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SABOvk J.

Polohové polárne siete a polárne pretínania

Geodetick} a kartografický ohzor. 38.1992. č. 12. str 245-250.
50hr .. lil.l3

Polárne siete a pretinania s použitim totálnych stanic. Sp6sohy
spracovania polárnych sieti. Polárne (rajónové) pretinania
s (pristrojovými) výpočtami na stanoviskách. Využitie principu
prechodn}'ch stanmisk pri riešeni úloh s polárnymi štruktúra-
mi.

(528.935' 80UII) +- (528.93/.94: 003.62)

PRAVDA. J

Mapové vyjadrovanie, mapová semiotika, mapový jazyk - kon-
ceptuálne súvislosti

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. č. 12. str 250-253.
2 ohr. lit. 23

Vzájomná súvislosť troch obsahovo rozvijajúcich sa pojmov te-
oretickej kartografic: mapového vyjadrovania. mapovej semio-
tikya mapového jazyka. Mapová semiotika a mapový jazyk sa
v' súčasnosti chápu viacerými sp6sohmi. Preto existuje aj viac
ich vy k ladov.

912 (084.3-11) (4371 .2)

BL\1BA. J.

V1apy velkých měřítek v České republice

Geodetický a kartograficky ohzor. 38.1992. č. 12. str. 253--259.
4 ohr. 5 tah .. lit. 6

Anal}'za fyzického stavu katastrálnich map a přidélov}ch plá-
nů. Druhy pozemkových map podle jejich vzniku. Rozloženi
pozemkov}ch map podle druhů map a podle regionů. '-'aznače-
ní možnosti ohnovy mapo\ého operútu katastru nemovitosti.
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BE'\EŠ. F.- HRABĚ. A. OLEJ'\iK. S

Výpočet geopotenciálních rozdílů

Geodclick\ a karto~rafich ohzor 38.1992. č. 12. str 260--263.
I ohr.. 2 t:'h. lil. 5~ -

Otl\ozcní y)-početních \zorců pro převod ni~elačních pře\")'š,ení
na geopotellciúlní nvdíly pro podmink~ \' Ceskoslovenské Jed-
notné ni\elační ')Íti s \vužitím čs. gr~l\imctrick\ch map Bou-
Q:uCHl\\'ch anomúlií. lJp'ra"v pro \-S'p'-očet \e form-ulúi·i. O\'cření
;, ysJedků .

Planimetric Polar 'ets and Polar Intersection

(ieodctich a karto~raflch ohzor. 38. 1992. '\0 12. pp.
245 - 250. '5 fig .. 13 rcI. .

Polar nels and intersection hy total stations. Diťťcrent kinds of
computing the polar nets. Polar intersection and (instrumental)
calculation at sune)! stations. Application of the principle of
transition suney slatinns lo solutions \vith polar s(ruc(ures.

(528.935: 801.311) T (528.93/.94: 003.62)

PRAVDA. 1.

Map Expression, Map Semiotics, V1ap Language - Conceptual
Connections

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. No 12. pp.
250-253. 2 fig .. 23 ref

\1utual connection 01' three ideas 01' theoretical cartography
that are heing de\'cloped as regards their purport. i. e. map ex-
pression. map semiotics. 'Ind map language. \1ap semiotics and
map language is understood in different ways at prescnt. There
exis\ thereľorc many ways 01' their definitions.
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BUMBA.1.

Large Scale Maps in the Czech Republic

Geodetick}' a kartografický ohzor. 38. 1992. No 12. p. 253 - 259.
4 flg .. 5 tah .. 6 rel.

An analysis of the physical sUlIe of cadastral maps and allot-
ment schemes. Different sorts of real estates maps according to
the epoch of their orlgin. Di\'ision of real estate maps according
to their types and their respective regions. Possihility 01' reest"-
hlishment of maps of real est"les are indicated.
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BENEŠ. F-HRABĚ. A.-OLEJNíK. S.

Calculation of Geopotential Differences

Geodetich' a karto~rafický ohzor. 38. 1992. '\0 Ic. pp.
260-263.'1 ťig .. c tab .. 5 reř

Derivalion 01' ťormulas to transformation of ele\'ation diffe-
rences hy Inelling to geopotential differences adopted to the
Czechoslovak Uniform Levelling Net using Czechoslovak gra·
vimetric maps 01' Bouguer anomalies. Arrangement 01' calcula-
tion ťorms. Testing of the resuhs.

Réseaux de position polaires et relévement polaire

Geodetich a kano~r"fich ohzor. 38. 1992. '\0 12. pages
245--250. '5 illustrati~>ns. Li hihliographies
Réseau\ polaires et rele\'ement par utilisation de stations cnm-
plétcs. Maniéres ďélahoration de réseaux polaires. Relé\ ement
p(,laire (de rayon) réalisé par ca!cul instrurnental sur les sta-
linns. Expl('litatinn du principe Je statinns transitnires pour la
snlution des prohlemes Ú struclures polaircs.

(528.935 80UII) • (52893/94: Illl3.62I

PRAVDA. J.

Expression cartographique, sémiotique cartographique. langage
des cartes - continuités conceptuelles

Geodcticky " kartograťick}' ohzor. 38. 1992. '-'o 12. pages
251l- 253. 2 illustrations. 23 hihliographies

Conlinuité mutuelle de ces trolS expressions développahles du
point de \'ue contenu de la cartographie theorique: l'expression.
la sérniotique et le langage cartographiques. Actuellement la sé-
mil'l(ique ci le langage cartographique sont CCI11<;US Je plusieurs
manicres Jifférentes. Par conséquent il existe aussi plusieurs in-
terprétat inns.
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BUMBA, J.

Les cartes á grandes échelles élahorées dans la République Tché-
que
Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, No 12, pages
253-259,4 illustrations, 5 planches, 6 bibliographies

Analyse de I'état physique des cartes cadastrales et des plans as-
signés. Différentes catégories de cartes fonciéres suivant I'ori-
gine. Disposition des cartes fonciéres suivant leur genre et
ďaprés les régions représentées. Possibilités de rénovation des
documents cartographiques du registre cadastral.
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BENEŠ, F.-HRABĚ, A.-OLEJNÍK, S.

Calcul des différences géopotentielles

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, No 12, pages
260-263, I illustration, 2 planches, 5 bibliographies

Déduction des formules de calcul pour la conversion des déni-
vellements en différences géopotentielles pour I'état des choses
du réseau de nivellement tchécoslovaque unifié, avec utilisation
des cartes gravimétriques ďanomalies de Bouguére tchécoslova-
ques. Modifications effectuées pour permettre les calculs ins-
crits dans les imprimés. Vérification des résultats obtenus.
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SABOVÁ, J.

Polare Lagenetze und Polareinschneiden

Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992, Nr. 12, Seite
245-250,5 Abb., Lit. 13

Polare Netze und Einschneiden mit Anwendung der Totalsla-
tionen. Bearbeitungsverfahren der polaren Netze. Polarein-
schneiden mit (instrumentellen) Berechnungen auf den Stand-
punkten. Anwendung des Prinzips der Ubergangsstandpunktc
bei der L6sung der Aufgaben mit polaren Strukturen.

(528.935: 801.311) + (528.93/.94: 003.62)
PRAVDA, J.

Karteniiusserung, Kartensemiotik, Kartensprache - konzeptuale
Zusammenhiinge

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, Nr. 12, Seite
250-253, 2 Abb., Lit. 23

Gegenseitiger Zusammenhang von drei inhaltlich sich entwik-
kelnden Begriffen der theoretischen Kartographie: der Karten-
iiusserung, der Kartensemiotik und der Kartensprache. Dic
Kartensemiotik und die Kartensprache werden gegenwiirtig in
mehreren Weisen aufgefasst. Deswegen bestehen auch mehrere
ihre Deutungen.
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BUMBA, J.

Grossmasstiibige Karten in der Tschechischen Republik

Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992. Nr. 12. Seite
253-259,4 Abb., 5 Tab., Lit. 6

Analyse des physischen Zustandes der Katasterkarten und der
Z;.;teilungspliine. Arten der Grundkarten nach ihrer Entste-
hung. Einteilung der Grundkarten nach den Kartenarten und
nach Regionen. Andeutung der M6glichkeiten der Erneuerung
des Kartenoperats des Liegenschaftskatasters.

528.063: 528.21

BENEŠ, F.-HRABĚ, A.-OLEJNÍK, S.

Berechnung der Geopotentialunterschiede

Geodetický a kartografický obzor. 38, 1992, Nr. 12, Seite
260-263, I Abb., 2 Tab., Lit. 5

Ableitung der Berechnungsformeln fur die Ubertragung der
H6henunterschiede auf Geopotentialunterschiede fur die Be-
dingungen im Tschechoslowakischen einheitlichen Nivelle-
mentsnetz mit Anwendung der tschsl. gravimetrischen Karten
der Bouguer-Anomalien. Modifikationen fUr die Berechnung
im Vordruck. Testung der Ergebnisse.

528.235
CA60BA,51.

nJlaHOOble no.~HpHble cenl H nO.1HpHaH laCe'lKa

reOne3H'IeCKHH H KapTorpa<jJH'IeCKHH 0630P, 38, 1992,
NQ 12, CTp. 245-250, 5 pHC., J1HT. 13
nOJ15lpHble ceTH H 3aCe'lKH C HCnOJlb30BaHHe\1 OCHOB-

HblX cTaHUHH. Cnoc06bl 06pa60TKH nOJ1S1pHbIX CeTeH.

nOJ1S1pHble (paHoHHble) 3aCe'lKH C (npH60pHbl\IH) pac-

'1eTa\IH Ha CTaHUHSlX. npH\leHeHHe npHHUHna nepe-
JJ.BHlKHbIX CTaHUHH npH peweHHH 3aJJ.a'l C nOJUlpHbl\IH

CTpYKTypa"vIH.

(528.935: 801.311) + (528.93/.94: 003.62)
nPABLlA,51.

KapTorpaljJH'IeCKOe oblpalKeHHe, KapTorpaljJH'leCKaH
ceVlHOTHKa, HlblK KapTbl - KOHQenryaJlbHble COHlH

reo.ne3H'IeCKHH H KapTorpa<jJH'IeCKHH 0630p, 38, 1992,
NQ 12, CTp. 250-253, 2 pHC., J1HT. 23.
B3aH\IOCBSl3b Tpex pa3BHBaKllllHXCSI no CBOe\IY cOJep-

lKaHHKl nOHSlTHH TeOpeTH'IeCKOH KapTorpa<jJHH: KapTO-

rpa<jJH'IeCKOrO BblpalKeHHSI, KapTorpa<jJH'IeCKOH Ce\IHO-
THKH H S13blKa KapTbI. KapToce"vIHoTHKa H S13b1KKapTbl

B HaCTOSllllee Bpe"vISl nOHHVlaKlTCSI no-pa3HO\IY. nO'HO-

\IY cYllleCTByeT HeCKOJlbKO HX TOJ1KOBaHHIt.

912 (084.3-11) (437.1/2)
6YM6A,51.

KapTbl KpynHoro~lacwTa6a o l.(ewcKoň pecny6J1HKe

reOJe3H'IeCKHH H KapTorpa<jJH'IeCKHH 0630P, 38, 1992,
NQ 12, CTp. 253-259, 4 pHC., 5 Ta6., m1T. 6
AHaJ1H3 <jJH3H'IeCKOrO COCTOSlHHSIKaJaCTpOBblX KapT

H npoeKTHblX nJ1aHOB. BIIJJ.bl KapT 3e\leJ1bHbIX Y'laCT-

KOB COOTBeTCTBeHHO HX C03JaHHKl. PaC'I:leHeHl1e KapT

3e\leJ1bHbIX Y'lacTKoB B 3aBHCH\IOCTH OT BHJOB KapT

H perHoHoB. npenn0J10lKeHHe B03\lOlKHOCTll 06HoBJle-

HHSI KapTorpa<jJH'IeCKOH 3e\l;leKaJaCTpOBoH JOKY\leH-

Talllll1.

528.063: 528.21
6EHEW, <1>.-rPA6bE, A.-OJ1EI1HVlK, C.

PaC'IeT palHocTeň reonOTeHQHaJlOO

reOJe3H'IeCKHH H KapTorpa<jJH'IeCKHH 0630P, 38, 1992,
NQ 12, CTp. 260-263, 1 pHC., 2 Ta6., JIHT. 5
BblBOJ paC'IeTHblX ypaBHeHHH nJ1S1nepeBOJa HHBe;lHp-

HblX npeBblweHHH Ha pa3HOCTH reonOTeHUHa.l0B JJ1S1

YCJ10BHH 4eXOCJ10BaUKOH enHHOH HI1BeJ1HpHOH ceTH

npH Hcno.lb30BaHHH '1eXOCJ10BaUKHX rpaBH\leTpH'Ie-

CKHX KapT aHO"vlaJ1HH 6yre. nonpaBKH JJ1S1 paC'IeTa

B <jJ0P\IY;lS1pax. npOBepKa pe3Y"lbTaTOB.
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Polohové polárne siete a polárne
pretínania Ing. Jana Sabová, katedra meračstva a geofyziky

Baníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

vývoj a postupné rozširovanie funkčných schopnosti
totálnych stanic (elektronických tachymetrov, integro-
vaných prístrojov), najma na presné meranie uhlových
a dlžkových veličín, ako i vykonanie r6znych výpočtov
priamo na stanovisku, implikuje aj nové možnosti ich

~\
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\
\
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využitia pri rozširovaní a doplňovaní geodetických bo-
dových polí, resp. aj pri reaJizácii osobitných merač-
ských prác (vytyčovacie úlohy, deformačné merania
a pod.). V predloženej práci bude naznačených niekol'-
ko možností ich využitia na zhusťovanie lokálnych sieti
jednak s aplikácíou vyrovnávacích postupov, jednak
bez nich, a tiež možnosti polámych štruktúr v použití
princípu prechodných stanovisko

2.1 Všeobecne

Všeobecnú situáciu polámej sieťovej štruktúry, keď sú
na určenie nových bodov Pf' i E' < I, p) v danom priesto-
re k dispozícii dané body B1, .i E < I. h) (I. j. body so

známymi súradnicami v určitom súradnicovom systé-
me), ukazuje na obr. 1 (pre p = h = 3), pričom situácia
meraných prvkov na každom stanovisku (bode Pf) je
podl'a obr. 2. Poláma sieť, keďže sú v nej merané uhly
(smery) a dížky, má geodetický dátum definovaný vte-
dy. ak vieme pre sieť udať d 2: 3 dátumových paramet-
rov [5, 10) (napr. súradnice pripájacích bodov Bi). V sie-
ti sa vo všeobecnosti zmeria n prvkov, pričom spravidla
sa neopakujú merania už raz zmeraných dÍžok medzi
bodmi P,. Tiež nebude vždy vhodná situácia na realizá-
ciu všetkých zámer z bodov P;, ale je potrebné, aby
z každého bodu P; bol i vykonatel'né aspoň dve zámery
na body Bn. Aj za uvedených okolnosti vzniká však
vždy situácia na meranie: n > k = 2p. kde k je počet
hl'adaných parametrov siete (súradníc určovaných bo-
dov P,).
Matematický model vyrovnania polámej siete, vy-

chádzajúc z Gaussovho-Markovho modelu (GMM), bu-
de mať obvyklú formu

v= Adc* - dl,
:E/ = ,U'QIo

s normálnymi rovnicami

(A7Q/A) dc* - ~rQlldl = O (2)

a s obvyklým významom maticových prvkov [10). Vše-
obecná konfiguračná matica A uvažovaná pre celú sieť
(všetky body P; BJ má rozmer n x 2(p + b) a jej prvky
sú určené ako parciálne derivácie modelových rovnic
typu

dl I = ~(Xi - x,)' + (.I'I - y,y .
OJ;II+ 1= arctg{(YI_ 1- yY(xl+ 1- xJ) (3)

- arctg{(Yi - YI)/(X1 - x,)).

Vyrovnané súradnice bodov P, sú

dc* = (AJQ/A) A1Q{-ld/, c* = CO + dc* (4)

a k nim prislúchajúca matica kofaktorov

Q~ = (AJQ/1A)-,

resp. kovariančná matica

:E:"= {V{QI1V/J1Q~ (5)

dáva potrebné prvky pre charakteristiky presnosti c*,
resp. pre výpočty charakteristik polohovej presnosti bo-
dov P,.
Podl'a prijatia, resp. vol'by dátumu polámej siete bu-

de mať matica A r6zne štruktúry a model (I) polámej
siete odpovedajúce formy (druhy) a postupy vyrovna-
nia.

') v pripade. že z hodu ~ hude možnú len zúmera na jeden hod H"
\znikú neurčilosť \ určeni P,. a lým aj konťiguračn)' defekl prc sieť
[5. 10].

1992/245
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2.2 Vazbové poláme siete

Ak pre dátum siete mažeme prijať D > d = 3 dátumo-
vých parametrov, t. j. ak v sieti budeme mať b = D/2
dátumových bodov Bi s "pevnými súradnicami", matica
A nadobudne štruktúru A' a táto bude mať len 2p
stÍpcov pre prvky odpovedajúce len určovaným bodom
Pi• Bude teda n> 2p = k, hodnosť matice rk(A) = k
a k x k matica N = A7Q,lA bude nesinguláma a v (4)
miesto všeobecnej inverzie N - možno písať N -I. Podl'a
posúdenía presností dátumových parametrov (dátumu)
a ich vplyv na vektor odhadov c*, vyrovnávajúcu pro-
cedúru je možné realizovať ako štandardnú (dátum bez
chýb), eficientnú (vplyv presností dátumu na c* a On,
resp. ako poloeficíentnú (vplyv presnosti dátumu na
On [12].
Vyrovnaníe polámej siete tohto druhu, keď

D - d"* O dátumových parametrov vytvára v celom
procese spracovania závazné podmienky, vazby, možno
označiť za vazbové vyrovnanie (vyrovnanie vazbovej
polámej siete). Vyrovnaníe sa maže uskutočniť príro-
dzene s použitím len minimálneho počtu dátumových
bodov Bi, t. j. pri b = 2, ktoré sa z celkovej množiny bo-
dov B1 v sieti vyberu podl'a vhodných hl'adísk.

2.3. Bezvazbové poláme siete

Ak pre dátum polámej siete príjmeme len D = d (= 3)
dátumové parametre, t. j. ak v sieti vezmeme pre definí-
ciu dátumu napr. D = 3 súradnice dvoch bodov B1 z cel-
kovej ich množiny, ktorá je k dispozícií pre sieť, mati-
ca A získa v tomto prípade tvar A" a bude mať
2p + (2b - 3) stÍpcov, pre prvky odpovedajúce určova-
ným bodom Pi a tým bodom Bi, ktoré sa nevezmú za dá-
tumové body (3 stÍpce pre 3 súradnice dvoch vhodne
vybraných dátumových bod ov sa v matici A škrtnú).
Vyrovnaním sa tedy určí (2p + 2b - 3) x I vektor dc*,
resp. c* a príslušné matice O~, ~7, pričom aj v tomto
prípade zostáva situácia n> (k + 2b - 3), rk(A") =
= k + 2b - 3) a (k + 2b - 3) x (k + 2b - 3) matica N
ako nesinguláma.
Vyrovnanie polámej siete tohto druhu, keď číslo D

predstavuje minimálny nutný počet dátumových para-
metrov na to, aby dátum siete mohol byť definovaný
a vzhl'adom naňho sieť vyrovnaná, t. j. keď bude pre
sieť D - d = O vazieb, maže sa označiť ako za bezva z-
bové vyrovnanie polámej siete (vyrovnanie bezvazbovej
siete ).

2.4 Vol'né polárne siete

Ak v polámej sieti nezohl'adníme pre Jej vyrovnanie
žiadny z b bodov Bi ako dátumový bod, resp. ich súrad-
nice ako dátumové parametre, teda bude D = O, D < d.
Matica A bude mať rozmer n x 2(p + b) a súradnicové
doplnky dc* sa vyrovnaním určía pre všetky p + b bo-
dy Pi, B1 siete. V tomto prípade bude tiež n> 2(p + b),
ale rk(A) = rk(N) = r < 2(p + b), r = 2(p + b) - d, t. j.
matica N bude singulárna. V takomto prípade, keď pre
vyrovnanie siete matica N, resp. normálne rovnice sú
singulárne, riešenie je možné niektorým zo známych
postupov [10, 13], napr. dátumovými rovnicami
G'dc* = O, t. j.

v= Adc* - dl,
0= GTdc*,

dp1B2
-~B

CJB2P1P3 2
dp1P3

kde dátumová matica G (Jacobiho matica zobrazeni a)
je štrukturálne známa a platí pre ňu AG = O, NG = O
[5]. K rozšírenému funkcionálnemu modelu (6) prislú-
chajú normálne rovnice

Ndc* + Gk - ATO,ld/= O,
GTdc* = O,

ktorých riešením plynie

resp.

dc* = 07A7Q,ld/= N-1ATO,ld/, c* = CO + dc*,(S)

ako aj

~7 = {vTO;lv/(n- k+ d)}07· (9)

Vyrovnanie siete tohto typu sa nazýva vol'ným vyrov-
naním polárnej siete (vyrovnaním vol'nej polárnej siete)
so všetkými vlastnosťami spracovania vol'ných geode-
tických sieťových štruktúr [5]. Dátum vol'nej siete je de-
finovaný známou maticou G, pričom ako dátumové bo-
dy sa mažu použiť všetky body siete v počte p + b, resp.
ich približné súradnice alebo len časť bodov siete v po-
čte m, pričom d s; ms; (p + b).

3.1 Všeobecne

V prípade bodového pol'a, keď je počet bodov b = 2
(alebo b> 2) a určuje sa jeden nový bod P (prípadne
dvojica P" P, + I), mažeme hovoriť o polárnom pretínaní
(obr. 3). Pri takýchto pretínaniach aj pri minimálnom
počte b = 2 bodov BI' vždy bude tiež n > k, (3 > 2
v prípade merania uhlov a 4 > 2 v pripade merania
smerov) a súradnice bodu P je možné určíť:

vazbovým vyrovnaním v zmysle state 2.2, keď pri
b = 2 bude mať matica A rozmer n x 2 a pre 2 x 2
maticu N platí rk(N) = 2 = k,
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s použitím jednoduchých sposobov výpočtu súrad-
níc bodu P, ako napr. metódy rajónov, dÍžkového
pretínania, pomocných súradnicových systémov,
uhlového pretínania napred a pod. [2, 3, 4, 7, 9, II]
(t. j. bez exaktného vyrovnávacieho postupu), pri-
čom riešenie je možné spravidla realizovať dvoj-
a viacnásobne (s inými nameranými veličinami), čo
poskytuje možnost' kontrol a približného vyrovnania
súradníc priemerovaním. Tieto sposoby riešenia sú-
radníc bodu Pmajú pozostávat' z takých čiastkových
matematických krokov, ktoré by vedela realizovať aj
použitá totálna stanica na bode P hned' v teréne,
vačšinou pomocou interných štandardných progra-
mov zabudovaných v mikroprocesorovom systéme
prístroja. Pre mnohé geodetické úlohy výpočet sú-
radnic bodu P "na mieste" má vel'ký význam.

Z možných metód jednoduchého výpočtu polárneho
pretínania, realizovatel'ných bezprostredne v priebehu
merania súčasnými totálnymi stanicami, v d'alšom uve-
dieme metódu rajónového pretínania ako nosnú
a z d'alších metód napr. sposob pomocou transformá-
cie.

3.2 Polárne pretínanie rajónmi

Majme situáciu bodov BI, B" P podl'a obr. 3 so známy-
mi súradnicamí bodov BI, B, v systéme lp(O; xy) a s me-
ranými prvkami dl, d" WI" takže v trojuholníku BI, B" P
(obr. 3) sú známe štyri prvky: okrem meraných veličin
dl, d" WI' ešte zo súradníc bodov BI, B, určená dížka dl'.

Výpočet súradníc XI" Y/, dvojnásobnou rajónovou záme-
rou možno riešiť nasledujúcimi krokmi:
1. výpočet d;, = {d~ + d~ - 2dl d2cos wd 1/2 a porovna-

nie s dl2 = {(X, - XI)2 + (Y2 - YI)2} 12 (kontrola správ-
nosti merania).

2. výpočet uhlov al, a" O"B]B,.
3. výpočet súradnic bodu P rajónmi

XPIII = XB] + d1cos(O"B]B, + al)
YPII) = YB] + dlsin(O"B]B, + al)
XP(2) = XB, + d,COS(O"B,B] + a2) (10)
YPI21 = YB, + d2sin (O"B,B] + a2)
X = (XPilI + xp(2)I2, Y = (YPII) + yp(2))I2.

Príklad 1: Na dva dané body BI (XI = 1518,013,
YI = I 535,007), B2 (X2 = I 380,021, .h = I 640,032) v sú-
radnicovom systéme lp(O; xy) z bodu P boli mera-
né prvky: dl = 200,224 m, d2 = 100,052 m, W1, =
= 60°00'08". Je potrebné určit' súradnice XI" YI'
V použitom systéme. V zmysle postupu máme:
1. dl, = 173,413 m, d;, = 173,413 m; 2. a

l
=

arcsin{d,sin wl/dd = 29°58'48": a, = 90°00'14":
3. XPII) = 1319,409, YPIII = 1560,429; XPI'I = 1319,409,
YPI'I = I 560,429.

V prípade troch bodov BI, B" B3 (obr. 3) a rea!izácie
merania na B3 trojuholník B" B3, P, v ktorom sú známe
opať štyri prvky a teda na výpočet polohy bodu Pm6že-
me použit' aj v tomto trojuholníku dve rajónové zámery
analogickej štruktúry ako (10), t. j. súradnice Xp a YP ur-
číme ako aritmetický priemer zo štyroch hodnot.

Naznačený postup sa m6že použiť zrejme aj v prípa-
de b-násobných rajónových zámer (z BI' j = I, 2, ... h
bodov), t. j. h-násobného polárneho pretínania rajónmi.

Tento postup určeni a bodu P možno deklarovať aj
ako pretínanie napred, resp. viacnásobné pretínanie na-
pred (z bodov BI' j > 2) bez výpočtu dÍžok dB/po

3.3 Polárne pretínanie metódou
transformácie

Na výpočet súradníc bodu P v systéme súradnic
lp(O: xy) použime pomocný systém lp'(P; x'y') umiest-
nený do bodového pol'a podl'a obr. 3. V systéme lp' sú-
radnice bodov BI, B, a Pbudú

BI(x~] = dl, y~] = O)
B2(X~, = d,cos WI,' y~, = d,sin wi2l
P(x~ ~ O, y~ = O). -

Potom pomocou homologických bodov BI a B, vieme
napísať transformačné rovnice pre lp' -'> lp

- r' l l J
. ~] Xp

XS1 V"t= .
- y~,' a = C?S E

x~, h = Sin r:
(12)

a z ktorých vektor transformačných parametrov určíme
podl'a
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Príklad 2: V pomocnom súradnicovom systéme
q/(P; x") definovanom v zmysle obr. 3 súradnice
bodov Bh B2 a P budú: Bj(x~] = O, y~] = O),
Bz(x's, = d2cos (Ú12, y~, = d2sin (Ú\2), P(x~ = O, y~ = O).
Merané prvky a súradnice BI, B2 v systéme tp(O; xy) sú
tie isté ako v príklade 1. Vektor c a matica T budú:
cT = [l 518,013 1535,007 1380,021 1640,032],

[

1 O 200,224 O J
O 1 O 200,224

T = 1 O 50,014 - 86,654
O 1 86,654 50,014

a z rovnice (13) vektor transformačných parametrov
fT = [1 319,409 1 560,430 0,991 908 - O,126 97], kde prvé
dva komponenty predstavujú Xp, Yp. .

3.4 Presnosť v polohe určovaného bodu
(stanoviska)

Presnosť polohy určovaného bodu P móžeme charakte-
rizovať róznym spósobom, napr. príslušnou konfigurač-
nou elipsou, ktorej geometrické parametre a, b, CJ" sa
počítajú podl'a známych vzťahov [10]. Kovariančné
prvky na ich výpočet sa vyšetria na základe použiti a zá-
kona o prenášaní kovariancií pre funkciu

Cp = [xp] = [fX(ro, d, )] = f(f, ... ),
YP fy(ro, d, )

resp. jej linearizovaný tvar

Cp = j(f, ...) + Fdl,

kde I, je známa kovariančná matica meraných prvkov.
Vektorová funkcia f(/, ... ) je u jednotlivých metód pri-
rodzene tiež známa, napr. pre metódu pretínania rajón-
mi (b = 2) bude

f(/, ... ) =
= [{(XB] + djC~S(CJI2 + al)) + (XB, + d2c?s(CJ21 - a2»}I2J,

{(YB] + dlsm(CJl2 + aj)) + (YB, + d2sm(CJ21 - a2))}/2

kde napr. aJ = arcsin( d2sin (ú12/ d12) atď.

Azda najrozšírenejšie použitie polárneho pretínania
móže byť realizované v rámci uplatnenia metódy mera-
nia s prechodnými stanoviskami (body bez stabilizácie)
vo všetkých tých oblastiach a na všetky tie ciele, pre
ktoré sa tento princíp určovania a vytyčovania bodov
hodí. Použitie polárneho pretínania s prechodnými sta-
noviskami pri určovaní bodov je možné aj s vyrovnáva-
cím postupom spracovania meraní (GMM) aj bez neho.

4.1 Určenie bodov polárnym pretínaním
s prechodnými stanoviskami
a s vyrovnaním

Majme v záujmovom priestore napr. b = 2 bodov Bj so
známymi súradnicami ap = 4 bodov Pí' ktorých polo-
hu chceme určiť, a jedno prechodné stanovisko 5, od-
kial' sa vykonajú všetky merania vhodnou totálnou sta-

nicou (obr. 4). Pre túto situáciu, ale aj pre najjedno-
duchšiu možnú meračskú figuráciu (keď b = 2, p = 1),
platí n > k, tedy určenie bodov Pí je vždy možné vyko-
nať na základe sprostredkujúceho vyrovnávacieho mo-
delu, pričom zrejme pójde o vazbové vyrovnanie, ktoré-
ho matematický model je

v = Adc* - dl,
I:, = CJ6Q,

dc* = (ATQ,IA)-IATQ,ld/, c* = Ci + dc*,
I~= {vTQ,lv/(n - k)}Q~

a posúdením polohovej presnosti bodov Pí príslušnými
konfidenčnými elipsami.
Pre tento postup móžeme uvažovať rózne situácie

z hl'adiska množstva jednotlivých bodov P, a S""
m E (1, h). Riešenie v jednotlivých prípadoch sa liši
predovšetkým štruktúrou a rozmermi konfiguračnej ma-
tice A. Ak napr. v situácii na obr. 4 chceme určiť len bo-
dy Pí, n x 8 matica A bude obsahovať 8 stÍpcov odpo-
vedajúcich parciálnym deriváciám podl'a súradníc bo-
dov Pí' Ak zároveň chceme určiť aj súradnice stanovis-
ka S (ak je to z róznych dóvodov výhodné alebo potreb-
né), 8 stlpcov matice A sa rozšíri o ďalšie dva stlpce
s parciálnymi deriváciami podl'a súradníc bodu S. Ak
budeme určovať len jeden bod P, matica A bude mať
rozmer n x 2. V prípade, že použijeme h prechodných
stanovísk (zvýšenie presnosti, meračské kontroly)
a chceme určiť aj ich súradnice, k počtu 2p stÍpcov mati-
ce A pribudne ďalších 2h stÍpcov, takže matica A bude
typu n x 2(p + h). V každej situácii matica N bude ne-
singulárna.

4.2 Určenie bodov polárnym pretínaním
s prechodnými stanoviskami
bez vyrovnania

Takéto situácie budú predstavovať určenie len jedného
bodu Pi' prípadne dvojice nových bodov Pí, Pi+ I' Na
ukážku niektorých možných postupov vezmime na
obr. 4 jen bod Pí' ktorého súradnice máme určiť na zá-
klade meraných prvkov: dl' d2, dsP]' (Úh (Ú12(prípadne aj
(úz).
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Pri metóde polárneho pretínania rajónmi je možné
postupovať takto:
I. z nameraných prvkov sa určia dížky

dB, P, = {d~ + di·p, - 2d] d,p,cos OJ]}]n,
dB,p, = {d~ + d',p, - 2d,dsp,cos(0J], - OJ])}l';

2. vypočítajú sa v trojuholníku B] B,P] uhly a], (3,
a smerník aB,B,;

3. súradnice xP" YP, sa urči a dvojnásobným rajónom
z bodov B] a B,

Xp"" = XB, + dB,p,cos(aB,B' - aj)
YP"" = Ys, + dB,p,sin(aB,B,' - aj)
xP"" = XB, + dB2P,COS( aB'B, - (3,) (16)
YP"" = YB, + dB,p,sin(aB:B, - f3:.)
xP, = (xp"" + xp",,)/2, YP, = (YP"" + yp",,)/2.

Príklad 3: V sústave <p(0; xy) sú dané body B], B, so
súradnicami ako v príklade I. Na bode 5 (prechodné
stanovisko) boli merané prvky na B], B, a bod p], ktoré-
ho súradnice je potrebné určiť: d] = 200,224 m, d, =
= 100,052 m, d<;p, = 200,007 m, OJ] = 40°00'24",
OJ], = 60°00'28". V zmysle postupu máme:
I. ds,p, = 136,909m, dB,p, = 111,377m;
2. aS,B' = 142°54'32", a/2 =

arctld ~(s - b)(s - c)/ s(s - a)} = 16°57'56", analo-
gicky (3,= 52°05'33";

3. xP"" = 1487,695, YP"" = 1668,517; xP"" = 1487,694,
YP'l21 = I 668,517.

,Iné možné riešenie spočíva v tom, že po vypočítaní
dlžok dB,p, a ds,p, súradnice bodu p] sa určia dlžkovým
pretínaním z bodov B] a B, podl'a známeho postupu
a vzťahov.

Ak máme záujem určiť okrem p] súčasne aj súradnice
stanoviska 5, mažeme postupovať napr. takto:
I. na základe nameraných prvkov dl, dl, dsp" OJ], O)],

(príp. úJc) sa vypočítajú prvky dl"~ a;, {3; (obr. 4),
podl'a state 3.2 sa určia súradnice stanoviska 5;

2. dvojnásobným rajónom z bodu 5 vzhl'adom na B]
a B, podl'a

XP"" = Xs + dsp,cos(a<;s, + OJ])
YP"" = Ys + d,p,sin( a.loS,+ OJ])
xP"" = Xs + dsp,cos( a,oB, - úl,)
.vP'121 = Ys + d'P,sin( aSB' - (úJ

sa určia súradnice bodu p] a z nich aritmetické prie-
mery ako výsledné súradnice.

Príklad 4: V zmysle naznačeného postupu pre súradni-
ce xPp YP, postupne máme: I. Výpočet súradníc bodu 5
pre danú situáciu, pre body BJ, B, a namerané veličiny
je uvedený v príklade I. 2. Podl'a (17) potom bude:
xP"" = 1487,694, YP"" = 1668,517; Xp'12' = 1487,694,
YP"2' = I 668,517.

Tiež je možné uvedený výpočtový postup modifiko-
vať tak, že po výpočte súradníc bodu 5 vypočítajú sa
dížky dB,p" dUl' uhly a, {3a dvojnásobným pretínaním
napred uhlaml z bodov B]s a B,S sa štvornásobne určia
súradnice bodu p] a ich aritmetické priemery ako vý-
sledné súradníce.

SÚ prirodzene možné aj iné varianty, resp. iné postu-
py výpočtov takého druhu a štruktúr, ktoré možno vy-
konať na stanovisku 5 priamo pomocou príslušných
štandardných vnútorných programov totálnych staníc.
Niektoré riešenie, ktoré by vyžadovali aplikáciu osobit-
ných výpočtových vzťahov (nezahrnutých do programo-
vého vybaveni a prístrojov), bude zrejme možné použiť
len s taký mi elektronickými tachymetrami, ktoré sú vy-
bavené vonkajšou malou výpočtovou technikou.

Presnosť určovaného bodu p] (resp. dvojice bodov p],
Pc) možno opisať raznymi charakteristikami, ktoré zís-
kame z prvkov kovariančnej matice L,p, typu (15), ktorú
aj v tomto prípade získame pomocou zákona o prenáša-
ní kovariancií pre príslušnú vektorovú fUllkciu
cp, = f(l, ... ), t.j. vzťahy (16) a (17).

4.3 Určenie bodov v nepolárnych sieťach
polárnymi štruktúrami

Zaujímavé možnosti poskytuje polárne určovanie ta-
kých bodov z prechodných stanoví sk, ktoré boli založe-
né tak, že mažu tvoriť polygónové štruktúry alebo trigo-
nometrické štruktúry (obr. 5, množina bodov P', resp.
P). Ak z ekonomických, technických alebo organizač-
ných davodov je nevhodné, resp. nemožné tieto body
určiť v príslušných štrukturálnych formáciách, z pre-
chodných stanovisk 5 vieme určiť súradnice týchto bo-
dov, a potom výpočtami aj ďalšie ich prvky, t. j. dížky,
smerníky, uhly ("nepriamo merané" prvky v polygono-
metrických, resp. trigonometrických štruktúrách). SÚ-
radnice bodov P', resp. P aj v týchto prípadoch možno
určiť jednoduchými postupnii, vazbovým vyrovnaním,
alebo ak určené súradnice budeme považovať za pri-
bližné súradnice, aj vol'ným vyrovnaním.

Polárne štruktúry, či v sieťových formách (poláme sie-
te) alebo v geometrických formách pretínaní (poláme,
rajónové pretínanie) s použitím totálnych staníc pred-
stavujú v súčasnosti popri trigonometrických a polygo-
nometrických meračských štruktúrach významné metó-
dy a technológie pri zakladaní a rozširovaní bodových
polí v súvislosti s celým radom raznych druhov geode-
tických prác. Vďaka funkčným schopnostiam súčas-
ných elektronických dial'komerov je možné na trigono-
metrickom principe určovať aj výšky bodov, t. j. riešiť
trojrozmerné siete malých rozsahov a trojrozmerné pre-
tínania. S použitím principu prechodných stanoví sk,
poláme štruktúry umožňujú ich efektívne aplikácie
v každej geodetickej a fotogrametrickej činnosti.
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Mapové vyjadrovanie, mapová
semiotika, mapový jazyk
konceptuálne súvislosti

V súvislosti s intenzívnym rozvojom teoretického mysle-
nia v kartografii, ktorý prebieha v poslednom dvadsať-
ročí, vzniká vel'a nových pojmov. Sám osebe tento fakt
neprekvapuje, je to pozitívny jav. Je však sprevádzaný
niektorými nedostatkami, ktoré vyplývajú, okrem iného
aj z toho, že rozne nové pojmy, hlavne pojmy z jednej
teoretickej koncepcie (oblasti) sa dostávajú do konfron-
tácie s pojmami z inej teoretickej koncepcie (vrátane
pojmového arzenálu klasickej kartografie). Z takejto
konfrontácie a zamieňania si pojmov vznikajú nezried-
ka nesprávne interpretácie a nesprávne logické závery.
AJ<.niekto tvrdí, že mapa je znak [3], alebú že mapový
jazyk je prirodzený jazyk [2], je zrejmé, že tu máme do
činenia s pojmami z roznych koncepcií a z roznych kon-
cepčných oblastí.
Podobné nedorozumenia vznikajú pri chápaní a ná-

sledne aj pri myšlienkovom narábaní s pojmami-ter-
mínmi "mapové vyjadrovanie", "mapová semiotika"
a "mapový jazyk" - najma keď sa používajú v roznom
myšlienkovom prostredí a nezávisle jeden od druhého.
Avšak v každej situácii, v ktorej sa dostanú tieto pojmy
do kontaktu, treba vedieť medzi nimi rozlišovať, treba
vedieť aký je medzi nimi vzťah.

Vyjadrenie je slovný alebo iný prejav [4], je to vyslove-
nie, znázornenie alebo stvárnenie nejakej myšlienky
(pojmu, významu, správy a pod.). Vo všeobecnosti je
známe, že prirodzený jazyk, ktorý sa považuje za naju-
niverzálnejší dorozumievací prostriedok, v skutečnosti
nie je až natol'ko univerzálny, aby sa ním dalo vyjadriť

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

(resp. aby sme s jeho pomocou vyjadrovali) úplne všet-
ko, čo potrebujeme vyjadriť. Určité veci (stavy, žela-
nia ... ), ako je známe, vyjadrujeme pohybmi rúk, resp.

o
PEZINOK

"oo•....~
48"00'

Obr. 1 Príklad minimálnych podmienok na to, aby sa ne-
jaké grafické vyjadrenie mohlo považovat' za mapové:
a - jeden konvenčný znak a súradnicová sieť nejakého
matematicko-kartografického zobrazenia (poloha sidla
v mierke 1:1 000000), b - dva konvenčné znaky (ich po-
zícia vyjadruje nielen vzdia1enost' medzi nimi. ale sú('asne
i mierku 1:500 000 a smerv svetových strán ..existuje však
potenciálna možnost' tvaróm. vel'kost'ou. farbou signatúr
a typom písma názvov vyjadriť ešte aj rózne charakteristi-

ky sídiel)
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Obr. 2 ~')jadrenie mapou ako ce/kom (fragment mapy re-
centnl'ch vertiká/nych pohybov Západnl'ch Karpát pre

epochu 1926~1952)

inými časťami tela, alebo aj celým svojim správanim,
výrazmi tváre, raznymi zvukmi, raznymi výrazovými
prostriedkami, skrátka všetkým tým, čomu hovoríme
všeobecne známe (široko známe) alebo konvenčné (v
užšom kruhu dohovorené) znaky.
Ak vyjadrovanie chápeme ako akékol'vek prejavenie

myšlienky, potom mapové vyjadrovanie treba chápať
ako rovinné zobrazenie (resp. prevažne rovinné zobra-
zenie, pretože v kartografii sú známe aj nerovinné zo-
brazenia) objektov, javov a ich vlastnosti pomocou zna-
kového systému mapy (mapového jazyka).
Fakt, že sa vyjadrujeme jednotlivými mapovými

znakmi (obr. I), alebo mapou ako celkom (obr. 2), je
evidentný. Jednotlivé mapové znaky (skupiny znakov
i mapa ako celok) majú vyjadrovacie vlastnosti, schop-
nosti vypovedať čosi o reálnych či abstraktných objek-
toch a javoch. To, čo vypovedajú sa v raznych myšlien-
kových koncepciách nazýva razne: napr. v logike je to
"obsah pojmu", v semiotike je to "význam znaku"
a svoje definicie pre to čo je označované (denotát, signi-
fiant) majú mnohé ďalšie disciplíny (lingvistika, mate-
matika atď.). Ale "obsah znaku" a "význam znaku" nie
sú vždy totožné kategórie. Rozdiely medzi nimi prame-
nia jednak z ich podstaty a jednak z príslušnosti k ,,5VO-

jej" koncepčnej oblasti.
Nedorozumenia vyplývajúce z myšlienkového nará-

bania s týmito kategóriami by sa do istej miery dali ilu-
strovať príkladom (že nie je význam ako význam): kon-
venčný význam cestnej značky "na ceste sa pracuje" je
iná kategória v porovnaní s "významom" (zmyslom,
účelom) tej istej značky, ale umiestnenej na mieste kde
sa nepracuje.
V podstate je preto termín "mapové vyjadrovanie"

obsahovo širší v porovnaní s termínmi "mapová semio-
tika" a "mapový jazyk".
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Vďaka počítačovému (najma displejovému-pixelové-
mu), fotogrametrickému (najma fotostereoskopické-
mu), holografíckému a ďalším druhom fiktívne objemo-
vých máp, kinetických či iných špecifických máp, vo
vzťahu k nim nemažeme hovoriť len o grafickom vyja-
drovaní a nemažeme vystačiť len s kategoriálnym apa-
rátom platným pre grafickú semiotiku, typu napr. Berti-
novej grafickej semiotiky [I]. O mapovej semiotike tre-
ba uvažovať ako o zložitejšej než grafickej záležitosti.
Rozlišujeme minimálne dve chápania mapovej se-

miotiky:
Prvé chápanie:
Mapová semiotika je súbor názorov na mapu z hl'adis-
ka kategórii a štruktúrnych úrovní klasickej semiotiky,
t.j. rozlišovanie trojice kategórií objekt~význam--ma-
pový znak, rozlišovanie znakového systému (len ako sy-
stému znakov, nie však ešte ako jazyka) a rozlišovanie
štruktúrnych úrovní semiotiky, t.j. sémantiky, syntakti-
ky a pragmatiky mapového znaku, systému mapových
znakov.
Druhé chápanie:
Mapová semiotika je súbor názorov na mapu z hl'adis-
ka kategórií a štruktúrnych úrovní novodobej semioti-
ky. Oproti klasickej semiotike je rozdiel v tom, že na
znakový systém mapy sa nazerá ako na jazyk mapy,
k trom štruktúrnym úrovniam klasickej semiotiky sa
pridáva ešte štvrtá - sigmatika - a sú aj niektoré ďal-
šie rozdiely.
Tým však rozdiely v chápaní mapovej semiotiky ne-

končia. Problém je v tom, že existuje niekol'ko znako-
vých teórií a škal semiotiky, čo potvrdzuje aj J. Trabant
[podl'a 20]. Preto existuje aj viac variantov prvého i dru-
hého chápania mapovej semiotiky. Všetky varianty na-
pr. novodobej semíotiky vyplývajú okrem iného aj z to-
ho, aké členenie semiotiky sa považuje za autoritativne.
aká jazyková koncepcia sa berie do úvahy a pod. Len
jazykové koncepcie mapy sú v súčasnosti známe najme-
nej tri [14] ucelené (neucelených je ešte viac).
O tom, že v obsahu pojmu (termínu) "mapová semio-

tika" nie je všetko jasné svedčí aj usporiadanie Medzi-
národného korešpondenčného seminára [16], v\,i<:d-
kom ktorého sú dvojjazyčné zborniky s názvom KAR-
TOSEMIOTlK/KARTOSEMIOTlKA. Prakticky všet-
ci autori vedecko-diskusných článkov v týchto zborní-
koch sa názorovo zhodli v tom, že kartosemiotika
(=mapová semiotíka) je oblasť poznania na styku semi-
otiky a kartografie, ktorá sa zaoberá problematikou ma-
pového znaku a mapového znakového systému.
To je však len širšie, všeobecnejšie vymedzenie ma-

povej semiotiky. ktoré inklinuje k jej prvému (klasické-
mu) chápaniu. V jej užšom (konkrétnejšom) chápaní
medzi mnohými kartografmi existujú rozdiely. ktoré sú
dokonca dosť značné a prejavujú sa najma vo vzťahu
k mapovému jazyku: jedni chápu mapovú semiotiku
širšie, druhí rovnocenne a tretí dokonca užšie ako ma-
pový jazyk.

Jazyk [podl'a 4] je sústava vyjadrovacích znakových
prostriedkov istého spoločenstva, ktorému slúži ako ná-
stroj myslenia, prostriedok dorozumievania a ukladania
poznatkov.
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Už niekol'ko rokov, vlastne viac ako dve desaťročia,
robia sa pokusy vyriešiť centrálny problém mapovej se-
miotiky (chápanej aj ako aplikácie semiotiky na karto-
grafiu) - vypracovať teoretickú koncepci u mapového
jazyka. Podl'a nášho názoru jeden z najúspešnejších za-
čiatkov mal L. Ratajski [17]. Ako prvý sa dopracoval
k mapovým morfémam (ako elementárnym zložkám
mapového znaku) a načrtol aj prvé dva varianty jednej
morfografickej (gramatickej) operácie, konkrétne kom-
pozicie mapového znaku. Na jeho prístup a sp6sob na-
zerania sme nadviazali my [12] a jeho inšpirujúce myšli-
enky sme využili na vypracovanie grafematicko-morfe-
matickej koncepcie mapového jazyka, v systéme ktoré-
ho rozlišujeme štyri jazykové roviny: signiku, morfogra-
fiu, syntax a štylistiku [13, 15]. Iným sp6sobom pristu-
poval k riešeniu danej problematiky A. A. Lutyj [5, 6, 7],
ktorý si predstavuje jazyk mapy členený na tri subsysté-
my (subjazyky): polohový, obsahový a názvový. Treťou
je koncepcia "mapového symbolizmu" H. Schlichtman-
na [18, 19], v ktorej sa venuje hlavná pozornosť znaku,
jeho stránkam a syntaxi znakov. Podrobnejšie sme sa
týmito tromi koncepciami (ako aj zhodami a nezhoda-
mi medzi nimi) zaoberali v referáte na 14. konferencii
ICA (lnternational Cartographic Association) v Buda-
pešti [14].
Okrem týchto troch ucelených koncepcií existuje ešte

niekol'ko pokusov o vypracovanie ďalších koncepcií,
ktoré sa snažia nájsť a vysvetliť systematizáciu v mapo-
vom vyjadrovaní. Tak napr. L. Nebeský (v niektorých
prácach spolu s B. Palekom) sa pokúsil o vysvetlenie
mapovej semiózy z pozície teórie grafov [8, 9, 10, 11].
Rozlišoval na mape pozdÍžne, priečne a neutrálne "tká-
ně", pričom tak ako Lutyj videi v mape dve úrovne: ob-
sahovú a polohovú. A. Wolodtschenko sa od roku 1985
zas a zaoberá syntaktickou stránkou pixelového obrazu
mapy, pričom na hierarchický systém pixelov nazerá
ako na syntaktický (syntakticko-sémantický) systém
jednotiek mapy [21, 22, 23].

Všetky tieto koncepcie a pokusy o koncepcie dosved-
čujú, že o mapovom jazyku toho síce vieme vel'a, ale
s určitosťou stále ešte nevieme povedať čo to je. Nevie-
me ktorá koncepcia je správna a či v6bec niektorá
z nich je správna. Nevieme ani to, či má byť len jedna,
alebo m6že byť viac koncepcií mapového vyjadrovania
(mapového jazyka). Taktiež nevieme, či v termíne "ma-
pový jazyk" výraz "jazyk" m6že ostať, pretože skoro
všetci lingvisti a mnohí filozofi tvrdia, že existuje len je-
den jediný jazyk, a to je prirodzený jazyk (nezáleží na
národnosti). S jeho pomocou myslíme a vyjadrujeme sa
(poznávame a komunikujeme), a preto všetky ostatné
tzv. formálne, operačné či iné jazyky nie sú jazykmi, ale
sú niečím iným čo nedosahuje takú gnozeologicko-ko-
munikačnú úroveň (i rozšírenosť), akú má prirodzený
jazyk. Toto tvrdeníe je dobré pamatať si, ale netreba sa
ho obávať natol'ko, aby nám zvazovalo ruky. Ak sa po-
darí zistiť a sformulovať ešte viac d6kazov o tom, že aj
mapový jazyk funguje na rovnakých základných princí-
poch ako prirodzený jazyk, situácia sa zmení. Kým sa
tak stane je lepšie považovať termín "mapový jazyk" za
pracovný. Nehl'adiac na to však tušíme, cítime obsah
tohto pojmu, takže jeho pracovný charakter nám v6bec
nemusí prekážať pri jeho používaní a pri prehlbovaní
poznatkov o ňom samom. To, čo o ňom vieme nám sta-
čí na to, aby sme mohli povedať, že termín "mapový ja-
zyk" je užší ako termín "mapové vyjadrovanie".

Vo vzťahu k termínu "mapová semiotika" si ho m6-
žeme vysvetl'ovať tromi spósobmi: širšie, rovnocenne
alebo užšie, pričom užšie vysvetl'ovanie móže mať naj-
menej dva varianty:
- termín "mapový jazyk" je celým svojim obsahom

podriadený termínu "mapová semiotika",
- termín "mapový jazyk" je síce užší, ale jeho obsah je

len sčasti semiotický, pretože z ďalšej časti je filozo-
ficko-logicko-Iingvistický. Z filozofie je v ňom zastú-
pená najma časť vyplývajúca z teórie odrazu, z logi-
ky - časť týkajúca sa sémantickej logiky (pojmo-
tvorného procesu a logického usudzovania) a z lin-
gvistiky - časť týkajúca sa usporiadanosti (organi-
zácie) jazykového systému. Možno, že niekoho udi-
vuje nevyhnutnosť participácie logickej zložky v ob-
sahu tohto pojmu-termínu. Takto uvažujeme preto,
lebo zatial' neexistuje (nie je vypracovaná) logika
mapy (mapová logika), chápaná ako súčasť teórie
mapy, teórie kartografie. Keby existovala takáto lo-
gika mapy, rámec mapového jazyka a celá koncepcia
mapového vyjadrovania by mala jasnejšiu východis-
kovú pozíciu.

Vznik celých sérii nových pojmov (termínov) v karto-
grafii dnes už nikoho neprekvapuje. Za posledných 20
až 25 rokov ich vzniklo viac ako za celé predchádzajúce
storočie, hoci aj to nebolo stagnujúce, najma čo sa týka
matematickej a topografickej kartografie. Sformovala
sa tak výrazná poznatková nadstavba nad kartografic-
kou praxou, vzniklo niekol'ko teoretických koncepcií,
dokonca sa rozlišuje aj niekol'ko kartografií (kartogra-
fia-veda, kartografia-umenie, kartografia-metóda, kar-
tografia-technika a technológia). Všetky tieto oblasti
kartografických poznatkovsú založené na pojmoch
a ich zoskupeniach, medzi ktorými existujú rózne vzťa-
hy - od jednoduchých až po zložité. Túto zložitosť
však netreba chápať ako apriórny nedostatok. Treba ju
vidieť ako odóvodnenú stránku rodiacich sa a ustal'ujú-
cich sa pojmov a ich koncepčných súvislostí.
Sme presvedčení, že problematika mapového vyja-

drovania - či už sa preberie ako mapová semiotika,
mapový jazyk, alebo podobne - je jednou z dóležitých
súčastí teoretickej kartografie resp. teórie kartografie.
Nie nadarmo túto problematiku sleduje aj pracovná
skupina ICA pre vymedzenie základných problémov te-
oretickej kartografie.
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Mapy velkých měřítek v České
republice

V době svého působení na Českém úřadu geodetickém
a kartografickém v Praze (dále jen "ČÚGK") autor
článku inicioval zpracování dvou účelových inventur
fondu map velkých měřítek na území České republiky:
- inventuru map zobrazujících skutečnosti ve vztahu

k evidenci vlastnictví nemovitostí,
- inventuru pozemkových map, tedy platných map

evidence nemovitostí (EN) dle zákona č. 22/1964
Sb., o evidenci nemovitosti, a vyhlášky Č. 23/1964
Sb., kterou se provádi zákon Č. 22/1964 Sb.
Inventury na vyžádání ČÚG K zpracovaly pro území

své působnosti jednotlivé Krajské geodetické a karto-
grafické správy (KG KS) a Geodetická a kartografická
správa pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
(GKS). Jednotlivé elaboráty jsou k dispozici v technic-
kém odboru ČÚGK.

Smyslem tohoto článku je poskytnout odborné země-
měřické veřejnosti ucelený obraz a některé podrobnější
informace o současném stavu map velkých měřítek
v České republice z hledíska plošného rozvrstvení a po-

Ing. Jan Bumba.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

dle technických charakteristik a zároveň upozornit na
možnost využití těchto inventur jako podkladu pro
technické, ekonomické a kapacitní úvahy pro případy
přetvoření současných map (v souběhu s přetvořením
písemného operátu) do jiné formy. Lze mít za oprávně-
né, že analýza současného stavu je nutným předpokla-
dem tvorby kvalitního stavu příštího.

2. Mapy vztahující se k zobrazení původního vlastnictví

V roce 1836 na Moravě a ve Slezsku a v roce 1843 v Če-
chách skončilo zaměřování téměř 15,4 milionu parcel
zobrazených v mapách stabilního katastru. Toto zcela
ojedinělé mapové dílo - a to nikoli pouze v naši histo-
rii - přes několik dílčích proměn (reambulace po roce
1869, evidenční etapa po roce 1883, revize z roku 1896
a změna na pozemkový katastr v roce 1927) úspěšně
fungovalo jako kvalitni evidenční nástroj (ve spojení
s písemným operátem a příslušnými juristickými vazba-
mi) až do roku 1956. V tom roce v souvislosti s vydáním
nového občanského zákona a nového hospodářského
zákona přešel pozemkový katastr do archivní podstaty.
Funkci evidenčniho nástroje převzala jednotná eviden-
ce půdy a od I. dubna 1964 EN.

Neni zajisté nutno opakovat známé pravdy o mimo-
řádně vysoké technické, historické, právní a kulturní
hodnotě stabilního, později pozemkového katastru.
Snad jenom na připomenutí je vhodné zmínit fakt, že
jeden z prvků stabilního kat astru je staršího data než
stabilní katastr sám. Totiž stanovení, popis a zaměření
obecnich hranic, které, až na povolené změny, platí
v podobě katastrálních hranic dodnes, pocházejí již
z mapování Josefského katastru, zahájeného podle pa-
tentu císaře Josefa I I. z roku 1785 (obr. I).
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Geodetický a kartografický obzor
256 ročník 38/80, 1992, číslo 12

V okamžiku archivování pozemkového katastru pře-
stala (až na dílčí, několik let trvající, výjimky) aktualiza-
ce i obnova jeho mapového elaborátu. Koncem roku
1989, v souvislosti se změnami ve společnosti, přede-
vším s předpokládaným vývojem organizace zeměděl-
ského i lesního půdního fondu, vyplývajícím z deetati-
začních, privatizačních, restitučních a transformačních
zásahů, bylo nutno připravit podmínky ke zpřístupnění
dosud archivovaného díla veřejnosti.
Především bylo nutno zjistit fyzický stav několik let

chátrajících map a hledat způsoby jejich ochrany. Za
tím účelem začala na ČÚOK pracovat komise na ochra-
nu katastrálních map a současně byl Výzkumnému
ústavu geodetickému, topografickému a kartografické-
mu ve Zdibech zadán výzkumný úkol na obdobné téma.
Obě složky se velice dobře doplňovaly a úkol byl zdár-
ně splněn. Součástí prací bylo i vyžádání a celkové
zpracování účelové inventarizace (podle jednotlivých
dřívějších krajů) katastrálních map a dalších elaborátů
zobrazujících polohopis ve vztahu k původním vlastnic-
kým vztahům.
Fyzický stav katastrálních map a map dalších eviden-

čních institutů zobrazujících zjednodušeně řečeno vlast-
nické vztahy, konstituované před rokem 1956, je zná-
zorněn v tab. I a 2. Porovnáním údajů v tab. I zjistíme,
že fyzický stav katastrálních map je sice vážný, ale niko-
li dramatický. V podstatně horším stavu jsou přídělové
mapy a scelovací operáty. Ku příkladu v I. kvalitativní
kategorii je (percentuelně vzato) vedeno pět a půlkrát
méně těchto operátů než katastrálních map, a v 5. kvali-
tativní kategorii naopak jedenadvacetkrát více. Připad-
né další informace a podrobnosti lze získat z výzkumné
zprávy [I].
V zeměměřické veřejnosti jsou katastrální mapy či

přídělové plány označovány někdy jako "vlastnické ma-
py" a pozemkové mapy (někdy též "pozemkové mapy
EN") jako "užívací mapy". Toto označení není správ-
né.
Katastrální mapy zobrazují hranice vyjadřující práv-

ní stav nemovitostí, existujících před archivací pozem-
kového katastru v roce 1956, částečně též (odchyl nou
barvou a zjednodušeně) hranice vyjadřující právní stav
nemovitostí vzniklý mezi léty 1956 a 1964; v žádném
případě však nezobrazují právni stav nemovitostí,
vzniklý po I. dubnu 1964. Jejich nejcennejším obsah 0-

vým prvkem (kromě technické kvality v porovnání
s mapami z nich odvozenými) je zobrazení vlastnických
hranic uvnitř sloučených pozemků, tvo-·ících rozlehlé
hony nebo lesní celky.
Pozemkové mapy zobrazují kromě hranic parcel

z užívacího hlediska i poměrně velkou část vlastnických
či obdobných vztahů, a to všechny právní vztahy k ne-
movitostem, vzniklé podle zákonných listinných pod-
kladů a evidovaných po I. dubnu 1964 ať už v podobě
zápisu právních vztahů podle (na střediska geodézie)
docházejících listin a nebo v podobě komplexního za-
kládání právních vztahů k nemovitostem, zabezpečova-
ných středisky geodézie zcela.

Pozemkové mapy, fungující jako mapy evidence nemo-
vitostí, vznikly v podstatě pěti hlavními způsoby:
a) přepracováním původních katastrálních map v mě-

řítku 1:2 880 do tzv. souvislého zobrazení, čili grafic-

kým překreslením původních map zobrazuji cích
území vždy jen ke katastrálním hranicím do map
s plně pokreslenými mapovými listy, v původním zo-
brazení, měřítku a souřadnicové soustavě (dále sá-
hové mapy),

b) využitím (a obsahovou úpravou) map z nového kata-
strálního měření po roce 1927 podle bývalé Instruk-
ce A, vyhotovených v obecném konforním kuželo-
vém zobrazení souřednicového systému Jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální (dále novoměřické ma-
py a S-JTSK),

c) technicko-hospodářským mapováním z šedesátých
a sedmdesátých let v číselné či grafické podobě (dále
THM číselné a THM grafické),

d) pozdějším základním mapovánim velkého měřítka
v číselné podobě (dále ZMVM),

e) jako ostatní číselné mapy či ostatní mapy dekadické-
ho měřítka; do této skupiny lze zařadit kupř. mapy
vzniklé fotogrammetrickou údržbou a obnovou (dá-
le FÚO) v měřítku 1:2000 či 1:5 000.

V dalších tabulkách či obrázcích článku jsou mapy
uvedené v odst. b) až e) označeny jako dekadické mapy.
Je potřeba přiznat, že rozdělení do dvou skupin podle
měřítka map na mapy dekadické a mapy sáhové není
zcela ideální. Tak kupř. mezi sáhové mapy jsou zahrnu-
ty i mapy brněnského mezikruží v měřítku I: I 440, kte-
ré však mají blíže k číselné než grafické mapě. Naopak
mapy pruského katastru, vyskytující se v 16 katastrál-
nich územích okresu Bruntál, jsou sice v dekadickém či
metrickém měřítku 1:2 500, mají však jednoznačně gra-
fický charakter (navíc podobu blokových map bez vy-
značení rámu) a jsou zde zařazeny do sáhových map.
Podrobnější členěni nebo pregnantnější označování by
však mohlo být na úkor srozumitelnosti článku.
Určitou omluvou pro zvolený způsob rozdělení snad

je okolnost, že tzv. dekadické mapy jsou vzhledem ke
svému původu zpravidla snáze transformovatelné do čí-
selné podoby (pokud jí již nemají) než sáhové, zpraví-
dia grafické mapy.
V tab. 3 jsou znázorněny podíly počtu mapových lis-

tů jednotlivých druhů map na celkovém mapovém fon-
du pozemkových map.
Největší podíl počtu novoměřických map - s poměr-

ně velkým předstihem - je v prostoru působnosti
KOKS Opava, naopak nejmenší podíl je u KOKS Čes-
ké Budějovice.
Číselná THM je nejvíce rozšířena v prostoru působ-

nosti KO KS Liberec a České Budějovíce, naopak žád-
nou mapu tohoto typu neuvádí KOKS Plzeň. Ta má
pak jednoznačně největši podíl v počtu grafických
THM, přičemž nejmenší podíl vykazuje KOKS Liberec.
Největší podíl mapových listů ZMVM má KOKS Li-

berec, na posledním místě podílu počtu map (nikoli ab-
solutního počtu) je OKS Praha.
Souhrnně pak co do podílu počtu dekadických map

je na tom nejlépe KOKS Liberec, absolutně nejvyšší
počet listů dekadických map má KOKS Brno. Nejmen-
ší podíl i nejmenší absolutni počet ~ a to výrazně -
uvádi KOKS Pardubice.
Tab. 4 znázorňující podíl jednotlivých druhů pozem-

kových map na celkové ploše České republiky a jednot-
livých regionů, se od předchozí tabulky v pořadí jed-
notlivých KOKS (OKS) téměř neliší (až na závěr pořadí
grafických THM a ZMVM).
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Podíl jednotlívých druhů pozemkových map na cel-
kové ploše České republiky je graficky znázorněn v obr.
2. V obr. 3, znázorňujícím podíl plochy jednotlivých
druhů map na celkové ploše pokryté dekadickými ma-
pami, stojí za pozornost vzájemný poměr plochy a po-
čtu mapových listů u jednotlivých druhů map. Rozdíly
v tomto poměru ilustrují zastoupení měřítek map: za-
tímco u novoměřických map převládá měřítko I: I 000,
v dalšich druzích map postupně začínají mít vliv měřít-
ka menší. Ve sloupci tzv. ostatních map se projevuje
vliv map v měřítku 1:5 000, vzniklých metodou FÚO
(FÚO 5). V tab. 5 je pak uvedeno pořadí prvních a po-
sledních okresů v procentu plochy s vyhotovenou deka-
dickou mapou.

Pro zeměměřiče je určitě způsobem neJnazorneJslm
informace uvedená v podobě mapy. V obr. 4 je šrafová-
nim vyznačeno území pokryté dekadickou mapou.
S ohledem na technické možnosti nebylo reálné zobra-
zit i podíl jednotlivých forem dekadických map s udrže-
ním určité vypovídací schopnosti obrázku. Případné zá-
jemce o podrobnější údaje je nutno odkázat na technic-
ký odbor ČÚG K, kde jsou k dispozící příslušné údaje
znázorněné v mapách 1:200 000 podle jednotlivých re-
gionů. Zde uvedená mapka formátu A4 je zhruba v mě-
řítku 1:3 300000.

4.1 Současný stav

Federální shromáždění a Česká národní rada schválily
v nedávné době zá\ažné právní předpisy umožňující
s účinností od I. ledna 1993 zavést nový evidenční insti-
tut: katastr nemovitostí České republiky. V technické
části navazuje katastr nemovitostí na své předchůdce -
evidenci nemovitostí a prakticky archi\iovaný pozemko-
vý katastr.

Dědictví, které nový evidenční nástroj přebírá v ma-
pové části, je poněkud nepřehledné. Fond používaných
map velkých měřítek totiž tvoří:
- sedm základních typů map,
- zobrazených ve čtyřech zobrazovacích soustavách,
- využívajících čtyř souřadnicových soustav,
- vzniklých čtyřmi základními zcela odlišnými techno-

logiemi,
- zobrazujících skutečnosti v šesti nekoresponden-

čních měřítkách,
- vyhotovených v pěti různých materiálových modifi-

kacích.
Je možno konstatovat, že tato strukturální roztříště-

nost mapového fondu je z celowětového hlediska znač-
ně kuriózní. Navíc ji násobí skutečnost, že podstatná

část map nevyjadřuje v potřebné míře vlastnické vztahy
k nemovitostem.

4.2 Možnosti řešení

K využití současných map pro účely katastru nemovito-
stí vedou v zásadě tři cesty:
- převzetí současné struktury bez větších úprav,
- nové mapováni,
- přetvoření stávajícího operátu.
4.21 Převzeti současné roztříštěné struktury mapového

fondu a její využívání pro účely kat astru nemovito-
stí je cesta nejméně nákladná, avšak současně
z hlediska využívání nejvíce pracná a těžkopádná.
V podstatě se jedná o využívání vícevrstvého gra-
fického souboru s identifikací obsahových prvků,
zobrazených v různých typech map, z větší části
i s rozdílnými měřítky. Měřítkovou problematiku
by bylo možno případně řešit i jednoduchým zto-
tožněním prostřednictvím reprografické techniky,
jak je to naznačeno v článku [2]. Na principu více-
vrstvého souboru je založena i technologie obsaže-
ná v opatření [3].
Využívání stávajícího souboru map bude po urči-
tou dobu zřejmě jedinou možností řešení.

4.22 Celoplošné nové mapováni, s patřičně precizova-
ným místním šetřením a s využitím moderních
technologií, je zdánlivě vyčerpávající a všefešící
cestou. Návrhy tohoto řešení, a to dokonce včetně
výškopisné složky, se ze strany mimoresortní veřej-
nosti již vyskytly i s uvedením lákavého časového
horizontu a s obdivuhodným ekonomickým zhod-
nocením. Autor článku pokládá za potřebné upo-
zornit iniciátory podobných aktivit na kapacitní
možnosti oboru v současných složitých podmin-
kách a na finanční mantinely tohoto státu.
Ani předchozí snahy o nové mapování (bez výško-
pisné složky, navíc bez řešení sdružených pozemků
v zemědělských a lesních celcích) při maximálním
využití tehdejších (od té doby výrazně pokleslých)
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Tab. 5 Pořadí okresů podle plochy zobrazené na dekadíckých
mapách

Po ř. Proc. plochyOkresč is. s dek. mapou

/1 / /2/ /3/

1. -4. Karviná 100

1. -4. Plzeň - město 100

1. -4. Praha - všechny č4sti 100

1. -4. Ostrava 100

5. Rokycany 79,6

6. Brno - venkov 77,8

7. Jablonec nad Nisou 71,4

8. Cho mu t ov 71,2

9. České Budějovice 67,1

10. Ústi nad Labem 66,8

.

67. Vset;n 12,5

68. Karlovy Vary 12,3

69. Prostějov 12,0

70. Třebič 11,9

71- Prachatice 11,3

72. Sokolov 10,6

73.-74. Havlíčkův Brod 10,4

73.-74. Pelhřimov 10,4

75. S v it a vy 9,2

76. Tachov 7,9

mapovacích kapacit nepředpokládaly ukončení to-
hoto úkolu před rokem 20 10.

4.23 Nejefektivnější, i když pro technologickou názoro-
vou roztříštěnost nejdiskutovanější, je zřejmě třetí
cesta - přetvořeni mapového operátu do souřad-
nicově, měřítkově a nomenklaturně sjednocené
formy s využitím dosavadního transponibilního
mapového fondu.
Metod a postupů bylo na toto téma publikováno
několik. Oponenti vytýkají většině z nich nedostat-
ky v přesnosti výsledku. Ti z nás, kteří zažili tvorbu
souvislého zobrazení v měřítku 1:2 880, které tvoří

převládající část fondu pozemkových map, však
o tom vědí své.
Popis dosud známých metod a postupů by šel nad
zamýšlený rámec tohoto článku. Případné zájemce
je nutno odkázat na dosud publikované materiály,
zvláště [4], [5] a [6].

Zajištění mapového operátu pro dobré plnění funkcí
katastru nemovitostí musí být relativně rychlé, relativně
levné a relativně (účelně) přesné. Proto je nutno v nej-
vyšší míře využívat toho, co je k dispozici, transponovat
do potřebné podoby způsoby vhodnými pro daný typ
mapy a pouze v případech nevhodných pro transforma-
ci nově mapovat.
Společnost si koneckonců nějaký efektivní, technicky

vyhovující přístup vynutí. Snad k účelnému způsobu
alespoň trochu přispěje i tento článek.
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z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICK~ PRAXE

V souvislosti s připojením Československé jednotné ni-
velační sítě (ČSJNS) na nivelační sítě Spolkové republi-
ky Německo (SRN) a Rakouska vznikla naléhavá po-
třeba přepočtu výšek bodů základního výškového bodo-
vého pole do systému geopotencíálních kát. Předkláda-
ným řešením zmíněného problému je transformace ni-
velačních převýšení na geopotenciální rozdíly. Vychází
se při tom z podkladů využívaných v ČSJNS, dostup-
ných pro celé území ČSFR.

Geopotenciální kóta CA je záporná hodnota rozdílu
tíhového potenciálu v bodě A na zemském povrchu a tí-
hového potenciálu na geoidu - víz [3], s. 457,

CA = -(WA - J-Vo) = J-Vo - WA= f g'dh',
IIA

kde je: WA - potenciál v bodě A na zemském povrchu,
Jt;) - potenciál na nulové hladinové ploše -

geoidu,
g', dh' - hodnota tíhového zrychlení a výškové-

ho elementu podél tížnice (obr. I).

Geopotenciální kóty se vyjadřují v geopotenciálních
jednotkách ugp [4], které mají rozměr I ugp =

10 m2• S-2 a tím odpovídají přibližně nivelovaným hod-
notám v metrech (geopotenciální hodnoty jsou asi
o 2 % nižší než nivelované).

Veličiny g, dh' neznáme a neumíme je změřit. Proto
se nahrazují veličinami g, respektive dh podél nivelační-
ho pořadu (obr. I).

Rozdíl geopotenciálních kót bodů A, D na zemském
povrchu je dán vztahem

LlCA.D = CD - CA = f gdh + f ogdh, (2)
AD AD

kde je: g - tíhové zrychlení na zemském povrchu,
dh - element měřeného nivelačního převýšení,
og - redukce tíhového zrychlení g do výše nive-

lační záměry, která probíhá nad terénem.

Výpočet rovnice (2) se děje pomocí numerické inte-
grace. Je-Ii pro jednotlivou přestavu:

hj - čtení na lati vzad,
hj - čtení na lati vpřed,
LlhJj = hj ~ hj - nivelační převýšení přestavy,
ogj, ogj - redukce tíhového zrychlení gj, respektive gj

do výše nivelační záměry,
W"" - normální vertikální gradient tíhového zrychlení,

pak

LlCJj ='= 0,5(gj + gj) LlhJj + 0,50gjhj - O,50gjhj ='=
='= O,5(gj + gj) LlhJj + O,5(hj + hj) Wí'hLlhJj ='= (2a)
='= [O,5(gj + gj) + ogJj] LlhJj.

Ing. František Beneš, CSc.,
Ing. Alexej Hrabě,

Ing. Stanislav Olejník,
Zeměměřický ústav, Praha

Výraz 0,5 (hl + hj) představuje při monotonním prů-
běhu terénu průměrnou výši záměry nad terénem, což
při postavení přístroje uprostřed přestavy odpovídá vý-
ši jeho optické osy.

V [I] se uvažuje průměrná výše záměry za konstantní
pro všechny přestavy, a to hodnotu 1,5 m; dosadíme
dále Wí,,, ='= -0,309 mGal!ml) a dostaneme bg/} ='= og ='=
-0,5 mGal (konstanta pro všechny přestavy).

A 1-er1l ský Povrctj
WA

V praxi se rozdíly geopotenciálních kót počítají pro-
střednictvím sumace po nivelačních oddílech. Je-li v ni-
velačním pořadu mezi body A, D n oddílů, pak rovnice
(2) podle [3, s. 458] a s uvážením redukce og nabude
tvar

"
LlC:4D ='= L (gi + og) Llh" kde g, = 0,5 (gi - I + g/). (3)

i = I

Při výpočtu rozdílu tíhového potenciálu se dosud
v rovnici (2) zanedbával její druhý člen. Tím by při vý-
počtu veličin LlCvznikala proměnlivá systematická chy-
ba závislá na velikosti nivelačních převýšení Llh.

Tíhové zrychlení g není obvykle podél nivelačního po-
řadu měřeno, a proto je třeba jeho hodnotu určovat ne-
přímo. Využívá se pro tento účel map Bouguerových
anomálií LlgB• Veličina LlgB je definována vztahem

') Dále se používají konstanty, odpovídající hodnotám tíhové-
ho zrychlení v mGal (mGal = ]0-; m. s - '), protože podkla-
dy (mapy Bouguerových anomálii), z kterých se odvozuji
veličiny g jsou v nich konstruovány.
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Nivelační pořad:
Dodatek číslo:
Rok měření:

Zoab Frant. Lázně- Krásná
3
1982

POŘ. čís. BODU GEOPOTENC.REDUKCE GEOPOTENC. ROZDÍLY
čís. ODDÍL OD POČ. ODDÍL OD POČ.

I Z\Z,-23 +0,00000 0,00000
2 I +0,01199 +0,01199 +4,12092 +4,12092
3 2 +0,08215 +0,09414 +28,24208 +32,36300
4 3.1 +0,11784 +0,21198 +40,61350 +72,97650
5 4 +0,19824 +0,41022 +68,15339 + 141,12989
6 5.1 -0,08224 +0,32798 -28,45358 + 112,67631
7 6 -0,03227 +0,29571 -11,15822 + 101,51809

+0,29571 + 101,51809

kde je: H - nadmořská výška bodu v metrech,
Yo - normální tíhové zrychlení podle Helmerto-

va vzorce z r. 1901-1909.
Je zřejmé, že

Pro výpočet normálního tíhového zrychlení Yo se pou-
žíl vzorec

Yo= 978030(1 + 0,005302 sinc qJ - 0,000007 sinc 2qJ),
ImGall, (6)

kde qJ je zeměpisná šířka.

Tíhové zrychlení g počítané podle vzorce (5) pro ni-
velační body na základě interpolovaných hodnot L1gB z
československých gravímetrických mapC) je třeba kori-
govat s ohledem na změnu absolutní hodnoty tíhového
zrychlení v Postupími a opravit o redukci Dg. Vztah (5)
s uvážením (6) nabude tvaru

g = L1gB - 0,1967 H + 978 030 (I + 0,005 302 sinc qJ -
- 0,000007 sinc 2qJ) - 14 + 0,2 - 0,5 ImGall, (7)

kde je: - 14 mGal - oprava chyby původní hodnoty
tíhového zrychlení na základním bodě v Postu-
pimi,
+ 0,2 mGal - oprava chyby níveau systému S-
GR 1964 (vzhledem k původní hodnotě tíhové-
ho zrychlení v Postupimi).

Pro ČSFR s dostatečnou přesností položíme sinc 2 qJ ==
== 0,977 (odpovídá střední šířce našeho území qJ ==
== 49° 23'); po odstranění závorek a úpravě dostaneme

g = L1gB - 0,1967 H + 978009 + 0,005 1855 sinc qJ. 106

ImGall. (8)

') gravimetrické mapy Bouguerových anomálii bez topokorek-
ce I : 200000 v gravimetrickém systému S-GR 1957 a k nim
přislušné průsvitky do systému S-GR 1964.

Pro rozdíl geopotenciálních kót mezi koncovými body
nivelačního oddílu M, N platí

L1C\UY = L1higj, (9)

kde je: gi - hodnota tíhového zrychlení, počítaná po-
dle vztahu (8), gi = 0,5 (gi - \ + gi),

L1h, - měřené převýšení.

Při dosazení L1hi v metrech a gi v miligalech má vztah
(9) v jednotkách ugp tvar

Výsledný vzorec, vhodný pro výpočet na počítači, má
po dosazení a úpravě, tvar:

L1C\1\ = L1hi(0,978 009 + (L1gB, - 0,1967 H,) 10-6 +
+ 0,005 185 5 sinc qJ,], (II)

kde L1gB" respektive H" qJ, jsou střední hodnoty uvede-
ných veličin mezi body Ma N.

výstup z počítače obsahuje údaje o nivelačním pořa-
du, pořadové číslo, číslo bodu v ČSJNS a geopotenciál-
ní rozdíly oddílu a od počátku pořadu, viz tab. I.

Formulář vhodný pro ruční výpočet je v tab. 2. Po-
třebné vstupní údaje se převezmou z tiskopisu Geodé-
zie 3.08 - Výpočet nivelačních převýšení a Geodézie
3.55 - Výpočet redukcí z tíže a znovu se neopisují. (Po-
známka: V tiskopisu 3.55 se pro Bouguerovu anomálii
používá označení L1g", které bylo převzato í do formu-
láře pro ruční výpočet.)

Kontrola výpočtu se provede v jednotlivých úsecích
nivelačního pořadu obvyklým způsobem ve sloupcích
(5) a (6). Kontrolu výpočtu celého pořadu lze provést
obdobně.
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'" h . (4) . 10 -, c:.C'O,978009 óh + (5)
Nivll.l -0,1967' 51855· (2)+ (3)+

pro oddíl od počátku pro oddíl od poč.álklA
bod 'H s 'sin 2 'f' tti~s" + - I L + - I:
(I) (2) (3) (4) (5) (b)

P B. O 000 00 O 000 00
-_.-

1 - 7G 2953 2853 O 011 qq + O O/I qq ft /20 92 -I- '-I 120 92
2 - 7q 2955 2853 O 082 f5 + O 094 f4 28 242 08 -I- J2 JbJ 00f-
J.l - M 2957 2B4?, O f17 84 -I- O 211 18 'fO MJ SO -I- 72 976 SO

li - 82 2959 28S3 O 118 2'1 -I- O '110 22 68 15J Jq + 141 12q Bq

S.1 - 100 2%1 2835 O 082 24 f- O 327 98 28 1t53 S8 -I- f12 ''lG JI

G - 98 2%2 2837 O OJ2 27 + O 2q5 71 11 158 22 + 101 518 oq
- -

O '110 22 O 114 51 11.;.1 12q 8q J9 G11 80
..- --

O 295 '71 fol 518 09
-

Přesnost vstupních prvků je rozhodující pro určení
přesností geopotencíálních rozdílů. Pro její odhad se
zavedou do díferencované rovnice (II) hodnoty:

l1hi = 50 m (maximální v nivelačním oddílu ČSJNS),

l1gBs = 50 mGal (maximální v ČSFR),

H, = 1000 m (extrémní pro situaci v ČSJNS),

qJ,= 50°.
Potom

chyba I mm v určení převýšení l1hi způsobi v LlC" \
chybu 0,000 981 ugp,

chyba I mGal [5] v určeni Bouguerovy anomálie
LlgBs způsobí v LlCM.S chybu 0,00005 ugp,

chyba I m v určení střední výšky H, nivelačního od-
dílu způsobí v LlCM.N chybu 0,00001 ugp,

chyba I" v určení zeměpisné šířky qJ, nivelačního od·
dílu způsobí v LlC\I. N chybu 0,000001 ugp.

Přesnost určení LlCH. v v ugp odpovídá přesnosti urče-
ní nivelačního převýšení l1h v metrech (např. pro
dLlh = I mm je jen o 4 % nižší), a to až do mezní hrani-
ce dLlh = O,I mm, kdy se již výrazně uplatní přesnost
gravimetrických podkladů.
Systematická chyba veličiny l1C, která by byla způso-

bena zanedbáním redukce Dg do výše záměry pro nive-
lační převýšení 1000 m (součet dílčích nivelačních pře-
výšení Llh), je na úrovni + 0,000 5 ugp. Pro nejvýše
a nejníže položený bod v západní části ČSJNS (Špin-
dlerovka respektive Hřensko), kde L:l1h == 1089 m, by
uvedená chyba činila asi + 0,000 54 ugp.

5. Úpravy pro výpočet LlC ve formuláři pro ruční
výpočet

K výpočtu normálního tíhového zrychlení lze použít
i zjednodušený vzorec po dosazení

sin2 qJ = 0,5 (I - cos 2 qJ). (12)

Po úpravě dle [2]

;Vo = 980616,1 (1 - 0,002644 cos 2Ip). (13)

Výsledný vzorec pro výpočet geopotenciálních rozdílů
s uvážením oprav podle (7) má tvar

LlC~I.N = l1h,[0,980 60 I 8 + (LlgB, - 0,196 7H.) 10-6 -

- 0,002593 cos 2qJ.]. (14)

Eventuálně lze upravit:
0,9806018= I - 0,0193982 a místo (14) použít vzorec

LlC\/. .v = Llh, - 0,019398 2Llh, + [(Llgss -
- 0,1967 H,) 10-6 - 0,002593 cos 2qJ,]. (15)

Výhoda vzorců (14) a (15) spočívá v tom, že vypočte-
né číselné hodnoty ve sloupcích (3), (4) a (5) - viz tab.
2 - jsou přibližně o řád nižší než při použití vzorce
(II). Dosažené výsledky podle (11), (14) a (15) jsou
prakticky stejné a potvrzují, že jde o rovnocenné vzor-
ce.

Problematiku výpočtu rozdílů tíhového potenciálu mezi
body nivelačni sítě řešil také Zeman [4]. Vycházel ze zá-
kladního vztahu (2) a pro praktický výpočet v uvedené
stati odvodil vzorce (7) a (31). Nejsou v nich uváženy
opravy (-14, +0,2, -0,5 mGal) a oprava mezi systémy
S-GR 1957 a S-GR 1964 (== -1,1 mGal).
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Výsledné hodnoty geopotenciálních rozdílů, počíta-
ných podle vztahů (II) respektive (7) a (31) z článku [4]
v části nivelačního pořadu jsou:

Nivel. L1C podle
bod (II) (7) (31)

I
2 11,46371 11,46387 11,46387
3 19,46931 19,469 58 19,469 56

Rozdíly odpovídají zanedbání shora zmíněných oprav
a velikosti měřených nivelačních převýšení.

V článku je prezentován výpočetní postup a odvozeny
vzorce pro převod nivelačních převýšení na geopotenci-
ální rozdíly. Uvedený postup byl v r. 1992 použit v Ze-
měměřickém ústavu, Praha pro výpočet geopotenciál-
ních rozdílů (vzorec II) na styčných nívelačních pořa-
dech podél čs. hranic s Rakouskem a SRN.

[I] BENEŠ, F.: Tíhové redukce v nivelaci a přesnost jejich vý-
pC?~tu.GaKO 22 (64), 1976, č. 12, s. 3.40-343.

[2] BOHM, J.-HORA, L.-KOLENATY, E.: Vyšší geodézíe,
díl 2. Praha, ČVUT 1981.

[3] VYKUTIL, J.: Vyšší geodézie. Praha, Kartografie 1982.
[4] ZEMAN, A.: Výpočet rozdilů tihového potenciálu mezi

body _nivelační sít_ě.GaKO 28 (79), 1982, č. 9, s. 234-237.
[5] BROZ, J.-D1VIS, K.-OLEJNIK, S.: Přesnost gravime-

trického mapování ČSSR. GaKO 15 (57), 1969, Č. 4, s.
85-91.

Lektoroval:
Ooc. Ing. Antonín Zeman, CSc.,

katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Nový velkoformátový
reprografický přístroj OCÉ 7000

Firma OCÉ - Nederland B. V., Venlo, Holland, překvapila
nedávno hned dvakrát: zaprvé vytvořila dceřinnou společnost
OCÉ - Czechoslovakia s. r. o., s pobočkami v šesti městech
České a Slovenské Federativni Republiky (Praha, Bratislava,
Brno, Hradec Králové, Ostrava, Košice), a zadruhé uvedla na
náš trh velice zajimavý jednoduchý velkoťormátový přístroj
originální konstrukce, pracujici v režimu I : I - přistroj OCE
7000.
Hned při prvnim pohledu zaujme zájemce zajimavý design,

umožňující umistění přístroje s rozměry 145 x 55 x 34 cm (s
podstavcem 120 cm) o váze zhruba 90 kg prakticky kamkoli
a s minimálními nároky na prostor. Při používáni ohebných
předloh (papir, průsvitný papir, polyethylenterephtalátová
(PET) nebo polyesterová (PES) ťolie) přistroj umožňuje ohý-
báni a vraceni předlohy směrem k obsluze. Při používáni tu-
hých předloh do tloušťky 1,5 mm (kupř. map na hlinikových
ťoliích) je potřeba počítat s patřičným místem za přistrojem.
Schopnost stroje použivat ohebných i tuhých předloh je ovšem
důležitá.
Reprodukovat lze předlohy o minimálni šiři 210 mm, mini-

mální délce 279 mm, o maximální šiři 980 mm a neomezené
délce ("co snese obsluha"). Shod:lá je situace i v rozměrech
výsledných kopii.
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Kopírovacím mediem může být jakýkoli papír o gramáži 75
až 110 g/m2, průsvitný papír o gramáži 80 až 110 g/m2 a nebo
PET či PES folie. Stejně jako u jiných elektrografických při-
strojů nelze s ohledem na teplotu fixačního procesu používat
pro výsledné kopíe materiály z polyvinylchloridu (PVC), kupř.
ASTRALON, DUROFOL, FOILCOP a pod.
U stroje této kategorie (a této cenové relace ~ viz dále) je

sympatický rozsah manipulace. Přístroj umožňuje volit v po-
měrně širokém rozsahu teplotu fixačního procesu podle použí-
tého materiálu, intenzitu osvitu podle kvality předlohy, a dále
posouvat začátek obrazu oprotí předloze v rozsahu od - 4 cm
do + 4 cm, což je výhodné u mimorámových (mimotabulko-
vých) údajů. Samozřejmostí je výtečná vizuální kvalita výsled-
ku s dobrou úrovní kontrastu a dobrou (nepřetrhanou) kres-
bou lineamentu. Dobrá je í úroveň pohodlí při obsluze stroje
včetně jednoduchého způsobu doplňování toneru. Další zása-
hy (obměna válce, doplnění developeru a pod.) je ovšem nut-
no ponechat na odborném servisu. Otázka kvalitního záruční-
ho (I rok) i pozáručního servisu je garantována solidností re-
nomované firmy OCÉ.
Z ryze technického hlediska je zajímavým momentem po-

souzeni nepřesnosti (zkreslení) výsledné kopie v porovnání
s předlohou. Shodným způsobem jako u jiných na našem trhu
dostupných přístrojů tohoto typu [viz článek: BUMBA, J.:
Možnosti vyutití reprografické techniky na střediscích geodé-
zie resortu CUGK. Geodetický a kartografický obzor 37 (79),
1991, s. 255~258] jsem prov.edl testování přistroje, insta!ova-
ného v prostorách firmy OCE ~ Czechoslovakia s. r. o., Skol-
ská 26-28, Praha I. Výsledek je znázorněn na obr. I. Sou-
hrnně lze konstatovat, že výrobcem proklamovaná přesnost zo-
brazení ± 0,5 % u běžného způsobu pořizování kopií není pře-
kročena a pohybuje se u kopií na PES folii od - 0,4 0!Í) do
0,0 %, u kopií na papir od - 0,2 % do + 0,2 %. K překročeni
dochází pouze u dalších postupných kopií (další kopie jako
výsledek předchozi kopie). Až u 4. postupné kopie došlo v jed-
nom z pěti kontrolovaných parametrů k překročení proklamo-
vané odchylky o 0,1 %. Tuto nepřesnost lze odstranit vhodným
pracovním postupem kopírování. Důležitý je lineárni charak-
ter odchylky v celé kontrolované ploše, neboť odchylku lze
matematicky eliminovat. Uvedené parametry řadí přístroj mezi
typy MITA DC-AO či RICOH FW 810, které jsou však dražší.
Je zajimavé, že typ OCÉ 7000 má lepší přesnost výsledků než
typ OCÉ 7100, který je (s poněkud komfortnějším vybavenim)
prodáván za zhruba dvojnásobnou cenu.
Přístroj OCÉ 7000 má samozřejmě i své negatívní stránky.

Jednou z nich je určité omezení počtu kopii. Přístroj není sta-
věn pro velkou polygrafickou zátěž; bez nepřiznivých důsled-
ků pro kvalitu kopií i pro vlastní funkčnost stroje může vyho-
tovovat maximálně několik desítek kopií denně, nejvýše
5 000m2 ročně. Z pohledu předpokládaného využiti v běžné
technické praxi se jedná o kapacitu vyhovující. Na rozdíl od
některých jiných obdobných strojů mu nevadi střídání trans-
parentních a netransparentních medií. Důležité je, že přístroj
vyhovuje potřebám pořizování malo- i velkoformátových kopií
různých druhů map či technických výkresů z transparentních
i netransparentních předloh a z tuhých i ohebn~'ch materiálů
na papir, průsvítný papír či plastovou folii, pokud nejsou kla-
deny významné přesnostní nároky na vztah předlohy a výsled-
ku, či mimořádné kapacitní nároky.
Další negativní vlastností - ostatně ve většině případů pou-

žívání nepřílíš závažnou - je potřeba manuálního vkládání
předlohy i média bez možnosti automatizace a s omezenou
možností práce s rolovanými mediovými materiály. I tato okol-
nost však souvisí s účelovým zaměřením stroje a s cenovou
úrovní, není v rozporu s proklamovanými možnostmi využití
v běžné praxi technických, projekčnich či dokumentačnich
pracovišť. Stroj není vhodný pro komerčni tisk.
Velice zajímavá je i cenová stránka. Samotný přístroj OCÉ

7000 stojí v současné době (srpen 1992 - pozn. aut.) přibližně
215 tis. Kčs. Se základ'1ími k rutinnímu provozu potřebnými
doplňky (podstavec OCE 7010, spotřebni materiál na 4 500 mj,
s poplatkem za instalaci stroje včetně zácviku obsluhy a s do-
pravou z konsignačního skladu v Praze 4-Lhotce, nepřekročí
cena celkem 250 tis. Kčs, což je zhruba o 100 tis. Kčs méně než
u cenově nejblížšího technicky porovnatelného stroje jiného
výrobce. Ke stroji je dále možno přikoupit podstavec OCÉ
7011 se zásobníky mjlteriálů pro formáty A2 až A4 (3 tis. Kčs.)
nebo podstavec OCE 7012 se zásobníky materiálů pro formáty
AO až A4 (9,5 tis. Kčs). Firma je schopna zabezpečit dodávku
i v leasingovém režimu. Ing. Jan Bumba,

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy

Jubileum
Ing. Georgije Karského, CSc.

Dnem 27. 10. 1992 se mezi šedesátníky zařadil vedoucí vědec-
ký pracovnik Výzkumného ústavu geodetického, topografické-
ho a kartografického, Zdiby Ing. Georgij Karský, CSc. Jubi-
lant se narodil ve Stádlci u Tábora v rodině ruského lékaře. Po
maturitě na táborském gymnáziu vystudoval zeměměřický
obor na ČVUT v Praze.
Po ukončení vysokoškolských studií pracoval v Geodetic-

kém a topografickém ústavu v Praze, nejprve krátce v provozu
triangulace a posléze v provozu geodetických základů v oddilu
astronomie. Věnoval se astronomickým pozorováním pasážni-
kem a cirkumzenitálem a podílel se na modernizaci tohoto ori-
ginálniho českého přistroje. Osobitým způsobem vstoupil G.
Karský do éry družicové geodézie v r. 1957, kdy vizuální pozo-
rování prvních sovětských sputniků, která prováděl ze svého
pražského bytu, umožnila (spolu s jinými) prof. E. Bucharovi
jako prvnimu na světě určít zploštění zemského tělesa na zá-
kladě pohybu výstupného uzlu družíce. Současně s pracemi
výzkumnými vykonával G. Kar§ký rovněž polní astronomická
měřeni na několika bodech Ceskoslovenské astronomlcko-
geodetické sítě. .
Od r. 1965 pracuje G. Karský ve VUGTK na Geodetické ob-

servatoři Pecný. Zde se od počátku profiloval jako výrazný
představitel experimentálního geodetického výzkumu. Hlavni
oblastí jeho zájmu jsou otázky metodiky měření, vlastnosti
astronomických a geodetických přístrojů a aparatur, fyzikální
vlivy prostředí na výsledky měřeni, vyhodnocováni a interpre-
tace výsledků. Od počátku byl členem týmu zabezpečujícího
technologický rozvoj družicové geodézie v C"eskoslovensku. Ve
své disertační práci se ve druhé polovině 60. let zabýval půso-
benim relativistických efektů na geodetická měření.
Významně se G. Karský podílel na rozpracování metodiky

a technologie fotografických pozorování UDZ. Tato technolo-
gie byla intenzivně využívána až do r. 1990. Koncem 70. let se
pokoušel o vývoj vlastní dopplerovské družicové aparatury
a podařilo se mu vytvořit staniční funkční vzorek a zabezpečit
soubor programů pro zpracování dopplerovských pozorování.
K výrobě aparatury však pro nedostatečnou úroveň domácí
součástkové základny a omezené finančni možnosti nedošlo.
Od r. 1967 se G. Karský velmi aktivně podílel na práci sekce

kosmické fyziky mezinárodniho vědeckého programu INTER-
KOSMOS. Jeho práce byla v r. 1987 oceněna Zlatou pamětní
medailí ČSAV za zásluhy o rozvoj kosmického výzkumu
v ČSSR. Kromě výzkumných programů rozvíjených v resortu
geodézie spolupracoval s Geofyzikálnim ústavem ČSA V na vě-
deckém programu čs. subdružice MAGION 2, když vyřešIl
úlohu určování dráhy subdružice a její vzdálenosti od hlavni
družice.
G. Karský patří k propagátorům zaváděni geodetických me-

tod využívajicích globálního družícového systému GPS- NA v-
STAR v ČSFR a v posledním období se této problematice
věnuje s plnou intenzitou. Výsledky své vědecké práce publi-
koval v mezinárodních časopisech, sbornících referátů z mezi-
národních konferencí i v GaKO, kde se kromě toho čtenářům
představil také jako dobrý popularizátor.
Svůj aktivní zájem jubilant neomezuje pouze na astronomic-

ké a geodetické disciplíny, ale po léta se v učených společno-
stech věnuje problémům společenskovědním - zejména filo-
zofickým a otázkám náboženstvi a ateismu. Jako obratný pub-
licista se projevil v řadě polemických pojednání k nejrůzněj-
ším aktuálnim tématům uveřejněných v denním tisku.
Jubilantův nekonformni osobní projev nemůže nezaujmout

a kdo s ním někdy osobně jednal, ocení patrně jeho vstřicnost,
schopnost a ochotu vcítit se do problémů druhých.
Do dalšich let přejeme jubilantovi pevné zdravi, zachováni

tvůrčí energie, fantazie a zájem o vše, co nás obklopuje.
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(október, november, december)

Výročie 50 rokov:

19. augusta 1992 - Ing. Alojz Gavliak, pracovník ekonomícké-
ho odboru Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK).
Narodíl sa v Čereňanoch (okres Príevídza). Po skončení zeme-
meračského inžínierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vyso-
kej školy techníckej v Bmtislave y roku 1964 nastúpil do Stre-
diska ~eodézie v Topol'čanoch Ustav u geodézie a kartografie
v Bratlslave, kde už počas vysokoškolských štúdií pravidel ne
pracoval (cez letné prázdniny) a získaval praktické skúsenosti.
Tu pracoval do roku 1966, naposledy ako vedúci rajónu. V ro-
ku 1966 prešiel do Tatra nábytku, n. p., Pravenec, kde pracoval
ako samostatný projektant a geodet pri rekonštrukcii závodu.
V rokoch 1968 až 1975 pósobil v Riaditel'stve dial'nic Bratisla-
va ako zodpovedný geodet, neskór vedúci geodetického odde-
lenia, kde presadzoval náročný prís.tup pri vykonávani geode-
tických prác. I. I. 1976 prišiel do SUGK, kde pracuje v oblasti
cien a noriem a v tejto problematike je uznávaným špeciali-
stom. O otázkach cien a merania výkonnosti geodetických
a kartografických prác prednášal na kurzoch pre zodpoved-
ných geodetov a v rámci vedecko-technickej spoločnosti.
10. októbra 1992 ~ Ing. Štefan Špaček, vedúcí odboru doku-
ment*cie fondov Geodetíckého a kartografického ústavu
(GKU) Bratislava. Rodák z Hlohovca (okres Trnava). Po ab-
solvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964
nastúpil do Správy Východnej dráhy v Bratislave, pracovisko
Geodetickej kancelárie '10 Zvolene. I. 10. 1969 prichádza do
Slovenskej správy geodézie a kartogr~fie (od I. 7. 1973 Sloven-
ský úrad geodézie a kartografie ~ SUGK), kde ako pracovník
technického odboru sa zaoberal dokumentáciou, informačný-
mi systémami, mapovaním a inžinierskou geodéziou. V rokoch
1975 až 1981 vykonával funkciu vedúceho kontrolného útvaru.
V rokoch 1976 až 1979 absolvoval cyklické vzdelávanie na In-
štitúte riadenia v Bratislave. Od 1.7. 1981 do 28. 2. 1990 bol ri-
aditel'om Správy geodézie a kartografie (SKG) v Bratislave,
kde sa zaslúžil o zaveqenie a rozvoj výpočtovej techniky. Od I.
3. 1990 bol vedúcim Ustredného archívu geodéi1ie a kartogra-
fie SGK a v rál1}ci reštrukturalizácie rezortu SUGK prešiel I.
I. 1991 do GKU, do terajšej funkcie. Je publikačne činný na
stránkach nášho časopisu a v zborníkoch. Je autorom 3 zlepšo-
vacích návrhov z oblasti výpočtovej techniky a ús.pešne refero-
val na 10-tich domácich konferenciách a seminároch. V ro-
koch 1971 až 1990 prednášal na kurzoch pre zodpovedných
geodetov. Je súdnym znalcom z odboru geodézia a bol členom
viacerých rezortných i mimorezortných odborných komisií.
V súčasnosti sa aktívne zúčastňuje pri výbere dokumentačných
fondov a niektorých technológií Jlre pozemkové úpravy.
14. novembra 1992 ~ Ing. Ivan Zilinčár, vedúcí strediska geo-
detických prác RENOS, a. s., Bratislava. Narodil sa v Bratisla-
ve. Zememeračské inžinierstvo skončil na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT)
v roku 1965. Potom nastúpil vojenskú službu. Po jej absolvova-
ní nastúpil I. 9. 1966 do Ustavu geodézie a kartografie (od ro-
ku 1968 Inžinierska geodézia, n. p.) v Bratislave, kde pracoval
na úlohách technicko-hospodárskeho mapovania. I. I. 1969
prešiel do Pozemných stavieb, n. p., Bratislava (závod 4), ne-
skór premenované na Stavebné závody a RENOS, a. s., kde
pracoval ako geodet, neskór zodpovedný geodet (ZG) na vý-
stavbe sídlisk a od roku 1976 je v terajšej funkcii. V rokoch
1976 až 1979 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodé-
zia a kartografia na SvF SVST. Je autorom takmer 10 odbor-
ných prác na stránkach nášho časopisu a v zbornikoch, ďalej
12 zlepšovacích návrhov zameraných na geometrickú presnosť
a modulové osnovy objektov novej konštrukčnej sústavy mon-
tovaných objektov bytovej výstavby. Od roku 1986 prednáša
na kurzoch pre ZG. Je tajomníkom a zakladajúcim členom
Slovenského zviizu geodetov.
21. novembra 1992 - doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc., peda-
gogický pracovnik katedry geodézie a geotechniky (KGG) Sta-
vebnej fakulty (SvFl Vysokej školy dopravy a spojov v Ziline
(VŠDS). Rodák zo Ziliny. Po skončeni zememeračského inži-
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nierstva na SvF Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla-
ve v roku 1964 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Ži-
line, kde vykonával práce mapovacie a evidencie nehnutel'no-
stí. V roku 1968 prichádza na KGG Fakulty prevádzky a eko-
nomiky dopravy a spojov (od roku 1990 SvF) VŠDS ako od-
borný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku
1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku
1986. Od príchodu na KGG vedie cvičenia z predmetu Geodé-
zia, pre ktoré v spoluautorstve napisal dočasnú vysokoškolskú
učebnicu a tentq predmet od roku 1980 prednáša na Vojenskej
fakulte VŠDS. Dalej je autorom alebo spoluautorom vyše 40
vedeckých a odborných prác z oblasti inžinierskej a železnič-
nej geodézie, pričom jeho hlavným vedeckým záujmom je inži-
nierska geodézia. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti,
ktorú orientuje hlavne na rezort dopravy, zhrnul do 15 výs-
kumných správ. Má rozsiahlu súdno-znaleckú a expertíznu
činnosť.

Výročí 55 let:

14. listopadu 1992 - Ing. Zdenka Roulová, vedoucí oddělení
odbytu Kartografie Praha, a. s., dlouholetá členka redakční ra-
dy GaKO. Kartografickou specializaci zeměměřického inže-
nýrstvi absolvovala v r. 1960 na ČVUT v Praze. Po praxi v Ob-
lastním ústavu geodezie a kartografie Liberec přechází v r.
1961 do Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze (poz-
ději Kartografie n. p.). Zde prošla řadou řídících funkcí až po
vedoucí technické redakce a oddělení odbytu. Podílela se na
tvorbě mnoha zdařilých kartografických děl. Neustálým rozši-
řováním svých znalostí v oboru kartografické polygrafie při-
spěla ke zvyšování kvality výrobků i racionalizaci výroby. Její
pracovní činnost je neustále vysoce uznávána a hodnocena.
Odborné veřejnosti je známa i jako autorka článků publikova-
ných v GaKO; záslužná je rovněž jeji činnost lektorská.

Výročí 65 let:

28. listopadu 1992 - Ing. Josef Gbelec, vedoucí střediska geo-
dézie (SG) Prostějov. Po studiích na Vysoké škole technické
v Brně pracoval od r. 1951 v družstvu Geoplan; pak přešel do
sjednocené geodetické služby a již v r. 1954 byl jmenován ve-
doucím SG ve Valašských Kloboukách a později přeložen na
stejnou funkci do Prostějova. Jeho dobré pracovni výsledky
byly ohodnoceny tituly "Zasloužilý pracovnik" a "Vzorný pra-
covník resortu".

Výročí 70 let:

24. prosince 1992 ~ Ing. Milouš Kukeně, bývalý ředitel n. p.
Geodézie Opava. Vysokoškolská studia ukončil v r. 1949 a ce-
lou svoji pracovni aktivitu věnoval resortu geodézie a karto-
grafie. Díky svým organizačním schopnostem a svědomitým
přístupem k prácí zastával postupně různé řídící funkce od ve-
doucího oddílu, provozního inženýra až po ředí tele podniku.
Veřejně byl činný zejména v ČSVTS. Jeho činnost byla ohod-
nocena mnoha čestnýmí uznáními a řadou vyznamenání.

Výročí 80 let:

13. října 1992 ~ Ing. Vratislav Vlach, vojenský geodet u Vojen-
ské ubytovací a staveb ni správy v Brně. V této funkci od r.
1934 načerpal značné zkušenosti, které mohl později uplatnít
jako učitel na Vojenské akademii v Brně od r. 1951. Později
v r. 1958 přešel do resortní služby u Oblastního ústavu geodé-
zie a kartografie v Brně, kde pracoval až do odchodu do dů-
chodu v r. 1978. Jeho práce byla vždy dobře hodnocena.
7. prosince 1992 - Ing. František Hlaváč, zástupce ředitele
Krajské geodetické a kartografické správy (KG KS) pro Jiho-
moravský kraj. Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké
škole technické v Brně a jako většina zeměměřičů starší gene-
race nastoupil v r. 1936 do katastrální měřické služby a prošel
několika katastrálními měřickými úřady na Moravě. Později
přešel k Zemskému finančnímu ředitelství v Brně, dále praco-
val v Archivu map katastrálních v Brně a na technickém refe-
rátu KNV v Brně. Jeho bohaté zkušenosti a zejména pečlivá
a odpovědná práce jej přivedla až na KG KS. Těžištěm jeho
odborné pracovní činnosti byla však práce věnovaná městu Br-
nu. V I. 1957~ 1961 byl vedoucím střediska geodézie Brno-
město, v I. 1961- 1971 zastával funkci hlavního geodeta pro
město Brno. Bohatá je i jeho činnost publikační a přednáško-
vá, věnovaná zejména otázkám historie geodézie a kartografie.
Je spoluautorem zpráv v rubrice "Z geodetického a kartogra-
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fického kalendáře" a tvůrcem vzorné kartotéky moravských
zeměměřičů starších i současných. Jeho odborná i veřejná prá-
ce byla vždy velmi vysoce hodnocena.
25. prosil}ce 1992 - doc. Ing. Dr. Erich Šesták, vedoucí prů-
zkumu SUDOP, závod Brno. Po studiích na Vysoké škole tech-
nické (VŠT) v Brně byl krátký Čas asistentem u prof. Semeráda.
V r. 1934 nastoupil do katastrální měřické služby v Brně. V I.
1938-1942 pracoval u delimitační komise ministerstva vnitra
a v r. 1944 přešel do Zeměměřického úřadu (později Státniho
zeměměřického a kartografického ústavu v Praze). V r. 1945
byl přidělen k osidlovacím pracím na Moravě. Dále působil
u Lesprojektu Brno a v r. 1953 přešel k SUDOP v Brně. V r.
1947 obhájil na VŠT v Brně doktorskou práci a v r. 1963 se ha-
bilitoval jako docent na Vojenské akademii v Brně; jako peda-
gog působil externě na Vysoké škole zemědělské v Brně. Jeho
práce se vyznačovala vždy vysokou odbornou a technickou
úrovni s řadou technických zlepšení.

Výročí 85 let:

8. listopadu 1992 - Ing. Bohumír Číhal, významný pracovník
katastrální služby a resortu geodézie a kartografie. Celou svojí
praktickou činnost věnoval oboru a po 42 let působil jako vý-
konný měřič a v řídících funkcích katastrální měřické služby
(vedoucí pozemkového katastru v Brně, ústředí pozemkového
katastru ministerstva financí v Praze, delimitačni komise mi-
nisterstva vnitra, ONV Rosice a Oblastní ústav geodézie a kar-
tografie Brno, odd. technické kontroly). Jeho velké zkušenosti
při vedeni a zakládání operátů (evidence nemovitostí) byly pl-
ně využivány jak v provozu, tak při výchově mladých pracov-
niků.

Z dalších výročí připomínáme:

9. října 1957 - před 35 lety byla v tehdejšim SSSR vypuštěna
první umělá družice Země SPUTNIK. Byl to počátek nové eta-
py výzkumu kosmu, který zaznamenal od té doby neobyčejně
prudký vývoj. Vypuštěny byly speciální geodetické družice,
kosmické lodi s lidskou posádkou, prvni kosmonauti přistáli
na Měsíci, vzlétly raketoplány. Pořízeny byly první kosmické
snímky Země, jejichž využitím se začal zabývat nový technický
obor - dálkový průzkum Země.
21. října 1892 - před 100 lety se narodil Ing. Dr. Václav Luká-
šek, dlouholetý vědecký pracovník Vojenského zeměpisného
ústavu. Po válečných letech pracoval ve Státním zeměměřic-
kém a kartografickém ústavu a civilni službě. Jeho velký tech-
nický rozhled se projevil v jeho všestrannosti s jakou prováděl
veškeré svěřené práce, od vědeckých úkolů až po topografické
mapování. Všechny jeho práce vynikaly nevšedni pečlivosti
a vysokou technickou kvalitou. Zemřel v Praze 10. října 1967.
21. októbra 1587 - pred 405 rokmí došlo na základe rozhod-
nutia uhorského snem u v Bratislave k prechodu z dovtedajšieho
juliánskeho kalendára na gregoriánsky kalendár v bývalom
Uhorsku, a teda aj na Slovensku (po 21. októbri ihned' nasle-
doval I. november).
27. októbra 1922 - pred 70 rokmi sa narodil v Novej Bystrici
(okres Čadca) Ing. Ondrej Pastva. Do štátnej zememeračskei
služby nastúpil I. 10. 1948 v Bratislave, ktorej zostal verný do
konca svojho života. Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre
Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom
ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústa-
ve a v Geodetickom ústave (GÚ). Popri zamestnaní skončil
Vyššiu priemyselnú školu stavebnú, odbor geodézia v Košici-
ach (1950 až 1952) a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1956
až 1962). Jeho organi.začný talent sa plne prejavil v obdobi je-
ho p6sobnosti na GU, kde prešiel r6znymi funkciami a v ro-
koch 1968 až 1972 ako jeho riaditel' (z toho v roku 1968 ako
riaditel' celoštátneho ústavu s názvom Kartografický a geode-
tický fond s pobočkou v Prahe). 1. 1. 1973 prešiel do Sloven-
ského zvazu bytových družstiey do funkcie I. podpredsedu
a 1. 1. 1976 sa opať vrátil do GU, n. p., do funkcie námestníka
riaditel'a. Všetky funkcie vykonával s vel'kou zodpovednosťou.
Bol nositel'om viacerých vyznamenaní. Zomrel 18. 9. 1985
v Bratislave.
28. října 1792 - před 200 lety se narodil ve Windisch-Matrei
v Tyrolsku prof. Simon Stampfer, profesor praktické geometrie
Uak se tehdy nazývala geodézie) na Polytechnickém institutu
ve Vídni. Byl to významný matematik a geodet. Zabýval se ze-
jména teorií a praktickým prováděním nivelačních prací. Z to-

ho oboru jsou i některá konstrukčni zlepšení tehdejších pří·
strojů (např. Stampferův šroub). Spolupracoval na evropském
stupňovém měření mezi Mnichovem, Vídní a Prahou. Zemřel
10. listopadu 1864.
15. listopadu 1877 - před 115 lety se narodil v Bernu Dr. h. c.
Heinrich Wild, vynikající švýcarský konstruktér geodetických
a fotogrammetrických přístrojů. Jako výkonný zeměměřič-to-
pograf přišel v r. 1907 k Zeissovým závodům v Jeně, kde 13 let
pracoval jako znamenitý konstruktér. V r. 1921 odešel s někte-
rými spolupracovníky do Švýcarska, kde v Heerbruggu založil
světoznámé závody Wild (nyni Leitz- Wild). V r. 1932 začal
spolupracovat s fy. Kern v Aarau, kde 20. prosince 1951 ze-
mřel.
8. prosince 1892 - před 100 lety se narodil v Praze Ing. Bohu-
mil Černý, úředně autorizovaný civilní geometr, majitel jedné
z největších civilních zeměměřických kanceláří v předválečné
době. Bohatá byla jeho veřejná činnost v oboru, byl význač-
ným představitelem civilních zeměměřičů v té době. Byl před-
sedou sdružení civilních geometrů pro nová měření - pracov-
ní sekce v Praze, členem výboru Jednoty civilních geometrů
ČSR. Jeho kanceláří v Nuslích prošla řada našich starších ko-
legů. Zemřel 5. prosince 1954 v Praze.
17. prosince 1907 - před 85 lety se narodil v Blatné Ing. Ru-
dolf Malivánek, dlouholetý pracovník resortu geodézie a karto-
grafie. Po studiích na ČVUT v Praze, nastoupil ke katástrálni
měřické službě na Slovensku. Zúčastnil se prací při zakládání
pozemkového katastru a trigonometrické sítě. Pak byl přidělen
k triangulační kanceláři ministerstva financí, kde pracoval řa-
du let. Prošel několika qalšími ministerstvy a nakonec zastával
různé řídící funkce na Ustřední správě geodézie a kartografie.
Zpracoval několik technologických postupů a dlouhou dobu
byl členem redakční rady GaKO. Zemřel 27. prosince 1970
v Praze.
18. decembra 1902 - pred 90 rokmi sa narodil v Sofii (BR)
akademik prof. dr. Vladimír Kirilov Christov. Študoval astronó-
miu, fyziku a matematiku na univerzite v Lipsku (SRN), kde
v roku 1925 získal doktorát z astronómie. Po návrate do Bul-
harska nastúpil do Štátneho vojenského zemepisného ústavu
ako vedúci astronomického oddelenia, kde pracoval do roku
1948 kedy bol vymenovaný za profesora na Vysokej škole inži-
niersko-stavitel'skej, kde prednášal fyzikálnu geodéziu, geode-
tickú astronómiu, geometrickú geodéziu, matematickú karto-
grafiu a viedol Katedru vyššej geodézie do roku 1969. V roku
1948 bol zvolený za člena korešpondenta a v roku 1958 za aka-
demika Bulharskej akadémie vied. V posledných rokoch tiež
vel'mi aktívne pracoval v Bulharskom komitéte pre geodéziu
a geofyziku, ktorého bol zakladatel'om a predsedom. Jeho ve-
decká činnosť sa sústred'ovala na problémy elipsoidických vý-
počtov, matematickej kartografie, geodetických zobrazení, teó-
rie chýb a vyrovnávacieho počtu, geodetickej astronómie, fyzi-
kálnej geodézie, výskumu slapov a recentných pohybov, určo-
vania referenčných elipsoidov a kozmickej geodézie. K rozvo-
ju uvedených problémov prispel viac ako dvama stovkami ve-
deckých a odborných prác. Bol nositel'om mnohých význam-
ných vyznamenaní. Zomrel 28. 2. 1979 v Sofii.
23. prosince 1992 - RNDr. Jan Pícha, CSc., význačný čs. geo-
fyzik, redaktor časopisu Studia geophysica et geodaetica. Ro-
dák z Vídně, studoval matematiku na Karlově univerzitě v Pra-
ze. Dokončil studia po skončeni války a nastoupil do Státního
ústavu geofysikálního. Po reorganizaci se stal vedoucím gravi-
metrického oddělení Geofysikálního ústavu ČSAV. Bohatá by-
la jeho činnost vědecká a organizační v oboru i jeho činnost
publikační. Je autorem a spoluautorem řady stati a vysokoš-
kolských učebnic (např. "Uvod do studia tíhového pole Ze-
mě"). Stejně bohatá byla i jeho činnost ve vědeckých organiza-
cích domácích i mezinárodních, kde mnohokrát reprezentoval
náš stát, zejména v oblasti teoretického a experimentálního vý-
zkumu zemských slapů. Významná byla i jeho spolupráce
s pracovišti našeho resortu. Zemřel v Zamberku dne 27. října
1991.
26. decembra 1907 - pred 85 rokmi sa narodil Ing. Juraj Bo-
rovský. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Vyso-
kej škole technickej v Brne nastúpil v roku 1929 do zememe-
račského oddelenia Krajinského úradu v Bratislave. Od roku
1939 pracoval v Ministerstve dopravy a verejných prác. Po
oslobodení Československa bol poverený vedením zameme-
račského odboru Povereníctva financií (od roku 1950 Povere-
níctva techniky), kde posobil do j roku 1951 kedy prešiel do
Stavoprojektu Bratislava. V roku 1953 bol vymenovaný za ria-
ditel'a n. p. Geometra v Bratislave. Od I. I. 1954 do 31. 12.
1967 bol riaditel'om Oblastného ústavu geodézie a kartografie
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(od roku 1960 Ústavu geodézie a kartografie) v Bratislave. Bol
nositel'om rezortných vyznamenaní. Zomrel26. 2. 1972 v Brati-
slave.
31. prosince 1912 - před 80 lety se narodil ve Lhotě u Štern-
berku Ing. Otto Veselý, první ředitel Oblastního ústavu geodé-
zie a kartografie v Opavě. Po studiích nastoupil v r. 1937 ke
katastrální měřické službě v Bratislavě; odtud přešel do Brna
a zúčastnil se osidlovacich praci na severn.í Moravě. Postupně
zastával řadu vedoucich funkci v resortu Ustřední správy geo-
dézie a kartografie až po funkci ředitele Oblastního ústavu. Po
r. 1968 pracoval jako hlavní geodet pro Severomoravský kraj
a ředitel Krajské geodetické a kartografické správy pro tentýž
kraj. V r. 1974 odešel na odpočinek. Zemřel 22. listopadu 1979
ve Sternberku.
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ZEMĚMĚŘICKÝ ÚSTAV,
Praha 7, Kostelní 42,

přijme do pracovního poměru pro výpočetní středisko na Arbesově nám.:

• Operátory PC a pracovních stanic (UNIX) - plat dle délky praxe 3 000-5 000 Kčs.

• Programátory PC a sálového počítače IBM (jazyky PL/I, C) - plat 4 000-6 600 Kčs.

Informace na tel. 53 69 29 (Ing. Kurz).

Dále přijmeme:

• Geodety (ÚS a VŠ) na polní měřické práce na celém území ČR - plat dle délky praxe
3220-6600 Kčs. Informace na tel. 5441 11 (Ing. Provázek) a 4727881 (Ing. Hrabě).

• Geodeta (VŠ) s perspektivním zaměřením na programování věd. tech. výpočtů
- plat 4290-6000 Kčs. Informace na tel. 4727881 (Ing. Hrabě).

• Redaktory a odpovědné redaktory map (VŠ), se zaměřením na počítačovou kartografii
- plat 4290-6600 Kčs. Informace na tel. 4727221 (Dr. Muřický).

• Operátora (ÚS) k PC - plat 3220-4510 Kčs. Informace na tel. 4727221 (Dr. Muřický).

• Redaktory a odpovědné redaktory map (VŠ) - plat 4 290-6 600 Kčs. Informace na
tel. 37 1441, I. 345 (Ing. Zeithammerová).



Měření aparaturou GPS na bodě Smrk sítě O-tého řádu
Foto: Ing. Davíd Jíndra, CSc., Zeměměřícký ústav, Praha

Pf 1993
NA SHLEDANOU

S GEODETICKÝM A KARTOGRAFICKÝM OBZOREM
I V ROCE 1993

DO VIDENIA
S GEODETICKÝM A KARTOGRAFICKÝM OBZOROM

AJ V ROKU 1993
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