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Určení polohy mobilního telefonu
v sítích GSM

Ing. Jan Votrubec,
katedra geodézie a pozemkových úprav

FSv ČVUT v Praze

Jsou představeny jednoduché metody určení polohy mobilního telefonu, dále metody, které jsou založeny na měření časových
rozdílů, tj. TOA a E-OTD a také metoda, která využívá zároveň GPS a mobilní telefon, tzv. Assisted GPS.

Simple methods ofmobile station(MS) location, as well as methods based on measuring time differences TOA (time of arri-
val) and E-OTD (enhanced observed time difference) and method using GPS (Global Positioning System) and MS simultane-
ously - so called assisted GPS - are presented in the paper.

Zjišťování polohy mobilního telefonu (MS) je v současnosti
často diskutované téma. Zvláště pak v souvislosti se zjišťo-
váním polohy MS při tzv. tísňovém volání (Emergency Call).
V USA je používán termín E911 (Enhanced Emergency Call)
s tím, že každý operátor je při tísňovém volání povinen udá-
vat číslo volajícího a jeho polohu s přesností na 125 m [1].
V Evropě je od července 2003 zatím definován pouze poža-
davek a na udání polohy bez požadavků na přesnost určení
polohy (El12). Je zřejmé, že v budoucnu bude požadavek na
přesnost určení polohy MS při tísňovém volání stanoven
i v Evropě. V tomto článku budou představeny nejprve jed-
noduché metody určování polohy mobilního telefonu a poté
metody složitější, které využívají měření časových rozdílů.
Popisy jednotlivých metod jsou velmi stručné a k jejich po-
chopení není nutné znát strukturu sítě GSM (Global System
for mobi1e communication) nebo dokonce funkce jednotli-
vých prvků v GSM síti.

Obr. I CGI a CGI+TA určování polohy. BTS rozdělená
na sektory - buňky

Před tím, než zde budou uvedeny složitější metody určování
polohy, je třeba zmínit nejprve tzv. CGI (Cell Global Iden-
tity) a CGI+TA (Timing Advance) metody určování polohy
mobilního telefonu. CGI určení polohy je nejjednodušší, ale
zároveň také nejméně přesnou metodou určení polohy MS.
CGI identifikuje buňku, se kterou mobilní telefon komuni-
kuje v daném okamžiku. Poloha všech buněk (antén) v síti
je známa. Obvykle se používá systém WGS84 (World Geo-
detic System 1984) nebo UTM (Universal Transversal Mer-
cator - v případě České republiky zóna 33). Anténa může být
všesměrová nebo může být BTS (Base Station Transcei-
ver) rozdělena na více buněk neboli sektorů. Mobilní telefon
může komunikovat s buňkou až do vzdálenosti 35 km, tj.
možnou polohu mobilního telefonu u všesměrové antény
může v krajním případě vymezovat kruh o poloměru 35 km.
Jistým zpřesněním tohoto velmi hrubého určení polohy je vy-
užití hodnoty TA (Timing Advance).

Protože síť GSM využívá TDMA (Time Division Multiple
Access), tj. rozdělení nosné frekvence na 8 časových dílů
(Timeslots), je potřeba zajistit, aby jednotlivé mobilní tele-
fony komunikovaly s BTS ve "správný čas". To je zajištěno
tím, že mobilní telefon je informován sítí, aby opozdil vysí-
lání o určitý počet bitů, který odpovídá právě hodnotě TA.
Jeden bit odpovídá časové hodnotě 3,69 J.lS, tj. TA = 1, což
přibližně odpovídá vzdálenosti 550 m (1100 m tam a zpět).
S využitím CGI+TA můžeme dosáhnout přesnějšího určení
polohy, viz obr. 1.

Dalšího zpřesnění určení polohy mobilního telefonu mů-
žeme dosáhnout zavedením databáze predikovaného pokrytí.
Skutečné pokrytí dané oblasti závisí na mnoha faktorech. Ur-
čité přiblížení skutečnosti je matematická predikce, viz obr. 2.
Do výpočtu predikce pokrytí vstupují různá data, jejichž přes-
nost významně ovlivňuje celkový výsledek. Nejvýznamnější
data vstupující do výpočtu jsou DTM (digital terrain model,
digitální terénní model) a Clutter data, někdy také Landuse
data, tj. data popisující morfologii z pohledu šíření a prostupu
rádiového signálu. DTM a Clutter data jsou většinou uložena
v grid formátu. Rozlišení a kvalita těchto dat ovlivňuje cel-
kovou přesnost vypočtené predikce pokrytí, ale také proce-
sorový čas potřebný k výpočtu. Pro výpočet predikovaného
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pokrytí pro území celé České republiky jsou používána data
o rozlišení 20-100 m. Výšková přesnost kvalitních DTM dat
s rozlišením 25 m se pohybuje od 3-5 m. Mezi nejznámější
společnosti zabývající se tvorbou DTM a Clutter dat pro po-
třeby telekomunikačních společností patří např. společnosti
Istar, Siradel, BKS survey a další. Co se týče českých spo-
lečností, nelze opomenout společnost Geodis Brno, která po-
skytuje pravděpodobně nejaktuálnější DTM a Clutter data
České republiky.

Pokud budou spočítané predikce pokrytí pro každou buňku
a pokud tyto informace zavedeme do prostorové databáze
(Spatial Database), je ve většině případů možné zúžit oblast
možného výskytu MS na podstatně menší plochu, viz obr. 2.
V prostorové databázi mohou být uloženy např. regiony
okresů, obcí a další mapové informace. Výsledek určení po-
lohy potom může být např. jméno obce apod. Pro on-line zjiš-
ťování polohy mobilního telefonu samozřejmě předpoklá-
dáme to, že MPC (Mobile Positioning Centre) bude mít
přímé spojení do prostorové databáze, kde musí být uložena
neustále aktuální data o síti, tj. pokaždé, když bude uvedena
do provozu nová BTS, musí být také provedena aktualizace
databáze. Jak již bylo řečeno, přesnost určení polohy mobil-
ního telefonu závisí na přesnosti predikce pokrytí.

Jakmile začne být využívána prostorová databáze, nabízí
se další řešení, jak zpřesnit určení polohy mobilního telefonu.
Důležitou skutečností přitom je, že mobilní telefon neměří
pouze příjímanou úroveň signálu buňky, se kterou v daném
okamžiku komunikuje, ale měří také další dostupné buňky.
Účelem těchto měření je mimo jiné zachování komunikace
mobilního telefonu se sítí, tzv.. pokud se zhorší komunikace
s jednou buňkou, může mobilní telefon "přestoupit" na jinou
měřenou buňku, kde budou příznivější podmínky. Za před-
pokladu, že mobilní telefon bude tyto informace na požádání
reportovat do MPC, mohou být tyto informace využity pro
další zúžení pravděpodobné polohy mobilního telefonu.
V prostorové databázi může být uložen jeden soubor s x nej-
silnějšími úrovněmi signálu pro každý pixel, anebo zde mo-
hou být odděleně ukládány jednotlivé predikce pokrytí pro
všechny buňky v síti, viz obr. 3.

Je zřejmé, že způsob uložení grid dat a zvláště pak pro-
storová indexace těchto dat významně ovlivní rychlost zís-
kání informace o pravděpodobné poloze mobilního telefonu.

Jakmile tedy uživatel požádá o určení polohy svého nebo ci-
zího mobilního telefonu, vyšle síť požadavek do daného mo-
bilního telefonu na reportování naměřených hodnot úrovní
příjímaného signálu. Po příjetí dostatečného množství těchto
hodnot MPC vypočítá pravděpodobnou polohu a pošle in-
formace uživateli. Protože hodnoty, které mobilní telefon na-
měří, závisí na momentálních rádiových podmínkách, na ty-
pech jednotlivých mobilních telefonů, atd., je nutné zavést
určité odchylky v naměřených hodnotách. MPC tedy nebude
vyhledávat kombinace přesných hodnot úrovní, ale kombi-
nace intervalů. Nastavení optimálních hodnot odchylek v při-
jímané úrovni a vysoké požadavky na přesnost vypočtené
predikce pokrytí jsou zřejmě největší slabinou této metody.
Na obr. 4 je na podkladu predikovaného pokrytí šrafami vy-
značena oblast o konstantní TA. Dále jsou zde znázorněny
oblasti pro jednotlivé intervaly O, 2, 5, 10 dBm (decibel mi-
liwatt) viz legenda k obr. 4. Jednotka dBm vyjadřuje výkon,
příčemž P[dBm] = 10 log P[mW].

Zatímco přesnost určení polohy mobilního telefonu meto-
dou CGI+TA se pohybuje kolem \-30 km, s využitím pre-
dikcí pokrytí se přesnost určení polohy mobilního telefonu
může zvýšit až na 300 m. Přesnost určení polohy samozřejmě
závisí na počtu příjímaných buněk, úrovních příjímaného sig-
nálu, atd.

Přestože u metody CGI+ TA může použitím predikcí pokrytí
dojít ke zpřesnění, nelze tuto metodu srovnávat s metodami,
které jsou založeny na principu měření časových rozdílů.
U těchto metod se přesnost určení polohy pohybuje kolem
100-300 m. Na druhé straně, tyto metody vyžadují značné
investice do hardwarového vybavení sítě.
Mezi základní metody určování polohy v rádiových sítích patří
AOA (Angle of Arrival), TOA (Time of Arrival) a E-OTD
(Enhanced Observed Time Difference).

Metoda AOA (Angle of Arrival) využívá směru příchozího
signálu ze dvou základnových stanic (BTS) nebo MS (obr. 5).
Tato metoda není příliš vhodná pro sítě GSM, protože vyža-

Obr. 3 Predikce pokrytí jsou pro každou buňku uloženy
v prostorové databázi
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• ± 2dBm
• ± 5dBm
• ± 10dBm

Obr. 4 Nastavení intervalů odchylek v přijímaných úrovních
ovlivňuje velikost plochy možné polohy mobilního telefonu

duje použití směrových antén. Pro věrohodné určení polohy
je navíc požadována přímá viditelnost mezi MS a BTS. Ne-
výhody spojené s metodou AOA vedly k tomu, že tato me-
toda nebyla ani standardizována pro sítě GSM.

Metoda TOA (Time of Arrival) [6] je založena na měření času
mezi vyslaným a příjímaným signálem v časově synchroni-
zované síti (synchronizace je zajištěna použitím LMU, viz
níže). Aby mohly BTS měřit TOA, musí být vybaveny no-
vým HW (hardware), tzv. LMU (Location Measurement
Unit). Jednotlivá LMU, kterájsou v dosahu MS, měří čas při-
jetí signálu vyslaného MS a posílají tyto hodnoty do MPC
(Mobile Positioning Centre). MPC potom spočítá rozdíly
mezi jednotlivými páry TOA. Pro výpočet polohy MS, po-
dobně jako např. u GPS (Global Positioning System), je vy-
užito toho, že hyperbola je geometrické místo bodů, jejichž
vzdálenosti od ohnisek mají konstantní rozdíl. Poloha MS je
potom definována jako průsečík hyperbol, které jsou defino-
vány TDOA (Time Difference of Arrival), tj. rozdíly TOA.
Je zřejmé, že přesnost určení polohy značně závisí na přes-
nosti měření času, na rozmístění antén a také na rozmístění
překážek (budovy, terén, atd.). Pro určení polohy je tedy po-
třeba změřit TOA ke třem různým BTS (obr. 6), ze kterých
jsou potom vypočteny TDOA. Aby bylo možné určit polohu
MS na co největší části území pokrytého signálem GSM, je
nutné vybavit GSM síť dostatečným počtem LMU, což vy-
žaduje značné investice ze strany operátora. To je hlavní ne-
výhoda metody TOA. Metoda TOAje tzv. "Network-Based",
tj. veškeré výpočty se dějí v síti, a tudíž zde není žádné ome-
zení na hardwareové vybavení MS.

3.3 E-OTD (Enhanced Observed Time Diffe-
rence)

Metoda E-OTD [2, 4, 5] pro určení polohy využívá zdoko-
nalených funkcí mobilního telefonu (MS), který dokáže mě-
řit, počítat, případně reportovat OTD. E-OTD (obr. 7) proto
mohou využívat pouze takové MS, které dokáží měřit časy
příchodu signálů od různých BTS, Base Transceiver Station.
Metoda E-OTD vychází ze tří základních veličin. První
z těchto veličin je již zmíněná OTD.

OTD je rozdíl mezi časy příchodu signálů od dvou růz-
ných BTS. Pokud označíme čas příchodu signálu od BTS I
jako ti a čas příchodu signálu od BTS2 jako t2, potom OTD =
= ti - t2 • Pokud signály od obou BTS dorazí ve stejný oka-
mžik, potom OTD = o.

RTD (Real Time Difference) je rozdíl časů vyslání z BTS I
a BTS2. Pokud čas vyslání signálu z BTSl označíme jako ťl

a čas vyslání signálu z BTS2 jako ť2, potom RTD = ť2 - t\.
Pokud obě BTS vyšlou signál ve stejný okamžik, potom
RTD = O. Toto samozřejmě platí pouze tehdy, jsou-li hodiny
na obou BTS synchronizované. Protože hodiny na BTS I
a BTS2 v GSM síti synchronizovány nejsou, je potřeba za-
vést do sítě nový HW prvek, LMU. Jak již bylo řečeno, po-
zice všech LMU a BTS jsou známé a hodiny na LMU jsou
seřízené na GPS čas. LMU tedy měří a reportuje RTD.

GTD (Geometric Time Difference) je hodnota, která slouží
k určení polohy MS. GTD je časový rozdíl mezi přijetím pří-
chozích signálů z BTSl a BTS2 z pohledu MS. Vzdálenost
mezi MS a BTS I označíme dl a vzdálenost mezi MS a BTS2

označíme d2• GTD = d2;: dl, kde c je rychlost světla (rychlost

šíření signálu). Pokud tedy bude MS stejně vzdálená od obou



Geodetický a kartografický obzor
24 ročník 50/92, 2004, číslo 2

A
11::- •

, '.
" "

.1
. ::::::::;:;:"

.,' .>,..~' "
..... ".~ ...'.'

BTS, bude GTD rovno nule. Pro určení polohy MS je tedy
nutné, aby MS změřila OTD, a aby LMU změřil RTD. Geo-
metric time difference je potom roven rozdílu mezi Obser-
ved time difference, který je naměřen na MS a Real time dif-
ference, který je naměřen na LMU, GTD = aTD - RTD.
Samotný výpočet polohy se děje buď v MS (Handset Based)
nebo v síti (Network Based). Pokud budou změřeny OTD
a RTD mezi dvěma páry BTS, tj. bude vypočítán GTD1

a GTDz, bude výsledná poloha MS určená průsečíkem dvou
hyperbol, přičemž první hyperbola je definována konstant-
ním rozdílem GTD1 a druhá hyperbola je definována kon-
stantním rozdílem GTDz.

Jak již bylo řečeno, přesnost určení polohy mobilního te-
lefonu metodou E-OTD závisí na konfiguraci sítě a hustotě
BTS, dále pak na typu terénu a na hustotě zástavby. S meto-
dou E-OTD nedostaneme určení polohy přesnější než 100m.
Se vzrůstající hustotou může přesnost klesnout až k hodno-
tám kolem 300 m [4, 5], přičemž platí, že pro jednoznačné
určení polohy je potřeba minimálně 3 BTS.

Další metodou určování polohy mobilního telefonu je tzv.
A-GPS neboli "Assisted GPS". MetodaA-GPS předpokládá
uvedení nových typů mobilních telefonů, které budou obsa-
hovat také GPS přijímač a GPS anténu. Podstatou A-GPS je
zavedení tzv. referenční GPS sítě, která bude spojena s mo-
bilním telefonem přes již existující komunikační kanály. Ji-
nými slovy, BTS budou obsahovat GPS přijímače a budou
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posílat informace přes rádiové rozhraní do mobilního tele-
fonu, což značně urychlí tzv. "time to fix" neboli inicializaci
GPS přijímače a tím pádem také zmenší spotřebu baterií.
Dále budou posílány korekční informace pro D-GPS (Diffe-
rential GPS), což ještě zvýší přesnost určení polohy GPS při-
jímače v mobilním telefonu. Při dobré konfiguraci a množ-
ství satelitů může metoda A-GPS určovat polohu s přesností
3-10 m [3]. Metoda A-GPS patří do kategorie tzv. turistic-
kých GPS a v budoucnu bude pravděpodobně využívána pro
navigační systémy do automobilů, pro přesnější určování po-
lohy tísňového volání atp. V současnosti však tato metoda
naráží na mnohé překážky, zejména na velikost mobilních te-
lefonů, kapacitu baterií, rušení mezi GPS anténou a anténou
mobilního telefonu, investice do HW vybavení sítě a mobil-
ních telefonů. Jakmile se Assisted GPS stane evropským
standardem, můžeme očekávat vývoj nových mapových apli-
kací. Je velmi pravděpodobné, že na základě potřeb zákaz-
níků budou vyvíjeny klientské aplikace, které budou kromě
určování polohy využívat také už existující technologie pro
přenos dat v mobilních sítích. Takové aplikace nemusí slou-
žit pouze pro určení polohy tísňového volání. Pro představu
uveďme velmi jednoduchou fiktivní aplikaci pro vyhledávání
např. geodetických bodů v terénu. Geodet s mobilním tele-
fonem potřebuje vyhledat např. nejbližší trigonometrický
bod. Nejprve bude nutné datově se připojit na poskytovatele
takové služby. Pro účely tarifikace a bezpečnosti pošle mo-
bilní telefon svoji identitu na poskytovatele. Poskytovatel, re-
spektive jeho GlS (Geographic Information System) aplikace
prověří identitu mobilního telefonu (přesněji řečeno karty
Subscriber Identity Module SIM) a požádá operátora o ur-
čení polohy mobilního telefonu. Operátor pošle polohu mo-
bilního telefonu poskytovateli. GlS aplikace vyhledá nej-
bližší trigonometrický bod a pošle do mobilního telefonu
údaje potřebné pro vyhledání bodu.

Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto článku, v Evropské unii
zatím není definována přesnost, s jakou jsou jednotliví GSM
operátoři povinni určovat polohu mobilního telefonu. Do té
doby, než bude schváleno takové nařízení, nelze očekávat ma-
sové zavádění metody E-OTD. V nejbližší budoucnosti se
tedy poloha mobilního telefonu bude nadále určovat meto-
dou CGI nebo CGI+ TA. Zavedení metody E-OTD také zá-
visí na počtu mobilních telefonů, které spolupracují s E-OTD,
tj. umí měřit a reportovat časové rozdíly. V současné době
patří tyto mobilní telefony do "vyšší třídy" a stále tvoří men-
šinu. Ostatní telefony, které neumožňují měření a reporto-
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vání časových rozdílů budou používat metodu CGI+ TA i v sí-
tích, které umožňují E-OTD. Zavedení metody A-GPS brání
navíc problémy s kapacitou baterií, s velikostí mobilních te-
lefonů a zejména s cenou mobilních telefonů, které by mu-
sely obsahovat GPS přijímač. Při zvážení všech výhod a ne-
výhod výše uvedených metod se v blízké budoucnosti bude
pravděpodobně investovat nejprve do implementace metody
E-OTD.

Práce vznikla v rámci doktorandského studia (školitel Doc.
Ing. Radim Blažek, CSc.) díky podpoře výzkumného záměru
MSM210000007 "Komplexní inovace technologií v geodézii
a kartografii".

[1] 3GPP LCS Workshop, "Overview of 2G LCS Technologies and
Standards", Motorola, Inc.

[2] 3GPP TS 03.71 V8.4.0 (2001-12), Description of E-OTD.
[3] 3GPP, www.3gpp.org.
[4] Ericsson, Flexible Positioning Support, 03813-LZU 1085958

Uae Rev A.
[5] Siemens AG, MNI707EU09MN_OOO2, Location Services.
[6] Permanent Reference Document SE.23 ,,Location Based Servi-

ces", GSM MoU Association, January 2003.
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Nadoležitejším geodetickým prístrojom aj v súčasnosti zo-
stáva teodolit (v spojení s diaľkomerom ako integrovaný me-
rací prístroj). Nové technológie a princípy v oblasti elektro-
niky prenesené do každodennej praxe zjednodušili
a skvalitnili geodetické práce a vďaka ním sa začali využívať
metódy, ktoré by bez nástupu elektronických teodolitov ne-
bolo možné využiť.

Aj napriek mnohým technickým riešeniam sa však nepo-
darilo úplne odstrániť všetky problémy súvisiace s meraním
uhlov. Konštrukčné kompromisy, ktoré ovplyvňovali mera-
nie klasickými optickými teodolitmi sú v určitej miere prí-
tomné aj pri meraní elektronickými teodolitmi. Teraz je však
možná ich eliminácia už pri meraní zavádzaním príslušných
korekcií. Každý geodetický prístroj podlieha časom zmenám
svojich konštrukčných častí, i vzťahov medzi nimi, ktoré ur-
čitým sposobom ovplyvňujú výsledky meraní. Čímje systém
zložitější, tým viac majú aj malé zmeny funkčných podmie-
nok, sposobené starnutím a dejustážou, rozhodujúci vplyv na
výsledok.

Kvalitná meracia technika patrí medzi základné prvky
procesu merania a spolu s ďalšími subjektívnymi i objek-
tívnymi podmienkami (merač, metóda merania a spracova-
nia výsledkov, atmosférické podmienky) umožňuje získať
objektívne informácie o meranej veličine, respektíve pred-
mete merania a priamo ovplyvňuje výsledky geodetických
prác.

S rozvojom podnikania v geodézii, zavádzania novej me-
racej techniky, ale najma používaním starších prístrojov v geo-
detickej praxi, narastajú požiadavky na potrebu overovania
a kalibrácie geodetických prístrojov.

Vzhľadom na rozdiel v terrninológii medzi metrológiou
a geodéziou uvedieme niektoré základné metrologické poj-
my, ktoré sa viažu na text tohto článku.

Etalónje zhmotnená miera, merací prístroj, referenčný ma-
teriál alebo merací systém určený na definovanie, realizáciu,
uchovanie a reprodukciu jednotky jednej alebo viacerých
hodnot veličiny [I, 2].

http://www.3gpp.org.
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Overenie je súhm úkonov s ciefom zistiť a potvrdiť, že me-
radlo zodpovedá predpísaným požiadavkám [2].

Kalibrácia je podl'a [I, 2] definovaná ako "súbor operácií,
ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťahy medzi
hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systé-
mom, alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou
mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi
hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi"I).

Kalibráciaje základnou metrologickou činnosťou aje špe-
cifickým druhom merania s použitím etalónov.

Kontrola delených kruhov geodetických prístrojov je menej
častá ako u iných stupníc meradiel, napr. dÍžkových. Príčin
je niekol'ko: vysoká presnosť pri ich výrobe (nanášaní čiaro-
vých masiek na sklenené kruhy pri optických teodolitoch, re-
spektive tvorbe čiarových inkrementálnych, alebo kódových
kruhov pri elektronických teodolitoch) - sa pohybuje v roz-
sahu 2cc až 8ec, vysoké náklady na určenie periodickej chyby
kruhu, potreba nákladného testovacieho zariadenia a mož-
nosť zníženia vplyvu chýb v delení kruhu vhodnou techno-
lógiou merania vodorovných smerov. Delené kruhy vačšinou
nepodliehajú opotrebeniu ani po dlhšej prevádzke, pretože sú
konštrukčne chránené pred vonkajšími vplyvmi [4].

Niektoré známe metódy kalibrácie vodorovných kruhov
teodolitov, ako napr. Schreiberova, Brunsova, Heuvelinkova
a Wildova využívajú špeciálny postup pri meraní osnovy
smerov, vybranej podfa určitých zásad. Existovali pokusy
o generovanie osnovy smerov na mechanickom princípe,
napr. zariadenie s mechanickým systémom achátových do-
razov (Zeiss Jena), takéto zariadenia však neposkytovali do-
statočnú presnosť pri kalibrácii najpresnejších teodolitov [3].

3.1 Automatické zariadenie na kalibráciu vodo-
rovných kruh ov geodetických prístrojov Slo-
venského metrologického ústavu

V 50-tych rokoch minulého storočia sa v strojárskej metro-
lógii začali používať optické polygóny. Tie umožnili genero-
vaťosnovu smerov na optickom princípe - ako normály kjeho
funkčným plochám.

I) PodIa Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra
je kalibrácia vyznačenie polohy meracích značiek meradla (prí-
padne len niektorých hlavných značiek) zodpovedajúcich určitým
hodnotám meranej veličiny.

Optické polygóny sú jednou z častí primárneho etalónu ro-
vinného uhla. Je to (vačšinou) pravidelný n-boký hranol, kto-
rého funkčné plochy sú rovinné a opracované do zrkadlového
lesku. Normály k funkčným plochám tvoria osnovu smerov.
Optické polygóny (obr. I) sa vyrábajú s počtom funkčných
ploch od 6 do 72, t. j. s nominálnymi uhlami medzi funk-
čnými plochami 60° až 5°. Keďže ich výrobaje technicky vel'-
mi náročná, optické polygóny na metrologické účely vyrába
vo svete len niekofko firiem. Na optickom polygóne je ved-
l'ajeho vefkosti - počtu funkčných plóch, alebo hodnoty me-
novitého uhla - doležitý rad ďalších metrologických para-
metrov. Pretože je optický polygón komplexný geometrický
útvar s hodnotami parametrov odlišnými od ideálnych, je ro-
vina, v ktorej sú uhly normál vymedzené, definovaná ako
stredná vyrovnávacia rovina polohy všetkých normál. Op-
tický polygón však nie je pre generovanie osnovy smerov se-
bestačný (ide o tzv. "nesebestačnú mieru"). Preto je ho pot-
rebné doplniť zariadením, ktoré normály k funkčným plo-
chám vytvára. Na to sa vo vačšine prípadov používa autoko-
limátor, zriedkavo interferometer.

Autokolimátor vznikne spojením kolimátora a ďaleko-
hl'adu do jedného konštrukčného celku. Kolimátor má v oh-
niskovej rovine objektívu osvetlenú zámernú značku. Obraz
zámernej značky, odrazený od zrkadlovej funkčnej plochy
polygónu, sa premieta do ohniskovej roviny objektívu ďale-
kohfadu. Natočenie zrkadlovej plochy sa prejaví posunom
obrazu zámernej značky v ohniskovej rovine. Posun je pria-
mo úmerný uhlovému natočeniu a ohniskovej vzdialenosti.
Keďže sú kolimátor a ďalekohfad spojené do jedného celku,
je objektív spoločný obidvom častiam a ohnisková rovina je
pomoc ou optického deliaceho systému samostatná pre koli-
mátorovú a ďalekohl'adovú časť. Poloha obrazu zámernej
značky sa číta pomoc ou čítacích systémov roznych princí-
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pov a konštrukcie. Na presnejšie merania sa používajú foto-
elektrické autokolimátory, dosahujúce citlivosti čítania po-
lohy zobrazeni a zámernej značky až 0,001" [3].

Na kalibráciu optických polygónov sa používajú prevažne
dve metódy, a to metóda dvoch autokolimátorov a metóda
deliaceho stola (otočné zariadenie s kruhovou stupnicou)
s autokolimátorom. Zariadenie, pracujúce na oboch meno-
vaných princípochje súčasťou primárneho etalónu rovinného
uhla v Slovenskom metrologickom ústave (SMÚ), ktorý bol
v roku 1998 vyhlásený národným etalónom rovinného uhla
Slovenskej republiky. Primárny etalón umožňuje kalibráciu
optických polygónov s kombinovanou štandardnou neistotou
korekcií u = 0,06" [3].

Kalibrácia optických polygónov sa vykonáva na automa-
tickom etalónovom zariadení na kalibráciu polygónov EZB-
3 (SMÚ), ktoré je tvorené otočným deliacim stolom Zeiss
Jena so servopohonom, na ktorom je uložený kalibrovaný
optický polygón, a dvojicou fotoelektrických autokolimáto-
rov. Tieto prvky sú uložené na liatinovej základovej platni
s antivibračným uložením. Pohfad na etalónové zariadenie
EZB-3 je na obr. 2 [6].

V základnej polohe sú obidva autokolimátory zacielené na
susedné funkčné plochy polygónu a pri postupnom otáčaní
polygónu sa autokolimátormi merajú odchýlky polohy nor-
máJ k funkčným plochám polygónu vzhJ"adomna optické osi
autokolimátorov.

Na kalibráciu teodolitov bolo zariadenie na kalibráciu po-
lygónov EZB-3 doplnené etalónovým 72-bokým optickým
polygónom, uloženým na miesto kalibrovaného polygónu.
Jeden z autokolimátorov, slúžiaci zároveň ako súčasť servo-
riadenia otáčania deliaceho stola, bol zacielený na optický
polygón. Na optický polygón bol centricky uložený kalibro-
vaný teodolit. Na objektív dalekohfadu teodolitu bolo upev-
nené rovinné zrkadlo. Druhý autokolimátor bol uložený na
základovú dosku tak, aby jeho optická os bola vo výške zá-
mernej osi dalekohfadu teodolitu. Merací systém s uloženým
teodolitom je na obr. 3.

Pred meraním je nutné splniť justážne podmienky po-
drobne popísané v [3]. Po justáži meracej zostavy sa zacieli
autokolimátor polygónu otáčaním otočnej častí stola s poly-
gónom a teodolitom na požadovanú funkčnú plochu poly-
gónu. Potom sa spatným otáčaním alidády teodolitu zacieli
druhý autokolimátor na pomocné zrkadlo dalekohfadu. Čí-
tajú sa údaje obidvoch autokolimátorov a údaj deleného
kruhu teodolitu so stanoveným počtom opakovaní. Otočná
časť stola sa pootočí na ďalšiu požadovanú funkčnú plochu
polygónu a postup sa opakuje. Otočenie otočnej častí stola
o požadovaný uhol, včítane jemného otočenia na zacielenie
autokolimátora polygónu a čítanie údajov obidvoch autoko-
limátorov prebieha automaticky.

Na tieto účely bol program merania kalibrácie polygó-
nov upravený tak, že jeden kalibračný krok pozostával zo
snímania údaj ov obidvoch autokolimátorov a ich prenosu
do PC meracieho systému a následné otočeni a polygónu
s teodolitom o požadovaný uhol (násobok 5°) s neistotou
0,1".

Korekcia deleného kruhu teodolitu je daná funkčnou zá-
vislosťou:

kde je k] korekcia deleného kruhu kalibrovaného teodolitu
v i-tom bode deleného kruhu,
Aj menovitý uhol polygónu pre plochuj,
k'j. korekcia funkčnej plochy j polygónu,
Bi hodnota deleného kruhu teodolitu v i-tom bode de-
leného kruhu,
Q; čítanie stupnice autokolimátora na funkčnej ploche
j polygónu,
bi čítanie stupnice autokolimátora teodolitu v i-tom
bode deleného kruhu kalibrovaného teodolitu.

Za predpokladu, že delený kruh kalibrovaného teodolitu
a stupnica autokolimátorov sú orientované tak, že pri cielení
na jednej funkčnej ploche polygónu hodnota čítania teodo-
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Hodnota Korekcia UAB["] uc,um['1 UCM["] Un
kruhu ['1 (ku = 2)

° 0,00 0,00 0,00 0,00

30 2,26 0,42 0,46 0,91

60 -2,98 0,54 0,57 1,14

90 -2,48 0,65 0,67 1,35

120 -2,04 0,89 0,90 1,81

150 -0,87 0,79 0,81 1,62

180 -0,14
0,18

0,75 0,77 1,54

210 1,46 0,77 0,79 1,57

240 -0,93 0,57 0,60 1,20

270 -3,31 0,44 0,48 0,96

300 -2,94 0,57 0,60 1,20

330 -0,97 0,61 0,64 1,27

Vysvetlivky k tabufke 1 a 2:
korekcia - hodnota získaná na kalibračnom zariadení EZB-3,
UAB - štandardná neistota čítania deleného kruhu, posobená náhod-

nými chybami,
UCsum - kombinovaná štandardná neistota kalibračného zariadenia,
UCM - kombinovaná štandardná neistota korekcie deleného kruhu,
U - rozširená neistota určenia korekcie deleného kruhu (ku = 2, P =

= 95 %).

litu rastie a hodnota čítania kolimátorov klesá, potom ko-
rekcia deleného kruhu teodolitu

Takto určené korekcie majú význam pre teodolity s ne-
mennou polohou deleného kruhu. Znalosť korekcií potom
umožní vykonať optimalizáciu postupu merania pri použí-
vaní teodolitu. Pre teodolity, umožňujúce meniť polohu po-
čiatku delenia, dává priebeh korekcií obraz o priebehu chýb
systému čítania vodorovného kruhu bez možnosti ich kori-
govaní. Prísne vzaté to platí len za predpokladu, že systém
otáčania deleného kruhu nevnáša do čítaných hodnot ďalšie,
systémom merania neeliminované vplyvy.

PodIa rovnice (2) majú na neistotu korekcií vplyv čiast-
kové zložky, a to štandardná neistota hodnoty korekcie po-
lygónu, štandardná neistota čítania deleného kruhu teodolitu,
štandardná neistota čítania autokolimátora na funkčnej plo-
che polygónu, štandardná neistota čítania autokolimátora na
zrkadle teodolitu, vplyv parametrov funkčnej plochy poly-
gónu na čítanie autokolimátora a vplyv parametrov funkčnej
plochy zrkadla teodolitu na čítanie autokolimátora, ktoré sú
podrobne rozpracované v [3].

Vplyv čiastkových neistot samotného kalibračného zaria-
denia sa začína prejavovať až pri hodnotách neistoty čítania
deleného kruhu teodolitu menších ako 0,5" [3].

3.2 Kalibrácia vodorovných kruhov teodolitov na
zariadení EZB-3

Na adaptovanom etalónovom zariadení na kalibráciu teodo-
litov EZB-3 (SMÚ) boli kalibrované vodorovné kruhy prí-
strojov Zeiss Theo 010 A, Wild T3 a Topcon GTS-6A.

Hodnota Korekcia UAB["] UCsum["] uCM['1 U["]
kruhu n (ku = 2)

° 0,00 0,00 0,00 0,00

30 -0,85 0,15 0,23 0,47

60 -0,41 0,13 0,22 0,44

90 0,43 0,14 0,23 0,45

120 0,19 0,23 0,29 0,58

150 -0,31 0,12 0,22 0,44

180 -1,45 0,15
0,18

0,24 0,47

210 -0,46 0,13 0,22 0,44

240 -0,32 0,16 0,24 0,48

270 -0,14 0,19 0,26 0,52

300 -0,04 0,33 0,38 0,75

330 -1,02 0,21 0,28 0,55

Výsledky kalibrácie pre prístroje Zeiss Theo 010 A a Wild
T3 sú v tabul'kách 1 a 2. Uvedené korekcie sú získané z dvoch
sérií merania pri štyroch otočkách etalónu (štyroch opako-
vaných meraniach v každej sérii) a pohybujú sa v rozsahu od
+2,26" do -3,31" s neistotou 0,46" až 0,90" pre prístroj Ze-
iss Theo 010 A a od +0,43" do -1,45" s neistotou 0,22" až
0,38" pre prístroj Wild T3. Grafické znázomenie výsledkov
kalibrácie uvedených prístrojov je obr. 4 a 5.

Pri vyhodnotení kalibrácií prístroja Zeiss Theo 010 A
i Wild T3 sme prikročili aj na určenie regresnej krivky, ktorá
v tomto prípade predstavuje zároveň kalibračnú rovnicu pre
jednotlivé prístroje. Najskor sme vykonali testovanie odIah-
lých hodnot [5] pomocou McKayovho testu na hladine vý-
znamnosti a = 1 %. Na tomto podklade sa mohlo s 99 %
pravdepodobnosťou a s 1% rizikom konštatovať, že v ziste-
nom súbore korekčných hodnot pre vodorovný uhol sa ne-
vyskytli odIahlé hodnoty. Regresnú analýzu sme riešili po-
mocou softvéru Excel 2000 a jej výsledky (regresné
polynómy 6. stupňa) predstavujú kalibračné krivky a vzťahy
pre jednotlivé prístroje (pozri obr. 4 a 5).

Teodolit, či už optický alebo elektronický, predstavuje v geo-
dézii základný uhlomemý prístroj - pracovné meradlo s ne-
zastupitefným miestom v meračskej praxi. Popísaný postup
kalibrácie umožňuje:
• priamu nadvaznosť na primárny etalón rovinného uhla,
• kalibráciu vodorovného kruhu prakticky všetkých teodoli-

tov,
• minimálny krok kalibrácie 5°, alebo jeho celočíselný náso-

bok,
• navrhnutý regresný (kalibračný) polynóm pre vodorovné

kruhy prístroja Zeiss Theo 010 A a Wild T3 je základným
výsledkom kalibrácie a umožňuje kompenzovať chyby de-
lenia horizontálneho kruhu prístroja,

• výsledky kalibrácie pre prístroj Wild T3 potvrdzujú už do-
teraz známu vysokú kvalitu a presnosť delenia vodorovných
kruhov týchto prístrojov (pozri obr. 5).
Prezentovaný postup kalibrácie a získané výsledky z ka-

librácie vybraných teodolitov poukazujú na nové možnosti
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GRAFICKÉ ZNAzoRNENIE KOREKClf VODOROVNÉHO KRUHU
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Obr. 4 Grafické znázomenie korekcií vodorovného kruhu
teodolitu Zeiss Theo 010 A (výrobné číslo 103 088)
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Obr. 5 Grafické znázomenie korekcií vodorovného kruhu
teodolitu W1LD T3 (výrobné číslo 33 414)
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Do redakcie došlo: 28. 8. 2003

v tejto oblasti, ako aj na zložitosť celého procesu kalibrácie
a potvrdzujú jej potrebu (pozri tabul'ku 1).

LlTERATúRA:

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,

Bratislava
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PřF UK

V době rozvoje inJormačních technologií, a především Internetu, dochází stále častěji ke spojování kartografie s touto novou
technologií. Internet nabízí nepřeberné množství nástrojů jak prezentovat kartografická data a modely. Některé z těchto ná-
strojů a služeb jsou zde zmíněny a jejich praktické využití je ukázáno na realizovaných projektech. Služby jsou rozděleny na
dvě základní části - publikování a vyhledávání. Zároveň jsou zde nastíněny trendy rozvoje Internetu a jejich případné spojení
s kartografickým modelováním.

ln the epoch oj growing inJormation technology, first oj all oj the Internet, more and more connections oj cartography with
this new technology take place. The Internet offers a broad palette oj instruments, how to present cartographic data and mo-
dels. Some oj these instruments and services are mentioned here; their application in praxis is demonstrated on realised pro-
jects. Services are divided into two basic parts - publishing and searching. Trends oj the Internet evolution are outlined here
as well as their eventual connection to cartographic modelling.

V době rozvoje komunikačních technologií patří k základ-
ním dovednostem tvůrce, ale i uživatele, kartografických mo-
delů práce s nástroji Internetu jako jednoho z výsledků in-
formační revoluce.

Struktura tohoto článku je podřízena všeobecnému členění
Internetu a k jednotlivým složkám Internetu jsou přiřazeny
možné aplikace v oblasti kartografie. Pro tento postup jsme
se rozhodli z jednoho prostého důvodu. V oblasti kartogra-
fie jsme nenašli jinou variantu členění. Nejsou zde popsány
všechny služby, které nabízí Internet. Pro některé služby je
obtížné najít v kartografii uplatnění a jiné jsou již na ústupu.

Je možné vyčlenit dvě velké části:
I. Vyhledávání informací.
2. Publikování informací.

U jednotlivých služeb jsme se zaměřili na vymezení spe-
cifik, které s sebou přináší a u každé z nich jsme uvedli prak-
tický příklad získání informací zaměřených na obor karto-
grafie. V oblasti publikování kartografických informací je
situace jednodušší. Pro publikaci kartografických modelů
a informací se používá v drtivé většině služba www. Je to
služba, která se v současnosti rozvíjí nejdynamičtěji, pro kar-
tografickou publikační činnost je nejvýhodnější a i do bu-
doucna se jeví jako nejperspektivnější.

Prvotní příčinou vzniku Internetu byl zájem amerického mi-
nisterstva obrany na počítačové síti, která by dokázala odo-
lat případnému atomovému útoku. Požadavek byl stanoven
takto: vybudovat síť, ve které je možné doručit informace i při
zničení jednoho nebo více uzlů. První takto vzniklá síť se
jmenovala ARPANET. Fungování této sítě se datuje od roku
1969. Další sítě, které následovaly jsou USENET, BlTNET,
EARN, MILNET (oddělil se od Arpanetu).

Postupně se přešlo od textově orientovaných prohlížečů ke
graficky orientovaným (prvním byl Mosaic - 1993).

V současné době dominují graficky orientované služby a to
především služba WWW.

Primárním zdrojem informací je originální psaný text, se-
kundárním zdrojem je katalogizační lístek tohoto dokumentu
a terciálním zdrojem je seznam katalogů. U textových do-
kumentů převažují na Internetu především sekundární a ter-
ciální informační zdroje. S primárním zdrojem kartografic-
kých textů se nelze na Internetu prakticky setkat. Většinou se
jedná pouze o krátké úryvky z článků publikovaných v růz-
ných časopisech (http://www.autodesknews.cz/GIS/de-
fault.asp?CAI=2057 nebo http://www.ikaros.cz). Jiné je to
u sekundárních dokumentů, které lze hledat především v kni-
hovních databázích přístupných pomocí Internetu. Mezi
tyto zdroje patří především katalog. Národní knihovny
(http://sigma.nkp.cz/F/S99NNJ8D88XUENBI4XKV 5ESN
X2R91M6l USU3l SYF4NVAC8NAMS-00094 ?func=
tile&file name=find-a). I terciální zdroje jako seznamy těchto
databází jsou na Internetu dostupné. Jsou to především se-
znamy knihoven, které jsou přístupné pomocí některé ze slu-
žeb Internetu (http://sigma.nkp.cz).
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Situace v prezentování kartografických modelů v grafické po-
době na Internetu je mnohem lepší. Řada map je dostupná
jako primární dokument. Aťjiž se jedná o elektronické atlasy
(http://www-nais-ccm.emr.ca). mapy států, plány měst
(http://www.kmov.cz/f1ash) nebo obyčejné kartodiagramy.
Samozřejmě se na Internetu dají najít i sekundární (http://od-
dens.geog.uu.nl/index.html) a terciální zdroje.

K určení úspěšnosti vyhledávání informací v prostředí Inter-
netu existuje několik teoretických postupů. Mezi nejpouží-
vanější patří různé druhy koeficientů. Koeficient přesnosti ur-
čuje poměr správně vyhledaných dokumentů ku počtu všech
vyhledaných dokumentů. Koeficient úplnosti určuje poměr
správně vyhledaných dokumentů ku všem správným doku-
mentům.

Mezi oběma koeficienty funguje negativní závislost, což
znamená, že s rostoucí přesností vyhledávání klesá jeho úpl-
nost a naopak. Toto je velmi důležité si uvědomit při formu-
laci dotazů k vyhledávání v databázích.

Pro získání odpovídajících výsledků je nutná znalost do-
tazovacích jazyků a několika operátorů, které slouží k efek-
tivnímu prohledávání datových zdrojů. Je nutné podotknout,
že operátory se mohou lišit server od serveru.

Mezi stěžejní patří Booleovské operátory (AND, OR,
NOT), kontextové operátory (G, F) a vzdálenostní operátory
( ... , $$$). Dále lze v některých dotazech použít pravostranné
(kartogr?) nebo levostranné krácení (?grafie), indikátory blíz-
kosti atd. Tyto indikátory určují kolik slova v jakém pořadí
může být vloženo mezi zvoleným souslovím. Např. mezi
,,kartografie %4 topografie" se mohou nacházet čtyři slova
a přitom nezáleží na pořadí slov kartografie a topografie.

O aktuálních konvencích použití operátorů je vhodné se
přesvědčit v nápovědě serveru.

K tomu, abychom mohli publikovat efektivně některé karto-
grafické informace na Internetu, je třeba učinit tři zásadní
kroky:
- Vytvořit www prezentaci obsahující kartografické infor-

mace,
- Umístit tuto prezentaci na www server,
- Informovat o těchto kartografických informacích širokou

veřejnost.
HTML umožňuje spojit text, obrázky, animace, video
a mnoho dalších prvků do jediného dokumentu.

K vytvoření kartografické prezentace pro prostředí Inter-
netu lze použít mnoho nástrojů. Nejjednodušším nástrojem
k tvorbě takovéto prezentace může být "Poznámkový blok",
který je standardní součástí operačního systému Windows.
Při tvorbě složitějších www prezentací jsou pomocné ná-
stroje ve formě určitých programů nezbytné. Může se jednat
například o programy umožňující tvorbu aktivních oblastí
(MapEdit, Spinel WebMapper 1.3).

4.1 Statické prezentace
Statické stránky využívají základních vlastností jazyka
HTML a nepoužívají žádné programové moduly. Statické
stránky slouží většinou k prezentaci textových informací
a kartografických modelů (map, kartogramů, ... ) prostřed-
nictvím obrázků. Nejrozšířenějšími grafickými formáty jsou
JPEG, GIF, PNG. Tyto grafické formáty zobrazují rastrová

Obr. 2 Tematická mapa rozdělená do dvou vrstev pomocí
lavaScriptu

data. Vektorové formáty se v prostředí Internetu vyskytují jen
zřídka. Pomocí formátu GIF je možné vytvořit např. tema-
tické mapy ve formě animace (http://www.natur.cuni.cz/-to-
masek/animace/animace.html) - obr. 1.
V současné době se dá říct, že statické stránky jsou již za
svým zenitem a postupně je začínají vytlačovat dynamické
kartografické prezentace.

Java Applet je program napsaný v jazyce Java, který je
vložen do HTML dokumentu. Při spuštění stažení tohoto
HTML dokumentu se automaticky spustí i tento Java Applet.

Plug-In je program, který rozšiřuje funkce prohlížeče
Netscape. Nevýhodou tohoto řešení je, že Plung-In se musí
nainstalovat na uživatelův počítač.

ActiveX je něco obdobné jako Plug-In, ale rozšiřuje
funkce u Microsoft internet Exploreru (MSIE).

Všechny tyto nástroje slouží k tomu aby mohl uživatel lépe
ovládat kartografickou prezentaci, popřípadě ji upravovat.
Jedná se většinou o doplňky funkcí internetových prohlížečů.
Pomocí takto vytvořeného rozhraní může uživatel měnit např.
měřítko, počet prvků v mapě, zobrazené téma, doplňovat jed-
noduché značky, ... Pomocí takových podpůrných programů
jsou provozovány většinou prezentace, které mají svá data ulo-
žena v grafických souborech a tyto applety umožňují jen je-
jich omezené ovládání a úpravy (http://www.natur.cuni.cz/-to-
masek/vrstvy/vrstvy.html) - obr. 2.

Kartografické prezentace založené na databázích mohou vy-
užívat nástrojů uvedených v předešlé kapitole (a také jich vy-
užívají), ale jejich hlavní výhodou je, že svá data ukládají
prostřednictvím některého ze SŘDB. K tomu SŘBD je při-
řazen modul řešící zpracování dat vybraných z databáze, pře-
vod do grafické podoby a jejich umístění na Internet. Výho-
dou toho přístupu je, že do určité míry řeší oddělení datové
a vizualizační části systému.

V prostředí Internetu je možné najít spousty takových
systémů. Může se jednat o malé systémy Geografický infor-
mační systém obce, chráněného území, ... ), který jako data-
bázi využívá MySQL a vše je naprogramované v PHP. Na
druhé straně lze na Internetu najít komerční software využí-
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vající sofistikovaných postupů. Do této kategorie lze zařadit
ArcView Internet Map Server. Jedná se o rozšíření programu
ArcView 3.x dodávaný firmou ESRI. Pro prezentaci map na
straně klienta používá tento program Java Applet - MapCafé.
To zaručuje kompatibilitu na všech platformách, které pod-
porují Javu (http://www.webmapy.cz)

Jako v celém Internetu, tak i v prezentaci kartografických
modelů na Internetu se budou projevovat dva "protichůdné"
proudy. Jedním z nich bude rostoucí specializace a tematická
diferenciace kartografických prezentací na Internetu. Budou
se objevovat prezentace, které budou uspokojovat informační
potřeby jen úzké skupiny uživatelů.

Druhým proudem budou kartografické modely, které bu-
dou integrovány v rámci software vyšší úrovně jako jsou např.
DSS, CRM, ... Tyto systémy nebo jejich části jsou součástí
vznikající e-komerce. Firmy postupně přesouvají nejen své
obchodní, ale i administrativní aktivity na Internet.'foyto firmy
budou řešit např. otázky optimálního geografického rozlo-
žení zásob, kontroly pohybu vozidel, dopravní problema-

tiky, ... A to vše v reálném čase online. Zde budou hrát velmi
důležitou roli kartografické modely.
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Praha 1997. 293 s.

[3] LEUKERT, K-REINARD, W.-SEEBERGER, S.: GlS - Inter-
net architekturen. Zeitschrift flir Vermessungswesen, 2000, č. 1,
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FSv ČVUT v Praze

TERMINOLOGIE A SYMBOLIKA V GEODÉZII
A KARTOGRAFII

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Praha"Vzhled jevu" jako ekvivalent termínu "feature"

v českém překladu mezinárodních norem
geografické informace

Vysvětluje se víceznačný význam termínu "feature" v oblasti geografické informace a analyzují se mnohé zvláštnosti jeho pou-
žití v rámci norem geografické informace řady ISO 19100. Na tomto základu se zavádí termín" vzhled jevu" jako optimální
český ekvivalent termínu "feature ". Uvádějí se rovněž ne'Kteréjiné české termíny již zavedené jako překlad zmíněného klíčo-
vého anglického termínu a zdůvodňuje se nevhodnost jejich aplikace v české verzi norem dané řady.

The Czech Translation Equivalent oJthe Term "Feature" as " vzhled jevu " in the Czech Translation oj lnternational
Standards oj Geographic lnJormation

The multi-valuated term "feature" in the domain of geographic information is explained and many particularities of its ap-
plication in the ISO 19100 standards of geographic information are analysed. On this base a term "vzhledjevu" is introdu-
ced as the optimum Czech equivalent ofthe term "feature". Simultaneously other Czech terms being already used as trans-
lation ofthe mentioned English key term are presented. It is demonstrated that they are not suitable to be applied in the Czech
version of the given series of standards.

Nedávno J. Šíma [1] upozornil na potřebu konsolidace české
odborné terminologie v oblasti geografické informace, jež
povětšinou vzniká překladem příslušných anglických ter-
mínů, který je ne vždy uspokojivý. Jako příklad nedořeše-
nosti uvádí na čelném místě několik existujících českých
ekvivalentů velmi frekventovaného anglického odborného
terminu "feature". Pozastavuje se nad jejich nejednotností,
odkud pak lze rovněž vytušit určitou nejistotu, který z nich
by měl být při očekávaném sjednocení zvolen jako optimální.

Úspěšné řešení takového úkolu však ztěžuje skutečnost, že
se v samotné anglické terminologii, používané ve sféře geo-
grafické informace, vyskytuje řada rozdílných interpretací
termínu "feature". To činí identifikaci pojmu, jenž se za ním
skrývá, velmi nejednoznačnou. Na tuto interpretační nejed-
notnost, projevující se třeba v amerických normativních do-
kumentech týkajících se geografické informace, již před lety
upozornili C. A. Kottrnan [2], R. G. Fegeas et al. [3] a potom
mnozí další.
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Uvedená skutečnost snižuje naději na úspěšnost snahy na-
lézt pro termín "feature" jediný správný a všechny zmíněné
varianty pokrývající český ekvivalent. Naopak ukazuje jako
racionální hledat spíše takový ekvivalent pro konkrétní in-
terpretace uvedeného termínu v jednotlivých anglicky psa-
ných technických normách či jiných relevantních dokumen-
tech. K postižení významu termínu "feature" a jeho opod-
statněnému převodu do češtiny přitom zřejmě nepostačí jen
identifikace jeho výskytu v určitém odborném textu. Je ne-
zbytné se o něm dozvědět maximum dalších náležitostí a jen
s jejich respektováním pak řešit jeho průmět do české od-
borné mluvy.

Velkou příležitostí k uplatnění takto načrtnutého přístupu
je před rokem zahájené přejímání mezinárodních norem geo-
grafické informace řady ISO 19100 do souboru českých tech-
nických norem (ČSN skupiny 97 9800) překladem. Tyto nor-
mativní dokumenty vznikají na podporu interoperability ge-
ografických dat, jejíž všestranné zvládnutí je jedním
z nejnáročnějších problémů řešených v současnosti v dané
odborné oblasti. ,,Feature" je v těchto normách považován za
základní jednotku geografické informace a v důsledku toho
se v nich uplatňuje jako klíčový termín.

Podle ISO 19104 [4] je "feature" definován jako "ab-
strakce jevů reálného světa". Abstrakcí se přitom rozumí
"myšlenkový proces odlučující odlišnosti a zvláštnosti a zjiš-
ťující obecné, podstatné vlastnosti a vztahy" (V. Petráčková
et al. [5]). Každou uvedenou podstatnou vlastnost jevů reál-
ného světa označuje obecná angličtina termínem "feature".
Terminologie norem řady ISO 19100 ho pak metaforicky pře-
náší i na nositele sestavy těchto vlastností, kterým je příslušné
abstraktum.

Sledovaná odborná terminologie tím přibližuje různé
aspekty složitého abstraktního pojmu "abstraktum" na zá-
kladě pojmu snáze pochopitelného, bližšího fyzické zkuše-
nosti. Přitom je namístě poznamenat, že takto přenesené po-
jmenování není nikterak výjimečné, ale je jen jednou z mnoha
metafor, které prostupují běžný jazyk. Často je však obtížné
je identifikovat, protože jsou již zcela konvencializované
(G. Lakoff a M. Johnson [6]).

Má-li český překlad termínu "feature" postihnout povahu
jeho vzniku v anglickém prostředí, je třeba si především zod-
povědět otázku, jak se v našem prostředí nazývá předmětná
kolekce podstatných vlastností jevů. K tomu může jako velmi
podnětná posloužit práce Z. Neubauera [7], který sice v uva-
žovaném poznávacím procesu nespatřuje abstrakci, ale spíše
intuici, nicméně přes tento zásadní metodologický rozdíl po-
jmenovává sledovaný soubor podstatných vlastností velmi
výstižně.

Zvolil pro něj označení "vzhled", v němž "se zračí to, co
je pro věc specifické, co zakládá její druhovou příslušnost,
co ji zjevuje jako 'to a to', ... na základě čeho lze věc poznat
v každé konkrétní podobě, tj. v realizaci této podoby v urči-
tém tvaru, látce, provedení, případu". Na jiném místě pak
uvedená práce vyjadřuje přesvědčení, že "vzhled patří ke
skvostům českého jazyka".

Na potvrzení tohoto názoru Z. Neubauer [7] dále uvádí, že
vzhled "je takrKa prost významových konotací vyvolávají-
cích podezření z klamu, přetvářky, pokrytectví, které lpějí na
jeho protějšcích v jiných jazycích (výrazů jako Ansehen, An-
schauen, Miene, apparance, face, look, features, lze užít i ve
významech protikladných: zjev, tvářnost, zdání, dojem), jed-
nak už svým tvarem navozuje slovo 'vzhled' představu
vzcházení, tedy vystupování vzhůru - zevnitř, zhloubi, ze
skrytosti, ze změti nahodilé jevovosti, proměnlivosti a mno-
hotvárnosti vstříc poznávajícímu pohledu".

Po této identifikaci termínu "vzhled" pro kolekci podstat-
ných vlastností jevu reálného světa zbývá realizovat jeho me-
taforický přenos na označení nositele uvedených vlastností,
čímž se završí následování procesu geneze jeho anglického
ekvivalentu a tím i důsledné postižení ducha pojmenování
uvažované základní jednotky geografické informace v čes-
kém překladu mezinárodních norem řady ISO 19100. Ke
snadnějšímu osvojení tohoto nového termínu v českém pro-
středí geografické informace může přitom přispět jeho po-
čáteční rozvinutí do tvaru "vzhledjevu", signalizujícího jeho
příslušnost k jevu reálného světa, který se však posléze může
vrátit ke tvaru "vzhled" jako plnému ekvivalentu "feature".
Odtud vyplývá česká normativní definice: "Vzhled jevu je
abstrakce jevů reálného světa".

Vzhled jevu se analogicky jako feature v předmětných nor-
mách geografické informace užívá v několika kontextech,
které přehledně postihuje Obecný model vzhledu jevu (Ge-
neral feature model- GFM) popsaný v ISO 19109 [8]. Ar-
chitektura GFM vykazuje čtyři úrovně, které od nejvyšší
k nejnižší tvoří metameta úroveň, meta úroveň, aplikační úro-
veň a datová úroveň, jež jsou naplněny tak, aby každá úro-
veň poskytovala základ pro definování vzhledu jevu a jeho
náležitostí na úrovni nejblíže nižší.

Metameta úroveň definuje obecně vzhled jevu a jeho ná-
ležitosti běžným jazykem a ošetřuje tak jejich sémantickou
stránku. Vzhled jevu se tu přitom uvažuje bez rozlišení, zda
se jedná o jeho typ nebo instanci. Meta úroveň pak vyjadřuje
obsah metameta úrovně opět jen obecně, ale s orientací na
typy vzhledů jevů, a to prostřednictvím zvoleného modelo-
vacího jazyka, který k převzaté sémantice dodává ucelenou
syntaxi. Na aplikační úrovni pak dochází ke specializaci typů
vzhledů jevů, obecně pojatých na meta úrovni, na konkrétní
typ vzhledu jevů (např. vodní tok). Datová úroveň jako nej-
nižší stupeň architektury GFM nakonec realizuje specializaci
typu vzhledu jevů na jeho konkrétní instanci (např. vodní tok
Vltava).

Popis typu vzhledu jevů v předmětných mezinárodních
normách zahrnuje typy jeho vlastností, v jejichž rámci se roz-
lišují typy jeho atributů, asociací a operací. K tomu je na-
místě poznamenat, že si uvažované popisné vlastnosti volí
tvůrce geografické informace v závislosti na jejím aplikač-
ním zaměření. Proto se obecně neshodují s podstatnými vlast-
nostmi, které určují identitu vzhledu jevu. To je konečně
v anglickém prostředí vyjádřeno i terminologicky tím, že se
základní vlastnosti vedou pod označením "features", zatímco
zmíněné popisné vlastnosti nesou pojmenování "properties".

Normativně obecně dané typy popisných vlastností typů
vzhledů jevů se vztahují k jejich prostorovým, časovým, te-
matickým a metadatovým stránkám, přičemž posledně jme-
nované zahrnují též jakost. Jde o potenciálně disponibilní sor-
timent typů popisných vlastností, který ale nemusí být
v každém konkrétním případě typu vzhledu jevů, uvažova-
ného na aplikační úrovni GFM, využit. Pro některé aplikace
se jako nepotřebné nepopíší jeho časové vlastnosti, pro jiné
zase zůstane nevyužita nabídka popisu příslušné jakosti apod.

Výše naznačená obecná oddělenost definice vzhledu jevu
od jeho popisných vlastností se nejvýrazněji projevuje v pří-
padě jeho prostorových stránek. Ačkoliv ISO 19104 [4] de-
finuje geografickou informaci jako "informaci týkající se
jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vzta-
ženému k Zemi", zůstává typ vzhledu jevů v celém profilu
GFM od svých prostorových vlastností zřetelně separován.
ISO 19109 [8] k tomu poznamenává, že "tradiční způsob
strukturování geografických dat nerozlišuje mezi vzhledy
jevů a geometrickými primitivy a zahrnuje geometrickou in-
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formaci do definice typu vzhledu jevů. Vzhledy jevů jsou tak
podle geometrické povahy klasifikovány jako bodové
vzhledy jevů, liniové vzhledy jevů a plošné vzhledy jevů".
Současně uvedená mezinárodní norma upřesňuje, že "geo-
metrie je jedním ze způsobů popisu vzhledu jevu. Jelikož typ
vzhledu jevů není definován na základě své geometrie, může
být k témuž vzhledu jevu přidruženo několik geometrických
popisů. Proto se doporučuje předefinovat bodové, liniové
a plošné vzhledy jevů do zobecněné formy vzhledů jevů".

Sledovaná nezávislost definice vzhledu jevu na popisných
vlastnostech prostorové povahy je pak v absolutní podobě
vyjádřena v ISO 19101 [9] upozorněním, že "pro normy řady
ISO 19100 jsou přijatelné rovněž negeografické vzhledy
jevů. Takové vzhledy jevů mohou být začleněny do aplikač-
ního schématu a nemít prostorové znaky". Pokud pak jsou
naopak prostorové vlastnosti ve většině případů geografické
informace uvažovány, nestávají se ani na datové úrovni GFM
integrální součástí instance vzhledu jevu, ale jen předmětem
k němu přidruženého prostorového objektu.

Tento význam termínu "objekt" (object) pak mj. upozor-
ňuje na nepřípustnost jeho ztotožnění v uvažovaných nor-
mách s termínem "ťeature" tak, jak tomu někdy v českých
překladech dochází. Jako podobně nevhodný se tu rovněž jeví
překlad ,Jeature" termínem "prvek" (element), neboť i ten je
v předmětných mezinárodních normách vyhrazen pro jiný
aspekt geografické informace a ve specializaci "geoprvek"
je pak z výše uvedených důvodů dvojnásobně nepoužitelný.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČiNNOST

Geodetický informační den v Brně

Členům Spolku zemčměřičú Brno pořádajícím 39. Geodetické in-
formační dny se v r. 20m do názvu akce sice vloudil malý omyl, ale
skutečnost, že z tradiční vícedenní akce se při devětatřicátém po-
kračování stal jen jednodenní seminář. vůbec nevadila. Úrovní před-
nášek a rozsahem doprovodné výstavy účastníci informačního dne
nebyli proti předchozím ročníkům nijak ošizeni. Kromě firemních
prezentací si účastníci Geodetického informačního dne vyslechli
celkem jedenáct zdařilých přednášek zdokumentovaných v písemné
podobě ve sborníku. Přednáška ředitele VÚGTK ve Zdibech Václava
Slabocha například odpověděla téměř beze zbytku na všechny otázky
k postavení geodetů a kartografú ve světě z pohledu FIG a CLGE.
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Alois Materna si řekl své k celoživotnímu vzdělávání autorizova-
ných inženýrů v rámci ČKAIT a Alojz Kopáčik (STU Bratislava)
zase vysvětloval bratislavské studijní programy oboru geodezie
a kartografie a jejich kompatibilitu s programem EU.

Referáty představitelů Ceského úřadu zeměměřického a katast-
rálního nejsou na akcích Českého svazu geodetů a kartografů tak
časté, proto byl očekáván příspěvek předsedy ČÚZK Karla Večeře
(obr. I), který účastníky ujistil, že český katastr nemovitostí (KN) je
srovnatelný s většinou zemí EU, i když služby v oblasti pozemko-
vých evidencí jsou v každé zemi výrazně ovlivněny podobou ob-
čanského práva a daňového systému. Tyto rozdílnosti jsou hluboké
a vyúsťují až do rozdílného pojetí základních pojmů, jako je napří-
klad parcela. "Hledat prostor v Evropské unii k integraci v ohlasti
KN je velmi ohtíŽné. Proto neplekvapuje skutečnost, že oblast po-
;:emkovvch evidenci dosud unijními pledpisy není upravována, " uza-
vřel přednášku předseda ČÚZK.

Další zajímavé přednášky měli pedagogové z vysokých škol.
V referátu Josef Weigela (obr. 2) z VUT mimo jiné zaznělo, že Vy-
soké učení technické v Brně má již nyní akreditovaný obor vojen-
ská geodezie, pedagog ze Západočeské univerzity Václav Čada vy-
světloval problematiku geografických informačních systémů ve
vyspělé informační společnosti a Svatopluk Sedláček z VUT v Brně

přednesl vtipnou esej k problematice tvorby a údržby digitálních
map.

Pracovníci VÚGTK Jiří Lechner a Jaroslav Šimek mají ve své pra-
covní náplni speciální činnosti a tak se v Brně hovořilo i o metrolo-
gickém zajištění prací a kontrolním měření jako nástrojích manage-
mentu jakosti v procesu výstavby a o otázkách koncepce technologií
DGPS (Differential Global Positioning System) a RTK v resortu
ČÚZK.

Přednáška Karla Sukupa (obr. 3) z Geodis Brno o současné pro-
gresivní technologii digitální fotogrammetrie možná některým po-
sluchačům připadala jako z jiného světa. Vždyť na palubě vrtulníku
nepřetržitě skenující přístroj, který mimochodem v brněnské firmě
již mají, doká7.e za sekundu zaregistrovat nad vybraným územím to-
lik bodů, že by je klasicky zeměměřič nezaměřil ani za rok. Nuda
v Brně rozhodně nebyla. Přestávek mezi přednáškami využili účast-
níci vzdělávací akce k prohlídce přístrojové techniky (obr. 4) a geo-
detických programů. "Byly to v poslední době možná nejlep§í Geo-
detické informační dny v Brně, tlebaže trvaly jen den," zhodnotil
podzimní setkání asi 10 zeměměřičů předseda ČSGK (Českého
svazu geodetů a kartografů) Petr Polák.

Ing. Petr Skála,
Fakulta lesnická a environmentálni CZV v Pra;:e

ZE ZAHRANiČí
21. mezinárodní kartografická konfe-
rence a 12. valné shromáždění ICA

Na základě pověření II. valného shromáždění Mezinárodní karto-
grafické asociace (lllh General Assembly of the International Car-
tographic Association - ICA), které se konalo v srpnu 1999 v Mon-
trealu (Kanada), připravil Kartografický komitét Jihoafrické
republiky 21. mezinárodní kartografickou konferenci, která se ko-
nala ve dnech 10.-16. srpna 2003 v Durbanu v Jihoafrické republice
(JAR). Konference se zúčastnila sedmičlenná delegace České re-
publiky v čele s předsedou Kartografické společnosti České repub-
liky doc. Ing. Miroslavem Mikšovským, CSc. (katedra mapování
a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze) - obr. I. Dalšími členy
delegace byli: doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., vicepresident ICA
(Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně), doc. RNDr.
Vít Voženílek, CSc., sekretář Kartografické společnosti České re-
publiky (Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci),
pplk. doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. (Vojenská akademie, Brno),
pplk. Ing. J. Drozda (Vojenská geografická a hydrometeorologická
služba. Praha), Ing. Jiří Síma, CSc. (Fakulta aplikovaných věd Zá-
padočeské univerzity v Plzni) a Mgr. Karel Staněk, PhD. (Přírodo-
včdecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně).

Součástí mezinárodní kartografické konference byly:
- mezinárodní výstava map a atlasů,
- mezinárodní technická výstava,
- výstava dětské kresby.
V rámci akce byla připravena řada exkurzí, které probíhaly před a po
konferenci i přímo v době konání konference. Připraven byl i pro-
gram pro doprovázející osoby delegátů konference.

V době konání konference se v Durbanu uskutečnilo 12. valné
shromáždění Mezinárodní kartografické asociace, jehož se za Čes-
kou republiku zúčastnil předseda Kartografické společnosti ČR doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

Jednání 21. mezinárodní kartografické konference lCA bylo slav-
nostně zahájeno v pondělí II. srpna 2003 dopoledne ve velkém sále
International Conventional Centre v Durbanu oficiálními představi-
teli JAR a kulturním programem, který připravila černošská skupina
kmene Zulu.

Po polední přestávce pokračovalo jednání v plénu. Do programu
byly zařazeny tyto referáty:
- Lawrence, W.: Cartography and the Information Economy,
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Obr. I Cást české delegace na 21. mezinárodní kartografické konfe-
renci ICA.
Zleva: Doc. RNDr. Milan Kondný, CSc. - nově zvolený president
ICA, Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. - předseda Kartografické
společnosti CR. Ing. Jiří Šíma, CSc. - člen delegace (ZCU Plzeň)

- Nyapole, H.: Towards the Entrenchment of the Spatial Data In-
frastructure in Africa,

- Yang Kai: Developments of Spatial Data Infrastructure and Car-
tography in China,

- Dangermond, J.: GIS and Sustainable Development - Vision, Con-
cepts and Technology,

- Rystedt, B. (President of ICA): The Strategic Plan of the Interna-
tional Cartographic Association.

Po skončení jednání byly otevřeny všechy výstavy konference za
účasti primátora Durbanu.

Následující dny, tj. od úterý 12. srpna až do pátku 15. srpna, pro-
bíhalo jednání konference ve čtyřech sekcích; současně probíhaly
i postery. Plné znění všech přednesených referátů bylo předáno všem
delegátům na konferenčním CD-ROM spolu s abstrakty všech refe-
rátů (v tištěné podobě).

Referáty byly rozděleny do těchto tematických skupin:
o aplikovaná kartografie a geografické informační systémy,
o kartografické animace,
o kartografická generalizace,
o zpracování popisu map,
o kartografické modelování,
o kartografické vizualizace,
• kartografie a děti,
o rozvoj kartografie,
o kartografie a vlastnictví půdy.
o kartografie a virtuální realita,
o kartografie pro zrakově postižené,
o kartografie a sčítání obyvatelstva,
o výchova a výcvik kartografů,
o elektronické atlasy,
o vývoj geoprostorových databází,
• vývoj geoprostorových systémů,
• historie kartografie,
• hydrologické mapování,
o kartografie a Internet,
o výroba map,
o kartografická zobrazení,
o jazyk mapy,
• mapování z družicových snímků,
o námořní kartografie,
• kartogratie v dopravě,
o vysokohorská kartogratie,
o národní a regionální atlasy,
o nové kartografické systémy a výrobky,
o organizace a vydavatelská politika v kartografii,
o místní názvosloví,
o planetární kartografie,
o vnímání prostorových dat,

o infrastruktura prostorových dat,
o využívání prostorových dat,
o sdělovávání prostorových dat,
o normalizace prostorových dat,
o uchovávání prostorových dat,
o tematické mapování,
o teoretická kartografie,
o čas a prostor v kartografii.

Do programu jednání konference zařadili pořadatelé referáty
těchto členů české delegace:
- Voženílek, Y.: Integration GIS and GPS within Geomorphological

Mapping (úterý 12. 8., sekce I C - teoretická kartografie),
- Mikšovský, M.: Oldest Czech Maps (čtvrtek 14.8., sekce 12 A-

historie kartografie).
Dále byly do programu zařazeny postery

- Rybanský, M.: Effect of the Geographic Factors on the Cross
Country Movement (úterý 12.8.,8.30-9.00 hod.)

- Friedmannová, L.-Konečný, M.-Staněk, K.: SVG Based "SMART"
Thematic Maps Design (středa 13. 8. odpoledne).
Konference byla slavnostně ukončena v sobotu 16. srpna odpo-

ledne. Při této příležitosti byly předány diplomy za nejlepší výstavní
exponáty. Česká republika obdržela čestné uznání mezinárodní po-
roty za exponát "Atlas Prahy - městská integrovaná doprava" v mě-
řítku 1:20000, zpracovaný Geodézií CS, a. S., pobočka Praha, jako
účelový náklad pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (pozn.: uvedený
atlas byl vyhlášen v národní soutěži pořádané Kartografickou spo-
lečností České republiky jako nejlepší mapa roku 2002).

Mezinárodní výstava map a atlasů byla uspořádána ve výstavní
hale International Conventional Centre v Durbanu. Výstavy se s více
než 1300 exponáty zúčastnilo 32 členských zemí ICA (Austrálie,
Belgie, Chile, Chorvatsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie,
Hong Kong, Irán, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Ko-
rea, Kanada, Maďarsko, Německá spolková republika, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španěl-
sko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA a Velká Británie). Všechny
exponáty byly zařazeny podle jednotlivých zemí do výstavního ka-
talogu, který obsahuje na 426 stranách podrobné bibliografické údaje
o jednotlivých exponátech (identifikační katalogové číslo, kategorie
výrobku, původní název a jeho překlad do angličtiny, materiál, po-
čet map, velikost mapy, měřítko, barevnost, název vydavatelství,
ISBN, datum vydání, cena v národní měně nebo v USD, jazyk mapy
a poznámky).

Katalog byl vydán jednak v tištěné podobě (černobílý tisk pouze
se základními údaji), jednak na konferenčním CD-ROM, kde kromě
podrobných bibliografických údajů jsou uvedeny (pokud to členské
země ICA dodaly) i barevné ukázky vystavených map.

Česká republika dodala prostřednictvím Kartografické společnosti
ČR na výstavu celkem 18 exponátů, které byly vybrány komisí spo-
lečnosti z titulů, přihlášených do celostátní soutěže Mapa roku 2002.
Bibliografické údaje k jednotlivým mapám včetně barevných uká-
zek připravila v angličtině Katedra geoinformatiky a kartografie Pří-
rodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci (doc. RNDr.
Vít Voženílek, CSc., a kol.). Česká kartografická tvorba byla na vý-
stavě reprezentována následujícimi mapami a atlasy:
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- Atlas Prahy - městská integrovaná doprava 1:20 000, vyd. Geo-
dézie CS, Praha ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy,

- Praha a okolí - cykloturistická mapa 1:50000, vyd. PLANstudio,
Praha,

- Zábřežská vrchovina - turistická mapa 1:75 000, vyd. JENA, Sum-
perk,

- Větrné a vodní mlýny České republiky, vyd. B.A.T. Program, Rož-
nov p. Radh.,

- Česká republika - vlastivědná mapa 1:1 100000, vyd. Kartogra-
fie Praha,

- Rybářská mapa Střední Čechy 1:185000, vyd. SHOCart, s. r. o.,
Vizovice,

- Turistická mapa - Český les, Tachovsko 1:50000, vyd. SHOCart,
s. r. o., Vizovice,

- Cykloturistická mapa - Sumava, Trojmezí 1:75000, vyd.
SHOCart, s. r. o., Vizovice,

- Panoramatická mapa - region jihozápad, vyd. B.A.T. Program,
Rožnov p. Radh.,

- Ústecký kraj - regionální atlas, vyd. Geodézie CS, Praha,
- Moravskoslezský kraj - regionální mapa, vyd. B.A.T. Program,

Rožnov p. Radh.,
- Mapa průchodnosti terénu pro tank T-72 1:50 000, vyd. Vojenská

akademie, Brno,
- Vojenská topografická mapa 1:50000, vyd. VTOPÚ, Dobruška,
- Vojenská topografická mapa 1:25000, vyd. VTOPÚ, Dobruška,
- Vojenská topografická mapa 1:100 oqo, vyd. VTOPÚ, Dobruška,
- Základní mapa ČR 1:50000, vyd. ČUZK, Praha,
- Základní mapa ČR 1:10 000, vyd. ČÚZK, Praha,
- Brno 1:20000 - Okolí Brna 1:100 000, vyd. SHOCart, s. r. o., Vi-

zovice.
Mezinárodní technická výstava byla umístěna v části výstavní haly

International Conventional Centre v Durbanu. Této výstavy se zú-
častnilo 30 firem, povětšině z Jihoafrické republiky. Výstava byla
orientována především na počítačový software a ukázky zpracování
jednotlivých typů map.

Mezinárodní výstava dětské kresby zahrnovala práce, které byly
členskými zeměmi přihlášeny do mezinárodní soutěže o ceny Bar-
bary Petchenikové. Tuto soutěž organizuje většina členských zemí
ICA, a to jako soutěž národní. Vítězné exponáty z národních soutěží
jsou pak zasílány generálnímu sekretáři ICA, který je předává pořa-
dateli mezinárodní výstavy. Soutěž je pořádána ve třech věkových
kategoriích. V ČR ji organizuje Kartografická společnost České re-
publiky, a to každé dva roky. V roce 2002 bylo do soutěže přihlá-
šeno pouze 5 prací, z nichž odborná porota společnosti vybrala pouze
jediný exponát v kategorii od 12 do 15 let, jímž byla výstava obe-
slána.

Ve dnech 10. a 16. srpna 2003 proběhla jednání 12. valného shro-
máždění Mezinárodní kartografické asociace, jehož se účastní sta-
tutární zástupci členských zemí ICA. Za ČR se jednání zúčastnil doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., (obr. 2), předseda Kartografické spo-
lečnosti ČR. Za Slovensko, které na akci nemělo svého delegáta, byl
Kartografickou společností SR pověřen zastupováním doc. RNDr.
Vít Voženílek, CSc., sekretář Kartografické společnosti ČR.

Na program zasedání dne 10. srpna 2003 byly zařazeny tyto body
jednání:
- zjištění účasti delegátů a schválení programu jednání,
- nomínace skrutátorů,
- určení zemí, které nemají právo hlasovat (tj. zemí, které neplatí

členské příspěvky),
- přijetí nových členských zemí (Nový Zéland, Litva),
- přijetí nových afilovaných organizací,
- zpráva presidenta ICA o činnosti za období 1999-2003 (B. Rys-

tedt),
- zpráva generálního sekretáře ICA (F. Ormeling),
- zpráva o hospodaření ICA za období 1999-2003 (F. Ormeling),
- zpráva auditorů zvolených na 11. valném shromáždění ICA,
- schválení hospodaření ICA za období 1999-2003,
- návrh rozpočtu ICA na období 2003-2007,
- projednání změn statutu ICA,
- předběžné projednání strategického plánu ICA na období

2003-2011,
- zpráva publikační komise ICA,
- zprávy komisí ICA za období 1999-2003,

- předběžné návrhy činnosti komisí ICA na období 2003-2007,
- prezentace kandidátů na funkce ve Výkonném výboru ICA pro ob-

dobí 2003-2007,
- návrhy na konání dalších mezinárodních kartografických konfe-

rencí (La Corufía, Spanělsko v r. 2005, Moskva v r. 2007).
Na program druhého zasedání, které se uskutečnilo dne 16. srpna

2003, byly zařazeny tyto body jednání:
- udělení čestných členství v ICA (prof. Moellering, USA a Sjef van

der Steen, Holandsko),
- schválení rozpočtu ICA na období 2003-2007,
- volba nového prezidenta ICA pro období 2003-2007,
- volba generálního sekretáře ICA pro období 2003-2007,
- volba viceprezidentů ICA na období 2003-2007,
- volba auditorů pro období 2003-2007,
- projednání programu komisí ICA na období 2003-2007 a volba

předsedů komisí,
- schválení strategického plánu Mezinárodní kartografické asociace

a období 2003-2011,
- prezentace pořadatelů 22. mezinárodní kartografické konference

ICA (La Corufía, Spanělsko, 2005),
- schválení místa konání 23. mezinárodní kartografické konference

ICA a 13. valného shromáždění ICA (Moskva, Rusko, 2007),
- vyhlášení výsledků voleb a vystoupení nově zvoleného presidenta

ICA.
Závěrečného jednání valného shromáždění se zúčastnilo 44 člen-

ských zemí s oprávněním hlasovat. Novým presidentem ICA byl zvo-
len doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (ČR), generálním sekretářem
ICA prof. Ferjan Ormeling (Holandsko), do funkcí vicepresidentů
ICA byli zvoleni: prof. Tikunov (Rusko), doc. Cartwright (Austrálie),
Dr. Lorenzo Martínez (Spanělsko), prof. McMaster (USA), doc. Vir-
rantaus (Finsko), prof. Balogun (Nigérie) a Dr. Fairbairn (Y.Británie).

Pro období 2003-2007 byla schválena činnost a program těchto
komisí:
- komise pro výchovu a výcvik kartografů,
- komise pro působení žen v kartografii,
- komise pro trvalou údržbu a transformaci prostorových databází,
- komise pro námořní kartografii,
- komise pro vysokohorskou kartografii,
- komise pro národní a regionální atlasy,
- komise pro planetární kartografii,
- komise pro řízení a ekonomiku výroby map,
- komise pro kartografická zobrazení,
- komise pro mapování pomocí družicových snímků,
- komise pro standardizaci prostorových dat,
- komise pro teoretickou kartografii,
- komise pro užitou kartografii,
- komise pro vizualizaci a virtuální prostředí,
- komise pro kartografii a děti,
- komise pro mapy na Internetu,
- komise pro generalizaci a víceúčelovou prezentaci,
- komise pro mapy a grafiku pro slepé a slabozraké.

Delegátům členských zemí byly na valném shromáždění ICA pře-
dány národní zprávy těchto členských zemí za období 1999-2003:
Austrálie, Kanada, Chile, Chorvatsko, Finsko, Francie, Německo,
Maďarsko, hán, Japonsko, Korea, Holandsko, Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rusko, Slovensko, Jihoafrická republika, Spanělsko,
Svédsko, Turecko, USA a Velká Británie (všechny v tištěné formě)
a dále Belgie, Mad'arska (duplicitně) a Portugalska (na CD-ROM).
Všechny uvedené národní zprávy jsou uloženy na katedře mapování
a kartografie FSv ČVUT v Praze. Pouze na webových stránkách byly
uvedeny národní zprávy Rakouska a Svýcarska. Národní zpráva
České republiky, zpracovaná autory doc. Ing. Miroslavem Mikšov-
ským, CSc., a plk. doc. Ing. Václavem Talhoferem, CSc., (Vojenská
akademie v Brně), byla vytištěna a včas zaslána pořadatelům akce.
Podle jejich sdělení však nebyla do Durbanu doručena a nemohla
být proto delegátům předána. Generálnímu sekretáři přislíbil vedoucí
české delegace, že tato národní zpráva bude dodatečně publikována
v angličtině pro potřeby odborné veřejnosti na webové stránce kar-
tografické společnosti CR (http://www.czechmaps.info).

Clánek byl zpracován s podporou výzkumného záměru MSM
210000007 Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii,
řešeného na Fakultě stavební CVUT v Praze.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie, FSv CVUT v Praze
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Doc.lng. Antonín Zeman, DrSc.-
- 60 let

Narodil se 22. prosince 1943 ve Slaném, kde také v roce 1962 ma-
turoval s vyznamenáním. V letech 1962-1967 studoval na oboru geo-
dézie a kartografie Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze, speciali-
zaci geodetická astronomie.

1. 8. 1968 nastoupil v Kartgeofondu Bratislava, pobočka v Praze
(nyní Zeměměřický úřad), kde pracoval v provozu nivelace a gravi-
metrie do roku 1975. Externí aspiranturu u prof. J. Bohma, započa-
tou v r. 1973, ukončil v r. 1977 obhajobou kandidátské práce: "Vliv
změn atmosférického tlaku na výsledky nivelace."

Na základě konkursu byl v r. 1976 přijat do Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) v Praze,
oddělení teoretické geodézie, a v roce 1985, oQět na základě kon-
kursu, nastoupil na katedru vyšší geodézie FSv CVUT, nejprve jako
odborný asistent a od r. 1989 jako docent. Od r. 1990 po konkurs-
ním řízení působil jako vedollcí katedry vyšší geodézie do r. 1999.

Je členem vědecké rady VUGTK, předsedou komisí pro státní zá-
věrečné zkoušky oboru geodézie a kartografie na FSv ČVUT v Praze
a Vysokém učení technickém v Brně. Opakovaně působil jako ex-
pert na Káhirské universitě a Akademii věd v Egyptě.

Publikoval 35 vědeckých a odborných prací, zúčastnil se mnoha
vědeckých konferencí a symposií, na nichž přednesl řadu referátů.
Ihned po příchodu na FSv CVUT připravil přednášky a vydal skripta
"Geofyzika (Geofyzika a geodynamika)". Soustavně pracuje v ob-
lasti geodynamických výzkumů; od r. 2000 je za FSv CVUT spolu-
řešitelem prestižního projektu "Experimentální výzkum dynamiky
Země, a jejího povrchu", řešeném v rámci Výzkumného centra dy-
namiky Země, zřízeného MŠMT v Praze.

V r. 1993 předložil habilitační práci "Geodetické aspekty někte-
rých geodynamických jevů". Jde o soubor 9 prací, publikovaných
v renomovaných časopisech, které se setkaly s kladným ohlasem
a jsou předními odborníky citovány. Doktorát věd obhájil v r. 1999.

Doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc., se významného životního vý-
ročí dožívá v plné tělesné a duševní svěžesti. Do další činnosti mu
přejeme mnoho zdraví, pohody a osobní spokojenosti.

Dne 17. 1. 2004 zemřel ve věku 92 let bývalý náměstek náčelníka
Geodetické kanceláře (GK) ČSD Olomouc. Narodil se 7. 11. 1911
v České Třebové, jako syn strojvedoucího ČSD. Po vysokoškolských
studiích v Brně nastoupil do služeb ČSD ke Stavební správě v Ko-
šicích a od roku 1939 pracoval v hodnosti zeměměřického komisaře
na Ředitelství drah v Olomouci. Při vzniku měřicko-dokumentační
kanceláře (MDK) v roce 1952, pozdější GK a nynějšího střediska
železniční geodézie, byl jmenován náměstkem náčelníka MDK.
V této funkci setrval i po změně MDK na GK až do svého odchodu
do důchodu v roce 1972.

Byl tvůrčím organizátorem činnosti geodetů na železnici, hou-
ževnatý v prosazování geodetických metod v investiční výstavbě a při
údržbě tratí. Nezapomenutelné je jeho taktní a pedagogické vedení
mladších spolupracovníků. V důchodu se věnoval svým oblíbeným
skalničkám a vypomáhal několik let v archeologickém průzkumu ve
svém bydlišti v Náměšti na Hané.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

II. dubna 2003 - Ing. Jaroslav Křížek, nestor českého zeměmě-
řictví. Patří mezi muže, které učil profesor ČVUT v Praze Josef Pet-
řík a jak bylo jeho zvykem oslovoval známý profesor i jeho důvěrně

"indiáne". Když na jaře v kruhu kolegů zeměměřičů oslavoval de-
vět desítek prožitých let, přišla řada na vzpomínky, které jen do-
kreslují málo popsanou historii zeměměřictví a méně známou struk-
turu tehdejších profesních organizací. Jubilant totiž nikdy nepracoval
ve státní správě. Po II. státní zkoušce (1936) nastoupil u civilního
autorizovaného geometra v Plzni, poté přišel do Stavebních závodů,
pak byl delimitován do Stavoprojektu a v roce 1951 do Hutního pro-
jektu. Jeho hlavní náplní činnosti byla inženýrská geodézie, pod-
klady pro projekty, vytyčovací práce, základní plány závodů, měření
jeřábových drah, pecí a strojního zařízení průmyslových závodů.
Cenné jsou zejména jeho zkušenosti z doby začátků jeho praxe. ,,za-
čínajícího inženýra", po nástupu do civilní kanceláře, byl zaměstna-
vatel povinen přihlásit do Inženýrské komory. Pak obdržel legitimaci
kandidáta, která ho opravňovala na katastrálních úřadech obstarávat
podklady pro geometrické plány. Po třech letech bylo možno u Zem-
ského úřadu před komisí odborníků skládat zkoušku pro oprávně-
ného civilního geometra. Na to se však čekalo i několik let, neboť
výnosem Zemského úřadu a na doporučení Inženýrské komory
oprávnění bylo vydáno pro konkrétní místo (ókres). Tím se dosáhlo,
že geometři byli rozmístěni ve všech okresech a navíc ještě podle
počtu potřebného v daném rajónu. Kanceláře civilních geometrů
spolu s notáři totiž zajišťovaly majetkoprávní vztahy. Není divu, že
jejich technické archívy při předávání kanceláře měly někdy větší
hodnotu než geodetické přístroje a ostatní zařízení, vzpomínal J. Kří-
žek na předválečnou zeměměřickou praxi, z pohledu odborníka,
který byl u tvorby všech významných dokumentů týkajících se in-
ženýrské geodézie. V minulosti byl rovněž členem spolků a společ-
ností jako SIA (Spolek inženýrů a architektů), VTS (Vědeckotech-
nická společnost) a Spolku geodetů. Nyní je zasloužilým členem
Českého svazu geodetů a kartografů, s jehož některými členy také
své devadesátiny oslavil. Bývalí spolupracovíci z Hutního projektu
mu zase při jiné oslavě předali dort v podobě terénu, na kterém ne-
chyběly vrstevnice a z cukru vyrobené geodetické pomůcky. Je sym-
patické, že se jubilant stále zajímá o obor a o činnost Svazu. Ostatně,
kdo z nás může říci to, co připomenul nestor českého zeměměřictví
při oslavě narozenin: "Když občas cestuji, velmi často si říkám, tady
jsem také byl a tady jsem také měřil."

20. prosince 2003 - Doc. Ing. JosefWeigel, CSc. Narodil se v Brně.
Vysokoškolské studium, obor geodézie a kartografie, absolvoval
s vyznamenáním v r. 1975 na Vysokém učení technickém (VUT)
v Brně. Pro krátké praxi na Středisku geodézie v Třebíči byl inter-
ním aspirantem na VUT v Brně, kde od r. 1970 působil jako odborný
asistent katedry geodézie. Titul kandidáta technických věd získal na
ČVUT v Praze v roce 1981; v r. 1986 byl jmenován docentem pro
obor geodézie a převzal po prof. Vykutilovi přednášky předmětů te-
orie chyb a vyrovnávací počet a vyšší geodezie. Na Fakultě stavební
(FaST) VUT zastával a dosud zastává řadu akademických funkcí.
V letech 1987-1994 byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou čin-
nost a proděkanem pro obor geodézie a kartografie, od r. 1987 je čle-
nem vědecké rady, předsedou oborové pedagogické komise, předse-
dou oborové komise pro doktorandské studium, členem akade-
mického senátu a jeho vědecké komise a členem vědecké komise dě-
kana FaST. Dále je 'předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky
na VUT v Brně a CVUT v Praze, členem komise pro státní závě-
rečné zkoušky na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a Vo-
jenské akademii v Brně, členem komisí pro kandidátské, dokto-
randské a rigorosní práce, členem habilitačních komisí aj. Má
významný podíl na připojení FaST VUT k projektům vytvoření Zá-
kladní družicové sítě ČR DOPNUL, Základní geodynarnické sítě ČR
aj. Podílí se na řešení některých grantových úkolů GAČR a Minis-
terstva školství ČR. Byl iniciátorem úspěšné mezinárodní spolupráce
FaST VUT se Zemědělskou akademií ve Wroclavi (Polsko) na spo-
lečném grantu v oblasti ekologie a geodynamiky masivu Králického
Sněžníku. Dlouhodobě se zabývá problematikou speleologie, ze-
jména speleologického mapování. Byl předsedou ústřední revizní ko-
mise České speleologické společnosti (ČSS) a členem Jihomorav-
ského krajského výboru této společnosti. Pro členy ČSS organizoval
kursy speleologického mapování v Moravském krasu a napsal také
odbornou příručku. Na VUT v Brně zavedl speleologické mapování
jako výběrový předmět pro zájemce z řad studentů oboru geo-
dézie a kartografie a každoročně vede několik diplomových prací na
toto téma. Je aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů.
Přednáší na mnoha seminářích či konferencích, doma i v zahraničí.
Od r. 1979 působí v Národním komitétu pro FlG, v posledních le-
tech jak.o jeho předseda a národní delegát komise 2 - odborná vý-
chova. Učastňuje se zasedání Stálého výboru FlG; v r. 1995 byl v Ber-
líně vedoucím delegace, která získala pro Českou republiku právo
hostit zasedání Stálého výboru FlG v roce 2000 v Praze. Působí
i v dalších odborných společnostech (Český institut pro navigaci,



Geodetický a kartografický obzor
ročník 50/92, 2004, číslo 2 39

Spolek důlních měřičů a geologů a další). Komorou geodetů a kar-
tografů byl jmenován do nově vytvořené oborové rady.

Výročie 60 rokov:

17. októbra 2003 - Ing. Július Bartaloš, PhD., pedagogický pra-
covník Katedry mapovania a pozemkových úprav (KMPU) Staveb-
nej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Brati-
slave. Narodil sa v Rimavskej Sobote. Po skončení zememeračského
inžinierstva na SvF Slovenskej vyso15-ejškoly technickej (SVST)
v Bratislave v roku 1966 nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie
v Bratislave, kde pracoval na tvorbe účelovej mapy Bratislavy v mier-
ke 1:1000. V tejto práci pokračoval aj v Inžinierskej geodézii,
n. p., závod v Bratislave. Koncom roku 1968 bol, na základe kon-
kurzu, prijatý na KMPÚ SvF SVST (od 1. 4. 1991 STU) ako vý-
skumný pracovník. Tu se venoval hodnoteniu kvality výsledkov
tvorby máp veTkých mierok. Od roku 1973 bol preradený za peda-
gogického pracovníka. Od roku 1978 prednášal predmety mapova-
nie a evidencia nehnutefností pre poslucháčov štúdia popri zames-
tnaní. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku
1993. Od roku 1995 prednáša predmety: katastrálne mapovanie,
kataster nehnutefností (KN), mapy veTkých mierok a metódy ana-
lýzy údajov KN. Je autorom a spoluautorom 4 dočasných vyso-
školských učebníc a 20 odborných a vedeckých prác, z toho 2 v za-
hraničí. Ďalej je autorom návrhu pamatnej tabule s vyznačením
Bratislavského poludníka a textu na tejto tabuli, realizovanej na du-
najskom nábreží v septembri 2002. Aktívne sa zapája do riešenia
výskumných úloh (VU). Je spoluriešitefom 12 VU, v poslednom
období orientovaných najma na geoinformačný model pofnohos-
podárskeho regiónu. V rokoch 1999 až 2001 bol spoluriešitefom
medzinárodného projektu Leonardo da Vinci - Land Information
Management for Executive v spolupráci s Vysokou školou geodé-
zie a pozemkových úprav v Székesfehérvári (Maďarská republika).
Je členom Akademického senátu SvF STU a členom technickej ko-
misie geodézia a kartografia Slovenského ústavu technickej nor-
malizácie.

18. října 2003 - Ing. Josef Reška, narozen v Prostějově, vedoucí
odboru katastrálního mapování Katastrálního úřadu Brno-město. Po
maturitě na SpS stavební v Brně v r. 1958 nastoupil jako zeměmě-
řický technik v tehdejším OÚGK v Brně. Při zaměstnání pak vystu-
doval obor geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze (1966). Ve
své bohaté praxi se převážně věnoval tvorbě THM,j)ozději ZMVM
a tvorbě TM města Brna. Aktivně působil v dřívější CSVTS, odborné
skupině mapování. Je spoluautorem několika technologických po-
stupů týkajících se map velkých měřítek a také spoluautorem vyso-
koškolských učebních textů pro mapování. Pravidelně po mnoho let
působil jako externí učitel na Ústavu geodézie Vysokého učení tech-
nického v Brně.

25. prosince 2003 - Ing. Zdeněk Paseka, rodák ze Znojma, ředitel
Katastrálního úřadu ve Znojmě. Po maturitě na SpS stavební v Brně
pracoval 5 let jako zeměměřický technik na bývalém Středisku geo-
dézie (SG) v Táboře, v roce 1963 přešel do Geodézie Brno na teh-
dejší SG ve Znojmě. Vysokoškolské studium zeměměřictví ukončil
v r. 1967 na ČVUT v Praze. V r. 1990 se stal vedoucím znojemského
Střediska geodézie a od vzniku Katastrálního úřadu v r. 1993 byl
jeho ředitelem do 31. 12.2003.

Výročie 70 rokov:

21. októbra 2003 - Ing. František Smižanský. Narodil sa vo Vi-
kartovciach (okres Poprad). Po absolvovaní zememaračského inži-
nierstva na Fakulte inžinierského stavitefstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Prešove (od roku 1960 Ústav geo-
dézie a kartografie a od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie v Brati-
slave), Stredisko geodézie v Prešove. Tu ako vedúci čaty a od roku
1964 vedúci oddielu vykonával a viedol najma práce na evidencii
pody, revízii trigonometrických bodov, tvorbe topografických máp
v mierke 1:10 000 a niektoré práce inžinierskej geodézie. V rokoch
1973 až 1980 ako vedúci oddielu v Geodézii, n. p., Prešov viedol
mapovacie práce vo vefkých mierkach. V roku 1980 prešiel do Geo-
dézie, n. p., Bratislava, kde pracoval v útvare riadenia kontroly akosti
a neskor ako vedúci prevádzky evidencie nehnutefností. V rámci ja-
zykovej a spoločenskej pripravy expertov absolvoval v rokoch 1983
až 1985 štúdium jazyka francúzskeho na Katedre jazykov Univer-
zity Komenského v Bratislave. V rokoch 1985 až 1991 ako expert
v Alžírsku vykonával stavebný a zememeračský dozor pri výstavbe
vodárenských zariadení. 1. 7. 1991 prišiel do Slovenského úradu

geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky) ako vedúci odborný referent špecialista
na tvorbu základnej mapy veTkej mierky, neskor od roku 1995 do
31. 1. 1996, t. j. do odchodu do dóchodku, ako inšpektor na aktua-
lizáciu a spravovanie katastra nehnutefností odboru inšpektorátu.
Známy je tiež ako viacnásobný účasník celoštátnej súťaže geodetov
a kartografov v stolnom tenise.

1. decembra 2003 - Ing. Martin Krnáč. Rodák z Detvy. Po skon-
čení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitef-
stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958
nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960
Ústav geodézie a kartografie) v Žiline, Okresné meračské stredisko
(od roku 1960 Stredisko geodézie - SG) vo Zvolene. Tu vykonával
práce fotogrametrické, inžinierskej geodézie a na zakladaní jednot-
nej evidencie pády. Od roku 1961 sa venoval evidencii nehnutefností
(teraz kataster nehnutefností - KN). V roku 1970 bol vymenovaný
za vedúceho SG v Čadci Oblastného ústavu geodézie v Bratislave
[od 1.7.1973 Krajskej správy geodézie akartografie (KSGK) v Ban-
skej (B) Bystrici]. V rokoch 1978 až 1992 vykonával funkciu vedú-
ceho SG v Žiline KSGK v B. Bystrici a od 1. 1. 1993 do 31. 10.
1994 bol riaditefom Správy kataS!fa Žilina Katastrálneho úradu
v B. Bystrici. 1. 11. 1994 prešiel do Uradu geodézie,kartografie aka-
tastra Slovenskej republiky ako inšpektor na aktualizáciu a spravo-
vanie KN odboru katastrálnej inšpekcie. 31. 12. 1996 odišiel do
dochodku. Je uznávaným odborníkom v oblasti KN a nositefom re-
zortného vyznamenania.

Výročí 75 let:

2. října 2003 - Ing. Karel Číl!a! v činné službě vedoucí oddělení
evidence nemovitostí (EN) na CUGK. Rodák z Hradce Králové. Po
studiích na ČVUT v Praze působil krátkou dobu ve veřejné službě
u tehdejšího Okresního národního výboru ve Frýdlantu v Čechách.
V r. 1954 přichází do rezortu na Oblastní ústav geodézie a karto-
grafie (OUGK) v Liberci, kde pracoval na různých pracovištích
v řadě funkcí. Byl jmenován vedoucím Střediska geodézie v Pardu-
bicích a v r. 1963 ředitelem OÚGK v Pardubicích. V r. 1970 přešel
do Prahy na ČÚGK, kde plně uplatnil své bohaté praktické a orga-
nizační zkušenosti v oblasti EN. Jeho svědomitá práce byla vždy vy-
soce oceňována.

22. října 2003 - Ing. Vladimír Kolář, dřívější ředitel Geodézie,
n. p., České Budějovice. Rodák ze Sepekova (okres Písek). Po stu-
diích zeměměřického inženýrství na CVUT v Praze nastoupil do
n. p. Geometra v Českých Budějovicích a po soustředění zeměmě-
řické služby přešel v r. 1954 do Oblastního ústavu geodézie a kar-
tografie v Ceských Budějovicích. Prošel různými odbornými funk-
cemi a v r. 1972 byl s ohledem na své schopnosti jmenován
ředitelem. Zasloužil se o dobré výsledky podniku, zejména na úseku
evidence nemovitostí, a v rozvíjení automatizace prací. Byl rovněž
členem kolegia předsedy ČÚGK a předsedou komise pro závěrečné
zkoušky oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty na ČVUT
v Praze. Za svoji tvůrčí i organizační práci byl mnohokráte vyzna-
menán.

22. října 2003 - Ing. Vladimír Pospíšil, dřívější ředitel ekonomic-
kosprávního odboru ČÚZK. Rodák z Prahy. Po vystudování země-
měřického inženýrství na ČVUT v Praze pracoval v Geoplánu a po
reorganizaci zeměměřické služby přešel v r. 1954 na Oblastní ústav
geodézie a kartografie v Praze. V letech 1956-1962 působil v Ústavu
pro průzkum uhelných ložisek, odkud byl v r. 1958 vyslán na geo-
fyzikální průzkum naftových ložisek do Afghanistánu. V r. 1963 při-
chází do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického a odtu4 přešel jako výborný praktik a organizátor v r.
1963 na tehdejší ČUGK. Záslužná byla jeho činnost v Českoslo-
venské vědeckotechnické společnosti (předseda odborné skupiny
ekonomiky a vědeckého řízení). Za svoji pracovní angažovanost ob-
držel několik uznání a vyznamenání.

25. října 2003 - prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc., narozen ve
Studené (okr. Jindř. Hradec), významný představitel české karto-
grafie. Obor zeměměřického inženýrství vystudoval v letech
1948-52 na Vysokém učení technickém v Brně. Po vzniku Vojen-
ské akademie (VA) působil zde po 41 let jako občanský učitel ka-
tedry geodézie a kartografie až do odchodu do důchodu v r. 1992.
V r. 1961 obhájil kandidátskou disertační práci, habilitoval se,
v r. 1974 mu byla přiznána pedagogická hodnost docenta a v r. 1983
byl jmenován vysokoškolským profesorem kartografie. Vyučoval
předměty kartografie a vojenské geografie a má výraznou zásluhu
na rozvoji a současné úrovni obou disciplín na VA i v rámci Topo-
grafické služby Armády ČR. Byl místopředsedou komise pro obha-
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joby kandidátských disertací a členem komise pro obhajoby di-
sertací doktorandského studia na VA v Brně. Byl školitelem
mnoha vědeckých aspirantů, oponentem několika desítek kandi-
dátských disertačních prací, habilitačních prací a doktorských
disertací, členem, případně předsedou habilitačních komisí pro
jmenování docentem nebo návrhových komisí pro jmenování pro-
fesorem na většině vysokých škol ČR a SR, na nichž se studuje
kartografie. Řadu let působil jako externí učitel kartografie a to-
pografie, kartometrie, matematické kartografie a atlasové tvorby
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho
pedagogické a odborné působení na univerzitě ocenil rektor MU
v Brně Pamětní medailí. Rozsáhlé jsou výsledky jeho vědecké
a odborné činnosti, jež byly orientovány převážně ve prospěch vo-
jenské kartografie a geografie. Ve svém souhrnu představují téměř
90 titulů. Zvlášť významný byl jeho tvůrčí podíl při koncepci, pro-
jektové přípravě, redakčním řízení a autorské spolupráci na tvorbě
Ceskoslovenského vojenského atlasu (Naše vojsko 1965) a Vo-
jenského zeměpisného atlasu (FMNO 1975). Více než 30 let pra-
coval ve výboru odborné skupiny kartografie při Společnosti
geodézie a kartografie ČSVTS. Do r. 1994 byl členem výboru Kar-
tografické společnosti ČR, dnes je jejím čestným členem. Za pe-
dagogickou, vědeckou a odbornou práci pro Topografickou službu
ACR byl oceněn stříbrnou medailí Za zásluhy a rozvoj vojenské
geodézie a kartografie.

12. decembra 2003 - Ing. Tibor Bartovic. Narodil sa v Pešťanoch.
Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského zememeračského
a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geo-
detický, topografický a kartografický ústav a neskór na Geodetický
ústav. Na týchto ústavoch vykonával najma práce mapovacie a kon-
štrukčné, a to ako vedúci čaty a od roku 1957 ako vedúci oddielu.
V rokoch 1966 a 1967 pósobil v Ústave geodézie a kartografie
v Bratislave ako prevádzkový inžinier pre inžiniersku geodéziu (lG).
1. 1. 1968 prechádza do novozriadenej lG, n. p., závod v Bratislave
do funkcie vedúceho prevádzky lG a fotogrametrie, kde pósobil
do 31. 3. 1969. Skúsenosti z praxe, odborný rozhfad a dobrý or-
ganizačný talent prispeli k tomu, že 1. 4. 1969 bol pozvaný do Slo-
venskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský
úrad geodézie a kartografie - SÚGK) do funkcie vedúceho odde-
lenia racionalizácie a technického rozvoja (TR). Neskór od roku
1981 bol vedúcim oddelenia rozvoja vedy a techniky a od roku
1984 do 31. 12. 1988 vedúcim oddelenia TR a kartografie. Od 1. 1.
1989do 30. 9.1991 pracoval vo Výskumnom ústave geodézie akar-
tografie (VUGK) v Bratislave ako vedecký sekretár. Ako vedúci
oddelenia SÚGK, člen viacerých rezortných a medzirC?zortnýchko-
misií a pracovných skupín, ako aj vedecký sekretár VUGK úspečne
uplatňoval svoje odborné vedomosti a vefkú pozornosť venoval roz-
voju geodézie a kartografie na Slovensku. Nemožno nespomenúť
jeho aktívnu činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nosite-
fom vyznamenaní.

Výročí 80 let:

11. listopadu 2003 - doc. Ing. Otto Novák, CSc ••docent geodézie
a fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské a lesnické (VŠZL)
v Brně. Po studiu na Vysoké škole technickdé v Brně působil od
r. 1953 na VŠZL jako odborný asistent u prof. A. Tichého. Věnoval
se cele pedagogické práci a pro svoji odpovědnou, vzornou činnost
byl v r. 1980 jmenován vedoucím katedry. Své odborné úsilí zamě-
řil na zlepšování měřických pomůcek a přístrojů. Bohatá je jeho pub-
likační činnost jako autora vysokoškolských učebnic a skript. Jeho
pedagogická i veřejná činnost byla mnohokráte po zásluze velmi po-
zitivně oceňována.

28. listopadu 2003 - Ing. Milan Dokoupil, rodák z Pňovic (okres
Olomouc). Vystudoval zeměměřictví na Vysoké škole technické
V. Brně. Nastoupil do Stavoprojektu, odkud roku 1958 přešel do
Ustavu geodézie a kartografie v Opavě. Působil jako vedoucí od-
dělení stavebně-vytyčovacích prací. Od roku 1975 pracoval jako
vedoucí koordinace Krajské geodetické a kartografické správy pro
Severomoravský kraj. Má velkou zásluhu na vytvoření a rozvoji
oboru inženýrské geodézie, iniciativně se podílel i na tvorbě tech-
nických předpisů. V rámci tehdejší vědeckotechnické společnosti
(ČSVTS) byl organizátorem prvních kurzů odpovědných geodetů,
probíhajících na ČVUT v Praze a dlouholetým členem vedení od-
borné skupiny 1701 - inženýrská geodézie (lG). Byl odborným
garantem řady odborných akcí, z nichž jmenujeme alespoň 10 me-
zinárodních akcí lG v Janských Koupelích. Rozvíjel spolupráci
zejména s polskými geodety. Jeho záslužná činnost byla oceněna
řadou vyznamenání.

Výročie 85 rokov:

8. decembra 2003 - JUDr. Vladimír Varsik. Rodák z Myjavy. Do
rezortu geodézie a kartografie nastúpil v roku 1958, a to do Správy
geodézie a kartografie na Slovensku, kde do roku 1960 vykonával
funkciu vedúceho sekretariátu predsedu. V rokoch 1960 až 1963 pra-
coval ako ekonomický námestník riaditefa Kartografického a repro-
dukčného ústavu v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave).
Potom pracoval v generálnom riaditefstve Prefabrikácia. V rokoch
1972 až 1982. t. j. do odchodu do dóchodku. vykonával funkciu ve-
dúceho sekretariátu predsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie. Je nositefom vyznamenaní.

Z dalších výročí připomínáme:

8. října 1913 - před 90 lety se narodil v Prostějově Ing. František
Sponer, bývalý vedoucí Střediska geodézie (SG) v Příbrami. Po stu-
diích na České vysoké škole technické v Brně nastoupil v r. 1937 ke
katastrální měřické službě na Slovensko. Od r. 1939 působil na Ka-
tastrálním úřadě v Sedlčanech, kde v období 1950-54 zastával funkci
vedoucího technického referátu tehdejšího Okresního národního vý-
boru. Od r. 1954 působil jako vedoucí SG v Příbrami. Za okupace
byl činný v odboji. Jeho práce odborná i veřejná byla oceněna řadou
medailí a čestných uznání. Zemřel 29. 8. 1986 v Příbrarni.

17. října 1913 - před 90 lety se narodil Ing. František Hronek,
v činné službě ředitel Geodetického ústavu, n. p., Praha. Vystudo-
val zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze v r. 1935 a nastoupil Gak to bylo v té době obvyklé)
ke katastrální měřické službě. V r. 1940 přešel do triangulační kan-
celáře Ministerstva financí, zařazené později do Zeměměřického
úřadu pro Čechy a Moravu. Po válce se zúčastnil delimitačních
a osidlovacích prací a v r. 1956-57 vedl triangulační práce v Albá-
nii. Jeho bohaté odborné zkušenosti a smysl pro správné jednání
s lidmi ho v r. 1969 přivedly na místo ředitele Geodetického ústavu.
Tuto funkci zastával úspěšně až do svých 63 let. V r. 1976-1978 pů-
sobiljako vedoucí provozu ústřední dokumentace. V r. 1978 odešel
do důchodu, avšak až do r. 1989 pracoval dále v dokumentaci na ma-
ximálně přípustný roční pracovní úvazek. Zemřel 13. 6. 1995 v Praze.

24. října 1913 - před 90 lety se narodil v Hradci Králové Ing. Anto-
nín Pasler. Nastoupil do státní zeměměřické služby v r. 1937 a pra-
coval převážně v oboru nivelace. V letech 1945-1948 byl přidělen
k osidlovací komisi při Ministerstvu zemědělství. Po návratu vedl
v Zeměměřickém ústavu až do r. 1953 budování státní nivelační sítě,
od r. 1954 přešel do útvaru technické kontroly. Později působil opět
v nivelačním provozu, a to hlavně v období, kdy došlo k uskuteč-
nění mezinárodních opakovaných nivelací pro sledování recentních
pohybů zemské kůry a obnovu státní sítě. Bohaté odborné zkuše-
nosti uplatňoval nejen při řídící a kontrolní činnosti a při tvorbě tech-
nických předpisů. ale i při výchově mladých techniků. A zde zaslu-
huje vyzdvihnout i jeho celoživotní činnost na sportovním poli, kde
věnoval velké úsilí výchově naší atletické mládeže a výkonu funkce
mezinárodního rozhodčího. Zemřel v prosinci 1999 v Praze.

28. října 1913 -před 90 lety se narodil v Zamolicích (okres Znojmo)
RNDr. Jan Chvátal, vědecký pracovník v oboru kartografie ve Vo-
jenském zeměpisném ústavu a později v Zeměměřickém úřadě. Po
zřízení n. p. Kartografie přešel do tohoto podniku jako vedoucí re-
dakčně-sestavitelského provozu a odtud pak, v r. 1968. do Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Byl
znám jako zodpovědný a pečlivý pracovník ajako takový po zásluze
hodnocen. Zemřel v r. 1977 v Praze.

5. listopadu 1908 - před 95 lety se narodí IIng. Bohuslav Nedvěd.
významný geodet, kartograf, učitel a výtvarník. Působil v katastrální
měřické službě, v triangulační kanceláři Min.isterstva financí a Ze-
měměřickém úřadu. Od r. 1954 pracoval na Ustřední správě geodé-
zie a kartografie v technické inspekci jakosti a ve funkci technologa,
později jako ústřední odborný referent. Ještě v r. 1972-1974 aktivně
pracoval v Geodézii, n. p., Praha, v oddělení technicko-organizač-
ního rozvoje. Byl znám rovněž jako zanícený externí učitel na
Střední průmyslové škole zeměměřické a v kursech pro topografy
a kartografy. Bohatá byla i jeho činnost publicistická, recenzní, lek-
torská i umělecká. Zpracoval řadu obálek map pro veřejnost, plakátů
a diplomů. S uznáním vzpomínáme i na jeho vlastní výstavu malíř-
ských, grafických, šperkařských a keramických prací v r. 1968. Zem-
řel 18. 11. 1989 v Praze.

6. novembra 1908 - pred 95 rokmi sa narodil v Hornej Trnávke (dnes
časť obce Prestavlky, okres Žiar nad Hronom) prof. Ing. I:udovít



Minich. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom
vysokom učení technickom v Prahe v roku 1937 nastúpil do In-
špektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach. I. 10. 1938 pri-
chádza na prvú (novozriadenú) Vysokú školu technickú (VŠT) dr.
Milana Rastislava Štefánika v Martine, ktorá bola v školskom roku
1939/1940 premiestnená do Bratislavy a dostala názov Slovenská
vysoká škola technická (SVŠT). I. 10. 1946 bol vymenovaný za mi-
moriadneho profesora a I. 5. 1966 za riadneho profesora pro odbor
geodézia. V rokoch 1946 až 1952 posobil na Vysokej škole pol"no-
hospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠPLI) a VŠT v Košiciach,
kde v školskom roku 1949/1950 vykonával akademickú funkciu de-
kana VŠPLI. Od roku 1952 do roku 1972, t. j. do odchodu do
dochodku, posobil ako profesor na Katedre geodézie Stavebnej fa-
kulty SVŠT. Napísal celý rad dočasných vysokoškolských učebníc
z geodézie. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie a vychoval
prvé technické generácie zememeračských, stavebných, lesných, pof-
nohospodárskych a baníckych inžinierov na Slovensku. Zomrel
25. 3. 1981 v Bratislave.

9. listopadu 1908 - před 95 lety se narodil v Jeníkovicích (okres Par-
dubice) prof. RNDr. Bohuslav Šimák, významný český kartograf.
V době okupace působil jako civilní zeměměřič, po osvobození byl
přijat do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako důstojnik z po-
volání. Po deseti letech byl jmenován docentem na Vojenské akade-
mii v Brně a později (v r. 1964) rovněž profesorem na Přírodově-
decké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vydzvihněme jeho
účast na tvorbě Čs. vojenského atlasu (1957-65), Atlasu čs. dějin
(1965) a Národního atlasu ČSSR (1966). Bohatá byla ijeho činnost
publikační, započatá již za okupace, orientovaná na historickou kar-
tografii, zejména v českých zemích. V letech 1942-43 napsal spolu
s Ing. J. Honsem populární dvoudílnou knihu Pojďte s námi měřit
zeměkouli (Kouzelný dalekohled, Papírová zeměkoule). Tato kniha,
původně určená pro mládež, byla napsána takovou srozumitelnou
formou a sneseno do ní tolik historického a obrazového materiálu,
že vzbudila zájem široké veřejnosti; vyšla ve II. vydání (1959) a byla
přeložena do polštiny. Od r. 1974 žil na odpočinku v Brně. Zemřel
8.3. 1995 v Brně.

10. listopadu 1913 - před 90 lety se narodil v Čáslavi (okres Kutná
Hora) Ing. František Čálek, významný pracovník zeměměřického
oboru, dlouholetý Jlracovník ČÚGK. Po studiích na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze nastoupil v r. 1934 do katastrální
měřické služby v Užhorodu (Ukrajina). Později přešel do triangu-
lační kanceláře Ministerstva financí, kde pracoval do r. 1942. Ve vá-
lečných letech pracuje v Zeměměřickém úřadě, kam byla většina
státních měřických služeb převedena. Po skončení války pracuje na
osidlovacích pracích ve vedoucích funkcích Národního pozemko-
vého fondu, později i na Ministerstvu zemědělství do r. 1951. V r.
1954 přechází do družstva Geoplán a po soustředění měřické služby
nastupuje do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze jako
hlavní inženýr. V r. 1960 je (vzhledem k bohatým zkušenostem, ši-
rokému rozhledu a dobrým organizačním schopnostem) povolán na
tehdejší ÚSGK, kde se podílel významně na koncepci vědecko-tech-
nického rozvoje geodézie a kartografie. Rozsáhlá byla jeho činnost
publikační a přednášková. Velmi významná byla jeho činnost při or-
ganizování prací v zahraničí; byl spoluautorem několika projektů
a zúčastnil se expedičních prací v Albánii a Jordánsku. Byl rovněž
aktivně činný v Československé vědeckotechnické společnosti a za
zásluhy oceněn Zlatým odznakem. Po odchodu z činné služby v re-
sortu působil ještě krátký čas v n. p. Metrostav. Zemřel 14. 3. 1994
v Praze.

23. listopadu 1913 - před 90 lety se narodil Ing. KareIJireček, dlou-
holetý vedoucí pracovník Oblastního ústavu geodézie a kartografie
(OÚGK), Opava. Po studiích na České vysoké škole technické v Brně
pracoval 2 roky jako asistent prof. Semeráda a v r. 1938 přešel do
katastrální měřické služby k novému měření v Brně a Opavě. Od
r. 1949 byl vedoucím zeměměřického oddělení tehdejšího Krajského
národního výboru v Ostravě. Po soustředění zeměměřiké služby byl
v r. 1954 jmenován hlavním inženýrem OÚGK v Opavě a po r. 1968
vedoucím výroby. Ke konci své praktické činnosti působil na Kraj-
ské geodetické a kartografické správě v Opavě. Publikačně byl činný
v našem odborném časopisu. Pracoval aktivně v Československé vě-
deckotechnické společnosti a zúčastnil se řady zahraničních odbor-
ných akcí. Za svoji práci ve vědeckotechnické společnosti byl od-
měněn zlatým odznakem. Do důchodu odešel v r. 1974. Zemřel
4. II. 1997 v Opavě.

28. listopadu 1928 - před 75 lety se narodil Ing. Miloslav Vitoul,
CSc., bývalý ředitel Geodézie, n. p., Praha. Po studiích na Vysoké
škole technické v Brně nastoupil v r. 1951 u Geoplánu ve Zlíně.

V r. 1954 přichází do resortu na Oblastní ústav geodézie a karto-
grafie v Bmě. Zde prochází řadou vedoucích funkcí a v r. 1976 je
pro své bohaté zkušenosti, odpovědnou práci a umění jednat s lidmi
jmenován ředitelem Geodézie, n. p., v Praze. V období 1983-1987
působil v Geodetickém a kartografickém podniku, Praha (obchodní
náměstek ředitele, vedoucí útvaru organizace a techniky řízení)
a poté odchází na Fakultu stavební Vysokého učení technického
v Brně. Významná byla i jeho angažovanost v Československé vě-
deckotechnické společnosti a FlG. Zemřel v květnu 1995 v Brně.

13. decembra 1913 - ered 90 rokmi sa narodil v Mokranciach (okres
Košice - okolie) Ing. Stefan Tóth. Zememeračské inžinierstvo skon-
čil na Vysokej škole technickej v Brne v roku 1940. V tomto roku
nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania (IKV) v Mar-
tine. 1. 5.1945 odchádzaza prednostu IKV v Košiciach. V máji 1946
prichádza do Katastrálneho meračského úradu (od roku 1949 zeme-
meračské oddelenie technického referátu Krajského národného vý-
boru) v Bratislave. V rokoch 1954 až 1956 pracoval v Správe geo-
dézie a kartografie na Slovensku ako vedúci odboru. Od I. I. 1951
do 14. 1. 1970 posobil v Kartografickom a reprodukčnom ústave
v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), z ktorého bola I. 1.
1968 vytvorená Kartografia, n. p. a od roku 1970 Slovenská karto-
grafia, n. p., ako hlavný inžinier a neskor technicko-výrobný ná-
mestník riaditefa. 15. 1. 1970 prechádza do Slovenskej správy geo-
dézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie
a kartografie) ako vedúci referent, neskor vedúci oddelenia
a ústredný odborný referent, kde posobil do 30. 6. 1976, t. j. do od-
chodu do dochodku. Zomrel 30. 9. 1999 v Bratislave.

23. decembra 1928 - pred 75 rokmi sa narodil v Lučenci doc. Ing.
Juraj Šolc, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fa-
kulte špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave (SVŠT) v roku 1951 nastúpil dráhu pedagóga na Katedre geo-
dézie Fakulty stavebného a zemeračského inžinierstva (od roku 1960
Stavebnej fakulty) SVŠT. Venoval sa predmetu geodézia, ktorý od
roku 1963 prednášal pre odbory pozemné stavby a vodné hospodár-
stvo a vodné stavby. V roku 1963 získal vedeckú hodnosť kandidáta
technických vied a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
I. 4. 1968. Bol autorom alebo spoluautorom 4 dočasných vysoko-
školských učebníc a takmer 100 vedeckých a odborných prác. Ak-
tívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh (8). Bol školitelom ve-
deckých ašpirantov a mal viacročnú spoluprácu s podnikmi na
výrobu geodetických prístrojov (MOM Budapešť, Car! Zeiss Jena).
Vefa úsilia venoval činnosti vo vedecko-technickej spoločnosti. Bol
nositefom viacerých vyznamenaní. Zomrel 29. 10. 1990 v Nitre, po-
chovaný je v Bratislave.

26. prosince 1923 - před 80 lety se narodil Ing. Miroslav Váňa, od-
borný asistent katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze.
Po ukončení studií (přerušených uzavřením vysokých škol), praco-
val krátce v Geoplánu. V r. 1952 nastoupil do Státního ústavu pro
projektováni a výstavbu hl. m. Prahy, v r. 1958 přešel do měřického
střediska Obvodního národního výboru, Praha 2, a v r. 1960 přichází
jako odborný asistent na ČVUT. V pedagogické práci plně uplatnil
své bohaté zkušenosti z předchozích let. Přednášel "Topografické
mapování" pro denní studium a "Mapování" pro dálkové studium.
Byl spoluautorem několika skript. Po odchodu z vysoké školy pů-
sobil ještě řadu let jako profesor matematiky a fyziky na Středním
odborném učilišti. Jeho pedagogická práce na vysoké škole byla oce-
něna udělením medaile "Za významné zásluhy o ČVUT". V roce
1983 odešel do důchodu. Zemřel 7. 1. 2000 v Praze.

1953 - pred 50 rokmi uznesenie vlády ČSR nariadilo previesť geo-
detické výškové základy Česko-slovenskej republiky z dovtedajšie-
ho jadranského výškového systému do baltského výškového
systému. Na účely topografického mapovania v mierke 1:25 000,
ktoré začalo v roku 1952, bol i výšky bodov Československej jedno-
tnej niveiačnej siete (ČSJNS) prevedené do približného baltského
výškového systému odpočítaním konštantnej hodnoty 0,6811) od vý-
šok v systéme jadranskom. Systém bol označený B 68. Ustřední
správa geodézie a kartografie rozhodnutím zo dňa 17. 2. 1955 za-
viedla dočasný baltský výškový systém označený B 46. Výšky
v tomto systéme sa vypočítali odpočítaním konštantnej hodnoty 0,46
m od výšok jadranských. Rozdiel 0,46 m bol určený z jedného iden-
tického bodu styčného (spojovacieho) merania (na slovensko-ukra-
jinskej hranici) v roku 1954 v Čiernej. Nadmorské výšky celej ČSJNS
boli v roku 1957 prevedené do baltského výškového systému - po
vyrovnaní (Bpv). Výšky sa vzťahujú k nule kronštadtského vodočtu
a oproti jadranským výškam sú menšie v priemere o 0,40 m. Ich roz-
diel je premenlivý a kolíše v intervale od 0,36 m do 0,44 m. Bpv sa
aj v súčasnosti používa na území Českej a Slovenskej republiky.



V Karlových Varech proběhl poslední zářijový čtvrtek r. 2003 křest významné kartografické novinky - Zeměpisného atlasu světa. Mezi kmotry
byl i místostarosta Strakonic a úspěšný "hybatel" soch MOAI na Velikonočních ostrovech Pavel Pavel. Atlas byl pokřtěn pravou moravskou
slivovicí a dokonce za velkého zájmu odborníků, neboi akce byla zařazena do doprovodného programu mezinárodního festivalu TOURFILM
2003 (obr. I).

"Cesta k novému kartografickému dílu byla složitá. Nový Zeměpisný atlas světa vznikal v letech 1997-2003 v kartografickém vydavatel-
ství SHOCart ze základních polohopisných a výškopisných dat za podpory českých i zahraničních odborníkú v oboru geografie a kartogra-
fie. Jde o první púvodní český atlas světa tohoto rozsahu a navíc spojuje nejmodernější technologii digitálního zpracování map zahrnující stí-
novaný pevninský i oceánský reliéf se sběrem aktuálních geografických informací. Atlas obsahuje nové názvosloví nezávislých státú a veškeré
údaje v něm uvedené byly aktualizovány v roce 2003. "Poslední aktualizace jsou ze srpna 2003," řekl při slavnostním uvedení na trh člen vý-
boru Kartografické společnosti a zástupce vydavatele Jiří Šumbera .

.,Zcela výjimečným zpúsobem byla zpracována většina podrobných map Evropy v měřítku I: I 500000. které nemá v atlasech světa této
kategorie konkurenci. Mapovou část doplňuje lexikální přehled kontinentů a států s vlajkami všech 192 nezávislých států s rejstříkem geo-
grafických názvů obsahujícím přibližně 60000 hesel," doplňuje informace o kartografické novince odpovčdný redaktor Pavel Šára (obr. 2).

Text a {oto: Ing. Petr Skála.
Fakulta lesnická a environnientátní ČZU \' Pra~e


