblasti KN a nositel'om rezortného vy-
znamenania.

Výročí 70 let:

2. října 1998 - Ing. Karel Cíl!a] v činné službě vedoucí oddělení
evidence nemovitostí (EN) na CUGK. Rodák z Hradce Králové. Po
studiích na ČVUT v Praze působil krátkou dobu ve veřejné službě
u tehdejšího Okresního národního výboru ve Frýdlantu v Čechách.
V r. 1954 'přichází do rezortu na Oblastní ústav geodézie a karto-
grafie (OUGK) v Liberci, kde pracoval na různých pracovištích
v řadě funkcí. Byl jmenován ve,doucím Střediska geodézie v Pardu-
bicích a v r. 1963 ředitelem OUGK v Pardubicích. V r. 1970 přešel
do Prahy na ČÚGK, kde plně uplatnil své bohaté praktické a orga-
nizační zkušenosti v oblasti EN. Jeho svědomitá práce byla vždy vy-
soce oceňována.

22. října 1998 - Ing. Vladimír Kolář, dřívější ředitel Geodézie, n.
p., České Budějovice. Rodák ze Seyekova (okres Písek). Po studi-
ích zeměměřického inženýrství na CVUT v Praze nastoupil do n. p.
Geometra v Českých Budějovicích a po soustředění zeměměřické
služby přešel v r. 1954 do Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Českých Budějovicích. Prošel různými odbornými funkcemi a v r.
1972 byl s ohledem na své schopnosti jmenován ředitelem. Zaslou-
žil se o dobré výsledky podniku, zejména na úseku evidence nemo-
vitostí a v rozvíjení automatizace prací. Za svoji tvůrčí i organizační
práci byl mnohokráte vyznamenán.

22. října 1998 - Ing. VJadimír Pospíšil, dřívějši ředitel ekonomic-
kosprávního odboru ČUZK. Rodák z Prahy. Po vystudování země-
měřického inženýrství na ČVUT v Praze pracoval v Geoplánu a po
reorganizaci zeměměřické služby přešel v r. 1954 na Oblastní. ústav
geodézie a kartografie v Praze. V letech 1956--62 působil v Ustavu
pro průzkum uhelných ložisek, odkud byl v r. 1958 vyslán na geo-
fyzikální průzkum naftových ložisek do Afganistánu. V r. 1963 při-
chází do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického a odtud přešel jako výborný praktik a organizátor v r.
1963 na tehdejší ČÚGK. Záslužná byla jeho činnost v Českoslo-
venské vědeckotechnické společnosti (předseda odborné skupiny
ekonomiky a vědeckého řízení).

25. října 1998 - prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc., narozen ve
Studené (okr. Jindř. Hradec), významný představitel české karto-
grafie. Obor zeměměřického inženýrství vystudoval v letech
1948-52 na Vysokém učení technickém v Brně. Po vzniku Vojen-
ské akademie působil zde po 41 let jako občanský učitel katedry geo-
dézie a kartografie až do odchodu do důchodu v r. 1992. V r. 1961
obhájil kandidátskou disertační práci, habilitoval se, v r. 1974 mu
byla přiznána pedagogická hodnost docenta a v r. 1983 byl jmeno-
ván vysokoškolským profesorem kartografie. Vyučoval předměty
kartografie a vojenské geografie a má výraznou zásluhu na rozvoji
a současné úrovni obou disciplín naVA i v rámci Topografické služby
Armády ČR. Byl místopředsedou komise pro obhajoby kandidát-
ských disertací a stále je členem komise pro obhajoby disertací dok-
torandského studia na VA v Brně. Byl školitelem mnoha vědeckých
aspirantů, oponentem několika desítek kandidátských disertačních
prací, habilitačních prací a doktorských disertací, členem, případně
předsedou habilitačních komisí pro jmenování docentem nebo ná-
vrhových komisí pro jmenování profesorem na většině vysokých škol
ČR a SR, na nichž se studuje kartografie. Řadu let působil jako ex-
terní učitel kartografie a topografie, kartometrie, matematické kar-
tografie a atlasové tvorby na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. Jeho pedagogické a odborné působení na univer-
zitě ocenil rektor MU v Brně Pamětní medailí. Rozsáhlé jsou vý-
sledky vědecké a odborné činnosti prof. L. Lauermanna, jež byly ori-
entovány převážně ve prospěch vojenské kartografie a geografie. Ve
svém souhrnu představují téměř 90 titulů. Zvlášť významný byl jeho
tvůrčí podíl při koncepci, projektové přípravě, redakčním řízení a au-
torské spolupráci na tvorbě Československého vojenského atlasu
(Naše vojsko 1965) aVojenskéQozeměpisného atlasu (FMNO 1975).
Více než 30 let pracoval ve výboru odborné skupiny kartografie při
Společnosti geodézie a kartografie ČSVTS. Do r. 1994 byl členem
výboru Kartografické společnosti ČR, dnes je jejím čestným členem.
Za peda~ogickou, vědeckou a odbornou práci pro Topografickou
službu ACR byl oceněn stříbrnou medailí Za zásluhy a rozvoj vo-
jenské geodézie a kartografie.

12. decembra 1998 - Ing. Tibor Bartovic. Narodil sa v Piešťanoch.
Po skončení zememeačského inžinierstva na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského zememeračského
a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný na
Geodetický, topografický a kartografický ústava neskór na Geode-
tický ústav. Na týchto ústavoch vykonával najma práce mapovacie
a konštrukčné, a to ako vedúci čaty a od roku 1957 ako vedúci od-
dielu. V rokoch 1966 až 1967 pósobil v Ústave geodézie a karto-
grafie v Bratislave ako prevádzkový inžinier pre inžiniersku geodé-
ziu (lG). I. I. 1968 prechádza do novozriadenej lG, n. p., závod
v Bratislave do funkcie vedúceho prevádzky lG a fotogrametrie, kde
pósobil do 31. 3. 1969. Skúsenosti z praxe, odborný rozhl'ad a do-
brý organizačný talent prispeli k tomu, že 1. 4. 1969 bol pozvaný do
Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský
úrad geodézie a kartografie - SÚGK) do funkcie vedúceho oddele-
nia racionalizácie a technického rozvoja (T.R).Neskór od roku 1981
bol vedúcim oddelenia rozvoj a vedy a techniky a od roku 1984 do
31. 12. 1988 vedúcim oddelenia TR a kartografie. Od I. I. 1989 do
30.6. 1991 prac~val vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
v Bratislave (VUGK) ako vedecký sekretár. Ako vedúci oddelenia
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SÚGK, člen viacerých rezortných a medzir~zortných komisií a pra-
covných skupín, ako aj vedecký sekretár VUGK úspešne uplatňoval
svoje odborné vedomosti a vel'kú pozornosť venoval rozvoju geodé-
zie a kartografie na Slovensku. Nemožno nespomenúť jeho aktívnu
činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositefom vyzname-
naní.

Výročí 75 let:

II. listopadu 1998 - doc. Ing. Otto Novák, CSc., docent geodézie
a fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské a lesnické (VŠZL)
v Brně. Po studiu na Vysoké škole technické v Brně působil od r.
1953 na VŠZL jako odborný asistent u prof. A. Tichého. Věnoval se
cele pedagogické práci a pro svoji odpovědnou, vzornou činnost byl
v r. 1980 jmenován vedoucím katedry. Své odborné úsilí zaměřil na
zlepšování měřických pomůcek a přístrojů. Bohatáje jeho publikační
činnost jako autora vysokoškolských učebnic a skript. Jeho pedago-
gická i veřejná činnost byla mnohokráte po zásluze velmi pozitivně
oceňována.

26. prosince 1998 - Ing. Miroslav Váňa, odborný asistent katedry
mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze. Po ukončení studií (pře-
rušených uzavřením vysokých škol), pracoval krátce v Geoplánu.
V r. 1952 nastoupil do Státního ústavu pro projektování a výstavbu
hl. m. Prahy, v r. 1958 přešel do měřického střediska Obvodního ná-
rodního výboru, Praha 2 a v r. 1960 přichází jako odborný asistent
na ČVUT. V pedagogické práci plně uplatnil své bohaté zkušenosti
z předchozích let. Přednášel "Topografické mapování" pro denní stu-
dium a "Mapování" pro dálkové studium. Byl spoluautorem něko-
lika skript. Po odchodu z vysoké školy působil ještě řadu let jako
profesor matematiky a fyziky na Středním odborném učilišti. Jeho
pedagogická práce na vysoké škole byla oceňována udělením me-
daile ,,za významné zásluhy o ČVUT".

28,. listopadu 1998 - Ing. Milan Dokoupil, rodák z Pňovic (okres
Olomouc). Vystudoval zeměměřictví na Vysoké škole technické
v Brně. Nastoupil do Stavoprojektu, odkud roku 1958 přešel do
Ústavu geodézie a kartografie v Opavě. Působil jako vedoucí oddě-
lení stavebně-vytyčovacích prací. Od roku 1975 pracoval jako ve-
doucí koordinace Krajské geodetické a kartografické správy pro Se-
veromoravský kraj. Má velkou zásluhu na vytvoření a rozvoji oboru
inženýrské geodézie, iniciativně se podílel i na tvorbě technických
předpisů. V rámci tehdejší Čs. vědeckotechnické společnosti
(ČSVTS) byl organizátorem prvních kurzů odpovědných geodetů,
probíhajících na ČVUT v Praze a dlouholetým členem vedení od-
borné skupiny 1701 - inženýrská geodézie (lG). Byl odborným ga-
rantem řady odborných akcí, z nichž jmenujeme alespoň ID mezi-
národních akcí lG v Janských Koupelích. Rozvíjel spolupráci
zejména s polskými geodety. Jeho záslužná činnost byla oceněna řa-
dou vyznamenání.

Výročie 80 rokov:

8. decembra 1998 - JUDr. Vladimír Varsik. Rodák z Myjavy. Do
rezortu geodézie a kartografie nastúpil v roku 1958, a to do Správy
geodézie a kartografie na Slovensku, kde do roku 1960 vykonával
funkciu vedúceho sekretariátu predsedu. V rokoch 1960 až 1963 pra-
coval ako ekonomický námestník riaditefa Kartografického a repro-
dukčného ústavu v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave).
Potom pracoval v generálnom riaditefstve Prefabrikácia. V rokoch
1972 až 1982, t.j. do odchodu do d6chodku, vykonával funkciu ve-
dúceho sekretariátu predsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie. Je nositefom vyznamenaní.

Výročie 85 rokov:

13. decembra 1998 - Ing. Stefan Tóth. Rodák z Mokraniec (okres
Košice - okolie). Zememeračské inžinierstvo skončil na Vysokej
škole technickej v Brne v roku 1940. V tomto roku nastúpil do In-
špektorátu katastrálneho vymeriavania (IKV) v Martine. I. 5. 1945
odchádza za prednostu IKV v Košiciach. V máji 1946 prichádza do
Katastrálneho meračského úradu (od roku 1949 zememeračské od-
delenie technického referátu KNV) v Bratislave. V rokoch 1954 až
1956 pracoval v Správe geodézie a kartografie na Slovensku ako ve-
dúci odboru. Od I. I. 1957 do 14. I. 1970 p6sobil v Kartografickom
a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Brati-
slave), z ktorého bola I. I. 1968 vytvorená Kartografia, n. p. a od
roku 1970 Slovenská kartografia, n. p., ako hlavný inženier a nesk6r
technicko-výrobný námestník riaditefa. 15. 1. 1970 prechádza do
Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský

úrad geodézie a kartografie) ako vedúci referent, nesk6r vedúci od-
delenia a ústredný odborný referent, kde p6sobil do 30. 6. 1976, t.j.
do odchodu do d6chodku.

24. října 1998 - Ing. Antonín Pasler, rodák z Hradce Králové. Na-
stoupil do státní zeměměřické služby v r. 1937 a pracoval převážně
v oboru nivelace. V letech 1945-1948 byl přidělen k osidlovací ko-
misi při Ministerstvu zemědělství. Po návratu vedl v Zeměměřickém
ústavu až do r. 1953 budování státní nivelační sítě, od r. 1954 přešel
do útvaru technické kontroly. Později působil opět v nivelačním pro-
vozu, a to hlavně v období, kdy došlo k uskutečnění mezinárodních
opakovaných nivelací pro sledování recentních pohybů zemské kůry
a pro obnovu státní sítě. Bohaté odborné zkušenosti uplatňoval ne-
jen při řídící a kontrolní činnosti a při tvorbě technických předpisů,
ale i při výchově mladých techniků. A zde zasluhuje vyzdvihnout
i jeho celoživotní činnost na sportovním poli. kde věnoval mnohé
úsilí výchově naší atletické mládeže a výkonu funkce mezinárod-
ního rozhodčího.

Z dalších výročí připomínáme:

I. října 1898 - před 100 lety se narodil Ing. Julius Mikula, profe-
sor Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze. Rodák z Byst-
rého u Poličky. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk (:VUT
v Praze působil několik let jako asistent u prof. Petříka na Ustavu
praktické geometrie. Později přešel ke katastrální měřické službě,
pracoval též na Ministerstvu financí a techniky. Po zřízení Střední
průmyslové školy zeměměřické byl povolán na tuto školu, kde pů-
sobil ve funkci zástupce ředitele. Přednášel geodetické počtářství.
Veřejně byl činný ve stavovském hnutí, v r. 1945 byl předsedou ze-
měměřického odboru Spolku inženýrů a architektů. Jeho publikační
činnost lze sledovat na stránkách našeho odborného časopisu po řadu
let. Zemřel v Praze dne 23. dubna 1960.

8. října 1913 - před 85 lety se narodil v Prostějově Ing. František
Sponer, bývalý vedoucí Střediska geodézie (SG) v Příbrami. Po stu-
diich na České vysoké škole technické v Brně nastoupil v r. 1937 ke
katastrální měřické službě na Slovensko. Od r. 1939 působil na Ka-
tastrálním úřadě v Sedlčanech, kde v období 1950-54 zastával funkci
vedoucího technického referátu tehdejšího Okresního národního vý-
boru. Od r. 1954 působil jako vedoucí SG v Příbrami. Za okupace
byl činný v odboji. Jeho práce odborná i veřejná byla oceněna řadou
medailí a čestných uznání. Zemřel 29. srpna 1986 v Příbrami.

15.-18. října 1968 - před 30 lety se konalo v Praze, za významné
mezinárodní účasti, 1. geodetické symposium o zaměřování pa-
mátek. Toto symposium bylo organizováno všemi čsl. organizacemi
zabývajícími se zaměřováním památek, včetně vysokých škol. Zá-
sluhu o organizaci tohoto symposia, které vzbudilo velký ohlas, měl
zejména Ing. M. Jiřinec, v té době zastávající funkci v mezinárodní
organizaci ICOMOS.

17. října 1913 - před 85 lety se narodil Ing. František Hronek,
v činné službě ředitel Geodetického ústavu, n. p., Praha. Vystudo-
val zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze v r. 1935 a nastoupil (jak to bylo v té době obvyklé)
ke katastrální měřické službě. V r. 1940 přešel do triangulační kan-
celáře Ministerstva financí, zařazené později do Zeměměřického
úřadu pro Čechy aMoravu. Po válce se zúčastnil definitačních a osid-
lovacích prací a v r. 1956-57 vedl triangulační práce v Albánii. Jeho
bohaté odborné zkušenosti a smysl pro správné jednání s lidmi ho
v r. 1969 přivedly na místo ředitele Geodetického ústavu. Tuto funkci
zastával úspěšně až do svých 63 let. V r. 1976-1978 působil jako ve-
doucí provozu ústřední dokumentace. V r. 1978 odešel do důchodu,
avšak až do r. 1989 pracoval dále v dokumentaci na maximálně pří-
pustný roční pracovní úvazek. Zemřel 13. června 1995 v Praze.

23. októbra 1948 - pred 50 rokmi bol zriadený Vojenský zemepisný
ústav (VZÚ) - odlúčená časť Banská Bystrica (B.B.), ako odborné
pracovisko na spracovanie a vydávanie jednotných topografických
máp, z ktorého vznikol14. 6. 1951 V?-U B.B., nesk6r v roku 195~
2. vojenský kartografický ústav (VKU) B.B. a v roku 1958 VKU
B.B. - od roku 1974 VKÚ Harmanec (od 1. 7. 1989 štátny podnik
- š. p.). VKÚ, š. p., Harmanec, ako kartografický a polygrafický pod-
nik, sa rokmi vyprofi1oval na dominantného výrobcu všetkých dru-
hov máp pre potreby armády. Jeho logo nájdeme dnes nielen na ma-
pách pre armádu, ale aj na celom rade kartografických výrobkov (168
mapových titulov) pre domáci a zahraničný trh (56 %), ktoré cha-
rakterizuje kvalita, presnosť a spofahlivosť.
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28. října 1913 - před 85 lety se narodil v Zamolicích (okres Znojmo)
RNDr. Jan Chvátal, vědecký pracovník v oboru kartografie ve Vo-
jenském zeměpisném ústavu a později v Zeměměřickém úřadě. Po
zřízení n. p. Kartografie přešel do tohoto podniku jako vedoucí re-
dakčně-sestavitelského provozu a odtud pak, v r. 1968, do Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Byl
znám jako zodpovědný a pečlivý pracovník a jako takový po zásluze
hodnocen. Zemřel v r. 1977 v Praze.

5. listopadu 1908 - před 90 lety se narodil Ing. Bohuslav Nedvěd,
významný geodet, kartograf, učitel a výtvarník. Působil v katastrální
měřické službě, v triangulační kanceláři Ministerstva financí a Ze-
měměřického úřadu. Od r. 1954 pracoval na Ústřední správě geodé-
zie a kartografie v technické inspekci jakosti a ve funkci technologa,
později jako ústřední odborný referent. Ještě v r. 1972-1974 aktivně
pracoval v Geodézii, n. p.. Praha, v oddělení technicko-organizač-
ního rozvoje. Byl znám rovněž jako zanícený externí učitel na Střední
průmyslové škole zeměměřické a v kursech pro topografy a karto-
grafy. Bohatá byla i jeho činnost publicistická, recenzní, lektorská
i umělecká. Zpracoval řadu obálek map pro veřejnost, plakátů a di-
plomů. S uznáním vzpomínáme i na jeho vlastní výstavu malířských,
grafických, šperkařských a keramických prací z r. 1968. Zemřel 18.
listopadu 1989 v Praze.

6. novembra 1908 - pred 90 rokmi sa narodil v Hornej Trnávke (dnes
časť obce Prestavlky, okres Žiar nad Hronom) prof. Ing. Eudovít
Minich. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom
vysokom učení technickom v Prahe v roku 1937 nastúpil do In-
špektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach. 1. 10. 1938 pri-
chádza na prvú (novozriadenú) Vysokú školu technickú (VST)
v Martine, ktorá bola v školskom roku 1939/1940 premiestnená do
Bratislavy a dostala názov Slovenská vysoká škola technická
(SVŠT). 1. 10. 1946 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora
a 1. 5. 1966 za riadneho profesora pre odbor geodézia. V rokoch
1946 až 1952 p6sobil na Vysokej škole poTnohospodárskeho a les-
ného inžinierstva,(VŠPLI) a VŠT v Košiciach, kde v školskom roku
1949/1950 vykonával akademickú funkciu dekana VŠPLI. Od roku
1952 do roku 1972, t.j. do odchodu do d6chodku, p6sobil ako pro-
fesor na Katedre geodézie Stavebnej fakulty SVŠT. Napísal celý rad
dočasných vysokoškolských učebníc z geodézie. Zaslúžil sa o roz-
voj geodézie a kartografie a vychoval prvé technické generácie ze-
memeračských, stavebných, lesných, poTnohospodárskych a baníc-
kych inžinierov na Slovensku. Zomrel 25. 3. 1981 v Bratislave.

9. listopadu 1908 - před 90 lety se narodil v Jeníkovicích (okres Par-
dubice) prof. RNDr. Bohuslav Simák, významný český kartograf.
V době okupace působil jako civilní zeměměřič, po osvobození byl
přijat doVojenského zeměpisného ústavu v Praze jako důstojník z po-
volání. Po deseti letech byl jmenován docentem na Vojenské akade-
mii v Brně a později (v r. 1964) rovněž profesorem na Přírodově-
decké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyzdvihneme jeho
účast na tvorbě Čs. vojenského atlasu (1957-65), Atlasu čs. dějin
(1965) a Národního atlasu ČSSR (1966). Bohatá byla i jeho činnost
publikační započatájiž za okupace a orientovaná na historickou kar-
tografii, zejména v českých zemích. V letech 1942-43 napsal spolu
s Ing. J. Honsem populární dvoudílnou knihu Pojďte s námi měřit
zeměkouli (Kouzelný dalekohled, Papírová zeměkoule). Tato kniha,
původně určená pro mládež, byla napsána takovou srozumitelnou
formou a sneseno do ní tolik historického a obrazového materiálu,
že vzbudila zájem široké veřejnosti; vyšla ve II. vydání (1959) a byla
přeložena do polštiny. Od r. 1974 žil na odpočinku v Brně. Zemřel
8. března 1995 v Brně.

10. listopadu 1913 - před 85 lety se narodil Ing. František Čálek,
vý~namný pracovník zeměměřického oboru, dlouholetý pracovník
CUGK. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze
nastoupil v r. 1934 do katastrální měřické služby v Praze. Později
přešel do triangulační kanceláře Ministerstva financí. Ve válečných
letech pracuje v Zeměměřickém úřadě, kam byla většina státních mě-
řických služeb převedena. Po skončení války pracuje na osidlova-
cích pracích ve vedoucích funkcích Národního pozemkového fondu,
později i na Ministerstvu zemědělství. V r. 1954 přechází do druž-
stva Geoplán a po soustředění měřické služby nastupuje do Oblast-
ního ústavu geodézie a kartografie v Praze jako hlavní inženýr.
V r. 1960 je (vzhledem k bohatým zkušenostem, širokému rozhledu
a dobrým organizačním schopnostem) povolán na tehdejší ÚSGK,
kde se podílel významně na koncepci vědecko-technického rozvoje
geodézie a kartografie. Rozsáhlá byla jeho činnost publikační a před-
nášková. Byl rovněž aktivně činný v Československé vědeckotech-
nické společnosti a za zásluhy oceněn zlatým odznakem. Po odchodu
z činné služby v resortu působil ještě krátký čas v n. p. Metrostav.
Zemřel 14. března 1994 v Praze.

23. listopadu 1913 - před 85 lety se narodil- Ing. Karel Jireček,
dlouholetý vedoucí pracovník Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafie, (OÚGK), Opava. Po studiích na České vysoké škole tech-
nické v Brně pracoval 2 roky jako asistent prof. Semeráda a v r. 1938
přešel do katastrální měřické služby k novému měření v Brně
a Opavě. Od r. 1949 byl vedoucím zeměměřického oddělení tehdej-
šího Krajského národního výboru v Ostravě. Po soustředění z~mě-
měřické služby byl v r. 1954 jmenován hlavním inženýrem OUGK
v Opavě a po r. 1968 vedoucím výroby. Ke konci své praktické čin-
nosti působil na Krajské geodetické a kartografické správě v Opavě.
Publikačně byl činný v našem odborném časopisu. Pracoval aktivně
v Československé vědeckotechnické společnosti a zúčastnil se řady
zahraničních odborných akcí. Za svoji práci ve vědeckotechnické
společnosti byl odměněn zlatým odznakem. Do důchodu odešel
v r. 1974. Zemřel 4. listopadu 1997 v Opavě.

28. listopadu 1928 - před 70 lety se narodil Ing. Miloslav Vitoul,
CSc., bývalý ředitel Geodézie, n. p., Praha. Po studiích na Vysoké
škole technické v Brně nastoupil v r. 1951 u Geoplánu ve Zlíně. V r.
1954 přichází do resortu na Oblastní ústav geodézie a kartografie
v Brně. Zde prochází řadou vedoucích funkcí a v r. 1976 je pro své
bohaté zkušenosti, odpovědnou práci a umění jednat s lidmi jmeno-
ván ředitelem Geodézie, n. p., v Praze. V období 1983-1987 půso-
bil v Geodetickém a kartografickém podniku, Praha (obchodní ná-
městek ředitele, vedoucí útvaru organizace a techniky
řízení) a poté odchází na Fakultu stavební Vysokého učení technic-
kého v Brně. Významná byla i jeho angažovanost v Československé
vědeckotechnické společnosti a FlG. Zemřel v květnu 1995 v Brně.

23. decembra 1928 - pred 70 rokmi sa narodil v Lučenci doc. Ing.
Juraj Solc, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fa-
kulte špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave (SVŠT) v roku 1951 nastúpil dráhu pedagóga na Katedre geo-
dézie Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva (od roku
1960 Stavebnej fakulty) SVŠT. Venoval sa predmetu geodézia, ktorý
od roku 1963 prednášal pre odbory pozemné stavby a vodné hospo-
dárstvo a vodné stavby. V roku 1963 získal vedeckú hodnosť kandi-
dáta vied a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 4.
1968. Bol autorom alebo spoluautorom 4 dočasných vysokoškol-
ských učehníc a takmer 100 vedeckých a odborných prác. Aktívne
sa zapájal do riešenia výskumných úloh (8). Bol školiteTom vedec-
kých ašpirantov a mal viacročnú spoluprácu s podnikmi na výrobu
geodetických prístrojov (MOM Budapešť, Car! Zeiss Jena). VeTaúsi-
lia venoval činnosti vo vedecko-technickej spoločnosti. Bol nosite-
Tomviacerých vyznamenaní. Zomrel 29. 10. 1990 v Nitre, pocho-
vaný je v Bratislave.
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i r; t; i r; t;
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4 2 6928,203 II 6 100,000008

5 2 3000,000 12 6 66,66667
6 2 8000,000 13 6 100,0000Q8
7 2 7937,254 m
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