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528.236.3

KOSTELECKÝ, J.-CIMBÁLNíK, M.

Převod souřadnic mezi S-JTSK a ETRS-89

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 2, str. 23-31,
5 obr., I tab., lit. 34

Stručný popis postupu převodu rovinných souřadnic (X,Y) Křo-
vákova zobrazení (S-JTSK) a nadmořských výšek ve výškovém
systému baltském - po vyrovnání (Bpv) na geocentrické sou-
řadnice ETRF-89 (a naopak) s přesností charakterizovanou
střední kvadratickou odchylkou 0,15 m v poloze i výšce. Převod
souřadnic je realizován odpovídajícím software, stručný. uživa-
telský návod je uveden. Software je k dispozici ve VUGTK,
Zdiby.

528.486.2: 625

BITTERER, L.

Odvodenie rovníc vzostupnice a prechodnice podFa Blossa

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 2, str. 32-34,
2 obr., lit. 2

Odvodenie rovníc krajnej vzostupnice a prechodnice, ďalej
vzostupnice a prechodnice na protismerných oblúkoch podl'a
Blossa. Rovnice sú odvodené konstrukčným a geometrickým
riešením.

528.023: 528.96: 347.235.11

CEBECAUER, D.

Optimálny odhad polohy voFného stanoviska pri aktualizácii ka-
tastrálnych máp

Geodetický a kartografický obzor, 42, ,1996, Č. 2, str. 34-36,
2 obr., 2 tab., lit. 4

lné možnosti určovania polohy vol'ného stanoviska ako v [I].
Objektivnejším odhadom súradníc vol'ného stanoviska je apli-
kácia robustných metód, prípadne kombinácia niekol'kých me-
tód vyrovnania. Ich použitie je na pohfad komplikovanejšie,
ale umožňuje získaf výsledky vyhovujúce presnosfou a najlep-
šie prisposobené existujúcemu stavu.

528.9

KONEČNÝ, M.-MIKŠOVSKÝ, M.

Nové trendy v kartografii

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 2, str. 37-40,
lit. 12

Současné aspekty světového vývoje, ovlivňující kartografii. Ja-
ká bude kartografie 21. století? Nutnost, směry a faktory mo-
dernizace rozvoje disciplíny. Nové materiály a technologie
uplatňované při ekologizaci reprodukčních procesů. Tiskové
desky a digitální tiskařské stroje.

528.236.3

KOSTELECKÝ, J.-CIMBÁLNíK, M.

Transformation of Coordinates Between the S-JTSK and ETRS-
89 Systems

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 2, pp. 23-31,
5 fig., I tab., 34 ref.

Short description of transforming planar coordinates (X,Y) of
the Křovák's projection (S-JTSK) and heights above the sea le-
vel in the altitude system Baltic - after adjustment (Bpv) to
the ETRF-89 geocentric coordinates (and the other way round)
with an accuracy given by the mean quadratic error of 0.15 m
in position and in elevation. The coordinate transformation is
do ne on a corresponding software, a short instruction for use is
added. The software is at disposal in the Research Institute of
Geodesy, Topography and Cartography at Zdi by.

528.486.2: 625

BITTERER, L.

Derivation of Equations for Elevation and Transition Curves Ac-
cording to Bloss

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 2, pp. 32-34,
2 fig., 2 ref.

Derivation of equations for extremal elevation curve and tran-
sition curve, and elevation transition curve on arcs with con-
trary directions after Bloss. The equations are derived by con-
struction as well by geometric solutions.

528.023: 528.96: 347.235.11

CEBECAUER, D.

An Optimum Estimate of Position of a Free Station During Up-
dating of Cadastral Maps

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 2, pp. 34-36,
2 fig., 2. tab., 4 ref.

Other means of position determination of a free station as given
in [I]. A more objective coordinate estimate of a free station of-
fers the application of robust methods or a combination of seve-
ral methods of adjusting. Their application seems to be more
complicated at the first glance, but it offers results that satisfy as
to accurary and correspond best to the existing situation.

528.9

KONEČNÝ, M.-MIKŠOVSKÝ, M.

New Trends in Cartography

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. 2, pp. 37-40,
12 ref.

Present aspects of the world evolution that has its impacts on
cartography. How will be the cartography of the 21st century?
Necessity, directions and factors of modernization and evolu-
tion of this branch. New materials and technologies applied to
ecologization of reproduction processes. Print des ks and digital
printing machines.

528.236.3

KOSTELECKÝ, J.-CIMBÁLNíK, M.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 2, pages
23 - 31, 5 illustrations, I planche, 34 bibliographies

Description bréve du procédé de transmission de coordonnées
planes (X,Y) de la projection de Křovák (S-JTSK) et des hauteurs
mesurées au-dessus du niveau de la mer dans le systéme altimé-
trique Baltique - aprés la compensation (Bpv) en coordonnées
géocentriques ETRF-89 (et více versa) avec précision caractéri-
sée par écart moyen quadratique de 0,15 m en position et en hau-
teur. La transmission de coordonnées est effectuée par logiciel
correspondant, une instruction en abrégé est indiquée. Le logi-
ciel est á la disposition des intéressés á l'Institut de recherches
géodésiques, topographiques et cartographiques á Zdi by.

528.486.2: 625

BITTERER, L.

Déduction des équations de la rampe de surhaussement et de la
courbe de raccordement ďaprés Bloss

Geodetick,5: a kartografický obzor, 42, 1996, No. 2, pages
32-34, 2 illustrations, 2 bibliographies

Déduction des équations de la rampe de surhaussement ex-
treme et de la courbe de raccordement, en outre, la rampe de
surhaussement et la courbe de raccordement des arcs en sens
inverse ďaprés Bloss. Les équations sond déduites par solution
de construction et solution géométrique.



528.023: 528.96: 347.235.11

CEBECAUER, D.

Evaluation optimale de la position d'un stationnement Iibre pen-
dant le procédé d'actualisation des cartes cadastrales

Geodetický a kartografický ~zor, 42, 1996, No. 2, pages
34-36, 2 iIlustrations, 2 planches, 4 bibliographies

Autres possibilités de détermination de la position d'un station-
nement libre. Une évaluation plus objective des coordonnées
d'un stationnement libre est l'application de méthodes robustes,
éventuellement la combinaison de plusiurs méthodes de com-
pensation. A premiére vue, leur utihsation semble plus compli-
quée, mais elle permet d'obtenir des résultats satisfaisant la pré-
cision et s'adaptant le mieux possible a l'état actuel.

528.9

KONEČNÝ, M.-MIKŠOVSKÝ, M.

Orientations nouvelles en cartographie

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 2, pages
37-40, 12 bibliographies

Aspects actuels de l'évolution mondiale influen~ant la cartogra-
phie. Quelle sera la cartographie du 21' siéde? Nécessité, ten-
dances et facteurs de modernisation du développement de cette
discipline. Matériaux nouveaux et technologies entrant en jeu
dans le processus d'écologisation des procédés de reproduction.
Plaques de presse et machines d'imprimerie alphanumériques.

528.236.3

KOSTELECKÝ, J.~CIMBÁLNÍK, M.

Koordinateniibertragung zwischen dem S-JTSK und ETRS-89

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, Nr. 2, Seite 23-31,
5 Abb., 1 Tab., Lit. 34

Kurze Beschreibung des Obertragungsverfahrens ebener Koor-
dinaten (X,Y) der Křovák-Abbildung (S-JTSK) und der Meeres-
hčhen im baltischen Hčhensystem-nach der Ausgleichung
(Bpv) auf geozentrische Koordinaten ETRF-89 (und umge-
kehrt) mit der Genauigkeit, die mit der mittleren quadrati-
schen Lage- und Hčhenabweichung 0,15 m charakterisiert
wird. Die Koordinateniibertragung wird mit dem entsprechen-
den Software realisiert, dessen ~urze Nutzeranleitung ange-
fiihrt wird. Das Software ist im VUGTK, Zdiby, zur Verfiigung.

528.486.2: 625

BITTERER, L.

Ableitung der Aufstiegs- und ůbergangsbogengleichungen nach
Bloss

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 2, Seite 32-34,
2 Abb., Lit. 2

Ableitung der Gleichungen des extremen Aufstiegs- und Ober-
gangsbogens, weiter des Aufstiegs- und Obergangsbogens auf
entgegengesetzten Bčgen nach Bloss. Die Gleichungen werden
mit der konstruktiven und geometrischen Auflčsung abgeleitet.

528.023: 528.96: 347.235.11

CEBECAUER, D.

Optimale Lageabschlitzung des Standpunktes mit freier Wahl bei
der Fortfiihrung der Katasterkarten

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, Nr. 2, Seite 34-36,
2 Abb., 2 Tab., Lit. 4

Andere Moglichkeiten deer Lagebestimmung des Standpunktes
mit freier Wahl als in [I]. Eine objektivere Koordinatenabschiit-
zung des Standpunktes mit freier Wahl ist die Anwendung ro-
buster Verfahren, evtl. eine Kombination einiger Ausglei-
chungsverfahren. Ihre Anwendung ist iiusserlich komplizierter,
aber sie ermoglicht Ergebnisse, die der Genauigkeit gerecht
werden und dem aktuellen Stand am besten angepasst sind, zu
gewinnen.

528.9

KONEČNÝ, M.-MIKŠOVSKÝ, M.

Neue Entwicklungstendenzen in der Kartographie

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 2, Seite 37 -40,
Lit. 12 .

Aktuelle Aspekte der Weltentwicklung, die die Kartographie
beeinflussen. Wie wird die Kartographie des 21. Jahrhunderts
sein? Notwendigkeit, Richtungen und Faktoren der Moderni-
sierung der Disziplinentwicklung. Neue Materialien und Tech-
nologien, die bei der Okologisierung der Reproduktionsprozes-
se genutzt werden. Druckplatten und digitale Druckmaschinen.

528.236.3

KOCTEJIEU:KH, ~.-U:HMEAJIbHHK, M.

TpaHc«llopMauHRKoopllHHaTMelKllYS-JTSK II ETRS-89

reOllelll'leCKIIH II KapTorpaqHl'lecKIIH 0610P, 42, 1996, NQ2,
CTp. 23-31, 5 pliC., I Ta6., J1I1T.34

KpaTKoe onllcaHlIe MeTOllaTpaHcljJopMaulI1InJ10CKIIXKOOPi\II-
HaT (X,Y) npoeKUlI1I KplKoBaKa (S-JTSK) II BblCOTHai\ ypOB-
HeMMOp>lB BblCOTHOHCIlCTeMe6aJlTlIHCKOroypaBHIIBaHIIRHa
reoueHTpll'leCKlIe KOOpi\IIHaTblETRF-89 (II Ha060poT) c TO'l-
HOCTblO,onpei\eJ1l1eMOHCpei\HIIMKBai\paTII'IeCKIIMOTKJ10He-
HlIeM 0,15 M no n0J10lKeHIIIOII BblCOTe.TpaHcljJopMaUlI>IKO-
0pi\IIHaT peaJ11110BaHa COOTBeTCTBYIOIl.[IIMnporpaMMHblM
06eCne'leHlIeM, npllBei\eHa KpaTKa>l nOJ1blOBaTeJ1bCKa>lIIH-
CTPYKUII>I.nporpaMHoe 06eCne'leHlIe IIMeeTCRB paCnOp>llKe-
HHHB HCCJ1ei\OBaTeJ1bCKOMIIHCTHTYTereOi\elHII, TonorpaljJlIlI
II KapTorpaljJHII B 3i\1I6ax.

528.486.2 :625

EHTTEPEP, JI.

BblBOIl ypaBHeHHĎJIHHUUOTrOHaBupalKa u nepexollHoĎ KPH-
BOĎno EJIoccy

reOi\elH'IeCKIIH II KapTorpaljJlI'IeCKIIH0610P, 42, 1996, NQ2,
CTp. 32-34, 2 pliC., J1I1T.2

BbIBOi\ypaBHeHIIHKpaHHeHJ1HHIIIIOTrOHaBHpalKaH nepexoll-
HOHKpIlBOH,i\aJ1ee J1I1HIIIIOTrDHaBlIpalKa II nepeXOi\HOHKpll-
BOHHa npOTIIBOn0J10lKHbIXi\yrax no EJ1occy. YpaBHeHHRBbl-
Bei\eHbl nOCpei\CTBOMKOHCTPYKTIIBHOroII reOMeTpll'leCKOrO
pellleHII>I.

528.023 :528.96 :347.235.11

U:EEEU:AY3P, LI.

OnTUMBJIbUBRoueHKB nOJIOlKeHURcB060llHOĎTO'lKUcrORHUR
opu aKryBJIU1BUUUKallBcrpoBblX KapT

reOi\elll'leCKIIH H KapTorpaljJlI'IeCKIIH0610P, 42, 1996, NQ2,
CTp. 34-36, 2 pliC., 2 Ta6., J1I1T.4

Llpyrlle B01MOlKHOCTlIoueHKII n0J10lKeHH>ICB060i\HOHTO'lKII
CTO>lHII>I.EOJ1ee06beKTlIBHoHoueHKoHKOOpi\IIHaTCB060i\HOH
TO'lKIICTORHIIR>lBJ1>1eTClInpuMeHeHlIe rJ106aJ1bHblXMeTOi\OB
1IJ111lKe KOM6l1HaUlI1IHeCKOJ1bKHXMeTOi\OBypaBHIIHaHlIlI. Hx
npHMeHeHlIe Ha nepBblH BlrJ1>1i\KalKeTClI60J1ee CJ10lKHbIM,
06eCne'lIlBaeT, Oi\HaKO, nOJ1Y'leHlIe pelYJ1bTaTOB C Yi\OBJ1e-
TBOp>llOIl.[eHTO'lHOCTblOII Hall60J1ee npllcnoc06J1eHHblX cy-
Il.[eCTBYIOIl.[eMYCOCTOllHIIIO.

528.9

KOHEqHbI, M.-MHKIlIOBCKH, M.

ROBble HBOpBBJIeHURB KapTorpa«lluu

reOi\elH'IeCKHH II KapTorpaljJlI'IeCKIIH 0610P, 42, 1996, NQ2,
CTp. 37-40, J1I1T.12

COBpeMeHHble acneKTbl palBIITlI>I B Mupe, OKalblBalOIl.[lIe
BJ1I1>1HlIeHa KapTorpaljJlIlO. KaK 6yi\eT BblrJ1>1i\eTbKapTorpa-
IjJH>IB 21-OMCTOJ1eTIIII?He06xoi\HMOCTb,HanpaBJ1eHII>IH ljJaK-
TOpbl MOi\epHHlaxlIlI palBIITIIR i\HCUlInJ1I1Hbl.HOBbleMaTepH-
aJ1bl II TeXH0J10rIl1l,npllMeH>leMblenpll 3K0J10rHlaUIIIInpouec-
COBpenpOi\YKUIIH.ne'laTHble 1jJ0pMblII ne'laTHble MalllllHblHa
6ale Bbl'lIlCJ1I1TeJ1bHOHTeXHIIKH.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 42/84, 1996, číslo 2 23

Převod souřadnic mezi S-JTSK
a ETRS-89

Doc. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., VÚGTK, Zdiby,
prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,

katedra vyšší geodézie FSv CVUT v Praze

Hlavním předmětem tohoto článku je stručný popis po-
stupu převodu rovinných souřadnic (X, Y) Křovákova
zobrazení (v S-JTSK) a nadmořských výšek v Bpv do
geocentrického souřadnicového systému ETRF-89 (a
naopak) s přesností, charakterizovanou střední kvadra-
tickou odchylkou 0,15 m v poloze i ve výšce. Převod
souřadnic je realizován odpovídajícím software, struč-
ný uživatelský návod je uveden na konci tohoto článku.

Kvalita S-JTSK je zčásti závislá na vývoji geodetic-
kých polohových základů v 2. polovině 19. století (II.
vojenská triangulace 1862-98). Další vývoj S-JTSK
přes S-42 a dále přes S-42/83 až po zapojení do výsled-
ků metod kosmické geodézie je rovněž rozhodující pro
vlastní převod mezi S-JTSK a ETRS-89. Přesto, že byly
tyto skutečnosti již na více místech popsány, považují
autoři za užitečné či spíše nutné upozornit znovu na klí-
čové momenty, které celý tento historický proces prová-
zely.

Vedeni snahou o co nejúplnější pohled na tuto histo-
rickou, ale v mnohém teprve nedávnou epochu, uvedli
autoři v seznamu literatury i ty prameny, které v textu
článku nejsou přímo citovány. Chceme tak poskytnout
čtenáři představu o širších souvislostech této nesnadné
a ne vždy plně pochopené problematiky.

ETRS (European Terrestrial Reference System) tvoří
jednotný souřadnicový systém, jehož realizace započala
s nástupem technologie GPS (Globální polohový sy-
stém) a je úspěšně celoevropsky budován. Koordinaci
prací provádí podkomise EUREF (European Reference
Frame) komise X. "Kontinentální sítě" Mezinárodní
geodetické asociace (IAG). ETRS je definován systé-
mem konstant (které jsou součástí zpracovatelských
software) a referenčním rámcem ETRF (European Ter-
restial Reference Frame), který je realizován souřadni-
cemi stabilizovaných bodů na zemském povrchu.

Definice jednoznačného propojení lokalizačních
údajů v případě použití ETRS umožní budování společ-
ných evropských nebo celosvětových databází.

Zpětný převod z ETRF-89 do S-JTSK naopak umož-
ní použití techniky GPS pro určování souřadnic objek-
tů, využívajích pro lokalizaci řadu Základních map
středních (a s jistým omezením i velkých) měřítek.

Nejdůležitějším požadavkem pro realizaci převodu je
dostatečný počet identických bodů. Proto bylo při bu-
dování sítě nultého řádu [18 bodů astronomicko-geode-
tické sítě (AGS) na území ČSFR] technologií GPS a je-
jím dalším (již pouze na území ČR) zhuštění k tomuto
požadavku přihlédnuto a body byly vybírány tak, aby
byly identické s body stávající trigonometrické sítě.

Na rozdíl od doposud používané technologie převo-
du souřadnic s S-JTSK do ETRF-89 jsou ve větší míře
podchyceny lokální deformace S-JTSK. Pro převod vý-
šek je použit zpřesněný průběh kvazigeoidu.

2.1 Katastrální triangulace
První geodetická síť na území dnešní České a Slovenské
republiky vznikla z katastrální triangulace zahájené v r.
1818 (v Čechách r. 1824), která tvořila geometrický zá-
klad rakouského katastrálního mapování. V síti byly
měřeny 4 délkové základny a délka stran spojujících
body I. řádu byla 20-30 km. Technologie měření však
příliš nerozlišovala mezi body II. a III. řádu. Zpracová-
ní bylo provedeno v rovinných souřadnicích zobrazení
Cassiniho v územních pásech orientovaných ve směru
poledníku. Každý pás měl vlastní souřadnicovou sou-
stavu, jejíž počátek byl určen astronomickým pozorová-
ním. Ze sedmi takových soustav pro území bývalého
Rakouska-Uherska připadaly na dnešní Českou repub-
liku a Slovenskou republiku tři, přičemž pro Čechy byl
počátek v Gusterbergu, pro Moravu chrám sv. Štěpána
ve Vídni a pro Slovensko na vrchu Gellerthégy v Buda-
pešti. Výsledky této triangulace nebyly použity při bu-
dování dalších sítí, síť byla však prakticky využívána až
do r. 1919. Podrobněji viz [2, 3].

2.2 II. Vojenská triangulace
Základ prvního jednotného souřadnicového systému na
území celého bývalého Rakouska-Uherska, a tedy i úze-
mí České a Slovenské republiky, vytvořila vojenská tri-
angulace, provedená v letech 1862-1898. Tato poměr-
ně kvalitní a vnitřně konzistentní síť byla tvořena zčásti
plošnou sítí trojúhelníků, zčásti trojúhelníkovými řetěz-
ci. V síti bylo zaměřeno celkem 22 délkových základen,
z nichž 2 jsou na území ČR - Josefova Cheb (rozměr
na našem území však byl odvozen v podstatě pouze
z Josefovské základny). Vyrovnání sítě bylo provedeno
na Besselově elipsoidu, orientace sítě byla odvozena
z astronomického měření na základním bodě Her-
mannskogel; jiné astronomické azimuty měřeny nebyly.
V důsledku přesného měření úhlů (střední chyba směru
z Ferrerova vzorce 1") a dostatečného počtu přesných
základen je relativní přesnost poměrně vysoká. Síť má
však špatnou orientaci, neboť na základním bodě ani na
jiných bodech nebyly brány v úvahu tížnicové odchylky
(chyba se odhaduje na více než 10"). Síť byla dále zhuš-
těna do III. řádu a využita pro potřeby vojenského ma-
pování.

2.3 Jednotná trigonometrická síť katastrální
(JTSK)

Po vzniku Československé republiky byl vytvořen S-
JTSK, který byl definován na bázi vyrovnání trigono-
metrické sítě I. řádu zaměřené 1920 až 1927 (u 42 bodů
v Čechách byly převzaty osnovy směrů z II. voj. trian-
gulace) a vyrovnané v roce 1928 Triagulační kanceláří
ministerstva financí pod vedením ing. Josefa Křováka.
Rozměr, poloha a orientace této sítě na Besselově elip-

1996/23



Geodetický a kartografický obzor
24 ročník 42184, 1996, číslo 2

soidu byly určeny nepřímo transformací s použitím 42
identických bodů sítě rakouské vojenské triangulace.

Tato síť (268 bodů) byla v letech 1928-1936 doplně-
na v Čechách o dalších 93 bodů a v letech 1949-1950
o 20 bodů podél československo-maďarské hranice. Od
roku 1928 byla tato síť postupně zhušťována body II. až
IV. řádu a body podrobné trigonometrické sítě V. řádu.
V roce 1957 byly triangulační práce ukončeny.

Přes vysokou relativní přesnost (10-20 mm mezi bo-
dy V. řádu) vykazuje tato síť lokální směrové i délkové
deformace; orientace sítě je chybná zhruba o 10" v dů-
sledku navázání na starou rakouskou síť.

Veškeré geodetické práce v civilních složkách národ-
ního hospodářství (část katastrálních map, mapy střed-
ních měřítek apod.) jsou dosud v tomto systému prová-
děny.

Podrobněji viz [7, 22, 23].

2.4 Souřadnicový systém 1942 (S-42)
Jakmile byly po I. světové válce zabezpečeny aktuální
potřeby praxe, byla vedle JTSK, jejíž zhušťování dále
probíhalo, budována od r. 1931 též tzv. Základní trigo-
nometrická síť - nyní nese název Astronomicko-geode-
tieká síť (AGS), s většími trojúhelníky (s= 36 km), s nej-
vyšší dosažitelnou přesností a podle nejnovějších vě-
deckých poznatků. Do r. 1954, kdy byly ukončeny mě-
řické práce, bylo:
- zaměřeno úhlově 227 trojúhelníků se 144 vrcholy,
- zaměřeno astronomicky 53 bodů,
- zaměřeno 6 základen (invarovými dráty) a rozvino-
vacích sítí,
- zaměřeno gravimetricky 108 bodů I. řádu a 499 bodů
II. řádu,
- provedeno částečné spojení se sousedními zeměmi.

V roce 1955 byl tento měřický materiál shromážděn
a v dalších třech letech byla tato síť vyrovnána společně
s dalšími sítěmi zemí východní Evropy.

Od r. 1958 byla do této vyrovnané AGS převáděna
JTSK a všechny ostatní v S-JTSK polohově určené body,
částečně vyrovnáním, většinou transformací - viz [7].
Systém nese název Souřadnicový systém 1942 (S-42).

2.5 Souřadnicový systém 1942/83 (S-42183)
Od mezinárodního vyrovnání Československé AGS do-
šlo v ČSR k dalšímu zpřesnění a doplnění naměřených
hodnot:
- bylo zaměřeno (elektronickými dálkoměry) 14 délek
stran v AGS pro "Základnu kosmické triangulace"
(ZKT),
- bylo zaměřeno 10 délek stran AGS, rozložených rov-
noměrně v AGS; z toho 6 stran (Chebská je posunuta)
jsou původní tzv. výchozí strany, odvozené ze základen,
zaměřených invarovými dráty,
- byly zaměřeny některé nové astronomické veličiny,
zejména azimuty, a další překontrolovány,
- byly nově určeny tížnicové odchylky a převýšení
kvazigeoidu,
- byly opraveny některé úhly a doplněno souvislé spo-
jení se sítěmí sousedících států: NDR, Polsko, SSSR,
Maďarsko.

Čs. AGS byla podrobena všestranné analýze. Po
prvním mezinárodním vyrovnání v r. 1958 byla Čs. AGS
samostatně zpracována v různých variantách (1. testo-
vací vyrovnání), později bylo v rámci přípravy na nové
mezinárodní vyrovnání provedeno 2. testovací vyrovnání

v různých variantách a takto připravený a ověřený ma-
teriál byl zaslán k novému mezinárodnímu vyrovnání Jed-
notné astronomicko-geodetieké sítě (JAGS) do Moskvy.

Převod všech bodů z S-JTSK do S-42/83 byl prove-
den takto:
- Do dané Čs. AGS, vyrovnané v rámci JAGS, byly
vyrovnány z původních měřených veličin společně bo-
dy I. až (zhruba) IV. řádu s uvážením vah jednotlivých
řádů.
- Další polohově určené body (včetně V. řádu) byly
převedeny transformací.

Vidíme tedy, že mezi S-JTSK s posléze realizovanými
geocentrickými systémy se odehrálo několik mezi stup-
ňů, které byly výše jen velmi stručně naznačeny. Podrob-
něji viz [7], kde je též citována četná další literatura.

Na základě návrhu Subkomise EUREF je doporučeno
používat jako uživatelský geocentrický souřadnicový
systém ETRS-89, jehož souřadnicový rámec byl odvo-
zen z rámce ITRF (International Terrestrial Reference
Frame) Mezinárodní službou rotace Země (IERS).
Vzhledem k tomu, že od poloviny roku 1993 byly k dis-
pozici výsledky kampaně EUREF-CS/H-91 (známější
pod starším názvem EUREF-EAST-91), získané na zá-
kladě předběžného zpracování dat v Institut mr Ange-
wandte Geodesie, Frankfurt am Main (IfAG), viz [31]
- v systému EUREF-89, bylo rozhodnuto zpracovávat
výsledky kampaní GPS realizovaných na území České
republiky v tomto souřadnicovém systému.

Podobně jako systém IERS je i ETRS tvořen refe-
renčním rámcem (ETRF) a příslušnými konstantami
a algoritmy, viz [20].

Poznámka: Podrobněji bude o ETRS-89 pojednáno ve
zvláštním článku; zde zatím uvedeme to nejnutnější a dále od-
kazujeme na [7, 10, 11, 20].

V roce 1987 vytvořila IAG podkomisi pro definici
Evropského referenčního systému (EUREF - Euro-
pean Reference Frame) v rámci X. komise "Kontinentál-
ní sítě". Tato podkomise se rozhodla definovat ETRS-89
s využitím výsledků mezinárodní kampaně EUREF-89.
V této pozorovací kampani bylo využito kromě techniky
Satellite Laser Ranging (SLR) a Very Long Baseline In-
terferometry (VLBI) hlavně metod GPS.

ETRS-89 obsahuje:
1. ETRF-89, který je realizován evropskými stanicemi

ITRF-89 technik SLR a VLBI, vztažených k epoše
1989.0,

2. ETRF-90, který je tvořen souřadnicemi evropských
stanic ITRF-90 vztaženými k epoše 1989.0 a vztažný-
mi vektory (centračními veličinami) mezi body GPS
a body technik SLR a VLBI na bodech, zařazených
do kampaně EUREF-89; neobsahuje tedy body, na
kterých bylo použito pouze techniky GPS,

3. EUREF-89, který zahrnuje stanice IERS v Evropě
a všechny stanice GPS kampaně EUREF-89. Sou-
řadnicový systém je realizován tím způsobem, že
všechny body měřické sítě IERS jsou brány jako bo-
dy pevné.
Terestický referenční systém, realizovaný stanicemi

kampaně EUREF-89 je průběžně doplňován dalšími
body.
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V následujícím přehledu jsou uvedeny návazné kam-
paně, probíhající v dalších letech, kterými byl systém
dále rozšířen:
1990 - NORTHWEST - 16 nových stanic v sever-

ských státech a na severních ostrovech,
- Turecká síť GPS - 16 nových bodů,
- SEGAU - II stanic v bývalé NDR.

1991 - EUREF-CS/H-91 - 6 nových bodů v Česko-
slovensku, 4 body v Maďarsku.

1992 - POLREF-92 - II nových stanic v Polsku,
- Bulharská síť - 7 nových bodů,
- Síť baltských států (Litva, Lotyšsko, Estonsko)

- 13 nových stanic,
- Švýcarsko,
- Velká Británie.

1993 - Kypr - 6 nových bodů,
- Německo, Nizozemí.

1994 - Slovinsko, Chorvatsko,
- Dánsko,
- Lucembursko.

Ve všech těchto kampaních bylo měřeno technikou
GPS nejen na určovaných bodech, ale zároveň na řadě
bodů kolokačních, případně na bodech zaměřených
v předchozích kampaních.

4. Realizace ETRS-89 v České republice

ETRF-89 je v ČR v první řadě zprostředkován definitiv-
ním vyrovnáním kampaně EUREF-CS/H-91; zpraco-
vání provedl M. Talich, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický (VÚGTK), se spolupra-
covníky během stáže v IfAG, výsledky jsou dokumento-
vány publikací [30]. Kampaň byla realizována pracovní-
ky IfAG (S bodů) a Zeměměřického úřadu (ZÚ), Praha
(1 bod - Kleť) na podzim roku 1991, kdy bylo zaměře-
no na území bývalého Československa celkem 6 bodů,
identických s body AGS (3 body v ČR - Pecný, Přední
Příčka, Kleť, 3 body v SR - Velká Rača, Kvetoslavov,
Šaňkovský grúň).

4.1 Kampaň CS-NULRAD-92
Prvním zhuštěním GPS sítě šesti bodů určených
v ETRF 89 (v rámci kampaně EUREF-CS/H-91) byla
síť nultého řádu, která na území České a Slovenské re-
publiky obsahuje celkem 19 bodů. Na detailnější popis
kampaně CS-NULRAD-92, během které byla tato síť
zaměřena, odkazujeme na [29]. Definitivní zpracování
kampaně bylo provedeno ve VÚGTK software BERNE-
SE, verze 3.S pomocí přesných efemerid, speciálně pro
tento účel zpracovaných v Scripps Institution ofOceano-
graphy, University of California. Celkově bylo provede-
no vice variant zpracování dat, za definitivní bylo pro-
hlášeno řešení, navázané na šest pevných bodů, jejichž
souřadnice byly určeny v rámci kampaně EUREF-CS/
H-91, řešení [30]. Relativní vnější přesnost přijatého řeše-
ní učiněná na základě srovnáni výsledků různých variant
výsledků z jednotlivých seanci charakterizovaná střední
kvadratickou chybou v souřadnici činí 20-30 mm v po-
loze a 30-S0 mm ve výšce. Konečné výsledky zpracová-
ní této kampaně jsou dokumentovány v [27], předběž-
ných výsledků (viz [29]) bylo použito pro první přesnější
realizaci geocentrického systému v ČR-S-JTSK/93 (viz
[17]), prakticky již vyhovujícímu požadavkům lokalizace
bodů v rámci geocentrického systému, které stanovila
VIII. pracovní skupina CERCO.

4.2 Kampaň CS-BRD-93
Na základě nabídky Bayerisches Landesvermessungs-
amt v Mnichově, který nabídl naší straně možnost vyu-
žít body německé GPS sítě Deutsche-Refernz-Net
(DREF) ke spojení České a Slovenské sítě nultého řádu
s obdobnou sítí německou, byla zorganizována 22. až
24. 6. 1993 observační kampaň k propojení národních
referenčních rámců. Kampaně se zúčastnilo celkem de-
vět observačních skupin - šest z ČR a tři ze SR. Obser-
vace byly provedeny v šesti pětihodinových seancích
dvou frekvenčními přístroji typu Geotracer 100 (S pří-
strojů), Trimble 4000 SST (3 přístroje) a Trimble 4000
SSE (1 přístroj). Ke zpracování bylo dále využito per-
manentních pozorování přístroje Rogue SNR-800 ze
stanice Wettzell. Zpracování bylo provedeno software
BERNESE verze 3.4 ve VÚGTK s použitím přesných
efemerid CODE z Astr. Inst. v Bernu. Na základě srov-
nání výsledků z jednotlivých seancí je možno odhad-
nout střední chybu v poloze 20-30 mm a ve výšce
30-S0 mm.

4.3 Kampaň DOPNUL
V souladu s dlouhodobým záměrem při budování geo-
detických základů na území České republiky byla v ro-
ce 1993 a 1994 realizována observační kampaň s ná-
zvem DOPNUL (doplnění - zhuštění nultého řádu).
Tato kampaň byla realizována výlučně pomocí techno-
logie GPS.

Celkově bylo vybráno 176 bodů, identických s body
JTSK. Výběr bodů a organizace jednotlivých observač-
ních kampaní byl proveden odborem triangulace ZÚ,
Praha. Na vlastních observačních seancích se zúčastnili
pracovníci ZÚ, Praha, Vojenského topografického ústa-
vu v Dobrušce a VÚGTK, Zdiby. Při měření sektorů na
území Moravy dále participovali pracovníci Ústavu
geodézie Stavební fakulty TU, Brno, Geodetického
a kartografického ústavu, Bratislava a Katedry geode-
tických základ ov STU, Bratislava.

Technologie zaměření a zpracování, vycházela z hie-
rarchického budování geodetických základů na území
bývalého Československa technologií GPS, které je za-
loženo na postupném sledu kampaní, při kterých je bo-
dové pole stále zhuštováno (nebo doplňováno novými
měřeními). Jde o kampaně EUREF-CS/H-91, viz [lS]
a výše, kampaň CS-NULRAD-92, kampaň CS-BRD-93
a konečně kampaň DOPNUL.

Vlastní měření bylo prováděno po sektorech, viz
obr. 1, tím způsobem, že v každé seanci byly obsazeny
po celou dobu trvání observace v příslušném sektoru
vždy nejméně tři body identické s body sítě nultého
řádu České a Slovenské republiky. V každém sektoru
bylo observováno ve třech osmihodinových seancích.
Aparatury se mezi jednotlivými seancemi přemísťova-
ly na nové určované body takovým způsobem, že
"vnitřní" body sektoru byly zaměřeny v jedné osmiho-
dinové seanci. Observace byly prováděny aparaturami
Trimble 4000 SSE, Trimble 4000 SST, Geotracer 100
a Wild 200.

4.4 Výsledné řešení
Při výsledné realizaci systému na území ČR byl brán
ohled na následující skutečnosti:

Vzhledem k tomu, že od roku 1991, kdy bylo prove-
deno na území ČR první systematické GPS měření při-
pojené na celoevropský systém, byla na bodech sítě nul-
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tého řádu provedena řada kvalitních měření, jeví se vel-
mi účelným využít tato měření k novému vyrovnání sítě
nultého řádu na území ČR. Kromě samozřejmého využi-
tí pozorování v kampani DOPNUL jde zejména o vý-
sledky kampaně CS-BRD-93, kdy bylo na území GR
observováno na bodech 9004 Smrk, 9017 Velká Deštná,
9023 Skapce, 9301 GOPE, 9064 Medvědí skála, 9635
Kleť sítě nultého řádu. Seznam bodů sítě řádu je uve-
den v tab. 1.

Vzhledem k tomu, že data z následných kampaní
(CS-NULRAD-92, CS-BRD-93, DOPNUL) provedená
na bodech sítě nultého řádu jsou kvalitnější než z kam-
paně EUREF-CS/H-91 (v následných kampaních bylo
observováno delší dobu, pro zpracování bylo vesměs
využito přesných efemerid (CODE, IGS)), bylo použito
pří definitivním zpracování kampaně DOPNUL násle-
dujícího postupu:

a) Kampaň CS-NULRAD-92 byla znovu zpracována
software BERNESE (verze 3.5), přičemž souřadnice 6
bodů kampaně EUREF-CS/H-91 v systému ETRS-89
byly při řešení brány jako pevné. Řešení je dokumento-
váno v [27]. Souřadnice bodu stálé služby IGS na Geo-
detické observatoři Pecný (GOPE) byly určeny zavede-
ním centračních veličin mezi bodem AGS 30 Pecný
a bodem 9301 GOPE.

b) Pro další zpracování bylo použito výpočetního
programu VUGNET pro vyrovnání prostorových GPS
sítí, viz [21]. V první fázi byly znovu určeny souřadnice
bodů identických s českými body kampaně NULRAD.
Pro určení výsledných souřadnic bylo použito výsledků
zpracování kampaně CS-BRD-93 a DOPNUL. Zpraco-
vání bylo provedeno po jednotlivých seancích. Z výše

zmíněných důvodů byly souřadnice určené v rámci
zpracování kampaně CS-NULRAD-92 voleny pouze ja-
ko opěrné. V programu VUGNET je tato podmínka de-
finována přidáním empirických rovnic oprav souřad-
nic, vycházejících z podmínek typu

dX=O±m(X), dY=O±m(Y), dZ=O±m(Z),
kde hodnoty odhadu středních chyb byly určeny z roz-
ptylu denních hodnot řešení CS-NULRAD-92.

Vstupní data pro vyrovnání tvořily výsledky zpraco-
vání jednotlivých seancí software BERNESE, konkrét-
ně výsledné geocentrické souřadnice bodů sítě NUL-

pro Č. NUL- S·JTSK název Poznámka
RAD

9301 301 GOPE Vestavěný pilíř GO
Pecný

9635 635 40130285 KLEŤ Zajišťovací bod na
rozhledně

9023 23 1903021 SKAPCE Bod AGS, centrum
9064 64 05040023 MEDVĚDÍ SKÁ· Excentrické stano-

LA vísko
9004 4 0812006 SMRK Bod AGS, centrum
9017 17 1724003 V. DEŠTNÁ Bod AGS, centrum
9071 71 4311026 RAPOTICE Bod AGS, centrum
9049 49 3524005 PŘEDNÍ pŘíčKA Bod AGS, centrum
9031 1031 2719020 STRAHOVICE TB I. řád, centrum
9077 77 5706006 V.LOPENÍK Bod AGS, centrum
9106 106 KVETOSLA VOY Bod AGS, centrum
9054 54 V.RA(:A Bod AGS, centrum
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RAD, na kterých bylo v té které seanci měřeno (souřad-
nice ostatních bodů nebyly v této fázi výpočtu použity)
v epoše měření. Bylo využito varianty zpracování
"s jedním fixním bodem". Variantu "volné sítě" použi-
tá verze software BERNESE neumožňovala, což v na-
šem případě bohužel znemožnilo využití výsledné kova-
rianční matice pro další zpracování.

Pro váhování jednotlivých seancí bylo použito prů-
měrných hodnot, které vyšly z vyrovnání programem
BERNESE. Na základě provedených experimentů je
výsledné řešení vůči volbě vah "robustní" (na rozdíl od
volby počtu určovaných parametrů, kde je citlivost
značná). Použité hodnoty "apriorních" středních chyb
prostorových souřadnic pro jednotlivé seance, respekti-
ve kampaň CS-BRD-93, byly v rozmezí 0,0005 až
0,007 m v pro jednu prostorovou souřadnici. Na první
pohled je patrné, že výsledné chyby jsou programem
BERNES silně nadhodnoceny. Přesto byly použity vý-
sledné hodnoty z BERNESE, protože nám jde v této fá-
zi pouze o stanovení poměru vah mezi jednotlivými po-
užitými seancemi.

Program VUGNET umožňuje provést vyrovnání pro-
storové sítě, kdy je kromě hledaných výsledných sou-
řadnic možné, teoreticky pro každou seanci, určovat
"dodatečné parametry": změnu měřítka, prostorové ro-
tace a posuny.

Celkem bylo provedeno sedm variant vyrovnání, při
různé volbě dodatečných parametrů (změn měřítka, ro-
tací, posunů). Nejstabilnější řešení (s nejmenšími for-
málními chybami výsledných souřadnic) poskytovala
varianta, při které byly určovány pouze posuny, vždy
stejné pro skupinu seancí zaměřených ve stejném týd-
nu. Souřadnice byly převedeny na stejnou epochu
1989.0 pomocí teoretických hodnot rychlostí posunů
vůči ITRF, určených na základě geofyzikálního modelu
NNR-NUVELl - viz [24].

Z výsledných vyrovnaných přírůstků souřadnic nej-

větší změny doznaly souřadnice na bodech 9031 Straho-
vice (40 mm ve výšce) a 9106 Kvetoslavov (60 mm ve
výšce). Důvodem těchto větších odchylek může být
v případě bodu Strahovice přestabilizace, která se udá-
la mezí kampaněmi CS-NULRAD-92 a DOPNUL,
v případě bodu Kvetoslavov byly potíže s aparaturou
během observační kampaně EUREF-CS/H-91.

Formální střední kvadratické chyby výsledných pro-
storových souřadnic získaných z vyrovnání programem
VUGNET se pohybují v rozmezí od 6 do 14 mm.

c) Definitivní souřadnice určovaných bodů kampa-
ně DOPNUL, které nejsou identické s body kampaně
NULRAD, byly určeny sedmi prvkovou podobnostní
transformací pomocí programu PROTRA4 - viz [32].
Identickými body jsou body určené vyrovnáním po-
mocí programu VUGNET v předchozím kole [viz
bod b )J. Průměrné zbytkové odchylky po podobnostní
transformaci jsou kolem 3 mm v každé souřadnici,
maximální zbytková odchylka v polohové souřadnici
je 10 mm, ve výšce 29 mm (pro den 215). Střední hod-
nota změny měřítka je 0,02 ppm, maximální změna
0,1 ppm.

Hodnocení výsledné přesnosti je stíženo tou skuteč-
ností, že formální chyby výsledných souřadnic, produ-
kované programem BERNESE, jsou silně nadhodnoce-
né. Na základě rozptylu výsledků na bodech, kde se
provádělo vícedenní opakované měření (a které byly
zpracovány programem VUGNET) vychází střední chy-
ba výsledných souřadnic bodu, zaměřeného v jedné
seanci (a to jsou všechny určované body, vyjma bodů
NULRAD) v rozmezí

0,008 < m(X) < 0,028 [ml,
0,002 < m(Y) < 0,008 [ml,
0,008 < meZ) < 0,028 [ml.

I v tomto případě však jde o "formální" aposteriorní
chybu z vyrovnání.
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5. Konstrukce detailního kvazígeoidu v CR

V roce 1994 byla ve VÚGTK zpracována J. Šimkem
nová varianta průběhu detailního kvazigeoidu pro
území Ceské a Slovenské republiky. Jde o nové řešení,
založené na zpracování všech dostupných dat. Hetero-
genní množinu vstupních dat tvořila detailní tíhová
data v rastru 9 x 9 km, observované a vypočtené tížni-
cové odchylky, elipsoidické výšky na vybraných bo-
dech sítě nultého řádu (NULRAD) a geopotenciální
koeficienty globálního tíhového pole, určené kombi-
novanými metodami (družicové pozorování + tíhová
data). Data z jednotlivých datových množin byla vzá-
jemně kombinována takovým způsobem, že byl vytvo-
řen jednoparametrický model, který vstupoval do vy-

.rovnání metodou nejmenších čtverců. Vzhledem k to-
mu, že šlo o velký počet neznámých - byly určovány
hodnoty výšek kvazigeoidu nad elipsoidem GRS80
v rastru 5' x 7,5' - byla pro řešení použita technologie
řešení řídkých matic, založená na Givensově transfor-
maci, viz [12]. Výsledný produkt je prezentován ve
tvaru výšek v pravidelné mřížce a je nazván
GEOID94 - viz [33].

Formální střední aposteriorní kvadratická chyba
z výsledku vyrovnání je 38 mm, reálný odhad chyby se
pohybuje kolem 50 mm pro většinu území ČR a kolem
100 mm pro některé malé části, zejména v hraničních
zónách. Výsledné vrstevnicové znázornění průběhu
kvazigeoidu je uvedeno na obr. 2. Pro území České re-
publiky byl dále určen průběh kvazigeoidu, založený

pouze na výsledcích kampaní GPS na bodech sítě
DOPNUL, viz obr. 3, podle výrazu

h (kvazigeoidu) = h (elipsoidická) - h (nadmořská),

kde h (kvazigeoidu) je hledaná výška kvazigeoidu nad
elipsoidem GRS80, h (elipsoidická) je výška určená
technologií GPS a h (nadmořská) je určena geometric-
kou nebo trigonometrickou nivelací.

Hustota bodů je v tomto případě kolem 20-25 km.
Přesnost takto určeného kvazigeoidu je poněkud nižší,
vzhledem k tomu, že většina výšek trigonometrických
bodů, tvořících síť DOPNUL, byla určena trigonome-
tricky.

Vzhledem k tomu, že mezi kvazigeoidem označeným
GEOID94 a kvazigeoidem určeným čistě technologií
GPS existují systematické rozdíly, byl pro naše účely
z'konstruován pro území ČR kvazigeoid kombinovaný.
Ze zbytkových rozdílů mezi oběma kvazigeoidy, urče-
nými pro 176 bodů kampaně DOPNUL byly Jungovou
transformací vypočteny opravy pro body výše zmíněné-
ho pravidelného rastru. Takto získaný kvazigeoid byl
dále transformován z elipsoidu GRS80 na Besselův
elipsoid, za podmínky

kde hSesse/ je výška kvazigeoidu nad Besselovým elipsoi-
dem. Výsledný průběh kvazigeoidu jak nad elipsoidem
GRS80-GEOID95, viz obr. 4 - tak i nad Besselovým
elipsoidem - GEOID95, viz obr. 5 - je uložen v sou-
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boru CZGEOGB opět v pravidelné geografické síti. Ar-
gumentem jsou geodetické souřadnice (B, L)
v ETRF89. Výšky libovolného bodu se určují kvadratic-
kou plošnou interpolací.

Pro vlastní realizaci je třeba mít k dispozici dostatečný
počet identických bodů v obou systémech. Zatímco
v S-JTSK jsou k dispozici souřadnice a nadmořské výš-
ky všech trigonometrických bodů, v případě ETRF-89
bylo k dispozici pouze 176 bodů. Proto bylo nutné tuto
síť dále zhustit.

Toto zhuštění se dálo cestou systému S-JTS (viz [34]),
který vznikl transformací souřadnic bodů S-42/83
(S-42/83 je nejlepší klasickými metodami určený sou-
řadnicový systém v Československu) do S-JTSK. Pro
174 identických bodů (dva body byly vyloučeny z důvo-
dů neidentity) byl určen transformační klíč sedmiprvko-
vé podobnostní transformace mezi S-JTSK a ETRF-89.
Odchylky na identických bodech byly nejprve aproxi-
movány kubickou konformní transformací (tím došlo
ke snížení jejich velikosti z maximální hodnoty 0,40 m
na maximální hodnotu cca 0,25 m) a dále rozděleny pro
9 969 použitých bodů Jungovou transformací. Tímto
způsobem byl realizován ETRF-89 pro všech 9969 bo-
dů.

Na základě vlastností obou systémů, patrných z vý-
še uvedeného stručného popisu, je pro převod souřad-
nic použito sedmiprvkové Helmertovy podobnostní
transformace prostorových souřadnic s následnou do-

transformací. Tato transformace probíhá již v rovme
KřovWcova zobrazení. Vzhledem k tomu, že zbytkové
rozdíly mezi transformovanými rovinnými souřadnice-
mi (označme je lY', X']) a souřadnicemi (Y, X) v S-
JTSK dosahují hodnot až kolem 0,60 m (pro území
ČR), jsou rozdíly .1Y = Y- Y' a .1X = X-X' aproxi-
movány kvadratickým polynomem. I po této aproxi-
maci zůstávají však zbytkové rozdíly v okrajových ob-
lastech ČR větší než 0,40 m. Proto bylo při další mini-
malizaci .1Y a .1X přistoupeno k plošné interpolaci,
která probíhá v rastru o velikosti 5 x 5 km. Hodnoty
.1Ya .1X v bodech rastru byly odvozeny z odchylek
určených pro 9 969 trigonometrických bodů (po vylou-
čení některých hrubých chyb), rovnoměrně rozlože-
ných na celém území ČR, pomocí Jungovy transfor-
mace.

Oba systémy jsou tak vzájemně propojeny jednoznač-
nou transformací, která probíhá podle následujícího
schématu:

Transformace (B, L, Hel) v ETRF-89 na (Y, X, Hf!)
v S-JTSK:
(B, L, Hel)geoc =>(1) =>(X, Y, Z)geoc =>(2) =>
=>(X, Y, Z)Bessel =>(3) =>(B, L, Hf/hessel =>
=> (4) => (Y, X)Křovák;

(HeI) => (5) => (Hn),

kde

(I) značí převod elipsoidických souřadnic na pravoúhlé
prostorové souřadnice (včetně zavedení výšky kvazi-
geoidu),
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(2) sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou tr~nsfor-
maci,

(3) je inverzní k (1),
(4) značí zobrazovací rovnice Křovákova zobrazení

s přidáním korekcí (LlY, LlX) a
(5) prosté přičtení výšky kvazigeoidu. V transformacích

(1) až (4) hraje Hel pouze zprostředkující úlohu.

Určení korekcí (LlY, LlX) je popsáno výše. Transfor-
mace je realizována výpočetním programem ETRFNA-
KR.
Transformace (Y, X, Hn) v S-JTSK na (B, L, Hel)

v ETRF-89:
(Y, X)Křovák => (4') => (B, L, Hn)Bessel => (3') =>
=> (X, Y, Z)Bessel => (2') => (X, Y, Z)geoc =>
=> (ľ) => (B, L, Hel)geoc;
(Hn) => (5') => (Hel),

kde čárkované transformace jsou inverzní k nečárkova-
ným. Transformace je realizována výpočetním progra-
mem KRNAETRF.

Na základě provedených testů dosahuje střední zbytko-
vá odchylka pro oboustranný převod ve všech třech
složkách hodnoty 0,15 m. Po definitivní realizaci
ETRF-89, založené na transformaci S-42/83 do ETRF-
89, bude možné přesnost přímého převodu souřadnic
dále zvýšit.
Návod k použití oboustranné transformace mezi sy-

stémy ETRF-89 a S-JTSK je v příloze k tomuto článku.
Potřebný software je k dispozici ve VÚGTK Zdiby.

Poznámka: V článku jde o poměrně přesnou vzájemnou
transformaci přesného geocentrického systému ETRF-89 a za-
staralého ale dosud stále používaného rovinného souřadnico-
vého systému S-JTSK. Nejde tedy o zpřesnění S-JTSK.
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Transformace mezi systémem ETRF-89 a 8-JT8K

Návod k použití

Na základě známých rovinných souřadnic v S-JTSK a nad-
mořských výšek se provádí transformace do geocentrického
systému ETRF-89. Přesnost je charakterizována střední kva-
dratickou odchylkou 0,15 m.
Výpočet se provádí pomocí programu KRNAETRF.EXE.
Vstupní data mohou být a) zadávána přímo z klávesnice,

b) v souboru libovolného jména.
V obou případech se zadávají:

číslo bodu l'{m) l'{m) H(BpV)(m)
(max. ID míst)

Vzor: 153 735421,52 1054342,23 643,12

ve volném formátu, oddělovačem jsou mezery; v případě a) se
ukončuje příkazem [CTRL]+[Z].

Výsledky jsou v souborech:

a) ETRF89.L8T (normální výstup),
b) ETRF89.0UT (výstup s mezivýsledky),
c) ETRF89.KOM (zkrácený výstup pro další použití).

Na základě známých geocentrických souřadnic v ETRF-89
se provádí transformace do S-JTSK. Přesnost je charakterizo-
vána střední kvadratickou odchylkou 0,15 m.
Výpočet se provádí pomoci programu ETRFNAKR.EXE.
Vstupní data mohou být a) zadávána přímo z klávesnice,

b) v souboru libovolného jména.
V obou příkladech se zadávají:

číslo bodu FI LAMBDA H
(st., min., Vleř.) (st., min., vteř.) (m)

Vzor: 103 495427,4567 141721,3424 546,85

ve volném formátu, oddělovačem jsou mezery; v připadě a) se
ukončuje příkazem [CTRL]+[Z].

Výsledky jsou v souborech:

a) JT8K.L8T (normální výstup),
b) JT8K.OUT (výstup s mezivýsledky),
c) JT8K.KOM (zkrácený výstup pro další pouŽítí).

Poznámka: Oba programy vyžadují další soubory ve stejném
adresáři:
- soubor CZGEOGB, který obsahuje výšky kvazigeoidu,
- soubor TABDYDX, který obsahuje zbytkové odchylky (.1y,
.1X).

Postup výpočtu:
Vyvolá se ETRFNAKR (nebo KRNAETRF), zodpoví se dotazy
stran typu vstupu vstupních dat. V případě vstupu ze souboru
se následně zadá úplné jméno souboru.
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Odvodenie rovníc vzostupnice
a prechodnice podl'a Blossa

Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
katedra geodézie Stavebnej fakulty

Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

V súvislosti s modernizáciou železničných tratí je jed-
ným z prostriedkov na zvýšenie traťovej rýchlosti použi-
tie zaoblenej vzostupnice v tvare kubickej paraboly. Pri
jej použití sú malé zmeny polohy kol'aje na stávajúcom
železničnom telese. V domácej i v zahraničnej literatú-
re, ako aj v smerniciach [2], sa zaužívalo pomenovanie
tejto vzostupnice a jej odpovedajúcej prechodnice -
Blossova vzostupnica a Blossova prechodnica, podl'a ná-
vrhu dr. Ing. Blossa z Drážďan z roku 1936 [1]. V tomto
príspevku s.ú ukázané dva razne postupy odvodenia
rovnice krajnej vzostupnice a vzostupnice medzi proti-
smernými oblúkmi. Je to postup odvodenia rovnice
vzostupnice podl'a definovanej konštrukcie krivky a po-
stup, vyplývajúci zo všeobecných geometrických vlast-
ností kriviek.

Geometria krajnej vzostupnice a prechodnice podPa
Blossa - konštrukčné riešenie

Treba odvodiť rovnicu kubickej paraboly tvaru "S",
ktorá má vlastnosti:
1. je :l:rkadlovo symetrická vzhl'adom na bod v strede
krivky M,

2. smernica dotyčnice vedená bodom v strede krivky M
pretína os X v 1/6 dížky krivky a dotyčnic\} ku krivke
vedenú v koncovom bode krivky v s/ 6 dlžky krivky
(obr. 1).
Smernicu dotyčnice v bode M predstavuje prvá deri-

vácia funkcie krivky

3
y' = tg a = TI' (1)

Rovnicu krivky určíme integráciou rovnice (1):

y = J tg a dx = J ; I dx. (2)

Aby krivka splnila 1. vlastnosť musí mať 2 členy
s opačnými znamienkami. Urobíme nasledujúcu úpra-
vu:

y = J ~ (1 - l-) dx = J (~ - ~) dx (3)I 2 I 21 .

Pre bod v strede krivkyM, pre ktorý bola určená
. d -' l' I h 2x 1 J dsmermca otycmce, p atI x = 2' z to o -1- = . e-

notkový výraz 2t dosadíme do rovnice (3). S ohl'adom

na požiadavku, aby to bola krivka v tvare kubickej pa-
raboly, pridáme k druhému členu jednotkový vý-

(
2 X)2 R' .' .raz -1- . ovmcu upravlme a mtegruJeme:

(
3 2 x 3 4 x2 ) x2 x3

Y= J [-1- - TI-[2- dx = 3r -2P' (4)
Rovnica na výpočet prevýšenia vo vzdialenosti x od

začiatku krivky potom bude rovnicou krajnej Blossovej
vzostupnice:

P(X)=p[3(~r -2(~rl (5)

Ked' bodmi A (~ I,O)a B (~ ~ 1) preložíme priamku

3 x 1
y= TI - 4' (6)

mažeme zistiť rozdiel v smere osi Y medzi priamkou

a kubickou parabolou, v bodoch o súradniciach x = ~ I

2
a x = 3/:

KP(/,p) == (1,1)
y' =0

3 y= P
y' =tga =-

2

y

t
m = YKP - ,(1- cosaKP)

19 p /2
:::::--:::::0026-
730 , ' .•..'

m
o==ZP

Xs = / -, sina KP

:::::0,375 /
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,
tgaKP =-

2r

ZP
/.. -l

Xs = ,- r sin a KP '" 0,5'

Obr. 2 Vzostupnica a prechodnica na protismerných
oblúkoch podfa Blossa

I 7 I
L1y = Ypnamka - Yparab ="4 - 27 = lOS' (7)

Ak Pmax = 150 mm, L1Ymax = 150 I~S '" 1,4 mm. V in-

I I 2 I. k . , d h 'Ik . Yterva e 3:::;;x :::;;3 Je raJna o c y a v smere OSI

medzi priamkou preloženou bodmi A a B a vzostupni-
cou 1,4 mm (obr. I). V tomto intervale můžeme časť ku-
bickej paraboly považovať za priamku.

Vzostupnica v náryse je viazaná na nárast krivosti
pódorysnéh9 priemetu kol'aje. Vtedy si vždy vzájomne
odpovedá dlžka prechodnice Ip a dlžka vzostupnice IV'>
resp. prevýšenie p a krivosť kol'aje k = 1/ r. Dvojitou in-
tegráciou výrazu pre krivosť krivky, ktorý predstavuje
rovnica (5) po zámene p s 11r určíme rovnicu prechod-
nice. Po prvej integrácii dostaneme smernicu dotyčnice,
po druhej integrácii rovnicu krivky krajnej Blossovej
prechodnice:

y= Jf+[3( ~r-2(~r]dx2 =

= J ~ (~: - 2
x;3) dx = + (4

x;2 - l~s[3)'

Smernicu dotyčnice aKP v koncovom bode prechodni-

ce potrebujeme na výpočet vytyčovacích prvkov pre-
chodnice. Vzťah na jej výpočet dostaneme z rovnice (S)
po prvej integrácii, keď dosadíme za x = I:

I
aKP = arctg Z;:.

Vzostupnice a prechodnice na protismerných oblúkoch
- geometrické riešenie (obr. 2)

Rovnica vzostupnice musí vyhovovať rovnici kubickej
paraboly vo všeobecnom tvare:

Y = ao + a,x + a2x2 + a3x3. (10)

Krivka má vo svojich koncových bodoch O(xo = O;
Yo = O)a KP(xKP = I; YKP = I) dotyčnice, vyjadrené de-
riváciou rovnice (10):

y' = a, + 2 a2X + 3a3x2. (II)

V bodoch O a KPsú hodnoty derivácií Y~ = tg a = ;
a Y~= O.
Do rovníc (10) a (11) dosadíme súradnice bodov O a

KP, hodnoty derivácií funkcií v týchto bodoch a dosta-
neme sústavu rovníc:

YA = O = ao,

Y~ = ; = a!> (12)

Y8 = 1 = ao + a, + a2 + a3,
y~=O= a,+2a2+3a3'

Riešením sústavy rovníc (12) dostaneme koeficienty
kubickej paraboly:

3
ao = O; aj = 2; a2 = o; a3 = 2' (13)

ich dosadením do rovnice (10) dostaneme rovnicu jed-
nej vetvy vzostupnice na protismerných oblúkoch:

3 1
Y = 2 x - 2 x3• (14)

Rovnica na výpočet prevýšenia p(x) vo vzdialenosti x
od intlexného bodu, predstavuje Blossovu vzostupnicu
na protismerných oblúkoch:

P(X)=p[; (~) - ~ (~)T (15)

Po dvojitej integrácii rovnice (15) a po zámene psi / r
dostaneme Blossovu prechodnicu na protismerných
oblúkoch:

Podobným postupom ako pri rovnici (9) vypočítame
smernicu dotyčnice aKP v koncovom bode prechodnice
z rovnice:

I
aKP = arctg 0,625-.

r

Konštrukčné riešenie ukázalo postup modelovania kri-
viek s určitými, vopred stanovenými vlastnosťami. Geo-
metrické riešenie pri znalosti okrajových podmienok
(súradnice bodov na začiatku a konci krivky, hodnoty
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derivácii v týchto bodoch) umoznuJe odvodenie vše-
obecnej funkcie krivky. Obidva postupy boli použité
ako ukážky na odvodenie analytických vzťahov Blosso-
vých vzostupníc a prechodníc.

LlTERATÚRA:

[l] BLOSS: Der Ubergangsbogen mit geschwungener UberhO-
hungsrampe. Organ mr Fortschritte des Eisenbahnwesens,
91. Jg. (1936), S. 319 bis 320.

[2] PROZATíMNí SMĚRNICE pro úpravu geometrické polo-
hy koleje na modernizovaných tratích. [Č. j. 55409/94 -
013] ČD 1994. 11 s.

Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,

katedra geodézie Svf STU
v Bratislave

Optimálny odhad polohy vol'ného
stanoviska pri aktualizácii
katastrálnych máp

Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
katedra geodézie Stavebnej fakulty VŠDS v Žiline

V novembri 1994 vyšla na Slovensku nová inštrukcia na
meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických in-
formácií katastra nehnutel'ností [I]. Okrem iných metód
merania, na aktualizáciu obsahu katastrálnej mapy, in-
štrukcia uvádza tzv. vol'nú vazbu. Pri polámej metóde
je to vol'né stanovisko, pri metóde pravouhlých súrad-
níc je to vol'ná meračská priamka. Oba meračské postu-
py, tak ako sú uvedené v inštrukcii, sú preurčené. Z obr.
1, ktorý je prevzatý z [1], je zrejmé, že na určenie polohy
bodu 5001 stačí odmerať dva určujúce prvky (napr.
2 dížky). Z obr. 1, ale i z predpisu nameraných údajov
pre geodetický interakčný grafický systém KOKEŠ vi-
dieť, že bolo odmeraných 6 prvkov (3 dížky a 3 smery).
Z výstupu výsledkov, ale i z analýzy kontrolného výpoč-
tu vyplýva, že výsledné súradnice sú výsledkom vyrov-
nania metódou najmenších štvorcov (MNŠ). V súvislo-
sti s tým sa vynára rad otázok. Prečo vyrovnanie, ak
ostatné typy meračských úloh sú počítané štandardne,
bez vyrovnania. Ak vyrovnanie, prečo práve takýmto
spósobom a pripojením len na 3 pevné body. Je to síce
jednoznačná definícia na určenie polohy bodu, ale ne-
využíva všetky možnosti pre najobjektívnejší odhad tej-
to polohy bodu. Ako sa zohl'adní rózna presnosť vstup-
ných meraných veličín a už jestvujúcich pripájacích
(pevných) bodov? Najma v prípadoch, ak meranie bude
vykonané univerzálnou stanicou, dnes už aj u nás bež-
ným spósobom, kde presnosť je niekol'kokrát vyššia,
ako je vyžadovaná. Rovnaká situácia je aj v prípade
vol'nej meračskej priamky, obr. 2. Celý problém však
možno chápať všeobecnejšie.

Spol'ahlivejším a objektívnejším odhadom súradníc
vol'ného stanoviska (vol'nej meračskej priamky), najma
v prípadoch, keď nepoznáme kvalitu (presnosť) pripája-
cích bodov, je aplikácia robustných metód, prípadne
kombinácia niekol'kých metód vyrovnania [2].

Jestvuje viac spósobov, ako využiť nadbytočnosť mera-
ných prvkov na čo najspol'ahlivejší odhad polohy vol'-
ného stanoviska.

2.1 Metóda najmenšej sumy absolútnych hod-
nót opráv (MNAS)

Jedným z možných spósobov určenia polohy vol'ného
stanoviska je spósob publikovaný v [2], využívajúci Hel-

Cl/C1-- -- _:'~----

Ď
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Lokálny súradnicový systém S·JTSK
Bod Poláme Pravouhlé Pravouhlé súradnice

súradnice súradnice

Ip [g] s[m] y* [ml x* [ml y[m] x[m]

515 0,00 92,48 0,00 92.48 424242,29 I 185 769,98

510 37,52 78,44 43,60 65,21 424259,97 I 185721,73

523 172,22 21,30 9,00 -19,30 424 180,61 I 185676,02

516 202,87 93,73 -4,22 -93,63 424 124,86 I 185625,40

522 232,20 43,27 f-2O,96 -37,85 424 145,82 I 185 679,76

I 251,30 22,05 f-15,91 -15,57 - -

2 288,85 13,52 f-13,31 -2,36 - -

3 300,42 23,38 f- 23,38 0,15 - -

MNŠ MNAS MINIMAX

Bod y x y x y x

[ml

5001 185,53 696,85 185,57 696,85 185,58 696,88

I 163,58 694,52 163,63 694,53 163,64 694,55

2 173,56 703,14 173,60 703,14 173,61 703,17

3 167,13 711,30 167,17 711,30 167,19 711,32

mr = 0,11 mi- = 0,09 mi- = 0,05

mertovu transformáciu roznorodých súradníc robust-
nou metódou MNAS (Ll-norm). MNAS vychádza
z účelovej funkcie [3]

1

p(vj) = (~IV;!p) P = min., pričom pE < I, co). (I)

Pre p = 1 dostávame

Prednosťou MNAS je, že eliminuje vplyv odl'ahlých
meraní (vstupných údajov). Postup je nasledujúci.
Z polárnych prvkov, obr. 1, vypočítame pravouhlé sú-
radnice v lokálnom súradnicovom systéme so začiat-
kom v bode 5001 (vol'né stanovisko) a osou X v l'ubo-
volnom smere. Aplikáciou Helmertovej transformácie
upravenej pre MNAS určíme súradnice nových podrob-
ných bodov v súradnicovom systéme jednotnej trigono-
metrickej siete katastrálnej (S-JTSK). Rovnakým sposo-
bom postupovali autori programu KOKEŠ, o ktorý sa
opiera inštrukcia [1].
Pri tomto sposobe možeme využiť l'ubovol'ný počet

pevných bodov, čím viac, tým lepšie. Prednosť robu-
stnej aplikácie Helmertovej transformácie je odolnosť
voči odl'ahlým vstupným údajom, najma súradniciam
pevných pripájacích bodov, určených "menej presne".

V menšej miere sa to týka meraných prvkov, ktoré sú
pri štandardnom prístrojovom vybavení (univerzálne
stanice) určované s presnosťou niekol'konásobne vyš-
šou, i ked' aj tu sa možu takéto údaje, napr. vplyvom
chýb z centrácie a signalizácie, objaviť. Skúsenosti s po-
užitím MNAS ukazujú, že najma pri malom počte
vstupných údajov (n < 6) a v prípadoch, ked' nepozná-
me kvalitu vstupných údaj ov, dostávame spol'ahlivejšie
a objektívnejšie výsledky ako pri klasickej MNŠ. Pri
n> 6 a homogénnej presnosti dostávame oboma metó-
dami, MNAS a MNŠ, prakticky zhodné výsledky.

2.2 Kombinované použitie metód M NŠ,
MNAS a MINIMAX

Ďalším možným vylepšeným sposobom odhadu polohy
vol'ného stanoviska je kombinovaný sposob, publikova-
ný tiež v [2]. MNŠ používame ako základný postup na
aplikáciu MNAS a MINIMAX. Využijeme robustnosť
MNAS a vylúčime zo vstupných údajov odl'ahlé údaje.
Z takto upraveného súboru vstupných údaj ov metódou
MINIMAX odhadneme parametre transformácie. Čo
sa týka robustnosti, je MINIMAX protikladom MNAS,
je antirobustná. MINIMAX vychádza tiež z účelovej
funkcie (1), ktorá sposobuje, že pre p~co bude hodno-
ta maximálnej opravy minimálna

(

11 )~

p(vj) = lim L IvdP = min.
p~co j~1

maxlVjl = min. (3b)

V dosledku toho sú odchýlky (opravy) rovnomerne
rozdelené na všetky pevné (pripájacie) body. Táto vlast-
nosť je obzvlášť vhodná pri "napasovaní" nového mera-
nia do jestvujúceho stavu.
Ďalším možným sposobom odhadu je tzv. balancova-

né vyrovnanie - LMS (Least Median Squares) [4]. Je to
vylepšená a d'alej prepracovaná MNAS. Jej prednosťou
je necitlivosť aj na vačší počet odl'ahlých meraní (vstup-
ných údajov).

3. Porovnanie niektorých metód určenia polohy vofného
stanoviska

Porovnanie, v ktorom by sme chceli ilustrovať prednos-
ti robustného, resp. kombinovaného vyrovnania, si uká-
žeme na konkrétnom prípade prevzatom z [1] a doplne-
nom o dva ďalšie pevné (pripájacie) body (obr. I). K si-
tuácii zobrazenej na obr. I, sme si nasimulovali súrad-
nice pevných bodov tak, že poloha bodu 523 bude zaťa-
žená hrubou chybou (0,25 m), zostávajúce pevné body
so strednou súradnicovou chybou m", < 0,06 m, poža-
dovanou pre 3. triedu presnosti. Výchódiskové údaje sú
v tabul'ke 1.
V tabul'ke 2 sú vybrané výsledky transformácií, hod-

noty sú redukované y' = y - yD a x' = x - xo (yD =
424 000 m, Xo = 1 185 000 m). Pri aplikácii MNŠ
a MNAS sú do transformácie zahrnuté všetky pevné
body, pri MINIMAX už bez vylúčeného bodu 523.
Kvalitu transformácie budeme posudzovať podl'a

vel'kosti celkovej strednej opravy. Pri MNŠ ju vypočíta-
me ako kvadratický priemer zo vzťahu

m = -rr;;;
T l'-=;-
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a pri MNAS a metóde MINIMAX za vzťahu

my' = Llvl.
n

Celkovú opravu vypočítame zo vzťahu

v= ~v; + v;.
Takúto presnosť transformácie (4,5) mozeme pnsu-

diť, vzhl'adom na vysokú presnosť merania univerzálný-
mi stanicami, novomeraným podrobným bodom. Z ta-
bul'ky 2 vidieť, že hrubá chyba v bode 523 ovplyvnila
presnosť (kvalitu) transformácie. U MNŠ viac, tak ako
sme očakávali, u MNAS menej. V oboch prípadoch
však hodnoty mT = 0,11 m, resp. mf = 0,09 m prekroči-
li presnosť požadovanú pre 3. triedu presnosti
(m" < 0,06 m). Až po vylúčení bodu 523 a použití me-
tódy MINIMAX sme dostali hodnotu mf = 0,05 m vy-
hovujúcu požiadavke. Splnenie požiadavky sme dostali
aj pri použití metód MNŠ i MNAS (mT = 0,03 m a
mf = 0,03 m), no pre daný účel je optimálne riešenie čo
najlepšie sa prisposobiť existujúcemu stavu, a preto je
výhodné použiť práve metódu MINIMAX. K podob-
ným skúsenostiam dospel i Kampmann [3].

V príspevku je poukázané na iné možnosti určovania
polohy vol'ného stanoviska tak, aby sa jednak využila
vysoká presnosť merania univerzálnými stanicami
a jednak, aby sa toto meranie čo najlepšie včlenilo do
povodného stavu katastrálnej mapy.

MNAS možeme použiť všade tam, kde nepoznáme
kvalitu vstupných údajov. Ak sa medzi pripájacími
(pevnými) bodmi vyskytnú body určené "menej pres-
ne", alebo s hrubou chybou, tak sa vplyv takýchto bo-
dov aspoň čiastočne eliminuje. Ak sú všetky pripájacie
body v požadovanej homogénnej kvalite, dostaneme
výsledky prakticky zhodné s MNŠ. Použitie kombinácie
metód (MNŠ ako základný algoritmus, MNAS na vylú-
čenie odl'ahlých bodov a MINIMAX na definitívnu
transformáciu) je síce na pohl'ad komplikovanejšie, ale
umožňuje získať vždy výsledky, vyhovujúce presnosťou
a najlepšie prisposobené jestvujúcemu stavu. V knižnici
program ov katedry geodézie Stavebnej fakulty Vysokej
školy dopravy a spojov (VŠDS) takýto program máme
a využívame ho pre podobné úlohy. Pre používatel'a by
sa prakticky nič nemenilo (spósob zápisu), okrem toho,
že by bolo vhodnejšie zadávať viac pevných (pripája-
cích) bodov ako 3.

[I] Inštrukcia na meranie a vykonávanie zmien v súbore geode-
tických informácii katastra nehnutel'ností. [984420 1/93]
Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, 1994, 70 s.

[2]CEBECAUER, D.: Kombinované použitie metód najmen-
ších štvorcov, najmenšej sumy absolútnych hodnot opráv
a MINIMAX. GaKO, 40 (82), 1994, č. II, s. 221-226.

[3] KAMPMANN, G.: Giinstigste Netzeinpassung mit Mini-
Max Koordinatenanklaffungen nach Tschebyscheff. Allge-
meine Vermessungs- Nachrichten, 99, 1992, č. 6, s.
260-264.

[4] KAMPMANN, G.: Auswertetechniken bei der iiberbe-
stimmten Koordinatentransformation. BDVI Forum, 1993,
č. 3, s. 139-152.

Do redakcie došlo: 27. 6. 1995

Lektoroval:
Ooc. Ing. Jozef Mičuda. CSc .•

katedra geodetických základov
SvF STU v Bratislave

Na oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT pro-
běhly v minulém kalendářním roce 2 odborné semináře. V let-
ním semestru to byl seminář s tématem "Metoda GPS a její
využití" (celkem 3 přednášky) a v zimním semestru "Geogra-
fické informační systémy" (rovněž 3 přednášky). Jejich zhod-
nocení ponecháme na vůli posluchačů.

Tématem třetího semináře, který proběhne v letním seme-
stru roku 1996, je "Družicová geodézie a astrometrie". Po do-
hodě s přednášejícímí uvádíme data a témata přednášek.
Dr. Ladíslav Sehnal, DrSc., ředitel AÚ AV: Nekonzervativní
(negravitační) vlivy působící na pohyb družice a jejich měření
- 26. února 1996.
Ing. Jan Vondrák, DrSc., AÚ AV: Rotace Země pomocí klasic-
kých astrometrických, jakož i pomocí moderních pozorovacích
metod prostorových technik
- 25. března 1996.
Dr. Ing. Leoš Mervart, FSv ČVUT: Modelování drah družic
GPS v Center for Orbit Determination in Europe
- 29. dubna 1996.
Prof. Ing. Josef Kabeláč, CSc., FSv ČVUT: Výpočetní program
orbitální úlohy a jeho aplikace
- 27. května 1996.

Přednášky se konají vždy poslední pondělí v měsíci od
14,30 hodin v posluchárně B 973, Praha 6, Thákurova 7. Po-
zvánky zájemcům budou rozeslány. Dotazy a Vaše adresy
shromažďuje doc. Ing. V. Radouch, CSc. telefon
243547 98.

Masarykova Univerzita
a Foresbank GIS serie:
GIS FRONTIERS IN BUSINESS
AND SCIENCE
Konference a technická výstava
Brno, Česká Republika, 20.-24. dubna 1996

TOPICS
I. GIS Research Frontiers
Temporal aspects of spatial data
Spatial data quality: metrics and visualization
Conflation resolution
Legal aspects of electronic data: Internet protection, copy-
right, liability.
II. Standards: National and International
Progress and needs
III. GIS Application Areas:
Local government: parcel indentification, public utilities
G IS in Banking
GIS in Health Care
Vehic1e navigation systems
Address matching
Siting of economic enterprises
Tourism and recreatíon: international, national, local
Global Geografie Information Infrastructure: EGlI and NSDI
status, Framework data layers.
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Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.,
katedra geografie Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity, Brno,
Doc. Ing. Miroslav Mikiovský, CSc.,

katedra mapování a kartografie FSv {:VUT v Praze

Zpracováno v rámci grantu Č. 205/95/0894 uděleného Grantovou agenturou České republiky
Předneseno na 11. kartografické konferenci (Bratislava, říjen 1995)

Kartografie je věda, která se v posledních letech rozví-
jí s nesmírnou dynamikou. Naplňují se přitom i ty ne-
jodvážnější představy, které jsme o jejím vývoji v blíz-
ké i vzdálené budoucnosti měli. V předkládaném pří-
spěvku se soustředíme na její současný stav a upozor-
ňujeme na trendy, které ji významně zevnitř i zvenčí
ovlivňují.

Již na posledním jednání Mezinárodní kartografické
asociace v Kolíně n. Rýnem, stejně jako na nedávném
světovém setkání kartografů v Barceloně, se současně
s vlastními problémy kartografie jako vědy, hlavní
přednášející zaměřili na analýzu prostředí a podmí-
nek, v nichž se současná kartografie rozvíjí, jakož
i snahu definovat očekávané vědecké, společenské
a ekonomické podmínky, v nichž se brzy bude nachá-
zet. Z toho se snaží odvozovat úkoly, jež by kartogra-
fie měla řešit, jakož i metody, které budou vyhovovat
tradičním nebo zcela novým nárokům, jež budou na
kartografii kladeny. Stále častěji lze postřehnout varo-
vání, upozorňující na nutnost akceptování společenské
i praktické poptávky, kterou by kartografie měla re-
spektovat.

Jedním z nejvýraznějších aspektů současného vývoje
ve světě, který již výrazně ovlivňuje a v budoucnu ještě
výrazněji ovlivní úlohu kartografie, je globalizace tak-
řka všech procesů, které na Zemi probíhají. Pomocí glo-
bálních televizních sítí dostávají lidé na celém světě de
facto tutéž informaci, globálními se stávají také větši-
nou negativní problémy životního prostředí. Na druhé
straně se současně posiluje význam lokálních rozdílů
a je zdůrazňován význam unikátních charakteristik.
V souvislosti s vývojem politické situace ve světě dochá-
zí k přesunování a odstraňování obchodních bariér, vy-
tváří se nový potenciál pro "malý byznys", který je
ovšem na mnoha místech schopen konkurovat na mezi-
národní úrovni velkým, celosvětově známým podni-
kům, firmám a korporacím.

Skutečnost, že se globální ekonomika v důsledku
vstupu středo- a východoevropských zemí, Číny a ostat-
ních asijských států zvětšila a rozšířila, také znamená,
že každá její složka se stává menší. Strategická spojení
jsou početnější než fúze. Konkurence a kooperace jdou
spolu ruku v ruce a nejsou protikladné, neboť tytéž eko-
nomické subjekty mohou spolupracovat při výrobě jed-
noho špičkového výrobku a současně si konkurovat při
výrobě řady dalších výrobků.

V dříve nezvyklém rozsahu též dochází k uvolnění fi-
nančních transakcí (platební karty), a to i pro lokální
majetek firem nebo lokálně či regionálně působící insti-
tuce. Díky elektronické technologii je vlattně přístup
k finančním zdrojům všude k dispozici, s průběžnou

možností okamžitého transferu mezi měnami. Systémy
ATM, Visa a Master Card nahrazují pokladníky, šeky,
cestovní šeky, apod.

Turistika se stává druhým globálním průmyslem. Po-
dle některých zdrojů (Naísbitt, 1944, s. 132, Morrison,
1995, s.2) pracuje jeden z 9 zaměstnaných lidí v celo-
světovém měřítku pro podporu turistického průmyslu.
Turistika způsobuje lokální diferenciaci prostoru a pro-
dejní komoditu pro globální průmysl.

Ve světě se ve spojitosti s Internetem hovoří o infor-
mační dálnici. Co je to vlastně informační dálnice?

Informační dálnice je komplikovaný a technicky ná-
ročný projekt, který zabezpečí nejen rychlý přenos vel-
kého množství dat, ale zejména umožní uživatelům
(např. geografické informační systémy - GIS) přístup
do řady databází se standardizovanými, a tedy obecně
přístupnými daty.

Za informační superdálnici je považován bezešvý
soubor odpovídajících si, vzájemně propojených a vy-
soce rychlých sítí ... doručujících aktuální interaktivní
data, texty, zvuk, hlas, video, film ... dostupné všem je-
jich tvůrcům a zákazníkům (Little, 1995).

Informační dálnice bude zahrnovat existující a bu-
doucí sítě a technologie, které umožní řadu operací na
informační dálnici.

Kombinace informační dálnice a GIS technologií
umožní vznik mnoha nových aplikací, a to zejména vzá-
jemné propojení a pružné sdílení dat lokalizovaných na
různých místech a výměnu obrovských objemů GIS dat
v krátkém čase. K dispozici budou aktuální data z roz-
manitých zdrojů (GIS, remote sensing, GPS - Global
Positioning System, statistiky, aj.), přičemž data budou
dostupná pro všechny uživatele.

Co s tím vším má společného kartografie a jaká bude
kartografie 21. století? Kartografie se rychle rozvíjí
uprostřed výše popsaného "globálního paradoxu"
a kartografové se snaží pochopit, co to znamená pro je-
jich budoucnost. Kartografie by měla upevnit svoji úlo-
hu jak v globálním sběru a standardizaci prostorových
dat, tak i v jejich lokálním využití. Na kartografii radi-
kálně působí stejné technologické faktory jako na glo-
bální finanční ekonomii a expanzi globální turistiky.
Technologická revoluce, v níž žijeme, dovoluje indivi-
duální přístup k prostorovým datům a umožňuje pro-
storové analýzy. Ty kartografové tradičně provádějí pro
potřeby uživatelů na mapách, či s jejich pomocí.

Budoucí uživatelé budou mít přímý přístup do data-
báze obsahující přesná data, což umožní jejich interpre-
taci, vizualizaci a využití v dalších analýzách. Tyto sku-
tečnosti vyvolávají velké strukturální změny v našich
institucích a povedou k hlubokým změnám ve využití
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prostorových dat pro všechny typy rozhodováni. Ve
skutečnosti elektronická technologie převzala tradiční,
viceuživatelský produkt, tištěnou mapu, převedla ji do
digitální databáze a tím vytvořila podmínky pro dva vý-
stupy: přesné analýzy prostorových dat a vizualizaci
těch dat, která analýzu podporují a dokresluji. To s se-
bou nese hlavní změny, které ještě většina kartografů
plně nechápe.
V současnosti je vědní obor kartografie organizován

tak, jak tomu bylo v dobách analogových technologií.
Potřebujeme a musíme ji rozvinout do modernizované·
ho stavu a plně přitom respektovat elektronickou tech-
nologii.
Existují přinejmenším dvě oblasti, které napomáhají

rychlému vývoji naší disciplíny: elektronická technolo-
gie a renesance geografického myšlení. Z krátkodobého
pohledu je silnější a větší oblastí elektronická technolo-
gie, která v kartografii spoluvytváří dva hlavní produk-
ty: přesnou analýzu digitálních dat uložených v databá-
zích, vizualizaci těchto dat a provedení analýz. Pro
přesné analýzy potřebujeme metodologii a přesná data.
Možnosti získat přesná data se zvyšují. Globální pozič-
ní systémy - GPS např. pomáhají určovat přesnou po-
zici bodů na zemském povrchu a ta je základem pro
budování globální prostorové datové infrastruktury.
Obdobnou úlohu při sběru dat pro globální datové báze
sehrává i dálkový průzkum Země.
Renesance geografického myšlení a prohlubující se

snadné využívání geografických informačních systémů,
jsou druhým hybným momentem vývoje. Bez GIS nejde
adekvátně analyzovat prostorová data a odpovídat na
rozmanité geograficky orientované dotazy. S GIS se
mohou uživatelé dočkat odpovědí i na složité dotazy.
Tato schopnost je platformou pro odpovědi na další
otázky, které vyžadují dodatečná a přesnější prostorová
data. Geografické myšlení, s pomocí GIS, nalézá řešení
i tam, kde to nebylo možné dosáhnout s použitím kla-
sických analogových map. Spolu s Morrisonem (1995)
můžeme říci, že na intelektuální úrovni, na úrovni para-
digmatu, naše disciplína vystoupila na novou úroveň,
jejímž charakteristickým rysem je větší intelektuální
komplexnost.
Oba zmínění činitelé společně zdůrazňují naše schop-

nosti realizovat užitky (prospěchy) plynoucí z měnícího
se paradigmatu, který do kartografie přinesla elektro-
nická technologie.
Kartografie po dlouhá léta bojovala o prosazení

svých metod, postupů a stylu myšlení mezi jinými věda-
mi a snažila se vytvořit obecně vědeckou a obecně plat-
nou metodu pro zpracování prostorových informací.
Zdá se, že se to dnes daří, neboť pomocí specializova-
ných softwarových balíků mají dnes miliony lidí na ce-
lém světě možnost poměrně jednoduše vytvářet mapy
na svých počítačích. Zda přitom postupují dobře a do-
sahují korektních výsledků, je otázkou velmi vážnou
a důležitou, ale nic neměnící na předchozím konstato-
vání.
Jaká bude úloha kartografů v tomto novém světě?

Jak se změní zaměření jejich činnosti? Jaké jsou pohy-
by předních vědeckých linií v kartografii? Pohybují se
ve stejnou chvíli v mnoha směrech. Možné praktické
směry vývoje a aplikací kartografie uvádíme dále.
Například, jakou úlohu bude hrát kartografie v trans-

akcích s nemovitostmi? Již dnes je v některých zemích
běžné, že při výběru takových nemovitostí je využíváno

video, pomocí něhož se kupci procházejí uvnitř nebo
v okolí domu, který zamýšlejí koupit. Výběr a koupě
mohou být provedeny bez zprostředkovatele a ušetřit
i čas nutný pro nákup nemovitosti. Je zde místo i pro
kartografy?
Druhou oblastí, v níž mohou kartografové hrát vý-

znamnou úlohu, je inteligentní automobilová navigace.
V této oblasti již bylo shromážděno značné množství di-
gitálních, sítěmi propojených dat. Např. dálniční sítě
v USA jsou v digitální formě nabízeny hned několika
výrobci. Každá má rozdílný soubor atributů a každá je
užívána řidiči nákladních vozů nebo opravárenskými
servisy, pro systematické vytěžování vozidel a obecně
k minimalizaci neproduktivního času při transportu
zboží po silnicích a poskytování servisu. Kartografové
se mohou podílet na prostorových analýzách a také vi-
zualizaci těchto analýz.
Další oblastí je kontrola dopravy, v níž nové nástroje

hrají významnou úlohu. Zvláště důležitá a prospěšná
může být interaktivní schopnost ihned vkládat údaje
o dopravních nehodách a informovat tak ostatní účast-
níky silniční dopravy o nových skutečnostech a umož-
nit jim tak okamžité nalezení alternativní trasy. Jakou
roli zde mohou hrát kartografové? Nemohli bychom se
zde prosadit?
Další potenciální oblastí našich produktů s využitím

kartografických znalostí je simulace prostorových zo-
brazení pro jiné vědní disciplíny. V posledních letech
některé televizní stanice zavedly kromě dynamické vi-
zualizace denní oblačnosti, také snímky z letů přes, pod
a nad oblačností, včetně simulovaného deště a hromů
a blesků. Mohou být vizuální obrazy ještě více efektivní
s uplatněním znalostí kartografa?
V budoucnosti budou kartografové pracovat v tý-

mech s dalšími specialisty. Mohou například procesy
a nástroje kartografa a geomorfologa být dostupné pro
jednotlivce pro simulaci a lepší pochopení pohybů zem-
ské kůry, lávových proudů, pohybů půdy? Mohli by
epidemiolog a kartograf kombinovat síly pro ilustraci
a předpověď, jak se bude určitá nemoc šířit v určité lo-
kalitě?
Domníváme se, že můžeme očekávat větši využití

prostorových dat také v komunikačních médiích. Kaž-
dá zpráva může být provázena nějakým produktem
elektronického mapování pro zdůrazněni a vizualizaci
i chápání jevu. V budoucnu se počítá s interaktivními
televizory, které nám umožní skenovat poslední novi-
nové informace podle našeho přání a měli bychom
mít možnost volby kartografického produktu, který
nám dovolí vizualizovat, kde se událost stala a pomo-
ci i při pochopení, jak se událost stala, respektive pro-
běhla.
Dalším příkladem může být virtuální realita. Jakou

roli by kartografové měli nebo mohli hrát v budoucím
scénáři virtuální reality? Máme schopnosti v abstraho-
vání určitých rysů z trojrozměrné reality. Jak tyto mož-
nosti můžeme využít ve spojení s kartografií?
Kartografové mohou z výše uvedených a řady dalších

možností těžit a vybírat pro ně nejrelevantnější varian-
ty. Sami sebe musíme nutit akceptovat všechno nové
a maximalizovat jejich vliv na kartografii. Uživatel sle-
duje, co je analyzováno a vizualizováno. Jako kartogra-
fové bude~ v těchto procesech buď hrát centrální úlo-
hu, nebo jl bude hrát někdo namísto nás. Pokud má
kartografie něco, aby prospěla lidskému společenství ve
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věku elektroniky, měli bychom si přát a být dychtiví to
realizovat.

Technologická revoluce způsobuje posun v základ-
ním paradigma kartografické disciplíny. Dnešní poten-
ciál společnosti využívat data je až neuvěřitelný, za jiné
jmenujeme možnosti Internetu a World Wide Web, kte-
rý skutečně tvoří celosvětovou pavučinu, jejíž oka mo-
hou znamenat meteorologické snímky z družic, posled-
ní vydání New York Times, vlakové spojení mezi Br-
nem a Bratislavou nebo obrazy předních impresionistů
z galerie v Louvru. Uvedené možnosti vedou ke skuteč-
né "demokratizaci" využití prostorových dat jednotlivci
a renesanci geografického myšlení v široké veřejnosti.
Demokratizaci také vidíme v tom, že máme-Ii přístup
ke stejným datům jako naše vlády či parlamenty, může-
me sami posoudit a hodnotit, jak s nimi zacházejí, zda
před námi něco neskrývají a vůbec, zda si vedou dobře
nebo špatně. Domnívám se, že v této situaci je nejen
pro kartografii, ale i pro dalši disciplíny obtížné jasně
říci, jaké budou za 10 či 15 let.

V literatuře se doposud rýsují dvě vize pro vytvoření
budoucích GIS aplikací s ohledem na informační dálni-
ci (Little, 1995):

I. Extrapolace současné situace _ nové způsoby rea-
lizace toho, co děláme nyní. Technologické trendy,
kombinace technologických a sociálních trendů jsou
využívány k předpovědi vývoje s ohledem na aplikaci
GIS:
- dynamičtější procesy,
- méně složité procesy,
- nižší ceny.

2. Vize budoucnosti _ nalézt způsoby jak dělat nové
věci.

Schopnosti informační dálnice jsou aplikovány
v kombinaci s vlastnostmi GIS, včetně využití multimé-
dií, vizualizace, aj. prostředků.

Na vývoj kartografie budou mít vliv dva faktory, kte-
ré se současně vedle sebe rozvíjejí. Jde o změny techno-
logie a přístrojového vybavení, ale také jejího intelek-
tuálního paradigmatu. I když první urychluje druhé,
rozhodně nejde o dvě stejné věci. Inovační využití
a rozdílné způsoby myšlení a komunikace prostorových
dat, musí být v popředí našeho zájmu.

Mimořádně důležitým při zavádění nových technolo-
gií, jakými jsou například informační dálnice, je a bude
edukační proces. Všechny nové technologie by měly být
uživatelsky přívětivé a současně jednoduché. I když je
zatím otázkou, zda vzniknou specializované informační
technologické firmy pro provádění rozmanitých operací
potřebných pro řízení a přijímání řešení nebo příslušní
vládní úředníci budou vyškolení pro samostatnou práci
pomocí informační dálnice nebo, což je nejpravděpo-
dobnější, dojde ke kombinaci obou a vzniku dalších,
dnes ještě neznámých forem, je jisté, že edukační pro-
ces bude muset být prováděn novými, netradičními me-
todami.

V oblasti klasických technologií, používaných při
zpracování map, nedošlo v uplynulém období k zásad-
nějším změnám.

Z nových materiálů, které se mohou uplatnit při eko-
logizaci reprodukčních prací, je možno zmínit přede-
vším VERDE-filmy, které představují revoluční změnu
v bezchemickém zpracování kopie. Tento fotografický
materiál byl vyvinut v Xerox Research Centre of Cana-
da, a to jako vedlejší produkt výzkumu v oblasti elek-

trografie. Film poskytuje podle dostupné literatury stej-
nou kvalitu reprodukce jako nejkvalitnější halogenido-
stříbrné materiály a eliminuje obvyklá ekologická rizika
a náklady spojené se současným procesem chemického
vyvolávání. Obraz je na filmu vytvářen pomocí vrstvy
sestávající z drobných selénových částic rozptýlených
v tenké vrstvě polymeru. Tyto částice jsou před expozicí
elektricky nabity a po osvitu vyvolány působením tepla.
Spojení světla a tepla způsobí, že selénové molekuly
v závislosti na míře osvitu proniknou více nebo méně
do hloubky polymeru a vytvoří trvanlivý obraz. K ne-
sporným výhodám tohoto materiálu patří, že bez elek-
trického náboje je rezistentní ke světlu, tj. je možno jej
skladovat bez jakýchkoliv omezení.

Jinou novinkou v oblasti kontaktního kopírování je
systém bezčpavkového vyvolávání diazografických ma-
teriálů představený firmou Ahlborn. Pro zviditelnění
obrazu je zde používán aktivátor, jehož podstatnou sou-
částí jsou hexylenglykol a monoethanolamin. Vyvolává-
ní je bezodpadové, aktivátor se neodpařuje, takže sy-
stém nemá negativní vliv na pracovní prostředí.

Digitální zpracování obrazu map přináší některé no-
vé možnosti v oblasti zrychlení reprodukčního procesu
a tisku map. Výsledkem digitálního zpracování mapy
jsou zpravidla její tiskové podklady - kopie na filmu.
Grafický barevný obraz mapy je možno získat pomocí
ink-jet tiskáren. Nové směry v polygrafii představují sy-
stémy CTP (Computer-to-Plate) pro přípravu tiskové
formy přímo z digitálních dat, resp. tiskové techniky
Computer-to-Print (tzv. digitální tisk), který umožňuje
i tisk v malých nákladech. Zatím co CTP techniky pří-
pravy tiskové formy nejsou formátově omezeny (lze je
použít až do formátu AO), je digitální tisk dosud ome-
zen do max. formátu A3.

Tisková deska pro CTP musí vyhovovat pro časově
velmi omezenou registraci záznamu. Při expozici se po-
hybuje laserový paprsek v řádcích rychlostí 180 mis.
a tak na I pixel připadá doba osvitu jen 150-200 ns.
Tyto extrémně vysoké nároky na osvit mohou plnit
pouze halogenidy stříbra, elektrofotografické systémy
a speciální fotopolymerní vrstvy. Používají se argonion-
tové nebo YAG lasery o výkonu 2-50 mW a speciální
tiskové desky.

Halogenidostříbrné desky jsou dvouvrstvé. První
vrstva slouží k fotografickému záznamu a druhá k vy-
tvoření tiskových prvků. U systému DTR se při vyvolá-
ní osvětlený halogenid stříbra zredukuje a neosvětlený
difunduje ze světlo citlivé vrstvy do sousední tzv. přijí-
mací vrstvy. Komplex vzniká reakcí nevyvolaného
AgBr s thiosíranovým aniontem obsaženým ve vývojce.
Redukcí difundujícího stříbrného komplexu na oleofil-
ní kovové stříbro jsou na hliníkové desce získány prvky,
které přijímají tiskovou barvu.

Jiná řešení přinesla firma Polychrome u desek typu
CTX. Deska je rovněž dvouvrstvá, její horní vrstvu tvo-
ří kontrastně pracující halogenidostříbrná vrstva. Ta se
nejprve exponuje v laserové jednotce. Po vyvolání se
vzniklý obraz kopíruje celoplošným osvitem desky v ko-
pírovacím rámu bez předlohy a materiál se po odstraně-
ní halogenidostříbrné vrstvy zpracuje standardním po-
stupem.

Při použití elektrografie se tisková deska v systému
CTP vyhotovuje jedním z následujících postupů:
- přenosem toneru z elektrografického válce na hliní-

kovou tiskovou desku (princip xerografie),
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- fotovodivá vrstva je nanesena přímo na hliníkové
desce, netisknoucí místa se ve vývojce odstraní (prin-
cip přímé elektrografie),

- elektrografický válec slouží zároveň jako tiskový vá-
lec a tiskne tonerem přímo na papír.

Klasické fotopolymerní tiskové desky, založené na
radikálové fotopolymerizaci a síťování aromatických
diazoniových solí, nejsou pro záznam laserovým pa-
prskem dostatečně citlivé. Firma Hoechst proto vyvinu-
la nový fotopolymerní systém, který byl aplikován na
tiskové desce Ozasol N90, založený pravděpodobně na
bázi polyazidů nebo polyvinylcinamátů. Při fotoche-
mické reakci dochází k propojování dlouhých polymer-
ních řetězců, takže na požadovanou změnu rozpustnos-
ti zde postačuje pouze malá světelná energie.

Osvit laserovým paprskem se provádí v expozičních
automatech, jejichž cena je poměrně vysoká (až 500 tis.
USD). Výhodou CTP systémů je úspora filmů a chemic-
kých materiálů, téměř bezodpadová technologie, zkrá-
cená doba přípravy desky, úspory nákladů na mzdy
a možnost dálkového přenosu datových souborů. Tech-
nologie se zatím uplatňuje převážně u periodického
tisku.

Pro digitální tisk se využívají různé technologie pře-
vzaté jak z klasických tiskových technik, tak i z oblasti
reprografie. Digitální tiskové stroje se objevily poprvé
na výstavě Print 92 v Chicagu (Heidelberg OTO-DI).
V r. 1993 byly prezentovány digitální tiskové stroje
E-Print 1000 firmy Indigo a stroje DCP-l a Chroma-
press, které jsou výsledkem společného vývoje firem
Xeicon a Agfa. Všechny stroje mají zabudovaný účinný
Color Management System.

U tiskového stroje Heidelberg OTO-DI se přenos
obrazových a textových souborů dat realizuje přímo
v tiskové jednotce na tiskovou formu, umístěnou na for-
movém válci ofsetového stroje. Pro expozici se používa-
jí laserové diody, doba expozice pro formát A3 je asi
15 minut, doba pro výměnu a zpracování nové desky je
asi 25-30 minut. Tisková forma je fotopolymerní a je
určena pro suchý ofset. Inovovaný typ tohoto stroje
pod označením Quickmaster-DI byl předveden na vý-
stavě Drupa 95. Tiskové jednotky pro jednotlivé barvy
zde nejsou oddělené a jsou ve 4barevných agregátech
seskupeny okolo velkého protitlakového válce, který
přijímá postupně jednotlivé barvy a přenáší je na papír.

Tiskový stroj E-Print 1000 je založen na principu ka-
palinové elektrografie. Ofsetový válec přenáší kapalný
toner s velikostí pigmentových částic 1- 211mz fotopo-
lovodivého válce na papír. Elektrofotografický proces
probíhá při každém přenosu, a proto změnu obrazové-
ho záznamu lze provést i v průběhu tisku.

Tiskový stroj DCP-l je založen rovněž na principu
elektrografie. Pracuje však se suchým tonerem, který se
při tisku přenáší z fotopolovodivých válců přímo na pa-
pír. Tiskne do formátu A3 čtyřbarevně oboustranně při
jediném průchodu papíru strojem. Na obdobném prin-
cipu je založen i stroj Chromapress, který umožňuje
i elektronický náhled.

Digitální tiskové stroje jsou zatím dosti drahé a jejich
výkon je nižší než u běžných ofsetových strojů. Tak
např. cena stroje Heidelberg Quickmaster-DI je cca
600 tis. DM, rychlost 10000 stran A3/hod. Ceny digi-
tálních tiskových strojů založených na principu elektro-
grafie se pohybují v rozmezí 400- 700 tis. DM a jejich
rychlost je pouze cca 1 000 výtisků/hod.
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Znovu k automatizaci obnovy map
katastru nemovitostí

K názoru Ing. A. Vjačky (GaKO, 1995, Č. 12) na obnovu map
kat astru nemovitostí s využitím počítačové grafiky bych chtěl
pro lepší pochopení souvislostí uvést následující:
1. Nejedná se o samoúčelnou metodu. Obnova map na PET-
fóliích je prováděna od roku 1977. Na každém katastrálním
úřadě (KU) je udržováno průměrně asi I 200 map. katastru
nemovItostí. V roce 1993 byly v dokumentacích KU ve spo-
lupráci s pracovníkem Zeměměřického a katastrálního in-
spektorátu vybrány mapové listy, jejichž stav (opotřebenost,
poškození, nepřehledná ~ituace po údržbě) vyžaduje rychlou
obnovu. Na každém KU je takových listů 40 až 50 (tedy
3-4 %). Protože naše kapacita stačí na obnovu 4 až 5 listů
z každého KÚ ročně, dostane se opravdu jen na "naléhavé
případy", listy, které nelze obnovit fotoreprodukcí (hlavně
proto, že při fotografické reprodukci dochází ke ztrátě infor-
mace - slité nebo nezřetelné číslice, na originále ještě jakž-
takž rozluštitelné, nelze po reprodukci rozpoznat vůbec). Ty-
to listy, které je třeba v krátké době obnovit, se většinou
nevyskytují ve větším počtu v určitém katastrálním území,
jehož digitalizaci by bylo možno provést přednostně, ale
jsou mozaikovjtě roztroušeny po území celého okresu. Pro
pracovniky KU by bylo těžko přijatelné, kdybychom je ne-
chali čekat 5, 10 a možná i více let na nahrazení nevyhovují-
cích map digitální formou.

2. Nedochází k plýtvání penězi, časem lidí ani technikou. Do-
chází naopak k úspoře cca 50 % času potřebného pro obno-
vu PET fólií ruční rytinou, nemluvě o tom, že ručni přerývá-
ní listů je práce náročná a únavná i za normálních podmí-
ne~, natož u vybraných listů, které jsou v nejhorším stavu na
KU (některé fólie jsou i zvrásněné nebo zvlněné).

3. PET-fólie jsou obnovovány vektorizací rastrových souborů,
pořízených skenováním. Přitom jde o mapy sáhové, nebo
o mapy s velkým počtem změn (města), vyhotovené dle In-
strukce A, kde je tato metoda v souladu i s Prozatímním ná-
vodem pro obnovu katastrálního operátu. Pokud se týče
přesnosti, byla u map I: I000 zjištěna střední chyba v poloze
bodů bodového pole (zobrazených na podkladě dílem auto-
matické, dílem ruční vektorizace), která činí průměrně
0,29 m (vypočtena ze souboru 100 bodů na 5 obnovovaných
listech mal? I :1000, porovnáním hodnot souřadnic získa-
ných identIfikací bodů funkcí ide v KOKEŠ a souřadnic
z dokumentace). Tato střední chyba ovšem obsahuje veškeré
nepřesnosti, tedy nejen ze skenování a vektorizace, ale také
z tvorby kartografického originálu mapy a převodu na PET-
fólií. O tom, že přesnost samotného skenování a vektorizace
je rozhodně lepší než 0,1 mm se můžeme snadno přesvědčit,
nalicujeme-li obnovený list na skenovaný originál. Pokud
jde o mapy sáhového měřítka, tam je situace samozřejmě
komplikovanější, už proto, že dosud není jasno ani v základ-
ní věci - jak transformovat mapy ze souřadnicových systé-
mů Gusterberg a Svatý Štěpán do S-JTSK (např. diskuse na
semináři o DKM v Opavě, v říjnu 1995).

Na závěr: Obnova opotřebovaných map katastru nemovitostí
a jejich přepracování na DKM či KM-D jsou dva různé úkoly.
Obnova katastrálních map je je.dním z věcných úkolů kata-
strálních úřadů pro rok 1995 (CUZK, č. j. 5800/1994-22). Do-
mnívám se, že rychlá obnova řádově desítek map KN v kraji
ročně (asi 0,3-0,4 % mapovéJlO fondu) bude i v nejblížší době
nutná pro zajištění práce KU. Jestliže existuje metoda, která
zaručuje kvalitnější výsledek, než při ruční rytině a navíc šetří
asi 50 % náročné lidské práce, bylo by škoda ji neuplatnit. Dí-
ky automatizaci obnovy map na PET-fóliích se vytvořil v na-
šem kartografickém oddělení kolektiv pracovnic, který zvládl
práci s počítačem a je schopen zvládnout i přepracování map
na DKM, respektive KM-D, což bude možná oceněno teprve
tehdy, až budou hledány kapacity pro splnění tohoto gigantic-
kého úkolu.

Ing. Oldřich Kajka.
Katastrální úřad v Pardubicích

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Pobočka Českého svazu geodetů a kartografů na Stavební fa-
kultě ČVUT v Praze ve spolupráci s Kartografickou společnos-
tí ČR a katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT uspořádala 4. května 1995 kolokvium na počest 100. vý-
roči narození prof. Ing. Dr. tech. Pavla Potužáka, DrSc., na
němž bylo vzpomenuto jeho významné činnosti pedagogické
i jiné pro zeměměřický obor.
Narodil se 3. ledna 1895 v Břetěticích na Klatovsku. Po ma-

turitě na reá\ce v Sušici se zapsal v r. 1915 na učební běh pro
vzdělání zeměměřičů na tehdejší České vysoké škole technické
(nyní České vysoké učení technické - CVUT) v Praze. V dů-
sledku 1. světové války - sloužil na italské frontě - ukončil
studia až ve školním roce 1918/1919 státní zkouškou s vyzna-
menáním.
Po krátkém působení v praxi se stal asistentem prof. Čuříka

na Vysoké škole báňské v Příbrami a odtud v r. 1921 přechází
na Vysokou školu speFiálních nauk ČVUT do Prahy. Zde pra-
coval jako asistent v Ustavu praktické geometrie pod vedením
prof. Petříka až do r. 1926. Ten mu umožnil v letech
1922-1924 studijní cesty do Francie. V Paříži. studoval jako
mimořádný posluchač n~ několika institucích: Ecole nationale
de Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieure des Mines,
École spéciale des Travaux Publics, Service du Génie rural
a Service géographique de I'Armée. Mimo jiné, studoval ze-
jména leteckou fotogrammetrii u prof. Roussilhea. Ve Francii
probíhaly v té době rozsáhlé mapovací práce souvisící s obno-
vou katastrů obcí postižených událostmi I. světové války. Pro
tento účel byla zvolena ve velkém rozsahu metoda jednosním-
kové fotogrammetrie. Prof. Potužák po návratu z Francie vyu-
žil těchto poznatků a začal již ve školním roce 1923/1924 jako
soukromý docent přednášet leteckou fotogrammetrii. Na po-
pud tehdejšího Spolku posluchačů zeměměřického inženýrství
(SPIZ) zpracoval v r. 1925 z tohoto předmětu skripta, která by-
la nákladem spolku vydána. Přednášky probíhaly v místnos-
tech ústavu v Lazarské ulici, praktická cvičení se prováděla
tamtéž na Roussilheově překreslovači, který prof. Potužák do-
vezl z Francie a který byl jedním z prvních fotogrammetric-
kých přístrojů u nás. Postupně byl umístěn v laboratořích na
Zderaze a potom v Husově ulicí, kde také dosloužil. Měl vodo-
rovnou optickou osu, potřebné údaje se nastavovaly ručně, vý-
sledná data se odečítala na speciálních nomogramech, podle
odpovídajících prvků vnitřní a vnější orientace použitých le-
teckých snímků. Teprve v r. 1945 byla laboratoř fotogramme-
trie vybavena automaticl::"m překreslovačem Zeiss SEG I, kte-
rý prof. Potužák získal od vojenské správy. Leteckou foto-
grammetrii přednášel pan profesor až do školního roku
1949/1950, kdy byla pozemní i letecká fotogrammetrie spoje-
na do jednoho celoročního předmětu, který přednášel prof.
Klobouček.
Činnost prof. Potužáka na vysoké škole byla přerušena v r.

1926, kdy přešel ze školy do výkonné praxe - nejprve na Mo-
ravu, potom na Katastrální úřad v Praze, kde se věnoval až do
roku 1938 pracím v pozemkovém katastru - nové měření, au-
tentifikace, vedení pozemkového katastru (při přednáškách
míval známé vstupy na téma: "Když jsem měřil v Kuklenách,
tak jsem tam měl zajímavý případ ... "). Během oněch 12 let
mj. absolvoval v r. 1930 fotogrammetrický kurs v Ziirichu, v r.
1935 předložil disertační práci "Vliv výšek leteckých stanovi-
sek a vliv uzávěrek na jakost snímku" a získal titul Dr. tech.
věd. V r. 1936 se pak habilitoval prací "Základy letecké foto-
gramII!etrie". V závěru své praktické činnosti působil na teh-
dejší Ustřední správě pozemkového katastru při Ministerstvu
financí.
Když byl březnu 1938 jmenován mimořádným profesorem,

vrací se zpět na Vysokou školu speciáll}ích nauk, kde se po
prof. Petříkovi ujal přednášek a vedení Ustavu praktické geo-
metrie.
Během okupace, kdy byly vysoké školy po událostech 17. lis-

topadu 1939 uzavřeny, se věnoval dalšímu intenzivnímu studiu
a hlavně přípravě přednášek pro zahájení výuky v osvobozené
republice. Proto mohl již v květnu 1945 vypsat přednášky zejmé-
na pro ročníky postižené obdobím 2. světové války. Kromě toho
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se intenzivně zabýval znovuvybudováním vysokého školství,
které bylo okupanty těžce postiženo. Oceněním této činnosti by-
lo jeho zvolení děkanem Vysoké školy speciálních nauk ČVUT
pro školní rok 1947/1948. Po přiřazení studia zeměměříctví ke
Stavební fakultě působil několik let jako proděkan.
V těchto funkcích se zasloužil o modernizaci výuky a její už-

ší spojení s geodetickou praxí (např. zavedením prázdnino-
vých povinných praxí posluchačů u geodetických podniků, za-
dáváním diplomových prací podle požadavků výroby, kdy
pracovní čety pracovaly ve složení: diplomant, jako vedoucí,
studenti nižších ročníků a průmyslové školy zeměměřické jako
technici a figuranti). Odborný dozor vykonávali zkušení pra-
covníci podniků, pedagogický dohled učitelé. Tento systém
byl velmi přínosný i když pro fakultu organizačně velmi nároč-
ný. Vznikly tak velmi kvalitní a užitečné práce, jako např. pa-
sporty vodních toků (Sázava, Jizera), novoměřická měření
(Nové Strašecí, Kladno, Mělník, Modřany aj.).
Hlavní ná~lní jeho pedago~ické činnosti byl pozemkový ka-

tastr. Jeho prednášky měly šIroký záběr - od historie dávno
minulé přes období katastrů tereziánského, josefinského, tere-
ziánsko-josefinského, stabilního a československého až po
Jednotnou evidencí půdy a Evidenci nemovitosti. Přitom
uplatňoval své praktické zkušenosti z činnosti v pozemkovém
katastru a vždycky zdůrazňoval potřebu kvalitní a seriózní in-
formace z měřického i písemného operátu, čehož se dá dosáh-
nout jedině důsledným dodržováním a respektovánim plat-
ných jednotných předpisů. Odmítal jakákoliv provizoria
a improvizace, která vždy věci uškodila. (Jako odstrašující pří-
klad uváděl důsledky "reambulace" z období před založením
nových pozemkových knih v r. 1871.)
Kromě pozemkového katastru přednášel prof. Potužák ně-

kolik let předmět "Geodézie" pro posluchače zemědělského
a zejména lesního inženýrstvi. Dále byl činný v odborných
geodetických institucích: byl předsedou geodetického a geofy-
zikálního komitétu při Čs. národní radě badatelské, předsedou
Čs. fotogrammetrické společnosti, členem technického odboru
Masarykovy akademie práce, členem předsednictva SIA (Spo-
lek inženýrů a architektů), s prof. Fialou byl zástupcem oboru
geodézie v České matici technické (ČMT), členem fotogram-
metrické sekce Oborové rady vědecko-technického rozvoje
v geodézii a kartografii aj.
V r. 1964 ukončil přednášení, působil jako profesor-konzul-

tant a byl jediným profesorem, který mohl vést kandidátské
a doktorské práce z oboru fotogrammetrie. V té době připravil
pro tisk společně s Dr. Císařem učebnici "Podrobné mapová-
ní" a dvoje skripta.
Své zkušenosti a poznatky předával prof. Potužák svým po-

sluchačům nejen slovem, ale i publikační formou. Nelze uvést
úplný seznam všech uveřejněných prací, připomeňme níže ale-
spoň ty nejvýznamnější:

Knihy: Základy letecké fotogrammetrie. Praha, ČMT 1936.
Fotogrammetrický slovník. Praha, ČMT 1940.
Praktická geometrie. I. část, Praha, ČJMF 1946.
Praktická geometrie. 2. část. Praha, ČJMF 1948.
Podrobné mapováni. Praha, SNTL 1966.

Skripta: Letecká fotogrammetrie. Praha SPIZ 1931.
Měřické předpisy. I. část. Praha, ČVUT 1947,
2. část Praha, CVUT 1948.
Katastrální mapování 1. a II. Praha, ČVUT 1952.
Vedení map a evidence půdy. Praha, ČVUT 1959.
Vedení map a evidence půdy (s doc. Šteinerem).
Praha, ČVUT 1962.
Evidence nemovitostí (s Ing. Podhorským a Ing. Ři-
háčkem). Praha, ČVUT 1966.

Příspěvky v odborném tisku:
Znovuzřízení válkou zpustošených území Francie.
ZV, 1923, č. 10.
Vytyčování starých mezí vlastnických ve Francii
ZV, 1924, č. 2.
Fotografický přístroj k měření stejných výšek. ZV,
1924, č. 8.
Měřická zkouška katastrální mapy. ZV, 1936, Č. 3,
4.
Fotografický objektiv a jeho vliv na jakost snímku.
ZV, 1939, Č. 4, 5.
Maximální přípustné odchylky délkové a jejich roz-
bor. ZO, 1940, Č. 4.
Odchylky při výpočtu výměr pozemků a parcel. ZO,
1941, Č. 10, II.

Několik úvah o srážce katastrálních map. ZO, 1942,
č.3.
Technická mapa. ZO, 1942, Č. 9.
Opravy hranic. ZO, 1943, Č. 10.
Návrh konstrukce staničního koordinátografu. ZO,
1950, Č. 3.
Studie nejvhodnějších formátů map. GaKO, 3(45),
1957, Č. 9.
Evidence půdy dříve a dnes. GaKO, 3(45), 1957,
č.12.

V přehledu nejsou podchyceny všechny články publikované
v tisku, zejména pak články uveřejněné po r. 1923 v "Archivu
zemědělském", "Triumfu techniky" a v "Journal des Géome-
tres Experts franyais".
Vzpomínkou na sté výročí narození (a desáté výročí úmrtí)

prof. Pavla Potužáka v r. 1995 si připomínáme geodeta, který
vždy věřil v důležitost a potřebnost k va li t n í h o pozemkové-
ho katastru, což se dnes potvrzuje zejména v souvislosti s vlast-
nickými vztahy k nemovitostem a restitučními problémy.

Ing. Ondřej Jeřábek, CSc ..
Ing. Ivan Podhorský. CSc ..

Praha

23. zasedání stálé komise ICA pro
technologii výroby map

23. zasedání stálé komise ICA pro technologii výroby map se
konalo dne 6.-7. září 1995 v Barceloně. Hlavním bodem pro-
gramu byla zpráva předsedy komise doc. M. Mikšovského
o činnosti komise v období 1991-95, připravená pro zasedání
Valného shromáždění ICA a návrh aktivit komise pro příští
období 1995-99.

1. Kompendium kartografických technik, 2. doplněné vydání
Tato publikace ICA, která vyšla v nakladatelství Elsevier Pub-
lishers v r. 1988, bude pro 2. doplněné vydání rozdělena do
dvou dílů: díl I. - Analogové techniky, díl 2. - Digitální
techniky. Díl I. bude doplněn o nové kapitoly, pojednávající
o technologických schématech, písmu na mapách, barvách, ba-
revných soukopiích a náhledech a o třírozměrových kartogra-
fických pomůckách. Naopak některé techniky, které jsou Zčá-
stí historické (např. argentografie) nebo nejsou používány při
výrobě map (např. termografie) budou z publikace vypuštěny.
Ostatní kapitoly budou revidovány a doplněny. Dosavadní ka-
pitoly knihy, pojednávající o získávání digitálních dat (kapito-
la 2), resp. o výstupu digitálních dat (kapitola 4) budou
z prvního dílu vypuštěny a budou v přepracované formě tvořit
základní kapitoly dílu 2. Redakční rada Kompendia, díl I. pra-
covala v uplynulém období v tomto složení: předseda doc.
M. Mikšovský, členové Dr. Kjeld Burmester (Dánsko), Neil
G. Grant (Kanada), prof. Ernst Spiess (Švýcarsko) a 1. F. M.
van der Steen (Holandsko)
Koncem srpna 1995 bylo dokončeno 7 kapitol knihy, zbýva-

jících 5 kapitol bylo zpracováno ve formě autorských rukopisů
a předáno k oponentnímu řízeni. °jazykovou úpravu publika-
ce v závěrečné fázi její přípravy k tisku byl požádán R. Anson
(V. Británie), předseda publikačního komitétu ICA. Kapitoly,
týkající se tyf10grafických map, byly konzultovány s A. Tatha-
mem (Austrálie), který v ICA převzal funkci předsedy komise
pro mapy pro slepé a slabozraké.
Obsah 2. dílu publikace - Digitální techniky byl prQ.iedná-

ván na pracovních zasedáních komise v Rapperswíl (Svýcar-
sko, 1992), Kolině nad Rýnem (SRN, 1993) a v Praze (1994).
Práce na přípravě rukopisů budou pokračovat v období
1995-99 a budou řízeny novým předsedou komise J. F. M.
van der Steenem.
Oba díly publikace budou vydány v angličtině.

2. Národní zprávy o užívaných technologiích výroby map v člen-
ských zemích ICA

Struktura národních zpráv za období 1991-95 byla připrave-
na vedoucím projektu doc. M. Mikšovským a rozeslána všem
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členům komise i představitelům členských zemí ICA, které ne-
jsou v komisi zastoupeny, v září 1994. Komise obdržela do re-
dakční uzávěrky 12 národních zpráv (z Rakouska, Chile, Číny,
České republiky, Dánska, Finska, Řecka, Holandska, Norska,
Polska, Srí Lanky a Švýcarska), které byly redakčně upraveny,
zpracovány ve formě brožury a prezentovány na zasedání Val-
ného shromáždění ICA v Barceloně. Editorem publikace, vy-
dané rovněž v angličtině, byl doc. M. Mikšovský.

3. Standardízace technologických schémat (Flow Diagrams)
Projekt řídil F. J. M. van der Steen (Holandsko). Výsledky byly
mezinárodně konzultovány v r. 1994. Zkrácená verze řešení by-
la prezentována na mezinárodním kartografickém semináři
v Istanbulu v květnu 1994. Konečná verze pak byla připravena
pro zasedání komise v Barceloně. Výsledky budou ve formě
publikace zveřejněny v r. 1996.

Semináře
Komise zorganizovala seminář o výrobě map, řízený prof.
E. Spiessem (Švýcarsko) v r. 1993 v Kolíně nad Rýnem. Mezi-
národní kartografický seminář na téma "Od konvenční výroby
map k digitálním technologiím" a "Nové trendy v kartografii"
byl připraven ve spolupráci se stálou komisí ICA pro výchovu
kartografů a s pracovní skupinou ICA pro uplatnění žen v kar-
tografii v r. 1994 v Istanbulu.
V témže roce byl zorganizován seminář o kartografických

materiálech, pomůckách a o digitální kartografii v Praze
v rámci 22. zasedání komise.

Publikační činnost:
Komise připravila a vydala publikaci "Technical Reports
1991-95" jako výsledek svého pracovního programu. Dále
byl vydán sborník referátů přednesených na mezinárodním
kartografickém semináři v Istanbulu (editor: J. F. M. van der
Steen), který byl prezentován na Valném shromáždění ICA
v Barceloně.

Pracovní zasedání komise:
Pracovní zasedání stálé komise ICA pro technologii výroby
map se v uplynulém čtyřletém období uskutečnila takto:
- 19. zasedání v Bournemouth (V. Británie) v r. 1991,
- 20. zasedání v Zurichu a Rapperswil (Švýcarsko) v r. 1992,
- 21. zasedání v Kolíně nad Rýnem (SRN) v r. 1993,
- 22. zasedání v Praze v r. 1994.
V Kolíně nad Rýnem se v r. 1993 dále uskutečnilo veřejné

zasedání komise jako součást programu mezinárodní kartogra-
fické konference (organizoval doc. M. Mikšovský).
Příští, v pořadí již 24. zasedání stálé komise ICA pro techno-

logii výroby map se bude konat v Trondheimu (Norsko)
v r. 1996 u příležitosti oslav výročí vzniku Norské geologické
služby.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský. CSc ..
katedra mapováni a kartografie FS ČVUT v Praze

Rozlúčka
S prof. dr. Ing. Františkom Kuskom

Začiatok augusta 1994 prekvapil geodetickú a kartografickú
verejnosť smutnou správou: dňa 6. 8. 1994 po krátkej chorobe
tíško prekročil hramcu svojho života prof. dr. Ing. František
K u s k a, nositel' medaily Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave a nes t o r s loven-
ských geodetov a kartografovo

Na bratislavskom cintoríne
v Slávičom údolí, za účasti
zástupcov vysokých škól, or-
ganizácií rezortu geodézie,
kartografie a katastra a širo-
kej verejnosti priatel'ov a zná-
mych, sa II. 8. 1994 so zosnu-
lým rozlúčil prof. Ing. Jaro-
slav Abelovič, CSc.
Ako nekrológ uvádzame

rozlúčkový príhovor prof.
Abeloviča.
Vážená smútiaca rodina, vá-
žené smútočné zhromažde-
nie,
čas neúprosne ide dopredu
a my v každodenných staro-
stiach ani nemyslime na to,
ako nás vedie po ceste vyme-
ranej osudom a Prozretel'nos-
ťou. V živote sú však okami-

hy, keď si človek uvedomí, že naše žitie má pozemskú miem,
ktorá nám aj dnes pripomína, že zomrel prof. dr. Ing. Franti-
šek K u s k a, osobnosť slovenskej geodézie a kartografie.
Preto mi dovol'te, aby som v mene vedenia SvF STU v Brati·

slave, v mene učitel'ov, študentov a spolupracovníkov jej štu-
dijného odboru geodézia a kartografia i v mene slovenskej
odbornej geodetickej a kartografickej verejnosti vyslovil
úprimnú sústrasť najbližším príbuzným, priatel'om a známym
nad nenahraditel'nou stratou.
Uzavrel sa život človeka, ktorý svojou činnosťou ovplyvnil

generácie odborníkov geodézie a kartografie na Slovensku.
Prof. K u s k a prežil bohatý život v tvorivej vedeckej a peda-

gogickej práci. Svojim študentom venoval všetky svoje sily
a energiu. Stal sa vzorom pre mladších učitel'ov a študentov
v pracovitosti a l'udskosti i v zásadovosti.
Prof. K u s k a sa narodil 15. I. 1908 v Liptovskom Hrádku

(okres Liptovský Mikuláš). Pochádzal z národne uvedomelej
rodiny, ktorá mu umožnila všestranné vzdelanie. Ako chlapec
prešiel školami, kde sa postupne striedala maďarčina a rumun-
čina a rodná slovenčina s češtinou počas štúdií zememeračské-
ho inžinierstva na Českom vysokom učení technickom
(ČVUT) v Prahe. Táto tvrdá životná dráha s príslovečnou pra-
covitosťou doviedli prof. K u s k u k tomu, že ovládal svetové
jazyky a prakticky všetky jazyky stredoeurópskeho regiónu. Ši-
roká znalosť jazykov ho viedla aj k tomu, že úzkostlivo dbal na
správnosť slovenského jazyka na prednáškach, v publikáciách
i v odbornej terminológii.
Po absolvovaní ČVUT v roku 1933 nastupuje do Katastrál-

neho meračského úradu (!<-MÚ) v Krupine. V roku 1939 od-
chádza za prednostu KMU do Prievidze. V roku 1946 prechá-
dza na vtedajšie Ministerstvo financií do Prahy a na ČVUT
získava titul doktora tef'hniky (dr.). I. I. 1947 prichádza na
Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT) v Brati~lave ako
profesor vyššej geodézie (VG), kde buduje a vedie Ustav VG.
akrem toho vykonáva aj vážne akademické funkcie. V škol-
skom roku 1949/1950 je dekanom Fakulty špeciálnych náuk
SVŠT a v rokoch 1955 až 1958 je prodekanom Fakulty inžinier-
skeho stavitel'stva SVŠT.
Ťažiskom práce prof. K u s k u bola pedagogická a publikač-

ná činnost Touto činnosťou sa stal osobnosťou slovenskej
geodézie a kartografie a jeho knihy využívajú študenti dodnes.
V oblasti VG a matematickej kartografie (MK) ide o vóbec pr-
vé knižné publikácie v slovenčine. Vydal 4 učebnice (knihy),
napísal 7 dočasných učebníc, mnoho článkov, má zásluhy na
tvorbe slovenskej odbornej terminológie, prednášal aj na Prí-
rodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zú-
častňoval sa vedeckých a odborných seminárov doma i v za-
hraničí a pósobil v róznych vedeckých a odborných inštitú·
ciách a komisiách. V roku 1973 odchádza do dóchodku. Bol
jedným z prvých a zakladajúcich profesorov štúdijného odbo-
ru geodézia a kartografia. Za dlhé roky prednášok z teoretic-
kých disciplín (VG, MK a geofyzika) mkto si nepamatá, že by
bol prišiel na prednášky nepripravený alebo neskoro. Jeho
prednášky mali vysokú odbornú i didaktickú úroveň. Profit
prof. K u s k u dokresl'uje záujem o hudbu. Sám založil 2 hu-
dobné tel esa a v šiestich pósobil.
Ani najobsiahlejšia štatistika by však nemohla vystihnúť

prof. K u s k u ako osobnosť l'udskú s vysokými morálnymi zá-
sadami, svedomitosťou v práci, v kultúre spoločenského sprá-
vania a korektného vzťahu k iným. Sám bol náročný predo-
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všetkým na seba, bol známy jazykovou kultúrou a uvedome-
lým národným cítením. V hrdostí k slovenskej národnosti vie-
dol aj svojich študentov, čo však nemalo nič spoločné s intole-
ranciou ale s ciel'avedomím zvel'aďovaním a kultivovaním vše-
l'udských a občianskych hodnot poctivou prácou.
Nám, jeho študentom, znejú ešte i dnes jeho slová, že člo-

vek, ale najma učitel' má byť predovšetkým charakterný a sta-
točný. Spolupracovníkom a odbornej verejnosti sú známe jeho
zásadové postoje, občianske i odborné, ktoré jasne formuloval
vždy ak išlo o správnu vec a vždy ak to bolo potrebné. V tomto
smere bol nám oporou aj po odchode do dochodku.
Prof. K u s k a veril po víťazstvo dobra, zaň sa angažoval,

a to mu dávalo aj zrny sel života. Nadovšetko mu záležalo na
rodinnom živote, kde mal vel'kú oporu vo svojej manželke, za
ktorou dnes, po roku odchádza. Životné strasti, bolesti a príko-
ria prekonával prácou a premieňal ich na osobný triumf. Práca
ho robila šťastným. Mal ustálenú hierarchiu hodnot určujúcich
zmysel života, riadiac sa pritom všel'udskými a kresťanskými
kritériami.
Vážený pán profesor, lúčim sa s Vami menom vedenia

SvF STU, menom Vašich spolupracovník ov a stoviek študen-
tov a za celú slovenskú geodetickú a kartografickú verejnosť.
Spomínam si na naše posledné stretnutie, kde sám fyzicky sla-
bý Ste nás so zápalom, ako vždy, povzbudzovali, vlievali e\án,
podporovali naše snahy a tešili sa z nášho stretnutia. Vaše slo-
vá sa nám natrvalo zapísali do pamati.
Vážený pán profesor, ďakujem Vám za príkladnú prácu,

ktorú Ste vykonali, za hodnoty, ktoré Ste v nás, vo Vašich žia-
koch a spolupracovnikoch zanechali.
Vážený pán profesor, ďakujeme Vám za podporu a pomoc,

ďakujeme za príležitosť spolupracovať s Vami. Zachovávame
v úcte Vašu odbornú a pedagogickú prácu ako vzor pre nás,
ktorých tu zanechávate. Váš bohatý život sa uzavrel ale Vami
vytvorené hodnoty ďalej žijú vo Vašich študentoch, ich vedo-
mostiach i v mravnom postoji k životu. Boli Ste nám vzorom
a budete nám vel'mi chýbať. Česť Vašej pamiatke vážený pán
prof. Kuska.

Ing. Miroslav Roule, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického, se dožil 20. ledna
1996 významného životního jubilea - šedesáti let.
Je brněnským rodákem, který po studiu na Střední průmys-

lové škole zeměměřické v Praze absolvoval v roce 1960 země-
měřické inženýrství na Fakultě inženýrského stavitelství
ČVUT v Praze.
Po vysoké škole nastoupil do Oblastního ústavu geodézie

a kartografie v Českých Budějovicích. Zde byl zpočátku ve-
doucím měřické čety, později pracoval ve fotogrammetrickém
oddíle a jeden rok v oddělení technic\<-ého rozvoje. V roce 1963
byl na základě konkurzu přijat do VUGTK v Praze, kde se za-
býval problematikou technickohospodářského mapování včet-
ně technologií a využíváním fotogrammetrických metod při
údržbě map velkých měřítek i pro účely evidence nemovitostí.
Od roku 1967 vedl fotogrammetrickou laboratoř tohoto ústa-
vu.
Během svého působeni ve VÚGTK byl přijat na externí vě-

deckou aspiranturu Stavební fakultou CVUT v Praze. V roce
1972 toto studium úspěšně ukončil obhajobou disertační prá-
ce o využití fotogrammetrie při mapování v místních tratích
a byla mu přiznána vědecká hodnost kandidáta technických
věp.
V té době již pracoval na Českém úřadě geodetickém a kar-

tografickém ve funkci vedoucího geodetického oddělení. Vě-
noval se především velkoměřítkovému mapování, automatiza-
ci geodetických a kartografických prací, údržbě a obnově map
evidence nemovitostí a fotogrammetrii. V roce 1982 se stal ve-
doucím oddělení rozvoje vědy a techniky a dlouhodobých
koncepcí. Zasloužil se o rozvoj automatizace a elektronizace
geodetických a kartografických prací i o projektování technic-
kého vybavení resortu geodézie a kartografie v 80. letech.

V roce 1990 byl na ,základě výsledků konkurzního řízení
jmenován ředitelem VUGTK ve Zdibech. V nové funkci se
s e\ánem a houževnatostí pustil do řešení aktuálních problémů
VÚGTK, které se objevíly zejména v počátečním období trans-
formace celé společnosti. Patří k jeho zásluhám, že se ústav vy-
pořádal s úkoly ročnich plánů vědeckovýzkumných prací
i v nových tržních podmínkách.
K významným aktivitám patří také činnost jubilanta mimo

pracoviště. Nelze přehlédnout jeho patnáctileté působení ve
funkci předsedy odborné skupiny fotogrammetrie při
MV ČSVTS-GK v Praze, členství v Českém národním komité-
tu pro foto~rammetrií a dálkový 'průzkum Země, každoroční
účast v komisi pro státní závěrečne zkoušky na ČVUT, členství
v kolegiu předsedy ČÚZK a další. Od roku 1994 je členem
předsednictva Asociace výzkumných organizací České reQub-
liky a podílí se na zabezpečování úkolů vyplývajících pro Čes-
kou republiku z tzv. "Středoevropské iniciativy". Rozsáhlá je
také jeho publikačni činnost, která je doložena více než pade-
sáti, různými vetšími či menšími, pracemi odborného charakte-
ru.
Ke kulatému životnímu jubileu Ing. M. Roulemu, CSc., bla-

hopřejeme, přejeme mu pevné zdraví a ještě řadu let aktivní
odborné činnosti pro resort zeměměřictví a katastru nemovito-
stí.

Seznam diplomových prací
obhájených absolventy oboru
geodezie a kartografie Stavební
fakulty ČVUT v Praze v roce 1994

AL KHALED, RAED: Úprava grafických podkladů pro WS
vzorec a jeho praktické použití
ASCHERMANN, J.: Vztah ortometrických a normálních vý-
šek na území České republiky
BÁRTA P.: Zaměření a vyrovnání účelové geodetické sítě
BARTOSOV Á, 1.: Propojení systému Rolleimetric s prezentač-
ní g.rafikou
BASTÁN, M.: Reprodukční zpracování fotomap vyhotove-
ných z digitálních kosmických snímků
BATĚK, P.: Zpracování výkresové dokumentace stavebního
objektu pomoci AUTOCADu
BROŽ, M.: Řešeni ortogonality zobrazení
ČIžINSKÝ, M.: Kontrola geometrických parametrů jeřábo-
vých drah automatizovaného skladu
DIATILO, c.: Návrh rekonstrukce hlavní polní cesty
DRLÍKOV Á, P.: Dráhové poruchy družic
FOUS, P.: Fotogrammetrické zaměření klenby barokního kos-
tela
FORST, D.: Nutnost úprav sítě zemědělských komunikací při
zásadních změnách organizační struktury zemědělství
FORSTOV Á, E.: Změny erozního ohrožení krajiny v závislosti
na dlouhodobém vývoji procesu zemědělské kultivace v dané
oblasti
HÁJ KOVÁ, M.: Vybudování komparační základny
HAŠEK, M.: Otázky hodnocení přesnosti měřených geome-
trických parametrů v závislosti na atmosférických podmínkách
a posouzení předpokladu vzájemné závislosti těchto parame-
trů
HAVEL, P.: Dlouhodobé sledování prostorových změn objek-
tu
HODAČ, J.: Zaměření části skalnatého podloží státního hradu
Rožmberk
HOLUBEC, P.: Blokové vyrovnání vícesnímkové fotogramme-
trie pompcí systému CAP
HORKY, R.: Tvorba plánů měst s použitím programu OCAD
HOUŠKA, J.: Aplikace principů objektově orientovaného pro-
gramování v ,geodetických výpočtech
HRADECKA, M.: Návrh jednoduchých pozemkových úprav
HRUBANT, P.: Řešení a grafická tvorba geografických sítí
JAVORČEKOV Á, B.: Kvalita polohopisu katastrálních map
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JEŘÁBEK, M.: Převod a úprava měřických dat při využiti to-
tálni stanice
KLEČKA, M.: Zpracováni trojrozměrného rozměru dané lo-
kality pomoci MICROSTATION
KLlMSZA, P.: Ekonomická studie závislosti přístrojového vy-
baveJlí pa velikosti podniku a struktuře zakázek
KNEZU, M.: Studie využiti makrojazyka systému Kokeš pro
tvorbu geometrického plánu
KORBEL, L.: Testování dálkoměru Leica Disto
KOŠŤ ÁL, P.: Zkouška přístroje na komparační základně
KOUBA, A.: Využití systému Rolleimetric při měření defor-
maci
KRÁL, M.:.Zaměření části podloží státního hradu Rožmberk
LACI~OVA, O.: Trigonometrické určování výškových rozdílů
MAL Y, P.: .Použití programu TOPOL při vyhotovení projektu
MAUROVA, D.: Teoretické úvahy o hustotě cestní sítě v po-
zemkových úpravách
MELlCHÁREK, L.: Metody dělení pozemků při komplex-
ní<;h pozemkových úpravách
MIKA, D.: Fo!ogrammetrické metody sběru dat pro GIS
MYSLIVCOVA, L.: Návrh vzorového nabídkového ceníku
pro oceňování geodetických a kartografických praci
MYSLIVEC, T.: Využití rastrových dat v geoinformačních sy-
stémech
NĚMCOVÁ, K.: Posouzení přesnosti tvorby bodového pole
ve vojenských újezdech
NĚMEC, V.: Posouzení přesnosti měření s nivelačním přístro-
jem Wild NA 3000
NEU.?:IL, P.: Počítačové zobrazení topografické plochy
NOV~, M.: Vytyčování vlastnických hranic
NOVAK, J.: Zkoušky teodolitů - vliv stativu na přesnost
úhlových měření
NOVAKOVA, L.: Transformace map stabilního katastru do
systému JTSK
PALLAGYOVÁ, P.: Zpracování tiskových podkladů atlasové
mapy s využitím fototechnických filmů
PASEK, J.: Použití modelů s měnlivými parametry pro pro-
gnozu pol)ybu staveb
PEŠKOVA, P.: Rozbory výsledků tří etap opakovaných polo-
hovýc.h měření v lokální účelové síti Blahutovice
RYBAK, R.: Zkoušky teodeolitů - vliv třínořky na přesnost
úhlového rpěření
~YDLOYA, K.: Návrh jednoduchých pozemkových úprav
RIHQVA, A.: Využití systému Rolleimetric ve výstavbě
SMRZ, T.: Využití některých moderních přístrojů při zaměřo-
vání objektů pro rekonstrukci
§ANTORA, Q.: Modernizace metod geodetické astronomie
SANTOROVA, V.: Zkoušky dálkoměru Wild DI 2000
ŠIMEK, M.: Programové řešení výsledků odpracované doby
v Zeměměřickém ústavu
ŠTĚRBA, L.: Zaměření skalnatého podloží zámku v Českém
Krl,lmlově pozemní stereofotogrammetrií
ŠTIPEK, F.: Analýza rozdílů výšek z vyrovnání nových a star-
~ích niyelaci na území České republiky
STUSAK, V.: Prostorové vyrovnání geodetické sítě z terestric-
kých pozorování
ŠULC, R.: Marke~ing kartografického podniku
TOLLlNGEROVA, D.: Určování krajinných příznaků se za-
m~ř_ením na zdravotnické aspekty s využitím DPZ
VASA, P.: Měření deformaci kruhových tunelů
VAVŘINA, J.: Některé problémy návrhu cestní sítě v pozem-
kových úpravách
VLASÁK, J.: Řešení soustavy rovnic oprav aplikaci singulár-
ního rozkladu matic plánu A
ZADRAŽIL, T.: Agrární operace na Moravě a jejich historic-
ký vývoj, přípos a využití zkušeností pro současnost
CHOUROVA, M.: Využití různých typů trendových funkci
pro prognózu pohybu geodetických bodů
LEVY, R.: Zajištění geometrické polohy železničního svršku
s využitím metody dlouhých tětiv
MUDRA Y, A.: Určení distorze objektivu z astronomických
snímků
RÁDL, L.: Posouzení různých způsobů transformace rastrové-
hq obrazu mapy v programu I-RAS/PC s ohledem na přesnost
ZIKA, J.: Užití programu TOPOL při řešení a realizaci pozem-
kových úprav v k. ú. Jabkenice

Doc. Ing. Zdenek Novák. CSc ..
FSv ČVUT v Praze

ČESKÁ REPUBLIKA
MAPA SPRÁVNíHO ROZDĚLENí

1:500000
Vydal Český úřad zeměměřický

a katastrální

Zpracoval Zeměměřický úřad

1. vydání

• Správní rozde1ení k 1. lednu 1996 (obce,
města a statutární města, okresy, kraje)

• Hlavní město Praha a statutární města roz-
de1ená na městské obvody nebo městské
části

• Sídla nad 1000 obyvatel
• Informace o územně správní klasifikaci sídel

a jejich c1enění
• Seznam okresů, jejich číselné kódy, rozloha,

počty obyvatel a adresy okresních úřadů
• Důležité adresy

Zakoupíte v prodejnách map katastrálních
úřadů, které též poskytují množstevní slevy
oprávněným prodejcům k nákupu pro další
distribuci.

Stánek české firmy HELP SERVICE GROUP, která se úspěšně
představila na technické výstavě. pořádané při 17. mezinárodní

kartografické konferenci ICA (Barcelona. záři 1995)
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