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528.8.042:528.221 + 528.837:629.78
HUML, M.
Metody geometrického
zpracování
drulicových
skane·
rových záznamů
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 6, str.
151-157, 4 obr., 2 tab., lit. 11
Rozbor geometrického
zreslenl optlckomechanlckých
a
elektrooptických
skanerů.
Princip základnlch
metod
geometrického
zpracováni snlmků. Zhodnoceni experl·
mentu přesné geometrické transformace
dlgitálnlch záznamů
z družice
LANDSAT.

528.48:624.9

6 PO}/{, B.
Bonpoc
TOllHOCTII npll
TenbHblX 06beKToB
reo,lle31111eCKI1H
1987,

113MepeHIIII

Ha3eMHblX

11 KapTorpaC\ll111eCKIIH

N° 6, CTp. 157-160,

1 Ta6.,

nllT.

CTpOIl'

OÓ3op,

33,

11

TOllHOCTb 113MepeHIIll oTAenbHblx reOMeTpl111eCKIIX napaMeTpoB.
tJ,oKYMeHTa41111 peanbHoro
COCTOllHl1ll Ha3eMHblX CTpOIlTenbHblX 06beKTOB, BKntOllall TOllHOCTb
113MepllTenbHoií
ceTII. <!>aKTopbl,
IICKa>KaIOUjlle
pe·
3ynbTaTbl 113MepeHllií
(peC\lpaK~lIll,
Bl16pa~I1I1, IIHrepeHTHble OTKnOHeHlIll).

528.48:624.9
BRaZ, V.

912(048.42)

Otázky přesnosti při zaměřování pozemních stavebních
objektů
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 6, str.
157-160, 1 tab., lit. 11
Přesnost měřeni jednotlivých geometrických
parametrů.
Dokumentace
skutečného
stavu pozemnfch stavebních
objektů včetně přesnosti měřlcké sltě. Vl1vy zkreslujlCí
výsledky měření (refrakce, vibrace, Inherentnl odchylky).

912(048.42) (437.6)
PRAVDA, J.
Priprava Etnografického
atlasu Slovenska
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 6, str.
161-166, 3 obr., lit. 8
vývoj myšUenky vydanla etnografického
atlasu na Slovensku a začiatky spolupráce
etnografov
a kartografov. Základné údaje o atlase, o JehO obsahu a o kartografických
zvláštnOstiach
prlpravy. Vydanle je plánované v roku 1989.

512.643:681.31
BUCHAR, P.
Zjednodušené
vkládání prvků symetrických
matic na
programovatelných
kalkulátorech
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 6, str.
167-168, 1 obr., lit. 2
výpočetnl
postup dokumentovaný
obecně pojatým vývOjovým diagramem, který lze aplikovat. na všech programovatelných
kalkulátodech
s nepřímým adresovánim.

528.8.042:528.221
rVMn,

(437.6)

51.

nPAB,l\A,
nOAroToBKa

3THorpaCIJIIlIecKoro

aTnaCa CnoBaK1I1I

reoAe31111ecKllií
II
KapTorpaCIJlIllecKllií
0630p,
1987, N° 6, CTp. 161-166,
3 pHC., nl1T. 8

33,

MCTOpllll
pa3BIITIIll
I1Ael1 113AaHIIll 3THorpaCIJlIlIecKoro aTnaca B CnOBaKI1I1. Hallano
COTpYAHlIllecTBa
3T'
HorpaCIJOB 11 KapTOrpaQ)oB. OCHoBHble AaHHble 06 aTnace, ero CO,llep>KaHIIII 11 o KapTorpaCIJI111eCKIIX OCO6eHHOCTllX
ero
nO,llrOTOBKI1-pa3pa6oTKI1.
BblllYCK
B CBeT aTnaca O>KII,lIaeTCll B 1989 r.

512.643:681.31
6VXAP.

n.

VnpOlqeHHOe
BKnaAblBaHHe
3neMeHTOB
HblX lIlIaTpm~ Ha nporpaMMllpOBaTenbHblX
pax

cHMMeTpHlIKaRbKynllTo-

reoAe31111eCKI1H 11 KapTorpaQ)l111eCKl1ií
0630p,
1987, N" 6,CTp. 167-168,1
pl1c., nl1T. 2

33,

AnrOpl1Q)M,
AOKYMeHTHpoBaHHblH
06U\e
nOHllToH
6noK-cxeMoH
npórpaMMbl,
KOTOpl1ií B03MO>KHO npl1MeHllTb Anll Bcex nporpaMMllpoBaTenbHblx
KanbKynllTOpOB C KOCBeHHblM aApecllpoBaHlleM.

528.8.042:528.221+528.837:629.78
HUML, M.
MethGdeú·- geometriscller
Verarbeitung
der Satellitsca·
nerregistrierungen
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 6,
Seite 151-157, 4 Abb., 2 Tab., Lit. 11
Analyse geometrlscher
Verzerrung
der optIschmechanischen - und elektrooptlschen
Scannern.
Prlnzlp der
Grundmethoden
geometrlscher
Blldverarbeltung.
Auswertung
des Experlmentes
genauer
geometrlschen
Transformatlon
dlgltaler
Datenreglstrlerungen
vom
Erdsatelllt
LANDSAT.

+ 528.837:629.78

M.

MeToAbl
reoMeTpllllecKoií
cKaHepHblx
AaHHblX

06pa60TKII

cnYTHIIKoBblX

reoAe31111ecKl1ií
II
KapTorpaC\llllleCKllií
0630p,
1987, N° 6, CTp. 151-157,
4 pliC., 2 Ta6., nllT. 11

528.48:624.9
BRaZ, V.

33,

AHanl13
reOMeTpl111eCKOro
IICKa>KeHlIll
OnTI1KOMexa·
HI111eCKIIX II :3neKTpOOnTlIllecKllx
cKaHepoB.
npl1H'
~lIn OCHOBHblX MeTOAOB reOMeTpl111eCKOií 06pa60T'
KI1 CHI1MKOB. 04eHKa
3KcnepllMeHTa
TOllHOií reOMeT'
pllllecKoií
TpaHCC\lopMa41111 411C\lPOBblx ,lIaHHblX cnYTHIIKa nAHtJ,CAT.

Genauigkeit

bei Vermessung

Geodetický a kartografický
157-160, 1 Tab., Lit. 11

von Hochbauobjekten
obzor, 33, 1987, Nr. 6, Selte

Messgenaulgkelt
elnzelner
geometrlschen
Parameter.
DokumentatIon . wlrkllches
Zustandes der Hochbauob·
jekten gesamt mlt der Genaulgkelt des Messnetzes. Ein·
flilsse, dle die Messergebnlsse
verzerrer
(Refraktlon,
VlbratIon, inhllrente
Abwelchungen).

912(048.42) (437.6)
PRAVDA, l.
Vorbereltunl
des etnolraphischen
Atlasses der Slowakei
Geodetlck9 a kartograf1ck9
obzor, 33, 1987, Nr. 6,
Selte 161-166,' 3 Abb., Lit. 8
Entwleklung des Gedankens der Ausgabe elnes etnographlsehen
Atlasses der Slowakel und Anfll.nge der
Mltarbelt der Etnographen
und Kartographen.
Grundangaben vom Atlasses, selnen Inhalt und kartographlschen Besonderhelten
der Vorbereltungsarbelten.
Ausgabe 1st fUr das lahr 1989 geplant.

512.643:681.31
BUCHAR, P.
Vereinfachunl
der Eln8abe von Daten symmetrlscher
Matrlxen in pr08rammlesteuerte
Rechner
Geodetlck9 a kartograflck9
obzor, 33, 1987, Nr. 6,
Selte 167-168, 1 Abb., Lit. 2'
Rechenverfahren
1st auf allgemelnem Flussdlagramm
den man fUr alle programmgesteuerte
Rechner mlt Indlrekten Adrese appUzleren kann, dokumentlert.

512.643:681.31
BUCHAR, P.
SimpIified Insertlnl
the Elements 01 S)'mmetrical Matrices with Pr08rammable
Caiculators
Geodetlck9 a kartograftck9
obzor, 33, 1987, No. 6, pp.
167-168, 1 ftg., 2 ref.
An algorlthm, doeumented by the flow-chart of a general conceptlon, appUcable to all the programmable
calculators
wlth Indlreet addresslng.

528.8.042:528.221 + 528.837:629.78
HUML, M.
Méthods d'élaboratlon
8éométriques
des enrelistrements de vues sateIlitalres
Geodetlck9 a kartograflck9
obzor, 33, 1987, No. 6, pages 151-157, 4 lllustratlons,
2 planches,
11 blbUographles
Analyse de la déformatlon géométrlque des vues optlco-mécanlques et électrooptlques.
Principe des méthodes de base pour élaboration
géométrlque
des vUes.
Evaluatlon de I'expérlence
de la transformatlon
géométrlque précIse des enreglstrements
dlgltaux orlglnalres du satelllte LANDSAT.

528.8.042:528.221 + 528.837:629.78
HUML, M.
Methods of Geometric Processinl the Satelllte Scanner
Recordinls
Geodetlek9 a kartograflek9
obzor, 33, 1987, No. i, pp.
151-157, 4 flg., 2' tab., 11 ref.
Analysls of geometrlc dlstortlon of optlcal-mechanlcal
and electrooptlcal
scanners.
Princip les of the baslc
method of geometrie processlng the Images. EvaluatIng the experiment wlth the preelse geometrlc trans formatlon of dlgltal recordlngs from the LANDSAT satelUte.

528.48:624.9
BROZ, V.
Les quel(UoDiBde la préci~n
durBln't le 18'I'é ďouna·
les de cOllilif\ruction t&rre.nu
Goodetlok9 a kar'tograflClk9 obzo,r, 33, 1987, ND 6,
,pages 157-160, 1 planche, 11 blbllograph1es
La préclsloil1 du mesarage
des ~la,ramětres géométr'iques ,partlcuUers. OOoU'mentatDon de la sltuatlo,n des
oU'vrages de constr,udtlOil1 terrestr,es y eomprls la préctslOil1 du réseau
de masurage.
Inf,luences me,nant
11.la déformat'lo,n des résuHats du mesurage (réf,ractlon, vlbratlon, éc:arls Inhérants).

528.48:624.9
BROZ, V.
Problema 01 Accurac)' with th. M••• uementa 01 Gronad
BuiIdinl Dbjects
Geodetlck9 a kartograflek9
obzor, 33, 1987, No. 6, pp.
157-160, 1 tab, 11 ref.
Accuracy of measurements
of Individua 1 geometrlc parameters.
Documentatlon
of the actual state of the
ground bulldlng obJects Included the accuraey of a
measurlng network. Effects, dlstortlng results of measurements (vlbratlons, refractlon, Inherent devlatlons).

912(048.42)( 437.6)
PRAVDA, l.
Mise en oouno de I'Atlas Ethnolrephlque
de la 810vaquie
Geodetlck9 a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 6, pa161-166, 3 llluslraUons,' 8 blbllographles
Evolutlon de l'ldée menant a la pubUcaUon de l'Atlas
Ethnographlque
en Slovaqule et débuts de eoopératlon
entre ethnographes
et eartographes.
Données de base
sur l' Atlas, son contenu et partlcularltés
cartographlques de la mlse en oeuvre. L'édltlon est prévue pour
1989.

912[048.42)( 437.6)
PRAVDA, l.
Preparation
of the Ethnolraphlc
Atlas of Slovakia
Geodetlcký a kartograflck9
obzor, 33, 1987, No. 6, pp.
161-166, 3 ftg., 8 ref.
Evolutlon of an Idea of edltlng the ethnographlc
atlas
ln Slovakla and beglnnlngs of a eollaboratlon of ethnographers
and cartographers.
Baslc data
about
the
atlas, Its contents and on eartographle
pecullarltles
of
the preparatlon.
The edltlon 15 planned ln 1989.

512.643:681.31
BUCHAR, P.
l •• erti~
simpllfiée d'élémen-.
de matrices aymétriques sur calculatrlces il WOlrammatio'n
GeodetlClk9 a lkar,tograf1ck9 obzor, 33, 1987, No 6,
pages 167-168, 1 lI1ustratlo.n, 2 blbllographles
P,rocédé de oalcul documenté 'par dlagramme
ďévoluUon général, a~Ucalble sur toutes les ealculatrlcll6
li iprogrammatlo.n li adressage
Indlrec,t.

Geodetickt a kartografickt
roěDik 33/75, 1987, ěislo &

Metody geometrického zpracování
družicových skanerových záznamů

.
katedra mapování a kartografie

Využití všech dostupných zdrojů kosmických informací, např. pro tvorbu a aktualizaci mapových podkladů Ekologického generelu ČSSR a mapového souboru Map přírodních zdrojů ČSSR, je hlavním ukazatelem plnění vládního usnesení č. 249 ze dne 8. 9.
1977 a následujícího usnesení č. 88 z 5. 4. 1984.' Oba
materiály se týkají rozvoje dálkového průzkumu Země
v ČSSR. Vládní usnesení č. 88, mimo jiné, ukládá zabezpečit rostoucí požadavky československého národního hospodářství na materiály leteckého a kosmického průzkumu území našeho státu.
Hlavními uživateli a odběrateli těchto materiálů
jsou resorty lesního a vodního hospodářství, zemědělství a geologie. Dalšími zájemci o materiály dálkového
průzkumu Země jsou pak v posledních letech organizace, zabývající se tvorbou, ochranou a zlepšováním
životního prostředí.
Pro období 8. pětiletky byla Státní komisí pro vědeckotechnický rozvoj a investice vypracována "Ideová koncepce zabezpečení úkolů státní technické a inyestiční politiky v oblasti ekologie krajiny pro období
1986-1990". Právě zde se objevuje další pole působnosti pro resort geodézie a kartografie, a to konkrétně
při zajišťování výše uvedených kartografických podkladů Ekologického generelu v měřítku 1 : 1 000 000
pro ČSSR a 1 : 500 000 pro obě republiky a Map
přírodních zdrojů ČSSR v měřítku 1 : 50 000.
Je zcela zřejmé, že tvorba těchto nových speciálních
mapových děl se neobejde bez využívání tematicky
zpracovaných aerokosmických informací. Cílem článku je pojednat o možnostech geometrického zpracování záznamů z multispektrálních rozkladových snímacích zařízení, známýéh též pod názvem "skanery".
Pozornost' bude věnována pouze skanerům, umístěným na kosmických nosičích. O skanerech leteckých
pojednáno nebude.

1

ob.or

151

Ing. Milan H uml,
FSv ČVUT v Praze

U typů optickomechanických vzniká obraz postupným snímáním řádků záznamu pomocí rotujícího
nebo oscilujícího zrcadla, zpravidla kolmo ke směru
letu nosiče, nebo se šikmou osou snímání, která pak
při rozkladu obrazu vyplňuje část pláště kužele (tzv.
kónický skaner).
Charakteristickým rysem vnitřní geometrie záznamů z optickomechanických skanerů je poměrně značné dynamické zkreslení, způsobené především nelineárním pohybem snímacího zrcadla. Vlastní záznam je tvořen dvourozměrnou obrazovou maticí
optických hustot odraženého záření jednotlivých
obrazových prvků (pixelů). Umístění prvku v obrazové matici je pak dáno číslem řádku a pozicí v tomto
řádku (odpovídá prakticky číslu sloupce). Schéma
vzniku skanerového záznamu ze snímače optickomechanického typu nám ukazuje obrázek č. 1.
Stručně můžeme říci, že 'elektromagnetické záření
odražené obrazovým prvkem po dopadu na snímací
zrcadlo se odrazí do optického systému a dopadne na
příslušný detektor (po průchodu vláknovou optikou
a filtry); výstupní.signál
z detektoru se v analogočíslicovém převodníku zakóduje a uloží do magnetopáskovéhozáznamníku.
,Přenos obrazových dat dopozemní přijímací stanice se děje buď v reálném čase
a nebo v době, kdy snímací zařízení není v činnosti
(satelit se nachází na odvrácené straně od snímaného.
území - tzv. noční část letu).
Jedním z důležitých parametrů, podle něhož posuzujeme kvalitu rozkladového snímacího systému, je
okamžité
zorné pole (IFOV Instantaneous
Field Of View), které determinuje minimální velikost
obrazového prvku na zemském povrchu. U snímacích
systémů instalovaných na dosud pracujících satelitech se pohybuje IFOV, promítnuté na zemský povrch, od 30 metrů do několika kilometrů. Velikost
pixelu je závislá především na skutečné velikosti

magl)etopásJ<eNý
zaznaml1lk

Skanery řadíme mezi tzv. pasívní snímací systémy,
neboť jsou schopny měřit pouze spektrální charakteristiky slunečního záření odraženého od zemského
povrchu, nebo záření emitovaného Zemí.
Podle druhu přijímaného elektromagnetického záření můžeme skanery dělit na
- termální řádkové skanery (IRLS - Infra Red
Line Scanner),
- multispektrální
skanery (MSS Multispectral
Scanner).
Výhodou všech termálních snímacích systémů je
možnost jejich práce, jak ve dne, tak i v noci.
Podle konstrukčního hlediska dělíme skanery na
- optickomechanické,
- elektrooptické.

1987/151
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Název

I

Výrobce

I

Počet
spektr.
pásem

I

Velikost
obraz. prvku

MSU-M
MSU-S
MSU-SK

SSSR
SSSR
SSSR

4
2
4

1,7 X 1 km
240 m
170 m

Fragment-2
MSS
Thematic
Mapper

SSSR
USA
USA

8
4

80, 240, 480 m
79 X 56 m
30 m, 120 m

6

+

1

detektoru a na výšce letu kosmického nosiče. Čím je
plocha detektoru menší a čím je výška letu nižší, tím
je samozřejmě obrazový prvek menší.
Nutno poznamenat, že snímací systémy jak optickomechanické, tak i elektrooptické jsou konstruovány
jako multispektrální, to znamená, že registrují odražené elektromagnetické záření V několika úzkých,
předem vymezených, spektrálních pásmech, nazývaných kanály. Kanály jsou voleny V úzkých intervalech vlnové délky elektromagnetického záření V oblastech tzv. atmosférických oken, kde nedochází
k pohlcování záření atmosférou. Tím získáme objektivnější informace o charakteristice elektromagnetického záření jednotlivých snímaných obrazových
prvků a můžeme provádět syntézy záznamů pomocí
operací s libovolným počtem spektrálních pásem.
V syntézách jsme schopni vylišit i takové prvky, které
v samotných pásmech nejsou příliš zřetelné.
Tabulka č. I uvádí přehled některých typů optickomechanických skanerů. Podrobnější údaje lze nalézt
V [2].
Druhý typ snímacích rozkladových zařízení - elektrooptické skanery mají kvalitativněji
vyšší konstrukční úroveň. Jejich základním prvkem jsou polovodičové detektory sestavené do lineárních nebo ma·
ticových forem. V elektrotechnické terminologii se
jedná o tzv. nábojově vázané jednotky, označované
CCD (Charged Coupled Device). Oproti klasickým
optickomechanickým systémům mají elektrooptické
skanery řadu výhod. Za jednu z nejdůležitějších mů·
žeme považovat odstranění všech pohyblivých konstrukčních částí (oscilující či rotující snímací zrcadlo,
korekční členy a pod.), takže při geometrickém zpracování nám odpadají problémy s nelinearitou jejich pohybu. Dalšími výhodami jsou podle [1] : vysoká provozní spolehlivost, dlouhá životnost, ma.lé rozměry,
nízký příkon, odolnost vůči elektrostatickým a magnetickým rušivým polím, vysoká citlivost a posun
spektrální charakteristiky do infračervené části spek.
tra.
Princip vzniku obrazového záznamu schematicky
znázorňuje obr. 2, kde uvažujeme jak lineární, tak
i maticový typ elektrooptického skaneru.
Z obrázku č. 2 vidíme, že záznam vznikne analogicky jako u fotografické komory. Odražené elektromagnetické záření projde optickým systémem a dopadne na detektory umístěné v ohniskové rovině.
Elektrický náboj, který vznikne na jednotlivých
detektorech, je veden do přenosových registrů a po
zakódování v analogočíslicovém převodníku je uložen

8ířka záběru

1930 km
1380 km
600 km
85 km
185 km
185 km

I

Typ

rotační
rotační
konický
oscilující
oscilující
oscilující
oscilující
korekční

do magnetopáskového záznamníku. V případě lineárních snímačů se zobrazí naráz vždy pouze jedna řádka
záznamu, kdežto u maticových snímačů se v jednom
okamžiku zobrazí celý záznam. Elektronické řízení
expozice lineárních snímačů zajišťuje plynulou návaznost každé následující řádky záznamu a nedochází
tedy k mezerám, nebo k překrývání řádků.
Osa záběru může buď směřovat do místní vertikály,
nebo může být od této vertikály odkláněna tak, jako
v případě francouzského skaneru HRV na družici
SPOT, kde systém poskytuje jak záběry svislé, tak
i šikmé a navíc ještě mnoho variant záběrů stereoskopických.
Vnitřní geometrie záznamů z elektrooptických skanerů je jednodušší než u záznamů ze skanerů optickomechanických. Odpadá totiž největší zdroj zkreslenínelineární pohyb snímacího zrcadla. Pro lineární snímače platí v rámci řádku kolineární vztahy a pro maticové snímače platí tyto vztahy na celé ploše záznamu.
Při každé další geometrické korekci záznamů z elektrooptických skanerů musíme uvedené vztahy respektovat. Tabulka č. 2 uvádí některé typy elektrooptických
skanerů.

Základním principem zpracování všech druhů aerokosmických obrazových záznamů, tedy i skanerových,
je transformace obrazové funkce záznamu na obrazovou funkci mapového podkladu ve zvoleném měřítku
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Název

I

MSU-E
HRV (na družici
SPOT)
GEC MA 357
(amatérský skaner)

Výrobce

SSSR
Francie
Velká Británie

I

Počet
spektr.
pásem

3
4

=

H.

tJ

= H. tg tJ .

Označme:

~81

=

·základní nezkreslená délka
·délka na tečně k referenční
ploše
·délka na povrchu referenční
plochy (zde koule).
S2 - Sl a ~82 = S3 - S2'

Rozdíl délky na tečně a základní délky, označený
jako ~81' charakterizuje panoramatické
zkreslení. Rozdíl délek, označený ~82' určuje velikost zkreslení způsobeného zakřivením Země. Obrázek č. 3
ještě zachycuje zkreslení záznamu způsobené variací

Velikost
obraz. prvku

28 m
10 m, 20 m
2km

I

a kartografickém zobrazení. Z toho plyne, že geometricky správné přiřazení obrazových prvků skane.
rového záznamu je hlavním předpokladem pro úspěš.
nou aplikaci následných klasifikačních a interpretač.
níchmetod.
Představme si nyní libovolný druh kosmického
skanerového záznamu. Situace je znázorněna na
obrázku č. 3.
Sl
S2

,

I

Sířka záběru

28 km
60-80 km
480 km

I
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Typ

lineární
lineární
maticový

nadmořských výšek od nulové hladiny referenční
plochy.
Vidíme, že všechny druhy kosmických záznamů
jsou zatíženy geometrickými chybami z panoramatického rozsahu, zakřivení Země a z variací nadmoř·
ských výšek reliéfu snímané krajiny.
Pro družicové skanery, snímající území z výšek
řádově 300-900 km, můžeme při úhlu záběru tJ • 6 o
vyjádřit zkreslení vlivem převýšení reliéfu jednoduchým vztahem

Velikost tohoto zkreslení při výšce okolo 900 km, úhlu
záběru tJ~; 6 o a nadmořské výšce reliéfu asi 500 m
činí na okraji záznamu přibližně 50 m. Reliéf terénu
má tedy u družicových záznamů při základní svislé
ose snímání poměrně malý vliv na jejich geometrickou
přesnost. Vliv nadmořské výšky se bude výrazněji
projevovat až při nižších výškách letu kosmického
nosiče v kombinaci s širším úhlem záběru. Pro porov·
nání - zkreslení vlivem panoramatického rozsahu
a zakřivením Země dosahuje při stejných, výše uvedených parametrech hodnotu asi 380 m, tedy je přibližně 7-8krát větší.
Zkreslení záznamu vlivem panoramatického rozsahu, zakřivením Země a variacemi výšek reliéfu te·
rénu se projevuje jak u optickomechanických, tak
u elektrooptických snímacích rozkladových zařízení.
Matematické vztahy pro geometrické korekce budou
u obou typů skanerů identické. A nyní stručně k nejzávažnějšímu zdroji zkreslení záznamů z optickomechanických skanerů s oscilujícím snímacím zrcadlem.
Toto zrcadlo vykonává velice rychlý pohyb z levé
krajní pozice do pravé krajní pozice a vrací se zpět.
Frekvence pohybu zrcadla je např. u MSS 13,6 Hz.
Vlastní oscilační pohyb lze rozložit do tří fází: rozběh,
běh s konstantní rychlostí a brzdění. Důsledkem
uvedeného oscilačního pohybu je nelinearita
roz·
kladu obrazového záznamu a z ní plynoucí nelineární dynamické
zkreslení.
U většiny optickomechanických skanerů je znám matematický vztah
pro vyjádření této nelinearity. Pro přesnou geometrickou korekci nelinearity nám někdy předem daný vztah
nemusí poskytnout správné hodnoty, protože elektronický systém řízení frekvence odečtu napěťového signálu z čidel může mít krátkodobě vadnou funkci.
Tento problém se však vyskytuje velmi ojediněle.
Zkreslení záznamu vlivem nelineárního pohybu sní·
macího zrcadla nabývá v MSS hodnotu až 730 m
(tj. asi 13 pixelů). Rozbor sumárního vlivu dílčích zkreslení ukazuje, že v určitých místech skanerového záznamu (z MSS) dosahuje deformace hodnotu až 870 m.
Vidíme tedy, že obrazový záznam získaný opticko·
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x = a + a2x +2 aaY + a xy + asx2 + a6y2 + ~xll +
+ a8y3 + agx y + aloxy2 + ...a;x3yk,
(3)
Y = b + bze + bay + b xy + bsx2 + b6y + b x +
+b +b x + b
+ ...b;xjyk,
kde stupeň polynomu
= j + k. Minimální počet

mechanickými skanery je použitelný v prvotní formě
pouze pro interpretační práce, kde není kladen zvláštní důraz na geometrickou kvalitu a musíme zde pak
počítat s chybou v poloze bodu řádově do 1 km a
s nepravidelným rozložením po celé ploše záznamu.
U elektrooptických snímacích systémů nelineární
zkreslení zcela odpadá. Geometrickou přesnost záznamu u nich ovlivňuje kvalita objektivu a kvalita
technologického zpracování lineárních nebo maticových detektorů. Dnes již ale technologie tvorby elektronických a optických systémů dosahuje tak vysokou úroveň, že není problém zkonstruovat elektrooptický skaner s vysokou rozlišovací schopností např.
:MSU-E (28 ml, nebo HRV (10 ml. Lze předpokládat,
:že v nedaleké budoucnosti budou vytvořeny reálně
-pracující elektrooptické m.aticové snímací systémy
s rozlišovací schopností okolo 5 metrů. Toto vše závisí na schopnosti vyrobit detektory o menší ploše, než
li MSU·E, či HRV.
Musíme si však uvědomit, že všechny výše uvedené
skutečnosti o zkreslujících faktorech skanerových
záznamů jsou platné pouze v případě ideální keplerovské dráhy kosmického nosiče, existence nerotující
Země a nulových úhlových prvcích vnější orientace
snímacího zařízení. Existence· ideálních· podmínek je
však iluzorní a proto systém geometrických korekcí
musí současně uvažovat i tato dynamická
zkreslení.

2y

7

3

10Xy2

Geometrické transformace
"přesným překreslením"
se někdy realizují pomocí spline-funkcí, popřípadě
interpolačními polynomy, nebo tzv. stochastickými
metodami, jak je uvedeno v [3].
V úvodu odstavce bylo řečeno, že přesné metody
vyžadují znalost polohového rozmístění určitého počtu
vlícovacích bodů, konkrétně znalost jejich souřadnic
v transformované a referenční rovině. Odtud přímo
plyne důsledek závislosti přesnosti transformačního
procesu na přesnosti
určení souřadnic vlícovacích
bodů. Budeme-li transformovat
obrazový záznam
(snímek) do roviny mapového podkladu, pak zdrojem
chyb v určení souřadnic vlícovacích bodů na mapě
bude:
a) b) c) d) -

+ bay,

kde X, Y a x, y jsou souřadnice v referenční a trans.
formované rovině. Koeficienty al' ... , ba řešíme nejčastěji vyrovnáním MNČ s použitím nadbytečného
počtu vlícovacích bodů, v tomto případě více jak tří
bodů,
b) obecná polynomická transformace je dána rovni-'
cemi

9

2

8

Tyto metody řeší otázku geometrické transformace
pomocí vlícovacích bodů, vhodně rozložených jak na
obrazovém záznamu, tak na kartografickém podkladu.
Podle úrovně předzpracování
prvotního záznamu,
. které se vzájemně liší stupněm provedených geometrickýcha radiometrických korekcí, se pak pro vlastní
geometrické zpracování volí transformace afinní, nebo
polynomická transformace vyšších stupňů.
Podle zkušeností polynomy 3. a vyššího stupně nepřinášejí výraznější růst přesnosti výsledků a navíc se
pronikavě zvětšuje spotřeba strojového času a tím
klesá ekonomika výpočetních prací.
a) afinní transformace vychází ze vztahu ~.:I

+

4

vlícovacích bodů pro řešení MNČ lze vyjádřit vztahem

překreslení

X=a1+a2x+aay
Y = b1 b2x

1

8y3

K řešení geometrické transformace digitálních obrazových skanerových dat můžeme přistoupit dvěma
základními způsoby, a to metodou tzv. "přesného
překreslení" a nebo metodou "parametrickou".
Obě
metody jsou součástí předzpracování
digitálních
záznamů, které dále obsahuje radiometrické transformace, operace s obrazem (normalizact1, filtrace, detekce hran a pod.), tedy operace, které předcházejí vlastní
klasifikaci obrazové informace.
přesného

4

j

4. Metody geometrického zpracování záznamů

4.1 Metody

1

_t

nejistota v určení vlastní pozice vlícovacího
bodu,
chyba v odečtení mapových souřadnic,
nepravidelná deformace mapového listu,
kartografické zpracování polohopisné složky
mapy.

Největší měrou se projeví vliv nejistoty v určení pozi.
ce vlícovacího bodu, kdy se mohou vyskytnout i hrubé
chyby v identifikaci bodu, tyto chyby však můžeme vhodným testem, před započetím vlastních výpočtů, eliminovat. Rovněž tak snadno odstraníme
vliv deformace mapového ~istu, nejlépe Helmertovou
podobností transformací na rohy příslušného listu.
Chyba v odečtení souřadnic ovlivňuje celkovou přes.
nost souřadnic vlícovacích bodů nejméně a poknd
užijeme kvalitní
digitalizační
systémy (Digitizer
DGZ, Codimat a pod.) můžeme počítat s chybou
v odečtení menší než 0,1 mm.
Vlícovací body volíme na takových prvcích polohopisné kresby, u nichž téměř s jistotou předpokládáme,
že se zobrazí i na skanerovém záznamu. Jedná se
především o výrazné body vodních ploch a toků
(rohy hrází, soutoky apod.), nebo při zpracování skanerových záznamů s velkou rozlišovací schopností lze
využít i křižovatky větších komunikací. Není vhodné
volit vlícovací body na předmětech polohopisu, které
podléhají časovým změnám, jako například body na
hranicích lesních komplexů, na hranicích vzdělávání
apod. Zde pak nemáme zajištěnu aktualizaci zákresu
změn na mapách a pokud použijeme souřadnice těchto
vlícovacích bodů, vystavujeme se riziku, že budeme
pracovat s "falešnými" daty a nemůžeme tedy očekávat kvalitní výsledky "přesného překreslení".
Vyhledání a určení souřadnic vlícovacích bodů na
obrazových záznamech (snímcích) tvoří druhou část
sběru vstupních dat do transformačních rovnic, jak
v případě transformace typu snímek-mapa, tak v případě transformace typu snímek-snímek. Transformaci
typu snímek-snímek realizujeme např. při ztotožňování kanálů multispektrálních
fotografických zá·
znamů, nebo před prováděním multitemporální ana·
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lýzy, tj. analýzy změn záznamů pořízených v různých
časových intervalech (např. při monitorování). Jedná
se prakticky o transformace, kdy porovnáváme jakékoliv dva obrazové záznamy.
Vyhledání a určení souřadnic vlícovacích bodů na
snímku lze provést v podstatě dvěma odlišnými způsoby. První a také přesnější způsob je aplikace
obrazové
korelace,
kdy poloha bodu se určí na
základě maximální podobnosti obrazových funkcí
vyhledávací oblasti (části snímku) a tzv. okénka (blízkého okolí vlícovacího bodu referenční okolí).
Podrobné vysvětlení a bližší údaje o obrazové korelaci
lze nalézt v [3].
Druhý způsob spočívá v nalezení
pozice vlícovacího bodu kurzorem na obrazovém displeji některého
z vizualizačních zařízení. Po nastavení kurzoru na
identifikovaný vlícovací bod můžeme zpravidla ihned
odečíst snímkové souřadnice. Pokud se týká porovnání
geometrické přesnosti určení souřadnic, byly testováním [3] zjištěny tyto hodnoty středních souřadnicových chyb:

= 0,3 obrazového prvku při užití obrazové

1nXlI

= 0,75 obrazového prvku při vyhledávání bodu

-

-

korelace,
kurzorem.
Rutinní zpracování leteckých multispektrálních záznamů metodou přesného překreslení s využitím
obrazové korelace se již provádí ve Středisku dálkového průzkumu Země při Geodetickém a kartografickém
podniku v Praze aplikací programového systému
GETRO [4].
Na katedře mapování a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze proběhly zkušební výpočty
transformací družicových skanerových záznamů, a to
z kosmické mise LANDSAT 2 a LANDSAT 3 [5].
Identické záznamy z obou skanerů byly rozděleny
na tři pásy, přibližně o šířce 30 km, v nichž sumární
vliv zkreslení měl dosahovat maximální hodnoty (2 pá.
sy) a minimální hodnoty (1 pás). Vlícovací body na
obrazových záznamech byly vyWedány na systému
obrazové analýzy PERICOLOR 2000E firmy Numelec, instalovaném v Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA) ČSAV, metodou určení polohy a souřadnic vlícovacích bodů kurzorem obrazovkového
displeje. Souřadnice vlícovacích bodů v referenční
soustavě byly získány digitalizací v mapových listech
Základní mapy měřítka 1 : 25 000, nebo zcela výjimečně měřítka 1 : 50 000 na poloautomatickém souřadnicovém snímacím systému "Digipos 1612".
Digitalizované souřadnice byly z důvodu odstranění
srážky mapových listů upraveny Helmertovou podobnostní transformací vždy na rohy příslušného mapového listu.
Následovaly výpočty podobnostní, afinní a polynomické transformace 2. a 3. stupně ve všech možných
kom binacích pásů a s proměnným počtem vlícovacích
bodů. Transformační koeficienty (transformační klíč)
prošly vždy procedurou vyrovnání MNČ s nadbytečným počtem bodů. Již při prvních výpočtech se podle
všech předpokladů projevila nevhodnost podobnostní
transformace a dále již prováděna nebyla. Výsledky
transformací byly posuzovány podle souřadnicové
chyby transformačního klíče, která nám ukázala kva-
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litu ztotožnění obou souřadnicových systémů a střední
souřadnicovou chybou kontrolních bodů, která pak
ukázala, jaká přesnost se dá očekávat u transformovaných podrobných bodů. Kontrolní body náleží do
souboru vlícovacích bodů, které nebyly zařazeny do
výpočtu transformačního klíče.
Z rozboru výsledků transformací vyplývají následující poznatky:

-

1nXlI

obzor

-

naprostá nevhodnost podobnostní transformace
(1nxlI • 40 pixelů),
vyšší stupeň polynomu dává sice menší střední
souřadnicovou chybu transformačního klíče, než
u polynomů nižších stupňů, ale na druhé straně
střední souřadnicová chyba kontrolních bodů je
znatelně větší (asi o 0,2 pixelu), výjimečně stejná,
nebo nepatrně menší (asi o 0,05 pixelu), než u polynomů nižších stupňů,
zvýšení počtu vlícovacích bodů, vstupujících do
vyrovnání transformačního klíče, nepřináší adekvátní snížení středních souřadnicových chyb kontrolních bodů,
při rozdělení záznamu na pásy rovnoběžné s pozemní stopou letu a jejich přibližné šířce 30 km se
pohybuje střední souřadnicová chyba kontrolních
bodů okolo 0,8-0,9 pixelu. Budeme-li transformovat celý záznam najednou, získáme hodnotu
0,9-0,95 pixelu. Vidíme, že při tom nedošlo k výraznějšímu poklesu přesnosti překreslení,
střední souřadnicové chyby kontrolních bodů při
afinní transformaci jsou o 0,06-0,08 pixelu větší
než u polynomické transformace 2. stupně.

Shrneme-li uvedené poznatky, můžeme vyslovit
názor, že z hlediska ekonomiky zpracovatelských
prací je zcela vyhovující použít pro přesné digitální
překreslení skanerových záznamů z MSS na Landsatu
2 i 3 afinní transformaci s přibližně 5-10 vlícovacími
body v závislosti na velikosti překreslované části záznamu. Při šířce pásu snímaného území okolo 30 km
jsou výsledky afinní a polynomické transformace 2.
stupně prakticky rovnocenné. Lze očekávat, že tyto
poznatky budou analogické i pro ostatní typy optickomechanických skanerů podobné konstrukce jako MSS.
Zajímavé je srovnání s výsledky testování přesnosti geometrického zpracování obrazových záznamů
z kosmické mise Landsat 4 a 5 (skanery Thematic
Mapper), které jsou uveřejněny v E6]. Tam autoři
dospěli k následujícím poznatkům:
-

-

střední souřadnicová chyba při afinní transformaci
celého záznamu (185 X 185 km) dosáhla hodnoty
0,83 - 0,93 pixelu, a to při výpočtu transformačního klíče pouze z pěti vlícovacích bodů,
segmentování záznamu na plochy různé velikosti
klesla střední chyba na 0,63-0,9 pixelu,
rovnice afinity jsou pro daný účel kvalitnější než
polynomy vyšších stupňů.

Vyhledání a určení souřadnic vlícovacích bodů na
obrazových záznamech bylo zde provedeno metodou
obrazové korelace. Autoři článku bohužel, neuvádějí
jakou metodou byla získána "okénka" (referenční
okolí vlícovacích bodů) zařazená do katalogu vlícovacích bodů.
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Model přesného parametrického překreslení vyu žívá
dráhové eleme~ty nosiče skaneru, prvky vnější orientace a konstrukční charakteristiky skaneru. Po stup
řešení problému lze vyjádřit následujícím vývoj o vým
diagramem (obr. 4.).
Transformační proces ze skanerového do geocen trického systému lze zapsat ve tvaru

Transformace ze skanerového
systému do systému nosiče
kde na pravé straně výrazu jsou uvedeny ma tice rotací z jednotlivých souřadnicových systémů. Transformace geocentrických souřadnic cp a A do systému
pravoúhlých kartografických souřadnic se obecně provede podle zobrazovacích rovnic

Tra~sformace ze systému

.
nos1če do systému orbitálního
Transformace z orbitálního
systému do inerciálniho SY8tému
Transformace z inerciálního systému
do systému kartografických souřadnic

Konfrontace výsledků
k dílčímu závěru:
-

z obou experimentů

vede

výsledné střední souřadnicové chyby kontrolních
bodů, podle nichž posuzujeme očekávanou přesnost transformace, jsou prakticky stejné, ať již
užijeme pro určení vlícovacích bodů metodu vyhledání kurzorem na obrazovkovém displeji, nebo metodou obrazové korelace, která jak již bylo řečeno,
poskytuje dvakrát přesnější souřadnicovou lokalizaci.

Tento dílčí závěr je však třeba ještě důkladně prakticky ověřit na větším souboru obrazových záznamů
a vyslovit pak definitivní závěr.
4.2 Parametrické

metody

Výsledkem překreslení je získání souboru geocen trických souřadnic jednotlivých obrazových prvků a převod těchto souřadnic do libovolného kartografického
zobrazení, vhodného pro uživatele obrazového záznamu.
Model přibližného parametrického překreslení je
zjednodušující verzí modelu předchozího. Jako soubor
vstupních parametrů využívá např. část parametrů
oběžné dráhy a konstrukční charakteristiky skaneru.
Předpokládá současně nulové hodnoty úhlových prvkú
vnější orientace skaneru. Základní ideou modelu je
vyjádření geocentrických souřadnic obrazových prvků
v závislosti na čase snímání - ti - . V systému kartografických souřadnic lze toto vyjádřit vztahem
Xi

= f(cp

(ti)' A(ti)),

Yi

= g(cp(ti),

A (ti))'

(7)

Podrobnější popis některých parametrických metod
překreslení bude předložen v dalších připra vovaných
článcích.

překreslení

Samotný název naznačuj«;l, že se jedná o metody,
kde transformace záznamů je závislá na parametrech,
přímo souvisejících s pořízením těchto záznamů.
První skupina parametrů obsahuje dráhové elementy
kosmického nosiče skaneru (a, e, i, ex, T, co), druhá
obsahuje prvky vnější orientace skaneru (Xo, Yo,
Zo, cp, co, x) a do třetí skupiny můžeme zařadit konstrukční parametry skaneru (IFOV, úhel záběru, nelinearita oscilace snímacího zrcadla a řádkového ko·
rektoru, umístění detektorů v ohniskové rovině objektivu, aktivní snímací čas a popřípadě další parametry).
Podle kombinace skupin parametrů a především
podle kombinace samotných parametrů dostaneme
celou řadu parametrických metod překreslení. Musíme předem dobře zvážit, pro jaký účel bude metoda
sloužit, jakou finální přesnost budeme požadovat.
Chceme-li dosáhnout maximální přesnost překreslení,
použijeme téměř všechny parametry. Budeme-li požadovat pouze hrubší překreslení záznamu, vytvoříme
model s takovou kombinací parametrů, abychom byli
vůbec schopni překreslení realizovat.
V zahraniční literatuře [7, 8, 9, 10, lI] se můžeme
seznámit s různými parametrickými metodami, jejich
koncepcí a využitím.

Problematika geometrických transformací skanerových záznamů je neustále otevřená v souvislosti s vývojem nových typů multispektrálních rozkladových
snímacích zařízení. Tyto nové konstrukčně dokonalejší typy skanerů umožňují zpracování obrazových
informací s využitím jednodušších metod překreslení.
Kvalitativně nejlepší výsledky při zpracování obrazových záznamů a jejich transformaci do kartografického podkladu můžeme dosáhnout vhodným spojením
parametrických a přesných metod překreslení. Takto
pojatý přístup k řešení problému úzce souvisí s ekonomikou celého systému zpracování obrazových záznamů pro potřeby nejen resortu geodézie a kartografie, ale i pro potřeby ostatních uživatelů.
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Otázky přesnosti při zaměřován í
pozemních stavebních objektů

stavu pozemních stavebních objektů, a to až do doby
zpracování samostatné normy.
Y současné době se přesouvá výstavba - ať už bytová
a občanská, tak i průmyslová - ze "zelené louky" do
staré zástavby, která však nemá být, tak jako v minulosti, vždy zcela asanována. Stavební objekty, které
mohou dále plnit svou úlohu, se mají rekonstruovat.
Tato nová koncepce vyžaduje nejen nové metody
stavění, ale také jiné způsoby dokumentace a z toho
plynoucí i jiné měřické metody. A protože zásadním
předpokladem správného a hospodárného použití
každé měřické metody je stanovení potřebné přesnosti
měření, je nutno se těmito otázkami zabývat v obecnějších souvislostech a přitom i hlouběji, než se dosud
dělo.
.Teto důležité zejména proto, že v této oblasti chybějí jakodpovídající předpisy, tak i odborná literatura,
ačkoli související oblast - výkresy ve stavebnictvíje upravena technickými normami podskupiny ČSN
01 34,. do velké podrobnosti. Kreslení výkresů pozemních staveb se např. řídí téměř dvaceti normami počínaje [IJ. Způsob psaní kát je upraven společně pro
všechny technické výkresy v [2J. Všechny uvedené
normy však byly vytvořeny pro účely projektování,
nikoli pro měření, a proto nestanoví přesnost měření.
Mimoto v některých případech nevyhovují ani v otáz.
kách kreslení výkresů skutečného stavu.
Otázky přesnosti měření pozemních stavebních
objektů se v hrubých rysech dotýká pouie zrušená
směrnice [3]. V Edici VÚGTK mají však v r. 1987
vyjít "Technologické zásady pro tvorbu podkladů
pro rekonstrukci průmyslových objektů", které se
zabývají uvedenou problematikou včetně přesnosti
měření podrobněji. Mimoto je jejich součástí i výklad
ustanovení norem schválený Úřadem pro norlllalizaci
a měření, který upravuje kreslení výkresů skutečného

2. Druhy geodetické dokumentace potřebné pro projekt
rekonstrukce
Geodetická dokumentace potřebná pro projekt rekonstrukce pozemního stavebního objektu může být trojího druhu:
-

-

mapový podklad k projektování stavby: jeho význam pro toto téma je pouze okrajový a mimoto
není třeba se jím zde zabývat, protože jeho tvorba
je dostatečně prozkoumána a upravena metodickým
návodem pro tvorbu mapových podkladů k projektování staveb [4J, a to včetně přesnosti,
zaměření jednotlivých geometrických parametrů,
dokumentace skutečného stavu stavebního objektu.

3. Přesnost měřeni geometrických parametrů
Požadavkem projektanta může být zaměření jednotlivých geometrických parametrů stávajících konstrukcí, zejména délek (vodorovných i šikmých), převýšení
a úhlů. V tomto případě by stanovení přesnosti měření nemělo být problémem, protože projektant má
zároveň s požad.avkem na zaměření uvést i toleranci
tohoto geometrického parametru. Přesnost zaměření
je pak dána ustanovením ČSN 73 0212 [5J, které bylo
převzato i do [6J a do [7J:
bXmet ~

kde

bXmet

0,2 ~x,

je mezní chyba měření,

~x tolerance kontrolovaného
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Přitom se v běžných případech použije poměr ÓXmet =
= 0,2 ~x a střední chyba měření se stanoví v hodnotě
0,5 mezní chyby. Vyšší přesnost se použije tam, kde
riziko způsobené chybami měření musí být zanedbatelné.
Přestože má projektant stanovit toleranci, stává se
v praxi často, že tolerance není stanovena. Pak je
možno použít náhradní kritérium, a to přesnost předepsanou pro podrobné vytyčení v [8], ovšem se souhlasem projektanta.
4. Přesnost dokumentace skuteěného stavu pozemniho
stavebniho objektu
Jádrem dokumentace skutečného stavu stavebního
objektu je výkres skutečného stavu. Jako všechny
stavební výkresy je sice kreslen v měřítku, obvykle
1 : 50 nebo 1 : 100, ale na rozdíl od mapového podkla.
du není rozhodující přesnost jeho grafické podoby,
ale přesnost kót, které jsou v něm povinně zapsány.
Není proto vůbec třeba se zabývat přesností kresby
výkresu.
Jako kóta může být ve výkresu zapsána pouze
měřená hodnota. Otázka přesnosti kót je pak totožná
s otázkou přesnosti měření geometrických parametrů.
Přesnost může být projektantem dána paušálně pro
všechny kóty, popř. pro některé kóty může být
stanovena vyšší přesnost. Obvyklým důvodem vyšší
přesnosti bývá únosnost konstrukcí a přísnější požadavky se mohou proto vyskytnout např. na přesnost
rozměrů sloupů.
Z důvodů statiky je však nutno dodržet přesnost
i u rozměrů, které nejsou přímo měřeny. Typickým
příkladem jsou tloušťky stěn a stropů, které se většinou nedají nedestruktivními metodami přímo měřit
(měří se např. každý líc stěny z jiného měřického
bodu). Tyto rozměry se v případě, že jsou vypočteny
z přímo měřených rozměrů, mohou uvádět jako infor·
mativní v oblých závorkách. Ostatní neměřené kóty
se nesmějí vůbec uvádět. Bez ohledu na způsob zápisu je však nutno, aby všechny potřebné rozměry
byly alespoň vypočitatelné z jiných rozměrů, ze souřadnic bodů apod. U každého nepřímého měření, kde
potřebné kóty odvozujeme ze souřadnic jednotlivých bodů, však docházíme k velmi vysokým nárokům na přesnost, jak je ukázáno dále. To může způsobit nehospodárnost prací, někdy dokonce může
vůbec znemožnit dosažení požadované výsledné přesnosti. U důležitých kót a ostatních důležitých geometrických parametrů (např. úhlů) musí být proto
vždy snaha o přímé měření, třeba i s použitím destrukčních metod. Není-li to možné, je třeba použít
co nejjednoduššího nepřímého měření provedeného
speciálně pro tento účel. Někdy je však možné použít
i části měření sítě vybudované pro zaměření celého
objektu.
Není-li možno pro zjištění důležitých kót (a ostatních geometrických parametrů) použít ani nepřímého
měření, odvodí se potřebné rozměry ze zaměření celého
objektu. V tomto případě je nutno k dosažení určité
(obvykle jednotné) přesnosti kteréhokoli rozměru stanovit (obvykle jednotnou) přesnost polohy kteréhokoli
bodu dokumentovaného na výkresu. Otázka stanovení
takové jednotné přesnosti neušla pozornosti různých

autorů a mezní chyba v poloze každého podrobného
bodu (týká se zděných objektů) bývá uváděna celkem
shodně mezi 20 a 30 mm, viz např. [9]. Pro další úvahy
byla proto vzata mezní chyba v poloze 25 mm pro
zděné objekty a 12,5 mm pro betonové objekty. Pro
ocelové konstrukce, u nichž jsou vždy individuální
požadavky na přesnost, a u dalších objektů s odchylně
stanovenou přesností se však postupuje obdobně.
Dále budou místo mezních chyb v poloze použity
střední souřadnicové chyby, pro jejichž výpočet použijeme koeficient 2,5 (jde o dvojrozměrné chyby). Proto
střední souřadnicová chyba podrobného bodu bude
u zděných objektů 10 mm, u betonových 5 mm.
Pro přesnost měření výšek by bylo možno použít
koeficient 2 (jednorozměrné chyby), pro jednotnost
však můžeme uvažovat vzhledem ke snadnějšímu
dosažení stejné přesnosti také střední chybu výšky
u zděných objektů 10 mm, u betonových 5 mm.
Jestliže se výšky některých bodů neměří přímo nivelací, ale odvozují se od zanivelovaných bodů, je střední
chyba výšky zanivelovaných bodů u zděných objektů
7 mm, u betonových 3,5 mm (aplikace zásady stejného
vlivu chyby v nivelaci a chyby v doměření).

V této kapitole se uvažuje přesnost měřické sítě pro
případ, kdy se nepodařilo změřit důležité geometrické
parametry přímo a přesnost jednotlivých podrobných
bodů a tím i přesnost měřické sítě musí vyhovovat
nejvyšší dosažitelné přesnosti. V ostatních případech
je možno požadavky na přesnost měřické sítě zmírnit.
Obdobně rozdělení chyb u měření výšek použije se
i u polohového měření zásada stejného vlivu chyb
měřické sítě a chyby podrobného měření. Protože však
bude často nutno z některých bodů měřické sítě odvozovat další body (např. na hlavní polygonové pořady
jsou připojeny vedlejší pořady), při použití zásady
stejného vlivu vychází konečná základní střední souřadnicová chyba bodů měřických sítí tak, jak je uvedeno v tab. 1.
_
I u zaměření skutečného stavu pozemních stavebních objektů se mohou vyskytovat různé typy měřických sítí. Mimo průmyslové objekty, kde se v rozlehlých halách může uplatnit např. protínání, půjde
zejména u bytových a památkových objektů až na
výjimky vždy o polygonové pořady doplněné rajony.
Použití polygonových pořadů bylo proto propracováno do větší podrobnosti.
Všeobecná pravidla pro budování pořadů a pro jejich parametry se musí formulovat pouze jako doporučení, a to vzhledem ke značné různorodosti objektů
a vzhledem k nemožnosti dodržet přesná pravidla.

základní střední souřadnicová chyba v mm bodů měřických sítí
Objekty

poi'adů, na
něž není
pojen žádný
pořad

PH-j

zděné
betonové
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I

7,0
3,5

Ihlavních pořadů, na něž je
připojen vedlejší pořad

J

5,0
2,5
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Doporučuje se proto:
- síť měřických bodů budovat jako volnou síť vyrovnanou bez ohledu na připojení k méně přesnému
bodovému poli,
- hlavní polygonový pořad budovat jako uzavřený
pořad vedený vně objektu,
- vedlejší pořady vést vnitřkem objektu, a to samostatně v každém podlaží,
- pořady mají mít co nejmenší počet vrcholů,
- tvar pořadu má být co nejpřímější, uzavřený pořad
co nejpravidelnější s vyloučením ostrých úhlů,
- poměr nejdelší strany k nejkratší má být minimální, totéž platí pro sousední strany,
- při rozmisťování měřických bodů uvážit způsob
podrobného měření,
- vyhýbat se nestabilním místům, např. prohýbající
se podlaze, není-li to možno, alespoň učinit opatření
k eliminaci nepříznivého vlivu, např. položením
prken, po kterých se pohybuje měřič.
Naproti tomu však zcela nekompromisně je nutno
dodržovat přesnost vyznačení bodů měřické sítě. Pro
trvalou stabilizaci, pokud se zde používá, je možno
z měřických značek uvedených v [10] vybrat jen
ty značky, které vyhovují základnímu požadavku této
normy: "Způsob vyznačení polohy nebo výšky bodu
na tělese značky, např. ryska, křížek, kulový vrchlík,
musí zajistit vyznačení polohy nebo výšky bodu s rozptylem menším než 1/10 mezní odchylky v poloze
nebo výšce bodu stanovené technickými předpisy pro
zřizování jednotlivých bodů." Navíc - na rozdíl od
obvyklého bodového pole s jeho relativně dlouhými
stranamivětší rozptyl vyznačení polohy hodu může
mít v našem případě značně nepříznivé následky při
vlastním měření. Je proto nutno u všech měřických
bodů požadovat pro dobu měření, aby mezní nejistota
v identifikaci měřického bodu nepřesáhla 0,7 mm.
Aby se dosáhlo potřebné výsledné přesnosti měřických bodů v pořadu, je nutno dodržovat př~ měření
dále uvedená pravidla. Pro měření úhlů nemá vzhledem k extrémně krátkým stranám význam použití
nejpřesnějších přístrojů plně postačuje teodolit
typu Zeiss Theo 020. Je však nutná co nejpřesnější
centrace. Pokud nebude použita trojpodstavcová
souprava, musí být teodolit vybaven zařízením pro
optickou centraci, a to v alhidádě. Při strmých záměrách, např. na schodišti, je nutná co nejpřesnější
horizontace. Jedině při splnění těchto podmínek je
možno u velké většiny měřených úhlů dosáhnout potřebné přesnosti charakterizované základní střední
chybou 4000•
Pro dosažení vysoké přesnosti měřených délek vyhovují malé světelné dálkoměry, ale pouze pro délky
větší než 30 m. Jejich prakticky konstantní chyba je
totiž pro krátké strany neúnosně vysoká. Pro kratší
strany - pokud možno do délky jednoho kladu pásma
(nejvýše třicetimetrového) - vyhovuje naopak měření
komparovaným ocelovým pásmem. Je však nutno
měřit napnutí pásma a zavádět opravy ze sklonu
a z teploty, a to diferencovaně podle teploty prostředí,
kterými jednotlivé strany procházejí. Provažování
olovnicí je nepřípustné. Pro jakoukoli délku vyhovuje
přesností i paralaktické měření (u délek nad 50 m se
měřená délka rozdělí na úseky), pro velkou pracnost
a ztížené použití při průchodu úzkými chodbami

a 'otvory se však nedá vždy použít. VzWedem k uvedeným způsobům měření je možno uvažovat, že délky
budou měřeny s přesností (průměr z dvakrát nezávisle
měřené délky) danou empiricky stanoveným vzorcem
(Js

=

0,0006 .

(Vs + 2),

kde 8 je délka strany,
a s mezní.m rozdílem dvakrát měřené délky 0,0024 .
+ 2).
Pro splnění přesnosti požadované v tabulce 1 je
mimo dodržení uvedené technologie měření úhlů
a délek nutno dodržet ještě mezní úhlovou odchylku
a mezní polohovou odchylku v uzávěru pořadu.
Mezní úhlová odchylka v uzávěru pořadu pro hlavní
pořad

(V;

011= 2. Va;(n-l)
kde

(Js
myS

+ 2m}s,

je základní střední chyba délky strany,
základní střední souřadnicová chyba připojovacího bodu.

Koncový bod volného pořadu se kontroluje nezávi~lým měřením.

6. Přenesení měřické sítě do jiné výškové úrovně
Na výslednou přesnost měřických bodů má velký vliv
i přesnost přenesení měřické sítě do jiné výškové
úrovně. Přenést síť je nutné většinou při přechodu
do jiného poschodí a je k tomu možno použít několik
různě přesných a různě obtížných a více či méně dostupných metod.
Vysoké přesnosti lze dosáhnout optickým provážením. Optické provažovače u nás používané, např.
Zeiss PZL nebo přístroj QNL se rtuťovým horizontem
mají vnitřní přesnost 1: 100000, takže nepřesnost
může vzniknout pouze jinými vlivy, hlavně nepřesnou
centrací. Místo provažovače lze, také s dobrým výsledkem, použít i teodolit se zenitovým okulárem nebo
hranolovým nástavcem na objektiv. Provážení těžkou
olovnicí se nedoporučuje. Podle typu přístroje a podle
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pomeru v zamerovaném objektu .lze provažovat
zdola nahoru (tj. s přístrojem dole) nebo obráceně.
Zdola nahoru lze provažovat uvnitř i vně objektu,
a to na cílové zařízení, obvykle rastr (různé druhy jsou
popsány v metodickém návodu pro vytyčování výškových stavebních objektů [11]) nebo na otvor o průměru 1 mm posuvný ve dvou kolmých směrech. Do
otvoru se po provážení zasune cílová ~mačka pro měření úhlu. Shora dolů lze provažovat pouze uvnitř
objektu (je tedy nutný otvor v podlaze), 'lze však
u přístroje QNL použít nucené centrace výměnou za
teodolit. Nevýhodou provážení je to, že většinou
není možno pořad orientovat, takže se musí počítat
jako vetknutý neorientovaný, což sice nemívá nepříznivý vliv na přesnost, ale podstatně se tím snižuje
možnost odhalení případné hrubé chyby.
Připojení šikmými stranami je také přesný způsob
v případě, že se nemění nevhodně tvar měřické sítě
a že lze přesně změřit šikmou délku. Připojovací strana spojuje např. bod mimo objekt s bodem v objektu.
Z hlediska přesnosti méně vhodné je použití ve schodišťovém prostoru. Bohužel však - hlavně u památkových budov - není často jiná možnost. Přitom
mnohem nebezpečnější než nepřesnost bodu nad schodištěm je možné stočení sítě ve vyšším poschodí,
jestliže se použije jen jedno schodiště. Je-li proto
v budově více schodišť, je třeba použít připojení dvěma
schodiští. Vítaná je také možnost druhého připojení
jinou dostupnou metodou. V nejhorším případě je
dobrá alespoň nezávislá kontrola některého podrobného bodu, pokud možno co nejvzdálenějšího od schodiště. Zaměření tohoto kontrolního bodu se může
uskutečnit např. z měřické sítě vně objektu.
Přenesení sítě do jiné výškové úrovně je někdy
možné také protínáním vpřed.

a změn teploty a vlhkosti materiálu. Inherentní odchylky sice vznikají např. také dotvarováním čerstvého betonu, měnícím se zatížením nebo vlivem chemických látek, ale při měření pozemních stavebních objektů půjde většinou o vliv teploty, která působí
zvětšení otepleného předmětu nebo při jédnostranném
oteplení jeho deformacÍ.· Známý je např. tzv. slunečnicový efekt, kdy vrchol továrního komínu nebo stožáru .vysílačky se odklání od slunce a během dne
opisuje oblouk. Je třeba si uvědomit, že inherentní
odchylky mohou způsobit i pohyb měřického bodu.
V. obytných a památkových budovách není třeba
se obávat inherentních odchylek. V průmyslových
objektech však mohou nabýt velikosti, kterou nelze
pominout. Pokud nelze inherentní odchylky vyloučit,
měří se fyzikální veličiny, které je způsobují. Jejich
měření a výpočet opravy není součástí geodetických
prací. Geodet však musí učinit taková opatření, aby
byl vliv inherentních odchylek co nejvíce eliminován.
K tomu je také důležité vědět, která teplota se považuje v daném případě za normální. Bývá to 15 °0
u stavebních konstrukcí, 20°0 u kovových konstrukcí.
V průmyslovém závodě však může být nejdůležitější
obvyklá provozní teplot,a;

Jen důkladná znalost problematiky tvorby podkladů
pro rekonstrukci pozemních stavebních objektů může
zajistit jejich potřebnou kvalitu. Mezi nejdůležitější
patří požadavek na potřebnou přesnost měření při
zachování hospodárnosti. Snahou autora bylo proto
doplnit a slirnout v článku řešení tohoto dosud málo
propracovaného oboru.
LITERATURA:

Zejména v průmyslových závodech mohou být výsledky měření nepříznivě ovlivněny dvěma skupina.mi
zdrojů chyb:
- vlivy působícími přímo na měření (refrakce, vibrace podlahy),
- inherentními odchylkami.
Refrakce (i boční) vzniká při průchodu nehomogenním prostředím, většinou u zdrojů tepla. Refrakční
koeficient nabývá někdy mnohonásobku obvykle
uváděné hodnoty, může být kladný i záporný a není
možno ho spolehlivě zjistit. Je nutno proto volit
takový postup, při kterém refrakce buď nevzniká
(záměry procházejí mimo vliv zdroje tepla, ať už jde
o umělý zdroj nebo o osluněnou plochu) nebo je možno
její vliv kompenzovat dvěma měřeními se stejnou
velikostí (i když neznámou), ale s opačným znaménkem refrakčního koeficientu.
Vibracím je třeba pclkud možno zamezit. Zastavení
stroje působícího vibrace obvykle nepřichází v úvahu,
proto musí být postavení měřického přístroje pokud
možno co nejdále od zdroje vibrací. Mimoto není
vhodné použití přístrojů s automatickou horizontací.
Libelové přístroje jsou v takovém prostředí vhodnější.
Inherentní odchylky jsou vratné nebo nevratné
změny geometrického parametru vznikající vlivem
fyzikálních nebo chemických vlastností materiálů
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agrárnej etnografie. V roku 1966 sa konala 1. konferencia Medzinárodnej komisie pre Etnologický atlas
Európy (v Záhrebe), na ktorej sa dohodli zásady spoluInterdisciplinárnosť kartografie sa potvrdzuje okrem
práce. V roku 1967 Komisia pre výskum ludovej
iného aj pri príprave a vydaní najzávažnejších kartoarchitektúry vypracovala dotazník, podla ktorého
grafických diel, akými sú komplexné atlasy. Po skúsa začal výskum v roku 1969. V tom istom roku na zásenostiach, ktoré sa v ČSSR získali pri vydání Atlasu
československých dejín (Praha 1965), Atlasu Česko- klade iniciatívy NÚ SAV sa vytvára kolektív z troch
slovenskej socialistickej republiky (Praha 1966), ale slovenských etnografických pracovísk: Slovenské národné múzeum, Nú SAV a Katedra etnológie Filozonajma pri vydaní Atlasu Slovenskej socialistickej
fickej fakulty Univerzity Komenského [3], ktorý vyrepubliky (SSR - Bratislava 1980) sa v súčasnom
pracoval prvý projekt EAS. Vytvorila sa atlasová
období pripravuje vydanie prvého slovenského komkomisia a redakčná rada (RR) pre EAS. Začiatkom
plexného tematického atlasu, ktorým je Etnografický
roku 1970 sa vytvára Centrum EAS pri NÚ SAV,
atlas Slovenska (EAS).
ktoré organizovalo spoločnú prácu 23 inštitúcií (pracovísk), pripravilo druhý Projekt, Dotazník a Metodiku EAS. Vedúcou Centra EAS (neskoršie vedúcou
etnokartografického oddelenia), ako i zostavitelkou
Snahy o mapové vyjadrovanie národopisných javov
viacerých významných dokumentov nasmerovaných
u nás siahajú ešte do dob, keď Slovensko bolo súčasťou
na prípravu EAS sa stala PhDr. S. Kovačevičová,
Uhorska (resp. Rakúsko-Uhorska). Už M. Bel v roku
CSc., z NÚ SAV [3, 4]. Centrum EAS zohralo výraz ne
1736 použil mapy S. Mikovíniho
ako pomocky na
pozitívnu úlohu pri spresňovaní koncepcie a prI prt"znázornenie geografického prostredia, v ktorom sa
prave autorských originálov máp. V roku 1973 orgaurčité kultúrne javy nachádzajú" [1]. J. M. Korabinnizovalo pracovný seminár venovaný príprave EAS
ský vo svojom lexikone obcí z roku 1786 [2] použil
a v roku 1975 predložilo atlasovej komisii a RR ďalší
mapu ako doklad rozloženia administratívnych,
kultúrnych a výrobných centier v Uhorsku. V roku 1874 . (spresnený) Projekt EAS, ktorý po posúdení sa stal
doležitým vodidlom pre prácu etnografov v rokoch
VII. medzinárodný kongres archeológov a antropoló1976-1980.
gov určuje zásady kartografického znázorňovania vo
Práca na EAS sa rozbehla v zmysle zásad medzinásvojich disciplínach. V rokoch 1888-1897 F. Pastrrodnej spolupráce sústredenej okolo Etnologického
nek začína s prípravami na pokusné kartografické
atlasu Európy, do ktorej sa zapojila vačšina odborníznázorňovanie niektorých javov slovenskej dialektokov z európskych atlasových centier. Bratislavské
lógie. V roku 1903 L. Niederle
na základe sčítania
centrum nadviazalo úzku kooperáciu hlavne s centrami
z roku 1900 zostavil príručku "Národopisná mapa
v ZSSR, Polsku, Maďarsku a Juhoslávii. Tým sa vyuherských Slováků" [5]. V roku 1904 vydáva J.
tvorili možnosti na porovnanie dokladov a máp o lu~
Polívka
"Pohádkové studie", v ktorých sa zaoberá
dovej kultúre od Baltského až po Jadranské more
vzťahom medzi hranicami reči a rozšírenia rozprávkoa najma pre územie velkej časti Karpatského oblúka.
vých motívov. V roku 1921 sa na bratislavskej uniNa základe poznatkov získaných v európskych atlasoverzite zakladá katedra geografie a histórie, na ktorej
vých centrách, ale hlavne na základe domácich tra·
sa prednáša aj etnografia. V medzivojnovom období
dícií a potrieb, stanovil sa tento ciel EAS: podať obraz
začínajú silnieť snahy o prípravu národopisných atlao kultúre širokých vrstiev ludu v období posledných
sov V niektorých erópskych štátoch. V roku 1939 R.
Melicherčík
a R. Mrlian uverejňujú v dennej tlač i dvoch storočí a poukázať na vzťahy s národnou kultúrou, ako i s kultúrami okolitých eur6pskych náročlánky o význame zostavenia atlasu ludovej kultúry.
dov. Podklady na kartografické vyjadrenie sa získali
V roku 1947 vychádza dotazník pre výskum sloventerénnym výskum.om, ktorý sa robil v 250 lokalitách,
ských nárečí a vytvárajú sa podmienky pre vznik
rozmiestnených rovnomerne po celom území SlovenAtlasu slovenských nárečí. V súvislosti s týmto atlaska. Jednotný postup se zabezpečoval Dotazníkom,
som sa začalo uvažovať o potrebe národopisného atlaktorý sa zameral na 170 problémov celej šírky ludovej
su. V roku 1956 vychádza štúdia o historicko.etnograkultúry a ďalej odborníkmi, ktorí pracovali s Dotaznífickom atlase Československa [7] a v roku 1963 v rámkom v teréne.
ci Národopisného ústavu (Nú)Slovenskej akadémie vied
(SAV) a Slovenskejnárodopisnej spoločnosti (SNS) pri
SAV bol vypracovaný prvý návrh výskumných bodov
(lokalít) pre slovenský etnografický atlas. Národopisný atlas ČSSR boJ v roku 1965 predmetom rokovania na výročnej koferencii (v Uherskom Hradišti)
Za hlavný pracovný podklad sa zvolila podkladová
a na valnom zhromaždění (v Poděbradoch) Národomapa SSR v mierke (M) 1 : 1000000, ktorú si Nú
SAV objednal v roku 1973 v Slovenskej kartografii,
pisnej spoločnosti československej a SNS. Dve atlasové komisie hneď začali prácu, a to Komisia pre
n. p., Bratislava (SK). Na tejto mape, so zjednoduševýskum ludovej architektúry a Komisia pre výskum
uým topografickým obsahom, sa bodmi ačíslami uvied-
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10 všetkých 250 obcí, ktoré boli vybraté ako výskumné
lokality (obr. 1).
Do podkladovej mapy sa autormi (vyhodnocovateImi výskumov) zakresIovali kartografickými značkami tie javy, ktoré sa predpokladali uviesť v EAS.
Okrem mapy v Ml:
1 000 000 sa na tento zákres
používali aj mapy SSR v Ml:
2 500 000 (na overenie
kartografického vyjadrenia niektorých problematických tém, ako i na pokusné analýzy a syntézy), ale
tiež i mapy správneho rozdelenía SSR v Ml: 400 000
(na kartografické vyjadrenie vačšieho počtu podrobností z výskumu národopisných javov v hraniciach
obcí alebo okresov).
Tesnejšia spolupráca etnograf ov a kartografov sa
začala postupne od roku 1978, najma v období posu. dzovania "libreta" EAS so spresneným zoznamom
máp a v období prípravy projektovej dokumentácie
EAS. Zaujímavým detailom zo začiatkov tejto spolupráce (za účelom dorozumievanía sa pomocou správne
chápaných odborných termínov) bolo vypracovanie
príručného slovnika tematickej kartografie [6], ktorý
obsahoval približne 200 výkladov (hesiel) a vyobrazení
najdóležitejších kartografických pojmov. Súčasne to
bola dóležitá pomócka pre etnografov na mapové
vyjadrovanie jednotlivých kultúrnych javov.
Ďalším zaujímavým detailom tejto spolupráce bolo
skonštruovanie podkladovej mapy s vyznačením areálov všetkých výskumných lokalít EA8, pričom sa po
prvý raz u nás použila metóda kartografickej interpolácie. Tým sa získal jednotný podklad pre vačšinu
areálových máp EAS.
Dosť podstatnou
okolnosťou, ktorá limitovala
oficiálny začiatok spolupráce medzi etnografmi a kartografmi, bola skutočnosť, že vačšina kartografov
(z SK) a určitá časť geografov (najma z Geografického
ústavu SAV) bola zaneprázdnená dokončovaním vydania Atlasu SSR (do roku 1980). Po vydaní tohoto

fundamentálneho kartografického diela sa vzaJomná
spolupráca rozbehla rýchlejšie. Etnografi sa v tomto
období venovali hlavne tvorbe syntetizujúcich a viacvrstvových máp, s ktorými sa doteraz v iných národopisných atlasoch neuvažovalo. Pozitívne sa tak
prejavil vplyv krajinných syntéz (známych aj z Atlasu SSR), priekopníkom ktorých je slovenská geografická škola, ktorá dosiahla celosvetové uznanie aj
v rámci Medzinárodnej geografickej únie tým, že
vedúcim príslušnej pracovnej skupiny sa stal akademik E. Mazúr.
Zaradením týchto syntetizujúcich
máp sa tak aj EAS stáva priekopníckym z hfadiska
aplikácie moderných metód v národopisnej vede.
V realizácii EAS možno vyčleniť v podstate 4 etapy, ktoré nadviazali na uzneseníe Predsedníctva (P)
SAV z roku 1969 o príprave a realizácii EAS. Prvá etapa (1971-1975) sa sústredila na zhromažďovanie pod.
kladov z terénu. V druhej etape (1976-1980)
sa
štatisticky a kartograficky zhodnotil sústredený materiál. Tretia etapa po roku 1980 bola zameraná na
výber tém a autorské spracovanie máp. Štvrtá etapa
sa začala v roku 1982 kartografickými prácami a jej
skončenie sa predpokladá v roku 1989 (dokončením
výroby EAS).
Vznesením Predsedníctva SAV a rozhodnutím Slovenského úradu geodézie a kartografie sa stali realizátormi atlasu ich organizácie (Nn SAV a SK). V roku
1981 sa uzavrela Dohoda o spoluvydavateIstve EAS
medzi NÚ SAV, SK a Vedou - vydavateIstvom
SAV. V zmysle tejto dohody
SAV zabezpečuje
autorské spracovanie máp a textových komentárov,
SK zabezpečuje redakčno-zostaviteIské,
kartografické a polygrafické spracovanie atlasu, ako i cudzojazyčné prílohy a vydavateIstvo Veda má za úlohu
finančné zabezpečenie výroby, propagáciu a odbyt
atlasu.
Hneď po uzavretí Dohody o spoluvydavateIstve
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EAS sa zriadila spoločná 21-členná RR EAS a 13-členná Výkonná rada EAS, pre ktoré sa vypracoval
a schválil Štatút a Rokovací poriadok. Tieto dokumenty určujú zodpovednosť RR EAS za schválenie
koncepcie a za celkové spracovanie EAS. Predsed·
níčkou RR EAS sa stala riaditeIka NÚ SAV, člen
korešpondent SAV B. Filová,
podpredsedami
Ing. P. Kmeťko
(riaditeI SK) a Ing. M. Murín
(riaditeI vydavateIstva Veda), vedeckou
redaktorkou PhDr. S. Kovačevičová,
OSc. (NO SAV)
a hlavným
redaktorom
Ing. Z. Matula
(SK).
V roku 1983 bol vypracovaný a schválený Technický projekt EAS [8], v roku 1984 bol kartograficky
a reprodukčne spracovaný vzorový hárok EAS a relatívne dobrým tempom sa začali redakčné, zostaviteIské, kartografické a reprodukčné práce celého atlasu postupne po jednotlivých tlačových hárkoch (TH)
tak, že pred koncom roka 1984 boli vyhotovené
niektoré ich 1. nátlačky a v roku 1985 sa začali vyhotovovať 2. nátlačky.

Atlas pozostáva z mapového zviizku a z cudzojazyčnej
prílohy. V atlase, ktorý má 104 strán (26 TH) a formát 46,5 X 50 cm (podobne ako Atlas SSR), bude
529 máp a 49 graf ov, resp. tabuliek (ich počet sa
móže v priebehu dokončovania ešte mierne zmeniť).
V priestore medzi mapami budú aj krátke vysvetIujúce texty a perokresby. Okrem titulno-úvodnej časti
budú v atlase i dva registre: abecedný a vecný. Osobitnou prilohou budú identifikačné priesvitky. Pre
zahraničných záujemcov budú spracované cudzojazyčné prílohy k atlasu v troch rečových mutáciách,
a to v ruštine, nemčine a angličtine. Preložené budú
názvy máp, legendy k mapám, vecný register a vy·
svetIujúce texty. Tlačový náklad sa predpokladá 7000
viazaných výtlačkov atlasu, ale cudzojazyčné prílohy sa uvažujú v menších nákladoch (750 v ruštine,
750 v nemčine a 500 v angličtine). Nadpisy tematických skupín, kapitol, podkapitol a všetkých máp
budú uvedené priamo v atlase v slovenčine, ruštine
a nemčine.
Mapy SSR budú v atlase zastúpené podIa mierok
takto: 1 : 1000000 8 máp (1,5 %), 1 : 1500000 88
máp (16,6 %), 1: 2000000 264 máp (49,9 %) a
1 : 3 000 000 133 máp (25,2 %). Ostatné mapy (Európy, sveta a podrobnejších výrezov územia SSR) budú
v počte 36 (6,8 %).

5. Tematické skupiny a kapitoly atlasul)
I.
II.

= 1. Úvodné

mapy (3 TH -12 strán)
Materiálno-technická
kultúra
(6 TH
24 strán)
2. Rastlinná výroba
3. Živočíšna výroba
4. Domácka, remeselná a manufaktúrna
výroba
5. Obchod
6. Doprava

Rímskymi číslicami sú označené tematické skupiny
a arabskými kapitoly.
1)
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III.

Materiálno-spoločenská
kultúra
(6 TH - 24 strán)
7. Strava a stravovanie
8. Odev a obuv
9. Sídla a obydlie
IV. Spoločenská
kultúra
(6 TH - 24 strán)
10. Spoločenstvo dediny
11. Spoločenstvo rodiny
12. Rodinné obrady
13. Kalendárne obyčaje
14. Predstavy o svete
V. Umelecká
kultúra
(4 TH - 16 strán)
15. :Cudová slovesnosť
16. Výtvarný prejav
17. Divadelný prejav
18. Tanec
19. Hudobné nástroje a zoskupenia
VI. == 20. Kultúrne
oblasti
a regióny
(1 TH - 4 strany)

EAS kartograficky vyjadruje vývin, typickosť a vzťahy rudovej kultúry celého územia Slovenska i vzťahy
tejto kultúry ku kultúram iných národov. Javy
Iudovej kultúry sleduje v 250 vybraných lokalitách
rovnomerne rozložených po celom území Slovenska
bez rozdielu, či ide o lokality slovenské, maďarské,
ukrajinské a či bývalé nemecké. Znamená to, že je
spracovaný nie na nacionálnom, ale na územnom
(teritoriálnom) princípe, takže ho móžeme charakterizovať ako komplexný národopisný teritoriálny
atlas. Skúma nielen statické .formy a typy Iudovej
kultúry, ale sleduje aj ich dynamiku, vývin, kvantitu
výskytu a vzťah k človeku a spoločnosti. Nevyjadruje
len dožívanie starých foriem, ale zaznamenáva aj
nové kultúrne javy a poukazuje na vzťahy Iudovej
kultúry Slovenska ku kultúre celoštátnej, stredoeurópskej i európskej. Poukazuje na úzku súvislosť
vývinu Iudovej kultúry tak so spoločenskými vzťahmi,
ekonomikou a históriou daného územia, ako aj s prírodou, v ktorej človek žije a ktorú svojou prácou
a umom pretvára [8].
EAS je v podstate historickým atlasom. Zaznamenáva javy rudovej kultúry na Slovensku predovšetkým za obdobie od druhej polovice 19. storočia do
roku 1970 (niektoré javy výnimočne aj po roku 1970),
so zvýraznením prelomových medzníkov - rokov
1918 a 1945. Mapy sú spracované na podklade obec.
ných hraníc podla stavu k roku 1922.
V prvej tematickej skupine (v úvodných mapách)
sa podávajú základné prírodné charakteristiky územia
Slovenska (poloha v strednej Európe, v ČSSR, geomorfologické členenie, nerastné suroviny, lesy, pódy),
vybrané historicko-socioekonomické charakteristiky
(národnosti, nárečia-, cirkevná správa, územná organizácia, osídlenie, vysťahovalectvo, migrácia poInohospodárskych pracovníkov, školy, gramotnosť a kultúrne zariadenia), uvádza sa tu i prehIadná mapa
výskumných lokalít EAS s ich zoznamom a v závere sú
zaradené dve mapy o vzdelanosti a jazykových znalos·
tiach informátorov, ktorí poskytovali údaje o Iudovej
kultúre v lokalitách EAS. Koncepciaúvodných máp je z
hIadiska doterajších medzinárodných skúseností z vy·
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dávania komplexných tematických atlasov (aj národotickej skupiny sú vlastne porovnaním syntetických
pisných) netradičná - napr. očakávalo by sa, že výsledkov EAS a Atlasu SSR čo do vyčlenenia oblastí a regiónov.
v nej budú len geografické mapy, podávajúce len základné informácie o krajine fyzickogeografického
a socioekonomického charakteru. Táto koncepcia je
7. Niektoré kartografické charakteristiky atlasu
prispósobená potrebám ostatného (špecificky nášho)
národopisného obsahu atlasu.
V EAS budú tieto kartografické typy máp:
V druhej tematickej skupine sú zaradené mapy,
- analytické (80 %),
ktoré sú zamerané na tie druhy rastlinnej a živočíšnej
- komplexné (9 %),
výroby, ako aj na tie druhy domáckej, remeselnej
a manufaktúrnej výroby, obchodu a dopravy, ktoré
- analyticko-komplexné (8 %),
boli pre charakter rudovej kultúry na Slovensku 'ur- - komplexno-syntetické (1,5 %),
čujúce. Nie sú v nej zaradené mapy so všeobecnými
- syntetické (1,5 %).
témami, ktoré už boli spracované a zaradené v Atlase
Z tohoto prehladu vidno, že atlas bude mať prevažne
SSR alebo v Atlase československých dejín.
analytický (resp. komplexno-analytický)
charakter,
V tretej tematickej skupine, venovanej materiálnospoločenskej kultúre, sa kartograficky
vyj adruj e ale vzhradom na to, že syntézy (z geograficko-kartografického pohradu) sú v národopisnej vede ešte len
skladba a spoločenský dosah stravy a stravovania,
v nástupe svojho rozvoj a, aj ich relatívne malé zastúrudového odevu, sídiel a obydlia, a to nielen z hradiska
penie znamená významný prínos pre tvorbu komplexvýroby a typológie, ale i z hradiska spoločenského
fungovania.
ných tematických atlasov - a národopisných zvlášť.
Z pohradu národopisnej vedy (etnografie a folkloriŠtvrtá tematická skupina podáva obraz o spoločenstiky) vyhodnocovatelia výsledkov výskumov (autoskej kultúre - o spoločenstve dediny a I odiny, o rodinri) rozlišovali nálezové mapy, ktoré klasická kartoných a kalendárnych obyčajoch, ako aj o predstavách
grafia pod týmto pojmom nepozná. Išlo prakticky
o svete, pričom hlavným kritériom mapového vyjadrenia bola nielen typológia, ale aj fungovanie v časovom
o "bodové", značkové mapy (obr. 2), alebo o kombinokontexte.
vané bodovo-areálovémapy
(obr. 3), ktoré boli
Piata tematická skupina je venovaná umeleckej
prvým pracovným výsledkom aktu pretlmočenia národopisných poznatkov do kartografickej podoby.
kultúre (rudovým povestiam, výtvarnému a divadelV iných vedných disciplínach (vyjadrujúcich
sa
nému prejavu, tancu a rudovým hudobným nástrojom), pričom mapové podanie sa zakladá na vyjadrení
kartograficky) sa pre takéto mapy používajú označenia: výskytové, inventarizačné ap. Z hradiska súproblematiky jednotlivých javov, menej už na vyjadrení ich fungovania.
časnej kartografickej terminológie sú to prvotné
Šiestu a zároveň poslednú tematickú skupinu (i ka- - (pracovné) analytické mapy. V ďalšej fáze vedeckého
spracovania sa tieto mapy konfrontovali buď navzápitolu) tvoria mapy kultúrnych oblastí a regiónov.
Na šestnástich mapách sa tu podávajú súhrnné po- jom, alebo so širšími súvislosťami, v dósledku čoho
sa upravené poznatky vyjadrovali nielen formou
znatky z predchádzajúcich tém, pričom sa na nich
poukazuje nielen na vzťahy s kultúrnou Európou, ale finálnych analytických máp, ale i formou komplexi na historickú, spoločenskú a prÍródnú podmienenosť
ných a syntetických máp. Okrem toho sa pri príprave
EAS používali aj historické a štatistické údaje,
kultúrnej regionalistiky. Záverečné mapy tejto tema-
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Obr. 3 Pracovná nálezová mapa na podklade mapy 8právneho rozdelenia v M. 1 : 400 000. Vysvetlivky:
trojuholníky - zničené obce v rokoch 1944-1945 a rekonštruované v dvojročnici 1947-1948; areály so
zvislými čiarami - regióny s tradíciami murárskeho zamestnania; areály s vodorovnými čiarami - regi6ny
s tradíciami murovanej architektúry
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z ktorých mnohé sa nevyjadrili mapou, ale diagramami a grafmi.
Z hladiska metodiky kartografického vyjadrovania
sú v atlase zastúpené, z celkového počtu máp, tieto
kartografické interpretačné metódy alebo ich kombinácie:
-

+

areály
značky - 51 %,
značky -17 %,
areály - 12 %,
areály
značky
čiary kartogramy - 3 %,
kartodiagramy - 3 %,
ostatné - 10 %.

+

+

4

%,

Aj z tohoto prehIadu je očividné, že v EAS bude
vačšina máp, na ktorých hlavným vyjadrovacím prostriedkom sú kartografické značky, lokalizované do
bodov výskytu - v menšej miere do plóch-areálov.
Tento ukazovatel tiež potvrdzuje prevažne analytický charakter atlasu, čo je celkom namieste, pretože
predtým ako vznikne syntetické dielo, má mu predchádzať dókladná analýza, ktorá má svoju trvalú
hodnotu (budú ju využívať aj budúce pokolenia).
Potreba kartografického vyjadrovania prevažnej
vačšiny národopisných javov značkami si vyžiadala
od autorov máp a od redaktorov atlasu zaoberať sa
problémom značiek osobitne. Bolo treba riešiť dve
dosť protichodné stanoviská: kým etnografi presadzovaH použitie abstraktných geometrických značiek pre
vačšinu svojich javov, kartografi zastávali názor, aby
sa pre sugestívnosť národopisných javov použili do.
statočne názorné (symbolické) značky. Prijalo sa kompromisné riešenie, ktoré zodpovedá aj najnovším
výskumom v kartografii a použili sa tzv. asociatívne
značky. Sú to také značky, ktoré sú svojim tvarom,
farbou ale i ďalšími vlastnosťami motivované javom,
ktorý označujú a pritom sú i názorné i geometrizované
súčasne. Pretože takýchto javov je v atlase v-ela
(na stovky), bolo treba navrhnúť značný počet mapových značiek a prizvať na spoluprácu aj výtvarníkov-grafikov. Možno očakávať, že i po tejto (výrazovej)
stránke bude atlas prínosom.
Tak ako tomu bolo pri spracovaní Atlasu SSR, aj
pre EAS bolo špecialistom-výtvarníkom navrhnuté
nové výtvarné riešenie diela (obálky, predsádok,
úvodno-titulnej časti atlasu, záhlaví tematických skupín, kapitol, podkapitol a grafickej úpravy tlačových
hárkov). Aj keď spolupráca s výtvarníkom nebola ne-

problémová, možno očakávať, že výsledné rlesenie
tejto stránky atlasu bude zodpovedať estetickým
požiadavkám, ktoré sa kladú na diela knižnej kultúry.

V súčasnom období EAS nadobúda svoju definitívnu
podobu. Doteraz vyhotovené nátlačky potvrdzujú,
že sa dosiahne stanovený ciel nielen z hradiska národopisnej vedy, ale i z hradiska modernej kartografie.
Očakáva sa, že vo finálnom výsledku sa výrazne
prejaví súborná vedecko-technická hodnota diela,
ktoré sa vynára z práce niekolkých stoviek odborníkov.
V tomto príspevku sme se zaoberali len záležitosťami, ktoré podávajú obraz o niektorých dóležitých
stránkach prípravy EAS. Zámerne sme nevenova1i
pozornosť projekčným (realizačným), redakčným,
zostaviterským a kartograficko-reprodukčným problémom, ktorých komplexné zhodnotenie bude účelnejšie
urobiť až po vydaní tohoto nevšedného diela.
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- část geodetických technologií s využitím výpočetní
techniky, s. 155-157.

Deumlich,

riaditera

Lektoroval:
Ing. Zdenko Matula,
Slovenskej kartografie, n.p.,
Bratislava
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Zjednodušené vkládání prvku
symetrických matic
na programovatelných kalkulátorech
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Ing. Petr Buchar, CSc.,
katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

Častými úlohami při zpracovávání geodetických veli·
čin jsou operace s maticemi, a to nejčastěji operace
s maticemi symetrickými.
Nechť je dána čtvercová matice A

A

=

al1

a12 ••.

a21 a22 ...

alt,)
a2n

( ............

ani an2 •• , annJ

Po vyčíslení determinantu matice A, jakož i násled·
ného řešení lineárních rovnic nebo inverze matice lze
výhodně využít u programovatelných kapesních kal.
kulátorů TI 58/59 softwarový program ML - 02
za předpokladu, že přístroj je vybaven standardním
softwarovým modulem. Proces výpočetního postupu
je podrobně popsán v [1] resp. [2]. Zavádění jednotli.
vých prvků matice do paměti se zde provádí postupně
po sloupcích a je nutno bezpodmínečně vložit každý
prvek. V případě, kdy se jedná o symetrickou matici,
kde aii = aii' je nutné stejné hodnoty vkládat dvakrát
a tím se samozřejmě zvyšuje nebezpečí výskytu chyby
z nesprávně vloženého čísla. Abychom omezili mož.
nost výskytu chyby a zároveň ušetřili čas, je výhodné
vkládat pouze prvky horní trojúhelníkové matice
a jejich přesun do datových registrů uskutečnit podle
následujícího algoritmu (viz obr. 1) krátkým uživatelským programem. Algoritmus vychází z předepsaného obsazení datových registrů softwarovým programem ML-02, jehož navazující vyvolání se po realizaci zaváděcího programu předpokládá.
Program

(celkem 54 programových kroků):

I

Lb1 I A I STO 17 I STO 105 I 8 I Lb1 B I STO I
1 STO 12 STO 3 R/S STO Ind 2 Dsz 5
D I R/S Lb1 I D I RCL 15 STO 16 I Lb1 C I RCL I
7 1 SUM I 2 I Op I 23 R/S I STO Ind
2 I STO.
Ind I 31 Dsz I 6 I C I RCL I 1 I
RCL I 7 I
I1I
= I GTO I B I

I

I

I I

I

I

+

Obsazení

datových

I I

I

+

registrů:

Ro -

neobsazen
pointer počátečního registru zpracovávaného
řádku
R2 - pointer registru pro uložení prvku v řádku
(adresa prvku aii)
.
R3 - pointer registru pro uložení prvku ve sloupci
(adresa prvku aii)
R4 - neobsazen
Rs - čítač počtu řádků (nulový obsah ukončuje
vkládání prvků)
R6 - čítač počtu prvků v řádku
R7 - řád matice (n).

R1 -
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Poznámka: prvek hlavní diagonály se přesunuje do jediného datového registru, ostatní prvky vždy do dvou.
Pro všechny přesuny se využívá nepřímého adresování.

Návod k použití: Vloží se řád matice n a program se odstartuje tlačítkem "A", prvky po řádcích
(tj. an, a12, ••• , a1n, a22, a23, ••• , a2n, ... , ann) se vkládají
tlačítkem "R{S". Po vložení posledního prvku se
stiskne ,,2nd" "Pgm" ,,02" a následným stisknutím
tlačítka "O" se řeší determinant matice. Dále pokračujeme podle návodu uvedeného v [1] resp. [2].
Závěr
Uvedený algoritmus lze aplikovat na všech programovatelných kalkulátorech, jejichž operační možnosti nabízejí využívat nepřímého adresování. Pómocí nepřímého adresování lze zpracovávat nejen rozsáhlejší

soubory dat, ale i dynamicky obsazovat paměť.
Instruktivní příklad byl zpracován na výrobek firmy
TI, který je sice již starší, ale stále ještě hojně používaný.

[1] Texas Instruments:
Programmierbare
TI 58/59Standard Software Modul, 1977.
'
[21 BIŇOVEC, V., MRÁZEK, J.: Popis kalkulátoru TI
58/59 a základního programového modulu, Praha
1978.
Do redakce došlo: 5. 11. 1986
Lektoroval:
Ing. Vladimír Biňovec, CSc.,
SÚDOP, Praha

ln;. '~Iena Žaarová,
Slovenský úrad geodézie-' {" "tografie,

Spoločný p-Iántematický
úloh
rezortu SÚGK a ČÚGK .ia rok 1987

UDr. '10). ,.:-

Český úřad geodetický a kartogra

Na rozvoj technickej tvorivej iniciatívy pracujúcich
a na zabezpečenie splnenia úloh vedecko-technického
rozvojI!; vyhlasuie Slovenský úrad geodézie a kartografie (SUGK) a Český úřad geodetický a kartografický
(ČÚGK) spoločný plán rezortných tematických úloh na
rok 1987:

ČASŤ Tematická

SÚGK
úloha č. 1/1987

1. Názov úlohy:

TVORBA A ÚDRŽBA MÁP 1 : 5000 VYUŽíVA.
NÝCH V EVIDENCII NEHNUTEENOSTí
2. Lehota
na vyriešenie
úlohy:
31. 12. 1987
3. Odmena:
4000,- Kčs
4. Doterajší
stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
V rámci Základnej mapy veTkej mierky (ZMVM) sa
tvoria mapy v mierke 1 : 5000, ktoré sa následne
využívajú pre evidenciu nehnuteTností (EN). Uvedená mierka mapy nie je vhodná pre značnú časť
obsahu polohopisu, ktorým sa vyjadrujú nehnuteTnosti evidované v operáte EN (záhradné prístrešky,
garáže, úzke líniové stavby a pod.). Tieto nedostatky
sposobujú problémy najma pri určovaní výmer,
a tiež pri poskytovaní grafických informácií verejnosti. VzhTadom na uvedené problémy nie je doteraz
vypracovaná vhodná technológia.
5. Popis
úlohy
a jej technickoekonomické
parametre:
Riešenie lllohy rrmsí obsahovať:
- sposob zobrazeni a nehnuteTností, ktoré vzhTadom
na svoje malé rozmery nemožno zobraziť na mape v mierke 1 : 5000,
- sposob určovania výmer,
- sposob kontroly zákresov horeuvedených prvkov
mapy,

ic

- rozbor navrhovaného riešenia a jeho teoretické
zdovodnenie.
6. Technickoekonomické
informácie:
Smernica na tvorbu ZMVM - 984 210 S/81,
Metodický návod na tvorbu ZMVM 984 210
MN-l/83,
Metodický návod na meranie a zobrazovanie zmien
a na výpočet výmer v EN - 984 423 MN·l/84.
7. Riešiterom
úlohy
odpovie
na dotazy:
Geodézia, n. p., Bratislava, útvar technickoorganizačného rozvoj a (TOR).
8. Zdovodnenie
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
-- rozbor
technickoekonomickej
efektívnosti:
Skvalitnenie určovania výmer a poskytovania grafických informácií verejnosti.
9. Záruky.
využitia
prijatých
návrhov
rieše.
nia - termín - kde: V Geodéziách, n. p., v krajoch SSR, ihned po vyhodnotení.
10. Názov
a sídlo
organizácie,
u ktorej
sa
podávajú
návrhy
riešenia:
,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave,
(VÚGK), Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
11. Prieskum
prospešnosti
vykoná:
Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04
Bratislava.

1. Názov

úlohy:

ČíSELNÉ SPRACOVANIE ZMIEN V MAPÁCH EN
2. Lehota
na vyriešenie
úlohy: 31. 12. 1987
3. Odmena:
6000, -- Kčs
4. Doteraj ší stav aj eho technickoekonomické
nevýhody:
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Číselné spracovanie zmien v mapách 'vyhotovených
v rámci technickohospodárskeho
mapovania, resp.
ZMVM je technologicky vefmi náročné a v porovnaní
80 zmenami spracovávanými na nečíselných mapách
vyžaduje ovefa vačšiu spotrebu času.
5. Popis
úlohy
a jej technickoekonomické
parametre:
Úlohou riešenia je navrhnúť koncepciu a vhodný
technologický postup číselného epracovania zmien
v· mapách EN, pri ktorom ea maximálne využije
výpočtová technika, ktorou sú postupne vybavované okresné pracoviská EN (PMD 85, Kartometer,
tlačiareň a pod.). Ciefom riešenia je vytvoriť predpoklady pre racionálnejšie využívanie banky údajov
číselnej mapy pri spracovanízmien
a celkové skva.
litnenie týchto prác, ktoré možno očakávať najma tým, že sa znač ne obmedzí ručná manipulácia
so súbormi daných údajov, vylúčia sa chyby a omyly
pri odpisovaní, dierovaní údajov a pod. Riešenie
musí obsahovať podmienky zavedenia navrhované.
ho postupu, rozsah jeho využívania a jeho teoretické
zdóvodnenie.
6. Technickoekonomické
informácie:
Prospekty zariadení: PMD 85, Kartometer KAR.A,2,
Tlačiareň PRT 80, Didaktik Z.
7. Riešitefom
úlohy
odpovie
na dotazy:
Geodézia, n. p., Bratislava, útvar TOR.
&.Zdóvodnenie
národohospodárskeho
a spolo.
čenského
významu
rozbor
technicko.
ekonomickej
efektívnosti:
Zefektívnenie askvalitnenie
Prác na úlohe spraco.
vania zmien v mapách EN.
9. Záruky
využitiaprijatých
návrhov
riešepiatermín - kde:
Na všetkých okresných pracoviskách v Geodéziách,
n. p., v krajoch SSR, ihned po vyhodnotení.
10. Názov
a sídlo
organizácie,u
ktorej
sa
podávajú
návrhy
riešenia:
:VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
11. Prieskum
prospešnosti
vykoná:
Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04
Bratislava.

6.

7.
8.

. 9.

10.
'II.

1. Ná-zov

úloha č. 3/1987

(jÚGI{

lfematieký
1. Název

úlohy:

TUSE NA KRESLENIE KARTOGRAFICKÝCH
ORIGINÁLOV NA PLASTICKÝCH FÓLIÁCH
2. Lehota
na vyriešenie
úlohy:
31. 12. 1987
3. Odmena:
5000,- Kčs
4. Doterajší
stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
V súčasnosti sa_používajú tuše:
a) vyrábané v CSSR
- KOH-I·NOOR
HARDTMUTH,
CENTRO·
GRAF (priemyselne), Opargol, Flexografické
tuše podfa riešenia rezortnej tematickej úlohy
č. 2/83 (laboratórne) - nedostatočná kvalita
na kresbu kartografických ori ginálov ,podstatný
nedostatok - neschopnosť dalšej reprodukcie,
b) dovážané z nesocialistických štátov
- ROTRING, STAEDTLER a i., vodové a leptavé - všetky nakupované za devízové pro·
striedky.
5. Popis
úlohy
a jej technickoekonomické
parametre:
Je potrebné spracovať receptúru vyhotovenia tušu,
vzorky a návod na použitie na vykresfovanie kartografických originálov na plastických fóliach (poly.
vinylchloridové,
polyetylentereftalátové,
film).
Podmienky:
- grafický záznam v rovnomernej kvalite obrazu
a kontúrovej
ostrosti
kresby dostupnými
kresliacimi nástroj mi (britové a trubičkové
perá), schopné dalšej reprodukcie fotoreprodukčným snímaním a fotochemickým kopíro.
vaním,
- rovnomerné a plynulé spúšťanie z pera, primerané zasýchanie na podložke, nerozpíjavosť,
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optická stálosť, odolnosť proti mechanickému
poškodeniu a vode, len povrchové vpíjanie
alebo zaleptanie s možnosťou opráv, minimál·
na sedimentácia a ,zasýchanie na pere, bez
korozívnych účinkov, s možnosťou úpravy
doby zasýchania,
- komponenty
na výrobu nesmú obsahovať
drahé kovy a ich zlúčeniny, vylučujú sa kom·
ponenty nakupované za devízové prostriedky,
musí byť zabezpečená možn08ť výroby v ČSSR
priemyselne alebo laboratórne,
- tuše nesmú byť zdraviu škodlivé.
Technickoekonomické
informácie:
- tuše leptavé
a vodové vyrábané
firmou
Rotring a inými výrobcami v nesocialistic·
kých štátoch vhodné pre perá britové a tru·
bičkové,
- zadanie ariešenie rezortnej tematickej úlohy
č.2/83" Tuše a prípravky na kreslenie na plastové
fólie" (na kresbu vydavatefských
originálov
a tlačových predlóh, na zostavitefské a korek.
torské .práce).
Riešitefomúlohy
odpovie
na dotazy:
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava (SK) - Ing.
B. Kelnár.
Zdóvodnenie
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
rozbor
technicko~konomickej
efektívnosti:
U spora devízových prostriedkov pri nahradení tušov
dovážaných z nesocialistických štátov.
Záruky
využitia
prijatých
návrho'v
rie·
šenia - 'termín - kde:
V rezorte SÚGK a ČÚGK ako aj v mimorezortných
organizáciách.
Názov a sídlo organizácie,
u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:
VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
Prieskuni
prospešnosti
vykoná:
SK, Pekná cesta 17, 834 07 Bratislava.

(jÁST Tematická

oblllr

úkol č. 4/1987
úkolu:

ftEŠENf PROBLEMATIKY PftEBfRÁNf
RŮZNÝCH PODKLADŮ DO ZMVM
2. Lhůta
pro vyi ešení úkolu: 30. 6. 1987
3. Odměna:
8000,- Kčs
4. Dosavadní
stav ajeho
technicko·ekonomické
nevýhody:
Při tvorbě Základní mapy velkého měřítka (ZMVM)
lze využívat dřívějších výsledků měření:
- geometrické plány,
- dokumentované účelové mapy,
- Základní mapy závodu (ZMZ), Základní mapy
sídliště (ZMS), ,
-- Technické mapy města (TMM),
- Pozemkové mapy (PM) (Vyřešeno 984210
PTP·1/83),
- ostatní (lesnické mapy, mapy povrchových
dolů, ... ).
Přestože existuje "Technologický postup pro tvorbu
ZMVM přepracováním
původní mapy" 984 210
TP-5/83,
neřeší do detailu problémy spojené s Ul,'·
čením přesnosti přebíraných elaborátú a hlavně
jejich návaznost na okolní situaci a začlenění do
náčrtů ZMVM. V praxi vznikají velké problémy
tím, že přebírané dílo často nelze digitálně převzít
pro nedostatek identické situace nebo pro nepřesnost
původního díla. Tyto chyby se projevují převážně
až v kontrolních kresbách.
5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
parametry:
V návaznosti na resortní předpis 984 210 TP-5/83
vyhotovit podnikový technologický postup (PTP),
který by poskytoval podrobný návod k využívání:
a) geometrických plánů,
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b) dokumentovaných účelových map,
c) ZMZ, ZMS,
d)TMM,
e) ostatních map (mapy lesnické, mapy povrchových dolů, ... ).
PTP by měl obsahovat:
- způsob určování a posuzování použitelné přesnosti využívaného díla,
- které části díla využívat a jak toto využívání
provádět,
- jak začlenit přebírané dílo nebo jeho části do
náčrtů místního šetření a měřických náčrtů
ZMVM,
- způsob kontrol a v kterých etapách je provádět
(výpočetní protokol, kontrolní kresby, ... )
Řešení tematického úkolu by mělo rovněž obsaho.
vat:
- zhodnocení výsledných návrhů pomocí kalkulace
spotřeby času původního stavu oproti navrhovanému řešení,
- zhodnocení vlivu navrhovaného využívání dří·
vějších děl na cenovou kalkulaci ZMVM.
6. Technickoekonomické
informace:
- Technické předpisy pro ZMVM (zejména 984 210
TP·5/83),
- ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek,
- 984 210 PTP·l/83 Přebírání neznatelných hranic
z PM vyhotovené grafickou metodou (1 :2880).
7. Řešitelům
úkolu
odpoví
na dotazy:
Ing. J. Petráň, Geodézie, n. p., Liberec
8. Zdůvodnění
národohospodářského
a společenského
významu
rozbor
technickoekonomické
efektivnosti:
Úspora polních mapovacích kapacit na ZMVM.
Urychlení tvorby ZMVM.
9. Záruky
využití
přijatých
návrhů
řešení - termín - kde:
Ve všech organizacích resortu, ihned po zpracování
a schválení postupu.
10. Název
a sídlo
organizace,
u které
se podávají
návrhy
řešení:
Geodézie, n. p., Liberec, oddělení technického rozvoje, Rumjancevova 10, 461 30 Liberec.
11. Průzkum
prospěšnosti
provede:
Geodézie, n. p., Liberec a Výzkumný ústav.geodetický, topografický
a kartografický
(VUGTK)
Zdiby

Tematický úkol č. 5/1987
I. Název

Řešitelům
úkolu
odpoví
na dotazy:
Ing. F. Kocina,vedoucíprovozu triangulace a mapování, Geodetický a kartografický podnik (GKP)
v Praze, n. p., Arbesovo nám. 4, 150 60 Praha 5.
8. Zdůvodnění
národohospodářského
a
společenského
významurozbor
technic·
koekonomické
efektivnosti;
Snížení nákladů na obnovu TB, které činí cca 3000,Kčs na jeden poškozený resp. zničený bod.
9. Záruky
využití
přijatých
návrhů
řešení - termín - kde:
GKP v Praze, n. p., provoz triangulace a mapování.
10. Název
a sídlo organizace,
u které se podávají
návrhy
řešení:
GKP v Praze, n. p., Kostelní 42, 170 30 Praha 7.
II. Průzkum
prospěšnosti
provede:
GKP v Praze, n. p., provoz triangulace a mapování
a VÚGTK Zdiby.

1. Práva a povinnosti riešitelov:
a) Na riešení tematickej úlohy (TÚ) sa može zúčast.
niť ktokolvek, s výnimkou tých osob, ktoré schválili vyhlásenie rezortnej TÚ, ktoré boli poverené
funkciou predsedu alebo členahodnotiacej komisie,
alebo vykonávajú prieskum prospešnosti, alebo
akokolvek prídu do styku s návrhmi na riešenie.
Ak Silovšak rozhodnú vypracovať a prihlásiť ná·
vrh na riešenie a upozornia na túto okolnosť skor,
než Silooboznámia s obsahom iných prihlásených
návrhov, možu sa pri súčasnom oslobodení od
funkcie zúčastniť na rie.šení úlohy.
b) Návrhy na riešenie TU Silopodávajú v orgánoch
alebo orEanizáciách uvedených v zadaní jednotlivých Tú,písomne v dvoch vyhotoveniach, s označením názvu a čísla TÚ. V návrhu na riešenie sa
uvedú mená všctkých zúčastnených riešitelov, ich
zamestnanie a zamestnávatel,
číslo občianskeho
preukazu, rodné číslo, presné adresy bydliska
a podiel jednotlivých členov na riešení.
c) Návrhy na riešenie musia. byť zrozumitelné, úplné
a technicky jasné, podlilo potreby doplnené prí.
slušnými výkresmi a pod. V návrhu na riešenie
sa musí uviesť dokumentačný materiál, o ktorý
Siloriešcnie opiera.

2. Hodnotenie návrhov na riešenie:

úkolu:

ZLEPŠENI A ZEFEKTIVN:ENI OCHRANY
TRIGONOMETRICKÝCH BOD Ů
2. Lhůta
pro vyřešení
úkolu: 31. 12. 1987
3. Odměna:
4000,- Kčs
4. Dosavadní
stav
a jeho technickoekonomické
nevýhody:
V současné době se ochrana trigonometrických bodů·
(TB) zabezpečuje jednak_legislativními
opatřeními
(oznámení o zřízení a ochraně TB), jednak osazová·
ním ochranných tyčových znaků (jednoho či dvou)
nebo stavbou
měřických
trojbokých
pyramid.
Nevýhodou dosavadních způsobů ochrany TB je
jejich malá účinnost a rovněž jejich poměrně' malá
životnost. U tyčových znaků je značné nebezpečí
poškození orbou, u pyramid ztrouchnivění nohou.
Rovněž náklady na ochranu TB jsou značně vysoké.
Používání ochranných betonových skruží či beto·
nových sloupků se neosvědčuje pro jejich značnou
váhu.
5. Popis
úkolu
a jeho technickoekonomic·
ké parametry:
Cílem úkolu je nahradit dosavadní ochranné tyčové
znaky či trojboké pyramidy principiálně novým
způsobem ochrany stabilizačních znaků TB.
6. Technicko.ekonomické
informace:
ČSN 73 0415 Geodetické body
ČSN 73 0416 Měřické značky stabilizovaných bodů
v geodézii

a) Členov húdnotiacej komisie ako aj jej predsedu
a tajomníka menuje SÚGK - pre časť SÚGK
a ČÚGK - pre časť ČÚGK, po vzájomnej dohode,
bezprostredne po vyhlásení úlohy. Pri príprave
návrhu na zloženie hodnotiacej komisie Silomusí
prihliadať na jej optimálne, pokial možno užšie
zloženie. V hodnotiacej komisii musí byť zastúpený
orgán alebo organizácia, ktorá bude riešenie využívať. Za tajomníkov komisie Silospravidla menujú
referenti príslušného hodnotiaceho miesta. Pre
časť SÚGK Silo hodnotiacim miestom rozumie
SÚGK, v čilostiČÚGK spravidla ~rgán alebo organizácia, ktorá navrhla riešenie TU.
b) Pracovníci, ktorí prídu s návrhmi na riešenie
akokolvek do styku, sú povinní zachovať mlčanlivosť v priebehu celého hodnotenia.
c) Hodnotiaca komisia vyhodnotí všetky návrhy na
riešenie do dvoch mesiacov od uplynutia lehoty
určenej na ich podanie, bez ohradu na poradie
v akom došli. Návrhynariešenie podané po určenej
lehote Siloprerokujú podlilo predpisov o zlepšovacích návrhoch (ZN), bez nároku na odmenu z ti·
tulu TÚ.
d) Po prerokovaní návrhov na riešenie v hodnotiacej
komisii a po schválení vyhodnotenia
vedúcim
príslušného hodnotiaceho miesta, informuje hodnotiace miesto všetkých riešitelov o výsledku.
Takto schválené vyhodnotenie došlých návrhov je
konečné. V správe hodnotiacej komisie. ktorá je
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určená vedúcemu príslušného hodnotiaceho miesta, sa uvedú všetky okolnosti, ktoré viedli k posúdeniu riešenia (či riešenie splnilo podmienky zadania úlohy, či je prospešné, technické a ekono·
mické hfadisko, výhody,
nedostatky
riešenia
a pod.) a návrh na vyplatenie odmeny.
e) Vypísaná odmena sa prizná za komplexné vyriešenie úlohy v súlade s týmito súťažnými podmienkami. V prípade čiastkového riešenia sa maže odmena
znížiť alebo rozdeliť medzi niekofko čiastkových
riešení. Ked príde niekofko riešení, ktoré vyhovujú
všetkým požiadavkám,
odmena sa prizná najvhodnejšie!Uu z nich. Odmenu za vyriešenie re·
zortnej T~ preplatí podfa rezortnej príslušq.osti
v časti SUGK priamo SÚGK, v časti ČUGK
VÚGTK Zdiby, na základe záverečnej správy
hodnotiacej komisie, schválenej vedúcim príslušného hodnotiaceho miesta.
f) Za využitie kladne vyhodnotených návrhov na
riešenie zodpovedá včasti
SÚGK orgán alebo
organizácia, ktorá vykonala prieskum prospešnosti, v časti ČÚGK príslušné hodnotiace miesto
uvedené v zadání úlohy. Dňom schválenia záverečnej správy hodnotiacej komisie prevezme tento

3. Všeobecné ustanovenia:
a) Všetky návrhy na riešenie v časti SÚGK eviduje
v denníku ZN orgán alebo organizácia, ktorá vykonala prieskum prospešnosti, v časti ČÚGK hodnotiace miesto, u ktorého sa návrhy podali. Po vy·
hodnotení sa. prerokujú všetky návrhy na riešenie
rezortnej TU ako prihlášky ZN s právom prednosti, kedy tieto riešenia došli.
b) Orgán alebo organizácia je v súlade so zodpovednosťou prevzatou pri vyhlásení rezortnej TÚ povinná vyhodnotené návrhy na riešenie bez meškania vy-užiť a informovať o tom riešitefov a SÚGK,
resp. ČÚGK, podfa rezortnej príslušnosti.
c) Pre otázky, ktoré nie sú riešené týmito súťažnými
podmienkami, platia ustanovenia zákona č. 84/1972
Zb. najma §§ 111 až 113 a vyWáška č. 29/1986 Zb.

In8: Jii'í Vaingát,
tajemník ČSV·GK C:SVTS, Praha

-

Práce obou společností bude v r. 1987 naplňovat přijaté a schválené dokumenty - jako např.:
- Hlavní směry činnosti společnosti geodézie
a kai'tografie,
_
- Závazek k XVII. sjezdu KSC,
- Podíl na plnění rozpracovaných závěrů po sjezdech
ČSVTS a 8. zasedání ÚV KSČ.
Tyto dokumenty obsahují konkrétní termínované
úkoly, jejichž splněním chtějí obě národní společnosti
přispět k rozvoji národního hospodářství a rozvoji
odvětví geodézie a kartografie.
V konkrétních podmínkách se v tomto smyslu orgány
společnosti zaměří na součinnost při zvyšování efektivnosti geodetických a kartografických prací tak, že budou
- rozvíjet ye všech oblastech působnosti národních
orgánů (CV-GK
a SVGKS) politickovýchovnou
a ideologickou činnost na podporu politiky K_SČpři
plnění úkolů 8. pětiletky - podle "Op>!:,třeníCSVTS
k zabezpečení závěrů XVII. sjezdu KSC",
- zabezpečovat další zvyšování a prohlubování politické, odborné a ekonomické kvalifikace inženýrsko.
technických kádrů i jejich rekvalifikaci na nové
vědeckotechnické
a výrobní
obory v souladu
s "Komplexním
programem
vědeckotechnického
pokroku členských zemí RVHP do r. 2000".
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orgán alebo orgamzacm vyhodnotené rlesenia·
g) Práva a povinnosti z vyhlásenej rezortnej TÚ
musia byť vysporiadené do štyroch mesiacov od
uplynutia lehoty určenej na jej vyriešenie. Táto
štvormesačná lehota maže byť v odavodnených
prípadoch predfžená.

Hlavní záměry politickoodborné činnosti
ČSVTS-společnosti geodézie a kartografie
na rok 1987

V souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ se činnost obou
národních společností (ČV a SV) geodézie a kartografie
orientuje na pomoc intenzívního rozvoje, intenzifikace
a inovace v geodézii a kartografii s prvořadým využitím
rozvoje vědy a techniky.

ob_Dr

zvyšovat aktivitu a angažovanost členů spole čnost
v mezinárodních nevládních organizacích FIG, ICA
a ISPRS tak, aby tato činnost byla v souladu s linií
mezinárodní a technické politiky KSČ,
- prohlubovat a zkvalitňovat vzájemnou spolupráci
(mezi ČV a SV) při organizování a zabezpečování
celostátních (a vyššího typu) politickoodborných
akcí,
- ve spolupráci s resorty ČÚGK a SÚGK nadále vyhodnocovat podíl členů ČSVTS na plnění hlavních
úkolů odvětví geodézie a kartografie v rozvoji VZH,
KRB a BSP v souladu se vzájemně uzavřenými
"dohodami" .
Všechny tyto úkoly budou řešeny na základě dohod
se státními orgány a hospodářskými organizacemi a budou doplňovány o nové úkoly, vyQI:ývající z potřeb
národního
hospodářství,
resortů ČUGK a SÚGK
a orgánů ČSVTS.

II. Akce k zabezpečení hlavních úkolů

poC

A. Akce se zahraniční účastí
I. "Perspektiva
základních
geodetických
bodových
polí"
Praha, 17.-19. 3. 1987
garant: doc. Ing. Ladislav Hora, CSc.
2. "IV.
symposium
o automatizacj
v geodézii
a kartografii"
Praha, 24.-26. II. 1987
garant: Ing. František Šilar, CSc.
3. ,,8. kartografická
konference"
Pardubice, 11.-13. 11. 1987
garant: Ing. Aleš Hašek
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"v.

Společnost geodézie a kartografie ČSVTS v rámci své
ediční činnosti připravuje na rok 1987 vydání sborníků
k plánovaným odborným akcím, které budou z části
zajišťovány Domy techniky a z části pobočkami ČSVTS
pověřenými pořádáním těchto odbornýéh akcí.
V roce 1987 plánuje ČV společnosti vydávání "Zpravodaje ČV společnosti geodézie a kartografie", jehož
redakční rada bude tvořena nově založenou odbornou
skupinou pro VTEI-OS 1710.
V souladu s dohodou Q vzájemné spolupráci mezi
resorty ČÚGK a SÚGK a ev a SV společností geodézie
a kartografie bude i v roce 1987 využíváno k publikování materiálů společnosti odborného časopisu "Geodetický
a kartografický
obzor"
zejména
rubriky
"Z činnosti ČSVTS".

konference
geodézie
a kartografie
v dopravě"
Bratislava, 9.-10. 9. 1987
garant: Ing. Slavoj Kádner, CSc.
"Měření
posunů
stavebních
objektů"
Bratislava, 9.-10. 4. 1987
garant: Doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.
"XXIV.
BTZ a' GOD Brno
87"
"Fotogrammetrické
progresívní
metody
v mapování"
Brno, 21.-23.9.
1987
garant: Ing. Marie Matzkeová
"Geodetické
práce
v zemědělství
a lesnictví"
Jánské Koupele, 29. 11.-2.12. 1987
. garant: Ing. Miroslav Vícha

"Automatizované
systémy
řízení
v geodézii
a kartografii"
Plzeň, říjen
garant: ing. František Kubala
"Racionalizace
v technologickém
procesu
tvorby
map"
Bratislava, 19.-20. 3. 1987
garant: Ing. Jozef Šafár
"Kurs
pro využívání
automatizovaných
kartografických
systémů"
Bratislava, 6.-10. 4. 1987
garant: doc. Ing. Milan Hájek, eso..

Plán propagace a informace bude navazovat na získané
zkušenosti z p:ř,edcházejícího období, zejména v propa·
gaci vědeckotechnických poznatků jednotlivých poboček ČSVTS-GK, využívat osvědčené a hledat nové formy
přenosu informací vědeckotechnických poznatků a úloh,
které staví před společnost vrcholná stranická zasedání
a "závěry" nejvyšších orgánů ČSVTS.
O odborných akcích se zahraniční účastí budou včas
informovány všechny sesterské VTS - GK.
Nosné odborné akce společnosti geodézie a kartografie budou podle plánu POČ propagovány i v odborném
a denním tisku, popř. i v jiných masově sdělovacích
prostředcích.
Informace z uskutečněných odborných akcí budou
předávány až do poboček ČSVTS - GK, a to formou
přednášek, besed apod.

VI. Politickoorgani~aění a racionalizační opatření

Statutární výjezdy, cesty do KS a do ZSS budou
probíhat
podle schválených
plánů zahraničních
styků.

a) Přijetí zahraničních odborníků bude probíhat podle
výše uvedeného plánu zahraničních styků. Plánované
odborné akce se zahraniční účastí v r. 1987 jsou uvedeny pod bodem II. A. tohoto příspěvku.
b) Přijetí zahraničních hostů v rámci pracovních programů bude probíhat podle schválených pracovních
programů s cílem naplnit odborný záměr těchto
styků.

Oba národní orgány (ČV i SV) budou neustále prohlu·
bovat a podporovat
spolupráci se státními orgány
a hospodářskými organizacemi (formou dvou a více·
stranných dohod) v duchu usnesení vlády ČSR, SSR
a ČSSR o poslání VTS na všech organjzačních stupních.
V přípravě nadcházejícího sjezdu CSVTS (v r. 1988)
členové orgánů společnosti geodézie a kartografie ve
zvýšené míře se budou věnovat výběru a výchově mladých členů ČSVTS, kteří mají předpoklady pro tvůrčí
technickou aktivitu .a pro vykonávání funkce v těc.hto
orgánech.
.
.
Současné úkoly vyžadují v ještě větším rozsahu vyzvedávat schopné, talentované kádry, spojovat vyzrá.
lost zkušených pracovníků se zanícením a energií
mladých. Této mladé generaci je nutno vytvářet pod.
mínky k plnějšímu uplatnění jejich vědomostí, tvůrčích
schopností a talentu. Právě proces intenzifikace a uplat.
ňování vědy a techniky dává široké možnosti a prostor
pro tuto činnost.

G.: Potřeby k zplnomocnění na provedení
změny a zanesení v právní dokument, s. 193-194.
Klewin, U.: Využití elektronických tachymetrfi pro kontrolní měření jeřábových drah, s. 195.
Mark, R. P.: Universální algoritmus činnosti universálního fotogrammetrického stroje v reálném čase, s. 196
až 201.
Kabeláč, T.: Využití metod kolokace v rovině se dvěma
vzájemně závislými hodnotami, s. 201-204.
Wunderltch
Martina
Freitag, P.: Vyrovnání nezávislých bodfi na stolním počítači A 5120, s. 204-206.
Byl, T.: Dřívější sledování závěsu v Geodetickém institutu v Postupimi
Přínos k poznání nltra Země, s. 206
až 209.
Wachsmann,

Vermessungstechnik,

ě. &/86

A.: Současný stav a tendence současných zpfisoM a technologU racionální tvorby map, s. 182-184.
Naack, G.: Problém náhody v geodézii, s. 184-186.
Kapinos, C. WeitenbOrner,
T.: Kontrolní programy
vstupfi pro automatizované zpracování výrobně-hospodářských úloh, s. 187-188.
Bittner, W.: Obnova map nemovitostí, s. 188-190.
Nestler,
B.: Typový projekt elektronického zpracování
dat "Strojní evidence nemovitosti", s. 190-192.
Groppler,
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Ve dnech 5.-6.
února t.r. se uskutečnila v Hradci
Králové krajská odborná konference společnosti geodé~ie a kartografie
organizovaná
krajskými
výbory
CSVTS - g-K Středo českého a Východočeského kraje
spolu s P CSVTS Geodetické a kartografické správy
Praha.
Konference se zúčastnilo před 200 účastníků - zejména z vyše uvedených krajů. Jejím cílem bylo seznámit všechny přítomné se stávající dosažitelnou výpočetní technikou, vhodností jejího užití a propojení pro
vyhodnocení výsledků geodetických prací. Důraz byl
kladen na výpočetní techniku tuzemské výroby, především na malou výpočetní techniku včetně jejích perspektiv.
Ke konferenci byl vydán sborník přednášek a další
separáty, jako např. "Programový systém GEODET
pro minipočítače SMEP". Součástí konference byla i výstava výpočetní techniky a jejího využití.
Toto dvoudenní jednání odb. pracovníků vyústilo
v závěry a doporučení, které zde citujeme prakticky
v plném znění:
Účastníci krajské odborné konference "Výpočetní
technika v geodetické praxi" vyslechli referáty uživatelů malé výpočetní techniky, pracovníků výzkumných
ústavů a vysokých škol, z oboru technické základny
mikropočítačů, využití malé výpočetní techniky a výpočetních systémů a z dalších oblastí souvisejících se
zapojením výpočetní techniky do geodetického pracovního procesu, s výukou programování i s otázkami tvor·
by !\ aktualizace informačních systémů.
_ Učastníci konference doporučují krajským výborům
CSVTS Středočeského a Východočeského kraje podrobně zpracovat stávající výsledky průzkumu vybavení
organizací oprávněných
k provádění
geodetických
a kartografických prací, výpočetní technikou a tento
stávající průzkum rozšířit na všechny oprávněné organizace s územní působností pro oba jmenované kraje.
Výsledků tohoto průzkumu využít pak pro koordinaci
programového vybavení geodetických složek oprávněných organizací a navržení širší koncepce pořizování
výpočetní techniky.
Dále provést průzkum požadavků na vlastnosti polního
elektronického záznamníku pro geodetické účely a požadovat prostřednictvím
vyšších orgánů ČSVTS co
nejrychleji je vyvinout a zavést do výroby.
Konkrétním úkolem pro oba krajské výbory ČSVTS
společnosti geodézie_a kartografie je vytvoření konzultačního střediska CSVTS pro zavádění a využívání
výpočetní techniky, pro jehož činnost by bylo využito
zkušeností předních odborníků z oblasti malé výpočetní
techniky a které by úzce spolupracovalo jednak s odl:.?ornou skupinou automatizace při Českém výboru
CSVTS společnosti geodézie a kartografie s Výzkumným
ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, ale i s odbornými skupinami pro výpočetní techniku významných poboček ČSVTS y krajích, především pak odborné skupiny pobočky CSVTS Pražského
projektového ústavu, která má značné zkušenosti s konzultační a zprostředkovatelskou službou v oblasti programového vybavení. Pro činnost konzultačního střediska vyujít spolupráce mezi aktivem specialistů geodetů při CK VJ'RI s OS 1701 - inženýrská geodézie
při ČV - GK CSVTS.
Účastníci konference obdrželi v písemných materiálech předávaných při konferenci mj. podr9bné informace o programovém systému GEODET (VUGTK Zdiby),
který je formou aplikačního programového vybavení
SMEP a dále pak informace o činnosti Výpočetního
střediska
Geodetického a kartografického
podniku
v Praze a možnosti jeho služeb a doporučují geodetic.
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kým složkám organizací oprávněných k provádění
geodetických prací, konzultovat s vedením Výpočetního
střediska GKP konkrétní možnosti využití výrobních
kapacit tohoto středjska.
_ Vyšším orgánům CSVTS, konkrétně Českému výboru
CSVTS - GK, pak účastníci doporučují věnovat co
nejvíce pozornosti při plánování odborných akcí - tematice výpočetní techniky, která patří k nejvýznamnějším prostředkům racionalizace zpracování výsledků
prací všech geodetických disciplín.
Vyšším orgánům ČSVTS dále účastníci konference
doporučují jednat s kompetentními orgány o požadavcích sériové výroby alespoň jednoho typu mikropočítače a současně zajistit, aby byl dodáván s periferiemi na současné úrovni: klávesnice, mozaiková tiskárna, floppy disky, spolehlivý magnetofon a monitor.
tajemník

Ing. Jiří Vaingát,
ČSV - OK OSVTS,

Praha

BERLJANT, A. M.: Obraz prostranstva: karta i informacija (Obraz priestoru: mapa a informácia). Moskva,
Mysf 1986. 240 s., 110 obr., 13 tab.
(048)528 :681.3

Hned prvé zoznámenie Sil. s publikáciou vyvoláva
sympatický dojem: tvrdá laminovaná vazba, na obálke
pekná farebná reprodukcia detailu z obrazu "Astron6m
,a jeho žiak" Bernarda Strozziho (17. stor.), na predsád.
kach faksimile rytiny s vyobrazením Merkatora a rytcavydavatefa máp Hondiusa, bohatá ilustrovanosť dvojaž štvorfarebnými ukážkami máp priebežne v texte,
moderná grafická úprava...
Nielen pre sovietskych,
ale i pre našich kartografov, zvyklých na čo najjednoduchšie kartografické publikácie, je počin vydavatef.
stva Mysf z tohoto hradiska príjemným prekvapením.
Ďalšou sympaticky prekvapujúcou stránkou publikácie je jej obsah: také živé a časovo aktuálne problémy,
ako je poznávací aspekt kartografie, kartografickáinformácia, kartografický obraz a pod., opustili svoje diskus·
né prístrešky - stránky odborných časopis ov a prenikli
(konečne) do sálových priestorov s dóstojnejším vybavením - do publikácií.
Autor nadviizuje na niektoré kapitoly svojej predchádzajúcej publikácie z roku 1978 "Kartografičeskij me·
tod issledovanija" a na niektoré vlastné články uverej.
nené v sovietskych geografických periodikách, pričom
ich problematiku rozvíja na úroveň kartografického
poznania k roku 1985, kedy odovzdal rukopis publikácie
do vydavatefstva.
Obsah publikácie je originálny a priekopnícky. Pozo·
stáva z07 kapitol:
1. Metodická úloha kartografie vo vedách o zemi a spoločnosti (etapy využívania map, úloha máp v rozvoji
geografie, kartografická met6da výskumu v systéme
"tvorba - využívanie máp")
2. Kartografické modelovanie (jeho princípy, vlastnosti
kartografických modelov, vzájomná spiitosť karto·
grafických a iných modelov)
3. Kartografická informácia (súčasné názory o nej, kartografická triáda: znak, obraz, informácia)
4. Systém postup ov využívania máp (klasifikácia, analýza, opis, grafické postupy, kartometria,
morfo.
metria, matematické modelovanie)
5. Kartografická generalizácia a výskumy podfa máp
(gnozeologická úloha generalizácie, jej pragmatické
aspekty, presnosť pri generalizácii)
6. Výskum štruktúry, vzájomných vzťahov a dynamiky javov podfa máp (organizácia kartografického výskllmu, analýza štruktúry, transformácia ako spósob
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skúmania štruktúry kartografických obraz ov , priestorové vzťahy, skúmanie dynamiky)
7. Využitie máp na prognózovanie a ochranu životného
prostredia ( + monitorovanie)
Už z prehfadu obsahu, ale najma zo spósobu jeho
podania je zrejmé, že nejde o populárno.vedeckú, ale
o vedeckú publikáciu. Hned v úvode autor definuje
kartografiu ako poznávaciu vedu, ktorá prostredníctvom
máp skúma priestorové rozloženie prírodných a spolo.
čenských javov, ich spiitosť a dynamiku. Je to odvážne,
induktívne tvrdenie, s ktorým viacerí kartografi in·
tuitívne iste súhlasia, ale každý z nich by to dokazoval
inak. V Berljantovej definícii, ktorá Siloopiera o K. A.
Sališčevom už dlhšie presadzovanú koncepciu poznávacej kartografie, sú skryté dva aspekty poznávania: po
prvé v nej ide o poznávanie získavané z hotových
máp (geológmi, geografmi, geofyzikmi, botanikmi, hydrológmi, klimatológmi ... atd. - a teda je nasmerované
prevažne mimo kartografie) a po druhé v nej možno vidieť i poznávanie, ktoré je nevyhnutnou, sprievodnou
súčasťou tvorby nových máp, pričom nielen odvodených,
ale i póvodných, prvotných (poznanie je nasmerované
dovnútra kartografie). U časti kartografov móže Berljantova nerozvinutá definícia vyvolávať protest (najma
ak v nej vidia len prvý aspekt), pretože hoci stoja na
pozíciách poznávacej koncepcie kartografie sú presved.
čení, že kartografia je veda (i technika, praktická čin·
nosť), predmetom ktorej je zobrazovanie (znázorňovanie, kartografická interpretácia) prírodných a spoločenských objektov-javov
(a ich róznych charakteristík)
v dvojrozmernom poli mapy, pričom toto zobrazovanie
si nevyhnutne vyžaduje určitý stupeň poznania toho,
čo Silomapou zobrazuje. Zatiaf im ostáva nejasné o aký
stupeň poznania tu ide, pretože keby si kartografia vy·
tyčovala dokonalé, alebo čo najúplnejšie poznanie predmetu svojho zobrazovania, suplovala by mnohé vedy
(najma geovedy) a tie ich čilosti,ktoré využívajú mapy,
mapový spósob vyjadrovania. O to kartografii predsa
nejde. Ide jej len o taký stupeň poznania, ktorý je
dos~atočný na mapové zobrazenie, ktorý zaručuje 10gickú sprá vnosť tohoto zobrazenia- vyj adrenia a nepribližuje ho ani k jednej z najmenej dvoch krajností:
a) neznehodnotí, "nesploští" obsahovo významovú
stránku kartograficky zobrazovaných (vyjadrovaných,
interpretovaných) javov - a za tým účelom jej ide
o prienik do poznatkov príslušných disciplín,
b) neurobí z. mapy konvenčný skratkovo.znakový
rébus (krížovku), ktorý by bol nevhodIiýa obťažný na
vnímanie človekom (alebo jeho pomocníkom - stro·
jom), a za týmto účelom využíva poznatky gnozeológie,
logiky, semiológie, te6rie jazykov, informácií, systémov ... atd.
Druhý aspekt (poznávanie za účelom tvorby prvot.
ných máp) autor publikácie sústredil do pojmu "kartografická metóda odrazu objektívnej reality", cieI ktorej (podfa nehol spočíva v prechode od objektívnej
reality k mape, t. j. v skúmaní (poznávaní) objektívnej
reality prostredníctvom tvorby kartografických modelov (záver 1. kapitoly).
Najvýraznejšie Silooba aspekty kartografickej metódy
poznávania prelínajú v kapitole 2 o kartografickom modelovaní, osobitne pri problematike teoretického kartografického modelovania. Táto časť, ako i druhá polovica
3. kapitoly, v nás však vyvoláva určité pochybnosti
v tom, či je správne v každom prípade (v súvislosti
s mapou) používať termín "kartografický
obraz",
ktorý autor rozpracoval aj v osobitných časopiseckých
článkoch. Nevidí Silodostatočne oddóvodneným nazývať
každú kombináciu kartografických
znakov kartografickým obrazom. Pre fyzikálne reálne objekty-javy a ich
vlastnosti je použitie termínu "obraz" celkom prijatefné, ale pre abstraktné javy a ich vlastnosti, ktoré sú
spravidla len myšlienkovými konštrukciami
a majú
ďaleko k obrazovej názornosti termín "obraz" nevyhovuje. Je to však problém, ktorý autor nastolil a je jasné,
že si vyžaduje teoretický výskum a možno i vedeckú
diskusiu.
V publikácii A. M. Berljanta je mistolených mnoho
podobných problémov. Vefa z nich možno prijať súhlasne
ako výsledok jeho správnych logických záverov nl,lo
dané

obdobie, ale je v nej dosť i takých, ktoré zdravo provokujú čitatefa, aby Silo
nad nimi zamyslel.
Vydanie tejto vedeckej kartografickej. publikáci~
treba hodnotiť jednoznačné kladne. ZhrňuJe Silov neJ
celý rad na súčasnú dobu dóležitých poznatkov z bohatej pramennej literatúry, ku ktorým auto!, priezračn~
zaujíma svoj postoj. Problémové podame ústredneJ
témy nevylučuje, aby čitatef zaujal iný aspekt nazera·
nia, čo nebýva bežným rysom analogických vedeckých
publikácií. V každom prípade publikácii prináleží pozornosť všetkých kartografov i tých, čo majú blízky
a nezaujatý vzťah ku kartografii.

Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav OGVS A V,
Bratislava

PALATA, M.: Ekon0!Rika a řízení geodetických a kartografických prací I. CVUT v Praze, 1986, 189 stran,
cena 14,50 Kčs.

V závěru roku 1986 se na pultech prodejny skript ČVUT
v Praze objevila publikace, která přesahuje svým obsahem meze obvyklé pro vysokoškolská skripta. Je to
"Ekonomika a řízení geodetických a kartografických
prací I" z pera Ing. Miroslava Palaty. V úvodu autor
připomíná, že od posledního vydání skript s tímto zaměřením uplynulo již 20 let. Trvání tohoto odstupu by
nasvědčovalo, že vývoj v tomto směru postupuje jen
velmi pomalu dopředu, spíše však jde o malou pozornost
těmto otázkám. Nosná odvětví našeho národního hospodářství mají vypracovány odvětvové ek,onomiky jako
samostatné vědecké disciplíny, se samostatnými fakultami na vysokých školách, které produkují ekonomy
se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, zemědělství,
obchod a jiné. Ekonom.ika geodézie a kartografie nedospěla do této úrovně, i když specifika tohoto oboru by
si zasloužila zevrubnějšího zpracování.
První část skript vydaná v počtu 300 výtisku a 189
stran obsahuje tyto kapitoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Základní pojmy a vztahy.
Systémová věda a ekonomika.
Národní hospodářství jako systém.
Právní předpisy pro činnost v geodézii a kartografii.
Ř,ízení a kybernetika.
Informace a řízení.
Hospodářské řízení.
Organizační vývoj a vývoj státního řízení v geodézii
a kartografii.
9. Kvalita a jakost v geodézii a kartografii.

Již názvy jednotlivých kapitol svědčí o tom, že část
I skript obsahuje především obecný přehled o zákonitostech a pravidlech hospodářského vývoje v našem
státě do současné doby a lze míti zato, že znalost těchto
vzájemných vztahu jednotlivých subjektu v soustavě
řízení a ekonomiky národního hospodářství bude nezbytným předpokladem pro vypracování modelu urychlení rozvoje geodézie a kartografie v budoucnosti.
Souhlasím s autorem, že některé části skript mohou
sloužit i jako základní vybavení každého absolventa
na jakémkoliv geodetickém pracovišti a doporučuji,
aby si i zkušení pracovníci tato skripta vypujčili a poku·
sili se odpovědět na kontrolní otázky připojené v závěru
každé kapitoly. Nebudou-li znát odpověď, nebo nepo.
chopí-li vubec, na co se autor ptá, měli by si příslušnou
kapitolu prostudovat zevrubně. Budou·li znát odpověd
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a budou-li moci s autorem kvalifikovaně komunikovat,
pak jsou na své budoucí úkoly dostatečně připraveni.
V úvodu autor avizuje zpracování II. části, kde
budou konkretizována obecná. pravidla do podnikové
praxe. Jeho úloha nebude lehká v období přestavby
hospodářského mechanismu, ale o to záslužnější.

Ing. Vladimír Pospíšil,
CÚOK

obzor
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šestnáct s celkovým společenským přínosem 56,3 tis. Kčs.
O kvalitě podávaných ZN svědčf rovněž společenský přínos, kde též nedocházl u "Zářijových" ZN k poklesu ve
srovnání s ostatnlmi ZN. V některých letec}] dokonce
docházt k výraznému zvýšení společenského
prospěchu
ze ZN podaných v měsíci září, jako tomu bylo v roce
1983, 1984 a v 1\oce 1986.
Proobdobt 8. pětiletky se předpoldádá zachování kri·
térií soutěže tak, jak byla stanovena pro rok 1985. Slosovány budou jen přijaté
zlepšovací
návrhy podané
v "Městci zlepšovatelii".
V resortntch podniclch eXistujt dalšt soutěže zaměřené
na rozvoj vynálezeckého a zlepšovatelského
hnutí. Tato
je tak trochu svými pravidly výjimečná, ale, jak dokazujl výsledky, plnt svlij význam velmi dobře.
Geoddzie,

n.

Ing. Irena Paplrnlková,
p., (Jeskd Bud~/ovice,
Ing. Petr Skála,
ČtJGK

Slovník iniciativy pracujících
(Měsíc zlepšovatelů)

.,.
DEZIE
y

~

CESKE

y

BUDEJOVICE

Slovo iniciativa až na pátý pád skloňujeme ve všech pádech. Ve slovntku iniciativy vás seznamujeme s riiznými formami iniciativy pracujíctch. Tato kapitola se zabývá soutěžl vyhlášenou ke splněnl plánovaných ťikolii
ve vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí. Vedenl podniku, Geodézie Ceskě Budějovice s PV ROH pravidelně vyhiIašují akci, kterou pracovníci tohoto podniku znají pod
názvem "MěsíC ,zlepšovatelii".
V čem spočtvajl pravidla soutěže? Soutěž probíhá od
roku 1981 každoročně po dobu 30 dnii měsfce záři. Mohou se jl zťičastnlt všichni pracovníci n. p. Geodézie Ceské Budějovice, kteřl v devátém měsíci v roce podajl
zlepšovacl návrh. Je-U z'lepšovací návrh (ZN) přijat, pak
se zlepšovatel v soutěži dostane do druhého kola a dá'le následuje losováni.
V minulých letech se vždy ze ZN podaných v tomto
měslci losovaly tři ZN, které byly. odměňovány finanční
prémU. Podle pořadí vylosovánf: 1. mlsto 500 Kčs, 2. mlsto 300 Kčs a 3. mlsto 200 Kčs. V posledním roce 7. pětiletky byla kritéria soutěže změněna a do slosování byly
zařazeny ze ZN podaných v soutěžnlm období jen ty,
které byly přijaty. Rozbor zlepšovatelského
hnuti v Geodézl1, n. p., Ceské Budějovice ukázal, že v "Měsíci zlepšovatelii" docházf vždy k výraznému zvyšovánl počtu
podaných ZN oproti ostatním měslciim. V roce 1981 bylo
podáno celkem 72 ZN a z toho jen v září 20. V roce 1982
by/lo v září podáno již 30 ZN z celkovýc}] 81 podaných
ZN.počet
podaných návrhu v září se vždy pohyboval
kolem čísla 20. V roce 1983 (29 z celkových 83), v roce
1984 (23 z celkových 87), v roce 1985 (25 z celkových
92) a v roce 1986 (19 z celkovýc}] 74).
Současně se zvýšentm počtu ZN podaných v "Měsíci
zlepšovatelii" nedochází ani k pok/lesu jejich kval1ty. Počet přijatých ZN se v jihočeském
podniku pohybuje
v dlouhlodobém prtiměru kolem 46 %. Ze ZN, podaných
v "Městci zlepšovatelti",
jich bYlo přijato prtiměrně
48 %. V roce 1981 bylo přijato z 20 sedm, o rok později
z 30 šestnáct, v roce 1983 z 29 dvanáct, v roce 1984 z 23
čtrnáct a v roce 1985 z 25 dvanáct. V roce 1986 byl za·
znamenán rekord, nebot z 19 podaných ZN by/lo přijato

Vytyčování
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Udělení čestného odznaku "Vzorný
pracovník CO"

U příležitosti 42. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou byli štábem civilní obrany ČSR na návrh vedení Českého úřadu geodetického a kartografického za dlouholetou aktivní činnost na úseku civilní
obrany ocenění udělením čestného odznaku "Vzorný
pracovník CO" tito pracovníci našeho resortu:
Ing. Pavel NEDVĚ:D
- Geodézie, n. p., Liberec
Václav MORAVEC
- Geodézie, n. p.,Liberec
Karel DURČAK
- Geodézie, n. p., Opava
Emil MACUREK
- Geodézie, n. p., Praha
Vladimír KLEVETA
- Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p.
Jmenovaným pracovníkům

blahopřejeme.
Vdclav Kadlec,

COGK

Za pracovní činnost a angažovanost byl v minulosti
několikrát oceněn. V roce 1982 obdržel čestný stříbrný
odznak ÚRO za obětavou práci v odborech, čestné uznání ČÚV ČSVTS a v roce 1985 Pamětní medaili k 30. výročí vzniku ČSVTS.
U příležitosti jeho životního jubilea mu byl propůjčen
čestný odznak "Zasloužilý pracovník resortu ČÚGK".
Blahopřejeme s. Ing. Cejnarovi k životnímu výročí
a k propůjčení nejvyššího resortního vyznamenání. Do
dalších let přejeme hodně pracovních a osobních úspěchů a pevné zdraví.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA

(apríl, máj, jún)
Výroěie ÓOrokov:

Ing. Karel Cejnar, ředitel Krajské geodetické a kartografické správy pro Východočeský kraj, se narodil
18. června 1937 v Třebechovicích pod Orebem. Po maturitě na jedenáctUeté střední škole J. K. Tyla v Hradci
Králové v roce 1955 odešel studovat na zeměměřickou
fakultu ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1960.
Do resortu nastoupil 13. 6. 1960 u Oblastního ústavu geodézie a kartografie - středisko geodézie Chrudim. Na
tomto středisku prošel řadou funkcí a v letech 1972 až
1974 zastával funkci vedoucího tohoto střediska. Dnem
1. února 1974 byl jmenován do funkce ředitele Krajské
geodetické a kartografické správy (KGKS) pro Východočeský kraj v Pardubicích. Ve své řídící činnosti prokazuje dobré teoretické znalosti a dlouholeté praktické
zkušenosti. Prosazuje zavádění nových pracovních postupů a za jeho vedení prohloubila KGKS koordinační
a kontrolní činnost v kraji. Tím se podařilo zabezpečit
splnění úkolů 7. pětiletky v souladu s jejich společenským významem.
Jeho dlouholetých zkušeností je využíváno v kolegiu
předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického
a ve funkci předsedy zkušební komise k prověřování
kvalifikace pracovníků, kteří mají ověřovat geometrické
plány a jiné výsledky geodetických prací.
Soudruh Ing. Cejnar se angažuje i jako stranický a odborový funkcionář - je předsedou revizní komise KVOS
pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu v Hradci Králové a zastává ještě řadu funkcí
v dalších organizacích NF.

9. mája 1987 - dOIl. Ing. Jozef Miěuda, CSIl., pedagogický pracovník Katedry geodetických základov (KGZ)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). Rodák z Pily (okres Žiar
nad Hronom). Po skončení zememeračského
inžinierstva na SVŠT v roku 1960 nastúpil ako asistent na KGZ
Sv F SVŠT. V rokoch 1964-1969
externe prednášal
predmet Spracovanie nameraných hodnot na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského.
Od roku
1975 prednáša predmet Teória chýb a vyrovnávací po·
čet na Sv F. Vedeckú hodnosť kandidáta
vied získal
v roku 1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 9. 1981 na základe habilitačnej práce v roku
1980. Je spoluautorom
3 dočasných vysokoškolských
učebníc a autorom alebo spoluautorom
22 odborných
a vedeckých prác. Ako spoluriešitef aktívne Sil, zapája
do riešenia štátnych {3}, rezortných {5} a fakultných{l)
výskumných
úloh. Je členom komisie Vedeckej tady
odboru geodézia a kartografia
SvF SVŠT a aktívne
pracuje v spoločenských orga_nizáciach, najma v ROH.
Je nositefom vyznamenaní: "Cestného uznania Mestskej
rady ČSVTS" (1987), "Čestného bronzového odznaku"
za odborársku
prácu (1987) a "Striebornej
medaily
SVŠT" (1987).
Výročí 55 let:
2. března 1987 - Ing. Vladimír Bouda, vedoucí výpočetního střediska (VS) Geodetického a kartografického podniku v Praze, n. p. (GKP). Po absolvování ČVUT v Praze
nastoupil do zaměstnání v OÚG Plzeň, kde pracoval jako
technik-geodet do r. 1958. V letech 1959-1960 úspěšně
vykonával funkci vedoucího střediska geodézie v Blatné. Od r. 1961 pracoval v ÚGK Praha - nejdříve jako
geodet na polních měřických pracích aod r. 1962 pracoval ve funkci vedoucího oddílu SG Praha-město. Od
r. 1963 přešel do nově vytvořeného Oborového racionalizačního střediska, později VS GÚ, n. p., Praha, od r. 1983
GKP. Ve VS úspěšně vykonával funkce projektanta, samostatného vědeckého pracovníka, zástupce vedoucího
a vedoucího VS. Výrazně se angažuje při prosazování
výsledků VTR do praxe. Má výrazný podíl na automatizaci geodetických a kartografických
prací v resortu.
Svou pílí, pracovitostí, zásadovostí a pracovní kázní
a soustavným vzděláváním je dobrým příkladem pro ko-
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lektiv VS, který pod jeho vedením byl několikrát vyznamenán čestným uznáním vlády ČSSR a ORO. Je aktivním
funkcionářem ČSVTS - místopředseda odborné skupiny
automatizace od r. 1969. Dále je aktivním členem ROH
a ZP SČSP, kde vykonával funkci jednatele výboru 10 let
a předsedy pobočky 5 let. V letech 1971-1973 absolvoval
postgraduální
studium na ČVUT v Praze, obor g. a k.
Kromě řady čestných uznání a diplomu je nositelem resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu".
4. apríla 1987 - doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., pedagogický pracovník Katedry geodetických základov
(KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). Narodil sa v Naháči
(okres Trnava). Po absolvování zememeračského inžinierstva na SVŠT v roku 1957, začína jeho pedagogická
činnosť na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach. V septembri 1958 prichádza na KGZ
SvF SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal
v roku 1970 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 1976. Je školitefom vedeckých ašpirantov
a podpredsedom komisie pre obhajoby kandidátskych
dizertačných prác z vedného odboru teoretická geodézia.
Napísal ako autor alebo spoluautor 10 dočasných vysokoškolských učebníc a 80 vedeckých a odborných prác
(z toho 4 v zahraničí). Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 5 výskumných zpráv. Je spoluautorom dvoch zlepšovacích návrhov avčlenom 3 komplexných
racionalizačných
brigád.
Citatelia
nášho
časopisu ho poznajú ako organizátora a odborného garanta roznych konferencií a seminárov a od 1. 1. 1987
akg člena redakčnej rady. Záslužná je jehočinnosť
v CSVTS. Je predsedom Odbornej skupiny Slovenského
výboru v (SV) Geodeticko -kartografickej
spolgčnosti
(GKS) CSYTS, členom Mestského a SV GKS CSVTS
a členom Ceskoslovenského komitétu pre FIG ČSVTS.
Tiež aktívne pracuje ako člen Krajskej koordinačnej
komisie pre geodéziu a kartografiu pri Správe geodézie
a vkartografie v Bratislave. Je nositefom vyznamenaní:
"Cestného uznania SVTS", "Pamatnej medaily" k 25.
výročiu ,vzniku CSVTSv (1980), "Čestného uznania II.
stupňa Ustrednej rady CSVTS" 80 strieborným odznakom (1982) a "Striebornej
medaily SVŠT" (1982).
Výročie 60 rokov:
13. apríIa 1987 - Ing. Ludvík Pozníček. Rodák z Přeseky
(okres Jindřichuv
Hradec). Zememeračské inžinierstvo - špecializáciu kartografia študoval na Vojenskej
akadémii Antonína Zápotockého v Brne (1951-1956).
Do rezortu geodézie a kartografie nastúpil 1. 10. 1961
na Ustav geodézie a kartografie v Bratislave, ako vedúci
reprodukčného útvaru. Neskor (1968-1981) pracoval na
Inžinierskej geodézii, n. p. a Geodézii, n. p., Bratislava.
Od februára 1982 prednáša na vysokej škole v Tunise
(republika Tunisko) kartografiu a topografické mapovanie. Má zásluhy o rozvoj užitej kartografie a o vznik
reprografie v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartOErafie. Je nositefom medaily "Za službu vlasti" (1955),
"Cestného uznania".Mestskej
rady SVTS a "Čestného
uznania II. stupňa Ustrednej rady ČSVTS" so striebornýmodznakom
(1980).
11. května 1987 - Ing. František Holešovský, profesor
střední průmyslové školy stavební (SPŠS) obor
geodézie v Brně. Po absolvování VŠT v Brně v r. 1951
pracoval jako odb. asistent na VŠT v Brně (do r. 1954),
potom u Prumstavu, n. p., Brno (1955), dále u ČSAV
(do r. 1961), načež přešel trvale jako profesor geodetických předmětu na SPŠS v Brně, kde působí dosud.
Na škole, kromě svědomitě konaných výukových povinností, je správcem geodetických sbírek, na jejichž
rozmnožení a uspořádání má vnemalou zásluhu. Společenskou činnost vyvíjí v ZP CSVTS jako člen výboru.
Za dosavadní pedagogickou činnost byl poctěn čestným
uznáním za rozvoj školy a pamětní medailí ke 100.
výročí založení SPšS v Brně (1985).
3. června 1987 -- Ing. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení
evidence nemovitostí u KGKS v Brně. Po studiu
geodézie na VšT v Brně v r. 1950 se specializoval na
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dulní měřictví a nastoupil místo u Rosických uhelných
dolu, n. p., Zbýšov, kde v letech 1953-73 zastával
funkci hlavního měřiče a geologa. V tomto období se
věnoval také činnosti pedagogické na škole pro pracující v Zastávce u Brna na VAAZ v Brně (1960-1965),
později na VUT-FAST v Brně (1971-1977). V r. 1973
až 1976 přešel do Geodézie, n. p., Brno, k pracím na SG,
a v r. 1977 přelož!:n do KGKS pro Jm kraj v Brně, kde
pusobí dosud. V CSVTS pracoval od r. 1967 v odborné
společnosti pro dulní měřictví a geologii na úrovni závodní a krajské, od r. 1977 pracuje vevspolečnosti pro
geodézii a kartograpi jako člen KV CSVTS v Brně.
Z titulu funkcí v CSVTS zúčastnil se mezinárodních
sympozií pro dulní měřictví v Maďarsku (1969, 1972),
v Praze (1970) a konference o EN ve Frankfurtun/Odrou
NDR (1986). V čas. GaKO publikoval články z oboru
dulního měřictví (1956), z úseku EN (1980) a v čas.
Vermessungstechnik, NDH, (1986). Je nositelem stříqrného odznaku BSP a soudním znalcem krajskéhO
soudu v Brně.
3. června 1987 - Ing. Antonín Sedláček, vedoucí měř.
oddílu v provozu mapování u Geodézie, n. p., Brno.
Zeměměřické studium absolvoval na VŠT v Brně v r.
1951, do praxe vstoupil u družstva Geoplan a u 1).. p.
Geometra, potom ve sjednocené organizaci u OUGK
v Brně, kde pracoval jako výkonný geodet na úseku
THM (do r. 1968). V r. 1968-70 konal službu v technické kontrole, v r. 1970-72 jako její vedoucí, a od r.
1972 - dosud, jako vedoucí oddílu v provozu mapování. V čas. GaKO publikoval (spolu s Ing. M. Hájkem)
článek z problematiky Převod map EN do dekadických
měřítek 1: 2000 v S~JTSK
(1970) a samostatně
tamtéž Příspěvek k řešení transformací souřadnic v geodézii (1971). Výsledky jeho prací vynikají přesností,
pečlivostí a vzornou grafickou úpravou.
, 15. června 1987 - Ing. Lubomír Sylvestr, vedoucí spojeného SG Brno-město a Brno-venkov se sídlem v Brně
(od 1. 1. 1976), současně pověřený vedením kooperačního seskupení dalších SG Blansko a Vyškov. Před
vstupem do resortní geodetické služby (do r. 1972)
pracoval ve Vodohospodářském a rozv9jovém investičním středisku, pobočka Brno, jako geodet-specialista
na úseku měření deformací vodních děl v povodí MoravyaOdry (1962-1971).Byl členem KV ČSVTS (1966 až
72) a členem výboru ZO SČSP (1972-;;-77). Byl organizátorem a přednášejícím na semináři CSVTS, o úkolech
geodézie v městských aglomeracích (Sborník referátu
1983). V současné době je aktivistou OV KSČ Brnovenkov, členem zemědělské komise při ONV Brno-venkov, a členem orgánu na ochranu a využití zeměděl.
ského půdního' fondu v okresech Brno-město a Brnovenkov. Byla mu udělena medaile k 65. výročí KSČ
za zásluhy o výstavbu strany (1986).

13. júna 1987 - dr. Ing. Anton Daniel, profesor a ve·
dúci (do 20. 4. 1987) predmetovej komi,E;liegeodézie
(od 21. 4. 1987 do 30. 6. 1987 pracuje ako dochodca)
Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave
(SPŠS). Narodil sa v Nitre. Po skončení zememeračského
inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave (SVŠT) v roku 1945 nastúpil ako asistent
na Ústav aplikovanej matematiky" SVŠT. V roku 1948
prechádza na vlastnú žiadosť na Ustav vyššej geodézie
SVŠT. V roku 1949 získal titul doktora technických
vied (dr.). V roku 1950 prichádza na SPŠS, kde sa zaslúžil o vybudovanie odboru geodézia. S jeho menom je
spojená výchova stredne technických kádrov v geodézii
a kartografii na Slovensku. Je autorom známych príručiek "Základy geodézie", "Logaritmické počítadlo"
a dvoch desiatok odborných a populárnych prác.
Ďalej je spoluautorom
4 celoštátnych učebnic pre
SPŠS a jednej dočasnej yysokoškolskej učebnice. Je
nositefom vyznamenaní: "Cestného uznania" za obetavú
prácu na úseku školstva (1966), "Čestného uznania za
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zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1974) a "Zaslúžilý pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie" (1979).

6. května 1987 - PhDr. Ivo Cáslavka, v aktivní službě
tajemník názvoslovné komise CÚGK.Vystudoval geografii, historii a národopis na Karlově univerzitě, kterou
úspěšně ukončil v r. 1951. Do zaměstnání nastoupil v nakladatelství Orbis, kde pracoval v letech 1951-1954 'jako redaktor. Tvurčí práce s mapami ho zaujala, proto
přešel v r. 1955 na Ústřední správu geodézie a kartografie, kde úspěšně vykonával funkci vedoucího kartografického oddělení do 30. 6. 1958. Od r. 1958 přešel do KRÚ
Praha - později Kartografie, n. p., Praha, kde postupně
vykonával náročné funkce vedoucího kartografické informační služby (1958-1970J a od r. 1971 do r. 1974
funkci hlavního redaktora. Od r. 1975 přešel do GÚ, n. p.,
Praha (od r. 1983 GKP PrahaJ, kde vykonával funkci
vedoucího Ústředního archivu geodézie a kartografie
a od r. 1978 též funkci tajemníka Názvoslovné komise
do 6. 11. 1986, kdy odešel do důchodu. Mimořádně se
anagažuje jako člen KSC při naplňování politiky KSC.
Je členem aktivu OV KSC Praha 1, kde vede skupinu
lektoru. Několikrát byl vyhodnocen jako nejlepší lektor. Je dlouholetým stranickým funkcionářem. Uznávaná
je jeho práce jako scénáristy a autora řady výstav z oboru geodézie a kartografie, záslužná práce pomoci školám, jeho publikační a přednášková činnost k otázkám
geografického názovsloví, jak na školách, tak v odborných časopisech a na seminářích. Pro časopis Tvorba
pravidelně přispívá odbornou tematikou. Do r. 1986 redakčně vedl podnikový Zpravodaj. Za poctivou práci
obdržel řadu diplomtl. a čestných uznáni. V r. 1981 obdržel vyznamenání od vlády CSSR a ORO "Vítěz socialistické soutěže" a v f. 1986 resortní vyznamenání "Zasloužilý pracovník resortu".

Výroěi 70 let:
19. června 1987 Ing. RNDr. František Kl'ivánek,
v aktivní službě, hlavní měřič a geolog u Jihomoravských lignitových dolů, n. p. v Rodoníně (1949-72),
před tím odbor. asistent na VUT v Brně u prof. Bohma
(1946-49).
Za války byl vězněn v koncentračním tábofe Oranienburg. Po osvobození byl poslancem, členem rady a předsedou komise pro výstavbu u MěstNV
v Kyjově (1945-71).
Svou odbornou činností přispěl
k rozšíření a :výstavbě uhelných dolů na jižní Moravě.
Byl oceněn řadou vyznamenání presidenta republiky,
resortu, ONV aj. Na odpočinku (od r. 1972) žije v Kyjově.

Výroěi 75 let:
28. dubna 1987 - Ing. Jaroslav Zoula, dlouholetý vedoucí provozu fotogrammetrie
GÚ Praha.
Rodák
z Neratovic vystudoval ČVUT v Praze. Začínal u kat.
měřické služby a prošel řadou měřických prací až po
delimitační práce. Své bohaté z!,-ušenosti uplatnil v provozu fotogrammetrie býv. GTU, jeho vedoucím se stal
v r. 1965. V našem odborném časopise publikoval
články z oboru fotogrammetrie, bohatá byla jeho činnost přednášková. Byl veřejně činný v technických komisích MNV a ONV. Jeho činnost byla vždy vysoce
hodnocena. Po odchodu do důchodu pracoval na SG
v Mělníku a stále se ještě zajímá o odborné problémy.
27. května 1987 - Ing. František Legerský, v aktivní
službě vedoucí SG ve Valašských Kloboukách a ve
Vsetíně (1943-1975).
Aktivní politickou a odbornou
činnost po osvobození vyvíjel při osídlování pohraničí
a zakládání JZD ve valašských obcích na severovýchodní
Moravě. Jako první v Severomoravském kraji se zasloužil o vybudování vzorového SG v nové sdružené výškové budově, vybaveného
speciálním účelovým nábytkem podle jeho návrhů. Do důchodu odešel v r.
1975.
.

25. června 1987 - Ing. Karel Cesák, v aktivní službě
vedoucí ateliéru geodézie při Útvaru hlavního architekta
hl. m. Prahy (ÚRA). Po absolvování ČVUT v Praze
pracoval v kat. měřické službě a v dalších oborech zeměměřických prací. Své zkušenosti mol:!l plně uplatnit
jako vedoucí geodetického pracoviště URA. Zasloužil
se o uznání postavení geodetů a jejich práce v oboru
projektových prací při rozvoji hl. m. Prahy. Má velkou
zásluhu o sjednocení a vybudování vhodných podkladů
pro projekční práce v pražské aglomeraci.
Výroěie 80 rokov:
1. júna 1987 - dr. Ing. Peter Danišoviě. Rodák z Bolerázu (okres Trnava). České vysoké učení technické
v Prahe absolvoval v roku 1932. S jeho menom je spojená výstavba a projektovanie početných verkých vodných stavieb na Slovensku. Vyvrcholením jeho "dlhoročnej obetavej práce v Rydroconsulte Bratislava je
jeho alternatíva
sústavy
dunajských
vodných diel
GabČíkovo-Nagymaros.
Ako popredný vodohospodársky odborník podporoval a tým významne prispel k rozvoju niektorých oblastí špeciálnych geodetických prác
u nás. Napríklad bol pionierom pri zavádzaní merania
deformácií priehrad a ich podložia u nás. Ako člen
komisie ČSAV na pomoc verkým stavbám pričinil sa
významnou mierou o to, aby sa z podnetu ČSAV začalo
so sledovaním recentných vertikálnych pohybov Podunajskej nížiny. Oceňujeme prínos jeho príkladnej
spolupráce s geodetmi. Je nositerom vyznamenania
"Za zásluhy o výstavbu" (1956) a "Radu práce" (1980).
11. června 1987 - Ing. Dr. Karel Neset, DrSc., profesor
Vysoké školy báňské v Ostravě, dlouholetý vedoucí
katedry důlního měfictví. Po skončení studií působil
krátkou dobu jako asistent prof. Čechury. Přešel do
praxe a pracoval na mnoha místech a v řadě odpovědných funkcí. V r. 1956 se vrací na vysokou školu, kde
plně uplatňuje
získané zkušenosti při pedagogické
práci. Bohatá byla jeho vědecká a publikačn,í činnost,
byl důstojným nástupcem svého učitele a vytvářel
další tradici československého důlního měfíctví. Stejně
bohatá byla i jeho činnost veřejná po zásluze oceněná
s jeho činností pedagogickou propůjčením Řádu práce
prezidentem
republiky
a udělením čestného titulu
laureát státní ceny Klementa Gottwalda (1972).
Blahopřejeme!

Z dalšich výroěi pfipomináme:
15. dubna 1707 - před 280 lety se narodil v Basileji
jeden z nejslavnějších matematiků
novověku Leonard
Euler, žák J. Bernoulliho. Jako profesor fyziky byl
v r. 1736 povolán do Petrohradu a stal se členem Akademie. Přechodně (od r. 1741) působil jako člen Akademie v Berlíně a (od r. 1755) v Paříži. V r. 1766 (po
25 letech) se vrátil do Petrohradu. Zde byl postižen
dvojím neštěstím: po oční nemoci úplně oslepl, a po
požáru domu byly zničeny jeho vědecké rukopisy. Jeho
jedinečná paměť a představivost mu umožnily i nadále
vědecky pracovat. Za svého života napsal mnoho spisů - 45 svazků a 700 pojednání o počtu diferenciálním
a integrálním, a několik učebnic mechaniky, aritmetiky
a algebry. Od něho pochází dnešní symbolika a terminologie goniometrických funkcí, jakož i označení Ludolfova čísla řeckým písmenem n. Zemřel 7. září 1783 v Petrohradě (dnes Leningradě).
17; dubna 1907 před 80 lety se narodil v Praze
Ing. Dr. techn. RNDr. Jaroslav Procházka, od r. 1949
profesor a vedoucí katedry
geodetické astronomie
a geofysiky na VŠT v Brně, od r. 1951 na Vojenské
akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně. Byl
žákem a asistentem profesora Dr. Jindřicha Svobody
na Vysoké škole speciálních nauk, a po válce jako docent přednášel astronomii a geofysiku na ČVUT v Praze.
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Jako významný pedagog vychoval řadu odborníků
praktických i vědeckých. Jeho publikované práce spa·
dají převážně do oboru astronomie. Zemřel 5. ledna
1975 v Brně.
7. května 1887 - před 100 lety se v Plzni-Škvrňanech
narodil akademik František Cechura, profesor geodézie
a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Ostravě
a na bývalé Vysoké škole báňské v Příbrami. Zastával
četné akademické funkce, byl zakladatelem české školy
důlního měřictví.Zabýval
se konstrukcí měřických přístrojů a úpravou stávajících geodetických přístrojů
pro účely důlního měřictví. Byl přísným, ale výborným
pedagogem. Rozsáhlá byla jeho činnost publikační jak
v oboru důlního měřictví, tak i geofyziky. Uveďme
zde jeho vysokoškolskou učebnici "Důlní měřictví" a dílo
Izogonní mapa ČSSR" . Jeho práce pedagogická a veřejná byla v r. 1967 oceněna propůjčením Řádu práce
prezidentem republiky. Zemřel 7. srpna 1974 v Ostravě.
11. května 1877 - před 110 lety se narodil v Klenici
(okr. Hradec Králové) Ing. Alois Krejcar, od r. 1911
triangulátor
v Triangulační a početní kanceláři ve
Vídni, potom od r. 1919-1937 dohlédací orgán u Zemského finančního ředitelství v Brně a docent nauky
o katastru na ČVŠT v Brně. Před novým měřením
zhušťoval trigonometrickou
síť v Ostravě, Kyjově
i v dalších městech. Byl členem mezinárodní delimitační komise ČSR - Německo (1920-1922),
členem
zkušební komise pro II. státní zkoušky na ČVŠT v Brně,
zemské komise pro zkoušky oprávněných
civilních
geometrů a dozorčím orgánem pro geodetické práce
u agrárních operací v zemi Moravskoslezské. Pro po·
sluchače napsal skripta Nauka o pozemském katastru,
díl I (Donátův fond 1930). Zemřel 10. února 1959
v Olomouci.
19. května 1887 - před 100 lety se narodil v Žito míru
na Ukrajině Ing. Andrej Matusievič, dlouholetý odb.
~sistent a od r. 1936-39 docent fotogrammetrie na
CVŠT v Brně. Vystudoval obor matematiky a fyziky
na universitě v Kyjevě (r. 1912) a pokračoval (r. 1913 až
1914) na Sorboně v Paříži. Vědecké práce z oboru matematiky uveřejňoval v zahraničních časopisech již v době
studií ve Francii. V oboru fotogrammetrie je konstruk·
térem prvního čs. stereoautografu, vyrobeného továrnou Zbrojovka Brno a prakticky ověřeného při mapování Pálavských vrchů na jižní Moravě v r. 1930-31.
Zemřel 29. prosince 1960 v Brně.
23. května 1897 - před 90 lety se v Plzni narodil
Ing. Dr. František Boguszak, přední od~borník v topografickém mapování. Po studiích na CVUT v Praze
nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu, kde se po
celou svoji činnost věnoval problematice topografického
mapování. Prodělal jednoroční stáž ve Francii. Topografickému mapování věnoval i další svoji odbornou
činnost během války v Zeměměřickém ústavu a později
v resortu g. a k. Své bohaté zkušenosti předával jako
vynikající pedagog studentům vysoké školy, střední
průmyslové školy i četným absolventům topografických
kursů. Bohátá byla jeho činnost literární, s Ing. Šlitrem
byl spoluautorem knihy "Topografie". Zemřel v plné
práci 27. ledna 1972 v Praze.
1. júna 1952 - pred 35 rokmi vznikla Katedra geodetických základov (KGZ) Fakulty inžinierskeho stavitefstva a zememeračstva (od školského roku 1960/1961
Stavebnej fakulty SvF) Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (~VŠT). KGZ vznikla spojením
Ústavu vyššej geodézie, Ustavu užitej geodézie, Ústavu
pozemkového katastra,
Ústavu pozemkových úprav
a Rektifikačnej siene a je jednou z troch odborný-ch
katedier štúdia geodézia a kartografia na SvF SVST.
Na tomto štúdiu zabezpečuje výučbu v celej oblasti
teoretickej geodézie, rozčlenenej do viacerých odborných predmetov. Okrem toho zameriava svoju pozor.
nosť aj na výučbu predmetov;v
oblasti výpočtovej
techniky a niektorých hraničných oblastí, ktorým je
potrebné z hfadiska vývoj a vedy a techniky venovať
pozornosť.

8. června 1892 - před 95 lety se narodil v Praze-Smíchově emeritní profesor praktické geometrie a geodézie
na VŠT v Brně (1947-1960) Ing. Dr. Antonin Štván.
Místo vysokoškolského učitele nastoupil až po 33-leté
široké praktické činnoslti v Bosně-Hercegovině
(od r.
1914), v ČSR v Trianguační kanceláři a ústřední správě
pozemkového katastru
u min. financí v Praze, při
novém měření Hlučínska, v dozorčí službě u Zemského
finančního ředitelství i jako vedoucí autentifikačního
oddělení u Katastrálního
měřického úřadu v Brně.
Tato praktická činnost se u něho proHnala s bohatou
činností literární: napsal na 86. odborných pojednání
a recenzí praktického a teoretického rázu, (z nichž
asi 20 na úrovni vědecké), které publikoval převážně
v našem odborném časopise, v jehož redakční radě
působil řadu let. Pro posluchače škol napsal 7 skript.
Zemřel 17. listopadu 1967 v Brně.
14. júna 1822 - pred 165 rokmi sa narodil v Oradei
(RSR) Anton Péch, banský inžinier. Študoval na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V rokoch
1847-1848 staval úpravárske zariadenia v Jáchymove
a Ostrove v Čechách a potom posobil v Kremnici.
Neskor pracoval v uhofných baniach v Čechách, v Pofsku a v Uhorsku. Od roku 1873 bol riaditefom erárnych
baní, hút,lesov a majetkov v Banskej Štiavnici. Navrhol
a zaviedol novú met6du vyhotovovania banských máp.
Zomrel 18. 9. 1895 v Banskej Štiavnici.
25. júna 1937 - pred 50 rokmi bol vydaný zákon č.
170 Zb., ktorým sa zriadila Vysoká škola technická
v Košiciach, ako prvá vysoká škola tohto druhu na Slovensku v období prvej Oeskoslovenskej republiky.
30. června 1907 - před 80 lety se v Zašové na Moravě
narodil akademik Alois Zátopek, doktor věd, profesor
Karlovy university. Přední československý vědecký
pracovník v oboru geofyziky, zejména seismiky. Jeho
pedagogická činnost vycházela z jeho rozsáhlé vědecké
odborné činnosti, jak u nás, tak i v mezinárodním
rozsahu. Byl členem mnoha mezinárodních vědeckých
organizací, v 1. 1962-1966 byl presidentem Evropské
seismologické komise, také jeho činnost v mnoha našich
odborných institucích byla rozsáhlá. Velmi bohatá
byla i jeho činnost publikační zahrnující přes 200 vě·
deckých prací. Jeho činnost byla oceněna mnoha vyznamenáními a oceněními nejen u nás ale i v zahraničí,
z nichž uveďme čestný titul laureát státní ceny Klementa Gottwalda (1959) Eulerovu medaili Akademie
SSSR (1960) a propůjčení ŘádU: práce prezidentem
republiky (1967). Podobně je činnost a ocenění práce
akademika Zátopka uvedena na stránkách časopisu
GaKO č. 7/1977. Zemřel 22. 6. 1985 v Praze.
1717 - pred 270 rokmi sa narodil v Trnave astron6m
František Weiss. S Maximiliánom Hellom postavil pri
univerzite v Trnave hvezdáreň a bol jej prvým riaditefom. Svoje astronomické merania uverejňoval od roku
1757 V ročenkách Astronomické observácie (Observationes astronomicae annorum). Roku 1755 bol rektorom
trnavskej univerzity. Jeho zásluhou sa rozvíjala astron6mia na Slovensku už na vedeckej úrovni. Zomrel
10. 1. 1785 v Budíne.
1952 - pred 35 rokmi bola v Sofii založená mnohostranná
vedecko-technická
spolup'ráca geodetických
služieb socialistických štátov (GSSS), ktorá je najvýznamejšou oblasťou medzinárodných stykov geodetickej služby (GS) ČSSR. Zakladajúcimi členmi boli GS
BnR, ČSSR, MnR, NDR, pnR, RSR a ZSSR. Neskor
pristúpili GS KnDR, Kuby, MonR a VSR. V úlohe
pozorovatefov sú GS Afganistanu, Angoly, Eti6pie,
Jemenu, Laosu, Mozambiku a Nikaraguy. Význam vedecko-technickej spolupráce spočíva v tom, že táto
spolupráca bola a je orientovaná na hlavné úlohy geodetického zabezpečenia rozvoj a ekonomiky a obrany
socialistického spoločenstva. Vecná náplň spolupráce
po XII. konferencii GSSŠ (Ulánbátar - MonR - 1984)
je sústredená do 6 Mm, ktoré sú medzinárodne koordinované poverenými GS. SÚ to tieto Mmy: 1. vývoj
ekonomicko-matematických
met6d riadenia a plánovania geodetickej a kartografickej výroby - koordinátor
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GS NDR. (Po XII. konferencii práce na tejto téme sa
uskutočňujú
len na základe dvojstrannej
vedecko.
technickej spolupráce.)
2. vývoj
automatizovaných
systémov tvorby a obnovy topografic!,:ých máp a máp
vefkých mierok - koordinátor GS
SR. 3. Tvorba
nových kartografických výrobkov - koordinátor GS
M:r.R. 4. Geodézia a gravimetria - koordinátor GS
ZSSR. 5. vývoj metód a prístrojov na automatizované
vykonávanie inžiniersko-geodetických
prác - koordi·
nátor GS p:r.R. 6. Komplexné využitie materiálov
kozmického snímkovania na kartografické účely - koordinátor GS ZSSR. Za 35 rokov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce GSSŠ bol realizovaný celý
rad rozsiahlych projektov, ktoré sú pripravené na za·
vedenie do praxe, alebo sa už v praxi uplatňujú.
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Výzva geodetům a kartografům
fotoamatérům resortu ČÚGK a SÚGK
Redakce a redakční rada odborného časopisu Geodetický
a kartografický obzor (GaKO) uveřejňuje již řadu let na
stránkách GaKO tematické fotografie z geodetické a kartografické praxe. Jsou to zejména fotografie z celoresortních soutěží GEOFOTO'79 a '85.
Domníváme se. že tato forma názorně dokresluje a propaguje bohatou a náročnou součinnost geodetů a .kartografů s řadou dalších odvětví národního hospodářství
a u čtenářů časopisu vyvolává příznivý ohlas.
Vyzýváme fotografy amatéry, aby do redakce GaKO
zasílali fotografie s vhodně volenou odbornou tematikou. Fotografie mohou být formátu od A6 do A3, nejlépe černobílé na lesklém papíře. Na zadní stranu fotografií uvádějte plné jméno autora včetně titulů, adresu
do bytu i do zaměstnání, rodné číslo autora a připojte
souhlas zaměstnavatele s uveřejněním fotografie v GaKO.
Autoři uveřejněných fotografií budou honorováni podle příslušných předpisů.
Uvítáme též příspěvky fotografií od orgánů a organizací resortu ČÚGK a SÚGK, které mají vhodnou a aktuální fotografickou dokumentaci ve svých archivech
a mají zájem přispívat k obohacení obsahové náplně časopisu GaKO a zároveň i k propagaci své činnosti.
Ke všem fotografiím připojujte stručný. výstižný text
(popisku). Nevyžádané fotografie se nevracejí.
Těšíme se na spolupráci.
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