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HOJOVEC,V.
Aplikace optimalizačních kritérií v konformních zobrazeních
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 7, str. 133-138,
lit. 16

Aplikace minimálních krjtérií PI;o konformní zobrazení a srov-
nání s kritérii variačními. Rešení Cebyšev-Graveho teorému a zá-
kladní funkce pro délkové zkreslení podle Laplaceovy rovnice.
Určení zobrazovacích rovnic odpovídajících nalezenému rozlo-
žení pro délkové zkreslení. Aplikace "obrácené" úlohy matema-
tické kartografie pro konformní zobrazení. Vývody pro zobrazení
našeho stáJního území při použití číselných výsledků pro území
bývalého Ceskoslovenska.
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SKOŘEPA, Z.-NOVÁK, P.

Měření technologií GPS ve vědeckovýzkumné síti "Staré Město
pod Sněžníkem"
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 7, str. 138-142,
1 obr., 9 tab., lit. 6

Porovnání výsledků měření technologií GPS a pozemních měření,
které byly provedeny v rámci vědeckovýzkumné sítě "Staré
Město pod Sněžníkem". Vedle odvození transformačních para-
metrů jsou diskutovány přímé rozdíly rovinných souřadnic a vý-
šek jednotlivých bodů včetně odvozených délek jednotlivých spoj-
nic.
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Spoločenstvo CERCO a projekt MEGRIN
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 7, str. 143-144,
lit. 2

Súčasný stav formálneho a obsahového rozvoj a spoločenstva
CER Co. Organizácia práce, poslanie a kompetencie projektu
Mnohoúčelovej európskej polohovo orientovanej informačnej
siete - MEGR1N.

528.235.1
HOJOVEC,V.

Application of Optimizing Criteria in Conform Projections
Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. 7, pp. 133-138,
16 ref.

Application of minimax criteria to the conform projections and
comparison with the variance criteria. Solution of Tcheby-
chev-Grave theorem and basic function of linear map distortion
according to the Laplace equation. Determination of projection
equations that correspond to the resulting dispersion of linear
map distortion. Application of the "reversed" problem of ma-
thematic cartography in the case of the conform projection. De-
rivation of projection of our state territory using numerical re-
sults valid to the territory of former Czechoslovakia.

528.3/.4 : 528.344 : 629.783 GPS
SKOŘEPA, Z.-NOVÁK, P.
GPS Surveys in the "Staré Město pod Sněžníkem" ExperimentaJ
Network
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 7, pp. 138-142,
1 fig., 9 tab., 6 ref.

Comparison of results of GPS and classical terrestrial surveys per-
formed in the "Staré Město pod Sněžníkem" experimental net-
work. Beside determination of transformation parameters direct
differences of planar coordinates and elevations of individual sta-
tions including derived distances of their connecting lines are dis-
cussed.

061.1 : 528.9 CER CO
HORŇANSKÝ, I.
The CERCO Community and the MEGRIN Project
Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. 7, pp. 143-144,
2 ref.

Present stay of formal and comprehending evolution of the
CERCO community. Organization of work, orientation and com-
petencies of the Multipurpose European GRound oriented 1n-
formation Network project (MEGR1N).
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HOJOVEC, V.

Application de critěres optimaux dans les représentations con·
formes
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No 7, pages 133-138,
16 bibliographies

Application de critéres mini-maximaux pour la représentation
conforme et c0II!paraison avec les critéres de variation. Solution
du théorěme de Cebyšev-Grave et la fonction fondamentale pour
l'altération linéaire selon l'équation de Laplace. Détermination
des équations de représentation répondant a la décomposition
trouvée pour I'altération linéaire. Application du probléme «ren-
versé» de la cartographie mathématique pour la représentation
conforme. Déductions pour la projection de notre pays par utili-
sation des résultats digitaux ayant été appliqués pour la projec-
tion de I'ancien territoire de Tchécoslovaquie.
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SKOŘEPA, Z.-NOVÁK, P.

Mesurage de technoJogies GPS dans Je réseau de recherches sci·
entifiques «Staré Město pod Sněžníkem»
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No 7, pages 138--142,
1 illustration,9 planches, 6 bibliographies

Comparaison des résultats de mesurage par la technologie GPS
et par arpentage terrestre, réalisés dans le cadre du réseau de re-
cherches scientifiques «Staré Město pod Sněžníkem». En dehors
de la déduction des paramétres de transformation on examine les
questions de différences immédiates des coordonnées plane s et
des hauteurs de différents points y compris les longueurs dédui-
tes des droites de jonction individuelles.
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Communauté CERCO et projet MEGRIN

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No 7, pages 143-144,
2 bibliographies

Situation actuelle de l'évolution formelle et du point de vue ca-
pad té de la communauté CERCO. Organisation du travail, mis-
sion et compétences ďun réseau informatique polyvalent euro-
péen de positionnement - MEGRIN.

528.235.1
HOJOVEC,V.

Anwendung der Optimierungskriterien in konformen AbbiIdun-
gen
Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, Nr. 7, Seite 133-138,
Lit. 16

Anwendung der Minimaxkriterien fUr konforme Abbtldungen
und Vergleich mit den Variantenkriterien. Losung des Cebyšev-
Grave-Theorems und Grundfunktionen fur die Uingenverzer-
rung nach der Laplace-Gleichung. Bestimmung der Abbil-
dungsgleichungen, die der gefundenen Verteilung fur die
Uingenverzerrung entsprechen. Anwendung der "umgekehrten"
Aufgabe der mathematischen Kartographie fUr konforme Abbil-
dungen. Folgerungen fUr die Abbi1dung unseres Staatsgebiets bei
der Nutzung der numerischen Ergebnisse fUr das Gebiet der ehe-
maligen Tschechoslowakei.
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Messung mit der GPS.Technologie im Forschnngsnetz "Staré
Město pod Sněžníkem"

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 7, Seite 138-142,
1 Abb., 9 Tab., Lit. 6

Vergleich der Ergebnisse der Messung mit der GPS-Technologie
und der terrestrischen Messungen, die im Rahmen des For-
schungsnetzes "Staré Město pod Sněžníkem" durchgefUhrt wur-
den. Neben der Ableitung der Transformationsparameter werden
direkte Unterschiede der ebenen Koordinaten und Hohen ein-
zelner Punkte einschl. der abgeleiteten Uingen einzelner Verbin-
dungslinien diskutiert.
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Die Gemeinschaft CERCO und Projekt MEGRIN
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 7, Seite 143-144,
Lit. 2

Aktueller Stand der formalen und inhaltlichen Entwicklung der
Gemeinschaft CERCO. Arbeitsorganisation, Mission und Kom-
petenzen des Projektes des Europaischen lageorientierten
Mehrzweckinformationsnetzes - MEGRIN.
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reOAe3M'IeCKMlI MKapTorpa<jJM'IeCKMií 0630p, 42, 1996, .N2 7, CTp.
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TIpMMeHeHMeMMHMMaJJbHblXKpMTepMeBAJJ5IKOH<jJopMHoro M30-
6pa)l(eHM5I McpaBHeHMe c BapMaHTHblMMKpMTepM5IMM.PellJeHMe
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pMMnpM MCnOJJb30BaHMM'1MCJJeHHbIXpe3YJJbTaTOB Ha TeppMTo-
pMIO6bIBIIJeň 'lexOCJJOBaKMM.
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M3MepeHHR TeXHOJIOfHeĎ GPS B HaY'IHO-HCCJIeAOBaTeJIbCKOĎ
ceTH "CTape MecTo nOA CHelKHHKeM"
reoAe3M'IecKMň MKapTorpa<jJM'IeCKMií0630p, 42, 1996, .N2 7, CTp.
138-142, 1 pMC.,9 Ta6., JJMT.6

CpaBHeHMe pe3YJJbTaTOB M3MepeHMií TeXHOJJOrMeií GPS M Ha-
3eMHblX M3MepeHHň, npoBeAeHHblx B paMKax HaY'IHO-MCC-
JJeAOBaTeJJbCKOiíceTM"CTape MecTo nOACHe)l(HMKeM". Hap5IAY
c BbIBOAOMTpaHc<jJopMauMoHHblXnapaMeTpoB paccMaTpMBaeTC5I
HenocpeACTBeHHa5I pa3HMua nJJOCKHXKoopAMHaT M BblCOT OT-
AeJJbHblX nYHKTOBBKJJIO'IMTeJJbHO"npoH3BoAHOň AJJMHbl" OT-
AeJJbHblXCOeAMH5I1Oll\MX.
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rOPH5IHCKl1, 11.
06ruecTBo CERCO H npoeKT MEGRIN

reoAe3H'IeCKMň MKapTorpa<jJH'IeCKMň 0630P, 42,1996,,N, 7, CTp.
143-144, JJMT.2

COBpeMeHHoe COCT05IHMepa3BHTH5I 06ll\eCTBa CERCO B <jJo-
pMaJJbHOMOTHOlueHMMMno cOAep)l(aHHIO. OpraHH3auHH pa6oT,
npeAHa3Ha'leHMe H B03MO)l(HOCTMnpoeKTa "MHOrOueJJOBOií
eBponeiícKoň HH<jJopMauMoHHoií ceTM(opHeHTMpoB3HHoí1 Ha no-
"~O)l(eHMe)- MEGRIN.
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Aplikace optimalizačních kritérií
v konformních zobrazeních

Geodetický a kartografický obzor
ročník 42/84, 1996, číslo 7 133

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
Praha

1. Úvod

V poslední době se vyskytly [1, 16] úvahy o možné změně
Křovákova zobrazení v souvislosti s rozdělením Českoslo-
venska a tedy se změnou tvaru území. Možná změna zobra-
zení pro nový tvar státního území je ovšem komplexním
problémem, zahrnujícím nesporně složku matematickokar-
tografické povahy, ale vliv zde mají i další faktory, jakými je
např. technická a finanční náročnost v relaci k přínosům ta-
kového kroku apod. Matematická kartografie může dát od-
pověď na otázku problému optimálního zobrazení z lokál-
ního hlediska (hlavně kartografických zkreslení), v současné
době by však bylo třeba zohlednit i návaznost zobrazení na
okolní státy. Všechny faktory je třeba vzít v úvahu při pří-
padném konečném rozhodování.
Budeme se věnovat pouze optimalizaci zobrazení z hle-

diska zkreslení, která jsou průvodním jevem každé zobrazo-
vací metody referenční elipsoidické či sférické plochy do ro-
vmy. V cItovaných pramenech byla vzata v úvahu některá
zobrazení jednoduchá (kuželová, příp. válcová či azimutální
- stereografická projekce) a diskutována na základě propo-
čtů zkreslení či na základě ekvideformát v normální a obecné
poloze zobrazovací plochy. V [1] je uvedena pouze zmínka
o Čebyševově teorému a naší aplikaci v [4]. Proto ukážeme
na z~kla~ě n~šich. dosavadních studií očekávané výsledky
v aplIkacI optImalIzace konformního zobrazení pro Českou
republiku (ČR), budeme se zabývat některými problémy apli-
kace a jejich řešením, čímž doplníme citované práce o mož-
nosti, které dosud zřejmě v teorii a praxi nepronikly dosta-
tečně do kartografického povědomí. V práci [13]jsme ukázali
vývoj kritérií pro hodnocení a volbu zobrazení a posun, ke
kterému došlo s vývojem "neklasických" přístupů v mate-
matické kartografii [12] od dob, kdy v r. 1921 byla předlo-
žena prof. F. Fialou na obdobné téma práce [2]. V době je-
jího vzniku byl sice již znám Čebyševův teorém (1856), který
později dokázal Grave (1894), avšak jeho praktické rozve-
dení provedl teprve Urmajev (1947).
Budou souhrnným způsobem podány výsledky dosavad-

ních teoretických prací s našimi doplňky a ukázány nume-
rické výsledky aplikace, očekávané pro naše státní území.

2. K aplikaci optimalizačních kritérií

Aniž bychom šířeji diskutovali výhody i nevýhody vlastností
jednotlivých druhů zobrazení, vyjdeme ze základního poža-
davku, kterým je konformita zobrazení geodetických
systémů většiny států. Zachovává úhly, délkové zkreslení ne-
závisí na směru (Tissotova indikatrix je kružnicí), je propra-
cována teorie výpočtu směrových a délkových korekcí atd.
Diskutovaným problémem by se mohlo stát užití typu vhod-
ného optimalizačního kritéria.
Připomeneme (blíže např. [9, 12]) dva typy užívaných opti-

malizačních kritérií, kterými jsou kritéria extrémní a mini-
maximální, dále pak kritéria variační (součtová, integrální).
První z nich uvažují jako charakteristikon zobrazení pou-

ze zkreslení extrémní nebo častěji interval, ve kterém se hod-
noty zkreslení pohybují (rozdíl minimální a maximální hod-
noty zkreslení pro zobrazované území). Pro konformní

zobrazení to znamená, že se přirozený logaritmus délkového
zkreslení (nezávislého na směru) má lišit od nuly co nejméně.
Podle teorému Čebyševova (Čebyšev-Graveho) tomu tak je
tehdy, jestliže délkové zkreslení na uzavřené kontuře zobra-
zovaného území zachovává konstantní hodnotu. Takové zo-
brazení tvoří tzv. minimaximální typ zobrazení (je mini-
malizován interval mezi maximální a minimální hodnotou
délkového zkreslení). Teorii takového zobrazení uvedeme
a dále doplníme v dalším textu.
V kritériích druhého typu je považována za charakteris-

tickou pro zobrazovací metodu hodnota získaná integrací (ně-
kdy jen přibližnou) na celé ploše zobrazované oblasti. V při-
bližných postupech je charakteristickou průměrná hodnota
nějakého kritéria lokálního, v konformním zobrazení to může
být při délkovém zkreslení m např. průměrná hodnota (m - 1)2
či In2m. Variačním typem zobrazení je pak takové, které
již podle formulace zobrazovací úlohy minimalizuje uvede-
nou průměrnou hodnotu.
Při aplikaci optimalizační myšlenky pro konformní zo-

brazení musí být tedy uvažován jako první problém, kterého
ze dvou uvedených typů kritérií použít. Obdobnou myšlenku
jsme již vyslovili v práci [8], v níž se na základě numeric-
kých experimentů ukazuje, že z hlediska praktického nemá
~::-o~~nýtyp kritéria rozhodující význam; práce byla pojata
slreJI, nejen pro konformní zobrazení. Inaše další studie [5]
vede k obdobným výsledkům. Srovnává numerické hodnoty
(ekvideformáty) při užití Čebyševova a variačního kritéria
v konformním zobrazení pro větší územní celek, kterým je
geografický lichoběžník o 40° v zeměpisné délce a 30° v ze-
měpisné šířce. Výsledky i tvar izometrických čar opět uka-
zují, že oba typy kritérií v aplikaci na konformní zobrazení
nedávají značnější rozdíly.
Je tedy možno učinit závěr, že pro konformní zobrazení

z praktického hlediska není volba typu kritéria rozhodující.
Jak.důležité prakticky je jeho užití vůbec, ukážeme v apli-
kaCI na zobrazení bývalého Československa a odhadem na
ČR v dalším textu. Je možné a účelné obecně se proto ori-
entovat na takový typ kritéria, který je pro aplikaci nejpro-
pracovanější. Tím je v našem případě minimaximální kri-
térium, rozpracované do teorému Čebyšev-Graveho. Proto
se v dalším budeme takovému postupu věnovat.
Pozn.: Užití variačních kritérií přinášejí některé další práce, z nichž
většina je souhrnně podána v [7], speciálně pro ekvivalentní zobra-
zení (z důvodů užití pro mapy malých měřítek) v [6] nebo pro obecná
zobrazení v [10].
Budeme dále sledovat dvě fáze celého řešení, tj. nalezení

funkce pro délkové zkreslení, závislého na obou zeměpis-
ných souřadnicích podle uvedeného teorému, dále pak ve
druhé fázi nalezení zobrazovacích rovnic, které takovému
rozložení délkového zkreslení odpovídají.

3. Řešení základní funkce pro délkové zkreslení

Shrneme krátce pouze výsledky podle [15] a doplníme je
vlastními vývody hlavně z hlediska aplikace pro ČR.
V konformních zobrazeních platí např. podle [15] Lapla-

ceova rovnice
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v níž značí u = ln II, 11= m cosu. Přitom je užito obvyklého
značení m pro délkové zkreslení (nezávislé na směru), U,
V jsou sférické zeměpisné souřadnice, Q je izometrická šířka
(známá funkce zeměpisné šířky). Dále je předpokládán jed-
ničkový poloměr koule.
Řešením rovnice (I) jsou homogenní harmonické poly-

nomy, které naznačíme (blíže např. [15,4]):

Fo = 1, To= I,

F)=Q, TI = V, (2)

Fz = Qz - VZ, T2 = 2 Q V,

F3 = Q3 - 3 Q V2, T3 = 3 Q2 V,

Pro splnění podmínky, aby na obrysu zobrazovaného území
bylo podle uvedeného kritéria délkové zkreslení konstantní
(alespoň s jistou přibližností), použijeme obecně lineární
kombinace uvedených polynomů Fj, Tj, takže je

n
ln v = I (aj Fi + bj Ti)

i = O

Podle (2) je zřejmé, že při symetrii podle základního poled-
níku Vo = Ostačí užít pouze polynomů Fi, takže bi = Oa bude
pak

n
ln v = I aj Fj

i = O

Je možno usoudit, že řešení harmonickými polynomy (3)
nebo (4) vždy plně zachovává konformitu, číslo n (počet ko-
eficientů) má význam pro splnění hraničních podmínek. Ci-
tované práce řeší aproximativní splnění hraničních podmí-
nek pro dostatečně velký počet bodů obrysu tak, aby součtový

N
výraz i ~1 ln2 mi nabyl minimální hodnoty (řešení podle

nejmenších čtverců).
V práci [15] autor uvádí řešení problému i jinými způsoby,

kdy není zcela přesně vyhověno Laplaceově (v přetvořené
podobě Poissonově) rovnici (1). Získané zobrazení pak není
přesně konformní, okrajová podmínka je však splněna. V ma-
tematické kartografiije možno podle našeho soudu dát před-
nost stručně uvedené metodě harmonických polynomů, pro-
tože kontura zobrazovaného území je vždy pro daný účel do
značné míry generalizovaná. Není tedy smyslem (cílem) co
nejpřesnější splnění okrajové podmínky, ale kritériem je
"kartografická významnost" snížení intervalu pro délkové
zkreslení (mmax - mm;n), položeného za základ minimaximál-
ního kritéria. Ukazuje se, že z numerického hlediska je tento
názor správný.

4. Určení zobrazovacích rovnic, odpovídajících funkci
pro délkové zkreslení

Získané rozložení délkového zkreslení, tedy m (U, V), re-
spektive m (Q, V), respektive ln v (Q, V) podle uvedeného
minimaximálního kritéria (teorému) můžeme považovat za

základ (první fázi) celého řešení. Konečným cílem je ovšem
získání pravoúhlých rovinných souřadnic x, y (zobrazovacích
rovnic), vycházejících z funkce m (Q, V).
Pro oblast symetrickou (alespoň přibližně) podle zá-

kladního poledníku (symetrické rozložení zkreslení), kdy
použijeme v prvé fázi jenom harmonických polynomů Fi (ne-
boť bi = O)podle (4), uvádí řešení práce [15]. Vysvětlíme je
pro snadnější pochopení na základě běžného způsobu, uží-
vaného např. v [2, 9] pro vyvození zobrazovacích rovnic
u Gaussova zobrazení poledníkových pásů (Gauss-Kriige-
rovo zobrazení) čijeho modifikaci ve zobrazení UTM, i když
je používáno jako přímé zobrazení, tj. přímo s elipsoidu do
roviny. Vyvození "dvojitým" způsobem obsahuje [11].
V odborné literatuře je ukázáno, že při konformním zo-

brazení musí platit, že

Dosud libovolná funkce na pravé straně je rozvedena v řadu
(V je redukováno ke střednímu poledníku Vo = O) a po srov-
nání reálných a imaginárních částí dostaneme

o vz r V4x = f(Q) - f(Q) 2. + (Q) 24 - ...,

o V3
Y =f(Q)V - Í(Q) 6 + ....

Zatímco tvar funkce f(Q) (a tím všech jejích derivací) je
u Gaussova zobrazení získán z podmínky, že základní po-
ledník Vo = O,zobrazující se do osy x, nemá být zkreslen (mo
= I, f(Q) je délka poledníkového oblouku), náš případ je
obecnější, délkové zkreslení pro střední poledník mo *- 1,při-
čemž funkce mo (Q, Vo) je ze základního rozložení pro m, re-
spektive ln v známa. Pro body na středním poledníku bude
při jedničkovém poloměru koule pro souřadnice xo platit

Xo = fmo dU

Při koeficientech ai, získaných např. metodou nejmenších
čtverců pro postačující splnění okrajové Čebyševovy pod-
mínky, je podle (4) známo rozložení funkce u = ln v v ce-
lém zobrazovaném území, tedy i na středním, základním po-
ledníku (uo = 1n vo pro Vo= O).Integrál (8) je nejlépe určovat
numerickými metodami. Tím je tedy pro (6) určena funkce
f( Q) pro nalezené rozložení délkového zkreslení. Dále bude
platit podle (8) známá

f'rQ) = Vm

a pro další derivace f(Q) = ~~o, r(Q)=

Protože známe funkci ln Vm bude platit
d ln Vo ~ d vo,

dQ Vo dQ

odkud bude pro druhou derivacif(Q) = vo d l;Jo, (9a)

atd.
Pozn.: Pro určení derivací je možno užít i jiných (numerických)
metod.
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Při asymetrické oblasti, uvažované v naší práci [4], je
ovšem třeba pravoúhlé rovinné souřadnice x, y určovat jiným
způsobem, neboť rovnice (6) předpokládají symetrii. Taková
metoda nebyla námi v literatuře nalezena, a proto alespoň
naznačíme možná řešení.
Obecně se nabízí metoda, uváděná pro konformní trans-

formace např. prof. F. Fialou nebo prof. J. Bohmem. U vě-
domí toho, že transformace je užším pojmem než zobrazení,
můžeme při podmínce konformity a užití izometrických sou-
řadnic psát

x = A + CQ - DV +E (Q2- V2) - 2F QV + G Q(Q2- 3V2)
+ HV (V2 - 3Q2)+ ... , (10)

Y = B +DQ +CV + F (Q2 - V2) + 2E QV + H Q(Q2- 3V2)
- G V (V2 - 3Q2) + ...
Protože v konformním zobrazení je délkové zkreslení ne-

závislé na směru, je možno při jedničkovém poloměru koule
psát

kde indexy značí parciální derivace. Ze známé funkce v (Q, V)
např. pro střední poledník Va = O vzniká pro hledané koefi-
cienty A, B, C, D, ... (kde je ostatně možno položit A =B=O,
neboť znači pouhý posun) systém rovnic podle (1l). Obtíž-
nosti vznikají ze skutečnosti, že systém pro hledané koefici-
enty je kvadratický.

Pozn.: Bylo by možno uvažovat o metodě řešení takového systému
např. linearizací, čímž by se též usnadnila cesta pro "přímé" získání
koeficíentů C, D, E, F, ... , tj. zobrazovacích rovnic bez dříve uve-
dené první fáze řešení, při níž hledáme nejdříve rozložení m podle
teorému Čebyševa. Platilo by totiž pro obrysové body (pro známé
dvojice Vi' v" respektive Qi' v,), že mi = I, tj. Vi = cos Vi'

Jinou cestu při asymetrii je možno vidět v použití tzv. "ob-
rácené" úlohy matematické kartografie, která byla pouze na-
stíněna v [15], ve [14] pak rozpracována. Budeme ji v našem
podání aplikovat na konformní zobrazení a ukážeme její pří-
nos mj. i v linearizaci zmíněné metody. I když obecně byla
"obrácená" úloha v našich dřívějších pracích zmíněna - např.
ve [12] - vysvětlíme metodu pro její principiální význam
a pro možnost další její aplikace. Pro výklad užijeme našeho
podání podle [9], které usnadňuje z metodického hlediska
snadnější pochopení. Pro dřívější absolventy nebyla ještě me-
toda do skript a učebnice [3] zahrnuta.
Ve výuce dosud užívaný výklad, který je možno nazvat

"přímou" úlohou matematické kartografie, používá zpravi-
dla v samém začátku při formulaci úlohy zjednodušujících
podmínek (požadavky na tvar obrazu poledníků a rovnobě-
žek, ortogonalita takového obrazu např. v jednoduchých zo-
brazeních apod.), které usnadňují následné řešení. "Obrá-
cená"úloha je formulována obecně. Jsou hledány zobrazovací
rovnice tak, aby vyhovovaly požadavkům na průběh karto-
grafických zkreslení bez zvláštních zjednodušujících podmí-
nek, nemajících často pro kartografické zobrazení zvláštní
význam, obzvláště při současném vývoji výpočetních a zo-
brazovacích pomůcek. Požadavky na kartografické vlastnosti
(zkreslení) mají však svá omezení. Víme např., že délkové
zkreslení může být sice na směru nezávislé (konformní zo-
brazení),. nemůže být však současně identicky rovno jedné.
Z našeho dalšího podání vyplyne jednak omezenost klade-
ných požadavků a způsob určení pravoúhlých rovinných
souřadnic při korektně zadaných podmínkách. Označíme-li
délková zkreslení v poledníku a rovnoběžce po řadě mp, mn

směrník tečny k obrazu poledníku a rovnoběžky po řadě /Lp,
/Ln můžeme podle [3, 9] psát při sférické referenční ploše
o jedničkovém poloměru základní vzorce

2_ I Cf 2)m r - ~U v + g v' tg/Lr =cos

kde indexy u funkcíf, g značí parciální derivace v obecných
zobrazovacích rovnicích
x = f (U, V), y = g (U, V) . (13)
Použité čtyři charakteristiky mp , mr , /Lp , /Lr jsou na sobě

nezávislé. Řešíme-li rovnice (12) podle derivací, dostáváme
(při položení m = mp a v = mr cosU),

fu = m cos /Lp' fv = vcos /Ln

Systému (14) je možno užít integračním postupem známým
z matematiky pro stanovení konkrétního tvaru rovnice (13).
Uvedené čtyři charakteristiky pro stanovení čtyř parciál-

ních derivací jsou obecně funkcí polohy bodu, tedy obou ze-
měpisných souřadnic U, V.Není je však možno - jak již bylo
uvedeno - volit libovolně. Omezení vyplývá ze skutečnosti,
že podle rovnice (13) musí platit rovnost smíšených parciál-
ních derivací, tedy fuv = fvu a podobně guv = gvu. Podle (14)
pak vznikají dvě omezující rovnice

dm O/Lp. 8v 8/Lr.- cos /I - -- m sm /I = - cos /I - -- v sm /IOv ""'1' Ov ""'1' 8U ,....r 8U ,....,

(15)

om . O/Lp 8v. 8/Lr
~ sm /Lp+ -,,- m cos /Lp= -- sm /Lr+ -- v cos /Lr.
Uv Uv 8U 8U

které můžeme nazvat základním systémem rovnic v teorii
zobrazení.
Můžeme shrnout, že obecné řešení "obrácené" úlohy ma-

tematické kartografie spočívá v nalezení rovnic (13) podle
(14) při volbě čtyř charakteristik (12), které musí vyhovovat
základnímu systému (15). Je možno dodat, že čtveřina po-
čátečních charakteristik může být jiná, samozřejmě opět při
jejich nezávislosti, čímž se uvedené rovnice při zachování
stejného postupu změní.
Ukážeme, jak se zjednoduší uvedené řešení úlohy pro náš
případ konformního zobrazení. Naše úloha je typickým při-
padem "obrácené" úlohy, protože známe v konformním zo-
brazení rozložení m = mp = mr ; v prvním kroku jsme totiž
nalezli Čebyševovu teorému odpovídající funkci u = ln
v (přičemž v = m cos U) v podobě rovnice (3), tedy ln v (Q,
V). Hledáme pro zobrazovací rovnice (13) systém (14).
V konformním zobrazení ovšem platí, že v důsledku nutné
ortogonality je /Lr = 90° + /Lp' Označíme-li jednoduše
/Lp = /L, bude systém (14) transformovaný na izometrickou

dV
šířku s uvážením vztahu dQ = cosV při užití x, y místo
f, g podle (13)

XQ = v cos /L,

YQ = v sin /L,

Indexy opět značí parciální derivace.
Pozn.: Pro rovnici (16) platí známé Cauchy-Riemannovy rovnice,
které jsou jistým ověřením našeho postupu V konformním zobrazení:
xQ = Yv, Xv = YQ' Je zřejmá i korespondence výrazů (16) se vzorci
(II) [rovnice (II) vznikají umocněním a sečtením (16)].
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Pro hledanou funkci !.t (nemající zvláštní praktický vý-
znam) užijeme základního systému (15), který dostane podle
(16) po přetvoření tvar (indexy značí parciální derivace)

!.tQ v sin !.t + !.tv v cos !.t = vQ cOS!.t ~ Vv sin !.t ,

- !.tQ V cos !.t + !.tv v sin !.t = vQ sin !.t + Vv cos !.t .

Stejné rovnice (17) vzniknou samozřejmě též přímým způ-
sobem, tj. položením xQv = xVQ a YQv = YVQ přímo podle rov-
nice (16).

Funkce v byla již rozřešena, tedy koeficienty aj, bj v rov-
nici (3) jsou známy. Pro systém (16) je tedy třeba určit funkci
!.t - obecně též obou izometrických souřadnic - podle sy-
stému rovnic (17), kde se vyskytují dvě její neznámé parci-
ální derivace !.tQ' !.tv. Pro řešení např. determinanty dostá-
váme determinant soustavy D,

D = I v cos !.t , v sin!.t I = - iJ,
, v sin !.t , - v cos !.t

determinant DI pro neznámou !.tQ

I
v cos !.t , vQ cos !.t - Vv sin !.t

DI=. .
v SIn !.t , vQSIn !.t + Vvcos !.t 1= VvV,

a determinant Dz pro neznámou !.tv

_I vQ cos !.t - vvsin!.t, vsin !.t 1_Dz- . -
vQ SIn !.t + Vu cos !.t, - vcos !.t

I
!.tQ= - v Vv=

J lnv
Jv

I (jlnv
!.tv=-vQ=--'v JQ

Pro řešení funkce !.t podle (21) a (22) vyjádříme podle (3)
a (2) alespoň do členů 3. řádu

ln v= ao+bo+al Q + bl V + a2 (Q2 - V2) + 2b2 QV +
+ aj (Qj - 3QV2) - b3 (0 - 3Q2V) + .,. , (23)

(j~v 2
~ = al + 2a2 Q + 2b2 V + 3a3 (Q - V2) + 6b3 QV + ...

(24)

(j ln v
BY = bl + 2b2 Q - 2a2 V + 3b3 (Q2 - V2) - 6 aj QV + ...

(25)

Integrací (21) a (22) dostáváme hledanou funkci, vyplývající
z rozložení pro v

!.t = - blQ + al V - b2 (Q2 - V2) + 2a2 QV - b3 (Q3 - 3QV2)
- a3(0 - 3Q2V) + ... (26)

Pozn.: Při symetrii (h; = O)dává (26) /J- = /J-I' = Opro střední poled-
nik Vn= O; tedy /J-,= 90°

Tím tedy pro rov. (16) - jejich pravé strany - jsou vyjá-
dřeny obě funkce V,!.t (rozložením funkce v - danými koe-
ficienty aj, bj - je funkce !.t určena).

Rovnice (16) jsou pro vyjádření souřadnic x, Y dvěma rov-
nicemi v úplných diferenciálech. Pro integraci je zřejmě nej-
lépe užít číselných metod, z nichž jednu v dalším uvedeme.

Pro získání zobrazovacích rovnic je možno na základě vy-
vozených vzorců užít obecných rovnic (10) pro konformní
zobrazení při dosud neurčených koeficientech A, B, e, D, E,
F, .... V nich koeficienty A, B, je možno položit rovny nule,
jak bylo již dříve uvedeno (znamenají pouhý posun). Potom
všechny koeficienty v prvé z uvedených rovnic se opakují
v rovnici druhé a naopak, což ostatně vyplývá z Cauchy-Ri-
emannových rovnic. Proto stačí dourčit rovnice (10) pro naše
konformní zobrazení pouze podle první z rovnic (16), kde-
jak bylo ukázáno - známe k izometrickým souřadnicím Q,
V (nezávisle proměnným) hodnoty v, !.t (závisle proměnné),
přičemž !.t vyplývá z v, tj. z nalezené okrajové podmínky.
Budou tedy platit rovnice

e + 2EQ - 2FV + 3G (Q2 - V2) - 6HQV + .. , = v cos !.t,
(27)

D + 2EV + 2FQ + 6GQV - 3H (Q2 - V2) + .,. = v sin !.t,

se známými pravými stranami (určenými pro dvojice Q, V).
Vzniká tedy systém určitého počtu rovnic lineárních v hle-
daných koeficientech, které je tedy možno snadno nume-
ricky řešit, čímž zobrazovací rovnice (10) jsou určeny. Me-
todu blíže nebudeme rozpracovávat, neboť z dalšího odstavce
uvidíme, že pro ČRje možno se spokojit se symetrickým zo-
brazením (symetrickým rozložením délkového zkreslení).
Úvahu o možnosti asymetrického rozložení pokládáme tedy
za okrajovou. Jenom dodáme, že počet koeficientů v rov. (10),
tedy rozsah systému vzniklého na základě (27) pro jejich ur-
čení, nemá vliv na dosažení konformity, ale na vyhovění dříve
již získaného rozložení délkového zkreslení a tedy Čebyše-
vově okrajové podmínce. Kdybychom např. hypoteticky
v rov. (10) při A = B = O položili též E = F = G = H = ... =0,
pak vzniknou rovnice x = eQ - DV, Y = DQ + ev,které značí
- jak se dá ukázat - konformní válcové zobrazení. Koefici-
enty e, D, počítanými ze dvou rovnic (27), můžeme dosáh-
nout např. splnění podmínky, aby v jedné rovnoběžce bylo
vyhověno hodnotě délkového zkreslení. Pak podle (23) al =
bl = ... = O, podle (26) !.t = O, podle (27) e = konst., D =
O. Takové zobrazení známe (nezkreslená rovnoběžka).

Pozn.: I když předpokládáme při symetrickém rozložení získání zo-
brazovacích rovnic podle (6), je možno vyslovit názor, že naše me-
toda je obecnější, neboť by jí bylo možno získat při symetrii zobra-
zovací rovnice specifikací (10), tj. apriomím položením - vedle
koeficientů A, B - též D, F, H, ." rovným nule.

s. Vývody pro zobrazení našeho státního území

Při úvahách o optimalizaci podle Čebyševova kritéria pro
naše státní území je třeba si obecně uvědomit, že z přísného
hlediska nemůže kritériu vyhovět jednoduché konformní zo-
brazení kuželové ani válcové. Jimi není totiž možno splnit
požadavek, aby izometrická čára alespoň přibližně sledovala
konturu území. Zřejmě rozsah ve smyslu zeměpisné či kar-
tografické šířky má při uvedených jednoduchých zobraze-
ních i zde podstatný význam. Je proto účelné i z hlediska uva-
žovaného teorému obecnou polohu zobrazovací plochy volit
tak, aby šířkový rozsah byl minimální, což je ostatně o jed-
noduchých zobrazeních všeobecně známo. Stereografická
projekce - obecně vzato - podmínku teorému splnit může.
Ovšem protáhlý tvar našeho území opět brání sledování kon-
tury izometrickou čarou. Pro území ČR je samozřejmě po-
třebné výhodnost užití teorému experimentálně (číselně) zva-
žovat.

Zatím byly číselně zpracovány hodnoty pro území býva-
lého Československa v době již užívaného Křovákova zo-
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brazení. Přitom byla uvážena možnost jak symetrického, tak
asymetrického zobrazení.
Aplikací symetrie se zabývá naše práce [5]. Z nákresu

izometrických čar vyplývá, že interval délkového zkreslení
pro bývalé Československo činí cca 0,16 mlkm. Přitom pro
splnění okrajové podmínky (uvažován geografický licho-
běžník v obecné poloze) bylo hledáno pouze N = 5 nezná-
mých koeficientů, tzn. byl uvážen 4. stupeň harmonických
polynomů do výrazu (4). Známým obratem (násobením mě-
řítkovým koeficientem analogicky jako např. u Křovákova
zobrazení) je možno samozřejmě interval změnit na ± 0,08
m/km, čímž se pak zmenší extrémní hodnoty délkového
zkreslení na polovinu. Při aplikaci symetrie pro bývalé Čes-
koslovensko bylo užito "obecné polohy" podle Křovákova
zobrazení, tj. před "Čebyševovským" zobrazením koule do
roviny byly zeměpisné sférické souřadnice transformovány
na kartografické.
Aplikací asymetrie se zabývá naše práce [4]. Z obdob-

ného nákresu izometrických čar vyplývá, že interval délko-
vého zkreslení činí pro býv. Československo přibližně stej-
nou hodnotu samozřejmě s možným snížením extrémů na
polovinu. Přitom byl uvažován sedmý stupeň homogenních
polynomů ve výraze (3).
Je tedy možno konstatovat, že symetrická či asymetrická

aplikace Čebyševova teorému přináší pro bývalé Českoslo-
vensko zmenšení intervalu pro délkové zkreslení oproti Křo-
vákovu zobrazení (0,22 mlkm) o 0,06 mlkm.
Podle údajů z práce [I] a následné diskuse o šířkovém roz-

sahu bývalého Československa a dnešní ČR je možno usou-
dit, že shora uvedeného snížení intervalu pro délkové zkres-
lení 00,06 mlkm by bylo možno dosáhnout i pro území ČR.
Z uvedené práce též plyne, že pro stereografickou projekci
lze dosáhnout intervalu pro délkové zkreslení 0,38 m/km, tak-
že zřejmě Čebyševovu teorému zdaleka není vyhověno
(i když - jak jsme uvedli - při okrouhlém území by tomu
obecně mohlo být).
Je tedy možno uzavřít, že pro ČRje především třeba zvá-

žit přínos snížení intervalu pro délkové zkreslení z 0,22 mlkm
v Křovákově zobrazení na 0,16 mlkm a dále samozřejmě
v úvodu uvedené faktory, nemající již výlučně matematicko-
kartografickou povahu. Pokud by se pak mělo zobrazení mě-
nit, zřejmě by bylo vhodné užít konformní cesty: elipsoid ('P,
A) ~ koule (Gaussův způsob) (V, V - Q,V) ~ x, y (podle
teorému Čebyšev-Graveho při užití symetrie.

6. Vzorce pro možný postup při řešení Čebyševovy
úlohy pro ČR

Konformní převod elipsoidu na kouli je dostatečně znám
např. z Křovákova zobrazení, kde odkazujeme na literaturu,
např. [3,9]. Samozřejmě konstanty Gaussova zobrazení (ex,
k, R, Vo) by byly stanoveny pro jinou základní zeměpisnou
šířku 'Po, plynoucí z rozlohy ČR. Výsledkem jsou tedy sou-
řadnice V, V, délkové zkreslení je zanedbatelné. Proto - jak
je obecně známo i např. z Křovákova zobrazení - je možno
vzhledem ke zkreslení následného zobrazení do roviny po-
ložit v této fázi m == I (odchylka od jedničky bude v extrému
ještě menší než ve zobrazení pro bývalé Československo
a bude zřejmě dosahovat hodnot do desetin mmlkm).

Pozn.: V literatuře je teorie "Čebyševova zobrazení" propracována
pro zobrazení referenční plochy kulové. Bylo by ovšem možno tento
krok zobrazení elipsoidu na kouli vynechat a postupovat s elipsoidu
přímo do roviny, ovšem po předchozím uvážení potřebných změn
v dalších krocích. Pokud by však byla užita v dalším postupu "obecná
poloha" podle naší práce [5], je tento krok nezbytný.

Po výpočtu sférických souřadnic V, Va izometrické šířky

Q [podle známého vzorce Q = ln tg (~ + 45°)] je třeba

najít koeficienty a; podle rovnice (4) a (2) analogicky k naší
předchozí práci [5], kde je možno najít podrobnosti. Tím je
určeno rozložení délkového zkreslení m funkce ln v pro (23),
koeficienty b; = O. Pro zobrazovací rovnice (6) budou pak
funkce j( Q) a její derivace určovány podle (8), (9), (9a) atd.
Vzhledem k tomu, že rozsah zeměpisné (redukované) délky
je poměrně malý (rozdělením Československa se zmenšil),
lze číselně očekávat v rovnici (6) dobrou konvergenci, při níž
vystačíme s malým počtem členů.

Závěrem je možno shrnout, že
- při řešení konformního zobrazení pro ČR optimalizační
metodou podle hodnot zkreslení je možné užít již rozpra-
covaného kritéria minimaximálního, neboť kritérium vari-
ační nedá prakticky významně lepší výsledky pro karto-
grafická zkreslení,

- při řešení optimalizace je nejlépe užít teorému Čebyšev-
Graveho, který je v citované literatuře rozpracován a ře-
šení je v naší práci dále doplněno s dovedením do kon-
krétního postupu,

- podle našich dřívějších prací, provedených pro území bý-
valého Československa je možno pro Českou republiku
očekávat snížení intervalu pro délkové zkreslení o třetinu,

- použití postupu při předpokladu symetrie i asymetrie dá
sice výsledky poněkud rozdílné (ve prospěch uvážení asy-
metrie), avšak rozdíly je možno z praktického hlediska po-
kládat za nevýznamné,

- hledisko "jednoduchosti" výpočtů nemůže být pokládáno
za rozhodující, protože vždy by bylo nesporně použito po-
čítačového zpracování nejen pro řešení jednorázová, ale
i softwareového vybavení pro řešení dílčích úloh v tako-
vém zobrazení,

- by bylo vhodné (nikoliv však rozhodující) např. ve stu-
dentské práci provést ještě numerické řešení přímo pro ČR
podle námi uvedeného postupu, případně porovnat i vý-
sledky variant ("přímý" postup bez zprostředkující refe-
renční sférické plochy, užití geografického či kartografic-
kého lichoběžníku nebo přesné kontury území apod.),

- do případného zvažování o změně zobrazení je třeba za-
hrnout i další podstatné faktory, zejména ekonomického
charakteru.
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Měření technologií GPS
ve vědeckovýzkumné síti
"Staré Město pod Sněžníkemll
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FSv ČVUT v Praze,
Ing. Pavel Novák,

Geodetická observatoř Pecný, VÚGTK, Zdiby

V roce 1980 byla Geodetickým ústavem (GÚ), n. p., Praha
(dnes Zeměměřický úřad, Praha) vybudována nová vědec-
kovýzkumná geodetická síť "Staré Město pod Sněžníkem"
(obr. 1). Je určena pro praktickou výuku geodézie a pro vý-
zkumné účely oboru geodézie a kartografie na Fakultě sta-
vební (FSv) Českého vysokého učení technického (ČVUT)
v Praze.

Jednotlivé body sítě jsou stabilizovány nivelačními ka-
meny. Do opracované hlavy kamene je shora osazena hře-
bová značka s otvorem (01,5 mm), který představuje vlastní
bod. Tato síťbyla opakovaně směrově (úhlově) i délkově pro-
měřována. Délky měřilo v roce 1980 oddělení triangulace
GÚ pomocí elektrooptického dálkoměru AGA 14. Jednotlivé
měřené délky byly redukovány na spojnici středů hřebových
stabilizačních značek a výsledkem těchto měření je seznam
šikmých délek. V témže roce byla celá síť délkově přemě-
řena také pracovníky katedry geodézie a pozemkových úprav
pomocí elektrooptického dálkoměru EOT 2000. Apriorní
střední chyba délky měřené dálkoměrem EOT 2000 je podle
údajů výrobce md = 10 mm a pro dálkoměr AGA 14 platí
vztah md = (5 + 5 10-6 d) mm'

V květnu 1995 byla síť zaměřena technologií GPS (Navi-
gation Satellite using Time and Ranging - Global Positio-
ning System), přičemž je možnost porovnat výsledky kla-
sických terestrických měření (konkrétně výsledky délkových
měření pomocí elektrooptických dálkoměrů) s výsledky mě-
ření pomocí moderní družicové metody dnešní geodezie. Mě-
ření technologií GPS vykonala společnost GEOVAP, s. r. o.,
Pardubice za spoluúčasti katedry geodézie a pozemkových
úprav na FSv ČVUT.

2. Měření GPS v síti Staré Město pod Sněžníkem (pří-
stroje, technologie měření)

K zaměření metodou GPS bylo vybráno sedm bodů z vě-
deckovýzkumné geodetické sítě a dva body (Větrov, Dvor-

ský kopec), které patří do základního polohového bodového
pole (ČSTS) - tab. 1. Všechny body mají z hlediska použití
technologie GPS velmi dobré podmínky pro měření.

Zaměření všech bodů bylo provedeno během dne 27. květ-
na 1995 (Day ofyear 147) v rámci tří po sobě následujících
seancí. Minimální délka jedné seance byla 30 minut. K dis-
pozici byly celkem tři dvoufrekvenční přijímače typu Ash-
tech Z-12 ajedenjednofrekvenční přijímač Ashtech D-12
(Dimension). Přijímač typu Z-12 má patentovanou techno-
logii příjmu (Z-tracking) kódových dat, která umožňuje mě-
ření s plnou vlnovou délkou i během nedostupnosti (aktivní
A-S, Anti-Spoofing) přesného P kódu (P-code), který je za-
kódován na tzv. Y kód a dostupný pouze pro autorizované
uživatele. Antény byly umístěny na stativech a byla prove-
dena optická centrace. Použito bylo statické metody měření
se záznamem dat po 10 sekundách (standardní nastavení při-
jímačů Ashtech).

1996/138



Geodetický a kartografický obzor
ročník 42/84, 1996, číslo 7 139

Název a číslo y X Hn Přijímač Seance
bodu [mj [mj [mj

Větrov 4 559751, 14 1052974, 96 919,21 Z-12 3

Dvorský kopec 28 560712, 27 1058508, 99 702,29 Z-12 2

Nad kostelem 101 561 505,985 I 056855,786 662,47 Z-12 2

Březový háj 103 564 367,489 1057237,217 624,70 Z-12 I

Na svahu 104 564 034,078 I 056038,977 639,10 Z-12 I

U bunkru 105 563288,534 1055151,782 604,97 Z-12 2

Nad stanicí 106 563000,876 I 056 549,371 552,48 Z-12 I

Tábor 107 562455,403 I 055 720,551 558,40 Z-12 3

Tábor 107.1 562466, 01 1055707, 55 557,99 0-12 1+2

Poznámka I: V tab. 1jsou uvedeny rovinné souřadnice (Y, X)K"""ik a nadmořské výšky HnlD7 = 558,401 O m a Hn ID71 = 557,9871 m, které byly
určeny velmi přesnou nivelací. Ostatní výšky byly určeny trigonometricky z oboustranně měřených zenitových úhlů (aplikován model s kon-
stantním refrakčním koeficientem pro záměru).

Číslo X Y Z H,[ N
bodu [mj [mj [mj [mj [mj

4 3 913 444,357 I 195009,238 4877 449,814 963,000 43,8

28 3917 540,894 I 195853,813 4 873 693,832 746,100 43,8

lOl 3916648,699 I 194578,528 4 874 664,824 706,301 43,8

103 3 917 938,884 I 192037,064 4 874 203,824 668,500 43,8

104 3 916 986,346 I 191 964,507 4 875 000,557 682,880 43,8

105 3916071,270 I 192 365,424 4 875 588,884 648,813 43,8

106 3916913,211 I 193071,616 4874677,079 596,336 43,8

lO7 3916 136,704 I 193312,984 4 875 245,764 602,148 43,7

107.1 3916131,315 I 193 298,807 4 875 252,946 601,718 43,7

3. Zpracování naměřených dat

Naměřená data byla převedena do formátu RINEX (Recei-
ver INdependent EXchange) a dále zpracována na Geode-
tické observatoři VÚGTK, Pecný. Zpracování dat GPS bylo
provedeno jednak firemním softwarem od firmy Trimble Na-
vigation Ltd. (USA), jednak tzv. univerzitrrím či vědeckým
programem Bernese GPS Software verze 3.5 (produkt As-
tronomického institutu Univerzity v Bernu, Švýcarsko).
Zpracování firemním programem posloužilo k ověření kva-
lity dat a k získání předběžných geocentrických poloh jed-
notlivých bodů, které bylo možno použít při definitivním
zpracování. To bylo provedeno špičkovým programem Ber-
nese pro zpracování GPS dat, který zaručuje maximální kva-
litu odvozeného řešení.

3.1 Zpracování naměřených dat firemním softwarem
Trim Vec/TrimNet Revision E

Zpracování bylo provedeno v automatickém režimu po
jednotlivých seancích. Nejprve byly určeny vektory charak-
terizující souřadnicové rozdíly jednotlivých bodů sítě. Ty
byly vypočteny programem Trimvec na základě druhých di-
ferencí fázových dat na první frekvenci s celočíselnými am-
biguitami. Na bodě 28 Dvorský kopec se nepodařilo úspěšně
vyřešit ambiguity jako celočíselné hodnoty. Muselo zde být
použito řešení s racionálními hodnotami ambiguit. Použito

bylo vysílaných (broadcast) efemerid. Vektory byly dále
zpracovány pomocí programu Trimnet (vyrovnání metodou
nejmenších čtverců). Výsledné kartézské souřadnice včetně
elipsoidických výšek jsou uvedeny v tab. 2.

V [1] je uveden vzorec (N = HeI - Hn) pro výpočet při-
bližné výšky (N) geoidu v systému WGS-84 (World Geode-
tic System) a obrázek, který znázorňuje průběh geoidu na
území České republiky určeného z měření GPS a nadmoř-
ských výšek na základě údajů na bodech sítě DOPNUL - in-
terval izočar je 0,2 m. Z obrázku byla pro oblast Starého
Města pod Sněžníkem určena interpolací hodnota N = 44,0
m, kterou lze porovnat s posledním sloupcem tab. 2, kde
výšky N byly vypočteny podle výše uvedeného vzorce. Jedná
se pouze o přibližné porovnání. Přesnějších výsledků by-
chom dosáhli v digitálním modelu.

3.2 Zpracování naměřených dat pomocí programu
Bernese GPS Software verze 3.5

K výpočtu geocentrických souřadnic jednotlivých bodů
bylo použito dvojitě diferencovaných fázových dat na první
frekvenci. Jako dráhová informace byly použity přesné efe-
meridy CODE (Center for Orbit Determination in Europe).
Pro připojení lokální sítě do systému ITRF-93 (lERS Terre-
strial Reference Frame), ve kterém jsou definovány polohy
družic GPS v přesných efemeridách, bylo použito IGS (ln-
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Číslo X RMS Y RMS Z RMS
bodu [ml [ml [ml [ml [ml [ml

4 3913444,4015 0,0018 I 195 009,2650 0,0011 4 877 449,8528 0,0021

28 3917540,9606 0,0011 I 195 853,8500 0,0008 4 873 693,8802 0,0024

JOJ 3916648,7086 0,0010 I 194 578,5467 0,0007 4874664,8671 0,0023

103 3917938,9012 0,0015 I 192037,0728 0,0006 4874203,8554 0,0016

104 3 916 986,3506 0,0015 I 191964,5160 0,0008 4 875 000,5819 0,0030

J05 3916071,2988 0,0011 I 192 365,4371 0,0006 4875588,9187 0,0015

J06 3916913,2255 0,0011 I 193071,6224 0,0006 4874677,0887 0,0014

107 3916136,7136 0,0000 1 193312,9931 0,0000 4875 245,7757 0,0000

107.1 3916131,3286 0,0003 I 193298,8136 0.0001 4 875 252,9566 0,0004

ternational GPS Service for Geodynamics) core stanice Jó-
zefoslaw (polská GPS referenční stanice) a IGS fiducial sta-
nice Pecný. Poloha těchto bodů byla v systému ITRF-93 byla
posunuta do žádané epochy pomocí složek rychlostního
pole.
Vliv troposférické refrakce byl opraven pomocí zavede-

ných zenitových korekcí dle modelu Saastamoinena. Vliv
ionosférické refrakce byl vyloučen buď výpočetním postu-
pem (L3 lineární kombinace fázových měření na L I a L2)
nebo aplikací ionosférického modelu. Opravy pro zenitově
respektive, azimutálně závislé variace fázových center antén
GPS při kombinování přijímačů různých typů nebyly řešeny
z důvodu jejich neznalosti.
Nejprve byly určeny souřadnice bodu 107 - Tábor připo-

jením na bod Józefoslaw a Pecný. Ostatní body pak byly od-
vozeny relativně vzhledem k tomuto bodu. Výsledné geo-
centrické kartézské (sférické) souřadnice jsou uvedeny
v tab. 3 (4).

3.3 Porovnání šikmých délek
Z tab. 5 vidíme, že srovnáme-li délky určené elektroop-

tickým dálkoměrem (EOD) s délkami určenými metodou
GPS je většina rozdílů 8s kladných. K důkladnější analýze
rozdílů 8, je třeba uskutečnit nové délkové měření moder-
ními EOD a další měření metodou GPS.

4. Převod výsledků měření přijímači GPS do S-JTSK

Lineární podobnostní transformace, která přiřazuje bodům
Pi = lx, y, z]' = [X, Y, ZlIl, (i = I, ...,n) se známými geocen-
trickými kartézskými souřadnicemi v rámci ITRF (kartézská
soustava souřadnic I) souřadnice v S-JTSK (kartézská sou-
stava souřadnic II) je dána rovnicí

XS-JTSK = f + ( I + 11m)(I + R) X,m '" t + RX,m + ( I)
+ 6.tnXlTNF + xmu,

kde složky vektoru XS.JTSK = (X, Y, 2)1 jsou pravoúhlé sou-
řadnice v S-JTSK s počátkem souřadnicové soustavy ve
středu Besselova elipsoidu, které vypočteme podle známých
vzorců z elipsoidických souřadnic a elipsoidické výšky (za-
veden lokální model průběhu geoidu),
vektor t = (lx, t" tzV vyjadřuje posunutí soustavy souřadnic,
m = (I + 11m)je délkové měřítko,

(
O I1w -I1W')

I je jednotková matice, R = - I1wL O I1w,
I1w, -l1w, O

je antisymetrická matice, I1w.. l1w, I1w'" O a li = X,m = (x,
y, Z)T je polohový vektor přijímače GPS, jehož složky známe
v ITRF-93.

Poznámka 3: Ortonormální matice rotace D je spojitá funkce
D = D ( wx, w" wJ na množině ( wx, w,' wJ E R1

•

(

COSWycoswz".coswx,sinwz,,~,sinwx sln,w",cosú),
D (w" wY' wJ =--COS~ySinWl coswx coswz~sinwx, sinú)r smw,

smwy: - sinwx cosw,.

sinw., Sinwz""~"coswxsinú),,sinú)z,)
sinw" cosw,+cosw,sinúlrsinw, .

coswx coswy

Aplikací Maclaurinova rozvoje na maticovou funkci
D (w" W,., wJ
s omezením na lineární členy dostaneme matici rotace (I + R).

Rovnice (I) obsahuje celkem sedm neznámých koefici-
entů transformačních rovnic, které uspořádame do vektoru
hr =(L1w" L1w"L1w"tx, t" tz, L1m). Separací neznámých ko-
eficientů se rovnice (I) převede pro n identických bodů na
tvar
X,n" = Ah + X,m, hodnost R (A,,,,,) = 7, On >7). (2)

(
O -Zi Y I O O Xi)

Matice A je složena ze submatic Ai = Zi O -Xi O I O Yi
-YiXi O O O I Zi ITRF

(i = I, ...,n), zapsaných do sloupce, které se vztahují k jed-
notlivým identickým bodům.

Číslo B L HeJ
bodu [ml

4 50°11'42,366865" 16°58'50,064320" 962,962

28 50°08'41,020265" 16°58'30,494065" 746,080

JOJ 50°09'31,604312" 16°57'42,174464" 706,240

/03 50°09'09,781407" 16°55'20,779601" 668,531

104 50°09'49,468214" 16°55'31,250716" 682,898

/05 50° I0'20,516850" 16°56'04,000045" 648,756

J06 50°09'36,487569" 16°56'25,677926" 596,253

J07 50° I0'04,987442" 16°56'48,710927" 602,164

J07.J 50° 10'05,367021" 16°56'48,106624" 601,732
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Bemese GPS Software AGA 14 EOD=AGA 14 EOT2000 EOD=EOT2 000
Spojnice Datumměření: 1995 Datumměření: 1980 &5 = s* EOIJ- s* GPS Datumměření: 1980 05= S*EOD- S*GPS

s* lm] s* [ml [mm] s*[m] [mm]

101- 28 1834,483 1834,489 + 6 *** ***
101-103 2887,251 2887,275 + 24 2887,272 + 21

101-106 1 530,013 1530,037 + 24 1530,036 + 23

103-104 1 243,941 1 243,948 + 7 1 243,934 - 7

103-106 1 531,748 1531,771 + 23 1 531,758 +10

104-105 I 159,395 1 159,439 +44 1 159,438 +43

107-101 1 483,651 *** *** 1483,670 + 19

107-104 I 612,574 *** *** 1612,596 + 22

107-105 1009,895 *** *** 1009,900 + 5

107-106 992,288 *** *** 992,286 - 2

Poznámka 2: Délky měřené dálkoměrem AGA 14 z bodu 107 Tábor nejsou uvedeny, neboť měření bylo provedeno z měřické věže a centrační
prvky nejsou k dispozici.

Pro n (n>2) identických bodů se řeší přeurčený systém li-
neárních rovnic (2) metodou nejmenších čtverců, vyrovnání
zprostředkujících měření (sestaví se systém rovnic oprav
v=Ah- (XS'JTSK-X,m), který řešíme za podmínky VTV = min.
Výsledkem je odhad h koeficientů transformačních rovnic
a vektoru oprav v.
Byl proveden opakovaný výpočet koeficientů transfor-

mačních rovnic. Z dané sítě identických bodů se vždy vy-
pustí jeden bod. Hledá se taková konfigurace, složená z (n-l)
identických bodů, která dává nejmenší hodnotu VTV a kterou
určíme nikoliv novým vyrovnáním, ale pomocí změny sou-
čtu (poklesu) čtverců oprav L1(Vj Vj). _~
Nakonec vypočteme míru ztotožnění m='1(vTv):n' obou

sítí, kde n' je počet identických bodů použitých při vyrov-
nání. Uvedený postup, který je pro transformaci soustavy
souřadnic v rovině uveden v [2], umožňuje identifikovat po-
dezřelý identický bod a po analýze jej vypustit z výpočtu ko-
eficientů transformačních rovnic. Tímto způsobem byl vy-
loučen bod 107.1 Tábor, který nepatří do konfigurace
vědeckovýzkumné sítě, ale do konfigurace jiné (starší) sítě
a přesnost souřadnic bodů v této síti je horší než bodů nové
vědeckovýzkumné sítě, kde byly použity moderní metody mě-
ření délek a jednotlivé body jsou důkladně stabilizovány.
Odhad h koeficientů transformačních rovnic je uveden
v tab. 6.

Poznámka 4: řešení soustavy normálních rovnic s maticí soustavy
N = AT A bylo provedeno pomocí inverzní matice. Z důvodu
kontroly výpočtu inverzní matice byly vypočteny normy
IIA,IIE= III-NN-IIIE= 8,9610-"'IIA21IE= 111-N-1NIIE= 4,1710-",

kde I je jednotková matice a II. IIE= -V Tr(.:1Ti.:1i) je euklidovská ma-
ticová norma. Změnu (pokles) součtu čtverců oprav vypočteme ze
vztahu

G .:1 II .:1w~ .:1w"z tx (m) ty (m) tz(m) 11mWx

n=9
yTy = 0,025775 5,9, 2,7. 4,83 -573,~ -60,'4 -453,8. 7,87 10'·
m= O,054m

n=8
(bodyyloučen) 5,~ 2,93 4,6, -573,45 -60,50 -453,90 7,23 10'·yTy= 0,004038
m=O,02zm

.:1(V;V;) = (Vxo Vy, Vz); (1+ K;) (V-" Vy'vX>O,
kde matice
(K;)3x3 = A;N-IAT;+ A;N-'AT; (I-N-'AT;)-' A;N-'ATi a v" Vy,vzjsou
opravy souřadnic pro i-tý identický bod z původního výpočtu koe-
ficientů transformačních rovnic.

Z rovnic oprav vypočteme opravy souřadnic identických
bodů (tab. 7). Kontrolní (druhý) výpočet oprav určíme po-
mocí transformačních rovnic s původní maticí rotace D,která
je uvedena v poznámce 3.

Připojením oprav k souřadnicím identických bodů dosta-
neme vyrovnané souřadnice, které převedeme na elipsoidické
souřadnice (Besselův elipsoid) a aplikací zobrazovacích rov-
nic Křovákova zobrazení dostaneme rovinné souřadnice
identických bodů (tab. 8), které porovnáme se souřadnicemi
uvedenými v tab. 1.

Bod 107.1 Tábor vyloučený z výpočtu koeficientů trans-
formačních rovnic je v tabulce 8 uveden jako určovaný bod
(transformací) - pro porovnání jsou v závorce uvedeny dané
souřadnice.

V tab. 9 je uveden obdobný výpočet jako v tab. 8, ale k vý-
počtu koeficientů transformačních rovnic byly použity
všechny identické body, tj. včetně bodu 107.1 Tábor.

Tabulka 8, resp. 9 obsahuje porovnání rovinných souřadnic
resp. výšek identických bodů ve vědeckovýzkumné geode-
tické síti "Staré Město pod Sněžníkem," které byly odvozeny
jednak z pozemních měření, jednak z družicových observací
(technologie GPS). Z obsahu obou tabulek je patrné, že jed-
notlivé rozdíly se pohybují v jednotkách centimetrů pro nej-
horší případy. Toto porovnání hovoří ve prospěch kvality po-
zemních měření v této lokální síti, neboť při předpokládané
přesnosti výsledků metody GPS, která se pohybuje v sub-
centimetrové úrovni pro rovinné složky a v oblasti jednotky
centimetrů pro vertikální složku jsou tyto hodnoty velice
příznivé.
Zajímavé je porovnání délek spojnic jednotlivých bodů sítě

odvozených jednak z klasických měření, jednak z metody
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Číslo 4 28 101 103 104 105 106 107 kontrola
bodu 1,'(.) = °

V, +0,0027 +0,0256 -0,0201 +0,0103 -0,0120 +0,0192 -0,0112 -0,0146 -0,1 mm

Vy +0,0011 +0,00°2 -0,0131 +0,0169 +0,0092 +0,0088 +0,0035 -0,0082 +0,8 mm

V, +0,0137 -0,0098 +0,0063 +0,0192 +0,0092 -0,0125 -0,0166 -0,009. +0,1 mm

Název a číslo Ý Oy=y-ý X 0, = X-X ft Oh = Hn - Hn
bodu [ml [mm] [ml [mm] [ml [mm]

Větrov 4 559751,139 + 1 1 052 974,954 + 6 919,222 - 12

Dvorský kopec 28 560712,279 - 9 1 058509,015 - 25 702,298 - 8

Nad kostelem 101 561505,990 - 5 1 056855,762 + 24 662,460 +10

Březový háj 103 564 367,475 + 14 1 057237,216 + 1 624,723 - 23

Na svahu 104 564034,064 + 14 1 056 038,966 +11 639,101 - I

U bunkru 105 563288,550 -16 1 055 151,800 - 18 604,970 °
Nad stanicí 106 563000,870 + 6 I 056 549,374 - 3 552,460 + 20

Tábor 107 562455,405 - 2 I 055 720,544 + 7 558,382 + 18

Tábor 107.1 562466,127 1055707,643 557,948
(562466,01) (1055707,55) (557,99)

Název a číslo Ý Oy=y-ý X 0, = X-X Nn Oh= Hn - lin
bodu [ml [mm] [ml [mm] [ml [mm]

Větrov 4 559751,127 +13 I 052 974,954 +6 919,230 -20

Dvorský kopec 28 560712,272 -2 1 058 509,004 -14 702,300 -10

Nad kostelem 101 561505,979 +6 1 056 855,752 +34 662,464 +6

Březový háj 103 564367,460 +29 1 057 237,201 +16 624,727 -27

Na svahu 104 564 034,047 +31 1 056 038,954 +23 639,105 -5

U bunkru 105 563288,535 -1 1055151,791 -9 604,976 -6

Nad stanicí 106 563000,857 +19 1 056549,361 +10 552,466 +14 ,

Tábor 107 562455,393 +10 1 055 720,534 +17 558,388 +12

Tábor 107.1 562466,114 -104 1 055707,634 -84 557,956 +34

GPS (tab. 5). Zde je patrná systematická složka v jejich roz-
dílech, značící změnu měřítka. Je velmi komplikované roz-
hodnout o příčině jejího vzniku, neboť máme pouze velmi
málo informací o charakteru a kvalitě pozemních měření
z roku 1980. V každém případě bude zajímavé přeměření sítě
jednak elektrooptickými dálkoměry nové generace, jednak
metodou GPS při volbě vhodnější technologie měření. K vý-
počtům (tab. 6, 7, 8) byl použit program Matlab 4.0 for Win-
dows, který je určen pro složité vědeckotechnické výpočty
a dále program Matka,rt, J<terýřeší úlohy matematické kar-
tografie.
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Spoločenstvo CERCO
a projekt MEGRIN

OOC.Ing. Imrich Horňanský, CSC.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Na stránkách Geodetického a kartografického obzoru už dáv-
nejšie bolo predstavené spoločenstvo CERCO [1]. Nazdá-
vam sa, že vzhfadom na pohyb v členskej základni, istý vý-
voj v sortimente aktivít tohto spoločensta a najma na
rozbehnutie prác na projekte MEGRIN bude zaujímavé pre
našich čitatefov predstaviť túto problematiku z úrovne dneš-
ného poznania.

Európsky výbor predstavitefov geodeticko-kartografic-
kých inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la Car-
tographie Officielle - CERCO) bol založený na podnet ge-
nerálneho riaditefa Národného geografického ústavu
Francúzska v roku 1979. Hlavné úlohy spoločenstva CERCO
boli zadefinované v troch oblastiach: vzájomná informova-
nosť, konzultácie a spolupráca na úseku geografických in-
formácií s vylúčením morskej hydrografie a špecifickej vo-
jenskej geodézie a kartografie. Štatút spoločenstva CERCO
povodne použival termín v angličtine "cartography", t. j. "ge-
odézia a kartografia" v tom význame, ako ho používa OSN
pre slovné spojenie "geodeticko-kartografické informácie",
ale neskór sa spoločenstvo CERCO priklonilo k zmene de-
finície na "geografické informácie", keďže termín v pred-
chádzajúcej podobe bol zastaraný, prekonaný.

Výbor CERCO bol povodne úradne uznaný Parlamentným
zhromaždením Rady Európy v novembri 1980 v Štrasburgu
a v súčasnosti je (od januára 1993 v Bordeaux) pracovnou
skupinou Federácie európskej siete vedeckej a technickej
spolupráce (Federation of European Scientific and Technical
Cooperation Network).

V súčasnosti členmi Výboru CERCO sú vedúci (predse-
dovia, náčelníci, generálni riaditelia, ... ) oficiálnych geode-
ticko-kartografických inštitúcií nasledujúcich krajín zorade-
ných podfa francúzskej abecedy: Albánsko (pozorovatel"),
Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko (pozorovatel"),
Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Španielsko, Estónsko (pozo-
rovatel'), Fínsko, Francúzsko, Vel'ká Británia, Grécko, Ma-
ďarsko, Írsko, Sevemé Írsko, Island, Taliansko, Lotyšsko,
Litva, Luxembursko, Nórsko, Holandsko, Pol'sko, Portugal-
sko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švajčiar-
sko, Česko, Turecko.

Výbor CERCO sa zásadne schádza raz do roka na plenáme
rokovanie a medzitým organizuje rokovanie skupiny porad-
cov. Rokovania sú vedené predsedom (prezidentom) Výboru
CERCO, ktorý je volený na dva roky. Predsedovi asistuje
v práci generálny sekretár. Predsedom Výboru CERCO je
v súčasnosti Ricardo Díaz Zoido zo Španielska a tajomní-
kom Ing. Joe Mousset z Belgicka.( od 8. 3. 1996 John Leo-
nard z Vel'kej Británie.)

Pole posobnosti Výboru CERCO je sústredené do pra-
covných skupín (Working Group - WG), ktoré sú tvorené,
ak sa vynorí takáto potreba. Pracovné skupiny sú pod vede-
ním jednej z členských krajín. V súčasnosti sú aktívne tieto
pracovné skupiny:
WG I - Copyright a ekonomické záležitosti (Švédsko),
WGIII - Skupina poradcov (predseda),
WQVII - Európska cestná báza údajov (programy DRIVE

I a DRIVE II - Francúzsko)

WG VIII - Globálny systém určovania polohy (GPS) a Eu-
rópska sieť referenčných bodov (EUREF - Ne-
mecko),

WG IX - Aktualizácia a archivácia digitálnych máp, báz
údajov a geografický informačný systém (GIS -
Holandsko).

Spoločenstvo CERCO udržuje tesnékontakty s viacerými
sesterskými organizáciami, napr.:
OEEPE: Európska organizáciafotogrametrických experi-
mentálnych štúdií (Organisation Européene d'Etudes en Pho-
togrammétrie Experimentale), spolupráca najma vo WG IX,
AM/FM: Automatizované mapovanie a správcovstvo zaria-
dení - Európska divízia (Automated Mapping and Facilities
Management),
U.S.G.S.: Geologická služba Spojených štátov (United Sta-
tes Geological Survey),
Atlantic Institute (USA),
C.L.G.E.: Európsky výbor licenčných geodetov (Comité de
Liaison Géométres Européens),
E.M.R.: Kanadská inštitúcia energetiky, baníctva a prírod-
ných zdroj ov (Energy, Mine, Ressources Canada),
OACT (v anglickej podobeAOCRS): Africká organizácia ge-
odézie, kartografie a dial'kového prieskumu Zeme (Organi-
sation Africaine de Cartographie et de Télédétection).
Ciefom spolupráce je podporiť vzájomnú informovanosť,
konzultácie a trvalú spoluprácu v snahe zemedziť pripadné
neracionálne duplicitné úsilie, spotrebu času a finančných
prostriedkov na riešenie rovnakých, resp. blízkych úloh a pro-
blematík.

Finančný aspekt činnosti Výboru CERCO je zabezpečený
ročným členským poplatkom zo strany členov. Dvaja audí-
tori raz ročne kontrolujú finančný stav rozpočtu spravova-
ného generálnym tajomníkom. Rozpočet pokrýva iba bežné
náklady sekretariátu.

Oficiálna geodeticko-kartografická inštitúcia - autorita
každej európskej krajiny je oprávnená uchádzať sa o členstvo
vo Výbore CERCO po čakacej lehote, počas ktorej má šta-
tút pozorovatel'a. Dížka doby so štatútom pozorovatefa vari-
ruje od 1 do 3 rokov.

Medzi najpozoruhodnejšie' výsledky doterajšej činnosti
spoločenstva CERCO možno rátať širokú sieť meračských
kampaní GPS realizovanú v posledných rokoch s ciefom po-
kryť celú Európu homogénnou a presnou geodetickou sieťou.
Práce viedol v rámci WG VIII prof. Hermann Seeger zÚstavu
užitej geodézie (Institut ftir Angewandte Geodasie - IfAG)
vo Frankfurte nad Mohanom.

Vefmi zaujímavá a cenná porovnávacia štúdia o katastri
nehnutefností bola urobená pod vedením vtadejšieho pred-
sedu Výboru CERCO Ing. Friedricha Hrbeka zo Spolkového
úradu ciachovania, geodézie a kartografie v Rakúsku. Cie-
fom štúdie bola pomoc vybraným krajinám nachádzajúcim
sa v transformácii hospodárstva z direktívne riadeného mo-
delu ekonomiky na model trhovej ekonomiky v snahe reak-
tivovať ich vlastný kataster nehnutel'ností harmonickou -ces-
tou.

Je žiadúce poznamenať, že Výbor CERCO je zastúpený vo
viacerých špecifických technických výboroch (TC - Techni-
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cal Commitee) Európskeho strediska normalizácie (CEN -
Centre Européen de Normalisation) menovite CENrrC 287
a CENrrC 278. Prepojením na CEN sa zabezpečuje korelá-
cia s Európskou digitálnou cestnou mapou (EDRM - Euro-
pean Digital Road Map) a korelácia medzi geodeticko-kar-
tografickými autoritami a štandardizačnými aktivitami.

CERCO sa zúčastňuje tiež aktivít Európskej strešnej or-
ganizácie geoinformácií (EUROGI - European Umbrella Or-
ganization on Geoinformation) a vyvíja iniciatívu v komisi-
ách Európskeho spoločenstva v snahe harmonizovať
rozmanité GIS.

V roku 1991 sa CERCO rozhodlo rozvinúť intenzívnejšiu
spoluprácu vytvorením multinacionálneho tímu, ktorý zva-
žoval potenciálne budúce projekty, z ktorých niektoré boli
navrhované i Komisiou európskych spoločenstiev. V do-
sledku tohto bola utvorená skupina MEGRIN (Mnohoúče-
lová európska polohovo orientovaná informačná sieť - Mul-
tipurpose European Ground Related Information Network).
Úlohou projektu MEGRIN je na širokej báze poskytnúť k dis-
pozícii geografické údaje produkované členmi spoločenstva
MEGRIN. V podstate ide o súčasnú i perspektívnu podporu
európskej spolupráce smerujúcu k otváraniu fahkého prístupu
k informáciám disponibilným v krajine ich tvorcu a správcu
i pre záujemcov z iných krajín.

Prvým krokom realizácie projektu MEGRIN bolů podpí-
sanie Memoranda porozumenia (Memorandum of Under-
standing) 17 geodeticko-kartografickými autoritami európ-
skych krajín 15. júna 1993 v Helsinkách vo Fínsku s ciefom
spoločne rozvíjať
- zoznam (súpis) obsahujúci informácie o všetkých disponi-

bilných súborech geografických údajov v Európe,
- bázu údajov obsahujúcu hranice administratívnych jedno-

tiek v Európe (smerom dole až po úroveň obce, resp. jej
ekvivalentu),

- špecifikáciu pre budúce spoločné geografické informačné
zdroje.

Memorandum podpísali tie geodeticko-kartografické auto-
rity európskych krajín, ktoré si v čase utvorenia skupiny
MEGRIN osvojili jej ideu. Iba za Nemeckú spolkovú re-
publiku pristúpil do Memoranda porozumenia a ďalej do re-
alizácie úloh projektu MEGRIN Ústav užitej geodézie (lfAG)
vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý nie je geodeticko-karto-
grafickou autoritou vo svojej krajine. Je to dosledek skutoč-
nosti, že Nemecko nemá na spolkovej úrovni ekvivalent -
právnickú osobu s analogickými kompetenciami geodeticko-
kartografickej autority [2]. Signatárom Memoranda porozu-
menia 15.6. 1993 v Helsinkách bol i Úrad geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky. Štatút umožňuje
i ďalším autoritám v budúcnosti pristúpiť do projektu MEG-
RIN. Takto na rokovaní skupiny MEGRIN v septembri 1995
v Budapešti pristúpilo do projektu Chorvátsko.

Memorandum plní funkciu formálneho štatútu skupiny
MEGRIN. Tento dokument popisuje štruktúru skupiny
MEGRIN spolu so zodpovednosťou jej členovo Obsahuje
úlohy, ktoré skupina MEGRIN podporuje a vytyčuje oblasti,
v ktorých je žiadúce realizovať výskumné a vývojové práce
s podporným efektom pre projekt MEGRIN.

Rozpočet pre prvý rok posobenia skupiny MEGRIN bol
700 kECU v prijmovej položke pozostávajúci priarno z prís-
pevkov členov skupiny.

V Európe prebieha proces intenzifikácie spolupráce všet-
kých krajín. Otvorený trh je teraz realitou s mnohými barié-

rami obchodovania. Na druhej strane existuje mnoho oblastí
činnosti, kde národné autority chcú pokračovať v činnosti ne-
závisle bez formálnej kontroly alebo pokusov ukladania di-
rektív zo strany medzinárodných vládnych inštitúcií. Princíp
subsidiarity umožňuje existujúcim národným autoritám
posobiť na hocijakej úrovni, ktorá je uznaná za primeranú,
a to bez kontroly zo strany hierarchicky vyššej organizácie,
keďže neexistuje európska inštitúcia - autorita geodézie
a kartografie. Neformálna spolupráca medzi národnými au-
toritami geodézie a kartografie európskych krajín existuje.
SÚzaznamenané pokusy o spoluprácu so zámerom zabezpe-
čiť fahké obchodovanie s geografickými údajmi v Európe.
Boli už dosiahnuté isté úspechy v oblasti organizačnej, vob-
lasti marketingu a v tvorbe formálnych štandardov. Centrom
týchto úsilí je CERCO. Pozíciu CERCO v tejto súvislosti
možno označiť ako združenie poskytovaťelov topografických
informácií, ktoré zabezpečuje, že produkty jeho členov sú
v širokom rozsahu prístupné a použivané v Európe. Projekt
MEGRIN by mal byť aplikovaný nie iba pre oblasť topogra-
fického mapovania, ktoré je doménou členov CERCO, ale
pre geografické informácie vo všeobecnosti. Čiže MEGRIN
je predurčený, aby pomáhal zjednodušovať cezhraničný ob-
chod v oblasti geografických údajov.

Predmetom záujmu skupiny MEGRIN je najma ochrana
a zvyšovanie reputácie a vplyvu členov skupiny doma i v za-
hraničí, podnecovanie európskeho trhu s geografickými in-
formáciami a sprostredkovanie predaja geografických infor-
mácií členov mimo ich vlastných krajín a poskytovanie
skúseností zo spolupráce na prospech členovo Doležitým
aspektom tohto záujmu je, že skupina MEGRIN nebude pod-
nikať priamo sama v obchodovaní. Skupina MEGRIN nebude
zodpovedná za stanovenie dodávkových termínov, podmie-
nok a cien kontrahovaných dodávok informácií. Podobne ne-
bude prijímať platby za sprostredkované služby s výnimkou
členských príspevkov a s výnimkou možnej podpory zo
strany iných inštitúcií, ako je napr. Európske spoločenstvo.

Vzťah skupiny MEGRIN a spoločenstva CERCO možno
vyjadriť nasledujúco: skupina MEGRIN je špecializovaná or-
ganizácia s činnosťou blízkou aktivitám CERCO. Členovi a
CERCO sa možu rozhodnúť o pripojení k MEGRIN, ak si to
želajú. Skupina MEGRIN nenahrádza pracoviská CERCO
ako napr. pracovné skupiny, ale bude nevyhnutne pracovať
v tesnej súčinnosti s nimi.

Založenie skupiny MEGRIN je d61ežitým krokom v smere
lepšieho pokrytia Európy konzistentnými mapovými analó-
govými ale najma digitálnymi geografickými informáciami
pre profesionálneho používatefa. Ukazuje vofu zúčastnených
autorit bez politických zásahov takto spolupracovať pre úži-
tok všetkých európskych krajín. Geografické údaje sú dole-
žitou časťou infraštruktúry každej krajiny a touto kooperatí-
vnou súčinnosťou skupiny MEGRIN sa vytvára základ pre
podobnú infraštruktúru v celom európskom spoločenstve.

[I] HORŇANSKÝ, 1.: Predstavujeme Európsky výbor predstavite-
fov oficiálnych geodeticko-kartografických inštitúcií. GaKO, 37
(79),1991, Č. 7, S. 133-134.

[2] HORŇANSKÝ, I.: Organizácia štátnej správy geodézie a karto-
grafie v krajinách Európy. GaKO, 38 (80),1992, Č. 5, s. 102-109.
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Současné topografické mapy
a databáze ve Francii

Ooc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Topografické mapování má ve Francii dlouholetou tradici.
První topografická měření na základě triangulace, provedená
J. Picardem a dokončená Cassinim v r. 1744, byla prováděna
na pokyn Ludvíka Xv. od r. 1750. Mapa Francie byla tehdy
vyhotovena v měřítku I: 86400 v celkovém rozsahu 170 ma-
pových listů (Carte géometrique de la France). Práce byly fi-
nancovány akciovou společností Société de la carte France.
Mapování probíhalo až do doby Velké francouzské revoluce,
kdy v r. 1793 bylo celé mapové dílo zkonfiskováno fran-
couzským válečným archivem (Dépot de Ouerre).

V r. 1802 vypracovala topografická komise francouzského
válečného archivu na příkaz generála Sansona novou in-
strukci pro zpracování topografické mapy. Byl převzat me-
trický systém, použity geografické souřadnice, dekadické
měřítko a znázornění výškopisu šrafováním.

V r. 1807 byl dekretem Napoleona 1. zřízen ve Francii ka-
tastr. Katastrální měření se však ve svém počátku vyvíjelo
zcela nezávisle na topografickém mapování.

V r. 1817 byla zřízena Královská komise pro mapu Fran-
cie (Commission Royale de la Carte de France), která při-
pravila nový projekt topografického mapování navazujícího
na katastrální měření. V letech 1818-1827 byla vybudována
nová trigonometrická síť I. řádu, na niž navazovalo nové to-
pografické mapování, které proběhlo v letech 1818-1868. V r.
1831 bylo zřízeno topografické oddělení generálního štábu
francouzské armády (État major), které převzalo řízení topo-
grafických prací. Mapováno bylo v měřítku I: 40 000, mapy
pak byly vydávány v měřítku 1: 80000 (Carte ďétat major).
V letech 1889-1948 probíhala údržba této mapy, a to po čtvrt-
listech, které byly zvětšeny do měřítka 1: 50 000. Toto ma-
pové dílo zobrazilo území Francie na 270 mapových listech
v Bonneově ekvivalentním kuželovém zobrazení se základ-
ním poledníkem v Paříži. Použit byl Plessisův elipsoid, při re-
produkci map mědirytina. Formát map byl 800 x 500 mm.
U pozdějších vydání mapy byly pro zobrazení výškopisu pou-
žity vrstevnice.

V r. 1922 byly zpracovány směrnice pro další topografické
mapování Francie v měřítku I: 20 000, jejichž výsledkem
byla topografická mapa 1: 50000. Přesto, že pro mapování
byla od r. 1932 zavedena fotogrammetrie, probíhalo toto nové
mapování velmi pomalým tempem, takže do doby 2. světové
války byla vydána pouze necelá čtvrtina státního území.
Obrat nastal až po r. 1940, kdy ze složek vojenské topogra-
fické služby a ze složek civilních byla vytvořena civilní or-
~\.Thce [nstitut géograplIique [J;]rio[J;]/ - faV (Miroda/ ge-
ografický institut) se sídlem v Paříži.

1. Francouzská služební kartografie

Francouzskou služební kartografii reprezentují v současné
době dvě hlavní organizace:

a) Conseil national de l'information géographique (Ná-
rodní rada pro geoinformace), která prostřednictvím svých
'(omisíplní ~vtohlavní úkoly:
- koordinuje vývoj a praktickou realizaci katastrálního ma-
pování (Commission de l'information géographique topo-
fonciere a grande échelle),

- zabezpečuje geografické názvosloví a geoinformatiku
(Commission nationale de toponymie),

- sleduje hospodářský a sociální rozvoj země a vytváří a spra-
vuje geoinformační systémy (Commission chargé de ľé-
valuation de I'utilité économique et sociale de ľinforma-
tion géographique),

- zajišťuje vývoj a správu geodetických systémů, určování
přesných souřadnic, využití družicových snímků, kvalitu
a výměnu geografických dat (Commission permanente de
la recherche géographique),

- stanoví normalizaci formátů pro výměnu digitálních geo-
grafických dat (Commission de normalisation des forma-
tes ďéchange des données géographique numérique),

- řeší technické a právní aspekty národní digitální databáze
(Commission ďétude du plan numérique national).

b) Institut géographique national - dále jen ION (Ná-
rodní geografický institut)
- provádí všechna polohová a výšková měření v sítích, za-
jišťuje letecké měřické snímkování a zhotovování a údržbu
všech základních a odvozených topografických map,

- provádí kartografické a geografické vyhodnocování letec-
kých a družicových snímků včetně digitalizace a tvorby te-
matických map,

- zajišťuje výzkumné práce pro shora uvedené úkoly,
- zajišťuje, spravuje a publikuje potřebné údaje a dokumen-
taci a vede snímkový archiv,

- odpovídá za přípravu odborníků a za provoz École natio-
nale des sciences géographiques (Národní škola geogra-
fických věd), která je umístěna v Marne la Vallée (asi
13 km východně od Paříže).
V oblasti základního polohového bodového pole dobudo-

val ION v r. 1991 síť 4. řádu (ROF - Réseau Oéodésique
Franc,ais). S využitím technologií družicové geodézie byla
dokončena polohová síť, která obsahuje
- 23 základních bodů o vysoké přesnosti (RRF - Réseau de
Référence Fran<;ais),

- 1000 základních bodů zaměřených metodami OPS v letech
1994-95 (RBF - Réseau de Base Fran<;ais),

- 60 000 bodů podrobné trigonometrické sítě nižších řádů
(RDF - Réseau de Détail Fran<;ais).
Od r. 1995 se postupně zakládá databáze podrobného bo-

dového pole, která bude přístupná uživatelům zapojeným do
telekomunikační sítě Minite!. Obnova výškového bodového
pole (NOF - Nivellement Oénéral de la France) o hustotě
I bodl.? Km~' (Joi.raál{e tempem .f(j{j{J az'i(J(J(J hodli rnfnf
(Z toho asi polovlIla pomocí motorizovane I1lvelace). Data-
báze, obsahující cca 400 000 výškových bodů, je přístupná
uživatelům rovněž prostřednictvím Minitelu.

Letecké snímkování Francie zajišťuje fotoletecká skupina
ION v Creil (asi 60 km severně od Paříže). Skupina je vy-
bavena komorami Wild RC 10 (j = 88, 152, 213, respektive
305 mm), Zeiss RMK (f = 152, respektive 610 mm) a Leica

RC 30 U·= 152 mm). Celé státní území je pokryto panchro-
ma-ti.ck-;'mi. teteck-;'mi. ",,\mk,:! " mH\\y,\l \·0 'J,C\ (y..'fl (7X:á<..,\\
i snímky barevnými) s příčným překrytem 60 % a podélným
překrytem 10-15 %. Letecké snímkování se pravidelně opa-
kuje v pětiletém intervalu. Fotoletecká skupina zajišťuje
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snímkování i mimo státní území na základě objednávek. Sku-
pina spravuje letecký snímkový archiv, který obsahuje cca
3,5 milionu snímků (z toho asi 1,5 milionu snímků z cizího
státního území). Tento archiv je umístěn v St. Mandé (Pho-
tothéque national). Snímky jsou zde evidovány databázovým
systémem. Soubor všech snímků je veden v databázi "Pho-
lib" a detailní dokumentace veškerého leteckého snímkování
v databázi "Misphot". Prostřednictvím Minitelu je přístupná
další databáze "Photing", která obsahuje zjednodušený po-
pis již provedeného leteckého snímkování. Na objednávky
pořizuje ION fotomozaiky a ortofotosnímky.

2. Současné topografické mapy Francie

Současné topografické dílo Francie obsahuje mapové sou-
bory v měřítkách I: 25 000, I: 50000, I: 100000, I: 250 000,
I :500 000 a I: I mil.

Mapa Francie 1:25 000 vznikla až po r. 1956, zčásti od-
vozením z topografického mapování I: 20 000, které probí-
halo od r. 1922. Mapa je vyhotovena v souřadnicovém
systému UTM (vojenská verze M 864). Od r. 1964 se ve vo-
jenském i v civilním sektoru používá stejná mapa v měřítku
I: 25 000. Klad mapových listů je zde odvozen z topogra-
fické mapy I: 50 000, která má rozměr 20' X 20' zeměpisné
sítě. Na mapě I: 25 000 je zobrazena pouze polovina území
mapy I: 50 000 s označením její nomenklatury a s příponou
E (est - východní část) respektive O (ouest - západní část).
Z ní byla od r. 1978 odvozována tzv. "série blue" (modrá sé-
rie), která se liší kladem listů (její mapový list sestává ze dvou
čtvrtlistů základního kladu) a tím, že je doplněna obálkou
a složena. Některé mapy mají doplněn turistický obsah - tzv.
"série violet" (fialová série). Od r. 1989 se zhotovuje pro
účely turistiky nová mapová série v měřítku I: 25 000, tzv.
TOP 25, která má do r. 1998 pokrýt asi třetinu státního území
Francie. Mapa je vydávána pro turisticky nejzajímavější ob-
lasti, klad listů je přizpůsoben regionálním potřebám, for-
máty mapových listů jsou 920 X 1210 až 1000 X 1320 mm.
Aktualizace map v měřítku I: 25 000 probíhá v městských
aglomeracích v pětiletém a v zemědělských oblastech v de-
setiletém cyklu. Vzhledem k postupnému přechodu na digi-
tální mapy se po r. 1992 cyklus údržby prodloužil, takže řada
map má v současné době stav, který odpovídá mnohdy i sku-
tečnosti před 15 lety.

Mapa Francie I: 50000 vznikla převážně odvozením z map
v měřítku I: 25 000. Výškopis je zde znázorněn vrstevnicemi
se základním intervalem 10 m (v horských oblastech 20 m).
Vojenská verze mapy, která nese označení M 761, byla zpra-
cována v souladu s požadavky NATO. Civilní verze, tzv. "sé-
rie orange" (oranžová série), má oproti vojenské verzi dopl-
něnu nepravou obálku a je skládaná. Od r. 1990 mají obě
verze i síťUTM. Území Francieje zobrazeno na celkem 1095
mapových listech.

Mapa Francie I: 100 000 se zhotovuje od r. 1954. Pro po-
třeby armády byla do r. 1984 vydávána ve zvláštní úpravě se
sítí UTM (verze M 662). V normálním kladu je zde Francie
zobrazena na 293 mapových listech. Od r. 1970 je vydávána
tzv. "série verte" (zelená série) s modifikovaným kladem ma-
pových listů, s nepravou obálkou a skládaná. Tyto mapy mají
formát 1210 X 890 mm. Jsou zpracovány s překryty, bez ma-
pového rámu, s tiskem na spadávání. Mapy jsou doplněny tu-
ristickými informacemi a klady listů map 1:50000 a 1:25000.
Celkem obsahuje tato série 74 mapových listů. Pro účely vo-
jenského letectva jsou vydávány mapy I: 50000 se sítí UTM
a doplněné o letové překážky (verze M 663).

Mapa Francie I: 250 000 je přehlednou mapou, vyhotove-
nou v letech 1957-71 náhradou za dříve používanou mapu

1:200 000. Mapa je zpracována v zeměpisném kladu listů
(2° zeměp. délky X I ° zeměpisné šířky. tj. cca 580 X 480
mm). Mapa je vyhotovena v Lambertově konformním kuže-
lovém zobrazení. Její vojenské vydání (verze M 501) je do-
plněno sítí UTM a letovými údaji a vysvětlivkami v anglič-
tině. Od r. 1969 je tato mapa postupně nahražována mapou
JOO 1501 (Joint Operations Oraphics) ve dvou verzích, z ni-
chž jedna je určena pro pozemní vojska a druhá pro letectvo.
Mapa byla zpracována v novém značkovém klíči, používa-
ném v rámci NATO, výškopis je znázorněn barevnou hyp-
sometrií. Od r. 1970 se pro civilní potřeby vydává tzv. "série
rouge" (červená série). Formát map je 1210 x 890 mm. Mapy
jsou tištěny bez rámu a bez geografických souřadnic, vy-
puštěny byly rovněž vrstevnice a terén je zde zobrazen pouze
stínováním a vybranými výškovými kátami. Doplněny jsou
turistické zajímavosti. Mapa má nepravou obálku a je sklá-
daná. Celkem vyšlo v této sérii 16mapových listů. Od r. 1992
je vydávána verze TOP 250, která postupně nahradí dosa-
vadní "červenou sérii". Mapa je doplněna plánky větších
měst a seznamem názvů; silnice dálničního typu jsou zde
zvýrazněny. Verze TOP 250 byla použita jako podklad pro
zpracování publikace "Atlas routier et touristique" (Silniční
a turistický atlas) v nakladatelství ION (celkem 139 mapo-
vých stran). Mapa TOP 250 je udržována v souladu se sku-
tečností v jedno- až dvouletém intervalu.

Mapa Francie 1:500 000 byla vydána v r. 1961 pro vojen-
ské účely (vydání World 1404). Je v zeměpisném kladu listů,
rozsah 4° (resp. 4° 30') zeměpisné délky X 2° zeměpisné
šířky. Mapa je zpracována v Lambertově konformním kuže-
lovém zobrazení, výškopis je znázorněn barevnou hypso-
metrií a stínováním. Pro civilní potřebu je mapa vydávána od
r. 1969. Její aktualizace probíhá v pěti- až sedmiletém inter-
valu. Pro ICAO (lnternational Civil Aviation Organisation)
je mapa doplněna letovými údaji a vydávána ve větších for-
mátech, t. Č. na 4 mapových listech o formátu 1320 X 1000
mm. Zlepšení stínování bylo docíleno použitím digitálního
modelu terénu. Pro porosty byly použity družicové snímky
Landsat. Pro vojenské letectvo Francie je mapa vydávána na
5 mapových listech (tzv. série DIRCAM) s topograficky
správným umístěním Korsiky.

Mapa Francie I: I 000 000 vznikla odvozením z Meziná-
rodní mapy světa I: I 000 000, zpracovávané v rámci pro-
gramů Mezinárodní geografické unie (lOU - International
Oeographic Union). Výškopis je zde znázorněn obdobně jako
na MMS barevnou hypsometrií.

3. Digitální databanky a kartografické produkty

V 60. letech byly v ION zahájeny práce v oblasti digitální
kartografie, která byla uplatňována především u těch map,
kde nevznikaly obtíže s generalizací. Byly to zejména
- tematické statistické mapy,
- mapy pořizované z digitálně vyhodnocovaných družico-
vých snímků,
- mapy velkých měřítek I: 2 000 až I: 10 000.

V současné době jsou vytvořeny ve Francii následující
báze dat:
- BD Alti vznikla vektorovou digitalizací výškopisu map
1:25 000, dokončena v r. 1988. Obsahuje reliéf a výškové
káty, objem je cca 2 OB. Je využívána pro digitální modely
terénu.

- BD Carto je kartografická objektově orientovaná data-
banka, která vychází z topologické struktury mapy v měřítku
1:100 000. Obsahuje 9 vrstev (silnice, železnice, vodstvo,
elektrorozvodnou síť, správní hranice, topografické objekty
v rozsahu mapy v měřítku I: 50 000, výškopis převzatý z DB
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Alti a využití půdy získané z vyhodnocení družicových
snímků SPOT). Polohová přesnost je 10m. Silniční síťje spo-
lečná s DB Géoroute, dokončenou v r. 1995, postupně se za-
hušťuje. Aktualizace BD Carto se provádí v jedno- až tříle-
tém intervalu podle předem stanovené rajonizace.
Uživatelům je dodávána ve dvou verzích, a to

a) v objektové verzi (geometrie a atributy objektů) nebo
b) v kresebné verzi (pouze geometrie), a to ve formátech

ARCIINFO, EDlGéo a DXP.
- BD Géoroute obsahuje silniční a dopravní údaje v ob-

jemu cca 3 GB. Polohová přesnost silniční sítě je v měst-
ských aglomeracích 5 m, v ostatním území 10m. BD Géo-
route má tři hlavní komponenty:

a) silniční síť,
b) dopravní objekty (letiště, nádraží, sídla - v nich pak rad-

nice a policejní stanice),
c) administrativní dělení (hranice obcí a kantonů).
- BD Million obsahuje síť silnic a dálnic v rozsahu pře-

hledné mapy Francie v měřítku I: I 000 000. Objem BD je
cca 0,5 GB.

- BD Documentaires obsahuje polohové a výškové bodové
pole a veškeré údaje o dosud provedeném leteckém snímko-
vání a o postupu obnovy a údržby všech dosud zpracovaných
topografických map,

- BD Toponymic zahrnuje všechny místní a pomístní ná-
zvy z území Francie, zpracované na obsahové úrovni topo-
grafické mapy v měř. I: 25 000, s popisnými atributy a po-
lohovými údaji. Je postupně přebírána do nejrozsáhlejší
databáze, jíž je nově budovaná BD Topo.

- BD Topo je topologicky struktovanou databází členěnou
do 250 objektových tříd. Údaje pro tuto databázi jsou získá-
vány fotogrammetricky s polohovou přesností 1,5 m a výš-
kovou přesností 1,0 m. Práce na databázi byly zahájeny v r.
1990.

Pro zpracování dat byla v rámci IGN vybudována zvláštní
organizační jednotka (Service de I'information topographi-
que), která je dále dělena na samostatné sekce (Lignes de
production integrée - LPI), z nichž každá má 27 pracovníků.
V r. 1993 bylo zřízeno 6 LPI, ajejich počet dál narůstá úměrně
s hardwareovým a softwareovým vybavením pracovišť.
V r. 1997 má být dobudováno cca 12-15 LPI. Každá LPI je
vybavena 3 interaktivními pracovními stanicemi Inter-
graphlTigris a 4 analytickými fotogrammetrickými vyhod-
nocovacími přístroji. Ročně zpracuje každá LPI území o roz-
loze asi 2500 km2. Pro vyhodnocení se používají letecké
měřické snímky v měřítku 1:30 000 (v městech I: 20 000).
BD Topo má být dokončena v letech 2005-201 O. Má plnit
tyto hlavní úkoly:

- poskytovat digitální údaje pro různé uživatele GIS (Ge-
ografický Informační Systém),

- navazovat na topografickou databázi map velkých měst,
zejména na katastrální mapu I: 5000,

- sloužit jako podklad pro digitální zpracování nové to-
pografické mapy 1:25 000 a pro odvozování topografic-
kých map menších měřítek.

DB Topo byla v r. 1993 experimentálně použita k vyhoto-
vení jednoho listu topografické mapy z tzv. "modré série",
a to listu Montpellier 1:25 000, a v r. 1994 k vyhotovení li-
stu Mont Ventoux 1:25000 ze série TOP 25. Obě mapy mají
velmi jemnou kartografickou kresbu, ale jsou dobře čitelné
a jejich vydání bylo přijato uživateli s pozitivním ohlasem.
V současné době se připravují zkoušky odvození map v mě-
řítku I: 100 000 a I: 250 000.

Pro archivaci a předávání dat jsou databáze t. č. vedeny na
dvou serverech. V r. 1991 byl instalován SPARC-Server 690

Sun, verze SGBD OracIe 6.0 s kapacitou paměti 8 GB
a v r. 1995 nový výkonný server s optickými disky s kapaci-
tou 50 GB. Vstupy a výstupy běží pod GIS Smallword.

DUPUIS, J.-c.: Die amtliche topographische Kartographie in Frank-
reich. Kartographisches Taschenbuch 1994/95. Bonn, Kirschbaum
Verlag 1994. [ISSN 0936-5745, ISBN 3781213609, str. 13-41.]

2. spojená evropská konference
a výstava o geografické informaci

Ve dnech 27.-29. března 1996 pro-
běhla v barcelonském kongreso-
vém paláci 2. spojená evropská
konference a výstava o geogra-
fické informaci, která tak orga-
nicky navázala na první akci stej-
ného zaměření konanou v roce
1995 v den Haagu, o níž referoval
náš časopis v 7. a 8. čísle svého loň-
ského ročníku (1995).

Letošní konference byla slav-
nostně otevřena plenárním zasedá-
ním, na němž. pozdravnou adresu
přednesl primátor města Barcelony
P. MaragalJ. Následně pak ředitel

španělského Státního geografického ústavu R. Diaz Zoido informo-
val o stavu zavádění a využití geografických informačních
systémů (GIS) v hostitelské zemi. Hlavní odborný referát proslovil
ředitel síťových služeb nizozemského PTT Telecom J. Kooij a vě-
noval jej zevrubnému posouzení možného uplatnění geografické
informace (GI) při racionálním navrhování a využití komunikač-
ních sítí. Závěr plenárního zasedání patřil prezidentovi Evropské
střešni organizace pro GI (EUROGI) M. Brandovi, který prezento-
val přehled aktivit této instituce vyvinutých za poslední rok v zájmu
vybudování Evropské geografickoinformační infrastruktury
(EGII).

Vlastní program konference probíhal paralelně v sedmi sekcích
organizovaných speciálními zájmovými výbory konference
(SICC). V každé z těchto sekcí byl také připraven seminář o výraz-
ných projevech pokroku dosaženého v příslušné věcné oblasti.

Tematické zaměření programu, který připravil SICC I, se týkalo
geografickoinformačni technologie. Seminář této sekce se vě-
noval celosvětové pavučině (WWW) a jejímu významu pro zveřej-
ňování, zprostředkování a analýzu GI v národním i mezinárodním
měřítku. Další program tu pak zahrnoval více jak třicet odborných
příspěvků, které se zaměřily na sběr dat, databázovou technologii,
hypermédia, vizualizaci, datové modelování a jakost dat.

Z jeho celkového spektra se jako klíčové jevily především přís-
pěvky, svědčící o sílícím postavení objektově orientované architek-
tury v GIS. Její význam pro dosažení vysoké stykové funkceschop-
nosti GIS v prostředí otevřených systémů pojednal J. Aybet (Spojené
království), jenž také specifikoval řešení této problematiky ve zná-
mých systémech Intergraph MGE, Smallworld System, La-
serScan Gothic aj. Využití potenciálu této architektury pro zdoko-
nalení aplikací GIS se pak věnoval G. Abrantes (Portugalsko), který
se soustředil zejména na analýzu modelů objektu.

Mimořádné pozornosti se těšila problematika jakosti GIjako před-
pokladu jejího poznávacího a rozhodovacího uplatnění. A.Ostman
(Švédsko) se v této souvislosti zabýval systémy jakosti GI a položil
důraz na takovou jejich koncepci, která by uživateli umožňovala do-
stávat na jednoduché otázky kolem tohoto parametru informace jed-
noduché a jednoznačné odpovědi. S. Faiz et a!. (Francie) se potom
ve svém příspěvku orientovali na problematiku optimálního vizuál-
ního zprostředkování výsledků analýz jakosti GI.

Trvalý zájem byl rovněž patrný kolem racionalizace procesu ak-
tualizace databází GIS, která je prostředkem uchování jejich plat-
nosti jako důležitého aspektu jejich jakosti. M. Chen a C. S. Fraser
(Austrálie) k řešení této problematiky přispěli návrhem automati-
zované extrakce aktuálního průběhu liniových prvků území z di-
gitálních leteckých snímků a jejich následného zpracování a za-
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členění do stávající databáze. Přínos globálních systémů určování
polohy pro aktualizaci obsahu GIS ajeho realizace v Německu s vy-
užitím systému RASANT byla pojednána v přednášce W. Irsena a S.
Sandmanna (Německo).

Další příspěvky znovu dokázaly, že se do popředí dostává také
problematika generalizace obsahu GIS jako obecného nástroje
zprostředkování GI různým úrovním kognitivních a decizních
aplikací. T.Huet a P.Bergougnoux (Francie) tak věnovali svou před-
nášku generalizaci digitální mapy krytu zemského povrchu se
zvláštním akcentem na zobecněnou klasifikaci zobrazovaných jevů,
vytvářenou s využitím shlukové analýzy. Problematikou paralelního
a vzájemně propojeného vedení GI na různých úrovních generali-
zace v prostředí objektově orientovaného GlS se pak zabývali A. G.
Chorev et al. (Rusko).

Široce diskutovaným tématem se v sekci SICC I konečně stal
vztah GlS a WWW, který byl obecně pojednán v příspěvku M. Hage-
liho et al. (Švýcarsko). L. Fortunati (Itálie) se pak zabýval význa-
mem WWW pro šíření GI a seznámil účastníky s implementací pro-
totypu geografickodatového serveru na této síti.

Sekce ošetřovaná SICC 2 se orientovala na tématiku GI a život-
ního prostředí. V semináři této sekce odezněly přednášky a diskuze
o geostatistice uplatněné v hydrologii povrchových a podzemních
vod. Vlastní program sekce pak zahrnoval na třicet příspěvků, jež se
věnovaly environmentálnímu monitoringu a modelování vev-
ropském měřítku, aktivitám ve správě životního prostředí s využitím
GlS, pobřežním a hydrologickým GlS, geomorfologii a hydrologii,
ekosystémům a ekologickému modelování, modelování a monito-
ringu krytu zemského povrchu, geologickému modelování a soft-
ware k počítačové prezentaci environmentálních modelů, založených
na GlS.

V tomto širokém výběru témat zaujaly především příspěvky, které
pojednávaly o praktickém uplatnění GIS v odhadech vlivů různých
přírodních a antropogenních faktorů na životní prostředí. R. An-
dersen (Dánsko) v té souvislosti referovalo řídícím informačním
systému EAGLE založeném na GIS, který je určen k monitorování
a vyhodnOCeníenvironmentálních dopadů výstavby kombinovaného
tunelového a mostního spojení Dánska a Švédska. Na mapování les-
ních požárů v jižní přímořské oblasti Francie, na odhad jimi způso-
bených škod, pravděpodobnost jejich příštího výskytu a na prosto-
rové rozhodování zaměřené na jejich předcházení s využitím GlS se
soustředila přednáška E. Didona et al. (Francie).

D. A. Fall et al. (Spojené království) zase ve svém vystoupení po-
jednali o návrhu GlS, který pojišťovacím společnostem nabízí pro-
storovou základnu pro odhad rizik škod na stavbách lokalizovaných
v pedologicky nestabilních oblastech jižní Británie. Modelování dis-
pozice území k půdní erozi s využitím GIS a snímků dálkového prů-
zkumu z prostředí Slovenska představili J. Hofierka a M. Šúri (Slo-
vensko).

V sekci řízené SICC 3 se konference zabývala tématikou GI a plá-
nováním. V jejím rámci organizovaný seminář se soustředil na vyu-
žití paralelních programů v GIS, kde mají pomoci při zvládání vel-
kého množství informace, podílející se např. na modelování
prostorových interakcí, prostorové klasifikace a podobných ná-
ročných procesech. Vlastní program této sekce pak zahrnul zhruba
třicet příspěvků, které byly uskupeny do následujících okruhů: GlS
jako nástroj plánování, aplikace GIS v environmentálním plánování,
městské a venkovské aplikace GIS, sociálně ekonomické aplikace
GlS, modelování sítí a GIS jako podpora prostorového rozhodování.

Se zvýšeným zájmem se tu setkaly zvláště příklady konkrétních
plánovacích aplikací GlS. P.Willems (Belgie) pojednal ukázku GlS,
který se uplatňuje jako účinný prostředek zdokonalení prostorového
plánování ve Flandrech, jež se tu dosud netěšilo dobré pověsti. Vy-
užití GIS pro sledování a výhledové plánování účinků urbanizace na
venkovské prostředí v okolí Caen zase prezentoval M. Chernais
(Francie). Monitorování migrace obyvatelstva ve Spojeném krá-
lovství se představilo jako další předmět úspěšné aplikace GlS
v přednášce O. Duke-Williamse et al. (Spojené království). O vyu-
žití GIS orientovaného na analýzu prostorových aspektů sociálně
ekonomických změn finského venkova pak referovali S. Rai-
sanen et al. (Finsko).

Řada přednášek v této sekci byla věnována obecně metodickým
problémům využití GI pro rozhodovací účely. S. C. Holmberg (Švéd-
sko) poukázal na skutečnost, že nutným předpokladem plného uplat-
nění GlS v decizních procesech je jeho účinné propojení s nástroji
operačního výzkumu a aplikované teorie systému. Na význam inte-
grace multikriteriálních metod do GlS poukázali na příkladu ře-
šení alokace užití pozemků G. 1. Carsjens a W. G. M. van der Knaap
(Nizozemsko). Multikriteriálním evaulačním metodám v prostředí
GlS byl rovněž věnován referát L. Menegola a R. J. Peckhama (itá-
lie).

R. van Dipten a E. van Klaueren (Nizozemsko) zase ve svém přís-
pěvku ukázali, jak technologické nároky urbanistického plánování

na dynamické zobrazení územní reality přestávají být uspokoji-
telné nástroji CAD, které musí postupně nahradit technologie vir-
tuální reality. H. Micko (Rakousko) se věnoval důsledkům přes-
nosti GI na její rozhodovací potenciál a z toho odvodil požadavek
na doprovod každé takto uplatněné informace příslušnými metadaty.
Na některé obecné metody podpory prostorového plánování, které
se uplatňují v aplikacích GlS, se pak ve svém referátu zaměřili
A.U.C.J. van Beurden et al. (Nizozemsko).

Další sekce konference, kterou organizovala SICC 4, měla za
ústřední téma GI ve správě měst a regionů. V jejím rámci připravený
seminář byI zaměřen na veřejnou správu a městské sítě a jeho před-
nášková i diskuzní část ukázala, jak může být politika municipálních
orgánů ve formování, správě a využití městských sítí zásadně pod-
pořena cílevědomě implementovaným GIS. V dalším programu pak
odeznělo téměř třicet příspěvků uspořádaných do následujících sku-
pin: rozšiřování a zavádění geografických informačních systémů
v místní správě, klíčový význam geokódů, strategie rozvoje GlS, GlS
a správa, katastr a mapování.

Většina přednesených příspěvků se týkala ústředního tématu
úlohy GlS ve výkonu místní nebo obecně veřejné správy. E. Wil-
mersdorf (Rakousko) ve svém referátu poukázal na význam dostup-
nosti téže GI různým složkám místní správy a odtud vyvodil poža-
davek provozování GIS v těchto správních orgánech v počítačových
sítích, které může přispět též k dalšímu zdokonalení GI a její obs-
luhy. Stejné tématice se věnoval rovněž A. Graafland (Nizozemsko),
který zavádění komunikačních sítí do geoinformačních agend orgánů
místní správy označil za inovaci, která přináší nejen nové možnosti,
ale také nové problémy, jež v kontextu s nizozemskými poměry dis-
kutoval.

O zkušenostech v zavádění a využívání GIS v orgánech veřejné
správy v regionu Piemonte v severozápadní Itálii informovali F.Vico
et al. (Itálie). Konstatovali, že ze sedmnácti zkoumaných městských
úřadů pouze tři mají zaveden GIS, zatímco ve zbylých případech se
nachází v různých fázích implementace, která se značně protahuje
zejména z organizačních důvodů. Podobně P. van Helden (Jižní
Afrika) pojednal úsilí orgánů místní správy provincie Gauteng v Ji-
hoafrické republice v zavádění GlS, které je shledáváno rovněž jako
pomalé a jako brzdicí faktor se tu zase uplatňuje nízká úroveň od-
borné vzdělanosti.

Naopak J. M. Ugarte (Španělsko) mohl referovat o jednoduchém
dobře fungujícím GlS BIZKIAMAP, který zobrazuje stojedenáct sí-
del regionu Biscay v severním Španělsku s jejich uličními sítěmi,
hranicemi a adresami a jenž je využíván všemi městskými orgány.
Stejně pozitivně o tvorbě a využití Jednotné digitální mapy Prahy
vypovídali ve svém příspěvku J. Bareš et al. (Česká republika).

Významný podíl na programu této sekce měly rovněž obecně me-
todické příspěvky. P.J.M. van Oosterom a Ch.H.J. Lemmen (Nizo-
zemsko) sdělili poznatky o výsledcích své výzkumné činnosti, v níž
se jim podařilo díky zavedení kompri mace dat, prostorového lo-
kalizačního kódu ajiných nástrojů zrychlit až desateronásobně vý-
běry z extrémně objemných databází. Na klíčový význam adresy pro
rozvoj a využití GlS a na jeho praktícké ověření v dánském prostředí
pak ve svém referátu upozornili M. Lind a T. Christensen (Dánsko).
Velmi poučný příspěvek přednesl H. Pornon (Francie), který se za-
býval organizačními a personálními překážkami, jež se staví do cesty
hladkému zavedení GlS do veřejné správy ajenž také naznačil cesty,
jak jejich negativnímu účinku čelit.

Mnoha referáty byl oceněn význam katastru nemovitostí pro
výkon veřejné správy. V tomto kontextu informoval M. Vahala (Fin-
sko) o údržbě finského katastru a o jeho pronikavé inovaci zavede-
ním nového systému JAKO. M. Salzmann (Nizozemsko) pak se ve
svém příspěvku zabýval významem parametru přesnosti katastrálni
mapy a prezentoval nové věcně příslušné směrnice nizozemské ka-
tastrální agentury, opírající se o jednoduchý, ale efektivní model ja-
kosti dat.

SICC 5 připravila další sekci konference, jejímž tématem byla
GI v technické infrastruktuře, telekomunikacích a soukro-
mých podnicích. Součástí jejího programu se stal seminář týkající
se mobilního GlS a globálního systému určování polohy jako ná-
strojů zdokonalení služeb zákazníkům v technické infrastruktuře.
Vlastní jednání sekce pak zahrnulo desítku přednášek, které pořa-
datelé zorganizovali do těchto problémových okruhů: sbližování
systémů technické infrastruktury, integrace systémů v telekomuni-
kacích, nabídka dodavatelů technologie GIS a integrace systémů
v technické infrastruktuře.

Zásadní příspěvek přednesl M. Jennings (Spojené království),
který se zabýval systémy inspekčního řízení sítí technické infra-
struktury a sběrem dat potřebných pro zabezpečení jejich fungování.
Ukázal, jak se jejich provozování v čase zdokonalilo implementací
nové technologie i nové filosofie a identifikoval GlS a systém řízení
sítě jako dva prostředky tohoto procesu uplatňované v současností.
Stejně významná byla přednáška R. Masipa a M. Cortóna (Španěl-
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sko), kteří připomněli potenciální přínos nástrojů automatizovaného
mapování, řízení technické infrastruktury a GIS pro zdokonalení ja-
kosti a účinnosti řízení distribučních sítí, jenž se však v praxi nemusí
vždy naplnit. V souvislosti s tím jako klíče k úspěšné implementaci
těchto prostředků identifikovali kompetentní rozhodnutí o apliko-
vané informační technologii, respektování vnitřních a vnějších or-
ganizačních vlivů a nalezení optimální metody konverze použitých
dat.

Příklad přípravy praktického uplatnění GIS v integrovaném
informačním systému podniku Wienstorm, který zásobuje elek-
trickou energií Vídeň a okolí, prezentoval ve svém vystoupení W.
Spitzl (Rakousko). Posluchače seznámil se současně běžícími pilot-
ními projekty digitální síťové dokumentace, základních digitálních
map a počítačově podporovaného plánování i s představou dalšího
vývojového výhledu. F. Foulon et aJ. (Belgie) zase dokumentovali
přínos využití digitálního mapování a GlS jako nástrojů zásadního
zdokonalení projekce sítí kabelové televize realizované společností
ALE TELEDlS. M. Wilson (Spojené království) pak na příkladech
společností British Telecom, North West Water a Eastern Electricity
Group, spravujících rozsáhlé telekomunikační a technickoinfra-
strukturní systémy, prokázal význam profesionálně spravované a vy-
užívané Gl pro zvýšení obchodní úspěšnosti uvedených subjektů.

Následující sekce, kterou programově organízovala SICC 6, se
věnovala problematice výchovy a znalostí kolem GI. Součástí její
náplně byl významný seminář o EUROGI, v němž sekretář této or-
ganizace C. J. A. Chenez informovalo její struktuře a jejích plánech
na nejbližší období. V souvislosti s tím také byla vyjádřena snaha
integrovat do uvedené mezinárodní organizace národní střešní orga-
nizace pro GI zemí střední a východní Evropy, z nichž je tu zastou-
peno zatím jen Maďarsko. Jako závažný diskuzní materiál byl pre-
zentován dokument GI 2000 - K EGII, jehož posláním je vytvořit
ucelenou platformu pro cílevědomý rozvoj a co nejširší uplatnění GI
v panevropském měřítku v příštím období.

Vlastní program sekce zahrnul téměř dvacet přednášek, které byly
uspořádány do následujících bloků: perspektivní iniciativy v šíření
znalostí a ve výchově, geoinformační strategie, multimédia a dál-
kové studium, výuka odborníků, didaktika výuky GlS a evropská
spolupráce. S upřímným zájmem se setkal referát J. van Arragona
a C. Wesselse (Nizozemsko), který informovalo vytváření adresářů
EUROGl, jež mají jako součást EGlI napomáhat rozvoji a využití
GI. V síti Internetu již byly prezentovány adresáře zaměřené jed-
nak na výzkum GI, jednak na výchovu kolem GI a v současné době
jsou doplňovány adresáři orientovanými na výměnu GI.

Výrazně se v této sekci prezentovala Mezinárodní skupina pro
GIS (GISIG). G. Saio a M. Carbonaro (Itálie) referovali o programu
LEONETWORK zaměřeném na cílevědomé šíření technologických
poznatků z oblasti GlS prostřednictvím nejrůznějších výcvikových
akcí se zvláštní pozorností pro země střední a východní Evropy.
O jedné z aktivit GlSIG, kterou představují krátkodobé výcvikové
kursy GlS, pojednali E. Roccatagliata a G. Saio (Itálie). Informovali
o jejich obsahovém zaměření a upozornili na obtížnost jejich konci-
pování za podmínky, že mají kromě odborných poznatků zprostřed-
kovat vědomostní integraci posluchačů, pocházejících z velmi roz-
dílných prostředí. V. Viarengo a G. Caterina (Itálie) se pak ve své
přednášce věnovali prezentaci GISIG na Internetu. Pojednali formy
této služby, její technologické zázemí a její obsahovou orientaci na
pozemkové a městské plánování, GIS a správu životního prostředí
a dálkový průzkum.

Několik příspěvků rovněž přineslo poznatky o záměrech a vý-
sledcích výchovy specialistů GlS v jednotlivých zemích. 1. Čapek
aP. Fabian (Česká republika) analyzovali stav uplatnění GIS v české
veřejné správě a informovali o struktuře výchovy odborníků měst-
ské a regionální správy v této disciplíně podle osnov uplatňovaných
na vysoké škole v Pardubicích. B. Márkus (Maďarsko) se ve svém
vystoupení zaměřil na projekt vzdělávání pracovníků maďarských
pozemkových úřadů, uskutečňovaný Vysokou školou zeměměřictví
a správy pozemků v Székesfehérváru. Nad možnostmi a předpoklady
strategie výuky GIS v Rumunsku se pak ve svém příspěvku zamýš-
leli L. Czárán a A. M. Imbroane (Rumunsko).

Poslední programová sekce konference, zabezpečená SICC 7,
byla zaměřená na tématiku GI ve Španělsku. Byla koncipována jako
kongres Španělské společnosti pro GI a jako taková vedena ve špa-
nělštině. V důsledku toho byla většině zahraničních účastníků kon-
ference jazykově nepřístupná.

Hlavní doprovodnou akcí konference byla souběžně s ní probí-
hající výstava. V porovnání s jinými mezinárodními akcemi obdob-
ného významu byla připravena jako relativně skromný podnik, takže
se na ní podílelo pouze patnáct převážně zahraničních subjektů. vý-
znamné místo na ní zaujímali známí producenti technologie GIS jako
Intergraph, ESRI, Siemens Nixdorf aj. Intergraph prezentoval
modulární GIS prostředí MGE, různé aplikace civilního inženýrství
a GIS pro síťové konfigurace FRAMME. ESRI předváděl v nejno-

vějších verzích své tradiční produkty ARC/INFO, PC ARC/INFO,
ArcCAD a ArcView. Dále pak vystavoval produkt SDE jako kom-
binaci architektury klient/server a sady softwarových služeb pro re-
alizaci rychlých prostorových operací nad rozsáhlými soubory geo-
grafických dat a produkt BusinessMap určený pro prostorově
orientované analytické práce v obchodu a marketingu. Siemens Nix-
dorf se zaměřil ve své expozici na prezentaci dlouhodobě kultivo-
vaného systému SICAD.

Své stánky na výstavě měly také některé menší, nicméně stejně
renomované subjekty zabývající se geoinformační technologií. Pat-
řily mezi ně kupř. IDRISI Project a ITC - ILWIS Group jako dvě
organizace přidružené k vysokým technickým školám. IDRISI Pro-
ject předváděl svůj tradičně výborný a dále zdokonalený rastrový
GlS a nc rovněž svůj již dobře zavedený systém GlS a dálkového
průzkumu ILWIS, pracující v prostředí osobních počítačů. Zvýšený
zájem budila expozice Generálního direktorátu XIII. Evropské ko-
mise, který tu prezentoval své vlastní významné dokumenty týkající
se Gl a rovněž materiály EUROSTAT. Stejné pozornosti se těšil též
stánek EUROGI, kde byly v širokém výběru k dispozici materiály
informující o struktuře této organizace, jejích plánech a současných
aktivitách.

Jako druhá doprovodná akce se uskutečnil soubor osmi works-
hopů, jejichž konání předcházelo zahájení kon ference. Z časových
důvodů nebyla příležitost všechna tato tvůrčí setkání odborníků nav-
štívit, a proto se jen pro úplnost uvádí jejich základní přehled.
Workshop A patřil tématice multimediálních prostorových infor-
mačních systémů, B se zaměřil na troj- a čtyřrozměrné environ-
mentální modelování s podporou Gi, D byl věnován úvodu do neu-
ronových sítí a E katastrálním informačním systémům. Workshop
F náležel svou tématikou velkoměřítkovému mapování, G se orien-
toval na technickou normalizaci GI, H patřil vztahu multimédií
a městských informačních systémů a konečně workshop I se za-
býval problematikou rozvoje znalostí GIS v organizaci.

2. spojená evropská konference a výstava o GI svou odbor-
nou i organizační úrovní nezklamala v ni vkládané očekávání. Po-
skytla komplexní obraz o aktuálním stavu rozvoje Gl, její obsluhy
a praktické aplikace a přesvědčívě dokumentovala pokrok, kterého
v tomto ohledu bylo v Evropě v uplynulém roce docíleno. Přímá
účast na této akci z hlediska odborných a institucionálních zájmů
ČÚZK je nesporná.

Získané nové poznatky o rodící se EGII ajejím organizačním zá-
zemí poskytují pro ČÚZK ucelenou platformu k posouzení své
vlastní možné úlohY'při vytváření odpovídajících národních struk-
tur a jejich úkolů v Ceské republice. Z užšího odborného hlediska
jsou pak účastí na dané akci nabyté poznatky významné pro další
ucelování a zdokonalování projektu Základní báze geografických dat
České republiky (ZABAGED) a také na něj navazujícího rodícího
se návrhu Jednotného základního státního mapového díla.

V této souvislosti lze jako významné jmenovitě ocenit myšlen-
kové podněty potvrzující námi již dříve vytyčenou potřebu konverze
vytvářené databáze do prostředí objektově orientované architektury,
a to zejména v kontextu s její počínající údržbou a jejím obohace-
ním o časovou dimenzi. Stejně vážným motivem tohoto přechodu se
pak ve světle konferencí diskutovaných faktů jeví i zamýšlené pou-
žití sledované báze geografických dat jako master databáze, z níž se
budou automatizovanou generalizací odvozovat méně podrobné se-
kundární databáze. A konečně i pro zdokonalení představo samotné
údržbě a generalizaci databáze poskytla účast na konferenci řadu in-
spirativních poznatků. Pro cílevědomé zdokonalování funkceschop-
nosti a aplikačního repertoáru ZABAGED se pak jako přínosný jevi
získaný přehled o možných způsobech využítí podobných datových
produktů v zahraničí a o akcentu, který je v zájmu zajištění jejich
skutečné užitné hodnoty stále výrazněji kladen na kvalitativní para-
metry jejich obsahu.

Ing. lan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad,

Praha

PRAVDA, 1: Niektoré spoločné problémy geodézie a
kartografie
VOREL, V: Příspěvek k jakosti zeměměřických činností
a jejich výsledků
HORŇANSKÝ, I.: Komora geodetov a kartografov
a aproximácia nášho práva k právu Európskej únie
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13. zasedání Iingvisticko-regionální
skupiny OSN pro standardizaci
geografického názvosloví

Ve dnech 2.-4. 4. 1996 se v Budapešti konalo 13. zasedání lingvis-
ticko-regionální skupiny OSN pro standardizaci geografického ná-
zvosloví "Střední, východní ajihovýchodní Evropa" (dálejen "Sk~:
pina"). Jednání se kromě zástupců pořádající země zúčastmh .delegatl
z Albánie, Polska, Slovenska, Slovinska, UkraJmy a Česke rep~b-
liky, zastupující orgány a instituce zabývající se v danýc? zemlch
názvoslovnou činností (tzv. názvoslovné autonty). Pracovm program
zasedání připravil pořadatel zasedání a zároveň představitel Skupiny
a její reprezentant u OSN. Celkem 19 účastníků na zasedání ~ovo-
řilo o organizačním zajištění standardizace geografického nazvo-
sloví, o problematice toponymických databází a sběru náozvoslov-
ných dat a o publikování názvoslovných seznamů (gazeteru).
V řadě zemí Skupiny včetně České republiky byly přijaty nové

právní předpisy regulující standardizaci, v jiných se tato čin~ost
uskutečňuje v nezměněném legislativním rámcI. Většma delegaCI na
jednání předložila některé výsledky sv~ práce "in natura". Velkou
pozornost vyvolal polský gazeter "Polskle na~w~ geografic.z~e sWla:
ta", z něhož dosud vyšel 1., 3. a 4. díl. Druhy dli, obsahuJlcl polska
exonyma východní Evropy, je pro svou rozsáhlost teprve ve stadIU
zpracování. Účastníky zasedání zaujala rovněž česká publikace
"Vyšší geomorfologické jednotky ČR", zpracovaná v Sekretariátě
Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Jedním z diskutovaných bodů jednání byla problematika topo-

nymických databází. Automatizované systémy zpracování topony-
mických dat jsou dnes rozvíjeny ve všech zemích Skupmy. V Albá-
nii zatím byla utvořena pouze databáze sídel, nyní se pracuje na
databázi jmen ostatních geografických objektů. Gazeter (seznam
standardizovaných geografických jmen) zde zatím nebyl vydán. Ga-
zeter všech objektů administrativního charakteru byl naproti tomu
vydán koncem r. 1995 v Maďarsku. Maďarská automatizovaná data-
báze geografického názvosloví (FNT) je nyní rozšiřována o jména
obsažená v topografické mapě Maďarska v měřítku 1: 10 000. ~očet
záznamů v FNT dosáhl zatím 20 tisíc. S budováním slovenske da-
tabáze založené na programu PC GEOS bylo započato v r. 1995.
Celkový počet standardizovaných jmen v měřítku mapy I: 10 000
činí 70 tisíc. V Polsku byla na základě topografické mapy I: 10 000
vytvořena databáze geografických jmen ve Středisku geodeticko-
kartografické dokumentace při Ministerstvu hospodářství a staveb-
nictví (Ministerstwo gospodarkl przestrzenneJ I budowmctwa). Slo:
vinsko od r. 1992 rozvíjí registr geografických jmen (OGN) ve fo~me
dvou automatizovaných kompatibilních databází: Popisná nebol~re:
lační databáze je založena na systému ORACLE, graficko-poplsna
databáze je budována v systému Arc/lnfo. Průběžná SGN se provádí
v mapách v měřítkách I: 5 000, I: ~OOOO.aI: 25 OD?, , o

Diskutovaným tématem byly take problemy s vydavamm seznamu
oficiálních jmen (názvů) států a jejich územních částí. .
Zdůrazněny byly problémy se "sháněním" úředních podob Jmen,

příp. jejich správné transliterace do latinky. D~hý problémv~in,í~ této
oblasti některé státy svým negativním stanoviskem k pouzlvam tzv.
zkráceného jména vlastního státu. Bohužel, částečně do této kate-
gorie spadá i naše republika, a to oficiální neujasněnos~í zkrác~né~o
jména státu v češtině i cizích ~azycích (Česko, Czechl~, Tc~eqUle?
Tschechien atd.). Česká repubhka (ČR) se tak na mezmarodmm poh
dostává do nelichotivého spojení v řadě států typu Libye, Sýrie,
Barmy (Myanmaru), exotické Mikronésie apod.
Největší část časového prostoru věnov~ného na za~edání probl~-

matíce exonym zabrala dískuse madarske a slovenske delegace ty-
kající se maďarských jmen na jižním Slovensku. Samotná definic~
exonyma vytvořená VvráJ."ci Skup~n~ expertů OSN ~~ovgeogr~ficke
názvosloví není bohuzel Jednoznacna a nedovoluje pnhs roZllSltod-
bornou a politickou stránku problému. Navíc neumožňuje jedno-
značné a obecně přijatelné řešení problémů tohoto druhu. Dále byla
věnována pozornost respektování doporučení OSN pro maximální
možnou redukci exonym v kartografii. Zde se projevila větší shoda
delegátů. Pouze polská delegace v zásadě nerespektuje totodoporu-
čení. V současné době vydává seznam polských exonym,jeJlchz cel:
kový počet dosahuje enormní výše šesti tisíc:. Zajímavo,u mform,acI
podala ukrajinská delegátka. Zatímco UkraJllla na svych mapach
uvádí ruská a běloruská jména v originální, tj. ruské a běloruské po-
době, Rusko veškeré ukrajinské názvosloví ve svých mapách uvádí
zásadně v podobě rusifikované, tzn. uvádí pouze ruská exonyma. A to
i přes výslovný ukrajinský nesouhlas s touto praxí.

Ve vícejazyčných r~gionec~.členských stát~ Skupin>, se jm~n~
v jazycích národnostmch mensm, resp. e~mckych skupm urlat~uJI
plně či částečně pouze ve Slovmsku a Madarsku. Geograficka Jme~a
v topografických mapách jiných členských států Skupmy JSou uva-
děna pouze v jazycích příslušných většinových národů. Určité le-
gislativní kroky směřující k možnosti uvádět tato jména rovněž v J~:
zycích menšinových etnických či jazykových skupm tam, kde tvon
většinu obyvatelstva, podniká v současnosti Slovensko a UkraJma.
V oblasti transliterace nelatinkových písem do latmky JSou dopo-

ručení OSN respektována členskými zeměmi Skupiny jen zčásti.
Největším problémem dneška je situac~ s ge?graf~~kými jmény vob-
jektů na území bývalého SSSR.. U~raJma. predloz~la, v OSN ~red-
běžný návrh transliterace ukraJlOske cynhce (odhsne od ruske az-
buky) už r. 1993. Definitivní znění však dosud n~rředložila; Je
zřejmé, že výsledná podoba návrhu se bude velmI hSlt od systemu
GOST-83 doporučeného OSN pro transliteraci ruské azbukr Ukra-
jinci se zásadně brání používat pro transhteracI dlakn~lckyc~ zna-
mének, např. písmeno "ž" podle systému GOST-83 preplsuJI Jako
"zh", "č" jako "ch", "h" (v azbuce "x") transliterují jako ,Jh", ,.'šč"
jako "shch" apod. Je jasné, že výsledvnég~a!i~ké pod?by Jmenp~o
"Kharkiv" nebo "Zhytomyr" ladí dobre s cltemm Bntu aAmencanu,
méně již s cítěním naším. Odpor k používání systému GOST-83 pro
transliteraci ruských jmen pociťují navíc i Poláci a Maďaři, samí Ru-
sové nejsou v jeho užívání důslední. To ztěžuje jeho obecné respek-
tování, a tak naše (a slovenské) bezvýhradně kladné stanovisko k to-
muto způsobu transliterace ruské azbuky je i v rámci naší Skupmy
osamocené. Ovšem největší potíže celému světu činí přepiSYJmen
v bývalých sovětských republikách Střední Asie a Zakavkazsk~. Jen
Ázerbájdžán zatím zveřejnil definitivní (?) grafické podoby Jmen
geografických objektů na svém teritoriu, a to v podobě latinky uží-
vané v sousedním Turecku.
Delegáti se mohli rovněž seznámit s některými výsledky činnosti

již zmíněné Skupiny expertů OSN, např. s propagačním vide?filmem
natočeným Kanadským stálým výborem pro ~eog~afi?,káJn:enavne,bo
s propagačním tiskem "OSN a geograficka Jmena uvereJnenym
v listopadu 1995 v č. 16 časopisu "Newsletter". Jako milou pozor-
nost jsme dostali poslední.čísla Informační~o bU,lletiIJ~pro cizí jména
(Foreign Names InformatlOn Bulletm) vydavaneho Uradem USA pro
geografická jména. Zmíněný bulletin přináší pravidelně přehled
změněných geografických jmen z celého světa., . .
Posledním bodem programu byla debata o nastupcI Madarska ve

funkci představitele Skupiny pro období 1997-2002. Delegáti se
shodli na návrhu podaném zástupcem pořadatele zasedání, aby kan-
didáty na předsednictví Skupiny na další pětileté období se staly ČR
a Slovinsko. Zástupci obou zemí po zasedání předloží dosavadnímu
předsedajícímu svoji stručnou přestavu o způsobu výkon~ této
funkce a na příštím zasedání Skupiny v r. 1997 bude n~ zaklade kon-
zultací předsedajícího s ostatnímlvčleny Skupmy v]branJe~~n z ~an-
didátů. Zde je třeba podotknout, ze I v tomto bode splmla ucast ces-
kého delegáta na zasedání Skupiny svůj cíl a že kandidaturu ČR na
předsednictví Skupiny je třeba považovat za úspěch. .
Na závěr je možné konstatovat, že zasedání Skupmy bylo orgam-

zátory připraveno velice dobře a že určitě splnilo svůj hlavní cíl, to-
tiž zvýšit úroveň vzájemné informovanosti o aktuálním stavu a pro-
blémech standardizace geografického názvosloví v členských
zemích Skupiny.

PhDr. Pavel BoháL",
tajemník Názvoslovné komise CÚZK,

Zeměměřick.v úřad

Kartografická společnost ČR uspořádá ve středu 25. září 1996 n~vFa-
kultě stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6) semmar na
téma Nové kartografické materiály a technologie". Členům Kar-
tografické společnosti bude program s přihláškou zaslán, nečlen?v~
se mohou přihlásit písemně na adrese: Ing. J. LOfelmann, Katastralm
úřad v Pardubicích, Štrossova 512, 530 03 Pardublce, nebo faxem:
040/517587.
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Vednech 2. až 4. dubna 1996 se konala ve Veletržním paláci v Praze
12. výstava reprogratické a kancelářské techniky. Účast vystavova-
telů byla tento rok menší. Přesto byla výstava zajímavá a kromě na-
bídky zařízení informovala o trendech vývoje. Vybrali jsme některé
postřehy s ohledem na geodézii a kartografii.

V diazografickém kopírování nás vystavovatelé i odběratelé
utvrzují, že se dává přednost vizualizaci obrazu na kopii pomocí ka-
paliny místo čpavkovými parami. V naší praxi bylo kapalné zpraco-
vání zavrhováno, neboť způsobovalo rozměrovou deformaci plánů
a map. Na druhé straně mělo svou výhodu, neboť nedocházelo k zne-
čišťování pracovního prostředí čpavkovými parami, což byl podnět
k novému přístupu ke konstrukci kopírek. Výrobci snížili přítok ka-
paliny (vývojky) na osvitnutý materiál na minimum. Nanášecí válec
je opatřen stěračem, takže na něm ulpí nezbytně nutné množství ka-
paliny. Kromě toho je vývojka koncentrátem a díky tomu je poří-
zená kopie téměř suchá. Kapalnému vyvolávání také vyšly vstříc ma-
teriály s rozměrově stabilní podložkou.

Již po řadu let jsou vyráběny barvové elektrografické kopírky
a laserové tiskárny, které lehce zvládnou vyhotovení velkoformá-
tových reprodukcí. Reprodukce jsou zpravidla postiženy rozměro-
vými deformacemi. Podle italského výrobce je přesnost elektrogra-
fické kopie I: I v rozmezí ± 0,5 %. Z praxe slyšíme, že deformace
jsou nepravidelné a co horšího, rektifikace se míjí účinkem. Dává se
proto přednost inkoustovým tryskovým tiskárnám.

V miniaturních přenosných elektrografických kopírkách se na-
bízela jedna od firmy Canon, o hmotnosti 8,4 kg. Na zcela jiném
principu byla vyrobena švédská minikopírka o hmotnosti 1,8 kg.
Umožňovala zhotovení 20 kopií v měřítku I: I během 45 až 60 se-
kund. Okopírování umožňovala barvící páska a v kopírce zabudo-
vaný nikl-kadmiový akumulátorový blok.

K dobrým pomocníkům usnadňujícím popis výkresů patřil ele-
gantní malý popisovač - obr. I. Popisoval výkresy různými druhy
písma, kótoval a opatřoval znaky. Kromě standardních znaků je mož-
nost jejich naprogramování. Poznamenejme, že u písma je možno
přihlédnout ke změně výšky, sklonu a směru.

Na výstavě se představila česká firma Lightgate, která se živno-
stensky zabývá výrobou hologramů. Je členem mezinárodní asoci-
ace IHMA (lnternational Hologram Manufacturers Association)
a patří mezi několik málo výrobců hologramů na světě. Hologramy
se prezentují jako rovinné záznamy trojrozměrných předmětů tak, že
záznam zpětně navozuje jejich prostorový vjem. Vystavovatel nabí-

zel např. hologram Země o rozměru 85 X 55 mm jako vhodnou po-
můcku pro výuku zeměpisu. Kontinenty se nejevily v rovině, jak je
to v atlasech, ale prostorově, umístěny na elipsoidu v síti poledníků
a rovnoběžek.

Do popředí technik, které jsou vhodné pro barevné otisky malých
nákladů a přitom velkých formátů postoupily inkoustové tryskové
tiskárny, též známé jako Ink Jet tiskárny. Staly se vítaným po-
mocníkem na katastrálních úřadech. Předchůdcem konstrukce trys-
kových tiskáren byly a stále jsou elektronická kreslicí zařízení - jed-
nobarvové plotry. Avšak místo jedné trysky pro černou přibyly tři
pro základní barvy - žlutou, purpurovou a azurovou. Obsluhu try-
sek řídí počítač a RIP (Raster Image Procesor). RIP obstarává nasí-
ťování reprodukovaného obrazu a jeho funkci můžeme přirovnat
k autotypické síti v reprodukční fotografii. Hlavice se čtyřmi trys-
kami se pohybuje přímočaře a k~ždá tryska předává papíru napro-
gramované nakápnutí inkoustu. Ukon se neustále opakuje. Hlavice
s tryskami se přesouvá a papír posouvá. Pohyb hlavice a papíru při-
pomíná úkony tkalcovského stavu. Počítač a RIP mohou současně
obsluhovat dvě tryskové tiskárny a tři barvové kopírky.

U papírů pro tryskový tisk je důležité, aby se inkoust nezapíjel,
nepronikal do hmoty papíru, neboť se ztrácí hranová ostrost. Je-li pa-
pír pro tryskový tisk ovrstven, inkoust zůstává na jeho povrchu, za-
schne a okraj záznamu je ostrý. Papíry pro tryskový tisk jsou někdy
opatřovány samolepící vrstvou.

Je třeba připomenout různé druhy natíraných papírů ovrstvené
ekologickými polymery a kopolymery v případné kombinaci s ba-
revnými pigmenty. Ovrstvené papíry jsou odolnější proti otěru, jsou
pevnější, pružnější a výhodné při knihařském zpracování, např. vazbě
knih, potahové kartonáži.

Mezi fóliemi se nabízely i takové, které jsou opatřeny trvanlivou
lepicí vrstvou. Jako otisky nebo kopie lze je přilepovat a odlepovat,
aniž dochází ke znečištění plochy. Materiály mají velké upotřebení
při výrobě štítků.

V dokončovacích pracech se vyskytuje ruční skládání plánů
a výkresů do formátů, které je nanejvýš pracné a málo efektivní. Ke
zmechanizování práce se nabízel kancelářský skládací stroj s ruč-
ním nakládáním. Umožňoval skládat papíry široké až 920 mm
a 30 m dlouhé. Skládal v kombinaci příčného a podélného lomu na
normalizované i atypické formáty při rychlosti 12 m za minutu.
V pracovní pozici zaujímal plochu 1,6 m2.

Pro lepší rozvírání a listování ve svázaných kartografických dí-
lech se nabízela plastová nebo drátěná hřebenová vazba, ev. vazba
plastovou spirálou. Proděrování obstarává buď ruční děrovačka
nebo velkokapacitní děrovací stroj. Je opatřen nakladačem a vykla-
dačem s rychlostí 90 proděravění za minutu. Nedostatkovým vý-
robkem se staly drátošičky, které se proto začaly dovážet z polské
Lodže.

Na katastrálních úřadech, i jinde, kde přicházejí občané do styku
s mapou a mapě hrozí poškození, se ukázala výhoda laminace.
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Výhodné jsou laminátory, které odebírají fólii z role. Pro standardní
velikost otisků je možné použít laminovacích fólií (kapes) ve for-
mátech.

Na závěr něco o čistotě. S dobrou službou přišla firma MEWA.
Nabídla tiskárnám, že se bude starat o textilie, které používají v pro-
vozu při rozmanitých úkonech, ponejvíce k čištění. Firma dodá své
textilie a potom se stará o jejich koloběh: přivezení-použití-odve~
zení-vyčištění-přivezení. Nemusí jít jen o textlhe, ale I o pracovm
oděvy. Mezi pražské zákazníky - pronájemce systému patří i Kar-
tografie Praha.

Posledním je upozornění. V reprografii jsou přístroje napájeny
elektrickou energií. Každý dovezený přístroj se má podrobit testům
EZÚ Praha (Elektrotechnického zkušebního ústavu). Nezapomeňte
si to u prodejce zkontrolovat. Jde přece o život!

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

Fyzickogeografická mapa České republiky
1:500000

I. vydání. Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. Zpracoval
Zeměměřický úřad. Praha. 1996.
912.43(084.3M500):551.4(437.1/.2)

Mapa je vytištěna na papíru o formátu lOSX 68 cm a je složena na
formát A4. Vlastní mapová část, tj. fyzickogeografická mapa, Je vy-
tištěna v osmi barvách na jedné straně papíru, druhá strana pak ob-
sahuje textové a grafické údaje fyzickogeografického charakteru
včetně obálky a je vytištěna ve čtyřech barvách.

Fyzickogeografická mapa obsahuje poměrně značný počet fyzic-
kogeografických prvků. Jako prvníjsou to vodní toky, které JSou roz-
lišeny do dvou velikostí podle šířky toku do SOm a nad SOm. Zde
bych jen připomněl, že hranice SOm šířky toku je velmi problema-
tická. Dále jsou zobrazeny podzemní toky, plavební a ostatní kanály,
jezera, rybníky, vodní nádrže a vodopády. Z plošných prvků pak jsou
to rašeliniště a bažiny. Velmi podrobně je zobrazen terén. Vrstevmce
v intervalu SOm zobrazují velmi podrobně jednotlivé terénní útvary
a to v celém výškovém stupni od 100 do 2 000 m. Kromě základ-
ních vrstevnic jsou použity i pomocné vrstevnice v intervalu 2S m,
samozřejmě že jen v místech, kde to terén vyžaduje. Velmi pěkně
pak působí hypsometrické vybarvení. D? 400 m ve I00 met~ovém
intervalu, do I 000 m ve dvousetmetrovem a do 2 000 m v petlset-
metrovém intervalu. Dobře je použita zelená do 300 m ve dvou od-
stínech, žlutá barva do 600 m, také ve dvou odstínech a další dva
stupně do I 000 mjsou rozlišeny dvěma rastry v hnědavé barvě. Po-
slední dva stupně pokračují v hnědých barvách. Sídla jsou zobrazena
ve dvou kategoriích podle počtu obyvatel, a to s deseti tisíci a více
obyvateli a sídla do 10 000 obyvatel, i když značky pro tut~ sk~plnu
jsou tři a dávají tedy tušit, že těmto třem vehkostem odpovldaJI hra-
nice 2 000 až S 000 obyvatel. Z dopravní sítě jsou uvedeny dálmce,
dálnice ve stavbě, silnice, hlavní a ostatní železnice a lanovky. Sa-
mozřejmě, že tento výběr prvků je podřízen skutečnosti, že jde o fy-
zickou mapu. Z dalšího obsahu je třeba ještě uvést zobrazení oblastí
povrchové těžby, propastí, jeskyní přístupných a nepřístupných ve-
řejností, průsmyků a sedel, výskytu minerálních pramenů a lázní.
Velmi podrobně je uveden popis hor a pohoří, úvalů, nížin a názvy
vrcholů.
Zadní strana obsahuje rejstřík hlavní mapy a další fyzické údaje

uvedené v tabulkách. Jako první jsou uvedeny maximální a mini-
mální zeměpisné souřadnice státního území, dále rozloha republiky
a počet obyvatel. Dále je uvedena tabulka Nejvyšší vrcholy vybra-
ných geomorfologických celků, která začíná Sněžkou v Krkonoších
a končí Řípem v Dolnooharské tabuli. Nejdelší řeky České repub-
liky obsahuje další tabulka, která od Vltavy a Labe až po Chrudimk~
a Oslavu, tj. od 430,2 do 99,6 km délky toku, uvádí plochu povodl
v České republice, nadmořskou výšku pramene a ústí a průměrný
průtok v ústí řeky. Největší jezera tvoří další tabulku, byťjen se třemi
jezery. Další tabulkou jsou Nej~ětší rybníky, kde vedle ploch:t Je uve-
dena maximální hloubka, objem a nadmořská výška hladinY. Po-
slední tabulkou jsou Největší vodní nádrže, kde od Lipna I až po Ří-
mov je uvedeno 28 nádrží včetně jejich plochy, maximální hloubky,
maximálního objemu a maximální nadmořské výšky jejich hladiny.

Na další straně jsou dvě mapky v měřítku 1:2 SOD 000. První zo-
brazuje hranice Vyšších geomorfologických jednotek, a to subpro-
vincií a seznam provincií, subsystémů a systémů. Druhá mapka pak

zobrazuje Chráněná území České republiky, a to národní parky, chrá-
něné krajinné oblasti a ochranná písma a biosférické rezervace UNE-
SCO. Dalších šest stran je věnováno rejstříku, kde jsou abecedně se-
řazeny všechny názvy, které se vyskytují v hlavní mapě. Poslední
stranou je dvoubarevná obálka. Pod deseti stránkami zbývá ještě pruh
o výšce cca 8 cm a délce lOS cm; ten je použit pro zobrazení čtyř
terénních profilů a to Klínovec - Devět skal, Devět skal - Velký Ja-
vorník, Gross Arber - Sněžka a Děvín - Praděd. Profily jsou výš-
kově vybarveny do tří stupňů (O-SOD m, SOO-I 000 m a nad I 000
m).

Na závěr lze jen poděkovat Zeměměřickému úřadu za zpracování
a vydání této mapy a přát si, aby se v ~ojném počtu, výtisků dostala
i do škol, a to Jako Fyzlckogeograficka mapa Ceske republiky.

Ing. Ald Hašek,
Praha

Mapa správního rozdělení
České republiky 1: 500 000

I. vydání. Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. Zpracoval
Zeměměřický úřad. Praha 1995.
(048)912.43:35.07(084.3M500) (437.11.2)

Mapa je vytištěna na papíru o formátu IOSx68 cm a je složena na
21Ox297 mm, tedy A4. Vlastní mapová část je vytištěna v šesti bar-
vách najedné straně papíru, druhá strana pak obsahuje textové a gra-
fické údaje včetně obálky, seznamu státních mapových děl a míst je-
jich prodeje.

Vlastní mapová část zobrazuje hranice všech obcí a měst České
republiky v jedné situační barvě, v druhé barvě - červenofialové -
jsou pak zobrazeny hranic~ s~atutárních měst, hranice okresů, a s~át~.

Již tento jednobarevny prehled hramc ukaZUje velmi pekne Sl-
delní strukturu naší republiky. Jde zejména jak o největší hustotu sí-
del v západních částech okresů Hradec Králové a Pardubice, tak o ne-
jmenší hustotu v jižních částech šumavských okresů Klatovy
a Prachatice. Dalším obsahovým prvkem mapy je zobrazení sídel,
a to obcí s počtem obyvatel nad jeden tisíc, dále měst ~ statutárních
měst - vše v černé barvě včetně popisu. Také tento pOpiS,respektive
jeho hustota, nám ukazuje oblasti s vysokou hustotou sídel s více
než 1000 obyvateli, jako např. okresy Uherské Hradiště a Hodonín
na straně jedné a okres Rakovník s minimálním počtem těchto sídel
na straně druhé. Zde si však položme otázku. Jak by vypadala mapa,
kdyby všechny zbývající obce byly zobraze~y pou}e značkou, sídla
s klasifikací do 200 a do SOD obyvatel? Myshm SI,ze by to na skodu
rozhodně nebylo, i když nepopsaná sídla by byla jen částečným ob-
sahem mapy. Vzhledem k lepšímu barevnému vyjádření je republika
plošně vybarvena podle krajů a to třemi barvami - žlut?u, mod:o~
a červenou - a ve třech stupních co do hustoty barvy. Tlm Je kazdy
okres plošně vybarven a mapa tak poskytuje celkový přehled jed-
notlivých okresů.

Zadní strana mapy je členěna na deset stran formátu A4 a obsa-
huje na dvou stranách obálku a zadní stranu s tiráží a osm číslova-
ných stran. Na straně I je uvedena územně správní klasifikace sí~e~
a jejich členění s odvoláním na příslušné paragrafy. Strana 2 uv?dl
důležité adresy včetně telefonních čísel ministerstev a vybranych
ústředních orgánů, dále údaje o hlavním městě Praze, tj. rozloha o~-
vodu s·počtem obyvatel a adresa obvodního úřadu. Strany 3 a 4 uva-
dějí okresy, a to číselný kód, název, rozlohu v km2, počet obyvatel
a adresu okresního úřadu. Na dalších čtyřech stranách Je plánek
Prahy v měřítku I: ISO000 znázorňující hranice městských obvodů,
městských částí a částí města včetně jejich seznamy a dále plánky
pěti statutárních měst v měř!tku 1:~OOO~O- ~Izeň, Us!í nad La~~~,
Liberec Brno, Ostrava. Planky mest, vcetne seznamu Jejich castl,
jsou vel~i hezky graficky upraveny; bohužel však z?brazují jen y~t
ze třinácti statutárních měst. Zde by stálo za úvahu Jejich doplnem,
což by ovšem znamenalo přepracování celé zadní strany. Dále je na
třech částech dolní záložky uvedena nabídka státních mapových děl
včetně seznamu prodejen map.

Závěrem lze říci, že vydání této mapy je velmi dobrým krokem,
který umožní řadě uživatelů seznámit se podrobně s touto proble-
matikou. Zde však ještě drobná připomínka: srovnej název mapy na
obálce s názvem mapy v tiráži. Ze to není v pořádku?

Ing. Ald Ha.fek,
Praha
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Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. Geografické
názvoslovné seznamy OSN - ČR. Vydal Český úřad zeměměřický
a katastrální. Praha 1996.

Posuzovaná publikace Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního prezentuje v textové i mapové podobě standardizovaná jména
vyšších geomorfologických jednotek České republiky od systémů
po celky. Rozsah publikace je 54 stran a je k ní přiložena mapa v mě-
řítku I: 500 000, znázorňující prostorové rozmístění jednotek. Sa-
motná odborná náplň textové části je rozdělena do pěti kapitol
(2. až 6.) s těžištěm v kapitole 6.

Publikace vychází z rezolucí OSN pro standardizaci geografic-
kého názvosloví. Sjednocuje užívání názvů geomorfologických jed-
notek, vymezených na základě moderních, vědeckými metodami sta-
novených regionálně geomorfologických a typologických kritérií.
Právě vědecky správné stanovení geomorfologických jednotek s re-
spektem k historicky vžitým názvům při jejich pojmenování, a dů-
sledné dodržování jazykových pravidel, jsou nezbytnými předpo-
klady všeobecného přijetí a důsledného užívání standardizovaných
jmen. V případě vyšších geomorfologických jednotek České repub-
liky bylo možno výhodně navázat na geomorfologické a typologické
členění reliéfu, vytvořené bývalým Geografickým ústavem ČSAV,
prověřené víceletým užíváním a postupně zdokonalované.

Přestože je užívání geografických jmen v podobách, přijatých
v určité zemi, závazné pro země ostatní, je možné, aby v určitých
případech byla užívána i cizojazyčná exonyma. Ve druhé kapitole
práce jsou proto tyto případy konkretizovány ajsou stanoveny přesné
zásady pro jejich vznik a užívání.

Ve třetí kapitole jsou stručným způsobem definovány vybrané
české geomorfologické termíny, které figurují v seznamu geomor-
fologických územních jednotek převážně jako druhová jména a v ná-
sledující čtvrté kapitole jsou přehledně uvedeny jejich cizojazyčné
ekvivalenty v pěti hlavních světových jazycích. Obě kapitoly jsou
velmi užitečné zejména pro uživatele, kteří nejsou geomorfology,
a tyto termíny, v řadě případů převzaté z obecné mluvy, pro ně mo-
hou mít odlišný význam.

Kapitoly pátá a šestá pojednávají o vlastních geomorfologických
jednotkách Ceské republiky. Velmi stručně pátá kapitolka je pouze
přehledem hierarchie taxonomických úrovní a jim přiřazených alfa-
numerických kódů, podle kterých je uspořádána stěžejní následující
šestá kapitola: Seznam vyšších geomorfologických jednotek ČR aje-
jich dominant. Je velmi pečlivě zpracována a kromě přesných názvů
jednotek a jejich hierarchického zařazení obsahuje i názvy a na-
dmořské výšky nejvyšších pojmenovaných bodů vjednotkách, u hra-
ničních jednotek jejich cizojazyčné ekvivalenty, nejvyšší body mimo
naše státní území aj. Zvláštní důležitost má u každé geomorfologické
jednotky uvedená správná podoba názvu v pěti hlavních světových
jazycích. Práci uzavírá velmi užitečný abecední rejstřík českých jmen
geomorfologických jednotek a nejvyšších bodů, podstatně usnadňu-
jící vyhledávání jednotek, seznam použitých zkratek a soupis litera-
tury.

Přiložená mapa I: 500 000 umožňuje získat velmi dobrou před-
stavu o poloze a prostorovém uspořádání geomorfologických jed-
notek. Díky vhodně zvolenému měřítku je přehledná a dobře čitelná
i v místech výskytu plošně malých jednotek a poskytuje množství
dalších užitečných informací. Kromě toho je výhodné, že měřítko je
ve shodě s již existující sérií map fyziogeografické regionalizace
České republiky. Hlavní mapa je velmi vhodně doplněna pomocnou
mapkou I: 2 500 000, kterou oceňuji hlavně pro její názornost
a umožnění rychlejší orientace v hlavní mapě, zejména pro zahra-
ničního uživatele.

Nejen geografům, zeměměřičům a pracovníkům katastrálních
úřadů, ale i pracovníkům mnoha dalších oborů, kteří užívají názvy
geomorfologických jednotek, se touto publikací dostává do rukou
významné dílo zásadního významu. Je zpracováno zodpovědně
a pečlivě. K odborné náplni práce nemám žádné kritické připomínky.
Rovněž úprava textové části i mapové přílohy je vzorná. Jedinou
drobnou poznámku mám k uspořádání textu šesté kapitoly (str.
16-46): uživatelé práce by patrně uvítali, kdyby ve sloupci I, na-
zvaném "Klasifikace (dle kap. 5)" byla kromě alfanumerického kódu
uvedena i pojmenování příslušných taxonomických úrovní (spolu
s kódy i označení "provincie" až "celek").

Publikaci pokládám za velmi zdařilou a potřebnou. Jsem pře-
svědčen, že bude dobře přijata odbornou veřejností a stane se jed-
notným vzorem pro uživatele názvů geomorfologických celků.

Doc. RNDr. Václav Přibvl. CSc.,
Katedra fyzické geografie a geoekologie

PřF UK v Praze

Lidé jsou tvorové chybující. Někdy jejich konání a skutky po-
suzuje a napravuje soud. Na pomoc bližšího objasnění bývají
k soudu přizváni znalci. Uvedeme tří kauzy, které jsou víc než
poučné. První směřuje do řad zeměměřičů, druhá se týká práv-
níků-notářů, třetí promlouvá k občanovi, aby se nepřeceňoval,
že vše ví.

Případ špičaté parcely. Běda majitelům takových parcel na
vesnici a zvlášť, svíraje-li hranice parcely příliš ostrý úhel. Nelze
ji dost dobře oplotit, natož na jejím konci obdělávat. Vrchol,
aby po létech dohledal. Stejně tak je to na mapách a příleži-
tostně zhotovených plánech. Čáry při vrcholu splývají a sám vr-
chol jako by se na papíře stěhoval. Jednou je blíž, podruhé dál,
někdy ve ztracenu - obr. 1. Víme, jaké úskalí přichystala ka-
tastrální mapě její obnova rytinou.

D

Nikomu stav v přírodě ani na plánech ani na mapě, nevadil,
až jednou. Majitel sousední parcely si koupil auto a poněvadž
špičatá parcela je při silnici, usmyslel si, že si udělá ve špici vjezd
a postaví garáž. Majitel špičaté parcely začal tvrdit, že by jezdil
ve špici přes jeho pozemek. Soudu nezbylo nic jiného, než po-
žádat znalce o určení vrcholu, který nejméně po šedesát roků
nikoho nezajímal.

Dvě poloviny, dvě části. Je tomu řada let, kdy postavil občan
poměrně delší přízemní domek. Později se naskytla možnost do-
mek rozdělit a prodat dvěma rodinám. Jedna část domu byla
přitom delší, jedna kratší. V kupní smlouvě však notář napsal,
že se domek rozděluje na dvě poloviny. Ve skutečnosti byl roz-
dělen na dvě části.

Léta běžela. Majitelka kratší části byla již vdovou a ve svých
70 letech si pročítala písemnosti. Přišla na kupní smlouvu, kde
stálo černé na bílém, že dům se rozděluje na dvě poloviny a ona
chce mít polovinu baráku, ne tu kratší část, a proto soud. Pro
souseda bylo štěstím, že se ke kupní smlouvě našlo zaměření si-
tuace, jinak jedl na kusu stolu, topil v polovině kamen a prodí-
ral se do domu štěrbinou předsíně.

Případ osamělých sloupů. Na velké parcele stálo několik
domků, které patřily organizaci, na východní straně parcely byla
poměrně dlouhá hranice, kterou snad měly vyznačovat beto-
nové sloupy o průřezu 0,25x 0,25 m. Drátěný plot mezi nimi ne-
byl. Možná, že byl, ale zrezivěl a zmizel.

Jednoho dne začala v sousedství parcely vyrůstat stavba. Do-
stavěno. Zbyl však cement a písek a stavebník udělal mezi
sloupy podezdívku v šíři 0,25 m a napnul drátěný plot. Mezitím
dostaly domky majitele, z nichž jeden, který začal sousedit s no-
vým stavebníkem prohlásil, že plot včetně podezdívky mu patří
- jinak řečeno, stavebník vyzdíval podezdívku na jeho straně.
Soud se ptal, komu dát za pravdu.

Není nad to, když jsou úkony zeměměřičů, notářů a občanů
nesporné.

Doe. Ing. Vladimir Kraus, CSc.,
soudní znalec, Praha
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA

29. marca 1996 -Ing. Michal Mucha, riaditel' Správy katastra Nové
Zámky Katastrálneho úradu v Bratislave. Rodák z Bánova (okres
Nové Zámky). Po skončení odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1970 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave -
Stredisko geodézie (SG) Nové Zámky, kde pracoval v oblasti evi-
dencie nehnutel'ností a vyhotovovania geometrických plánov. I. I.
1973 prešiel do Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave,
ako vedúci SG v Nových Zámkoch. Od I. 4. 1985 do 31. 8. 1990
posobil ako odborný poradca pre aktualizáciu katastra v Havane. Po
návrate z Kuby pracoval do konca roka 1990 ako vedúci odborný re-
ferent SG Nové Zámky SGK a v rokoch 1991 až 1992 opiit ako ve-
dúci SG Nové Zámky SGK. V terajšej funkcii posobí od I. I. 1993.
5. mája 1996 - Ing. Eva Valachová, vedúca oddelenia automatizo-
vanej tvorby máp Katastrálneho úradu (KÚ) v Bratislave. Narodila
sa v Bratislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1968 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave
- Stredisko geodézie Bratislava-mesto, kde pracovala v oblasti evi-
dencie nehnutel'ností (EN). 1. I. 1973 prešla do Geodézie, n. p., Bra-
tislava, kde ako pracovníčka automatizačného strediska sa zaobe-
rala automatizáciou prác na úseku EN. I. I. 1991 prichádza do
Správy geodézie a kartografie v Bratislave do funkcie vedúcej od-
dielu automatizácie. V tejto funkcii pokračuje aj po zriadení KU (od
I. I. 1993). V terajšej funkcii posobí od I. I. 1995. Je spoluautor-
kou zlepšovacích návrhov z oblasti automatizácie EN.
16. mája 1996 - Ing. Ján Dubáš, riaditel' odboru obnovy katastra
Katastrálneho úradu v Košiciach. Rodák z Bžan (okres Svidník). Od-
bor geodézia a kartografia (GaK) skončil na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1972. V roku 1973 nastúpil do Geodézie, n. p., Prešov - oddiel evi-
dencie nehnutel'ností (EN) Humenné. I. I. 1977 bol preradený do
oddelenia prípravy výroby. V rokoch 1979 až 1986 vykonával funk-
ciu vedúceho oddielu EN v Prešove-Solivare. V rokoch 1980 až 1983
absolvoval postgraduálne štúdium odboru GaK na SvF SVŠT a v roku
1981 získal oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných
výsledkov geodetických prác. V rokoch 1986 až 1990 vykonával
funkciu vedúceho konštrukčnej prevádzky. Ako skúsený odborník pri-
chádza I. I. 1991 do Krajskej správy geodézie a kartografie v Koši-
ciach do funkcie vedúceho prevádzky tvorby a obnovy operátov. V te-
rajšej funkci i posobí od I. 1. 1993 a od 1.4. 1994je zároveň poverený
vedením odboru nového mapovania. Aktívne pracuje aj v Slovenskej
spoločnosti geodetov a kartografovo
8. júna 1996 - Ing. Jozef Timko, výrobný námestník riaditel'a Ge-
odézie Bratislava a. s. Narodil sa v Prešove. Po absolvovaní odboru
geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1970 nastúpil
do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave - Stredisko geodézie
Dunajská Streda, kde vykonával a riadil práce v oblasti evidencie
nehnutefnosti (EN). I. I. 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Bratislava,
ako vedúci oddielu EN pre okres Bratislava-vidiek. V rokoch 1976
až 1979 absolvoval postgraduálne štúdium odboru GaK na SvF
SVŠT. V rokoch 1979 až 1987 vykonával funkciu vedúceho pre-
vádzky EN a I. I. 1988 bol vymenovaný za technického námestníka
riaditel'a Geodézie, n. p., Bratislava. V terajšej funkci i posobí od
I. II. 1989. Od roku 1992 je podpredsedom predstavenstva akcio-
vej spoločnosti Geodézia Bratislava. Je nositel'om rezortného vy-
znamenania.

20. apríla 1996 - Ing. Emil Lakota, zástupca riaditel'a - výrob!lÝ
a obchodný námestník Vojenského kartografického ústavu (VKU),
š. p., Harmanec. Narodil sa v Dúžave (dnes časť okresného mesta
Rimavská Sobota). Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej
a zememeračskej v Košiciach v roku 1960 nastúpil do Strediska ge-
odézie (SG) v Rimavskej Sobote. Po polročnom posobení v SG od-
chádza do Vojenského topografického učilišťa v Bratislave. Od jeho
skončeni a v roku 1963 posobil v odborných útvaroch bývalej Česko-
slovenskej armády. Od roku 1971 pracuje vo VKÚ. V rokoch 1975 až

1979 absolvoval odbor geodézia a kartografia na Vojenskej akadémii
Antonína Zápotockého v Brne. VoVKÚ prešiel roznymi stupňami ri-
adenia od staršieho geodeta, cez náčelníka kartografického oddielu
a prevádzky, po zástupcu náčelníka VKÚ - hlavného inžiniera (1988).
Od I. 7. 1989 je v terajšej funkcii.
22. května 1996 - Ing. Jiří Kučera, ředitel Kartografie Praha, a.s.,
rodák z Lomnice nad Popelkou. Kartografickou specializaci na oboru
geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze absolvoval
roku 1964. Do roku 1976 pracoval v tehdejším Kartografickém a re-
produkčním ústavu jako provozní inženýr. Po vynuceném odchodu
působil v Projektovém ústavu hl. m. Prahy, kde se vypracoval na
funkci hlavního geodeta. V roce 1990 se vrátil k původní speciali-
zaci a stal se náměstkem ředitele Geodetického a kartografického
podniku v Praze. Po jeho rozdělení byl od počátku roku 1991 jme-
nován ředitelem nově vzniklého S. p. Kartografie, Praha.
3. června 1996 - Ing. Jan Šmíd, rodák z Vracova (okr. Hodonín).
Od ukončení studií na ČVUT v Praze v r. 1963 pracuje v Geodézii
Brno, v současné době jako ekonomický ředitel akciové společnosti
Geodézie Brno. V letech 1977-1988 byl vedoucím resortní cenové
gesce.
20. června 1996 - Ing. Bohuslav Volný, zástupce ředitele Země-
měřického a katastrálního inspektorátu v Brně. Rodák z Borovníku
v okrese Žďár nad Sázavou v roce 1959 ukončil studium geodézie
na Střední průmyslové škole stavební a nastoupil do praxe k tehdej-
šímu Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Opavě. V roce 1964
přešel na Středisko geodézie (SG) Brno - venkov. Od roku 1970 dál-
kově studoval obor geodézie Fakulty architektury a pozemního sta-
vitelství Vysokého učení technického v Brně, promoval roku 1976.
Od roku 1978 zastával funkci zástupce vedoucího SG Brno - město.
V období let 1991-2 byl vedoucím odboru dohledu a inspekce na
ředitelství bývalé Krajské geodetické a kartografické správy v Brně,
od následujícího roku zastává současnou funkci. Je významným od-
borníkem v oblasti katastru nemovitostí a geomotrických plánů. Své
bohaté znalosti předává na četných školeních a seminářích.

Výročí 60 let:

4. dubna 1996 - Ing. Marie Václavíková, absolventka ČVUT
v Praze (1959), oboru geodézie se specializací kartografie. Praco-
vala v Geodézii Brno jako vedoucí oddílu Kartografie a polygrafie.
Od r. 1975 působí jako středoškolská profesorka geodetických před-
mětů na Střední průmyslové škole stavební v Brně.
6. dubna 1996 - Ing. Stanislav Hakl, rodák z Rokytnice. Vystudo-
val ČVUT v Praze v roce 1958. Nastoupil na Okresní měřické stře-
disko v Mnichově Hradišti a po reorganizaci okresů byl přeložen do
Litoměřic, kde pracuje dosud. Během 35 let aktivní služby vykoná-
val veškeré práce (evidence nemovitostí IEN/, geometrické plány
/GP/, mapování, vytyčovací práce ve stavebnictví, sledování sesuvů
půdy). Postupně prošel všemi funkcemi na Okresním měřic;kém stře-
disku, Středisku geodézie (SG) a Katastrálního úřadu (KU), včetně
vedoucího SG a ředitele KÚ. Je znalcem v oboru GP a EN.
5. května 1996 - Ing. Jan Král, vedoucí oddělení řízení výroby
a technické redakce Kartografie Praha, a. s., absolvent CVUT
v Praze. Zasloužil se o rozvoj kartografické polygrafie a vydavatel-
ské činnosti podniku. Specializaci nakladatelské činnosti studoval
též na Novinářské fakultě UK, vzdělání si rozšířil na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Patří k našim nejlepším odborníkům z oboru
kartografické polygrafie.

3. dubna 1996 - Ing. Zdeněk Cerman, zasloužilý pracovník resortu,
prošel bohatou praxí a různými vedoucími funkcemi; naposledy pů-
sobil jako vedoucí Střediska geodézie v Liberci. Jeho odborná a or-
ganizační činnost byla ohodnocena několika pracovními vyzname-
náními.
26. května 1996 - Ing. Aleš Hašek, dřívější šéfredaktor a náměstek
ředitele S. p. Kartografie Praha. Po absolvování Zeměměřické fakulty
ČVUT v Praze roku 1954 prošel bohatou praxí na různých karto-
grafických pracovištích resortu včetně Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického (VÚGTK) v letech
1967-1~72 a na bývalém Českém úřadu geodetickém a kartografic-
kém (ČUGK, 1972-1975). Je jedním z tvůrců současného souboru
základních map středních měřitek. Od roku 1976 do roku 1992 byI
hlavním redaktorem Geodetického a kartografického podniku, po-
zději Kartografie Praha, kde pod jeho vedením byla vydána řada no-
vých kartografických děl a edic. Dlouhá léta byl předsedou odborné
skupiny pro kartografii tehdejší Československé vědeckotechnické
společnosti, organizátorem nebo garantem mnoha odborných akcí,
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spoluzakladatelem tradice celostátních kartografických konferencí.
Soustavně spolupracoval i s oborem geodézie Stavební fakulty
ČVUT v Praze.
12. června 1996 - Ing. František Chmelík, vedoucí provozu kar-
tografie s. p. Geodézie, Pardubice. Po studiích nastoupil do Ústavu
geodézie a kartografie v Hradci Králové, kde vybudoval vzorný kar-
tografický provoz. Po reorganizaci přešel roku 1960 do bývalého s.
p. Geodézie, Pardubice. Významně se podílel na tvorbě technologie
a technických předpisů pro tvorbu Státní mapy odvozené I: 5 000.
25. června 1996 - Ing. František Hofman, jeden z vedoucích pra-
covníků dřívějšího s. p. Geodézie, Plzeň. V resortu pracoval od roku
1954 a za svou cílevědomou a odpovědnou činnost obdržel řadu
uznání. Aktivně se podílel na práci Krajského výboru (Plzeň) bývalé
Čs. vědeckotechnické společnosti.

Výročie 70 rokov:

I. apríla 1996 - doc. Ing. Viliam Magula, CSc. Rodák z Padero-
viec (dnes časť obce Jaslovské Bohunice v Okrese Trnava). Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zeme-
meračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 nastúpil do Krajskej vojenskej uby-
tovacej a stavebnej správy v Bratislave. V roku 1963 prešiel na ka-
tedru geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT ako asistent.
V rokoch 1964 až 1965 absolvoval postgraduálne štúdium na Vyso-
kej škole ekonomickej v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta tech-
nických vied získal v roku 1972 a za docenta pre odbor geodézia bol
vymenovaný I. 12. 1974, na základe habilitačnej práce. V rokoch
1975 až 1980 vykonával funkciu prodekana SvF SVŠT pre odbor
geodézia a kartografia a v rokoch 1977 až 1986 bol vedúcim KG
SvF SVŠT. Je publikačne činný. Okrem iných prác je spoluautorom
vysokoškolskej učebnice "Geodézie I" (Praha, GKP 1985). Aktívne
sa zapájal do riešenia výskumných úloh. Jeho vedeckovýskumná čin-
nosť sa orientovala na štúdium vplyvu prostredia na presnosť vý-
sledkov geodetických meraní. Bol členom viacerých odborných ko-
misií na SVŠT i mimo nej. Do dochodku odišiel 7.7. 1987.
7. dubna 1996 - Ing. Bohumír Smolka, rodák z Opavy, bývalý pe-
dagog na zeměměřickém oboru Střední průmyslové školy stavební
v Brně, kam přešel jako zkušený odborník s dlouholetou praxí z teh-
dejšího Ústavu geodézie a kartografie v Opavě.
15. dubna 1996 - Ing. Václav Čáp, dřívější vedoucí pracovník re-
sortu. Naposledy pracoval ve funkci technicko-výrobního náměstka
ředitele v Geodézii, České Budějovice. V resortu působil jako dobrý
organizátor a propagátor nových pracovních postupů po celou dobu
své aktivní činnosti. Záslužná byla i jeho práce v Československé
vědeckotechnické společnosti.

Výročí 80 let:

14. května 1996 - Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., narozen v Praze, bý-
valý odborný asistent katedry mapování a kartografie Stavební fa-
kulty ČVUT v Praze, v letech 1981-83 vědecký pracovník Labora-
toře dálkového průzkumu Země při katedře fyziky. Zeměměřická
studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT ukončil (po znovu-
otevření vysokých škol) roku 1945. Ve válečných letech byl důlním
měřičem ve Staňkově u Domažlic a zaměstnancem triangulačního
oddělení protektorátního Zeměměřického úřadu. Po absolvování stu-
dia se stal asistentem prof. P. Potužáka na Ústavu praktické geodé-
zie ČVUT a věnoval se především fotogrammetrii. Aktivně praco-
val v Československé vědeckotechnické společnosti a v Komisi pro
dějiny věd a techniky, významně publikoval (je např. spoluautorem
knihy Čtení leteckých snímků, Praha 1959). Po mnoho let spolu-
pracoval s naším časopisem, kde pečovalo rubriku "Z geodetického
a kartografického kalendáře". V současnosti je předsedou ediční rady
České matice technické a aktivním členem Klubu přátel Národního
technického muzea. Nelze nepřipomenout, že stále ještě vede kursy
jógy pro seniory.

18. dubna 1996 - Ing. Vladislav Sachunský, dlouholetý vedoucí re-
daktor našeho časopisu a předseda redakční rady. Prošel vysokými
funkcemi resortu; byl ředitelem Státního zeměměřického a karto-
grafického ústavu (1949-53), náměstkem předsedy Ústřední správy
geodézie a kartografie (od r. 1954) a od roku 1966 působil ve funkci
ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického. Za svou významnou organizační a odbornou činnost byl
několikrát odměněn čestnými uznáními a vyznamenáními.
15. června 1996 - Ing. Ladislav Kadeřábek, rodák z Dačic, absol-
vent Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze z roku 1934. Pra-

coval v oblasti katastru, respektive dřívější evidence nemovitostí.
V letech 1962-67 byl ředitelem Ústavu geodézie a kartografie
v Plzni, další tři roky ředitelem Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafie v Praze. Po roce 1970, kdy byl této funkce zbaven, až do od-
chodu do výslužby v roce 1971 pracoval ve Výzkumném ústavu ge-
odetickém, topografickém a kartografickém, Praha.

2. dubna 1936 - před 60 lety se narodil v Novém Městě na Moravě
Ing. Jaroslav Janovský. Obor geodézie a kartografie vystudoval na
ČVUT v Praze (1959) a pak pracoval na Středisku geodézie ve Žďáru
nad Sázavou, od r. 1971 jako jeho vedoucí. V této funkci setrval až
do své předčasné smrti (15. 9.1988).
15. dubna 1916 - před 80 lety se narodil Ing. Emerich Myška. V le-
tech 1942~50 působil jako civilní geometr v Židlochovicích,
1951-53 pracoval v Geoplánu a Geometře, Brno, od vzniku samo-
statného resortu v r. 1954 až do r. 1980 v Geodézii, Brno, jako ve-
doucí provozu speciálních prací (inž. geodézie). Zemřel 19. 7.1986
v Brně.
15. dubna 1906 - před 90 lety se narodil prof. RNDr. Karel Ku-
chař, profesor Přírodovědecké fakulty UK. Byl předním českoslo-
venským kartografem a geografem. Vedl katedru kartografie a fy-
zické geografie na Přírodovědecké fakultě. Byl členem mnoha
národních i mezinárodních odborných a vědeckých organizací. Jeho
publikační činnost a významná kartografická tvorba byla rozsáhlá.
Zemřel v Praze 16. dubna 1975.
21. apríla 1931 - pred 65 rokmi sa narodil v Lípové u Jeseníka (okres
Šumperk - Česká republika) Ing. Břetislav Kelnar. Po štúdiách ze-
memeračského inžinierstva na Vysokej škole technickej a na Vojen-
skej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne nastúpil
23. 3. 1955 do Geodetického, topografického a kartografického
ústavu v Bratislave. Tu pracoval na úseku geodetických výpočtov,
neskor od 6. 4. 1956 v polygraťickej prevádzke a odvtedy sa veno-
val kartografii (Kartografický a reprodukčný ústav v Modre-Har-
mónii, od roku 1963 v Bratislave; Kartografia, n. p., Bratislava; Slo-
venská kartografia, n. p. a š. p., Bratislava), kde prešiel roznymi
funkciami, a to technický redaktor, vedúci technického rozvoja, ve-
dúci polygrafickej prevádzky a vedúci technickej redakcie. V rokoch
J 964 až 1966 externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole sta-
vebnej v Bratislave a v rokoch 1986 až 1989 na odbore geodézia
a kartografia (GaK) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT). V rokoch 1972 až 1975 ab-
solvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru GaK na SvF SVŠT
a v roku 1982 mu bol priznaný kvalifikačný stupeň samostatný ve-
decko-technický pracovník. Zapájal sa do riešenia výskumných úloh
(VÚ). Bol zodpovedným riešiteľom 5 a spoluriešiteľom ďalších VÚ.
Bol autorom 5 zlepšovacích návrhov, ktoré našli realizáciu v praxi.
Známy bol tiež ako autor alebo spoluautor článkov na stránkach
nášho časopisu a v zborníkoch. Do dochodku odišiel 31. 12. 1991.
Zomrel 9. 3. 1992 v Bratislave.
I. června 190I - před 95 lety se narodil v Chrlicích u Brna doc. Ing.
Antonín Prokeš. Jako všichni starší zeměměřici prošel bohatou
praxí katastrální a civilní. V 1. 1945-54 působil jako docent na VŠT
v Brně, odkud přešel na Geodetický ústava posléze do Kartografic-
kého ústavu v Bratislavě. Bohaté zkušenosti uplatnil jako zlepšova-
tel, propagátor nové techniky a spolutvůrce techniky plastických
map. Široké zeměměřické veřejnosti je znám jako autor četných ge-
odetických tabulek. Zemřel 24. května 1971 v Brně.
12. června 1906 - před 90 lety se v Horažďovicích narodil Ing. An-
tonín Košťál, profesor na Střední průmyslové škole zeměměřické
v Praze. Zkušenosti z rozsáhlé praxe plně využil ve své pedagogické
práci na SPŠZ, kterou pomáhal budovat. Mezi studenty, kterých vy-
choval mnoho ročníků, byl oblíben. Byl spoluautorem řady učebnic.
Zemřel 12. října 1969 v Praze.
17. června 1916 - před 80 lety se narodil Ing. Oldřich Severin, bý-
valý pracovník technického oboru ČÚGK a civilní geometr. Své roz-
sáhlé praktické zkušenosti z nejrůznějších oborů geodetické praxe
plně využil pro rozvoj oboru. Zemřel v Praze dne 7. ledna 1989.
1966 - pred 30 rokmi bola založená medzinárodná organizácia štá-
tov bývalého socialistického bloku Interkozmos, zameraná na vý-
skum a mierové využitie kozmického priestoru. Jej vedecká náplň
bola rozčlenená do piatich pracovních skupín: kozmická fyzika, koz-
mická geodézia, kozmická meterológia, kozmické spoje a kozmická
biológia a medicína.
1871 - před 125 lety byla v Rakousku zavedena metrová míra a sta-
novena převodová čísla pro vztah míry sáhové a metrové a naopak.



Foto: Josef Kadeřábek,
Praha
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