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PRAVDA, J.

PRAVDA, J.

Trendy, koncepcie a školy v teoretickej kartografU

Tendances, conceptions et enseignement de la cartographie théorique

Geodetický
lit. 12

a kartografický

obzor, 41, 1995,

Č.

I, str. 2-5,

Rozlíšenie pojmov "teória kartografie" a "teoretická kartografia". Definovanie a vyčlenenie trendov, koncepcií a vedeckých
škol v teoretickej kartografii.

Geodetický a kartografický
bibliographies 12

Différentiation des notions « théorie cartographique » et « cartographie théorique ». Définition et élimination des tendances,
conceptions et enseignement scientifique de la cartographie théorique.
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KARSKÝ, G.

KARSKÝ, G.
Logiciel Geotraceur GPS (Systeme Global de Positionnements)

Geotracer G PS software
Geodetický a kartografický
2 tab., lit. 7

obzor, 41, 1995, No I, pages 2-5,

obzor, 41, 1995,

Č.

I; str. 6-9,

Software pro přípravu a zpracování měření metodou GPS. Je
zaměřen na projekty, nikolIv na přijímače, zpracovává originální data z velké řady přijímačů bez nutnosti předběžného převodu do formátu RI NEX (který ovšem zpracovává též). Pracuje
v názorném grafickém prostředí a ovládá se myší. Postačí mu
základních 640 kB operační paměti, 2 MB na pevném disku
a operační systém DOS 3.3. Má mnoho možností volby variant
výpočtu, je rychlý (zvláště při vyrovnání sítě) a vhodný zejména pro menší sítě, kde se kombinují přijímače různých značek.
Výsledky některých pokusných výpočtů s testovací verzí programu.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No I, pages 6-9,
2 planches, bibliographies 7
Logiciel pour la préparation et élaboration du mesurage effectué par méthode GPS. Celui-ci est fixé sur les projets, nullement sur les récepteurs, il traite les données originales émanant
d'une large série de récepteurs sans nécessité de transmission
préalable en format RINEX (celui-ci les élabore également). II
fonctionne dans un milieu graphique expressif et est commandé par souris. 640 kB fondamentaux de mémoire opérative lui
suffisent, 2 MB sur disque stationnaire et systéme d'opération
DOS 3. 3. II présente beaucoup de possibilités de choix de variantes de calcul, il est rapide (surtout pour la compensation du
réseau) et convient surtout pour les réseaux les plus petits oú se
combinent les récepteurs de différentes marques. Résultats de
certains calculs d'essai avec version testable du programme.

528.91
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PRAVDA, J.

PRAVDA, J.
Trends, Conceptions and Schools in Theoretical Cartography

Entwicklungsrichtungen,
retischen Kartographie

Geodetický
ref. 12

Geodetický
Lit. 12

a kartografický

obzor, 41, 1995, No. I, p. 2-5,

Discrimination between terms "theory of cartography" and "teoretical cartography". Definition and delimination of trends,
conceptions and scientific schools in theoretical cartography.

Konzeptionen und Schulen in der theo-

a kartografický

obzor, 41, 1995, Nr. I, Seite 2-5,

Unterscheidung der Begriffe "Theorie der Kartographie" und
"theoretische Kartographie". Definition und Ausgliederung der
Entwicklungsrichtungen,
Konzeptionen und der wissenschaftlichen Schulen in der theoretischen Kartographie
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KARSKÝ, G.

KARSKÝ, G.

GEOTRACER

GPS Software Geotracer
Geodetický a kartografický
2 tab., ref. 7

obzor, 41, 1995, No. I, p. 6-9,

Software to programming and reducing of G PS observations. ft
is oriented to projects and not to receivers. ft processes original
data obtained from a large number of different receivers that
must not be transformed previously to RINEX format (which
may be applied too, of course). Processing is realized in a very
illustrative way as it works in graphical environment and is directed by a mouse. ft occupies on ly basic 640 kB of program storage, 2 MB on hard disk and works under the DOS 3.3 OS.
There are many variable possibilities of calculation and the program works quickly (especially during net adjustment). ft can
be efficiently used especially in the case of nets of small extent
which apply receivers from different producers. Results of some test calculations using a test version of the program.

GPS-SOFIWARE

Geodetický a kartografický
2 Tab., Lit. 7

obzor, 41, 1995, Nr. I, Seite 6-9,

Software fiir die Vorbereitung und Bearbeitung der Messungen
mit der G PS-Met hode. Es ist an Projekte, nicht an Empfiinger
orientiert, bearbeitet die Originaldaten aus einer grossen Reihe
von Empfiindern ohne die Notwendigkeit der vorliiufigen
Oberfiihrung ins Format RINEX (das es allerdings auch bearbeitet). Es arbeitet in einem anschaulichen graphischen Milieu
und wird mit der Maus gesteuert. Ihm geniigen die grundlegenden 640 kB des Arbeitsspeichers, 2 MB auf der festen Platte
und das Operationssystem DOS 3.3. Es besitzt viele Moglichkeiten der Wahl der Berechnungsvarianten,
es ist schnelr (besonders bei einer Netzausgleichung) und geeignet besonders fiir
kleinere Netze, wo Empfiinger verschiedener Marken kombiniert werden. Ergebnisse einiger Versuchsberechnungen
mit der
Programmtestversion.
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Gerasimenko, M. D.: Hodnocení

528.91
nPAB,D;A, R.
TpeH,.b1, KOHQenQHHH WKOJlbl B TeOpeTH'IecKOH KapTorpa4lHH
reOlle3H'IeCKHHH KapTorpal\lH'IeCKHH0630p, 41, 1995, Ng I,
CTp. 2-5, JlHT. 12
Pa3J1H'IHenOHIITHH«TeOpHII KapTorpal\lHH» H <<TeOpeTH'IeCKall
KapTorpal\lHII». OnpelleJleHHe H paC'lJleHeHHe TpeHIlOB, KOHuenUHH H HaY'lHblx IIIKOJlB TeOpeTH'IeCKOHKapTorpal\lHH.

528.344:629.783 rns
KAPCKH, r.
Software "JlII reoTpaQepa B GPS
reOlle3H'IeCKHHH KapTorpal\lH'IeCKHH0630p, 41, 1995, Ng I,
CTp. 6-9, 2 Ta6., JlHT. 7
Software IlJlIl nOllroToBKH H o6pa60TKH H3MepeHHHMeTO,.OM
GPS. OpHeHTHpOBaHHa npoeKTbl (He Ha npHeMHHKH),06pa6aTblBaeT HCXO,.HblellaHHble 60JlblIIOrO plllla npHeMHHKOB6e3
He06xo,.HMOCTHnpe,.BapHTeJlbHOH TpaHe4JopMaUHH Ha <PoPMaT RINEX (KOTOpbIH,o,.HaKO, TaKlKe06pa6aTbIBaeT). Pa60TaeT B HarJlllllHOMrpal\lH'IeCKOMpelKHMeH ynpaBJllIeTclI C noMOlIIblOTaK Ha3blBaeMOH«MbIIIIH». ,D;JlIIsoftware 1l0CTaTO'lHO
640 K6 onepaTHBHoH naMIITH, 2 M6 hard IlHCKaH onepaUHoHHOHCHCTeMblDOS 3.3. CHcTeMHoH HMeeT MHoro B03MOlKHOCTeH Bbl60pa 6apHaHToB paC'IeTa, 06HallaeT 60JlblIIOH CKOpOCTblO(oco6eHHo npH ypaBHHBaHHHceTH) H npHrollHa npelKIle Bcero IlJIII MeHblIIHXceTeH, rlle KOM6HHHPYlOTClI
npHeMHHKH pa3J1H'IHbIXMapOK. Pe3YJlbTaTbl HeKOTopblX3KcnepHMeHTaJIbHblXpaC'IeTOBC TeCTHpYlOlIIeHBepCHeHnporpaMMbl.
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ČR) schválila 29. 9. 1994 na své 23. schůzi zákon o zeměměřictví. Ve
sbírce zákonů České republiky byl uveřejněn pod číslem 200/1994, s účinností od 1.1.1995.
Skončila tak dlouhá etapa přípravy této základní právní normy, jejíž počátky sahají až do prvních měsíců roku 1991.
Tehdy byla zahájena příprava dílčí novely zákona 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, která měla vytvořit podmínky
pro podnikání fyzických a právnických osob. Souběžně měl být řešen problém podnikání i v tehdy připravovaném živnostenském zákoně. Vlivem neshod o koncepci těchto změn s představiteli podnikatelů došlo k nedodržení termínů pro předložení vládám ČR a SR. Jádrem sporu se stala otázka profesní komory a jejího postavení. Živnostenský zákon byl
mezitím schválen a problém podnikání zůstal nedořešen. Vynětí některých činností z působnosti živnostenského zákona
bylo navíc upraveno v obou republikách rozdílně. Projednání zásad samostatného zákona o komoře geodetů a kartografů
v Legislativní radě vlády České Republiky v polovině roku 1992 nebylo úspěšné a návrh nebyl vládě ČR dále předložen.
Příprava na rozdělení federace po parlamentních volbách v roce 1992 zastínila tento problém a příprava nového zákona
o geodézii a kartografii a zásad zákona o výkonu povolání geodetů a kartofrafů skončila v březnu 1993 doporučením Legislativní rady vlády ČR, směřujícím k vytvoření jednoho návrhu zákona, který by obsáhl celou problematiku. V téže době
však již byla situace v ČR pro profesní komory nepříznivá, takže další návrh předložený do meziresortního přípomínkového řízení se setkal se zásadním nesouhlasem zejména Ministerstva hospodářství ČR, které v té době řešilo souborně problematiku profesních sdružení a jejich vlivu na výkon povolání.
Další varianta nového zákona, tentokrát již pod názvem "o zeměměřictví", už neobsahovala kontroverzní ustanovení
o zřízení a funkci komory geodetů a kartografů a byla přizpůsobena nově deklarovaným zásadám pro profesní sdružení
a jejich úlohu. Tento návrh byl po dílčích úpravách doporučen Legislativní radou vlády ČR k projednání vládě a v červnu
letošního roku vládou schválen s jedinou změnou představující vypuštění všech ustanovení o zkoušce zvláštní odborné
způsobilosti. Tato změna v návrhu zákona odráží. velmi zřetelně skutečný náhled vlády na, byť i dobře míněná, omezení
pro výkon některých činností a tím i určitá omezení ve výkonu povolání. V této podobě a bez větších změn jej také schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky poté, co nebyly přijaty pozměňovací návrhy směřující k znovuzavedení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Schválený zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, přináší některé změny oproti dosavadní právní úpravě, která již nevyhovovala novým politickým, právnim a ekonomickým podmínkám, neboť bránila rozvoji podnikání fyzických a právnických osob v zeměměřických činnostech a byla
poplatná direktivnímu způsobu řízení a utajovací mánii minulých let.
Zákon především definuje okruh zeměměřických činností, stanoví podmínky odborné způsobilosti pro jejich vykonávání
a vyjasňuje podmínky pro podnikání v zeměměřických činnostech, které podřizuje režimu živnostenského zákona pro vázané živnosti. Související novela živnostenského zákona pak stanoví podmínku středoškolského vzdělání zeměměřického
směru a 5 roků odborné praxe nebo vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru a 3 roky odborné praxe pro získání
živnostenského oprávnění k výkonu zeměměřických činností. Činnost osob, oprávněných k ověřování výsledků zeměměřických činností, však zůstává mimo živnostenský zákon.
Zákon dále stanoví práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro osoby, které tyto činnosti provádějí, pro
vlastníky a nájemce nemovitostí, orgány státní správy a územní samosprávy. Ověřování výsledků vybraných zeměměřických činností je řešeno formou úředního oprávnění k této činnosti, které uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální
fyzické osobě na podkladě její žádosti. Tato osoba musí splňovat zákonem stanovené podmínky občanství ČR, způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, vzdělání a odborné praxe. Zákon také stanoví práva a povinnosti fyzických osob s úředním oprávněním. Nové, a velmi důležité, je ustanovení o odpovědnosti fyzické osoby s úředním oprávněním za odbornou
úroveň, přesnost, správnost, úplnost i náležitosti výsledků zeměměřických činností, které ověřila.
Zákon předpokládá vydání nařízení vlády České republiky, kterým budou stanoveny geodetické referenční systémy pro
dokumentování výsledků zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu. Vládní nařízení má také stanovit státní
mapová díla závazná na území celého státu a zásady jejich používání.
Podrobněji budou některá ustanovení zákona upravena prováděcí vyhláškou, jejíž příprava je v pokročilém stadiu.
Přijetím tohoto zákona je ukončeno období vleklých sporů o podobu vztahů mezi státní správou zeměměřictví a katastru a podnikateli v zeměměřických činnostech. Třecí plochy jsou omezeny na minimum a nezbývá než věřit, že nová právní
úprava podpoří rozvoj dobrých vztahů mezi odborníky, zajišťujícími na obou stranách velmi důležité úkoly pro naši transformující se společnost. Úloha státní správy v zeměměřictví a katastru, stejně jako úloha dynamicky se rozvíjející podnikatelské sféry v zeměměřictví, je nezastupitelná a je na nás, abychom svým osobním vkladem podpořili dobré vztahy,
potřebné pro naši práci.
Ing. Karel Večeře,
místopředseda ČÚZK

1995/1

Geodetický a kartografický obzor
ročník 41/83, 1995, číslo 1

2

Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,
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Trendy, koncepcie a školy
v teoretickej kartografii

V poslednom období na kartografických konferenciách
a seminároch, ale aj vo viacerých odborných článkoch
a monografiách sa dosť frekventujú termíny "teória kartografie", "teoretícká kartografia", "smery či trendy",
"koncepcie" ap. Tieto pojmy si vyžadujú aspoň stručnú
analýzu.

Už dlhší čas sa diskutuje o tom, ako nazvať tú časť kartografie, ktorá sa zaoberá teoretickými problémami
a ktorá kumuluje a systematizuje všetky (alebo aspoň
tie najd6ležitejšie) teoretické poznatky v kartografii. Táto oblasť sa jednými kartografmi nazýva "teoretický potenciál kartografie", inými "teoretické základy kartografie", či "teoretické problémy v kartografii", prípadne "teória kartografie" alebo "teoretická kartografia".
Prvé tri výrazy nie sú termínmi, preto sa nimi (a im
podobnými) netreba zaoberať. Určitú pozornosť a analýzu si však zasluhujú termíny "teória kartografie"
a "teoretická kartografia". SÚ totožné, alebo je medzi
nimi nejaký rozdiel?

Tento termín používal K. A. Sa!iščev [12] na označenie
toho istého zmyslového obsahu, ktorý predtým nazýval
"teoretické základy kartografie" [11-1. vydanie, 1976],
pod ktorými rozumel problematiku objektu a metódy
kartografie, ale najma náuku o mapách, do ktorej podl'a neho patrila teória kartografických zobrazení, teória
generalizácie, teória sp6sobov kartografického znázorňovania, ale aj klasifikácia a analýza máp. Aby sa tento
jeho názor chápal ako opodstatnený, zd6raznil, že vychádza z analógie s inými vedami (najma s fyzikou).
Tvrdil, že v každej vede možno rozlíšiť:
- teoretické základy - idey (ktoré určujú ciele a formy poznania objektívnej reality), koncepcie (systémy
názorov a d6kazov) a teórie (zovšeobecnenie vedeckých poznatkov odrážajúce zákonitosti vedou skúmaných javov),
- metódy a technické prístupy skúmania,
- konkrétne poznatky získané danou vedou.
Názor K. A. Sališčeva spomínam preto, lebo bol pred
15 až 20 rokmi vel'mi vplyvný (obzvlášť v bývalom "východnom bloku") a zotrvávajú na ňom aj niektorí jeho
nasledovníci, napr. A. M. Berl'ant [2].
Tento názor je poplatný šablóne, ktorá svojho času
bola (a možno pre niekoho je aj dnes) dobrá na odlíšenie kartografických
metodických či teoretických po-
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znatkov od praktických. Nesmie sa však zabúdať, že to
bolo v čase, ked' sa nové (v tom aj teoretické) poznatky
v kartografii vel'mi intenzívne hromadili, čo znamená,
že na ich analýzu, zhodnotenie a klasifikáciu ešte nebol
dostatočný čas. Okrem toho to bolo v čase, ked' neexistoval ani minimálny konsenzus v tom, či kartografia je
veda, umenie, metóda a či prax-technika vyhotovovania
máp, alebo či kartografia je všetko spomenuté do kopy.
Platilo naraz viacero definícií kartografie - okrem iného aj taká, že kartografia je náuka o geografických mapách (GOST, štátny terminologický štandard v bývalom
ZSSR - podl'a [11-2. vydanie, 1982, s. 12-13].
Aby som ale neuvádzal K. A. Sališčeva len v nepriaznivom svetle, musím poznamenať, že to bol vcelku vel'mi progresívny kartograf, názory ktorého uznávali aj na
Západe a že (okrem iného) aj napriek platnosti definície mapy a kartografie podl'a GOST nebál sa presadzovať do života novú definíciu mapy (obrazovo-znakového modelu) a novú definíciu kartografie, konkrétne že
"kartografia je veda o zobrazení (otobraženii) a skúmaní (issledovanii) javov prírody a spoločnosti - o ich
rozmiestnení,
vlastnostiach,
vzájomných
vzťahoch
a zmenách v čase - prostredníctvom máp a iných kartografických model ov" [11-2. vydanie, 1982, s. 13].
V súčasnom období je už kartografia iná akd bola
pred 15 až 20 rokmi. Poznatky sa v niektorých oblastiach aj nad'alej intenzívne hromadia, a preto ich predčasné zovšeobecňovanie sa vždy vystavuje riziku. Avšak
v niektorých oblasti ach sa vytvoril dostatočný časový
odstup, ktorý umožňuje analýzu a zhodnotenie poznatkov.
Ak niekto tvrdí, že existuje "teória kartografie",
vzbudzuje podozrenie, že sa ešte neprebudil z letargie,
do ktorej upadal pred 15 až 20 rokmi, že stále nazerá na
kartografiu ako na technickú disciplínu, ktorej teoretická nadstavba ešte len vzniká.
Ak si aj niekto myslí, že uvažuje o kartografii ako
o vede, a napriek tomu hovorí o teórii kartografie, potom je to práve taká tautológia, ako hovoriť o teórii teórie, o koncepcii koncepcie ap.

Rozlišovanie teoretickej a praktickej kartografie sa zakladá na duálnom prístupe ku kartografii, t. j. na rešpektovaní kartografie ako vedecko-technickej disciplíny.
Takéto chápanie kartografie je v súčasnosti pre vačšinu katografov vel'mi vhodné, a preto sa s ním stretávame vel'mi často. Je to tiež d6sledok, odraz súčasného
nazerania na mapu a kartografiu. Jednak sa tým rešpektuje skutočnosť že kartografia je veda, t. j. že je to "sústava poznatkov o zákonitostiach objektívnej skutočnosti, ktorá vznikla teoretickou poznávacou činnosťou či 0-
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veka" [5] a súčasne sa rešpektuje fakt, že kartografia je
súbor praktických
poznatkov, skúsenosť, technická
zručnosť vyhotovovania máp. Teoretická kartografia je
nadstavbou nad poznatkami z kartografickej praxe, pričom jedna zložka je od druhej životne závislá, bez jednej by sa už dnes nedalo hovoriť o druhej. Zovšeobecnením praxe vyhotovovania máp (čo i len jednej jedinej
etapy) vznikajú teoretické poznatky (či už empirickou,
alebo logickou cestou), ktoré sa spatne uplatňujú v praxi, kde sa overujú, korigujú, prehlbujú, zdokonal'ujú,
aby sa opať stali predmetom teoretického zovšeobecnenia (analýzy, zhodnotenia atd'.) - a tak to ide dookola
po špiráli, ako sa interpretuje rozvoj l'udského poznania vobec.
Pre teoretickú kartografiu v súčasnosti je charakteristické rozlišovanie tendencií svojho rozvoja, smerov či
trendov, koncepcií, ba zdá sa že aj škol.

Pod pojmom "trend" v teoretickej kartografii treba rozumieť smer, v ktorom sa rozvíja nejaká známa oblasť
kartografie, alebo v ktorom vzniká nová oblasť kartografických poznatkov. Trendom v teoretickej kartografii možno označiť názor alebo určitý nevel'mi rozsiahly
systém názorov, ktorý može mať aj hypotetický charakter. Samozrejme, že to móže byť aj interpretácia známych faktov z iného, nového, ešte nie celkom ver:ifikovaného aspektu. Nevyhnutnou podmienkou objektivizácie trendu je jeho podpora viacerými kartografmi po
istý (nie príliš krátky) čas. Trend v porovnaní s teoretickou koncepciou je menej prepracovaný a menej štruktúrovaný názor. Teoretický trend spravidla predchádza
vzniku teoretickej koncepcie, ale sú aj také prípady, že
v rámci koncepcie existuje niekol'ko trendov a celá koncepcia je vlastne sumár, alebo spoločný menovatel' niekol'kých trendov.
Teoretický trend je vel'mi nestála a často ani nie vel'mi jasne a komplexne vymedzená kategória. Niet preto
divu, že to, čo sa jednému kartografovi vidí ako jasný
trend, smer rozvoja poznani a v kartografii, iný kartograf v tom nevidí nič nové, originálne, čo by si zasluhovalo pozornosť.
O variabilite rozlišovania trendov sa možno l'ahko
presvedčiť pri interpretácii grafov, použitých ako ilustrácie v Geodetickom a kartografickom obzore v článkoch "Big bang" v teoretickej kartografii?" [8] a "Tendencia rastu a diferenciácie teoretickej kartografie" [9].
Stromový graf na obr. 2 v [8], ktorý som skonštruoval
na základe súboru 30 reprezentatívnych
kartografických prác, vybraných A. M. Berl'antom [I], naznačuje
okrem nerozlíšených trendov v tematickej, všeobecnej
a teoretickej kartografii existenciu ešte týchto trendov:
- kartografická metóda poznani a,
- kartografický znakový systém,
- kartografická semiotika,
- metakartografia podl'a Aslanikašviliho a jazyk mapy,
- komunikácia kartografických informácií a kartológia,
- formalizácia v kartografii,
- metakartografia podl'a W. Bungeho.
Žiada sa pripomenúť, že pomenovania trendov treba
považovať za pracovné a že pri použití iných podkla-
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dov, inej metodiky (vrátane miery rozlišitel'nosti), možu
sa vyčleniť aj iné trendy.
Stromový graf na obr. 4 v [8], ktorý som skonštruoval
na základe súboru 178 kartografických prác, možno interpretovať tak, že "kmeň" všeobecnej kartografie rozdel'uje teoretické trendy na dve skupiny:
"Lavé konáre" znamenajú tieto teoretické trendy:
- kartografia obyvatel'stva,
- geografická kartografia, kartografia národných a regionálnych atlasov, kartografia dopravy ap.,
- súhrn trendov v tematickej kartografii,
- mapové zobrazovanie reliéfu a geomorfologické mapovanie.
"Pravé konáre" znamenajú tieto trendy:
- kartografická metóda výskumu podl'a Berl'anta,
- kartografická semiotika podl'a Bertina a Freitaga,
- komunikácia kartografických informácií,
- kartológia,
- formalizácia v kartografii
- kartografický
jazyk podl'a Meinena, Ratajského
a Pravdu,
- jazyk mapy podl'a Aslanikašviliho a Lutého,
- komplexný digitálny model reliéfu podl'a Krcha,
- kartografické modelovanie,
- automatizácia v kartografii,
- analytické tieňovanie reliéfu podl'a Yoéliho,
- metakartografia podl'a W. Bungeho,
- semióza mapy podl'a N ebeského- Paleka,
- pixelová problematika
(foto) máp podl'a Wolodtschenka,
- mapový symbolizmus podl'a Schlichtmanna,
- geoikonika a geoinformatika podl'a Berl'anta.
Stromový graf na obr. I v [9], ktorý som skonštruoval
na základe Kanakubom vybraného súboru 162 prác
hlavnej kartografickej literatúry [4], má tiež l'avú a pravú stranu.
Lavá strana grafu naznačuje existenciu týchto trendov:
- tematická kartografia,
- spracovanie máp,
- využívanie máp,
- mapové zobrazovanie reliéfu,
- dejiny kartografie,
- kartografia ako umenie,
- výchova kartografovo
Pravá strana grafu naznačuje existenciu týchto trendov:
- súhrn trendov v teoretickej kartografii,
- kartografická komunikácia informácií,
- kartografické modelovanie vo všeobecnosti,
- kartografické modelovanie - automatizácia,
- mapové vyjadrovanie vo všeobecnosti,
- mapové vyjadrovanie - jazyk,
- mapové vyjadrovanie - znakový systém,
- vnímanie mapy.
Pri vyčleňovaní trendov (ale aj koncepcií) v teoretickej kartografii sa nemožno ubrániť subjektivite a intuitivite. Ak som na základe stromových diagramov vyčlenil
a formuloval niektoré trendy, tak to bolo ovplyvnené
jednak subjektívnym obsahom mojho vedomia a jednak
aj výberom a početnosťou publikácií v súbore. Pri ešte
objektívnejšom výbere publikácií a pri ešte objektívnejšej metodike konštrukcie grafu možno vyčleniť také
"konáre stromu", ktoré budú ešte lepšie odrážať stav
myšlienkového smerovania v kartografii. Mnou vyčle-
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nené trendy treba preto chápať skór ako príklad, než
ako fakt.
Ešte niekol'ko slov k výberu publikácií pre grafy, ktoré slúžili na vyčlenenie trendov v kartografii:
a) Ak v tomto výbere niekomu chýbajú publikácie
z matematickej kartografie, kartometrie, generalizácie,
histórie a z iných tradičných odvetví kartografie, vóbec
to neznamená zakrývanie očí pred ich existenciou. Použitý výber, aj ked' nie je ideálny, predsa len sa zameriava na najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti teoretickej kartografie v tomto storočí, resp. polstoročí.
b) Ak v tomto výbere niekomu chýbajú publikácie
z oblasti geografického informačného systému ap., znamená to, že tieto poznatky sú ešte príliš nové a problematické na vyhodnotenie.

Pod pojmom "koncepcia" v teoretickej kartografii treba rozumieť relatívne ucelený komplex (súbor, systém)
názorov, štruktúrovanú myšlienkovú konštrukciu. Ak
takýto súbor pozostáva z poznatkov o nejakej čiastkovej problematike kartografie, ide o čiastkovú (parciálnu, resp. partikulámu)
kartografickú koncepciu. Tak
ako pre trend, aj pre objektivizovanú koncepciu platí
nevyhnutnosť jej uznávania viacerými kartografmi po
určitý čas. Niekedy najma menej rozvinutú koncepciu
ťažko odlíšiť od dobre vysvetleného myšlienkového
trendu, preto sa v niektorých prípadoch termíny "koncepcia" a "trend" prekrývajú. Ak koncepčné poznatky
ovplyvňujú celú kartografiu, takáto koncepcia sa móže
označovať ako celokartografická
(všeobecnokartografická). A. M. Berl'ant definuje teoretickú koncepciu
v kartografii ako "určitý systém názorov na jej objekt
a metódu, spósob chápania a vysvetl'ovania základných
procesov rozvoj a kartografickej vedy a výroby" [2, s.
32]. Netreba azda pripominať, že Berl'antova definícia
sa týka len takých koncepcií, ktoré majú celokartografický charakter.
A. M. Berl'ant [2] rozlišuje štyri hlavné celokartografické teoretické koncepcie:
- poznávaciu alebo modelovo-poznávaciu,
pri vzniku
ktorej významnú úlohu zohralo "kartovedenie"
K.
A. Sališčeva; v jej rámci existuje koncepcia systémového mapovania, syntetického mapovania a matematicko-kartografického
modelovania,
- komunikačnú; v jej rámci existuje koncepcia metakartografie a koncepcia kartológie,
- jazykovú; pri jej vzniku bola aj idea normatívnej kartografie U. Freitaga [3] a v roku 1988 aj A. A. ~utého
idea kartonómie [6], ktorú autor vysvetl'uje ako výsledok zjednotenia podsystému vied o jazyku mapy
(kartografia je podl'a neho potom zjednotenie kartonómie s podsystémom-komplexom
ostatných disciplín kartografie, ktoré sa zaoberajú technológiami
kartografických prác),
- geoinformačnú, do ktorej, podl'a Berl'anta, konvergujú všetky predchádzajúce kartografické koncepcie.
Myslím si, že idea konvergencie kartografických teoretických koncepcií do jednej - geoinformačnej - je
skór želanie (prípadne intuícia) autora než dósledok nejakých objektívnych pravidiel konštrukcie jeho "prúdo-
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vého" grafu [1,2]. Za jedine správny opak však neodporúčam chápať ani moju ideu divergencie, ktorá je dósledkom iného zvoleného princípu konštrukcie stromových grafov v prácach [8, 9]. Realita je ovel'a zložitejšia,
niektoré idey konvergujú, iné divergujú a d'alšie sú také
prepletené (ba aj vzdialené), že ich vzájomné vzťahy je
nel'ahko definovať. Berl'antov graf a moje grafy sa snažia len o zjednodušený odraz tohto prepletenia - sú to
parciálne cesty k jeho poznaniu. .
V roku 1985 som v [7] vyjadril názor, že v kartografii
existujú tieto teoretické koncepcie (vtedy som ich nazval "teórie"):
- informačná (koncepci a mapy ako nosiča informácií),
- komunikačná
(koncepcia kartografického
prenosu
informácií),
- jazyková (koncepci a mapy ako vyjadrenia pomocou
mapového jazyka),
- systémová (koncepcia mapy ako abstraktného systému na zobrazenie reálneho systému geografickej sféry, zloženého zo subsystémov antroposféry a fyzickogeografickej sféry),
- modelová (matematicko-kartografického
modelovania).
Informačná koncepcia relatívne rýchlo prerástla do
komunikačnej koncepcie, preto by sa mohlo hovoriť sumáme aj o jednej, informačno-komunikačnej
koncepcii
v kartografii. Som však za zachovanie názvu "informačná" koncepci a, pretože vo svojich počiatkoch skutočne
sa teoretické myslenie v kartografii opieralo o pojem
vlastnej kartografickej informácie - pojmy transmisie
a komunikácie sa nasadili až neskoršie.
Kartovedenie, kartológiu, metakartografiu, kartonómiu a poznávaciu koncepciu som nevyčlenil ako koncepcie, pretože ich podstata je odlišná od koncepcií.
"Kartovedenie" je názov učebného predmetu, je to kartografia Sališčeva s jeho "obrazovo-modelovou"
definíciou mapy. Kartológia je Ratajského názov pre teoretickú kartografiu, ktorá bol a v čase svojho vzniku značne
poplatná komunikačnej koncepcii mapy. Metakartografia má dva výklady: I) je to pomenovanie Hagerstranda, ktoré použil W. Bunge pre "predmapy", 1. j. pre
"mimokartografiu";
2) v Aslanikašviliho interpretácii je
to poznávacia kartografia, v ktorej hlavnú úlohu hrá jazyk mapy a kartografická metóda. Aj kartonómia sa
chápe ako súhmná disciplína, hlavným obsahom ktorej
je jazyk mapy a ktorá spolu s ostatnými technologickými disciplínami tvorí kartografiu. No a poznávacia koncepcia - to je pracovný termín, ktorý vznikol v zápale
diskusie ("boja") K. A. Sališčeva proti úzkoformalistickému chápaniu teoretickej kartografie z pozícií komunikačnej koncepcie. Poznávací aspekt má predsa každá
veda, preto ho vo vzťahu ku kartografii netreba špeciálne zdórazňovať.
O koncepciách v kartografii v súčasnom období prebieha živá diskusi a v rámci Medzinárodného korešpondenčného seminára [10], ktorý poriada od roku 1991
Geografický ústav SAV v Bratislave a Inštitút pre kartografiu Technickej univerzity v Drážd'anoch.

Teoretické kartografické myslenie prebieha podl'a približne nasledujúcej schémy:
jednotlivá myšlienka (poznatok) -+ teoretický trend -+
teoretická koncepcia -+ •••
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Je to pravdepodobne všeobecná schéma. Aké však je
pokračovanie tejto schémy? Veď predsa všetko teoretické myslenie v kartografii sa nekončí koncepciou!
Pokračovania tejto schémy sú najmenej tri (záleží na
tom, čo sa ďalej deje s kartografickou koncepciou):
I. Nič sa nedeje, na koncepciu sa skoro zabudne.
2. Z koncepcie sa stane disciplína (subdisciplína) kartografie alebo aspoň nejaká oblasť v teoretickej kartografii.
3. Ak u niektorého autora alebo na niektorom kartografickom pracovisku vznikne viac myšlienok, trendovaž koncepcií (móže to byť aj postupne, dokonca
aj po čas niekol'kých desaťročí), z ktorých aspoň niektoré sú dostatočne široko uznávané, alebo sú impulzom na vznik nových myšlienok, trendov či koncepcií pre iných autorov ("žiakov", "kolegov" ap.), potom takýto rozvojovo-koncepčný
stav je možný nazvať kartografickou teoretickou (vedeckou) školou.
Popri existencii trendov a koncepcií, aj existencia
teoretickej (vedeckej) školy je charakteristickým rysom
rozvoja vedy. V názve takejto školy nezriedka býva
geografický názov, napr. viedenská škola (v lingvistike), bochumská, gottingenská, pražská škola (v jednotlivých matematických disciplínach) ap. V kartografii
tiež existuje niekol'ko takýchto "centrov rozvoja". Za
predchodcov vedeckých kartografických
škól možno
považovať "golden age of dutch cartography", alebo
aj nemeckú (Hauslab, Peucker) či švajčiarsku (lmhof)
školu mapového
zobrazovania
zemského
reliéfu.
V predchádzajúcom
štvrťstoročí sa napr. jasne profilovala viedenská (Arnbergerova) škola tematickej kartografie a moskovská (MOU, Sališčevova) škola geografickej kartografie.
Charakteristickými
rysmi sa odlišuje výklad (vysvetl'ovanie) kartografie vo Vel'kej Británii od výkladu
v Európe (v rámci ktorej sú tiež národné rozdiely), v severnej a v južnej Amerike, vo východnej Ázii a svoje dedičstvo zanechalo svojské chápanie kartografie aj v bývalých socialistických krajinách. Nie sú to ešte kartografické školy v pravom zmysle tohto slova, ale je to
vhodné prostredie, v ktorom sa generovali a naďalej
móžu generovať rózne teoretické kartografické trendy,
koncepcie - a aj školy.
Súčasné kartografické teoretické (vedecké) školy nie
je l'ahké identifikovať, na to treba vačší časový odstup. Možno ale konštatovať, že všetky predpoklady
na vznik takýchto škól v kartografii existujú: je tu
vhodné prostredie s vhodným okolím, vznikli už rózne
trendy a koncepcie, ktoré majú svoju dynamiku rozvoja, t. j. je tu aj vhodná vnútorná "atmosféra", vhodná
"póda" .
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opak, je to výrazne pozitívna črta. Dóležité je, aby sa
kartografi v spletenine konvergujúcich, divergujúcich či
paralelných
alebo križujúcich sa názorov dokázali
správne a včas orientovať a nestrácali čas, až sa nové
poznatky vytriedia a všetko zaujme svoje miesto samo
od seba, časom. Aby tento proces nebol nekonečne dlhý a vzdialený súčasnej generácii kartografov, treba vítať a podporovať každú diskusiu na teoretickú kartografickú tému. Rozvoj kartografie by zbytočne strácal na
svojej intenzite, keby sa progresívne poznatky spolu
s ostatnými (aj neprogresívnymi) sypali na jednu hromadu a nechávali iba svojmu osudu - "samodozrievaniu".
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Kvantitatívnu stránku rozvoja teoretickej kartografie
dokumentuje zvyšujúci sa počet publikovaných teoretických prác. Kvalitatívnu stránku tohto procesu charakterizuje existencia róznych trendov, koncepcií, ako
aj potenciálne vhodná póda na vznik kartografických
teoretických škól. Situáciu, keď v kartografii existuje relatívne vel'a teoretických trendov a koncepcií, netreba
považovať za problémovú v negatívnom zmysle, na-
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VÚGTK - Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov

Jméno známého GPS přijímače v názvu softwaru [1],
o kterém podáváme zprávu, může navodit představu, že
jde o specializovaný programový systém pro zpracování měření přístroji švédské firmy Geotronics. Tato firma nyní (asi od léta 1994) skutečně tento program dodává a doporučuje ho pro své nové přijímače "Geotracer System 2000" [2], [3]. Program však byl původně
vyvinut německou softwarovou firmou terraSat GmbH
(takto se píše) a pod názvem TOPAS Turbo [4] předváděn např. na 2. mezinárodním semináři "GPS ve střední Evropě" na observatoři Penc v Maďarsku již v květnu 1993. Program je nyní upraven, volá se jménem
"GPS" a hlásí se (na obrazovce a v hlavičkách výsledkových souborů) jako "Geotracer GPS". Manuál [I],
podle kterého bude program dále popisován, je prakticky kopií manuálu [4], odpovídajícím způsobem redakčně upravenou. Bohužel, ukázky obrazovek v tomto manuálu nejsou vhodné pro reprodukci, neboť jsou příliš
malé a jako skutečný displej ukazují světlé čáry a nápisy na tmavém pozadí.

Programový systém Geotracer GPS Software (dále jen
"GPS") je určen pro osobní počítače kompatibilní
s IBM, vybavené procesorem 80386 s matematickým
koprocesorem, nebo 80486. Pracuje pod operačním systémem DOS 3.3 nebo vyšším. Potřebuje pouze základních 640 kB operační paměti a 2 MB na pevném disku,
barevný monitor EGA/VGA a myš kompatibilní s typem Microsoft. Použití programu je podmíněno přítomností hardwarového klíče (hardlock). Celý program
je dodáván na jediné disketě 3,5"/1,44 MB včetně demonstračních dat, nebo na jedné disketě 5,25"/1,2 MB
s demonstračními daty na druhé disketě.
Zpracování GPS měření tímto programem se děje
v názorném grafickém prostředí. Ovládá se myší pomocí zobrazených "tlačítek" a vyvolávaných panelů s dalšími volbami, respektive možnostmi vepsání potřebných údajů. Je tu jistá vnější podobnost s GPS programy pracujícími pod Windows, která však program
"GPS" nepotřebuje. V průběhu výpočtu je stále zobrazována konfigurace zpracovávaných bodů a vektorů,
a s tímto obrazem lze pomocí myši různě pracovat
(zvětšovat či zmenšovat, vyvolávat informace o bodech,
vektorech a výsledcích dosavadního zpracování, upravovat některé z nich).
Program "GPS" je orientován na projekty, nikoliv na
přijímače. Před zpracováním je nutné "ručně" vytvořit
předepsaný (dosti jednoduchý) systém adresářů: v kořenovém se zřídí podadresáře projektů, pod nimi pak
jsou podadresáře jednotlivých seancí, přístrojů a pod.
Vše, co je v jednom adresáři projektu, může být nakonec společně vyrovnáno. Do podadresářů
seancí se
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ukládají měřená data. Po spuštění programu "GPS"
prohlíží celý disk a hledá adresáře s daty v přípustných
formátech, která pak nabízí k dalšímu zpracování.
Mohou být zpracovávána data z řady přijímačů, a to
nejen v samozřejmém formátu RINEX, ale i originální
soubory dat tak, jak jsou přepsána z přijímačů firemními softwary. Zatím jsou to tyto přijímače: Ashtech
(předpis programem HOSE od verse 4.105), Magnavox
4200 O, Rogue SNR-8 a Turbo Rogue SNR 8000 (formáty CONAN, TRK a Turbo Binary), Trimble 4000
(celá řada včetně SSE), NovAtel (všechny typy) a Sercel
NRIOI až NR103 (soubory kompaktních dat). Všechna
tato data program "GPS" převádí do svého vnitřního
formátu, z kterého může naopak vytvořit formát RINEX.
Operátor má značné možnosti, jak ovlivňovat průběh
výpočtů, řada operací však může proběhnout i bez jeho
zásahu. Např. při převodu datových souborů do vnitřního formátu se automaticky vytvářejí též efemeridové
soubory ve formátu RINEX (pokud již nejsou k dispozici); nezadá-Ii pak operátor vytvoření, resp. druh použitých efemerid, program sám vyhledá a převede do
vnitřního formátu tyto soubory dráhových parametrů
v okamžiku, kdy jsou potřebné. Činnost programu
"GPS" je řízena údaji souboru GPS.INI, který se vytváří při instalaci a obsahuje různé informace od barev na
monitoru, přes údaje o různých typech antén, až po postup výpočtu a vyrovnání vektorů. Při zahájení prací na
projektu se s jeho pomocí vytvářejí soubory nazvané
PROJECT.INI poro jednotlivé seance (výpočet vektorů) a pro celý projekt (vyrovnání sítě), které se mění podle zvolených variant během výpočtu. Soubory *.INI
mohou být také upravovány editorem, který je dostupný i při spuštěném "GPS".
V dalších odstavcích si povšimneme podrobněji tří
základních bloků programů "GPS": plánování, výpočtu vektorů a vyrovnání s transformací do zadaného zobrazovacího systému.

Po volbě plánování ze základního menu se v dalším menu a vyvolávaných panelech volí nebo zadávají stanice
(jméno a poloha), datum a čas měření, elevační úhel,
případné použití atomových hodin na stanici (podstatně snižuje OOP - dilution of precision, koeficient snížení přesnosti), počet kanálů přijímače, užité efemeridy
a aktivované družice, práci se systémem Navstar nebola Glonass (!) aj. Zadané stanice lze se zvolenými
parametry uložit do paměti a podle potřeby vyvolat.
Plánovací modul programu "GPS" kreslí pět obvyklých
grafů: počtu družic, jejich viditelnosti a výšek nad obzorem podle času (nikoliv však azimutů), OOP v libovolných kombinacích GOOP, POOP, HOOP a VOOP
(geometrické, polohové, horizontální a vertikální), i
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průchodu družic na zobrazení nebeské sféry. Je možné
mít na obrazovce současně čtyři z těchto grafů v malém
provedení a podle potřeby si je přeskupovat a jednotlivě zvětšovat. Pro kresbu grafů na kreslicím zařízení lze
vytvořit příslušné soubory HP-GL (Hewlett Packard
Graphic Language). Spolu s výpočtem grafů lze zadat
sestavení tabulek vybraných družic, jak jsou viditelné
v závislosti na čase (se všemi DOP), dále azimutů a výšek viditelných družic a přehledu intervalů, v nichž je
viditelný určitý počet družic (s GDOP).
Graf průchodu družic nebeskou sférou je interaktivní: myší do něj lze kreslit, mazat a upravovat obrazy
překážek viditelnosti, vždy od obzoru po libovolnou
horní hranici. Ty pak v novém výpočtu ovlivňují vytvořené grafy a tabulky. Tuto funkci má např. též plánovací modul programu Trimvec Plus firmy Trimble, kde je
však zadávání překážek v číselné formě mnohem méně
pohodlné (má však celkem absolutní možnost zadání
spodní hranice v libovolné výšce nad obzorem). Poznamenejme, že nový program Trimble GPSurvey používá
též grafické zadávání překážek viditelnosti.

Výpočet vektorů je organizován po seancích. V grafickém prostředí programu "GPS" lze pohodlně volit
zpracování různých způsobů měření a řadu variant
zpracování. Nabízí se metoda statická (včetně rychlé
statické a pseudostatické),
kinematická
"klasická"
a v podobě "on-the-fly". Ta pracuje bez inicializace, určuje ambiguity vždy znovu po výskytu fázových skoků
a počítá rozdíly souřadnic v přímém i zpětném směru.
Pro výpočet vektorů lze volit obvyklé frekvence LI (s využitím ~, je-li, jen pro určení ambiguit), ~ (výpočet jen
z druhé frekvence), ~ ("wide-Iane") nebo 4(s vyloučením ionosféry, "iono-free"), případně ponechat programu volbu mezi LI a 4. Operátor může volit interval
mezi použitými odečty, čas začátku a konce zpracovávaných pozorování, způsoby řešení ambiguit ("wide-Iane" nebo se známou polohou), samozřejmě též minimální výšku a globálně vyloučené družice. Je možné
použít vysílaných nebo přesných efemerid. Zde je jistý
nedostatek programu: tvrdě se požaduje binární formát
EFl8 podle NGS a nelze zavést údaje v obvyklejších
formátech v ASCII kódu.
Na grafu sítě lze "kliknutím" myši vyvolat informace
o bodech nebo vektorech a některé z nich modifikovat.
Tak lze upravovat souřadnice bodů, výšku a horizontální excentricity antény, lze si vyžádat výpočet polohy bodu z pseudovzdáleností
a podle uvážení ji zapsat pro
další použití do hlavičky souboru měření na bodě. V této fázi prací lze pro dříve určené body vytvořit soubor
DBASE.POS zadáním jejich souřadnic, které se pak využívají jako přibližné pro výpočet vektorů; jinak se soubor DBASE.POS vytváří a doplňuje v průběhu tohoto
výpočtu. Pro vektory je možné jednotlivě rozhodnout
o jejich výpočtu nebo zanedbání, vyhledat a zobrazit fázové skoky na grafu synchronnosti pozorování jednotlivých družic a případně vyloučit pro daný vektor části
měření nebo celé pozorování družice.
Po spuštění výpočtu se počítají jednotlivé vektory podle zvolených podmínek. Nejprve s trojnými diferencemi, pak podle možnosti s dvojnými při racionálních
a nakonec celočíselných ambiguitách. Ihned po výpoč-
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tu vektoru je zobrazena jeho chybová elipsa se střední
chybou výškového rozdílu a později barvou rozlišeno
celkové hodnocení (zelená dobré, žlutá pochybné, červená špatné, kritéria lze měnit). Po skončení výpočtu
vektorů jsou výsledky (pro všechny typy diferencí a ambiguit) uloženy do souborů *.OUT, které lze prohlížet
(i tisknout) uvnitř "GPS".
Této části programu "GPS", nebo spíše manuálu, lze
vytknout to, že neuvádí způsob opravy troposférického
vlivu, neinformuje o použitém modelu a neumožňuje
žádným způsobem zavádět meteorologická data. V menu podmínek zpracování vektorů lze jen volit faktor zenitového zpoždění rovný jedné, nebo požadovat jeho
"parametrizaci"
s apriorní střední chybou vyjádřenou
v procentech.

Po vyvolání submenu "Network" jsou nabízeny k volbě
projekty, které jsou uloženy v počítači. Ve zvoleném
projektu lze pro společné vyrovnání libovolně kombinovat vektory vypočtené v jednotlivých seancích, je
možné též zadat a vyloučit celé dny, nebo volit vektory
podle kvality jejich určení. Vyrovnání probíhá v prostorových souřadnicích a velmi rychle. Ihned jsou zobrazeny chybové elipsy polohy a chyby výšek bodů, kromě
referenčního, který je právě jen jeden (tj. zachovává se
prostorová konfigurace bodů určená z fázových měření). Program automaticky volí jako referenční bod ten,
kde se sbíhá nejvíce vektorů. Volbu referenčního bodu
může operátor změnit, nikoliv však jeho geocentrické
souřadnice: jsou vždy použity ty, které vstoupily do
prvního vyrovnání vektorů z tohoto bodu (a byly pro
další vektory uloženy do souboru DBASE.POS).
Výsledkový soubor*. PRO obsahuje vstupní údaje
o vektorech, informaci o postupu vyrovnání sítě, výsledné souřadnice a vyrovnané vektory. Může být prohlížen i tisknut uvnitř programu "GPS". Užitá kritéria
vylučování měření a statistického Tau-testu jsou v příslušném souboru PROJECT.INI.
Součástí bloku vyrovnání je i sedmi prvková podobnostní transformace vyrovnaných geocentrických souřadnic do některých kartografických zobrazení různých
referenčních elipsoidů (bez možnosti volby určovaných
prvků transformace). Zatím jsou zavedena tato zobrazení: příčné Mercatorovo, obecné Mercatorovo a konformní kuželové zobrazení Lambertovo, tak jak jsou na
různých elipsoidech a s různými počátky realizována
v některých zemích, podle jejichž názvu se mohou vybírat. Souřadnice nejméně 3 identických bodů je nutné
zadat ve zvláštním souboru *.SPc. Poznamenejme, že
výsledné geocentrické souřadnice zůstávají "zavěšeny"
na jediném referenčním bodu, zatímco jejich transformace se provádí do systému daného souřadnicemi několika opěrných bodů.

Díky laskavosti Dr. Herberta Landaua z firmy terraSat
měl autor článku možnost vyzkoušet testovací (demonstrační) verzi původního programu TOPAS Turbo 3.3.
Touto verzí, pracující ovšem bez hardwarového klíče,
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bylo možné (s jistým časovým omezenim) pokusně
zpracovat, kromě demonstračních, i některá data z našich GPS projektů. Nic takového není možné s čistě demonstrační verzí Geotracer G PS Software, kterou měl
autor zapůjčenou od firmy Geoline.
Byly provedeny dva pokusy. V obou bylo možné z výše uvedeného důvodu použít jen vysílaných efemerid,
jinak byly výpočty řízeny podle velikosti sítě (volba
frekvence, řešení ambiguit atd.). Užito bylo počítače
Xerius 486, 33 MHz, paměť 8 MB, pevný disk 120 MR.
Prvním pokusem bylo zpracování měření na testovací
síti Koštice ve dnech 5. a 6. října 1993 (podrobněji viz
[15]). Na bodě 12 byl přijímač Trimble 4000SSE, na bodech 07, \3 a 15 Geotracer 100, na bodech 05 a 10 Ashtech MO-XII. Program TOPAS na rozdil od programu
Trimvec Plus (var. E) dokázal zvládnout měření poněkud horšim přijimačem Ashtech na bodě Č. 5. V tab. I je
uvedeno srovnání délek a výškových rozdilů některých
základen z TO PASu (bez vyrovnání sítě) s výpočty z výsledných souřadnic, určených pomocí Bernese GPS
Software 3.5, jak jsou uvedeny v [5]; ty považujeme za
přesné.
Druhý pokus se týkal jednoho dne měření permanentní služby Geodetické observatoře Pecný v trojúhelníku Pecný (kód GOPE) - Wettzell (WETT) - Graz
(GRAZ). Šlo o měření ze dne 20. května 1994 (140. den
roku). Na Pecném je přijímač Trimble 4000SSE, na dalších dvou stanicicích přijímače Rogue. Antispoofing
byl zapnutý. Měření probíhalo ve standardním intervalu permanentních služeb 30 sekund.
Patrně pro vnitřní omezení velikosti zpracovávaných
objemů dat v testovacím programu bylo nutné rozdělit
měření na prvních a druhých 12 hodin úpravou RINEX-souborů.
Výpočet vektorů programem TOPAS
proběhl s automatickou
detekcí fázových skoků na
úrovni dvojných diferencí a racionálních ambiguit pro
lineární kombinaci fázových měření L,{iono-free). Pro
prvních 12 hodin byly střední chyby souřadnicových
rozdílů 0,011 až 0,034 m, pro druhých 12 hodin 0,008 až
0,025 m, což je dáno větším počtem družic a pozorování
ve druhém intervalu (v poměru asi I: I,5). Tyto střední
chyby jsou, jako obvykle, příliš optimistické. Délky vektorů z těchto výpočtů (bez vyrovnání trojúhelníka) jsou
v tab. 2 porovnány navzájem a s délkami ze souřadnic
záskaných programem Bernese GPS Software (počítal
L. Skořepa). Toto zpracování (pro celý den najednou)
má pro dvojné diference vyřešeny celočíselné ambiguity, samozřejmě s vyloučením vlivu ionosféry a při použití přesných efemerid IGS. Jelikož program TOPAS
pracoval s vysílanými efemeridami, nemá patrně smysl
srovnávat jiné veličiny, než délky spojnic - z důvodu
vzájemného natočení systému efemerid.
Z údajů tab. I vidíme pro krátké strany základny Koštice velmi dobrou shodu výsledků TOPASu s vysilanými efemeridami a "nejpřesnějšího"
výpočtu Bernským
programem s přesnými dráhami, a to i pro výškové rozdily. Obdobné srovnání výsledků Bernského softwaru
s výpočty starším programem Trimvec Plus (var. E) dalo maximální rozdíl v délkách 0,039 m (průměr absolutních hodnot rozdílů 0,0\3 m), v převýšeních 0,016 m
(algebraický průměr rozdílů -0,007 m).
Pokud jde o trojúhelník Pecný- Wettzell-Graz,
zdá
se, že i pro dlouhé strany dává TOPAS s vysílanými efemeridami lepší výsledky než Trimvec Plus (var. E), viz
např. [7]. Porovnání předběžného řešení sítě CS-NUL-

Základna
z -

Šikmá vzdálenost [m)

na

Bernese

12 - 01
- 05
- 07
- 10
- 13
- 15

Bern.-TOPAS Bernese

I 450,166
1221,177
990,274
472,228
3 237,664
10456,483

Průměr

Výškový rozdíl [m)

0,001
0,006
0,000
0,005
-0,001
0,008

-20,134
-17,656
-15,139
- 9,515
-17,844
+ 86,731

Bern.-TOPAS
-0,004
-0,009
-0,003
-0,010
-0,001
-0,016
-0,007

0,003

Spojnice

GOPEWETT

GRAZWETT

GOPEGRAZ

Délky spojnic

162416 +

302046 +

320823 +

0,254
0,359
0,358

0,369
0,477
0,297

0,986
0,677
0,762

B
TI
T2

Bernese
TOPAS-I
TOPAS-2

Rozdíly délek (absolutni a poměrné)
8T12
8BTI

TI - T2
8T12/ D
B - TI
8BTI/D

8BT2

TI
D

B - T2
8BT2/ D

0,001
0,006.10
-0,105
-0,65.10
-0,104
-0,64.10

-6

-6

-.

0,180
0,60.10
-0,108
-0,36.10
0,072
0,24.10

--6

-6

-6

-0,085
-0,26.10
0,309
0,96.10
0,224
0,70.10

-6

-6

-6

prvních 12 h, T2 ... druhých 12 h,
délka spojnice dle Bernese

RAD-92, provedeného programy Trimvec Plus a Timnet s vysílanými efemeridami dalo totiž (po vyrovnání
sítě!) proti definitivnímu řešení Bernským softwarem
měřítkový faktor -1,593.10-6• Výsledky TOPASu jsou
lepší patrně proto, že umí v automatickém režimu pro
oba kmitočty detekovat fázové skoky, vyřešit pak alespoň racionální ambiguity a počítat dlouhé vektory
z dvojných diferencí. (Bylo by zajímavé vyzkoušet za
obdobných podmínek též nový software firmy Trimble
GPSurvey.) Relativní přesnost výsledků z TOPASu proti "přesné" Bernese je vždy v mezích zaručené přesnosti
aparatur - tedy program výsledky měření nedegraduje.

Poněkud dlouhý název tohoto odstavce reprodukuje
označení nového přijímače firmy Geotronics podle prospektu [3]. Je to jednofrekvenční 12 kanálový příjímač
s CI A kódem, určený pro kratší základny. Kompaktní
konstrukce
spojuje anténu s vlastním přijímačem
a příp. i s interní baterií, má tvar nízkého čtyřbokého
hranolu s kopulí antény nahoře. Průměr je 250 mm, výška 85 mm, hmotnost 2,1-2,7 kg (s bateriemi). Přijímač
je programovatelný,
může (ale nemusí) být ovládán
z připojené kontrolní jednotky na bázi PC (GRID
M88R). Pracuje ve všech běžných režimech (statický,
pseudostatický, kinematický). Data se ukládají na paměťové karty PCMCIA o kapacitě 0,5 až 2,0 MB, které
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lze číst snímačem integrovaným nebo připojeným k PC,
případně přes vlastní přijímač. Kompaktní formát dat
uložených na I MB kartě odpovídá měření 5 družic
s krokem 15 sekund po dobu 25 hodin. Ohlášená cena
přijímače je asi 351 tis. Kč, kontrolní jednotky 76,5 tis.
Kč, čtečka karet s programem je asi za 35 tis. Kč a registrační karty jsou podle kapacity za 13,6 až 25 tis. Kč,
vše bez DPH [6]. Další menší položky představují kabely, baterie, nabíječky atd.

Na základě zkoušek demonstračních
verzí programů
TOPAS Turbo 3.3 a Geotracer GPS Software a zkušeností s výpočty první z nich lze konstatovat, že program
"GPS" je vhodný zvláště pro menší sítě (desítky km)
a pro kombinace různých přijímačů. Dobře a dosti
přesně zvládá v automatickém režimu zpracování i méně kvalitních pozorovacích dat, je poměrně rychlý,
zvláště při vyrovnání sítě, ale i při výpočtu poloh
z pseudovzdáleností.
Nevyžaduje ani paměť počítače
nad základní rozsah, ani velký pevný disk. Ovládání
programu myší v grafickém prostředí je velmi příjemné,
též proto, že jsou stále a okamžitě k dispozici všechny
údaje o bodech, provedeném měření, použitých přijimačích a anténách, o družicích, výsledcích dosavadního zpracování a řada statistických údajů (počty pozorování, fázových skoků, vyřešených ambiguit aj.).
Nedostatkem je nemožnost transformovat výsledné
elipsoidické souřadnice do lokálního systému, zadaného uvnitř "GPS" polohami několika bodů (což Trimvec
dovede). Program a manuál také příliš nepočítá s možností volby referenčního elipsoidu pro dané území ani
v rámci nabízených zobrazení, nemluvě o zobrazení samotném. V manuálu např. není vůbec popsán soubor
DATUM.DAT, který obsahuje referenční elipsoidy. Jen
z číselných údajů autor usoudil, že jsou vyjádřeny
vzhledem k WGS-84 (World Geodetic System), jehož
parametry explicitně uvedeny nejsou. V souboru nalézáme opravy přičítané k velké poloose WGS-84, přičítané opravy prvního zploštění (Q- b)/ Q vynásobené
10000, posuny centra (asi v metrech), natočení (v neudaných jednotkách) a měřítkový koeficient pro referenční elipsoid. Takový způsob dokumentace ukazuje na
spěch, nebo na komerční zájmy. - Podle vyjádření pracovníků firmy Geoline lze předpokládat, že pro Českou
republiku bude nabízen program "GPS" včetně Křovákova zobrazení apod.
Udávaná cena programu Geotracer GPS Software
(včetně dvou klíčů a manuálu) pro Českou republiku je
podle [6] asi 319 tis. Kč, výpočet kinematického měření
s "on-the-tly" způsobem řešení ambiguit stojí dalších
126 tis. Kč (ceny bez DPH). Je na případných zájemcích uvážit, zda je to přiměřená cena za názornost programu a pohodlí jeho ovládání.
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[4] User's Manual to TOPAS Turbo Software Version 3.3. Revision B. Německo, Hohenkirchen-Siegertsbrunn,
terraSat
GmbH 1993.
[5] NOVÁK, P.-KARSKÝ,
G.-SKOŘEPA,
L.: K přesnosti
GPS technologie na velmi krátkých základnách. Geod.
a kartogr. obzor, 40(82), 1994, č. 10, s. 227-231.
[6] Geodimeter. Ceník aparatur Global Positioning System.
[Leták českého zastoupení u firmy Geoline.]5. května 1994.
[7] NOVÁK, P.-KARSKÝ,
G.: Zpracování GPS sítě nultého
řádu (Řešení 1993.) Geod. a kartogr. obzor, 40(82), 1994,
č. 9, s 183-189.

Lektoroval:
Ing. LeoA Mervart,
katedra vylií geodézie FSv tVUT v Praze

Mezinárodní regionální
geografická konference

UGI

O významné mezinárodní regionální geografické konferenci UGI, pořádané poprvé v Praze ve dnech 22.-26. srpna 1994,
jste se asi již dověděli z denního tisku. Součástí konference
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[I] Geotracer GPS Software (Version 1.1). User Manual. Danderyd, Švédsko, Geotronics AB 1994.
[2] Geotracer System 2000. Post Processing Software. [Firemni
prospekt.] Danderyd, Geotronics AB 1994.
[3] Geotracer System 2000. Technical specifications 12 Channel Digital Receiver system. [Firemní prospekt.] Danderyd,
Geotronics AB 1994.
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byla výstava map, na které se prezentovalo pod logem Zeměměřického úřadu rovněž státni mapové dílo, konkrétně základní mapy v celé měřítkové řadě.
Ing. Petr Skála,
ČÚZK
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Výzkumný

Čtyřicet let VÚGTK

Ing. Ladislav Skládal, CSc.,
ústav geodetický, topografický
a kartografický,

Zdiby

V roce ~99~ dovr~il Výz~u~ný ústa~ g~odetický, t.opografický q kartografický (VÚGTK) čtyřicet let své činnosti zaměřené na výzkum
a ~echmcky roz~oJ geodezle, geodetlcke astronomie, geodeticke gravimetrie, topografie, pozemni a letecké fotogrammetrie, dálkového
pruzkumu ~em~, ~.artografie a kartografické polygrafie, evidenci nemovitostí (později katastru nemovitostí) a dokumentace.
UplynulJIch cty~'cet, let rozsáhl~.a plodné, činnosti vědeckých a technických pracovniků VÚGTK. jako jediného, celostátního (do
r. 1970) vyzkumneho ustavu pro vyse uvedene obory, možno rozdělit do tří období:
1. Zřízení a budování ústavu v období 1954-1969
2. Činnost ústavu v období 1970.-1989,
'
3, Současné a budoucí úkoly VUGTK (období 1990-2000).

I. I Přípravné
období
Založení ústavu v rámci samostatného resortu pro geodézii
a kartografii zřízeného v roce 1954 předcházelo
období
1945-1953, kdy se po II. světové válce budovalo znovu z trosek národn! ~ospo?ářství a kdy se s velkou intensítou obnovíly
snahy mezlValečne generace geodetů a kartografů o zřízeni
cen~~ální organizace p.r~ obor geodézie a kartografie.
JIZ v roce 1945 se minIstr vnitra ČSR postavil za snahy mnoha .zeměměřických
odborníků zachovat Zeměměřický úřad
(ZU), který sice vznikl v době nesvobody (1942), ale byly
v něm soustředěny aktivity a pracovníci bývalého Zeměpisnéh? ústavu, ~rani~~ího oddělení M,inister~tva vnitra, triangulačnI, kan~~lare MInIsterstva financI, oddelení budování výškovych Sltl a od roku 1943 zřízeného Katastrálního měřického
úřadu.
Významný.m krokem k rozvoji zeměměřictví bylo přijetí zákona o ve,řejnét.TIvyměřov~ní a mapovápí (Zeměměřický zákon), ktery byl jednomyslne schválen v Ustavodárném národním shromáždění dne 16. dubna 1948.
Tak byl učiněn další krok k soustředění státní zeměměřické
~Iužby a vytvořeny předpoklady pro výzkum a vývoj prací spojených s budováním celostátních geodetických sítí a státního
mapování v měř. 1:5000.
Dalším krokem bylo přijetí vládního nařízení Č. 43/1950
Sb., jí1)lŽ byl zřízen Státní zeměměřický a kartografický ústav
(SZKU) se sídlem v Praze, jehož ředitelem byl ustanoven
Ing. Vladislav Sachunský.
K .výše uved~ným organizačním opatřením, které zvýšily
presttž zeměměřtčů ve státě, je třeba přičíst i zřízení samostatné Zeměměřické fakulty na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) podle vládního nařízení Č. 98/1953 Sb., ze dne
27.11. 1953. Děkanem nově zřízené fakulty byl jmenován prof.
dr. Ing. J~sef ~o~m, DrSc. V krátké době pak mnozí z jejích
absolventu zaujah významná postavení v nejrůznějších zeměměřických organizacích, včetně VÚGTK.
I. 2 Zřízení
resortu
ÚSGK
Dlouholeté snahy o s9ustředění zeměměřických činností byly
splněny vytvořením Ustřední správy geodézie a kartografie
(USGK) podle vládního nařízení Č. 1/1954 Sb., ze dne
23. ,12. 1953, )ak? centrálního orgánu v bývalé ČSR, k zabezpečenI geodetlckych, topografických
a kartografických
prací
~včetně jejich výzkumu). Prvním jejím předsedou byl vládou
jmepován Ing. Jaroslav Průša, který se velkou měrou o ustavení USGK zasloužil.
. Na Slovensku vykonávala ÚSGK svou působnost prostřednIctvím oblastního orgánu - Správy geodézie a kartografie na
Slovensku (SGKS).
Prvním předsedou SGKS byl jmenován Sborem pověřenců
Ing. Karel Bartoš (viz § 3, odst. (I) vládního nařízení Č. 1/1954
Sb.),
I. 3 Zřízení
VÚGTK
Ministr místního hospodářství
J. Kyselý listinou ze dne
23, 1. 1954 zřídil v souladu s vládním nařízením Č. 1/ 1954 Sb.,
VUGTK a stanovil pro něj řadu úkolů, zejména pak:
- řešit v oboru geodézie a kartografie problémy významné
pro národní hospodářství a pro jiné důležité zájmy státu,

- spolupracovat v tomto směru s příslušnými domácími a zahraničními institucemi,
- soustřeďovat a využívat celostátní literární a mapovou dokumentaci v oboru geodézie a kartografie,
- sledovat nové vymoženosti a pokroky v tomto oboru i v cizině,
- přen.áše! zí?kané po~natky a z~ušenos~i do provozní praxe.
PrVnIm redltelem VUGTK byl jmenovan předsedou USGK
Ing. Dr. František Brož.
K úk<:lů~ formulovaným ve zřizovací listině VÚGTK, který
byl zalozen jako resortní výzkumné pracoviště, přibyly v následujících letech další úkoly.
Byl to zc:jména základni výzkum v oboru geodézie, protože
tento !1ezajlšťo,:alo v bývalé ČSR, žádné pracoviště Českoslovt.;nske akademlt; věd (CSA V). VUGTK byl tímto úkolem poveřen ze strany USG K v r. 19,57[2]. Jeho plný rozvoj se datuje
od roku 1965, kdy byla do VUGTK převedena Geodetická observatoř Pecný (GOP).
1.,4 Plnění
výzkumných
úkolů
v prvních
letech
VUGTK
V.prvn~m roce své exístence měl VÚGTK celkem 40 pracovniku, z nIchž bylo 14 vysokoškolsky vzdělaných. Do konce roku
1958 (v průběhu 5 let) se zvýšil počet pracovníků sice jen o 4
pracovníky, avšak zlepšila se podstatně skladba: vysokoškolsky vzdělaných bylo 22 (z toho 8 s vědeckou kvalifikací), středoškolsky vzdělaných bylo 10 a ostatních 12.
Od samého počátku se pracovníci ústavu snažili o zvyšování
technické úrovně provozních geodetických a kartografických
prací a rozvoj vědeckých poznatků v oboru geodézie a kartografie. V tomto období bylo zpracováno 81 úkolů na nichž se
podíleli zejména: J. Adámek, F. Brož, M. Burša: M. Cimbálník, B. Delong, H. Hamerská, L. Honti, L. Kanda, B. Kruís, V.
Krumphanzl, K. Kučera, K. Neubert, I. Pakostová, V. Pichlík,
O. Plachý, K. Tomsa a O. Válka.
Jednotlivá oddělení VÚGTK byla zaměřena zejména na:
- Geodetickou astronomii, která byla rozvíjena především na
Geodetické observatoři Pecný v rámci stálé časové a šířkové
služby a v rámci pozorování umělých družic Země;
- Teoretickou a družicovou geodézii. Výzkumy na úseku teoretické geodézie byly spojeny zejména s převodem Čs. trigon~metrické sítě v S-JTSK do mezinárodního systému S-42,
dale pak s převedením výšek nivelační sitě z ortometrických
na normální výšky;
- Fotogrammetrii a mapování. Od počátku roku 1956 byla tomuto výzkumu věnována mimořádná péče, neboť na jejich
výsledcích závisely rozsáhlé provozní práce (technologie topografického mapov.ání v mě.řitku I :IO 000, v pozdějších letech pak technologie technIckohospodářského
mapování
v měř. 1:1000, 1:2000);
- Evidence nemovitostí. V prvních počátcích automatizace
v této oblasti to byla aplikace děrnoštítkových výpočetních
strojů, v pozdější době pak využití sálových počítačů;
- Inženýrskou geodézii, která byla zaměřena na využití elektronickýc~ dálkoměrů a gyroteodolitů, zejména pak na
te~hnologle u~latnění ,ge?dézie na velkých stavbách (např.
vystavba mostu, vodnI dIlo Slapy, vodovod Želivka-Praha
papírny ve Štětí, atd.). V tomto oddělení se koncipovala vel:
k~ díl?, jako nap~.: tvorba technické mapy města, geodeticke prace na prOjektované a posléze budované podzemní
dráze v Praze;

1995/10

Geodetický a kartografický
ročník 41183, 1995, číslo 1

- Kartografii a kartografickou polygrafii. Světového ohlasu
dosáhl výzkum Jednotné soustavy školních kartografických
pomůcek. Mnohé výsledky výzkumu pro optimální vyjádření a znázorněni nejrůznějších jevů byly uplatněny při tvorbě
a vydání Národního atlasu ČSSR a Atlasu čs. dějin.
I. 5 Ostatní
činnosti
VÚGTK
Od počátku existence ústavu byla budována rozsáhlá knihovna celoodvětvového významu, ke které se postupně přiřazovala činnost dokumentační a překladatelská, úsek technického
rozvoje a činnost studijní a propagační. V pozdějších letech
bylo ustaveno Oborové středisko vědeckotechnických
a ekonomických informací a propagace (OBIS), které metodícky řídilo Základní informační střediska (Zl S), v resortních organizacích. OBIS vydával dokumentační publikace, které v relativní úplnosti pokrývaly informační zdroje domácí a světové odborné geodetické a kartografické časopisecké i knižní literatury.

K rozšíření experimentálních možností ústavu byla postupně vybudována řada laboratoří. Z malé mechanické dílny bylo
během krátké doby vytvořeno Oborové vývojové středisko
(OVS), které zabezpečovalo vývoj unikátních přístrojů a zařízení pro řešení výzkumných úkolů i pro provozní praxi a zabezpečovalo malosériovou výrob,u drobných přístrojů a pomůcek pro organizace resortu USGK. V prvním desetiletí
VÚGTK byly vyvinuty též složitější přístroje, jejichž sériovou
výrobu měly převzít výrobní závody. Bohužel se tak nestalo,
a proto zůstaly tyto přístroje ve stádiu prototypu, např. první
automatický koordinátograf,
malý elektrooptický dálkoměr,
tyčový autoredukční dálkoměr, první polní registrátor dat atd.
Pro speciální účely vyvinulo a vyrobilo OVS několik exemplářů astrolábu Cirkumzenitál, které došly dobrého uplatnění
u nás i v cizině.
1.6 Plnění
výzkumných
úkolů v letech
1959-1969
.
V letech 1959-1969 bylo ukončeno a publikováno dalších 284
výzkumných a s~udijních prací [3]. Všechny jsou uloženy v knihovně ODIS VUGTK a jsou k dispozici odborné veřejnosti.
V r. 1968 měl VÚGTK celkem 120 pracovníků, z nichž bylo
45 s vysokoškolským vzděláním (z toho 15 s vědeckou kvalifikací), dále pak 31 se středoškolským vzděláním a ostatních 40.

První trigonometrický bod
na území ČSR

Brněnský geodet, Ing. František Hlaváč (1912-1993), bývalý
hlavní geodet pro město Brno, prostudoval a zpracoval v roce
1982 velmí podrobně historii nalezení, rekonstrukce a pamětního
označení prvního trigonometrického bodu na území Československa v Brně-Soběšicích. Výsledky své práce publikoval v r. 1983
v časopise Dějiny věd a techniky [IJ, ze kterého jsou vybrány
a upraveny následující pasáže. Další informace lze najít v [2].
Kolumbova námořní výprava v roce 1492 a výsledky Magalhiiesovy cesty kolem světa v letech 1519-1522 potvrdily názoryo kulatosti Země. Nově objevené světadíly, ostrovy a pevniny bylo třeba zaměřit, zmapovat a určit jejich správnou polohu
na zeměkouli. Tím byly oživeny po staletí dřímající snahy o určení přesných rozměrů Země. Z historíe víme, že se o to pokoušeli - a níkoliv neúspěšně - jíž ve starověku řečtí učenci
Eratosthenes (276-194 př. Kr.) a Poseidónios (kolem r. 100
př. Kr.) a po nich ve středověku Arabové, navazujíce na učence řecké, egyptské a indické.
V novověku k podstatnému vyřešení problému určení rozměrů Země přispěl koncem 17. stol. vědecký spor mezi I. New-
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K dřive již vzpomenutým pracovníkům je třeba uvést následující vědecké a technické pracovníky, kteří se zejména podíleli na výzkumných, studijních a vývojových úkolech:
Brož, J., Fučík, V., Hašek, A., Herda, M., Hloušek, P., Horák, J., Hiibner, V., Charamza, F., Chvátal, J., Karský, G., Koláčný, A., Komárek, V., Loyda, L., Meissler, A., Maršík, Z.,
Michal, J., Musílek, J., Navara, P., Neumann, J., Patočka, B.,
Pospíšil, V., Přibyl, J., Rajchl, J., Rambousek, J., Roule, M.,
Samková, J.\<Skládal, L., Slaboch, V., Sokolí k, B., Synek, 1.,
Šetková, L, :silar, F., Šíma, J., Šimon, Z., Štorkán, F., Trlifaj,
F., Váchal, M., Volfík, B., Vondrák, J., Vyskočil, P. a další.
Výrazným podílem na plnění úkolů se podíleli odborní
a techničtí pracovníci, např. V. Berger, E. Červenková, V. Dušková, J. Homolka, Z. Karská, F. Keř, J. Křížek, R. Mařanová,
D. Polášková, O. Semerák, L. Tajšl, V. Teršová, J. Tomsa, J.
Vaňková, M. Zeman a další.
I. 7 Publikační
činnost
V průběhu let 1954-1969 publikovali pracovnicI VÚGTK
v odborných domácích a zahraničních časopísech řadu vědeckých a odborných pojednání o řešeni geodetických a kartografických problémů. Značná část jich byla uveřejněna,! Geodtickém a kartografickém obzoru, v prvních letech VUGTK též
v Qeodetickém a kartografickém sborníku.
Uplný přehled publíkovaných vědeckých a oqborných pojednání je uveřejněn ve Výročních zprávách VUGTK, které
jsou zájemcům k dispozici v OOlS VUGTK.
I. 8 Mezinárodj1í
spolupráce
Mnozí členové VUGTK v období 1954~ 1969 zastávali významné funkce v domácích i zahraničních odborných organizacích:
~ Mezinárodní geodetické asociaci (IAG), např. M. Burša byl
až do října 1967 prvním tajemníkem V. sekce IAG,
- Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG),
- Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti (lSP), např.
v letech 1968-1972 byl L. Skládal II. viceprezidentem ISP,
- Mezinárodní kartografické asociaci (ICA).
Téměř úplný přehled. o těchto aktivitách je rovněž uveden ve
Výročních zprávách VUGTK.

tonem a G. Cassinim-otcem a J. Cassinim-synem, týkajicí se
především tvaru Země, která do té doby byla považována za
přesnou kouli. Newton na základě fyzikálních zákonů teoreticky dokázal, že Země nemá a nemůže mít pravidelný tvar koule, ale že je na pólech mírně zploštělá. K témuž závěru dospěl
i Ch. Huyghens (1629-1695), vynikající fyzik, astronom a matematik. Naproti tomu Cassiniové, opírajíce se o vlastní měření, vystoupili s tvrzením, že Země není zploštělá u pólů, ale
podél rovníku (tj. má tvar citronu).
Dlouholetý vědecký spor mohl být rozřešen jen přesným
astronomickým a trigonometrickým měřením na různých místech zeměkoule. Toho se ujala francouzská AkademIe, která
k určení délky I stupně poledníkového oblouku zorganizovala
v letech 1735 a 1736 dvě vědecké výpravy: první expedice změřila délku poledníkového stupně pod rovníkem v Peru, druhá
prováděla stupňová měření v polárních krajinách Laponska.
Výsledky peruánského a laponského stupňového měření daly za pravdu Newtonovi, neboť jimi bylo zjištěno, že poledníkový stupeň poblíž pólu je skutečně asi o 1116 m delší než na
rovníku a že tedy Země má tvar elipsoidu, na pólech zploštělého.
Stupňová měření, započatá ve Francii a rozšířená do jiných
kontinentů, měla však i jiný příznivý význam - podnítila vědce a panovníky jiných států k podnikáni vlastních stupňových
měření, neboť právě ona spolu s triangulací mohla vytvořit základy k podrobným státním mapováním, potřebným pro prudký hospodářskotechnický
rozvoj zemí i pro účely vojenské.
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Z řady stupňových měření, konaných v různých zemích
a světadílech, nás zajímá to, které bylo provedeno na části bývalého Rakousko-Uherska,
nyni územi České republiky, respektive území Moravy a města Brna.
Také rakouská císařovna Marie Terezie pod vlivem francouzských stupňových měření nechtěla zůstat pozadu za ostatními panovníky a na návrh astronoma, matematika a filosofa
K. J. Boskoviče a kancléře V. A. Kounice pověřila tehdejšího
ředitele videňské jezuitské hvězdárny P. Josefa Liesganiga
(1719-1799) určením délky jednoho stupně na poledníku vídeňském.
P. J. Liesganig pro tuto práci, započatou v roce 1759, vybral
otevřený terén mezi Brnem, Vídní, Stýrským Hradcem a Varaždínem, v němž vytyčil řetězec 22 trojúhelníků podél poledníku
vídeňského v rozpěti asi tří šířkových stupňů. Za vrcholové body volil většinou kostely, kaple nebo objekty postavené n,! vyvýšených místech a nevyžadujíci zvláštní signalizace. Uhly
v trojúhelnících měřil tzv. kvadrantem o poloměru 0,79 m se
dvěma dalekohledy. Řetězec úhlově vázal na přímo zaměřenou základnu u Vídeňského Nového Města o délce 12158,075
m. Později v průběhu prací zaměřil P. J. Liesganig ještě další
(kontrolní) základnu na Moravském poli. Zeměpisnou šířku
jezuitské hvězdárny ve Vidni určil již dřive v r. 1758. Pro orientaci řetězce měřil astronomické azimuty na Slunce. Zeměpisné
šířky určoval astronomicky zvláštním přístrojem (tzv. sektorem) v Soběšicích, Brně, Štýrském Hradci, Varaždině i na dalších mistech. Z geodetických souřadnic vrcholů a k nim příslušných zeměpisných šiřek - po promitnuti na vídeňský poledník - bylo možno ze vzdálenosti a amplitud vypočitat délku jednoho stupně v různých zeměpisných šířkách na daném
poledníku.
První zprávu o svých stupňových měřeních zveřejnil P. J.
Liesganig v r. 1768 v londýnských Phi/osophica/ Transactions.
Konečné výsledky měření publikoval pak v r. 1770 v latinském
spise Dimensio graduum Viennensis et Hungarici peracta
a Joseph
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Výsledky Liesganigova měření byly však již za jeho života
i po jeho smrti zpochybňovány a různě posuzovány. Před blížícím se 200. výročím Liesganigovy práce pojala vídeňská geodetka Paula Embacherová záměr Liesganigovo stupňové měření pokud možno prověřit a otázku přesnosti zodpovědět. K tomu bylo třeba Liesganigovy body (vrcholy trojúhelniků) v terénu vyhledat, identifikovat, znovu zaměřit, vypočítat a nové výsledky porovnat s původními.
P. Embacherová se svého úkolu na území Rakouska, v úseku od Vidně k Varaždínu (Chorvatsko), zhostila velmi svědomitě a přišla k závěru, že Liesganigovo měřeni bylo pečlivé
a odpovídající úrovni jeho francouzských současníků; našla
však hrubou chybu v jednom z trojúhelníků, kterou vysvětluje
záměnou cílů při observaci ve složitém, kopcovitém terénu.
Tato chyba způsobila stočeni jižní části řetězce a chybné určení souřadnic posledních čtyř bodů. Doporučila obdobné prověření řetězce v části severní. Domnívala se, že v moravské
části je zachován jen jeden identický bod, hrad Špilberk v Brně.
Podnícen studií P. Embacherové si prověření Liesganigova
měření na Moravě vzal za úkol moravský geodet Alois ~iimek
(1883-1967),
který k tomu měl všechny odborné i osobní
předpoklady. Ze spisů Liesganigových bylo známo, že počátečním bodem jeho stupňového měření na Moravě byla věž kapličky sv. Kříže v katastru obce Soběšice, severně od Brna, na
zalesněném vrchu Ostrá horka, který je na novějších mapách
označen jako trigonometrický bod "Strom", kóta 404 m. Dalšími vrcholy t.rojúhelníkového řetězce byly dvě kaple: sv. Antonín u obce Ujezd u Brna (asi 15 km jv. od Brna) a sv. Peregrin
u obce Ořechov (asi 12 km jz. od Brna). Uvedené tři kaple tvořily první (podle číslování od jihu poslední) trojúhelník řetězce, označený č. 22. Dalšími body na Moravě směrem k jihu
byly vrcholy Leskoun (u Mor. Krumlova) a Děvín (Pavlovské
vrchy). Ty tvořily trojúhelníky č. 20 a 21. Z Děvína a Leskouna
vedly pak záměry do Rakouska na trigonometry Oberleis
a Schrick, tvořící trojúhelníky č. 18 a 19. Přímému optickému
propojení ze sv. Kříže na jih bránil terén, proto později P. J.
Liesganig zvolil mezibod na hradě Špilberku (obr. I).
Na počátku průzkumu v roce 1954 byl stav následující:
Kaple sv. Kříže byla v r. 1786 zbořena a její poloha v terénu
byla neznámá. Kaple sv. Antonína byla zbořena v r. 1814, ale
na žádost francouzské vlády, jako významná památka, byla
v r. 1863 obnovena na původním místě (císař Napoleon výstřelem od ní zahájil v r. 1805 bitvu u Slavkova a odtud také sledoval boje v jejich konečné fázi). Zachována zůstala jen kaplička

sv. Peregrina. Ze spisů Liesganigových bylo známo, že za trigonometrický bod na Špilberku byl zvolen komín, nebylo však
známo, o který z řady komínů jde, což bylo možno zjistit jedině novým úhlovým měřenim. Dále bylo známo, že P. J. Liesganig mezi sv. Křížem a Soběšicemi v trati Loučky přímo zaměřil
základnu o délce 256,025 m, ze které úhlovým měřením nepřímo určil vzdálenost kaple sv. Kříž-panská
hospoda v Soběšicích (685,77 m). Astronomickým měřením na Slunce na půdě
panské hospody orientoval jednak spojnici sv. Kříž-hospoda
a tím také počátek řetězce, jednak z rozdílů azimutů a vzdálenosti vypočítal zeměpisné souřadnice věže kaple sv. Kříže, počátečního bodu řetězce.
Prvním úkolem pro další postup Šimkovy průzkumné práce
bylo tedy najít na Ostré horce u Soběšic polohu kaple, respektive její střed.
Kaple sv. Kříže byla vystavěna v letech 1716-1718 podle
plánů jezuitského provinciála Millera proslulým brněnským
stavitelem Mořicem Grimmem. K jejímu zboření - v souladu
s císařským patentem z r. 1772 - došlo v roce 1786. Historií
kaple se potom zabývalo několik brněnských kulturních pracovníků; v letech 1920- 1922 byly pokusy o nalezení jejích základů bezvýsledné.
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K nalezení základů kaple použíl A. Šimek jednak metody zpětného vytyčení bodu z Liesganigových úhlů,jednak vypočtených
vzdáleností z kartometrických
souřadnic bodů, odsunutých
z katastrálních map. Výsledky trigonometríckých měření v trojúhelnících sv. Peregrin-Děvín-Leskoun
a sv. Antonín-Děvín-sv. Peregrin potvrdily totožnost bodů i správnost Líesganigova úhlového měření. Dále A. Šimek identifikoval Líesganigovo astronomické stanoviště na půdě bývalé panské krčmy v Soběšicích ze zachovalého průčelí a jihovýchodního rohu původní
budovy a pomocí údajů nalezených v knize kupních smluv.
V prvním přiblížení základů kaple sv. Kříže vypočítal A. Šímek pravoúhlé souřadnice středu kaple řešením Liesganigova
trojúhelníka a vytyčil jeho polohu v terénu (bod označil LI). Ve
vzdálenosti 1,60 mjižně od tohoto bodu nalezl pod drnem trigonometrický kámen (označ. St), zasazený tam údajně městským
zeměměřičem na místě původního kamene s poškozeným nápisem, existujícím ještě v r. 1907. Kolem bodu LI v rozsahu půdorysu kaple (podle zmíněného Millerova plánu) bylo hledání základů kaple neúspěšné. Mezitím bylo z archivních materiálů brněnských jezuitů zjištěno, že kaple na Ostré horce stála asi uprostřed mezi dvěma terénními kupami. Bylo tedy sondováno asi
13 m na západ od bodu LI a tam v hloubce 0,60-1,50 m bylo
objeveno základové zdivo kaple. Postupně pak odkryli členové
tehdejšího Místního národního výboru Soběšice v roce 1958 celé základy kaple ve tvaru maltézského kříže (obr. 2).
Odkryté základy byly očištěny, ofotografovány a zaměřeny.
Přitom se ukázalo, že kámen "St", vzdálený od středu kaple
13,47 m, leží přesně vose kaple, takže tento bod byl pravděpodobně Liesganigovým excentrickým stanoviskem pro geodetické měření.
Po nalezení středu kaple a úhlovém zaměření bylo možno
z jižníků stran v trojúhelniku sv. Kříž-sv. Antonín-sv.
Peregrin porovnat úhly Simek-Liesganig.
Malé odchylky potvrdily znovu identitu všech tří bodů. Zbývalo prověřit vzdálenost
sv. Kříž-panská
ho~oda Soběšice, která podle P. 1. Líesganiga byla 685,77 m. Simek provedl kontrolu trigonometricky
z bodů sv. Kříž a Strom a vypočítal vzdálenost 685,58 m. Diference 0,19 m potvrdila rovněž identitu nalezených bodů. Při
dalším měření byl identifikován také komín na hradě Špilberku, který volil Liesganig za další trigonometrický bod.
Odkrytí základů kaple sv. Kříže a nalezení prvního trigonometrického bodu na území Československa bylo oznámeno
tehdejší Ústřední správě geodezie a kartografie v Praze, která
v červenci 1959 pověřila svého zástupce, aby zařídil vše po-

třebné pro trvalé označení středu kaple žulovým kamenem.
V řijnu 1960 byl na určené místo do středu bývalé kaple zasazen podzemní stabilizační kámen a nad něj žulový pamětní
hranol o rozměrech 40 x 40 x 160 cm se dvěma bronzovými
pamětními deskami. Na jedné z nich je nápis: Střed kaple. První trigonometrický bod na území ČSR, zaměřený Dr. J. Liesganigem r. 1759. Nové označení bodu provedla Geodetická služba
CSR 200 let po jeho vzniku. Na druhé desce je napsáno: Střed
kaple Sv. Kříže z r. 1718. zbořené r. 1786. Při odkrývání jejích základů r. 1958 spolupracovali za odborného vedeni ing. AI. Šimka
a Dr. Lad. Bartoše z Brna soběšičti občané.
Rovněž byla vytyčena a označena drny vnitřní strana základů kaple.
Průzkumná, kontrolní a studijní práce A. Šimka, provedená
v moravské části Líesganigova řetězce stupňového měření z let
1759-1768 je velmi záslužná a významná. V návaznosti na
práci Šimkovu i Embacherové analyzoval Líesganigovo měření v r. 1968 znovu prof. 1. Vykutil z Vysokého učení technického v Brně, který doplnil Šimkovy závěry novými srovnáními
a početními důkazy. Publikovaná měření a rozbory Embacherové, Šimkovy a Vykuti lovy, které se v závěrech shodně doplňují, dávají podstatnou, i když ne úplnou, odpověď na vědeckou otázku, po 200 let diskutovanou, do jaké míry měřil P. 1.
Liesganig správně. A díky pečlivosti a ríli Ing. Františka Hlaváče známe podrobně také celou hístoni nalezení, rekonstrukce a pamětního označení prvního trigonometrického bodu na
území ČSR v Brně-Soběšicích.
Dnes je katastrální území Soběšice územní součástí města
Brna a žulový památník na zalesněném kopci Ostrá horka nad
Brnem připomíná věčné úsilí vědy a techniky poznat, zobrazit
a ovládnout planetu Zemi.
Ing. Helena Ryšková.
Geodezie Brno. a. s.
LITERATURA:
[I] HLAV ÁČ, F.: Nalezeni, rekonstrukce a pamětní označení
prvního trigonometrického
bodu na územi ČSSR v BrněSoběšicích 1954-60. In: Dějiny vědy a techniky, 1983, str.
219-228.
[2] HLAV ÁČ, F.: První trigonometrický bod (Liesganigův) na
území ČSFR - státní kulturní památkou. GaKO, 36 (78),
1990, č. 12, s. 312-313.
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Workshopy jako doprovodný
program 17. symposia řízení
urbanistických dat

V minulém čísle našeho časopisu jsme referovali o 17. symposiu řízení urbanistických dat, které proběhlo ve dnech 6.-8.
září 1994 v Konferenčním středisku v Dípolí, situovaném v areálu helsinské Technícké university v Otaniemi, Espoo. Uvedenému symposiu předcházel na tomtéž
místě ve dnech 4. a 5. září 1994 program
pěti vesměs celodenních workshopů, které se zabývaly geografickou informací,
geografickými ínformačními
systémy a úlohou informační
technologie ve zdokonalování výkonu správy. Šlo o kvalitně
připravené odborné akce vedené profesionálně disponovanými organizátory, které se těšily zasloužené pozornosti mezinárodního auditoria. Vzhledem k tomu, že byl jejich obsah inspirativní i pro řešení některých aktuálních problémů, s nimíž se
v předmětné oblasti setkáváme v naší zemi, přinášime v následujících kapitolách jejich stručnou rekapitulaci a hodnocení.
Workshop o distribuovaných geografických databázích
Laurini (Francie) jako organizátor workshopu objasnil klíčové
místo distribuovaných bází geografických dat v příštím rozvoji
geografických informačních systémů a upozornil, že již za několik málo let se bude na izolované, autonomní geografické
databáze pohlížet jako na dinosaury neschopné vyrovnat se
s aktuálním společenským posláním. Uvedl nosné přednosti
distribuovaných databází a upozornil i na úskalí jejich vytváření a fungování. Poskytl základní definice a klasifikace těchto
databází a vymezil zvláštnosti, kterými se geografické databáze
odlišují od bází negeografických dat.
Dále pak organizátor informovalo
podstatných pravidlech
platných pro racionální budování distribuovaných
databází
a vysvětlil význam datového slovníku v jejich prostředí. Věnoval se rozmístění dat ve stejnorodých databázích a problémům
integrace nestejnorodých databází. Objasnil základní aspekty
architektury klient-server
a význam normalizace dotazovacího jazyka a dalších technologických nástrojů. Upozornil na
rozhodující úlohu systematické správy distribuovaných databází a vysvětlil význam integrace jejich schémat, meziorganizačních protokolů a dalšího sjednocujícího instrumentária.
I když na jedné straně zašel výklad v některých svých částech do přílišných podrobností (např. řešení sémantických
a topologických nesouladů na styku územní působnosti dvou
spolupracujících databází ap.) a na druhé straně pak nepostihl
některé věcně relevantní skutečnosti (např. nevhodnost SQL
dotazovacího jazyka pro prostorově orientované úlohy a aktuální formování prostorově specializovaného dotazovacího jazyka ap.), vcelku se vyznačoval systematičností a poskytl kompetentní přehled o pojednávané problematice. Odborně opodstatněný přístup k jejímu řešení představuje také významný
aspekt současného rozvoje našich informačních aktivit a náplň
workshopu k němu poskytla nemálo praktických návodů.
Workshop o zakládání městských ínformačních systémů
ve východní Evropě
Linkola (Finsko) si jako organízátor workshopu přizval k naplnění jeho programu sedm autorů z různých zemí. Saj (Rusko)
se zabýval systémy správy dat o městě a jejich vývojem na příkladu Petrohradu. Popsal základní strategii vytváření pozemkového katastru přijatou Výborem pro pozemkové zdroje Ruské federace a jejich správu a Správou pozemků města Petrohradu jako základ tří fázové pozemkové reformy. Uvedl konceptuální model databáze pro katastrální střediska. Vyslovil
přesvědčení, že Petrohrad má příznivé podmínky pro vytvoření jednoduchého katastru nemovitostí a že jeho příklad může
být katalyzátorem urychlení prací na zdokonalení příslušného
legislativního rámce a na celkové komputerizaci správy pozemků v Rusku. Toropainen (Finsko) navázal na toto vystoupení soubornou informací o katastrálním pilotním projektu

pro Petrohrad, kterým na příslušných rozvojových pracích participuje jeho firma Plancenter Ltd.
Dále pak Hansen a Haldrup (Dánsko) uvedli sdělení o aktivitách své firmy Kampsax-Geoinformation
Ltd., týkajících se
vývoje systémů správy pozemkově orientovaných dat v postsovětských státech Pobaltí. Objasnili jejich význam pro zdárné
zvládnutí reformních úkolů souvisejících s restitucemi a privatizací a zároveň přiznali obtížnost jejich racionální výstavby
v podmínkách legislativně i organizačně ne~tabilního prostředí. Nicméně přislíbili prokázat svým řešením dané problematiky možnost překonání přetrvávajících překážek a navrhnout
vybudování kvalifikovaného systému správy pozemkově orientovaných dat. Jejich příspěvek pak doplnila vystoupení Aarelaida (Estonsko) se stručným popisem stavu vývoje víceúčelového katastru pro město Talin a Otta a Odratse (Estonsko) se
zprávou o záměrech na vybudování Informačního systému
státní správy Estonska a problémech, se kterými se na cestě za
svou realizací setkává.
Program tohoto workshopu přinesl přesvědčivé doklady
o expanzi soukromých západních firem s vlastní technologií
a know-how do pro ně zcela neznámého prostředí a o jejich
tendenci generalizovat zde získané první poznatky na všechny
postsocialistické země, která je zavádějící a nemá ani zdaleka
reálné opodstatnění. Zároveň potvrdil naprostou absenci účasti našich soukromých firem, jakož i participace dalších vyspělejších postsocialistických
zemí - jež jsou s podmínkami
v postsovětských státech lépe seznámenyv této soutěži
o mezinárodní obchod s poznatky a technologií, což lze sice
vysvětlit dostatkem tuzemských komerčních příležitostí, ale
možná se na tomto jevu podílí i jístá podnikatelská krátkozrakost.
Workshop o elektronické výměně dat a společném využití
geografické informace
Rainio a Ahonen (Finsko) ve funkci organizátorů workshopu
informovali o státní strategii Finska v oblasti geografických Informačnich služeb. Identifikovali mapy a registry jako zdroje
geografických dat, existující na jedné straně a aplikační činnosti, které manifestují společenskou potřebu těchto dat a vyvíjejí se na straně druhé. Ukázali, že se jedná o dvě strany
jednoho procesu uspokojování informačních potřeb, který může být optímálně realizován elektronickou výměnou geografických dat. Bylo objasněno, že hlavními složkami geoinformační
služby založené na elektronické výměně dat jsou informační
systémy dodavatelů dat, uživatelské aplikace, datová síť a geografická data.
Její hlavní přínos spočívá v tom, že uživatelé nemusí kopírovat celé zdrojové databáze a zabezpečovat jejich údržbu, ale
prostě vyšlou dotaz na požadovaná data a právě jen tato data
v aktuálním stavu okamžítě pro svou potřebu elektronickou
cestou obdrží. K racionálnímu výkonu této služby je nezbytné
cílevědomě vybudované zázemí. Jeho organickou součástí jsou
příslušné technické normy. Autoři popsali obecný třívrstvý
model elektronické výměny geografických dat jako základu
pro tvorbu těchto norem, přičemž upřesnili, že tyto tři vrstvy se
týkají transportu dat, reprezentace dat a obsahu dat. Návazně
pak identifikovalí mezínárodní i finské národní normy a doporučení, které se v této věcné oblasti uplatňují.
Autoři poukázali na význam a specifiku popisu dat a jejich
adresace a jako základní služby označí li překlad, dotaz a aktualizaci. Dále se pak zabývali zavedením společného využívání
geografické informace a v souvislosti s tím upozornilí zejména
na význam podpory norem, ověřování a specifikaci informačních produktů, průzkum informačního trhu a vytváření společných podníků, jakož i harmonizace dat a služeb. Na praktickém příkladu bylo posléze demonstrováno společné využití
geografických informací a pozornost přitom zaměřena zvláště
na adresáře dat a popísné nástroje, na překladače a interpretátory dotazů pro elektronickou výměnu dat a na uživatelské
aplíkace využívající sledované služby.
Workshop vedený přednímí finskými experty na elektronickou výměnu geografických dat byl obsahově mimořádně kvalitní a přínosný. Jeho devizou byla navýsost praktická orientace, opírající se o téměř desetileté úsilí více jak stovky odborníků, kteří - rozděleni do osmi pracovních skupin - koordinovaně hledali, ověřovali a tvořili výsledky, umožňující dnes
uvést ve Finsku služby elektronické výměny geografických dat
do rutinního provozu a tak postavit trh s nimi na špičkovou
technologickou úroveň. Také u nás je normalizace geografických dat pro jejich výměnu předním úkolem informační strategíe, ale její řešení je doposud zatíženo převažující neznalostí
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častněných lidí, informační technologie a strategie zpracování
dat.
Bylo poukázáno na to, že změny v aktivitách s~ rozdíln~ do;
týkají organizací orientujících se na svou funkCI a orgamzacI
akcentujících své cíle. Jako výraz změn lidí pak byla ze sledovaného hlediska označena zejména počítačová gramotnost,
která stále více rozděluje pracovní síly. Pokud jde o informační technologii, zdůraznila autorka její rostoucí p~rticipaci na
utváření světové politiky a jako její hlavni změny Identifikovala miniaturizaci výpočetní techniky a distribuované systémy.
V souvislosti s pojednáním změn technologie podtrhla, že organizace, která nainstaluje výpočetní systém, a;le.nez!Jlění procesy svých činností, zůstává uzavřena do stejnych mformačních bariér, v jakých se nacházela před tímto krokem. Ve vztahu ke strategii zpracování dat pak jako zásadni změny de.fino.vala zvláště tlaky vyvolané redukcí rozpočtu, poptávku klientu
po lepších službách a decentralizaci rozhodování.
.
V dalším programu bylo přehledně ukázáno, že zdokonalem
správy předpokládá realizaci nejméně čtyř hlavnich kroků,
které spočívají v definicí cílů, kritické analýze současných procesů, v nalezení nových přístupů a v jejich zavedení. Při následné zevrubné analýze současné nabidky informační technologie jako nástroje prohloubení inženýrského aspektu správy
byla určena celá plejáda technologií zahrnující sítě, architekturu klient/server,
automatizaci kancelářských prací a stolní
prostředky, rychlý vývoj aplikací, skupinový soft"Ya~e,.zobrazování a skenování, mobilní zpracování dat, multlme~la, hla;
sové systémy, geografické informační systémy, automatlzo.vane
projektování a automatizované
řízení výroby, aut~matlzace
pracovních toků a elektronická výměna dat. Analogicky byly
detailně analyzovány metody technologických strategii, určující úloha technické infrastruktury a další aspekty systematického zdokonalování správy.
Program workshopu byl výrazně poznamenán americkými
specifiky, nicméně poskytl i množství cenných obecně platných poznatků o tom, jak je. zásadní zdokonalení ~právy podmíněno nekompromisní likVidací dosavadní orgamzace a faktorů jež ji doprovázejí a jakými metodami a prostředky lze
efektivní inovace v dané oblasti cílevědomě dosáhnout. Přesto,
že byl tento workshop zaměřen velice široce, přinesl přinejmenším ucelenou metodickou osnovu pro kvalifikované hodnocení úlohy inovace technologie ve zdokonalování rozhodovacích procesů, která se jeví jako velmi užitečná základna pro
kritické hodnocení současného nekoordinovaného
zakládání
geografických informačních systémů v našich podmínkách,
pro identifikaci hlavních nedostatků tohoto vývoje a dokonce
i pro stanovení podmínek jeho nápravy.

této problematiky a zjednodušenými představami o její zvlá~nutelnosti. Finská cesta za úspěchem by tu proto mohla sehrat
úlohu následováníhodného
vzoru.
Workshop o objektově orientovaném přístupu ke geografickým
informačním systémům
Helokunnas (Finsko) jako organizátorka programu podala zevrubný úvod do objektově orientovaných přístupů ke geografickým informačním systémům. Objasnila smysl termínu objekt a zejména pojmu ge.ografi.cký o~j~kt, pod který~ s~.r~)Zumí sjednocení prostorove a atnbutove mformace pOplSUjlCIentitu na jedné straně a množiny funkcí, jež definují s!Uysll;lplné
operace nad touto entitou na straně druhé. Zároveň IdentIfikovala nekorektní použití tohoto kličového termínu v současné
praxi geografických informačních systémů. Dále pak vys~ětlila
význam zapouzdření, identity, klasifikace, relace, generalizace,
agregace, seskupování a polymorfismu jako základ~ích pojmů, s nimiž objektově orientované přístupy 'pr~cují. S~o~
úvodní přednášku uzavřela přehledem amenckych aktiVit
v normalizaci objektově orientovaných přístupů a upozorněním, že naopak technická komise 287 Evropského výbo~u pro
normalizaci, zabývající se geografickou informací, označila nedávno normalizační úsili ve sféře objektově orientovaných přístupů za předčasné.
Dále pak organizátorka workshopu přizvala k naplnění jeho
programu Newella jako zástupce Smallworld Systems Ltd.,
který představil objektově orientovaný velk01!1~řítkový geogra;
fický informační systém jmenované firmy a její programovacl
jazyk Magik a pojednal problematiku řizení geogr~fických dat
v tomto prostředí. Obdobně pak do programu přispěl Brown
reprezentující ESRI Inc., jenž popsal objektově orientovaný
stol ni geografický informačni systém své firmy, programovací
jazyk Avenue a zvláštnosti řízeni dat v. tom.t~ systému.
.
Závěrečnou část workshopu vyplml Tlamen podrobnym
sdělením o inovaci finského katastru nemovitostí, kterou' Státní zeměměřický úřad založil na efektivním uplatnění objektově orientovaného přístupu. Byla vysvětlena současná struktura
katastru s jeho oddělenou složkou prostorových dat (vektorové reprezentace hranic parcel) a složkou atributových dat o nemovitostech (údajů o vlastníkovi, druhu využiti ap.), vedených
na různých počítačových platformách. Bylo poukázáno n.a vý;
znamné funkční nedostatky této struktury katastru nemovitosti
a objasněna jeho transformace na objektově orientovaný geografický informační systém, kterou řeší projekt JAKO. Pro v.ýběr technologické báze inovovaného katastru bylo po celý jeden rok podrobováno detailní analýze a praktickým zkouškám
celkem osm systémů. Z uvedeného procesu vyšla vítězně koncepce objektově orientované databáze Smallworld a programovacího jazyka Magik.
Toto řešení slučuje prostorovou a atributovou složku katastru nemovitostí do jediné databáze a přináší řadu zásadních
zdokonalení její tvorby, manipulace, údržby a využití. Rutinní
realizace uvedené objektově orientované přestavby finského
katastru nemovitostí již byla zahájena a je jednoznačným dokladem toho, že vývoj objektově orientovaných ~atabází dospěl do stádia zralosti, která umožňuje jejich praktické nasazení. Dosavadní struktura finského katastru nemovitostí se
v mnohém podobala struktuře našeho katastru a proto lze
s o to větším porozuměním ocenit odvahu finských kolegů,
s jakou se odhodlali pro tento zásadní kvalitativní sk?k v technologické koncepci katastru a také cílevědomost, s jakou dokázali tento záměr s maximálním využitím externí profesionální podpory v neuvěřitelně krátkém čase dovést do realizační
fáze. Uvedený počin by proto neměl ujít podrobnější pozornosti našich katastrálních specialistů.

obzor

Na závěr dlužno dodat, že workshopy proběhly ve velice
dělné a přitom přátelské atmosféře, v níž byl manifestován význam vysoké profesionality jako nezastupitelné podmínky rozvoje geografických informačnich systémů. V organizování programu většiny workshopů se přitom blýskli svou odborností,
jazykovou připraveností a neokázalým projevem experti pořadatelské země, která i na této akci dokázala, že má Evropě
a světu co nabídnout.

Workshop o technologii prohloubení inženýrského aspektu
správy
Tento workshop, který organizovala Clapp (Spojené státy), byl
poněkud odlišný než ostatní uskutečněné workshopy. Netýkal
se totiž pouze geografických informačních systémů, ale šir~í
problematiky inovace správy, jehož jen jednou součástí je
změna technologie a v jejím rámcí jen jednim z nástrojů technologické inovace geografický informační systém. Posláním
workshopu bylo ukázat, že zavedení nové technologie musí
předcházet zásadní přehodnocení procesů, kterých se tato inovace týká, naznačit jak k takovéto transformaci přistupov~t
a jaké nástroje pro její uskutečnění ze současné nabídky zvolit.
Organizátorka objasnila, že prohloubení inženýrského aspektu
správy je manifestováno změnami prováděných činností, zú-
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78. nemecké geodetické dni
v Mainzi

V dňoch 21. až 24. septembra 1994 sa v Nemecku v meste
Mainz konali 78. nemecké geodetické dni pod mottom "Geodézia, tradične pokroková".
Na geodetických dňoch sa zúčastnilo cca 1580 vyslaných zástupcov z USA, Dánska, Francúzska, Holanstska, !'i~m.ecka?
Pol'ska, Rakúska, Švajčiarska a Slovenska. UčastmcI z.lskali
najnovšie poznatky o vývoji geodézie a kartografie, o geomformačných systémoch, o nových prístrojoch, o technických pomóckach a nových materiáloch.
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Rozsiahla Geo-výstava bola inštalovaná v mestskej Rheingoldhalle na ploche 4100 m', kde prezentovali firmy Leica, Nikon, Topcon, Zeiss, HHK, Geosystem,
lNTERGRAPH,
KAMPSAX GEOPLAN,
PENTAX, SOKKlA, Eurosense,
GEOSCAN, HCE, ARGUS, CalComp, Rollei, Zippel, Dataplot, RENKER a mnoho ďalších firiem to najlepšie, čo je dnes
možné ponúknuť geodetom a kartografom. Na tejto odbornej
výstave sa viedli rokovania so zástupcami firiem s ciel'om získať informácie o parametroch vystavovaných exponátov, ako
aj ponúkaných softveroch. Niektoré firmy zaujali svojimi novinkami, napr.: firma Zeiss ponúkala nové kompaktné tachymetre Rec Elta 13, Rec Elta 14 a Rec Elta 15, z ktorých najma
tachymetre Rec Elta 13 má vyšší výkon a pre používatel'a prijatel'nú cenu; firma Dataplot sa prezentovala vel'koformátovým
farebným plotrom s flexibiln}"m softverom; firma HHK-Datatechnik vyvinula špeciálny program Geograf CAD-system,
ktorý dokáže splniť požiadavky geodetov v katastri nehnutel'nosti pri digitalizácii máp; firma Hansa Luftbild sa prezentovala s novou technológiou na tvorbu digitálnej ortofotomapy.
Nemenej zaujímavé boli ukážky teórie a metodiky meraní pomocou GPS (Global Positioning System - globálneho systému určovania polohy). Najvačšiu skupinu tvorili firmy zaoberajúce sa digitalizáciou grafických podkladov pomocou skenovania a vektorizácie na výpočtových systémoch. Vystavované
boli ukážky komunálnych grafických informačných systém ov,
tvorených mapou inžinierských sietí, mapou životného prostredia, zastavovacím a dopravným plánom. Zaujímavá bol a
ponuka firmy Zippel, ktorá vyvinula špeciálne regále na mapy
a il).ý dokumentačný materiál.
Učastníci geodetických dní prostredníctvom 35. odborných
prednášok získali poznatky o aktivitách geodetov a kartografov v Európe a vo svete, o regionálnej ale aj medzinárodnej
spolupráci, najma o vplyve digitálnych technológii na všetky
oblasti geodézie a kartografie. Okrem odborných prednášok
nemenej bola zaujimavá panelová diskúsia na té mu "Ženy
v geodézii", kde skupina technických pracovníčok poukázala
na problémy žien, ktoré pracujú v štátnej správe, a to na možnosti uplatnenia v zamestnaní (ženy vo vedúcich funkciách,
pracovný čas, starostlivosť o deti a pod.).
Súčasťou geodetických dní boli aj odborné exkurzie a prehliadky pracovísk.
79. nemecké geodetické dni sa budú konať 23. až 25. augusta
1995 v Dortmunde.
Ing. Gabriela favlíková,
UGKK SR

I. Úvod
XX. kongres FlG (Mezinárodní federace zeměměřičů - Fédération lnternationale des Gométres) se konal společně s 61. zasedáním Stálého výboru FIG a 20. Valným shromážděním FlG
ve dnech 5. až 12. března 1994 v hlavním městě australského
státu Victoria v Melbourne. Odborná akce se konala ve Světovém kongresovém centru na řece Yarra, otevřeném v dubnu
1990.
II. Z (;eské republiky se kongresu zúčastnili, díky finančním
prostředkům získaným od sponzorů: Ing. Milan Klimeš, národní delegát Komise I FlG pro odborné normy a odbornou
praxi, firma Geodetickékonsultační
středisko, Brno, Horní 32,
Ing. Ladislav Skládal, CSc., Ing. Václav Slaboch, CSc., který je
národním delegátem Komise 5 FIG pro určování polohy a měření a nyní pracuje jako expert pro firmu Enemalta corp., St.
Julians, Malta, Ing. V. Slaboch byl vyslán na kongres maltskými oficiálními orgány s cílem zajistit přijetí Malty do FIG.
III. Úkoly delegace
Oficiálním nositelem členství Ceské republiky ve FIG je (;eský
svaz geodetů a kartografů se sidlem v Praze (CSGK). Učastníci
byli požádáni (;SGK o splnění následujících konkrétních úkolů (viz rezoluce z valné hromady CSGK):
a) Distribuce národní zprávy o rozvoji geodézie za období
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

1990-1994,
připravené českými národními delegáty pro
Komise O, 1,2, 3, 5.;.6,7 a 9.
Instalace expozice Leské republiky v rámci národní výstavy.
Expozice byla z podnětu Rady (;SGK realizována díky porozumění ředitele Výzkumného ~stavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK), Zdiby, Ing. Miroslava Roule, CSc.
Distribuce zprávy Ing. Ivana Pešla o současl).ém stavu českého katastru, vydan~ z podnětu předsedy CUZK, Ing. Jiřího
Símy, CSc., péčí VUGTK Zdiby.
Distribuce pozvánky na IX. Mezinárodní kongres ISM (lnternational Socíety of Mine Surveyors), pořádaný v Praze ve
dnech 18.4.-22.4.
1994.
Distribuce pozvánky na konferenci "GIS Brno 94", pořádaI!é v Brně ve dnech 28. až 31. srpna 1994.
Učast na všech zasedáních 61. Stálého výboru (SV) FlG
a 20. Valného shromáždění FlG.
V rámci finančních možností účast na odborném a společenském programu kongresu a na exkurzích.
Zastupování Slovenské republiky na zasedání Stálého výboru i Valném shromáždění na základě písemného pověření
předsedy Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografovo

Výše uvedené úkoly byly splněny a tím bylo dosaženo požadované kontinuity českého členství ve FlG. Soustavné a v zásadě úspěšné působení československých geodetů ve FlG začalo v roce 1927, kdy byla bývalá CSR přijata za člena. Podrobně je popsán průběh účasti české delegace na XX. kongresu FlG ve zprávě, která je uložena jednak na sekretariátě
CSGK, jednak v knihovně OOlS VÚGTK.
IV. Některé poznatky z 61. zasedání Stálého výboru FIG
1. Přijetí nových členů
Z 61 členských asociací bylo přitomno 46 delegací (!). Slovensko bylo zastoupeno delegací Ceské republiky (bez hlasovacího práva). Během kongresu bylo přijato dalších 8 asociací
a to:
a) Nepal Surveyor Society,
b) The Hellenic Association of Rural and Surveying Engineers
(HARSE),
c) Croatian Geodetic Society,
d) lrish lnstitution of Surveyors,
e) Ukrainian Socíety of Geodesy, Aerospace Surveying and
Cartography (USGASC),
f) The Association of Geodesy, Cartography and Remote Sensing of Vietnam,
g) The Surveying Organization of Philippines,
h) The Surveyors Society, Malta.
2. Noví sponzoři FlG
V průběhu posledního období mezi zasedáními SV FIG byli
akceptováni tito sponzoři:
Car! Zeiss, Německo
Geotronics Pty Ltd., Švédsko,
Leica AG, Svýcarsko,
Schoenstedt lnstrument Co., USA.
FlG má v současnosti 8 sponzorů, jejichž roční vložné reprezentuje částka 32000 SFr.
3. Nové byro FIG na funkční období 1995-1999:
Prezident FlG:
Viceprezident (sk. A):
Viceprezident (sk. B):
Viceprezident (sk. C):
Generální tajemník:
Hospodář/Pokladník:
Ředitel XXI. kongresu:

Prof. Peter Dale (UK)
Robert Foster (USA)
Tom Kennie (UK)
Grahame Lindsay (AUS)
kpt. Keith Mil\en (UK)
Michael Rainbird (UK)
John Leonard (UK)

4. Noví předsedové a místopředsedové komisí KI-K9:
KI
Professional Standards and Practice - Odborné standardy a praxe
G. K. Allred (CAN)
John Porter (AUS)
K2
Professional Education - Odborná výchova
Stig Enemark (DK)
Kirsi Artimo (SF)
K3
Land lnformation Systems - Informačni systémy
o území
Helge Onsrud (N)
Jan Ryttersgaard (DK)
K4

Hydrography - Hydrografie
Wilfried Schleider (D)
Denis St. Jacques (CAN)
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K5

Positioning

and Measurement - Určování polohy
a měření
Larry Hothem (USA)
Jean-Marie
Becker (CH)

K6

Engineering Surveys Chen Yonggi (RC)

K7

Cadastre and Land Management - Katastr a využítí
půdy
lan Williamson (AUS)
Paul Munro-Faure
(UK)

K8

Spatial Planning and Development - Prostorové
plánování a rozvoj území
Markku Villíkka (SF)
Helmuth Brachmann (D)

K9

Valuation and the Management of Real Estate Oceňování a správa nemovitostí
Brian Waldy (UK)
G. Michael Yovino Young (USA)

Inženýrská geodézíe
Stephen R. DeLoach
(USA)

5. Zprávy o zasedání pracovních skupin
Na závěr I. zasedání SV FIG dne 5.3. 1994 proběhla jednání
7 pracovních skupín k následujícím závažným problémům:
a) Cíle a úkoly FIG (předseda E. Kophstahl, D),
b) Struktura a úkoly SV FIG (předs. Jean-Marie
Becker,
CH),
c) Interní a externí komunikace FIG (předs. Pekka Reitanen,
SF),
d) Stálý sekretariát FIG (předs. James Plasker, USA),
e) Správa územi (předs. Paul van der Molen, NL),
t) Rozšířeni členské základny FIG (Clifford Dann, UK),
g) Semináře v rozvojových zemích (Peter Byrne, AUS).
Zprávy o výsledcích těchto zasedání budou publikovány
pisu z SV FIG, který bude uveřejněn v Bulletinu FIG.

v zá-

6. Spolupráce s ICSU (Mezinárodní rada vědeckých svazů - International Council of Scientific Unions).
FIG byl v r. 1993 přijat za "přidruženého člena" ICSU. Řádnými členy jsou národní akademie věd a 20 mezinárodních vědeckých svazů.
Na 24. Valném shromáždění ICSU, konaném v r. 1993 v Santíagu bylo referováno k 9 základním problémům vědy, z nichž
pro náš obor nutno zaznamenat:
IGS (Geografie): Geografické informační systémy (OIS), kosmická měření, makrovyužití území (zapojena též International
Cartographic Asociation - ICA),
IUGG (Geodézie a geofyzika): GPS (Global Positioning System) a tektonika, nelineární dynamické procesy,
SCOPE (Životní prostředí): 17 projektů řešících problematiku
různých vlivů na životní prostředí,
CODATA (Informace pro vědu a techniku): spolupráce federací a asocíací při dostupnosti informací.
Závěry pro FIG:
a) členské asociace FIG by se měly seznámit s náplní čínnosti
ISCU, aby se mohly seznamovat prostřednictvím FIG s pracovními materiály ICSU, pokud cítí takovou potřebu; zvažuje se zařazování těchto materiálů do Bulletinu FIG,
b) každá členská asociace by měla najít v rámcí svého státu
dalšího člena/další členy ICSU a navázat s ním/nimi úzký
kontakt.
7. Spolupráce v rámci IUSM (Mezinárodní unie - International
Union of Surveys and Mapping).
Tuto střešní organízaci tvoří FIG společně s ICA, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (lSPRS)
a ISM. Prezidentem IUSM byl v květnu 1993 v Kolíně n. R.
zvolen president FlG, pan Earl James. Na tomto zasedání byl
zpracován strategícký plán IUSM, kterému bude věnován
dvoudenní seminář v Boulderu (USA), při příležitosti kongresu IUGG.
V. Zajímavosti z 20. Valného shromáždění FIG
I. Čestným prezidentem FIG byl podle návrhu, přijatého na
59. zasedání SV FIG v Madridu, jednomyslně potvrzen
p. Juha Talvitie (SF).
2. Novými čestnými členy FIG byli zvoleni:
- Sepo Hiirmiila (SF), na návrh finské společnosti,
- Wally Youngs (CAN), na návrh kanadské společnosti,
- Jacques Tassou (F), na návrh francouzské společnosti.
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3. Byla ustavena ad-hoc komise pro historii geodézie. Byro
prověřílo předchozí íniciativy na založení komise pro historii geodézie, nicméně se souhlasem předsedy komise I se
předkládá návrh jen na ustavení ad-hoc komise podle těchto
zásad:
a) vytvořit síť osobností, organizací a asociací, které mají zájem na historii geodézie,
b) navrhnout redakční skupinu, která by pro potřeby FIG publikovala výsledky historického průzkumu v oblasti geodézie
a instrumentária,
c) vytvoření databáze, obsahující místo uložení příslušných
historických dokumentů a přístrojů,
d) zpracování návrhu na ustanovení stálé komise pro historii
geodézie.
Konečná zpráva bude předložena zasedání SV FIG 1995.
Vedením komise byl pověřen Jan de Grave (B), za ČR byl za
člena navržen doc. Ing. P. Hánek, CSc., za SR Ing. A. Nejedlý.
4. Ze zprávy ředitele kongresu Raye Holmese vyplynulo:
- účast na kongresu: 1495 účastníků, 62 vystavovatelů, 242
doprovázejících osob,
- na kongresu odeznělo 375 referátů,
- účastníci budou dodatečně vybaveni aktualizovaným seznamem účastniků a dotiskem referátů.
VI. Odborné výstavy na XX. kongresu FIG
Na XX. kongresu FIG, byly uspořádány dvě odborné výstavy:
a) firemní výstava,
b) národní výstava.
Odborná výstava se konala v budově Světového kongresového centra, kde byl rovněž pořádán kongres, takže jeho účastníci měli možnost shlédnout a dát si předvést a vysvětlit funkci
nově vystavovaných přístrojů, nejrůznějšího příslušenství používaného zeměměřiči a informovat se o nových měřických
a mapovacich systémech, nabízených firmami a používanými
v členských zemích FIG.
O firemních výstavách bude referováno v našem časopise
v některém z příštích čísel.
Mezi 23 výstavami členských zemí FlG zaujímala pochopitelně výstava "The Australian National Exhibition" největší
plochu a měla největší zájem návštěvníků kongresu i návštěvníků z mnoha australských institucí. Na výstavě byla předvedena minulost i současnost australské zeměměřické činnosti.
Z výstav členských zemí FIG je třeba se zmínit o zajímavých
expozicích V. Británie, Nového Zélandu, Japonska, USA, Brazílie, Španělska, Kanady, SRN, Koreje, Fidži, Norska, Argentiny, Švédska, Švýcarska, Finska.
Mezi národními výstavami upoutala značnou pozornost
i výstava České repugliky, kterou pro Český svaz geodetů
a kartografů zajistil VUGTK, jak již bylo uvedeno.
VII. Exkurze
V průběhu XX. kongresu FIG byla uspořádána řada exkurzí:
I. Jednodenní exkurze "Professional Practise and Organization" k seznámení se s odbornou zeměměřickou činností a organizací ve státě Victoria.
2. Půldenní exkurze "City sights" umožnila účastníkům kongresu seznámit se s pamětihodnostmi
města, jako např. Museum, Victoria Market, Čínské město, Středisko umění, botanická zahrada a památník padlých Australanů v I. a 2. světové
válce.
3. Celodenní exkurze "Sovering Hill and Australian Wildlife
Park" měla dva hlavní cíle: návštěvu Reptile Park ke shlédnutí
australské fauny v jejím přírodním prostředí a dále pak návštěvu naleziště zlata z padesátých let minulého století.
4. Celodenní exkurze "Phillip Island and The Fairy Penguins" začala návštěvou venkovské krajiny s rezervací medvídků
koala a končila na ostrově, na kterém bylo možno ve večerních
hodinách shlédnout působivou přehlídku tučňáků.
5. Půldenní exkurze "Ballarat Sound and Light Show" uskutečněná v pozdních odpoledních hodinách měla dva hlavní cíle: shlédnout restaurované zlatokopecké městečko a představení "Světla a tóny".
6. Celodenní exkurze "Planning and Development Melbourne" byla velmi zajímavá tím, že dala nahlédnout do plánů rozvoje města, seznámit se s bytovou a průmyslovou výstavbou
města Melbourne. V průběhu osmi hodin byly navštíveny tři
různé lokality: střed města, z něhož starší část prodělává částečnou asanaci, průmyslovou zónu a její rozvoj a konečně pak
předměstskou část s výstavbou rodinných domů.
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VIII. Rezoluce XX. kongresu FlG
1. KOMISE I - Profesionální normy a praxe. V této komisi
byly přijaty 4 rezoluce. Tak např. rezoluce 1/3 - 1994 požaduje, aby byl podporován program vývoje zásad komplexního
řízení kvality (Total Quality Management), včetně systému zajištění kvality (Quality Assurance). Měl by být publikován na
zasedání SV FlG 1996 v Argentině.
Rezoluce 114 - 1994 požaduje, aby komise I zredigovala existující etický kodex (Code of Ethics), který byl přijat na kongresu FIG v Montreaux, a pokud bude žádoucí, tak aby zpracovala návrh na jeho aktualizaci a rozšíření.
KOMISE 2 - Odborné vzdělávání a literatura - přijala 7 rezolucí. Tak např.:
Rezoluce 214 - 1994 uvádí, že po zvážení důležitosti mezinárodní výměny geodetíckého personálu a studentů jako součásti
průběžného vývoje a uvědomění si evidentně rostoucího zájmu
o takovou výměnu nejen mezi studenty, ale též mezi geodetickým personalem a odborníky, FIG rozhodla ustavit pracovní
skupinu pro
-zvýšení
povědomí o užitku takové výměny,
- popsání dobrých praktických příkladů,
- formulace praktických návrhů a návodů ke stimulaci mezinárodní výměny studentů a geodetického personálu.
KOMISE 3 - Informační systémy o území (US) - přijala 4
rezoluce, z nichž v rezoluci 31 I - 1994 se uvádí:
1. FIG by měla pokračovat ve spolupráci s příslušnými orgány
Organizace Spojených národů a s jinými mezinárodními organizacemi při informování a podpoře vhodných informačních systému pro racionální řízení a využití přírodnich zdrojů a pro ochranu životního prostředí a
2. členské organizace FlG z průmyslově vyspělých zemí by měly informovat a podporovat národní podpůrné organizace
ve snaze o přenášení technologií geografických informací
a řízení výuky do programů rozvojových zemí.
V rezoluci 314 - 1994 se komise usnáší:
1. FIG by měla podporovat zřízení a přijetí mezinárodních
standardů pro US a GIS,
2. členské země FIG by měly iniciativně přispět k rozvoji a přijetí mezinárodních standardů, které by měly posloužit pro
rozvoj a přijetí národních standardů, pokud tak nebylo již
učiněno.
KOMISE 5 - určování polohy a měření. Pro práci této komise byly přijaty VS 4 rezoluce, z nichž uvádíme:
Rezoluce 512 - 1994, že FlG na doporučení komise 5 uznává,
že metody GPS jsou široce používány pro získávání prostorových souřadnic a že základním předpokladem pro úspěšné používání těchto metod je transformace ze světových do národních referenčních systémů a vývoj a zavádění přesných modelů
geoidu,
usnáší se. že pracovní skupiny
1. připraví zprávu obsahující hlavní zásady transformací pro
uživatele GPS,
2. porovná a připravi pro publikaci seznam informačních zdrojů, vhodných k jednotlivým referenčním systémům a transformacím a
3. připraví informace o nejdůležitějších problémech při aplikaci a přesnosti alternativních modelů geoidu.
5/3 - 1994
FIG na doporučení komise 5 uznává,
že metody GPS existují jako vhodná a přesná alternativa pro
získávání přesných geodetických
souřadnic
ve světových
a místních sítích a vytvářejí inženýrská měření požadovaná
pro široce rozšířené inovační aplikace a
poznamenává. že technologie je výhodná v těchto oblastech
tak, že je potřebná pro GNSS (zahrnuje GPS, GLONAS, používání LEO, INMARSAT a další) a bude v centru pozornosti
této pracovní skupiny,
usnáší se, že
pracovní skupina GPS bude pokračovat v práci s cílem držet
krok s vývojem, shromažďováním a hodnocením technických
informaci a zkušeností ve všech aspektech o rádiových technologiích a bude sledovat vývoj a užívání na podporu hydrografických měření inženýrské geodézie v rámci komisí 4 a 6
- pracovní skupina vytvořená na základě rezoluce 5/4 1990 zpracuje předběžnou zprávu nebo přehled o použití
GPS/DGPS v členských zemích FlG, zahrnující frekvenční
problematiku, síť trvalých referenčních stanic (základní sítě
pro GPS) a ostatní návazné problémy.

5/4 - 1994
FIG na doporučení komise 5 uznává.
že kínematické přístroje a metody určování polohy v geodézii
a fotogrammetrii zahrnují satelitní, inerční a jiné systémy,
usnáší se. že pracovní skupina pro kinematické měření polohy
(Kinematic Positioning Methods) bude
- pokračovat ve své práci s cílem držet krok s vývojem přístrojů a integrovaných systémů, sběru dat, jejich zpracování
a stavu výzkumu a
- zvažovat početné aplikace v jiných komisích FIG pro určování polohy se zvláštním zaměřením na používání integrovaných lokalizačních systémů, spojených s aktivitami komisí 4
a 6.
IX. Závěr
Vzhledem k omezeným možnostem publikovat další rezoluce
kOJllisí 6-9 doporučujeme zájemcům obrátit se na knihovnu
VUGTK, která poskytne potřebné informace.
Ing. Ladislav Skládal. CSc ..
VÚGTK

Členské zasedání pracovní skupiny

6E FIG

Ve dnech 29.-30. 9. 1994 se konalo třetí členské zasedáni pracovní skupiny 6E FIG. Na pozvání maďarských kolegů se zasedání uskutečnilo v areálu univerzity Miskolc - Egyetemvaros.
V zastoupeni nepřítomného předsedy pracovní skupiny 6E
FIG prof. dr. habil. L. Cheshankova zasedání řídil sekretář
pracovní skupiny Ing. M. Kašpar, CSc. Nejprve seznámil členy pracovní skupiny se závěry zasedání v Praze (listopad 1992)
a v Sofii (září 1993) a se stupněm jejich plnění. Bylo konstatováno, že většina doporučení byla akceptována včetně námětů
pro odbornou náplň současně probíhající mezinárodni konference inženýrská geodézie, jak bude uvedeno dále.
Největší pozornost na zasedání v Miskolci byla věnována
konečné redakci textu rukopisu knihy FIG "Lasers in Engineering Surveys". Koordinátor této publikace prof. B. J. Gorham
postupně upozornil na nutné doplňky jedntlivých kapitol a autoři jednotlivých části se k tomu v diskusi vyjadřovali. Týkalo
se to i českých autorů. Po široké diskusi všech účastníků byly
schváleny závěry, které jsou obsaženy v protokolu ze zasedání.
Připravovaná kniha, jež bude vydána díky finanční podpoře
firmy LEICA jako publikace FlG, bude mít v konečné podobě
tyto části:
Kap. I - Úvod
Kap. 2 - Laserový svazek a jeho šiření
B. Gorham
atmosférou
Kap. 3 - Vytyčování laserem
J. Uren
Kap. 4 - Laserová nivelace
W. Schauerte
B. Witte
M. Kašpar et al.
Kap. 5 - Sledování deformací staveb
J. Pospíšil
Kap. 6 - 3D polohové měření laserem
pracovník LEICY
Kap. 7 - Laserové dálkoměry
Kap. 8 - Laserové řízení stavebních
Gy. Graczka
strojů
Kap. 9 - Bezpečnostní hlediska při
B. Gorham
práci s lasery
Kap. 10 - Laserová technika vysoké
přesnosti
Kap. II - Budoucí trend v laserových
aplikacích
Konferenci "Inženýrská geodézie", která navazovala na členské zasedání pracovní skupiny 6E FIG, zahájil prof. Gy.
Graczka přivítáním účastníků.
Na konferenci odezněly následující přednášky:
1. prof. B. J. Gorham (UK) - "Kalibrace a testování geodetických laserových přístrojů ".
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Kolokvium O kartosemiotike
Drážďanoch

Inštitút pre kartografiu Technickej univerzity (TU) v Drážďanoch usporiadal 21. až 22. októbra 1994 kolokvium "Aktuálne
problémy kartosemiotiky".
Odborným garantom bol prof.
W.-G. Koch. Kolokvium bolo príležitosťou na "živé" stretnutie doterajších i nových účastníkov seminára o kartosemiotike,
ktorý prebieha korešpondenčným
spósobom od roku 1991
medzi asi desiatimi odborníkmi z kartografie a výsledky ktorého sa publikujú v dvojjazyčných zborníkoch (nemecky a rusky) s názvom Kartosemiotik/Kartosemiotika.
Zborníky sú
spoločným edičným počinom Geografického
ústavu SAV
v Bratislave a TU v Drážďanoch. Vyšli už štyri čísla týchto
zborníkov a číslo 5 vyjde z materiál ov práve tohto drážďanského kolokvia. K doterajšej dvojici editorov zborníkov (J. Pravda a W. Wolodtschenko) sa pripojí H. Schlichtmann, ktorý
bude redigovať príspevky a resumé aj v treťom jazyku - v angličtine.
Kolokvia sa zúčastnilo 38 účastníkov z 8 štátov a boli na
ňom prednesené tieto referáty:
I. Semiotika a kartosemiotika
- prof. W. Noth (Kassel,
SRN),
2. Kartosemiotika a jej semioticko-jazykové problémy - dr. J.
Pta vd a (Bratislava, Slovensko),
3. Ku koncepcii opisného jazyka máp - dr. K. N a u m a n n
(Lipsko, SRN),
4. Kartosemiotika z aspektu topografických máp - prof. B.
Co h e n (Sofia, Bulharsko),
5. Informačné rozlišovanie v kartografickom znakovom priestore - prof. J. Bollmann
(Trier, SRN),
6. Syntaktické a sémantické modelovanie digitálnych máp v rastrovom formáte - prof. D. Griinreich
(Hannover, SRN),
7. Význam a geometria objektov pri kartografickom znázorňovaní - prof. F. K e I n h o f e r (Viedeň, Rakúsko),
8. Vymedzenie a usporiadanie metód kartografického znázorňovania - prof. W.-G. Koch (Drážďany, SRN),
9. Náčrt lokálnej syntaxe máp - prof. H. Schlichtmann,
(Regina, Kanada),
10. Kartosemiotika - quo vadis? - dr. A. Wo Io d t s c h e n k o
(Drážďany, SRN),
II. Systematika plošných rastrov - dr. K. Grosser
(Lipsko,
SRN),
12. Analýza vývoja kartografických pojmov a koncepcií prof. E. Stubkjaer
(Aalborg, Dánsko),
13. Integrácia teoretických koncepcií v kartografii ~ prof. K.
I. Drič (Kyjev, Ukrajina),
14. Nová koncepcia systému geoobrazov - prof. A. M. BerI'a n t (Moskva, Rusko),
15. Teoretické a praktické problémy kartografie v Altajskej
univerzite - prof. V. Rud s k ij (Barnaul, Rusko).

19

Na kolokviu sa prediskutovalo vel'a otázok z problematiky
teoretických koncepcií v kartografii, obzvlášť z oblasti mapovej semiotiky, jazyka mapy, mapového znakového systému
a mapových vyjadrovacích prostriedkov a metód. Účastníci
potvrdili výhody tak "živej", ako aj korešpondenčnej formy seminára a odporu čili pokračovať v odbornej diskusii usporiadaním ďalšieho ("živého") seminárneho stretnutia v Bratislave.

2. prof. Gy. Graczka (Maďarsko): "Optimální kolimace laserového svazku ".
3. prof. M. Kasser (Francie): ..vývoj leteckých širokoúhlých dálkoměrů pro měření vertikálních pohybů Země".
4. ing. M. Kašpar, CSc., ing. J. Pospíšil, CSc. (ČR): ..Bezpečnost práce s HeNe lasery v geodézii".
5. J. Weber (Maďarsko): "Kontrola svislosti 80 m vysokého železobetonového komínu".
6. dr. I. Havasi (Maďarsko): ,.vyšetřování pohybů v prostorovém
informačním prostředí".
K přednáškám byla vedena bohatá diskuse a účastníky velice zaujala přednáška přednesená prof. Gy. Graczkou.
Jediným nedostatkem je, že se organizátorům nepodařilo do
konání konference vydat sborník referátů.
Příští zasedání pracovní skupiny 6E FIG je plánováno na
září 1995 do Lublaně, Slovinsko.

V

obzor

V dňoch 9. až II. novembra 1994 sa v Píle pri Častej (okres
Bratislava-vidiek) konal 11. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti (SGS). Na zjazde sa zúčastnilo asi 110 delegátov z celkového počtu asi 500 členov SGS. Na rozdiel od minulosti
tento raz na zjazde chýbala výstava máp, zato však tam bol a výstavka geografickej Iiteratúry, spojená s predajom. Zjazd potvrdil, že u nás pokračujú separátne zjazdovo-konferenčné aktivity tak geografov, ako aj kartografov, pričom tento stav je
dósledkom vzniku Medzinárodnej
kartografickej
asociácie
(ICA), ktorá sa odčlenila od Medzinárodnej geografickej únie
(lGU) ešte začiatkom 60. rokov. Toto separovanie sa však nie
je a nemóže byť dósledné, pretože mapa je a ostáva aj naďalej
pre geografov druhým vyjadrovacím jazykom,"a naopak, záujem kartografov nekonči (po obsahovej stránke) len záujmom
o topografické, školské a turistické mapy či automapy. Stála
previazanosť záujmov geografova kartografov sa dokumentuje množstvom spracúvaných tematických máp a v poslednej
dobe aj svojim podielom pri interpretácii výsledkov dial'kového prieskumu Zeme (DPZ) a v problematike geoinformačných
systém ov (GIS). Z tejto skutočnosti prameni istá permanentná
P?zornosť, ktorú kartografi venujú rokovaniam geografických
zJazdov a geografi rokovaniam kartografických konferencií.
Zjazdy SGS sa konajú v štvorročných cykloch. Na porovnanie: konferencie našich kartografov sa konajú trojročne.
Rokovania II. zjazdu sa uskutočnili v štyroch sekciách:
A - fyzická geografia (20 referátov),
B - humánna geografia - predtým socioekonomická geografia (24 referátov),
C - školská geografia (12 referátov),
D - komplexná geografia, kartografia a GIS (18 referátov).
V sekcii D najviac inklinovali ku kartografii, DPZ a GIS tieto referáty:
I. Možnosti využitia satelitných údajov v lesníctve (I. B 0t h á r).
2. Význam bázy údajov projektu CORINE Land Cover pre geografiu (1. feranec
aJ. Oťahel').
3. Štandardizácia pri prenose digitálnych priestorových údajov
(M. Hájek a I. Mitášová).
4. Transformácia analógovej mapy regionálneho geomorfologického členenia do prostredia GIS SPANS (K. Husár).
5. Spoločné problémy geografie a kartografie (J. Pravda).
Relatívne nízky počet referátov z kartografie na II. zjazde
SGS nie je typický a tobóž nie taký, aby naznačoval rozpad
spolupráce geografova kartografovo Táto spolupráca v skutočnosti pokračuje, ale začína mať iný charakter v porovnaní s minulosťou. V dósledku stále rastúcej miery komputerizácie, tj.
vďaka tomu, že je k dispozícii dosť široký sortiment databázového a mapografického softveru, v podstatnej miere sa zvýšila
nez.ávislosť geografov od kartografovo
Učastníci zjazdu dostali súbor abstraktov referátov. Zborník
referátov, ktorý je zaradený do série neperiodických publikácií
Geographia
Slovaca, vydávaných
Geografickým
ústavom
SAV, vyjde začiatkom roka 1995.
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Kartografická společnost České republiky uspořádala ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie na Stavební fakultě
ČVUT v Praze dne 27. září 1994 jednodenní seminář ,,0 výchově kartografů". Cílem semináře bylo seznámit odbornou
veřejnost se současným stavem přípravy absolventů vysokých
škol univerzitního a technického směru i s možnostmi přípravy
odborníků pro kartografii ve středoškolském studiu a v učebních oborech.
V úvodním referátu ,.><.Přípravaabsolventů pro obor kartografie na fakultě Stavební cVUT", který přednesl předseda společnosti a garant akce doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., byli
ú~astn~ci .se~námeni ,se souč~s~ým stavem studia kartografickych dIscIplin na smeru geodezle a kartografie této fakulty. Inženýrské studium je zde pojímáno jako širokoprofilové s možnosti specializace pro profesni zaměřeni "kartografie a dálkový
průzkum Země" od 5. semestru, a to prostřednictvím doporučených volitelných předmětů. Jejich výuku zajišť1!ie převážně katedra mapování a kartografie Stavební fakulty CVUT. Studium
je uzavíráno diplomovou prací a její obhajobou, spojenou se
státní závěrečnou zkouškou, sestávající ze dvou povinných
předmětů (z toho jeden zahrnuje i oblast kartografie) a jednoho
volitelného předmětu. Tříleté bakalářské studium, které bylo letos na fakultě zahájeno, je zaměřeno na katastr nemovitostí.
Souča~ným stavem univerzitního studia se ve svém příspěvku "StudIUm kartografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně" zabýval mistopředseda společnosti doc.
RNDr. Milan Konečný, CSc. Fakulta připravuje absolventy
přimo na pi'edpokládané uplatnění v praxi. Studium je výrazně orientováno na geografii a geografické informační systémy
se specializací pro oblast kartografie.
Přednášku "Příprava kartografů na Vojenské akademii v Brně" připravili prof. Ing. František Miklošík, DrSc., a doc. Ing.
Václav Talhofer, CSc. Studium je rovněž pětileté a je zaměřeno na přípravu absolventů na předem stanovené velitelské
funkce v armádě.
Doc. RNDr. Marie Kaplanová, CSc., přednášela na téma
"Polygrafie na Univerzitě Pardubice". Existuje zde jak pětileté
studium inženýrské, tak i třileté studium bakalářské. Výuku
specialistů pro polygrafii zajišťuje především katedra po!ygrafie a fotofyziky; v současnosti jde o jedinou fakultu v Ceské
republice, která připravuje odborníky pro polygrafický průmysl. Novinkou je zde tzv. "licenční studium", tj. dvouseme~trální kurz "Novinky v oboru polygrafie a obalové techniky";
Jde o formu distančního studia s měsíčním třídenním soustředěním a s vložným ve výši 10000 Kč.
S tematikou "Postgraduálni doktorandské studium na oboru
geodézie a kartografie" seznámil přítomné doc. Ing. Bohuslav
Veverka, CSc., vedoucí katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT. Doktoranské studium je třileté a jsou
k němu přijímáni absolventi vysoké školy na základě přijímací
zkoušky. Toto studium v podstatě nahražuje dřívější vědeckou
aspiranturu, které stále ještě dobíhá. V r. 1994 absolvoval doktorandské studium v oboru kartografie jako první zahraniční
student na Stavební fakultě p. Ramadan Khalil Abdulmaguid,
MSc., z Alexandrijské univerzity v Egyptě.
Na téma "Možnosti připravy kartografů na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze" připravil referát prof. Ing.
Pavel Hrdlička. Studium na této průmyslové škole je širokoprofilové a škola připravuje především techniky-zeměměřiče.
Otevření specializované výuky kartografů, které se uskutečnilo
před několika lety, je možné i v budoucnu.
S referátem "Výchova učňů" vystoupil p. Rudolf Masnica
ze Zeměměřického úřadu v Praze. V referátu seznámil přítomné s vývojem učňovského školství od padesátých let, kdy byl
zrušen učební obor "kartografický kreslič" (1953), až po současnost. Výchova středně odborných kádrů pro oblast kartografie byla v posledních letech zajišťována buď prostřednictvím nástavbových
kurzů pro absolventy gymnázií, nebo
v učebním poměru "kartolitograr'
v rámci polygrafických profesí.
V diskuzi vystoupili s řadou cenných námětů a informací
Ing. Karel Pecka, čestný člen společnosti, Ing. Jana Chrásková, CSc. (Katastrálni úřad v Pardubicích) a RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř (Zeměměřický úřad, Praha).

Jednání semináře bylo přítomno 30 účastníků ze škol i praxe. Aktuálnost projednávané tématiky byla dokumentována
značnou pozorností účastníků. Jednání se zúčastnili i čestní
členové společnosti, ing. Pecka a prof. Kovařík, kteří svým zájmem podpořili naléhavost řešení současného stavu přípravy
odborníků pro kartografii.
Voe. Ing. Miroslav Mikšovský. CSc ..
garant akce.
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Výchova kartografů pro tvorbu
a obnovu státního mapového díla

Spol.ečenské zm,ěny posledních let, změny v postavení a činnosti resortu ČUZK se projevují v útvarech pověřených tvorbou a obnovou státního mapového díla (SMD), mj. také odchodem kvalifikovaných kartografických kádrů. Kartografky
se středně technickým vzděláním zeměměřického směru odešly nejdříve a potom je následovaly zkušené kartografky zaškolené v tvorbě vicebarevných map středních měřítek. Odešly do
soukromé sféry, údajně za zajímavější prací, ve skutečnosti za
vidinou .vyššich výdělků. Vysoké procento kartografek, které
zůstaly, JSou ve věku přes 50 let a zakrátko odejdou do důchodu.
Nechceme-li, aby se cykly obnovy map SMD neúnosně prodlužovaly, musíme opět začít s vlastní výchovou nových kartografů, protože se nedomniváme, že by nám je rychle vychoval
někdo jiný.
Co zahrnuje kartografie tvorby a obnovy státního mapového
díla? Je to kombinace připravných technických a redakčních
prací s klasickou kartografickou kresbou, rytinou a litografií
v úzké návaznosti na ekologizované reprodukční postupy, do:
plněná důkladnou činností kontrolní. V oboru tvorby a obnovy SMD probíhá rychlá modernizace technologie. Nejrychleji
se dosud projevila při reprodukci a rozmnožování map, ale
rychle se dere i do prací přípravných i kartografických. Zvláště
u map velkých měřítek narůstají počty mapových listů zpracovaných automatizovaně
na digigrafu s využitím digitálních
dat, takže redakční příprava se nezřidka odehrává na obrazovce počítače.
Kartograf musí umět dobře komunikovat s útvary, které obstarávají prvotni informace, s katastrem nemovitosti, topograficko~ skupinou, fotograr:nmetrií, katastrálním mapováním,
techmckou dokumentací aj. Musí umět dobře využívat dalších
aktuálních informačních zdrojů, jako jsou letecké měřické
snímky (LMS), odvětvové tematické mapy, rastrové obrazy, výsledky šetření apod. Kromě toho by měl mít každý tvůrce mapy neustále na paměti, že mapy chtějí lidé používat, chtějí jim
rozumět, a chtějí mít jistotu, že se na ně mohou spolehnout.
Výchova kartografa je dlouhodobá a nákladná. Abychom
stále nepřicházeli o zaškolené pracovníky, zvolili jsme v našem
katastrálním
úřadě následující strategii. Chceme vychovat
dobré kartografy rovněž z nezeměměřičů. Přijímáme zaměstnance s maturitou na gymnáziu nebo na střední průmyslové
škole se zaměřením strojním, stavebním i ekonomickým. Každý uchazeč se podrobí grafické zkoušce, která však nemusí být
vždy průkazná. Vážné zájemce přijímáme na šesti až sedmiměsíční dobu určitou, během které se většinou již projeví, bude-li
školení, které tou dobou intenzivně probíhá, účinné, a také se
ukáže, zda zaměstnanec vydrží sedět na místě více hodin
a soustředit se na detailní práci.
Zaškolení zaměstnanců probíhá ve dvou, případně ve třech
rovinách: praktické, teoretické a působením "patronek".
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Praktický výcvik zacházení s kresebnými a ryteckýmí pomůckami probíhá individuálně, ale na konkrétních materiálech (folie, rycí vrstvy) a předlohách. Téměř vzápětí zadáme
jednodušší úkoly na konkrétních mapových listech. Ke všem
operacím dostane začátečník výklad a praktické předvedení.
Má za povinnost kromě grafických cvičení studovat technické
předpisy a jejich přilohy. Každou začátečnici svěříme do péče
zkušené patronky. Ta poskytuje praktické rady, pomáhá řešit
konkrétní situace na kartografických originálech, je se svou
svěřenkyní v neustálém kontaktu. Práce začátečníků musí být
podrobena častější a důkladnější kontrole. Náročnou výchovnou funkci plní tudíž také revizorky. Centrálně musíme zpočátku zabezpečovat servis kreslících a rycích pomůcek.
V teoretické rovině jsme připravili osnovu odborných přednášek Kartografické minimum - kurz pro začátečníky v kartografii. Rozdělujeme je do pěti kapitol:
A. Státní mapové dilo - účel a obsah,
B. Mapy státního mapového dila,
C. Redakční a kartografické práce pro SMD,
D. Kartografická polygrafie ve vztahu k SMD,
E. Geodetické základy a metody získávání dat.
Přednášky doprovázíme ukázkami a exkurzemi co nejčastěji. Každý posluchač dostane zkrácený a zhuštěný text přednášek pro individuální studium nebo opakování. Rádi bychom
vytvořili v našem úřadě jistý modelový postup pro plynulé zvyšování kvalifikace našich kartografů a pro možnost jejich lepšího platového zařazení.
Kartografické minimum je v teoretické části rozvrženo asi
do období dvou let. Praktické dovednosti, obsah a technologii
tvorby a obnovy SMD je třeba zvládnout mnohem dříve. Žádné zácvikové časy nevyhlašujeme. Snažíme se začátečníkům
hned zadávat jednoduché, ale konkrétní úkoly. Tato forma se
osvědčila a je efektivnější než "zácvik pro zácvik". Zřídka se
stává, že některý zaměstnanec předělává kartografický originál
víckrát než jednou.
Zácvik kartografa pro tvorbu a obnovu map velkých měřitek
(map s kresbou půdorysného charakteru) je snazší a rychlejší.
Máme s ním vice jak dvouleté velmi dobré zkušenosti. Po
zvládnutí rytiny a dobrém pochopení souvislosti mapového
obsahu zacvičujeme kartografy postupně v práci na grafické
stanici při úpravě digitálních dat určených pro automatizované zpracováni kartografických originálů digigrafem.
Výučni doba kartografa pro tvorbu a obnovu map středních
měřítek je delší, výcvik je náročnější. Zatím máme zkušenosti
se dvěma skupinami začátečníků, kteří absolvovali osmi a pětiměsíční výcvík. Výsledky jsou vesměs velmi dobré. Nejlepší
technický přístup mají strojaři, jejich grafický projev je bezproblémový, prostorová představivost velmi dobrá. Mají smysl
pro přesnost a pro detail. Rovněž výborné výsledky mají stavařky, orientace v terénu a v mapě jim nečiní potíží. Ekonomky se zase nevyděsí, mají-Ii si sednout k počítači a obsah Státni
mapy 1:5000 - odvozené nebo mapy katastru nemovitostí dořešit na obrazovce.
Toto všechno však nejde samo od sebe. Skoleni a zácvik začátečníků i pokročilejších je též velmi náročný pro školitele
a patronky. Rozhodující roli hraje ta skutečnost, že náročnou
technicko-kartografickou
práci můžeme dnes již zaplatit, můžeme též slušně odměnit "patronky" i ty začátečníky, kteří projevují mimořádnou snahu co nejrychleji se zařadít mezi zkušenější.
K dovršení této naší výchovné snahy bychom si představovali, že by na Střední průmyslové škole zeměměřické mohla
existovat trvale nebo častěji možnost dálkového postmaturitního studia. Tam bychom naše začínající kartografy chtěli asi po
dvou letech praxe poslat, aby získali širší a obecnější poznatky
a hlavně, aby své vědomosti a zkušenosti "Iegalizovali" v podobě vysvědčení. Takto odborně vychované a vzdělané kartografické kádry, které bychom mohli také dobře odměňovat, by
nám snad již neodcházely.
Potřeba nových kvalifikovaných kartografů je nejen v Pardubicích, ale i na ostatních kartografických pracovištích našeho resortu. Problematika výchovy by si tedy patrně zasloužila
zásadnější pozornost v úrovni resortu.

obzor
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(október, november, december)
Výročie 50 rokov:
I. decembra 1994 - doc. Ing. Jozef Cižmár, CSc., pedagogic~ý
pracovník katedry mapovania a pozemkových úprav (KMPU)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratíslave. Rodák z Moravského Jána (okres Senica).
Po skončení odboru geodézia a kartografia na SvF Slovenskej
vysokej školy technickej (SvST) v Bratislave v roku 1968 nastúpil do Kartografie, n. p., Bratislava. V rokoch 1969 až 1970
bol vedúcim oddelenia organizácie a riadenia výroby a po jeho
zrušení vykonával zástupcu vedúceho oddelenia príprayy výroby (1971 až 1972). V roku 1972 prechádza na KMPU SvF
SVST (teraz STU), ako odborný asistent. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor geodetická kartografia bol vymenovaný v roku 1992. V pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť kartografickej tvorby a reprodukcie. Je autorom a spoluautorom 4 dočasných vysokoškolských učebníc, 7 interných pomócok a 48 odborných a vedeckých prác (z toho 4 v zahraničí). Má úspešnú
spoluprácu s praxou. V rokoch 1983 až 1987 bol členom Edičnej rady Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava. Od roku 1991
je členom Akademického senátu a od roku 1994 členom Vedeckej rady SvF STU.
Výročie SS rokov:
6. augusta 1994 - Ing. Ján Grečák, riaditel' Správy katastra
(SK) Trnava Katastrálneho úradu v Bratislave. Narodil sa
v Ol'šavici (okres Spišská Nová Ves). Po absolvovaní nadstavbového štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1959 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. V rokoch 1960 až
1965 študoval na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SvSJ) zememeračské inžinierstvo. Po jeho skončení nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Oblastný ústav geodézie a od I. I. 1973 Správa geodézie a kartografie) v Bratislave - Stredisko geodézie
(SG) v Trnave, kde v rokoch 1967 až 1972 vykonával funkciu
vedúceho rajónu. 15. 12. 1973 bol poverený vedením SG v Trnave a I. 8. 1975 bol vymenovaný za vedúceho SG. V rokoch
1984 až 1986 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVST. V terajšej funkcii pósobí od
I. I. 1993. Pod jeho vedením dosahuje SK Trnava dobré výsledky, najma v oblasti zakladania a vedenia katastra nehnutel'ností a všeobecnej dokumentácie. Je nositel'om rezortného
vyznamenania.
10.októbra 1994 - Ing. Julíana Laudová, vedúca útvaru kontroly, rozvoja a riadenia výroby Geodézie Bratislava a. s. Narodila sa v Košiciach. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpila I. 2.)960 do Oblastného ústavu geodézie a kartografie
(neskór Ustav geodézie a kartografie a Oblastný ústav geodézie) v Bratislave. V roku 1966 popri zamestnaní skončila zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave. I. I. 1973 prešla do Geodézie,
n. p., (neskór š. p.) Bratislava, kde vykonávala rózne funkcie
na úseku automatizácie. V roku 1977 skončila kurz pre automatizáciu spracovania údajov a v roku 1978 absolvovala automatizovaný systém riadenia. V terajšej funkcii pósobí od
I. 5. 1992. Je aktívnou zlepšovatel'kou. Významná je jej činosť
vo vedecko-technickej
spoločnosti. Je nositel'kou viacerých
vyznamenaní.

Ing. Jana Chrásková, CSc.,
Katastrální úřad v Pardubicích
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16. novembra 1994 - Ing. Ladislav Gargalovič, vedúci oddelenia triangulá,cie a gravimetrie Geodetického a kartografického
ústavu (GKU) Bratislava. Rodák zo Sabinova (okres Prešov).
Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVST) v roku 1~62 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave (teraz GKU). Na tomto ústave prešiel róznymi druhmi
prác (nivelácia, triangulácia, gravimetria) a rozličnými stupňami riadenia od vedúceho meračskej čaty, cez vedúceho oddielu
a prevádzky, námestníka riaditel'a (1986 až 1987) po riaditel'a
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(1988 až 1990). V rokoch 1971 až 1976 sa v rámci mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb bývalých socialistických štátov zúčastňoval medzinárodných gravimetrických prác. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh
postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na SvF
SVST. V rokoch 1977 až 1987 aktívne pracoval v 4. komisii geodetickej služby bývalého Československa. Je publikačne činný a je nositel'om vyznamenaní.
Výročie 60 rokov:
24. novembra 1994 - Ing. Boris Beťko, riaditel' Správy katastra Liptovský Mikuláš Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. Narodil sa v Uhorskej Vsi (okres Liptovský Mikuláš). Po
absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 na~túpil do Oblastného ústavu geodézie
a kartografie (neskór Ustav geodézie a kartografie a Inžinierska geodézia, n. p.) v Žiline. Najskór pracoval na zakladani
jednotnej evidencie pódy a neskór na prácach topografického
mapovania ako vedúci oddielu. I. I. 1973 bol vymenovaný za
vedúceho Strediska geodézie Liptovský Mikuláš Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici. V terajšej funkcii
pósobí od I. I. 1993. Je autorom 5 zlepšovacích návrhov. Je
odborníkom v oblasti vedenia a obnovy katastra nehnutel'ností
a má zásluhu na rozvoji týchto prác v rámci okresu. Je nositel'om rezortného vyznamenania.
Výročí 65 let:
13. října 1994 - prof. Ing. Josef Kabeláč, CSc., rodák z JiČína.
Absolvent zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze, v současné době působící na katedře vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT. Vysokoškolský profesor,
kandidát věd, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti geodetické astronomie a kosmické geodézie, autor četných vědeckých a odborných pojednání zveřejněných v domácích i zahraničních publikacích. Podrobnější informace o aktivitách a odborném profi1u prof. Ing. J. Kabeláče, CSc., nalezne čtenář
v osobní zprávě otištěné u příležitosti jeho jmenování profesorem pro obor geodézie (Geodetický a kartografický obzor,
1994, Č. 6, s. 132).
19. října 1994 - Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., rodák z Martina (Slovensko). Po studiu na gymnáziu a zeměměřickém oboru
ČVUT v Praze (absolvent z r. 1952) se podílel v tehdejším Geodetickém a topografickém ústavu v Praze pod vedením dr. Ing.
F. Boguszaka na topografickém mapování. R. 1960 se stal asistentem katedry geodézie Stavební fakulty ČVUT, odkud zanedlouho přešel na nově ustavenou katedru speciální geodézie.
Od r. 1967 přednášel inženýrskou geodézii, na kterou především zaměřil své vědecké úsilí, a geodézii v podzemních prostorách. Hodnosti kandidáta věd dosáhl r. 1966, docentem byl
po obhájení habilitační práce z oboru železniční geodézie jmenován r. 1972. Působí též jako školitel vědeckých aspirantů.
V uvedených oborech je publikačně významně činný (autor několika desítek pojednání) v tuzemsku i zahraničí, je spoluautorem několika učebnic a skript. Po řadu let je členem redakční
rady našeho časopisu a byl dlouholetým místopředsedou Českého ústředního výboru tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti - společnosti geodézie a kartografie. V současnosti je členem rady Českého svazu geodetů a kartografů
a významně se podílí na práci 6. odborné skupiny. Jeho činnost byla oceněna řadou vyznamenání, z nichž uveďme alespoň Felberovu medaili ČVUT III. stupně.
23. října 1994 - doc. Ing. Otakar Vosika, CSc., narozen v Nižním Selišti (dřívější Podkarpatská Rus). Po studiích na gymnáziu a absolvování zeměměřického studia na ČVUT v Praze
(1953) získal bohatou praxi, zejména v investiční výstavbě, jako civilní zaměstnanec armády. R. 1960 se stal asistentem na
tehdejší katedře geodézie Stavební fakulty ČVUT. Záhy přešel
na nově vzniklou katedru speciální geodézie, věnoval se především otázkám rozvíjející se inženýrské geodézie ve spolupráci
s prof. V. Krumphanzlem. Od r. 1967 je pověřen přednáškami
předmětů inženýrská geodézie a měření podzemních prostor.
Vědeckou hodnost kandidáta věd obhájil r. 1968, habilitační
práci r. 1971. V období 1972-1990 byl vedoucím katedry speciální geodézie, 1976-1980
proděkanem
oboru geodézie
a 1980-1990 proděkanem Stavební fakulty. Své schopnosti

prokázal jako expert při výstavbě přehrady v Ghaně v letech
1965-1967 a při egyptologických expedicích Univerzity Karlovy r. 1962 a v letech 1986-1988. Je spoluautorem oblíbených učebnic a skript a autorem mnoha odborných pojednání
publikovaných v tuzemském i zahraničním tisku a prezentovaných na konferencích. Jeho pedagogická a odborná činnost,
která zahrnuje i vedeni vědeckých aspirantů, byla oceněna řadou rezortních vyznamenání, z nichž uvádíme Felberovu medaili ČVUT II. stupně z r. 1984.
24. října 1994 - Ing. Víncenc Vyskočil, CSc. Narodil se v Mladé Boleslavi, kde vystudoval reálné gymnázium. Zeměměřictví
absolvoval r. 1952 na ČVUT. v Praze a pak nastoupil jako vědecký aspirant do bývalého Ustředního ústavu fyzikálního, od
r. 1953 Geofyzikálního ústavu ČSAV. R. 1958 získal hodnost
kandidáta věd, v letech 1971- 80 byl vědeckým sekretářem
ústavu a od r. 1980 se stal vedoucím gravimetrického oddělení.
Věnoval se problematice zpracování a interpretace tíhových
měření, využití gravimetrických metod ke studiu hlubinné
stavby zemské kůry, analýzám přesnosti tíhových map, výzkumu statistických vlastností geofyzikálních polí, otázkám
izostáze, hustotních modelů zemské kůry a stavebního pláště
Země. Po několik let externě působil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, zastával funkcI sekretáře Čs. národního komitétu geodetického a geofyzikálního a byl členem řady odborných
vědeckých komisí. Mezinárodně oceňované výsledky jeho práce jsou přínosem k rozvoji gravimetrického výzkumu. Publikoval více než stovku odborných prací, mezi něž patří i spoluatorství rozsáhlé monografie Theory of the Earth's Gravity
Field z r. 1973.
12. listopadu 1994 - pražský rodák doc. Ing. Miloslav Růžek,
CSc. Po absolvování gymnázia v r. 1948 ukončil r. 1952 zeměměřická studia na bývalé Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze. Po sedmi letech praxe v oboru topografického
mapování a zejména ve funkci vedoucího oddílu letecké stereofotogrammetrie
dřívějšího Geodetického a topografického
ústavu v Praze se stal odborným asistentem katedry mapování
Stavební fakulty ČVUT v Praze a věnoval se nadále fotogrammetrii. Kandidátskou práci obhájil r. 1972, docentem byl jmenován r. 1993. Je autorem řady referátů a článků publikovaných v našich i zahraničních časopisech a spoluautorem řady
skript z oblasti fotogrammetrie. Je nutno rovněž připomenout,
že 12 let byl čs.reprezentantem ve sportovní gymnastice.
23. novembra 1994 - Ing. Vlastimil Vyhnánek. Narodil sa
v Javorníku (okres Hodonín). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva (špecializácia fotogrametrická)
na Vojenskej
technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku
1954 nastúpil k ČSD do Správy dráhy v Olomouci. Tu zaviedol fotogrametrické metódy a zorganizoval fotogrametrický
oddiel meračsko-dokumentačnej
kancelárie, ktorého sa stal
v roku 1960 vedúcim. V roku 1965 bol vymenovaný do funkcie
náčelníka Geodetickej kancelárie, neskór Strediska .~elezničnej
geodézie. Absolvoval trojsemestrálne štúdium na Ustrednom
dopravnom inštitúte v Prahe (1970 až 1971). V decembri 1977
prešiel do Východnej dráhy v Bratislave, kde od roku 1985 do
roku 1990, t. j. do odchodu do dóchodku, bol vedúcim geodeticko-majetkovoprávneho
oddelenia ČSD - Oblastného riaditel'stva v Bratislave. Je autorom 10 zlepšovacích návrhov, z toho 7 sa využíva v praxi železničnej geodézie. Má významný
podiel na tvorbe technických predpisov pre geodéziu a kartografiu v doprave. Prácu železničných geodetov popul<rrizoval
v časopisoch rezortu dopravy a výsledky zavádzania nových
technológii v našom časopise a v zborníkoch z róznych podujatí vedecko-technickej spoločnosti. Je nositel'om vyznamenaní.
26. listopadu 1994 - doc. Ing. Josef Smidrkal, CSc., rodák
z Dolní Branné (okres Trutnov). Po maturitě na Střední průmyslové škole strojní v Kutné Hoře absolvoval r. 1952 zeměměřictví na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze
a stal se asistentem prof. J. Kloboučka na ústavu fotogrammetrie, dnešní katedře mapování. Od r. 1965 je kandidátem věd,
r. 1968 byl jmenován docentem po obhájení habilitační práce
z oboru fotogrammetrie v r. 1967. Jubilant je uznávaným odborníkem v oblasti fotogrammetrie (především pro konstrukci
a teorii přístrojů a vyhodnocování). Je autorem více než stovky
odborných prací z oboru fotogrammetrie, řady skript, učeb-
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ních návodů, učebnic aj. a několika zlepšovacích návrhů. významná je i jeho činnost pedagogická. Po řadu let, až do roku
1993, s úspěchem zastával funkci proděkana oboru geodézie
a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Z jeho podnětu
byl do výuky zařazen předmět Dálkový průzkum Země. Jubilant byl členem vědecké rady fakulty, komise pro obhajoby
kandidát*ých disertačních prací, členem kolegia předsedy bývalého ČUGJS. a členem řídící skupiny pro spolupráci Akademie věd a ČUGK. Je rovněž nositelem mnoha vyznamenání
a čestných uznání.

he, ako prvý námestník predsedu ÚSGK. V rokoch 1961 až
1963 absolvoval štúdium národohospodárskeho
plánovania na
Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 1968 sa vrátil do
Bratislavy, kde pracoval ako vedúci oddelenia lesného a vodného hospodárstva Ministerstva financií SSR (1969 až 1970),
neskór ako riaditel' Slovenskej kartografie, n. p. (1970 až 1972)
a napokon ako vedúci Odborového strediska vzdelávania pracujúcich Výskumného ústavu geodézie a kartografie (1972 až
1974). Bol nositel'om vyznamenaní. Zomrel 19. 12. 1978 v Bratislave.

30. listopadu 1994 - Ing. Václav Plachý, pražský rodák, do minulého školního roku 1993-1994 dlouholetý odborný asistent
katedry geodézie a pozemkových úprav na Stavební fakultě
ČVUT v Praze. Po absolvování zeměměřického studia 1953 začínal jako asistent akademika J. Ryšavého. Po řadu let vedl
cvičení z geodézie, výuku v terénu a byl pověřován rovněž
přednáškami. Podílel se na vědecko-výzkumné práci katedry
a byl publikačně činný.

28. decembra 1909 - pred 85 rokmi sa narodil v Trnove (okres
Martin) doc. Ing. Štefan Juráni. Po absolvovaní Vysokej školy
pol'nohospodárskej
v Brne v roku 1936 pósobil v Bratislave
v Š.tátnych výskumných
ústavoch
pol'nohospodárskych
a v Ustrednom kontrolnom a skúšobnom ústave pol'nohospodárskom. Pracoval vo vedúcich funkciách i ako riaditel'.
1. 9. 1956 bol vymenovaný za docenta pre odbor rastlinná výroba a v roku 1957 prešiel na katedru mapovania a pozemkových úprav Fakulty inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde ako docent pósobil až do
1. 3.1977, t.j. do odchodu do dóchodku. Bol aktívnym účastníkom Slovenského národného povstania a nositel'om vyznamenaní. Zomrel 23. 10. 1988 v Bratislave.

Výročí 75 let:
6. listopadu 1994 - Ing. František Rys, fundovaný odborník.
Po tříletém věznění v táboře Bernau ukončil r. 1945 zeměměřické studium na ČVUT v Praze a započal úspěšnou odbornou
dráhu. Pracoval převážně v resortu, do výslužby odešel v r.
1984 z oddělení koordinace dřívější Geodetické a kartografické správy pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu. Aktivně
byl činný též v bývalé Československé vědecko-technické společnosti i v tělovýchově. Jeho záslužná práce byla oceněna několika resortními a státními uznáními a vyznamenáními.
Výročí 80 let:
28. prosince 1994 - Ing. Josef Hermany, rodák z Brna. 2;eměměřické inženýrství absolvoval na České vysoké škole technické
v Brně v r. 1938. Po praxi v zeměměřickém oddělení bývalého
Zemského úřadu v Brně se v r. 1951 stal středoškolským profesorem oboru geodézie na Střední průmyslové škole stavební
v Brně, kde působil až do odchodu do důchodu v r. 1977. Ing. J.
Hermany je autorem celostátní středoškolské učebnice fotogrammetrie (1975) a spoluautorem geodetických a tachymetrických tabulek pro střední školy (1971). Externě též působil na Pedagogické fakultě býv. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně. Ke Dni učitelů v r. 1977 byla jeho pedagogická činnost
oceněna čestným uznáním. Na odpočinku žije v Brně.
Z ďalších výročí pripomíname:
5. novembra 1899 - pred 95 krokmi sa narodil v Újpesti (dnes
časť Budapešti) prof. dr. Sándor Radó, významná vedecká
osobnosť maďarskej i medzinárodnej kartografie a geografie.
Svoje bohaté karto~rafické vedomosti uplatnil pri vydaní mnohých máp a viacerych atlasov. V medzinárodnej činnosti treba
podčiarknuť jeho podiel na príprave, spracovaní a vydaní série
234 máp sveta v mierke 1:2 500000. Bol nositel'om viacerých
vyznamenaní. Zomrel 20. 8. 1981 v Budapešti.

1924 - před 70 lety byly do Prahy dovezeny dva exempláře
normálních invarových metrů, které byly předběžně přezkoušeny v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v Paříži-Sevres.
Prvý (č. 346) měl délku při O oe I m-I !-Lma byl zvolen jako
metr hlavní. Druhý (č. 345) měl délku I m + 7 !-Lma byl zvolen
jako manipulační.
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21. listopadu 1909 - před 85 lety se narodil Ing. Václav
Morch. Po absolvování zeměměřického studia pracoval u katastru v Trenčíně. Pro výborné pracovní výsledky byl přeložen
do Triangulační kanceláře Ministerstva financí, později do oddělení triangulace bývalého Geodetického a ~opografického
ústavu, Praha. Od r. 1956 pracoval na bývalé Ustřední správě
geodézie a kartografie (pozdějším Českém úřadu geodetickém
a kartografickém), kde až do odchodu do výslužby působil jako vedoucí technického odboru. Kratší dobu (1958-1959) byl
externím učitelem na Střední průmyslové škole zeměměřické.
Zemřel 9. ledna 1979 v Praze.
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24. decembra 1914 - pred 80 rokmi sa narodil v Kočovciach
(okres Trenčín) Ing. Zoltán Kotzig, promovaný ekonóm. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českej vysokej škole technickej v Brne (1936) pracoval v Katastrálnom meračskom úrade v Novom Meste nad Váhom a v Nitre. Po roku
1945 pósobil v Bratislave, a to v Štátnom plánovacom a štatistickom úrade, v Slovenskej plánovacej komisii (1949 až 1959)
a v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) predsedl} (1959 až 1960). Po územnej reorganizác;ii SG KS prešiel do Ustřední správy geodézie a kartografie (USGK) v Pra-
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