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GEOD..ETICKÝA KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528: 061.14 (437.6) .. 1991"

MORAVEC. M.

Realizácia Komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu
SÚGK

CJcodetick~' a kartografický ohzor. 38. 1992. č. I. str. 2-5.

Prohlematika zahezpcč(wania úluh rezurtu Slovenského úradu
gcudélje a kartografie (SUCJK) p(' jeho transformúcii od I. I.
1991. Dalšie zúmer) na shalitnenie poskytovania informúcií
z dukumentačných fondO\ geodézie a kartografie v súvislosti
s nn\~-mi pr,'l\nymi normami a \'ykonúvaním činností spoje-
n~ch sn srrú't)u ti \-edením štúlneho geodetického a karlogra-
ťick0hn dicl~l \'() -,..fér(' štútncj sprú,y'.

Hortonovská analýza erozního reliéfu jako základ automatizova-
né generalizace jeho vrstevnicové mapy

GendclicK\ a kartografick\ oh/tu. 38- 1<)9~_ Č. I. str. 5-1~_
9 uhr .. 2 t:,h .. lit 8 .. .

Podrohnú hortono\skú analýza linio\ých \hlouhených tvarů
crlvniho reliéfu povodí poskytuje spolehlivé modely struktury
jejich sítČ. Tyto modely t\oh spolu se Srnko\ým zúkonem \ý.
heru z"kli,d algoritmu. který je klíčem k úplné automenizaci
rrncc,-;u generalizace \T"ilc\'niClného obra/u u\'al.o\anéhn relié-
fu \ mapach <tj'ednich mehtck.

5289 ~ (528935: 801.311)

HOR\A'SKÝ.1.

Kartografická prax a latinizácia názvoslovia

(,e('detick\ a kart(l~rafick\ (,hmr. 38. 1992. Č. I. str. 15-17.
~ ohr. lil. '..t. ~ .

Proh1cmatika rrCpi"ill geografick~'ch núz\o\ z úlem i pouíí\ajú-
cich ne!alinkl)\'é s.yslémy" písma do latinky. K~lrt()grafické
<.l\rckty l<.ltini/~lcie. Mcd7in~lrodnú reg.ulúcia l<.Ilinilačných syslé-
mo\ a lalinilúcie g:cog:r<lfick)'ch nÚ7Yo\".

528.486: (624 :63 I )

VIJ\;KLER. F.

Digitalilace vytyčovacích prvků pro zemědělské stavebnictvi

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. Č. I. 2 ohr.. str.
15-17. lit. 4.

Ph t \ orhe vytyčovaclch \ ýkresů lze s výhodou použít transfor·
macc (shodné. popř. afinní). Při digitúlním zpracodní se dosa·
huje nejen \"y·Š.~í pfesnost určoyúní v)'tyčovacích pn'ků. ale
umož'íuje i využit výpočetní techniky.

528: 061.14 (437.6) .. 1991"

MORAVEC. M.

Realization of the Complex Project of Restructuralization of the
Branch of Slovak Office of Geodesy and Cartography

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. No I. pp. 2-5.

Questions sshich ha\e arisen with perťormance 01' duties \)1' the
Branch 01' Slo\ak OHice (,I' (,eodesy and Cartography (SUGK)
after its transformation since I. I. 1991. Next proposals towards
offering 01' more perfect ínformation from documentation re-
source' DI' geodesy and cartography in connection with new le·
gal norms and actisities that are connected with administration
and management 01' the state geodetic and cartographic pro-
ducts wíthin lhe sphere 01' state administration.

(517 + 528.952): 528.932: 681.3.05

NEUMANN. J.

Hortonian Analysis of an Erosional Relief as a Basis to Automa-
ted Generalization of Hs Contour Map

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. No I. pp. 5-12.
9 fig .. 2 tah .. 8 ref.

Detailcd Hortonian analysis 01' deepcned line forms of erDsional
rclicť 01' ri\er hasins offers reliahle modeLs 01' their net struc·
turcs. Such mouels tlH!.ether \\ith thc Srnka\ selection on re-
present a hasis 01' an "algorithm which oHers the way to full
aUlomation of generalization processing ať contour lines confi-
guration 01' the given relieť in medium scale maps.

528.9 ' (528.935: 801.311)

HORŇANSKÝ. 1.

Cartographical Praxis and Transliteration of Geographic Names
to Roman Letters

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. No I. pp. 12-15.
4 ref.

Questions 01' transliteration 01' geographic names from lerrito-
ries where non·roman systems 01' writing is used. Cartographi-
cal aspects 01' transliteration. International regulation of sys-
tems of transliteration to roman letters and romanization of
geographic names.

528.486: (624:631)

VINKLER. F.

Digitalization of Laying Out Elements at Agricultural Building
Sites

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. No I. pp. 15-17.
2 fig .. 4 ref.

Transformation (equal. estl. affine) can he applied during lay-
ing out plans realization. An upgraded precission 01' staking-out
elements can hl' achieved hl' digitalization as well as applica-
tion 01' computer technology is possihle.

528: 061.14 (437.6) .. 1991"

MORAVEC. M.

R~alisation du Projet de restructuralisation complexe du ressort
SUGK

(,eodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. No I. pages 2-5.

Prohlématique relatise á I'assurance des devoirs émanant du
Bureau Slovaque dl' Géodésie el Cartographie (SÚGK) aprés la
transformation dl' celui-ci a partir du I. 1. 1991. Autres inten·
tions visant ú I'amélioration de la distrihution ďinformations
puisant des fonds de documentation géodésiques et cartographi-
ques en cohérerrce avec les normes juridiques nouvelles et
I'exercice ďactisités ďadministration et de gestion de I'ouvrage
geodésique et cartographique ďEtat dans la sphére dl' la gestion
ďEtat.

(517 + 528.952): 528.932: 681.3.05

NEUMANN. J.
Analyse de Horton du relief ďérosion comme base de la générali-
sation automatisée de sa carte á courbes de niveau
Geodetický a kartografický ozhor. 38. 1992. No I. pages 5-12.
9 illustrations. 2 planches. 8 hihliographíes

L'analyse détaillée dl' Horton des formes des lignes de creuse·
ment du relief ďérosion du hassin présente les modéles fidéles
dl' strueture de leur réseau. Ces modéles composent avec la loi
du choix dl' Srnka. Ia hase dl' I'algorythme. qui représente le
code il automalion compléte du processus dl' généralisation dl'
la figure des courhes du relieť envisagé dans les cartes á échelles
moyennes.



528.9 + (528.935: 801.311)

HORŇANSKÝ, I.

La pratique cartographique et la latinisation de la terminologie

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992. No I, pages 12~ J 5,
4 bibliographies

Problématique de la transcription en latin des noms géographi-
ques de territoires utilisant les systémes ďécriture non latine.
Aspects cartographiques de 1'1 latinisation. RégulalIon Interna-
tionale de systémes de latinisation. et latinisation des noms géo-
graphiques.

528.486: (624: 631)

VINKLER, F.

Digitalisation ďéléments de jalonnement pour le biitiment agri-
cole

Geodetický a kartografický obzor. 38.1992. No L pages 15~ 17.
2 illustrations, 4 bibliographies

Lors de I'élaboration de dessins de jalonnement. on peut avec
avantage utiliser la transformation (identique. évenl. affine).
Lors de I'élaboration digitale. on obtient non seulement une
précision supérieure de détermination ďéléments de jalonne-
ment. mais elle permet aussi ďutiliser 1'1 technique de calcul.

528: 061.14 (437.6) ,,1991"

MORAVEc. M.

Realisierung d~s komplexen Restrukturalisationsprojektes des
Bereichs des SUGK

Geodetický a kartografický obzor. 38. 1992. Nr. L Seile 2-·5

Problematik der Sicherstellung der Aufgaben des Bereic~s des
~lowakischen Amtes fur Geodiisie und Kartographie (SUGK)
nach seiner Transformation 'lb I. I. 1991. Weitere Vorhaben
zur Erh6hung der Qualitiit der Informationsleistungen aus den
Dokumentationsfonds der Geodiisie und Kartographie im Zu-
sammenhang mit neuen Rechtsnormen und der Leistung der
mit der Verwaltung und Laufendhaltung des staatlichen geodii-
tischen und kartographischen Werkes im Bereich der Staatsver-
~altung verbundenen Aktivitiiten.

(517 + 528.952): 528.932: 681.3.05

NEUMANN. J.

Horton-Analyse des Erosionsreliefs als Basis der automatisierten
Generalisierung seiner Hiihenlinienkarte

Geodetický a kartografický ohzor. 38. 1992. Nr. L Seite 5~ 12.
9 Abb .. 2 Tah .. Lil. 8

Detaillierte Horton-Analyse der vertieften Linienformen des
Erosionsreliefs des Flussgebietes bietet zuverliissige Struktur-
modelle ihrer Netze. Diese Modelle bilden gemeinsam mit dem
Srnka-Auswahlgesetz eine Algorithmusbasis. die als Schlussel
zur vollen Automatisierung des Generalisierungsprozesses des
Hiihenlinienbildes des betreffenden Reliefs in den Karten mitt-
lerer Massstiibe dienl.

528.9 + (528.935: 801.311)

HORŇANSKÝ. I.

Kartographische Praxis und Lateinisierung der Namenschreibung

Geodetický a kartografický obzor, 38.1992. Nr. L Seite 12-15.
Lit. 4

Problematik der Transkription geographischer Namen in die
lateinische Schrift aus den Gebieten. die nichtlateinische
Schriftsysteme anwenden. Kartographische Aspekte der Latei-
nisierung. Internationale Regulierung der Lateinisierungssyste-
me und der Lateinisierung geographischer Namen.

528.486: (624: 63 I)

VINKLER, F.

Digitalisierung der Absteckungselemente fiir das landwirtschaft-
Iiche Bauwesen

Geodetický a kartografický obzor. 38.1992. Nr. L Seite 15-17,
2 Abb .. Lit. 4

Bei der Zusammenstellung der Absteckungsrisse kann mit Vor-
teil die Transformation (kongruente oder affine) angewendet
werden. Die digitale Bearbeitung ermiiglicht nicht nur eine Er-
h6hung der Genauigkeit der Bestimmung der Absteckungsele-
mente. sondern auch die Anwendung der Rechentechnik.

528: 06LI4 (437.6) .. 1991"

MOPABEU, M.

PeaJllnaUIIH I<O\JnJlel<CHorO npoel<Ta peCTpYl<Typa,unaUIIII Be-
.'lO\lCTBa C"OBaUI<OrO ynpaBJleHIIH reO.lell1ll II I<apTorpacllllll

reo:Je311'leCKlIi, II KapTorpa<jJlI'lecKlIll 0610P, 38, 1992, NQ I,
Cfp. 2-5

np06~le\la-ntKa o6ecne4euH5I 3a,:latl Be..'lO\ICTB3 C:loB3uKoro
ynpaBJleHlIH reO:Je31111 II KapTorpa<jJlIlI (cyril K) nOc.le elo
rpaHc<jJop\laUllll OT L L 1991 •.. L\a;lbHellwlIe Ha\lepeHlI". Ha-
npaB.leHHble Ha nOBbllueHlle KatleCTBa npe..lOCTaB.leHI151 IIH-

<jJ0p\laUlIlI :JOKY\leH I aUlIOHHblX <jJOH:JOBreOJe31111 II Kaprorpa-
epllll B C851111C HOBbl\1It npaBOBbl\111 HOP\13\1I1 II \lepOllpIIHTII51-

.\111, CB5IJ3HHbl\1I1 C ynpaB~'leHlle\1 rocy ..:lapCTBeHlloro leO~le~

311'IecKoro II KapTorpa<jJII'lecKoro npoll3BO.:JcTBa B c<jJepe 10cy-
:JapcTBeHHoro y"paB.leIlIH.

(517 + 528.952): 528.932' 681.3.05

HOMMAHH, 51.

AHa;lII3 XopToHa 3pOlllOHHOl"O pe.lbecjJa I<al< oCHOBa aBrO\lanI-
lllpOBaHHOlí reHepa:IIIJaUIIII ero rllnCO'leTpll'fť"C~Oj"1 ~apTbl

reO:le311'lecKIIII a Kaprorpaqlll'lťCKIIII OÓlOp. 38. 1992. NQ I.
clp.5 12.9 pliC. 2 la6 ... 1111.X

nO.:Jp06Hblt't aHa.lll] rOpToHa .1I1Het'tHblx YLly6.1eHHbrx <jJoP\!
"3p03110HHOro pe_lbe<jJa peYHblX 6accellHoB npe.:JocTaB:I"ťT Ha-
:JelKHble \Io:Jeml CTPYKTypbl IIX ceTII. 3TlI \I0Je,111 B\leCTe c 3'1-
KOHO\l oT60pa CpHKII COCTaB.1HIOT OCHOBY a.lropIlT\!a :LIH
nO""Hoil aBTO\!aTlI3aUIIII npouecca reHepa,llI3aUlIII rOp1130HTa-
,lell onpe.:Je.leHHoro penbe<jJa Ha KapTax cpe_111l1X \IaClllra60B.

528.9 + (528.935: 801.311)

rOPH5IHCKM, M.

KapTorpacjJlI'IeCl<aH npaKTIII<a II nepellllcb HalBaHII;I .I8TblHI.IO

reo:Je311'lecKIlt't II KapTorpa<jJlI'leCKIIII 0630P, 38, 1992. NQ I,
CTp. 12- 15, mlT. 4

np06.1e\laTlIKa nepenllclI reorpa<jJII'lecKllx Ha3BaHIII' .3'1'
TblHbi{) Ha TeppllTOp1l5lX, IlO.lbJYK)UUIXC5I He.13TItHCKII\11f CII-

CTe\la\HI 6YKBeHHblX 060JH3lleHlIÍ1.. KapTorpaeplllleCKlte acneK-

rbl nepenllclI ;laTbIHblO. Me"UYHapO:Jllble npaBILla nepenllCII
li CHCTe,\lbl nepenHClI ~laTbIHbj-{) reorpaeplllleCKl1X Ha1BllHIlÚ.

528.486: (624 :631)

BMHKJ1EP, <1>.

reO:Je3l1yeCKlliI II KapTorpa<jJII'lecKIlt't 0630p. 38, 1992. NQ I.
CTp. 15-17,2 pliC., JlIn. 4

npll COCTaB,leHIlIl 'lepTelKet't pa3611BKIl \!OlKHO BblrO.:JHo IIC-
nO.lb30BaTb TpaHccjJop\!aUIlIO (KoHrpY"HTHYIO IL111a<jJIlHHYIO).
npll :Jllnna,lbHoil 06pa60TKe :JocTuraercH He TO.1bKO 60.1ee
BbICOKa51 TOl.JHOCTb onpe ..'le~leHH5I '3~le\leHTOB pa36uBKll. HO

li o6ecnellHB3eTC51 BOJ\IO)l(HOCTb IIpl1\leHeHI151 BbllIIfC.ll1-

Te.~lbHOÚ TeXHIIKI1.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 38/80, 1992, číslo 1 1

DO JUBILEJNíHO 80. ROČNíKU ODBORNÉHO ČASOPISU GEODETŮ
A KARTOGRAFŮ

1. března 1913 vyšlo v Brně první číslo časopísu Spolku ('esk,vch geometrů - "Zem ěměř ičs k j' Věst n ík" - časopisu.
kter,)' položil základ nepřetržité publikační činnosti českých a vzápětí i slovensk)ích geodetů a kartografů až do dnešních
dnů. Vydavatelé charakterizovali poslání c'asopisu slovy. která ani dosud neztratila platnost. ba naopak. mnohá z nich
jsou znovu aktuální v souc'asnl'ch ,\poldensk.l'ch podmínkách.
· .... Zeměměřic'stvi jest jedna ze základnich aplikovan.Vch věd, jež v praxi technické zasahuje do mnoha jejich oddilů, že podává geome-
trické základy pro daNi technické podniky. Tím se stává, že práce geometrické zůstávaji v ostatnich technick,vch pracích éasto utajeny
a jich n"znam nepřicházi samostatně k n"razu. Jest tedv pole (innosti zeměměřióké tak úroké a co základ tak důležité, že zasluhuje, hy
práce sem spadajicí hylr co práce speciálni v samostatném áHopi.le projednávány v souhlasu s modernim názorem specializace a dělhy
práce. Otevirá ted.!' ('asopis v hlavnim svém prvém oddilu sloupce pracím vědeckj'm a Nánkům odborn.j·m, jež spadaji do zeměměřiótvi.
· .. Prohlémy geometrické ve vědeckém světě jsoujedny z nejtěž.fich a nejzajimavěj.l'ich. Stejně ale cennéjsou praktické práce zeměměřú'-
ské, jež podávaji geometrické základv pro veliké podniky technické rúzného druhu, ano vymezuji vlastnictvijednotlivce reelně, jehož přes-
né geometrické un'eni s rvchle rostoucí cenou půdv stejnoměrně nabl'vá dalekosáhlé důležitosti.
· .. Bude též třeba sledovati práce cizí, z nich těžiti a pilně využitkovati vymoženosti vědy v předložené literatuře.
· .. Bude daNi úlohou L'asopisupřiná.feti ('Iánky stavovské, jež maji osvětlovati snahy a tužbyjednotliv.vch oddílú stavu zeměměřiókého,
starati se o oceněnijeho prací a ohěti a pracovati ku získáni zasloužilého postaveni spoldenského a hmotného pro jednotlivé oddily pod-
porou celku .

. Samozřejmo jest, že hude nutno věnovati pé6 v.~emzákonnJ"m opatřenim a v.~emhěžn.j'm událostem, jež se stavu zeměměřic'ského
tI·'kaji. Též zménr osohni a nahidka i poptávka po zaměstnáni hudou pilně přiná.l'eny v odstavcích éasopisu.
· .. Bude i1ajednotlivcích, hr )'dúležitém a těžkém úkolu á/lOpis podporovali a ojeho roz.l'iřeni se postarali. Podaři-Ii se éasopisu zakotviti
a pi'edsevzaté úkolv ('estně zastávati, vykoná v na.l'em stavu i pro .\'in'i veřejnost záslužnj· kus práce, o niž potomstvo podá nestrann)'
soud."
Celá dosavadní historie našeho odborného c'asopisu geodetů a kartografů potvrzuje, že zásady vytyc'ené jeho zaklada-

teli. byly zachovávány a s pokrokem vědy a techniky tnir6m způsobem rozvíjeny.
Od roku 1924 byl Zeměměři('sk,v Věstník vydáván Spolkem c'eskoslovensk,vch zeměměřičů a po osudných politic-

h'ch změnách v roce 1939 pak dále pod názvem Zeměměřiók.v obzor Spolkem ('esk,vch inžen,vrů S/A v Praze. S ná-
stupem totalitního režimu na po('átku 50. let, omezením spolkové činnosti a centrálním řízením technického tisku hrozila
c'asopisu defármacejeho púvodního poslání. Programové prohlá.l'ení c'asopisu, přejmenovaného na Zeměměřictví a vy-
dávaného od poc'átku roku 1951 Ústředím vl'zkumu a technického rozvoje I' Praze pod dohledem ministerstva stal'ebního
průmyslu. o tom podává zřetelnou představu:

..Nesmirné hudovatelské úkolv, před nimiž při hudováni socialistického řádu v Československu stojime, vržaduji, aby i technick.j,
II hospodÚÍ'skj· tisk se stalúdernj'm nástrojem c's. pracujiciho lidu vjeho hoji za pokrok a proti reakci. Je třeba, aby opustil svou odbor-
nickou isolol'llnost a stal se prostředkem, v němž se nejl'ir.l'im kádrúm na.fich pracovnikú otevřou brány nového poznáni.

Proto i odhorllj· tisk musi hj,t tiskem politick)"m, musi sledovllt všechny závažné problémy našeho veřejného a politického života
II aplikol'lltje na odborné otázkr, kterj·mjejeho ohsah urL'en. V tomto směru musi se neustále učit ze zkušenosti sovětsk.vch odborn.vch
L'asopisú, které při vysoké své odhornosti neustále ve svém obsahu zrcadlí všechno dúláité ze spoldenskéllO vj'voje. Nesmi u nás nadále
rvcházet tisk, kter)', br nevěnoval plnou pozornost problémúm spoldenské organisace práce ve srém oboru, otázkám zv\'.~ováni produkti-
vity práce. rozl'ij"ni iniciatil'y nej.l'ir.\'ichvrstev, zrr.l'ovánijejich kultumě-technické úrovně, údernictvi, zpevňováni norem. náležitého vyu-
žiti rJ"'rohnichprosti'edkú, otázkám ekonomie pracovnich postupú. rj'zkumnictvi .. I'koleni kádrú apod, Při tom obsah takto zaměřenvch
odhorn.l"ch L'asopisú nesmi bf't orientován jen na poc'etně omezen)"' okruh c'tenÚÍ'ús vy.l'.amnebo nejvyššim .fkolnim vzdělánim. n)'brž na
.I'irokémasv pracujicích v daném oboru, Neboť ..neni v.l'echnogeniálni, co je přistupné, ale všechno skutdně geniálni je přistupné a je tim
geniálněj.l'i, dm je přistupněj.fi .l'irokj'm vrstvám lidovvm" (A, A, Ždanov)."
Ke cti redaktorů. redakčních rad a autorů dánků. publikujících v ('asopise Zeměměřictví - a od počátku roku 1955

vjeho nástupci Geodetickém a kartografickém obzoru (vydavatelem byla Ústřední správa geodézie a kartogra-
fle; ~ úroveň vědeck,vch dánků i sdělení z geodetické a kartografické praxe vždy dokumentovala snahu udržet krok s nej-
vvspělejšími státy Evropy i ostatního světa a tvůr6m způsobem rozvíjet vlastní řešení. která v nejednom případě byla
respektována jako příspěvek k rozvoji vědních a technick)'ch disciplín v mezinárodním měřítku.
Po přijetí zákona ofederaci v roce 1968 se stali vydavateli Geodetického a kartografického obzoru v roce 1969 (od č. 3)

oba ústřední orgány - Česk,)' úřad geodetickj' a kartografickl' a Slovenská správa geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973
Slovensk.)' úrad geodézie a kartografie).
Pr()fil časopisu se postupně stával výrazně federativní - v práci redakce i složení redakční rady. Za dokončení tohoto

procesuje možno považovat r, 1978. V období "normalizace" byly projevovány snahy o aplikace ideově-politického pro-
gramu: přetrvávalo např. potlačování objektivních informací o rozvoji přístrojové techniky v tzv. nesocialistických státech
i diskriminování některých osobností, jejichž životní jubilea nesměla být připomínána.
Tyto překážky již dva roky patří minulosti. Objevují se však nové problémy. zejména ekonomické. které jsou sto ohrozit

další existenci časopisu.
Do jubilejního 80. ročníku odborného časopisu geodetů a kartografů. který bez přerušení překonal dvě světové války.

světovou hospodářskou krizi v 30. letech i 40 let totalitního režimu. přeje redakční rada i redakce, aby Geodetický
a kartografický obzor prošel bez úhony sečemi o státoprávní uspořádání i nástrahami tržního hospodářství a v sou-
časné začínající etapě inform a ti za ce společn os t i plnil jako reprezentativní časopis českých a slovenských geodetů
a kartografů všechny úkoly. které mu dali jeho zakladatelé v roce 1913 prozíravě do vínku.

Ing. Jiří Šíma. CSc ..
předseda redakční rady GaKO
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Uznesením Predsedníctva vlády Slovenskej republiky (č. 32 zo dňa 28. 5. 1991) bol dofunkcie námestníka predsedu Slo-
venského úradu geodézíe a kartografie (SUGK) rymenovaný dňom 1. 6. 1991 Ing. Mí/oslav ~oravec. doterajší vedúci od-
borný referent špecíalista techníckého odboru SUGK. Dofunkcíe bol uvedený predsedom SUGK Ing. lmríchom Horňan-
ským. CSc .. dňa 31. 5. 1991.
Ing. Moravec se narodí/ 7. 1. 1954 v Bratíslave. kde i študoval. Stredoškolské štúdíum absolvoval v rokoch 1969 až

1973 na gymnázíu a odbor geodézia a kartografia na Stavebnejfakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (teraz
Slovenská technická uníverzita - STU) v roku 1978.
Aj po absolvovaní SVŠT ostal vern.VBratislaye. Pracoval v Geodézii. n. p. (1978 až 1982). v Správe geodézie a kartogra-

fie (1982 až 1983) a od 1. 9. 1983 pracuje v SUGK. Vpriebehu pósobnosti na (vchtd pracoviskách prešiel viacer.vmi druh-
mi prác. a to najmii technicko-hospodárskym mapovaním. prácami spojenými s tvorbou Základnej mapy ČSFR veľkej
mierky. vrátane miestneho vyšetrovania pre potreby evidencie nehnuteľností a prácamí súvisiacimí s plánovaním. zadáva-
ním. kontrolou a preberaním geodetických a kartografick.vch (GaK) prác. pričom získal šíroký odborn.v rozh/'ad a osvojil
si štýl práce riadiaceho pracovníka ústredného orgánu štáJnej správy. Rozhodujúcim podielom prispel k príprave a k reali-
zácíi komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SUGK.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Moravec stará aj o svoj odborný rast v rámcí externej vedeckej ašpirantúry

na SvF STU. Aktívne využíva znalost' cudzích jazykov a angažuje sa v publikačnej činnosti. Má oprávnenie na overovanie
geometrických plánov a iných výsledkov GaK prác a je členom skúšobnej komisie na preverovanie spósobí/osti pracovní-
kov na výkon funkcie zodpovedného geodeta.
Pri plnení úloh a pri výkone doterajších funkcií preukázal Ing. Moravec rozhodnost' a zodpovednost'. Jeho odborné

a morálne vlastnosti sú zárukou úspešného plnenia úloh aj v novej zodpovednej funkcii.
Do tejto funkcie želáme Ing. Mí/oslavovi Moravcovi veľa zdravia. sílooptimizmu a aby úspe.~nerozvíjal geodéziu a kar-

tografiu.

Realizácia Komplexného projektu
reštrukturalizácie rezortu SUGK Ing. Miloslav Moravec,

Slovenský úrad geodézie a kartografie

Komplexný projekt reštrukturalizácie rezortu Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) bol schvá-
lený poradou ekonomických ministrov u podpredsedu
vlády Slovenskej republiky (SR) 31. 10. 1990. V zmysle
záverov tejto porady predložil predseda SÚGK na ro-
kovanie vlády SR informáciu o stave poskytovania in-
formácií na preukazovanie vlastníckeho práva k nehnu-
tel'nostiam. Po prerokovaní tohto materiálu vláda SR
prijala uznesenie Č. 570/1990, ktorým uložila ministrovi
spravodlivosti SR v spolupráci s ďalšimi ministrami
vrátane predsedu SÚGK pripraviť do vlády SR Pro-
gram postupu pri preukazovaní vlastníckeho práva
a iných majetkových práv k nehnutel'nostiam (ďalej
"Program postupu ... "). Usnesením Č. 34 z 22. I. 1991
vzala vláda SR "Program postupu ... " na vedomie
a uložila predstavitel'om zainteresovaných rezortov za-
bezpečiť plnenie úloh z neho vyplývajúcich. Uvedenými
aktami bol i vytvorené podmienky na zásadnú transfor-
máciu organizačnej štrutúry rezortu SÚGK. Ciel'om tej-
to transformácie bol a potreba reagovať na narastajúce
požiadavky spoločnosti, na informácie z dokumentač-
ných fondov rezortu geodézie a kartografie, najma v ob- .
lasti poskytovania informácií na preukázanie vlastníc-
keho práva k nehnutel'nostiam v súvislosti s novými

právnymi normami a vykonávať činnosti spojené so
správou a vedením štátneho geodetického a kartografic-
kého dieta vo sfére štátnej správy.
Organizačná štruktúra rezortu SÚGK sa mala trans-

formovať v dvoch etapách v časovom obdob i závislom
od rozdelenia materiálno-technickej základne štátnych
podnikov (š. p.) Geodézia, možností uvol'nenia finan-
čných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prijatia no-
vých právnych noriem.

I. etapa sa týkala vyčlenenia tvorby štátneho geode-
tického a kartografického diela spolu s časťou geome-
trických plánov z posobnosti š. p. Geodézia do posob-
nosti územných orgánov geodézie a kartografie.
2. etapa sa týkala ustanovenia katastrálnych úradov

ako prvoinštančných orgánov štátneho katastra nehnu-
tel'nosti. Hola podmienená novelou príslušných práv-
nych predpisov z odboru geodézie a kartografie, najma
zákona Slovenskej národnej rady (SNR) o katastri ne-
hnutel'ností a novým územným usporiadaním štátu.

2. Úlohy rezortu v podmienkach novej organizačnej
štruktúry

Prijatím projektu reštrukturalizácie rezortu SÚG K
s platnosťou od I. I. 1991 sa odstránil rozpor sposobe-
ný v dobe prijatia zákona Č. 39/1973 Zb. o orgánoch ge-
odézie a kartografie, týkajúci sa personálneho nedobu-
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dovania stredísk geodézie (SG) a vytvorila sa možnosť
zabezpečovať predmetné funkcie štátu štátnym orgá-
nom nielen "de iure", ale aj "de facto". Napriek orga-
nizačnému zabezpečeni u delimitácie š. p. Geodézia si
spracovanie delimitačných protokol ov a proces ich od-
súhlasovania zainteresovanými organizáciami vyžiada-
10 mimoriadne úsilie inventarizačných a delimitačných
komisií. Yýsledok delimitácií sa nepriaznivo odrazil
v nerovnomernom plnení niektorých úloh rozpočtových
organizácií v priebehu prvej polovice roka 1991. Perso-
nálne posilnenie rezortu SÚG K deklarované v "Progra-
me postupu ... " bolo 31. 7. 1991 plnené na 64,5 DlÍ).

Uvedený stav bol zapríčinený nerovnakým rozložením
odborných pracovníkov z oblasti evidencie nehnuterno-
stí (EN) v jednotlivých okresoch.

K plynulému plneniu úloh neprispelo ani rozpočtové
provizórium na I. štvrťrok 1991 a rozpis prostriedkov
zo štátneho rozpočtu z Ministerstva financií (M F) SR,
ktorý SÚG K dostal až v apríli 199 I.

2.1 Zakladanie a vedenie EN, vrátane
evidencie právnych vzťahov
k nehnutel'nostiam

Napriek postupnému personálnemu posilňovaniu pra-
covisk SG v priebehu roka 1991, nepodarilo sa zásad ne
zrýchliť poskytovanie informácii zo všeobecných doku-
mentácií, týkajúcich sa najma požiadaviek na identifi-
kácie. Dodacie lehoty pre občanov sa pohybovali v tej-
to oblasti poskytovania informácií od I do 6 mesiacov,
výnimočne aj víac. Príčinami tohto stavu bol nekvalitný
pozemkovoknižný operát, prípadne aj jeho absenci a,
drobná držba, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
a na niektorých pracoviskách nedostatok priestorového
vybavenia.

K nárastu objednávok prispela aj vyhláška Federál-
neho ministerstva financií, MF SR a MF Českej repub-
liky č. 570/1990 o správnych poplatkoch o bezplatnom
poskytovaní informácií spojených s navrátením majet-
ku pávodným vlastníkom, keď žiadatelia chcú len in-
formácie o svojom vlastníctve bez ďalších nárokov.
Y porovnaní s rokom 1989 sa počet poskytnutých infor-
mácií dokumentačných fondov v roku 1991 zvýšil v ko-
runách na 2,5 až 3-násobok, pričom požiadavky najma
zo strany občanov sústavne narastajú.

Snaha zabezpečiť úlohy súvisiace s dopytom verejno-
sti o informácie súvisiace s preukazovaním vlastníckych
práv k nehnutel'nostiam v pol'nohospodárskom a les-
nom extraviláne, či práv na rázne formy reštitúcií, si vy-
žiadala presúvať na tieto práce aj tie kapacity, ktoré
vykonávajú a plnia ďalšie funkcie SG. Z uvedeného dá-
vodu nie sú na niektorých pracoviskách zapisované
právne listiny v stanovenej 60-dňovej lehote.

Prioritne sa zapisujú zmluvy o zriadení záložného
práva, zmluvy o póžičke, regístrované dohody o vydaní
veci in natura, t. j. listiny živé. Naďalej prebieha zakla-
danie evidencie právnych vzťahov k nehnutel'nostiam
vyšetrovaním v obci, avšak vo viacerých prípadoch sa
už táto úloha kombinuje so zakladaním evidencie práv-
nych vzťahov k pávodným nehnutel'nostiam v kolektivi-
zovanom extraviláne, čo smeruje k "vyčisteniu" pozem-
kových kníh a následnému vydávaniu súborov informá-
cií o vlastníkoch z jedného miesta. Y oblasti legislatív-
no-právnej na úseku EN vypracoval SÚGK v zmysle

"Programu postupu ... " a v súlade s § 37 odst. 3 kom-
petenčného zákona návrh zákona o evidencii právnych
vzťahov k nehnutel'nostiam a návrh zákona SNR o ka-
tastri nehnutel'ností SR. Účinnosťou zákonov, ktorá sa
predpokladá k I. 7. 1992 v súvislosti s pripravovanou
privatizáciou štátnych notárstiev, budú konštituované
špeciálne orgány štátnej správy - katastrálne úrady na
rozhodovanie o vlastníckych vzťahoch k nehnutel'nos-
tiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli na základe
zmlúv, pričom právne účinky nastanú vkladom údajov
o právnych vzťahoch k nehnutel'nostiam do katastra.
Katastrálne úrady budú vydávať doklady o vlastníckom
a inom majetkovom práve k nehnutel'nostiam. Doklady
budú mať povahu verejnej listiny. Súčasťou katastrálne-
ho operátu sa stanú operáty pozemkových kníh, spravo-
vané doteraz rezortom Ministerstva spravodlivosti (MS)
SR a postupne aj údaje potrebné pre stanovenie ceny
pozemkov - údaje o bonitovaných pádno-ekologických
jednotkách spravované doteraz Ministerstvom pol'no-
hospodárstva a výživy (MPYž) SR.

Pod gestorstvom SÚGK boli vypracované Spoločné
opatrenie SÚGK, MS SR, MPYž SR, MF SR a Minis-
terstva kultúry SR na zjednodušenie a zrýchlenie postu-
pu pri uplatňovaní požiadaviek vlastníkov pol'nohospo-
dárskej pády. Opatrenia sa týkali rozpracovania časti
zákona č. 114/1990 Zb. a zákona č. 162/1991 Zb. týka-
júce sa zániku práva užívania pády a iného pol'nohos-
podárskeho majetku na zabezpečenie výroby, resp. zá-
niku práva družstevného užívania. Y opatreniach boli
vymedzené aj doklady, slúžiace ako podklad na preuká-
zanie vlastníckeho práva, vrátane technických podkla-
dov potrebných k rozhodnutiu, či je možné užívacie
práva zrušiť.

Napríek pozitívnym skutočnostiam, ktoré nastali
v zakladaní a vedení EN a evidenci i právnych vzťahov
k nehnutel'nostiam v priebehu realizácie Komplexného
projektu reštrukturalizácie rezortu SÚG K, nedá se
predpokladať, že sa súčasná situácia v poskytovaní
predmetných informácií v súvislosti s celou sériou no-
vých právnych noriem zlepší.

2.2 Úlohy v oblasti geodetických základov

Zmena v organizačnej štruktúre rezortu nemala priamy
dopad na plnenie úloh v oblasti geodetických základov
(GZ). Ťažiskom výkonov naďalej zostáva cyklická
údržba a obnova trigonometrickej, nivelačnej a gravi-
metrickej siete, podl'a stanovených harmonogramov.

Súčasné a budúce aktivity rezortu vychádzajú
z "Koncepcie modernizácie a rozvoja česko-sloven-
ských (ČS) GZ", prijatej Koordinačnou radou Českého
úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK)
a SÚGK na jej 43. zasadani v novembri 1990. Ciel'om
Koncepcie modernizácie a rozvoja ČSGZ je postupné
prebudovanie existujúcich geodetických sietí s využitím
výsledkov najnovšich výskumov a špičkových prístrojo-
vých a výpočtových systém ov na moderné geodetické
siete, zrovnatel'né so sieťami vyspelých štátov. Moderni-
zácia ČSGZ predpokladá integráciu s celosvetovými
a kontinentálnymi geodetickými systémami, ako napr.
s európskym polohovým systémom ED 87 (European
Datum 1987), jednotnou európskou nivelačnou sieťou
UELN (United European Levelling Network) a globál-
nou gravimetrickou sieťou IGSN 71 (lnternational
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Gravity Standardization Network). Spojenia sa vykona-
jú v rámci medzinárodných kampaní, alebo na základe
dvoj a viacstranných dohod.

Súčasťou týchto aktivít boli aj merania na pripojenie
vybraných bodov Česko-Slovenskej astronomicko-geo-
detickej siete k západoeurópskej sieti s využitím metó-
dy GPS (Global Positioning System - globálneho sy-
stému určovania polohy) v rámci subkomisie IAG EU-
REF (lnternational Association of Geodesy - Medzi-
národná geodetická asociácia - EUropean REference
Frame) v dňoch 28. 10. až 3. II. 1991 a spojenie Česko-
-Slovenskej gravimetrickej siete s gravimetrickou sieťou
Rakúska v októbri 1991. V roku 1992 sa vykoná styčné
(spojovacie) meranie časti Česko-Slovenskej nivelačnej
siete s nivelačnou sieťou Rakúska na 4 miestach spoloč-
ných hraníc SR a Rakúska. Paralelne sa vykonajú aj tia-
žové merania.

V rámci realizácie Koncepcie modernizácie a rozvoja
ČSGZ sa prikročí aj k budovaniu geodynamickej siete
O. rádu ČSFR pomocou GPS. Systém GPS bude tiež
použitý na odvodenie transformačných vzťahov medzi
svetovým trojrozmerným súradnicovým systémom
WGS-84 (World Geodetic System - svetový geodetic-
ký systém) a rovinnými súradnicovými systémami (sú-
radnicový systém - S - Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej - JTSK, S-42/83).

2.3 Tvorba a obnova máp veľkých mierok na
účely E N

Na úlohu bolo v minulosti ročne vynakladané okolo
50 % prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Napriek výhra-
dám ku kvalite vykonávaných prác, súčasná technoló-
gia sa osvedčila, mapy sa vyhotovujú od roku 1972 au-
tomatizovaným spósobom. Tempo prác sa stabilizovalo
s ciel'om vytvoriť súvislé mapové dielo v dekadickej mi-
erke na účely vedeni a EN.

Delimitáciou tejto činnosti zo š. p. Geodézia do
územných orgánov geodézie a kartografie sa narušil
harmonogram prác na niektorých lokalitách. Problémy
nastali predovšetkým s rozpracovanosťou výroby, keď
povodní pracovníci vykonávajuci mapovanie neprešli
v plnom rozsahu do územných orgánov a bolo potrebné
zacvičovať nových pracovníkov s postupnou vazbou na
začaté práce. Nedostatky sa prejavili aj v prístrojovom
vybavení. Zvýšeným úsilím, lepšou organizáciou práce
a čiastočným doplnením meracej techniky sa podarilo
postupne mapovacím oddielom počiatočné nedostatky
prekonať.

Z pohl'adu účelu tvorby a obnovy máp vel'kých mie-
rok, najma v súvislosti so zakladaním právnych vzťahov
v extraviláne, sa rozsah prác na tejto úlohe prisposobí
daným podmienkam. Dósledne sa bude zvažovať zača-
tie nových lokalít, prihliadať na priebeh pozemkových
úprav, mapovať katastrálne územia po častiach a pod.
Osobitne bude potrebné riešiť mapované územia v mier-
ke 1:5000.

2.4 Tvorba a aktualizácia základných máp
strednomierkových štátnych mapových
diel

Táto časť prác, týkajúca sa vyhotovovania štátneho geo-
detického a kartografického diela bola vyčlenená zo
Š. p. Slovenská kartografia Bratislava, a presunutá do
novovytvorenej rozpočtovej organizácie Geodetický

a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). V uplynulom
roku prebehlo mnoho rokovaní, týkajúcich sa proble-
matiky tvorby jednotného štátneho mapového diela
medzi Federálnym ministerstvom obrany (FMO)-17 vy-
hotovujúcim topografické mapy v S-42/83 so značnými
obmedzeniami otvoreného prístupu k nim a ČÚGK
a SÚGk vyhotovujúce mapy v S-JTSK. Problematika je
riešená v úzkej súvislosti s pripravovaným projektom
"CLASSIC" - katastrálneho a mapovacieho projektu,
ktorý by mal byť realizovaný v rámci programu PHA-
RE - zahraničnej pomoci Európskych spoločenstiev
pre ČSFR. FMO-17 predložilo na 44. rokovaní Koordi-
načnej rady v júni 1991 materiály na modernizáciu
a skvalitnenie doterajších topografických máp. Obdob-
ná je aj aktivita iných rezortov a vznikajú čiastkové po-
kusy o vytvorenie údajových báz na úrovni informácií
máp stredných mierok.

Vzhl'adom na to, že tvorba takýchto údajových báz si
vyžiada značné finančné prostriedky, je potrebné názo-
ry v tejto oblasti zjednotiť a zabezpečiť tvorbu jednotné-
ho štátneho mapového diela na území ČSFR. Dá sa
predpokladať, že k diametrálnej zmene názorov a zjed-
noteniu stanovísk móže prispieť odsúhlasenie projektu
z fondu zahraničnej pomoci PHARE a jeho následná
realizácia, s ciel'om vytvoriť základ geografického infor-
mačného systému na úrovni obsahu a podrobnosti máp
stredných mierok.

2.5 Úlohy na úseku dokumentácie
a poskytovania informácií

Komplexný projekt reštrukturalizácie rezortu SÚGK
predpokladal odstrániť nedostatočnú kapacitu na doku-
mentačnú činnosť územných orgánov geodézie a karto-
grafie, keď pracovníci SG popri plnení iných úloh ne-
boli schopní v požadovanej miere zabezpečovať správ-
covstvo a vedenie dokumentačných fondov. Napriek
zanedbávaniu tejto činnosti v uplynulom období a sú-
časného tlaku verejnosti na poskytovanie informácií
z dokumentačných fondov, nevytvoril sa ani po reorga-
nizácii rezortu SÚGK predpokladaný priestor na túto
činnosť. Problematika dokumentačnej činnosti sa bude
musieť riešiť komplexne spolu s naplňaním údajov au-
tomatizovaného informačného systému (AIS) geodézie
a kartografie (G K), schopného poskytovať pohotové in-
formácie pomocou výpočtovej techniky.

2.6 Budovanie AIS GK

V súlade s koncepciou automatizácie rezortu SÚGK na
obdobie rokov 1988 až 1995 boli v roku 1991 zabezpe-
čené investičné prostriedky na nákup osobných počíta-
čov na okresné pracoviská. S ciel'om zabezpečeni a spo-
ločného postupu využívania výpočtovej techniky a jed-
notného spracovania údajov, bol a spracovaná Koncep-
cia využiti a počítačov PC na SG v okresoch SR. Kon-
cepcia predpokladá dvojstupňový model nasadenia vý-
počtovej techniky.

I. stupeň - okresné pracoviská územných orgánov ge-
odézie a kartografie,

2. stupeň - rezortné výpočtové stredisko (VS) GKÚ.
Údaje AIS G K budú spracovávané v členení:
- informačný súbor EN,
- informačný súbor lokalizácie (ISL),
- informačné súbory bodových polí.
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Okresný informačný súbor EN vznikne prevodom
údajov registra EN vedeného v rezortnom VS. Údaje
ISL reprezentované súradnicami bodov, spojnicami
a popisom budú napíňané metódami:
- terestrickou,
- kartometrickou,
- fotogrametrickou.

Údaje bodových poli predpokladajú tvorbu, aktuali-
záciu a poskytovanie informácií z oblasti polohových,
výškových a tiažových budových poli interaktívnou for-
mou s výstupom na tlačiareň, prípadne magnetické mé-
dia.

Vzhl'adom na predpokladané súbežné využívanie
údajových súborov viacerými používatel'mi, budú pro-
gramové prostriedky orientované a riešené na prácu
v počítačovej sieti v rámci okresného pracoviska, per-
spektívne v rámci SR. Rezortné VS bude zabezpečovať
funkciu centrálneho riadiaceho počítača vo vnútri re-

zortu, ako aj vazby na používatel'ské prostredie s pó-
sobnosťou presahujúcou územie okresu.

Zmeny v organizačnej štruktúre rezortu SÚGK, existen-
cia nových úloh, ako aj zmeny v technológiách zabezpe-
čovania tvorby a vedeni a štátneho mapového diela mali
vplyv na štátny rozpočet SR. Rozpočtové organizácie
nedokázali pokryť všetky investičné potreby na prístro-
jové vybavenie, obnovu autoparku a pod. Z tohto dóvo-
du SÚG K uplatnil v návrhu rozpočtu na rok 1992 zvý-
šenie týchto prostriedkov, čím sa predpokladá skvalit-
niť funkčnosť novej organizačnej štruktúry, tvorby,
spracovania a poskytovania údajov z dokumentačných
fondov.

Hortonovská analýza erozního
reliéfu jako základ automatizované
generalizace jeho vrstevnicové
mapy

Úplná automatizace tvorby map a pružné fungování
geoinformačních systémů je v současné době výslovně
závislé na dokonalém zvládnutí automatizované gene-
ralizace mapového obrazu. Generalizace map předsta-
vuje velmi cítlivou záležitost, jelikož její nekompetentní
řešení může způsobit, že se generalizovaný mapový
obraz stane obětí technologického pokroku a jako de-
gradované zobrazení reality ztratí svou vlastní poznáva-
cí hodnotu. Cesta ke kvalifikované automatizované ge-
neralizaci mapy je bolestnou cestou od fenomenologic-
kého nazírání a odrazu vnějších tvarů kartograficky zo-
brazovaných prvků reality, panujícího v tradiční karto-
grafii, ke strukturalistickému poznání a přenosu jejich
zobecněné vnitřní podstaty. Jedině onen druhý z uvede-
ných přístupů se může stát spolehlivou základnou auto-
matizace uvažovaného procesu, který zachovává ve vý-
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Ing. Jan Neumann. CSc .•
Zeměměřický ústav. Praha

sledném generalizovaném mapovém obrazu typické
morfologické příznaky originálního vzoru.

Takto zodpovědný přístup ke generalizaci mapy ma-
nifestuje v současné kartografii jen málo vědeckých
prací. Jednu z nich představuje nedávné velice inspira-
tivní pojednání Rusaka Mazura a Castnera [I], zabýva-
jící se generalizací říční sítě v mapách malých měřítek.
Autoři využívají jako účinný nástroj, umožňující struk-
turalistický přístup k říční síti, zákon počtu toků podle
jejich řádů, objevený Hortonem [2]. V předkládaném
pojednání ukážeme, že pro řešení automatizované (a
přitom z poznávacího hlediska věrohodné) generalizace
je možná ještě hlubší a dokonalejší aplikace fundamen-
tální hortonovské analýzy, a to nejen pro případ říční
sítě a nejen pro obor map malých měřítek. Jako doklad
této širší aplikability hortonovské analýzy v dané oblas-
ti se uvádí strukturalisticky orientovaný výzkum vrstev-
nicového zobrazení erozního reliéfu povodí v oboru
map středních měřítek a algoritmus výběru pro jeho ob-
jektivní generalizaci.

2. Globální stochastické modely skladby strukturních
čar v erozním reliéfu povodí

Generalizace vrstevnicové mapy erozního reliéfu se ne-
realizuje odděleným shlazováním jednotlivých vrstev-
nic, ale vypouštěním celých nevýznamných "Iiniových"
vhloubených tvarů reliéfu, jež zprostředkuje společné
navzájem koordinované zjednodušení tvaru celých sku-
pin vrstevnic v částech, jimíž se na zobrazení uvažova-
ných tvarů podílejí (obr. I). Liniové vhloubené tvary
erozního reliéfu reprezentují říční údoli, údoli bez stá-
lých toků a posloupnost dalších menších "Iiniových"
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konkávních tvarů končící na úrovni ronových rýh s roz-
měry souměřitelnými s rozlišovací schopností zobrazu-
jící mapy. Všechny tyto konkávní erozní tvary reliéfu
povodí vytvářejí souvislou síť, kterou výstižně vyjadřuje
systém jejich os, obecně nazývaných strukturními čara-
mi vhloubených tvarů. V této síti může být zavedeno řá-
dové rozlišení strukturních čar podle Hortona [2]1).

t-
J --
J ---
4-
s_

Na obr. 2 se uvádí síť s takto řádově rozlišenými
strukturními čarami pro reliéf povodí řeky Préconil
(Francie), který je v dalším výkladu použit jako experi-
mentální objekt A. Tato síť je odvozena z vrstevnicové-
ho zobrazení analyzovaného reliéfu uvedeného na listu
XXXV-45 topografické mapy S. G. A. v měřítku
I :50000. Provedené experimenty potvrdily, že počty
strukturních čar no lze - v souladu s Hortonem [2] -

11 Strukturni čáry, které jsou nejkratší a jež se dále nevětví, se
podle hortonovského principu označují jako čáry 1. řádu:
strukturním čarám, do nichž vyúsťuje alespoň jedna čára I. řá-
du, pak přísluší označení čáry 2. řádu atd. Hlavní údolí povodí
je podle tohoto principu reprezentováno strukturní čarou nej-
vyššího řádu.

uvažovat jako proměnnou závislou na jejich řádech o a
tento vztah aproximovat inverzní geometrickou řadou.
Tato řada má počáteční člen roven jedné, m je nejvyš-
ším řádem strukturní čáry vyskytujícím se ve vyšetřova-
ném reliéfu a jejím kvocientem je poměr rozvětvení q"
vyjadřující podíl počtů strukturních čar ve dvou po so-
bě následujících řádech:

Tento vztah lze transformovat do tvaru

log no = a - b * o,

pro nějž se neznámé koeficienty vypočtou vyrovnáním
empirických dat metodou nejmenších čtverců podle ná-
sledujících rovnic:

a = {(.Elog no * 1:0~) - [1:0 * 1:(0 * log no)]}/

/[(n * 1:0~) - (1:0 * 1:0)],

b = {(1:0 * 1: log no) - [n * 1:(0 * log no)]}/
/[(n * 1:0~) - (1:0 * 1:0)].

Symbol 1: vyjadřuje v těchto vztazích součet bezpro-
středně za ním následujících hodnot proměnných pro
o = J, 2, ... m a n je celkový počet párů řádů o a pří-
slušných počtů strukturních čar no. Přitom je jasné, že
platí

Tento zákon počtů strukturních čar je pro experimen-
tální objekt A zobrazen na semilogaritmickém papíru
jako přímkový graf (obr. 3) a doprovozen svým analy-
tickým vyjádřením.
Rovněž průměrné délky~' strukturních čar r" v jednot-

livých řádech o prokázaly v experimentech, že vyhovují
dobře známým poznatkům hortonovské analýzy, neboť
je lze aproximovat geometrickou řadou. V této řadě je
počátečním členem průměrná délka strukturních čar I.
řádu [I a jejím kvocientem poměr délek ql, představující
podíl průměrných délek čar dvou po sobě následujících
řádů:

Tento vztah lze transformovat na rovnici

log r" = c + d * o,

~)Jelikož řádové rozdělení délek strukturních čar není normál-
ní ale logaritmickonormální, není zde parametr I, aritmetickým
průměrem jako u Hortona [2].
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Ozna- Podkladová Modelové parametry
čení Název Plocha mapa a b c d

B Povodí hor. a 24 062+) Topografická 3,469 0,647 0,266+) 0,397+)
střed. toku mapa USGS
řeky La Platta 1:62 500, list
River (USA) West-Central

Vermont (1941)

C Povodí hor •. 11 068 Topogr~f~cká 3,010 0,629 0,340 0,383toku Jablonov- mapa G SLA
s~ého potoka 1:50 000, list
( SSR) M-34-l22-D

(1952)
-- ..

D Povodí řeky 8 520 Topografická 2,808 0,724 0,236 0,592Sagc1a mapa NGO
(Norsko) 1:50 000, list

Lillehammer
Omland (1947)

E Povodí hor. 38 004 Topografická 3,150 0,630 0,679 0,379toku řeky Veo mapa NGO
(Norsko) i:50 000, list

Aust-Jotunhei-
men (1933)

F Povodí hor. 14 212 Topografická 3,398 0,715 0,091 0,508toku řek;y mapa GS
H~ckstabacken 1:50 000, list
( védsko) Stockholm NO

(1937)

G Povodí hor. 20 808 Topografická 3,559 0,698 0,372 0,399toku řeky mapa SGA
Oued el 1:50 000, listBegrats Constantine(Alžír) (1941)

H Povodí řeky 7 216 Topografická 3,102 0,612 0,315 0,320Oued bou mapa SGA
Msrana (Maro- 1:50 000, list
ko) NI-30-XIII-1b

(1941)
+) Redukováno do měřítka 1150 000 Délky v mm, plochy v mm2

pirických údajů metodou nejmenších čtverců podle
těchto vztahů:

c = {(2'log r, * 2'02) - [2'0 * 2'(0 * log 0])1 (8)
I[(n * 2'02) - (2'0 * 2'0)],

d = {ln * 2'(0 * log O] - (2'0 * 2'log r,)}1
1[( n * 2'02) - (2'0 * 2'0)].

. O 443.0
- _ O 207 - .

log 10 - •

Použité symboly tu mají stejný význam jako v rovnicích
(3) a (4). Je také zřejmé, že

q/ = antilog d. (10)

Tento zákon průměrných délek strukturních čar je pro
experimentální objekt A znázorněn na semilogaritmic-
kém papíru jako přímkový graf (obr. 4) a doprovozen
svým analytickým vyjádřením.

Platnost obou uvažovaných Hortonových zákonů
v prostředí erozního reliéfu povodí byla ověřena na
mnoha dalších příkladech experimentálních objektů,
nacházejících se v geograficky rozličných oblastech
a zobrazených v topografických mapách měřítka
I : 50 000 různé provenience. Popis vybraných sedmi
objektů B, C, ... H a některé vypočtené výsledky jejich I

výzkumu jsou uvedeny v tab. I. Dobrá kvalita aproxi-
mace obou zákonů pro tyto příklady je dokumentována
na obr. 5.
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3. Některá kritéria pro výběr strukturních čar
v generalizovaném mapovém zobrazení erozního
reliéfu

Podstatná podmínka úspěšné generalizace vrstevnicové
mapy erozního reliéfu záleží ve schopnosti přířadit ke
každému měřítku odvozené mapy počet strukturních
čar konkávních tvarů tohoto reliéfu v základní mapě,
jež mají být ve zmíněné generalizované odvozené mapě
zachovány (obr. I). Určité řešení takové úlohy poskytu-
je v obecném tvaru príncip výběru vyvozený Topferem
[3]. V aplikaci na náš případ tento princip stanoví, že
když základní mapa v měřítku I: MI vykazuje nI kon-
kávních liniových tvarů reprezentovaných odpovídající-
mi strukturními čarami, pak generahzovaná odvozená
mapa v měřítku I :Mo si má z jejich celkového počtu za-
chovat pouze no liniových tvarů podle následujícího
vztahu:

Nicméně Rusak Mazur a Castner [I] zjišťují, že praktic-
ká aplikace shora uvedeného principu je spojena s váž-
nými potížemi, projevujícími se, kromě jiného, též ab-
sencí označení konkrétních prvků, jež by měly být vy-
puštěny.

Uvedení autoři proto navrhli jiné řešení výběru línio-
vých prvků, spočívající pří generalizaci map malých
měřítek ve vypouštění celých jejich nejnižších řádů de-
finovaných v hortonovském smyslu. Tato metoda přiná-
ší oproti Topferovu řešení zdokonalení ve dvou smě-
rech. Za prvé: zatímco princip výběru přiřazuje každé-
mu liniovému prvku mapy stejnou váhu (bez ohledu na
rozdíly např. mezi dlouhým tokem 5. řádu a krátkým
tokem I. řádu), zavádějí uvedeaí autoři do generalizač-
ního výběru alespoň základní rozlišení těchto prvků po-
dle jejich délek zprostředkované jejich řádovým zatří-
děním. A za druhé: na rozdíl od Topferova principu
dávají odpověď nejen na otázku, kolik těchto prvků při
generalizaci vypustit, ale i na dotaz, které konkrétní
prvky mají být vypuštěny. Nicméně i toto zdokonalení
může uspokojit požadavky generalizace map jen v obo-
ru malých měřítek, zatímco pro podmínky map střed-
ních měřítek se tato metoda jeví jako příliš hrubá.

Generalizace liniových prvků v mapách středních
měřítek si při respektování zavedeného hortonovského
řádového uspořádání těchto prvků vyžaduje pracovat
jak s jejich počty, tak i s jejich délkami, a to v jejich
spojení s jimi zaujímanou plochou v mapě. Tento poža-
davek dobře uspokojuje zavedení celkové délky linio-
vých prvků L na ploše mapy A, nazývané hustota linio-
vých prvků 15, jako řídícího parametru generalizace je-
jich sítě:

Srnka [4] aplikoval hustotu ve svém zákonu výběru lini-
ových prvků mapy

150 = (fo/IDO) * i5tg", (13)

v npmž 15sa 15f)jsou hustoty liniových prvků v základní
mapě měřítka I : Ms a odvozené mapě měřítka I : Mf).
Vyšetřil, že v oboru map středních měřítek (od I :25 000
do I : 200 000) platí

Dále dodejme, že výraz .1;,./ I00 lze psát ve tvaru

/;)/100 = ~(M,/ Mn)',

v němž se parametr x určí ze zavedené generalizační
praxe" nebo z kartografických ukázek definujících po-
žadavky na odvozené mapy. Tak nabývá zákon výběru
(13) uplatněním rovnic (14) a (15) tvaru

který je formálně srovnatelný s vyjádřením principu vý-
běru (II).

Y našem případě mapového zobrazení erozního relié-
fu povodí vyjadřuje hustota jeho strukturních čar hori-
zontální členitost tohoto reliéfu, jejíž reprezentativní
odraz v odvozené mapě je projevem kvalifikované ge-
neralizace v dané oblasti. Pro její realizaci přepíšeme
zákon výběru (16) s přihlédnutím ke vztahům (I), (6)
a (12) do následující rovnice:

LIJ/An= {[~(M,/MIJ)']*f(n,,*T,)}/AI' (17)
" I

v níž jsou řádové počty n" a řádové průměrné délky (
určeny v základní mapě. Pro případ generalizace sítě li-
niových prvků do měřítka I : Mf), prováděné v měřítku
I : M, základní mapy, je Af) = .1\. Pak můžeme rovnici
(17) s dodatečným rozvinutím členu za znakem}; pre-
zentovat vztahem:

Lo = U(M, / Mf)' ] * (TI * q,:" I) *
* {[(ql/q,)"'- l]I[(ql/q,J - I]).

Empiricky je možné si ověřit, že uplatnění vztahu
(18) vede při generalizaci středoměřítkového mapového

31 Z analýzy publikované Srnkou [4] lze vyvodit, že např. pro
případ generalizace říční sítě v topografických mapách z mě-
řítka I: 25 000 do I: 50 000, z I: 50 000 do I: 100 000
a z I : 100 000 do I :200000 je x = 2,5. Tato hodnota však mů-
že pod vlivem nových poznatků o měřítkových aspektech mor-
fologíe uvedeného jevu zaznamenat zpřesnění.
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zobrazeni erozniho reliéfu povodí jen výjimečně k vy-
puštění celých nejnižších řádů jeho strukturních čar, za-
tímco častějším je případ, kdy uvažovaný proces posti-
huje jen část nejniŽŠího zobrazeného řádu těchto čar.
Nejjednodušší redukce těchto čar může být uskutečně-
na na úkor nejkratších strukturních čar uvedeného řá-
du. Jestliže však na generalizaci pohlížíme ja-
ko na proces, který má v mapovém obrazu rea-
lity zachovat její typické rysy, pak musíme vý-
běr strukturních čar podpořit hlubší analýzou
studovaného reliéfu, která není možná bez de-
tailnějšího poznání vnitřní skladby jednotli-
vých řádů strukturních čar.

4. Podrobné stochastické modely skladby řádů
strukturních čar v erozním reliéfu

Podrobnější výzkumy erozního reliéfu mnoha povodí
ukázaly, že rozdělení strukturních čar jednotlivých řádů
o podle jejich délek I" vykazuje zřetelně asymetrický
charakter. Další grafické analýzy uskutečněné na loga-
ritmickopravděpodobnostním papíru pak s dobrou
přesností blíže určily, že je uvažované rozdělení aproxi-
movatelné rozdělením logaritmickonormálním. Pro ex-
perimentálni objekt A dokládá tuto skutečnost obr. 6.
Proměnná délka strukturní čáry l" má logaritmickonor-
mální rozdělení tehdy, jestliže je logaritmus uvažované
proměnné log I" normálně rozdělen (Hald [5]). Pro dís-
tribuční funkci proměnné I" platí v tomto případě vzo-
rec

v němž je normovaná náhodná proměnná u" definována
rovnicí

Derivace funkce (19) poskytuje přisl ušnou frekvenční
funkci proměnné I"

p{/,,} = [M * qJ(u"»)/(s,, * 1,,), (21)

kde M představuje

Parametry rozdělení použité v rovnicích (20) a (21) jsou
medián

kde k; vyjadřuje počty strukturních čar v i-té třídě délek
l" a celkový počet těchto čar ve všech třídách n" = Ik,.
Symbol I značí ve shora uvedených vztazích součet
bezprostředně následujících proměnných ve všech i tří-
dách. Na obr. 7 se uvádějí tři křivky logaritmickonor-
málního rozdělení vyvozené pro první tři řády struktur-
ních čar experimentálního objektu A spolu se svými
základními parametry. V tab. 2 se pak prezentují ob-
dobné parametry vypočtené pro další experimentální
objekty H, C, ... H.

Průměr logaritmickonormálního rozdělení strukturál-
ních čar jednotlivých řádů o určuje vzorec

log 1" = log l" + (s,~12M) =
= log I" + (1,151 3 s,~)

a právě tento parametr je onen, jenž byl v příslušném
vztahu (7) označován jako průměrná délka strukturních
čar. Nicméně obdobný význam jako průměr má v na-
šem výzkumu také modus

log [,)= log I" - (s,~/ M) =
= log 10 - (2,302 6 s,;).

Modus se vztahuje k určité délce strukturní čáry, v níž
nabývá příslušná frekvenční funkce svého maxima (I.
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derivace je nulová, 2. derivace záporná) a také v jeho
okolí se soustřeďuje nápadně velké množství struktur-
ních čar.

Proto je třeba pokládat okolní obor modu r, za jádro
nejtypičtějších délek čar, jež musí být při generalizač-
ním výběru strukturních čar v zájmu optimálního odra-
zu horizontálního rozčlenění erozního reliéfu tvořenou
mapou přednostně zachovány. Přirozené hranice toho-
to oboru nejtypičtějších strukturních čar manifestují in-
tlexní body frekvenční křivky, tj. body, v nichž má křiv-
ka 2. derivaci nulovou a 3. nenulovou. Podle těchto
podmínek odpovídá dolní intlexní bod délce strukturní
čáry (,{definované vzorcem

log I,,{ = log I" + [(s,,/2M) *
* (- 3.1'" - ~ s,~+ 4M2)] (27)

a obdobně koresponduje horní intlexní bod délce struk-
turní čáry I",,, pro níž platí rovnice

log I,,{ = log I" + [(.1',,/2 M) *
(28)* (-3.1'" + ~s,~ + 4M2)].

Celková délka nejtypičtějších strukturních čar řádu o
v oboru vymezeném délkami /,,{a I",,, počítaná jako po-
měrná hodnota L1cP(u,~) z celkové délky všech struktur-
ních čar tohoto řádu, může být vyjádřena vztahem

kde s přihlédnutím k odpovídající distribuční funkci
(19) platí, že

L1cP(u,,,,) = cP(u",,) - CP(Ú,,), (30)
L1cP(u,,{) = cP(ú,,) - cP(u,,{). (31)

Normované náhodné proměnné Ú,,, u,,{ a u"" zde odpoví-
dají prostřednictvím vzorce (20) proměnným r" I,,{ a I""
definovaným rovnicemi (26), (27) a (28). Příslušné hod-
noty distribuční funkce cP(u) se vyhledají ve statistic-
kých tabulkách (např. Hald [6]).

Koeficient r v rovnici (29) je pro tento zvláštní případ
roven jedné a frekvenční křivka zobrazující zachované
nejtypičtější strukturní čáry daného oboru je oboustran-
ně useknutá v délkách I,,{ a /"" (obr. 8). Častější však je
v praxi generalizačního výběru případ, kdy je nutno
z nejnižšího zobrazeného řádu strukturních čar zacho-
vat buď menší anebo větší relativní celkovou délku
těchto čar, než jaká odpovídá výše uvedenému jádru
nejtypičtějších čar. Racionální řešení tohoto požadavku
spočívá v prvním případě v symetrickém zužování toho-
to jádrového oboru nejtypičtějších strukturních čar
a v jeho symetrickém rozšiřování v případě druhém.

První případ je takto v rovnici (29) reprezentován ko-
eficientem r < I a opět oboustranně useknutou frekven-
ční křivkou zobrazující zachované nejtypičtější čáry
(obr. 8). Trochu složitější je druhý případ charakterizo-
vaný hodnotami koeficientu r> I. Jestliže pro zmíněný
koeficient platí nerovnost I < r < CP(Ú,,)/ L1cP(u",), pak
jsou zachované typické strukturní čáry zobrazeny obou-
stranně useknutou frekvenční křivkou, zatímco pro
hodnoty tohoto koeficientu r splňující nerovnost
r 2: cP(ú,,) / L1cP(u",) vykazuje odpovídající frekvenční
křivka jednostranné useknutí (obr. 8).

5. Obecný algoritmus výběru strukturních čar pro
automatizovanou generalizaci vrstevnicové mapy
erozního reliéfu

Poznatky vyvozené v předcházejících odstavcích umož-
ňují přistoupit k načrtnutí následujícího obecného algo-
ritmu výběru strukturních čar erozního reliéfu jako zá-
kladu automatizované generalizace středněměřítkové
vrstevnicové mapy tohoto reliéfu:
[I] Na základě znalosti parametrů sítě strukturních

čar reliéfu vyšetřených v základní mapě, stanove-
ného měřítka odvozené mapy a parametru x se
s přihlédnutím ke vzorci (18) vypočte rozdíl cel-
kových délek L1L strukturních čar v mapě základ-

~ád
Modelové parametry

Označeni log 1
0no So

1 469 0.619 0,221

B 2 160 1,024 0,184

3 49 1,393 0,158

1 258 0,656 0,212

C 2 58 1,091 0,158

3 14 1,477 0,158

1 126 0,804_ 0,207

D 2 26 1.326 0,195

3 3 2,005 0,167

1· 303 0,983 0.197

E 2 87 1,438 0,164

3 19 1,818 0,155

1 521 0,56.1 0,202

F 2 104 1,047 0,210

3 17 1.563 0,190

1 684 0.670 0,232

G 2 143 1,144 0,243

3 31 1,539 0,247

1 325 0,586 0,217

H 2 74 0.956 0.164

3 15 1,152 0,190

Délky v mm
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ní a mapě odvozené (uvažovaný v měřítku zá-
kladní mapy):

L1L = 1,1- LI = [I - ~(MI/MIJ)\] *
* (~* q,''' 1) * {[(q//q,)'" - I)/[ql/q,) - I].

[2] . Rozdíl délek strukturních čar L1L určený v [1] se
porovná s celkovou délkou strukturních čar I. řá-
du.

[3a] Jestliže ze srovnání [2] vyplývá rovníce L1L =
= tli * lf, pak se vyloučí celý I. řád strukturních
čar a proces generalízačního výběru končí.

[3h] Jestliže ze srovnání [2] vyplývá nerovnost L1L <
< tli * ff, pak se z rovnice (29) vyvodí následující
vztah pro koeficient r:

r = L1(/) (u/)/[L1(/) (Ul") + L1(/) (UI/))' (33)

Hodnota koeficientu r se vypočte s přihlédnutím
k rovníci iJ.(/} (u/) = L1D(tll * 1;) a ke vztahům
(30) a (31) pro vyčíslení výrazů L1(/)(ul/)
a L1(/)(u/,,). Vypočte se rovněž podíl
(/)(ú/)/ L1(/)(ul/).

[3ha] Jestliže ve [3h] platí nerovnost r < (/)(ÚI)/ L1(/)(III/),
pak se jedná o oboustranně useknuté rozdělení
zachovávaných strukturních čar I. řádu. Délky
dolního bodu useknutí II" a horního bodu usek-
nutí 11/, se vypočtou pomocí vztahů

(/) (III") = (/) (Úl) - r * L1(/) (UI/),

(/) (111/,) = (/)(úJ + r * L1(/) (III")'

(34)

(35)

s použitím tabulek distribuční funkce a vztahu
(20). Vyloučí se všechny strukturní čáry I. řádu,
pro které platí nerovnost II" > II > Ilh a proces ge-
neralizačního výběru končí.

[3hh] Jestliže ve [3h] platí nerovnost r::> (/J(Ú;)/(/)(IIJ/),

pak se jedná o jednostranně useknu té roz-
dělení zachovávaných strukturních čar. Délka
horního bodu useknutí Ilh se přímo vztahuje
k normované náhodné proměnné uI* odpovídají-
cí L1(/)(u/) = L1D(tll * li)' Vyloučí se všechny
strukturní čáry I. řádu, pro něž platí nerovnost
II > Ilh a proces generalizačního výběru končí.

[3e] Jestliže ze srovnání [2] vyplývá nerovnost L1L >
> tli * II, pak se vyloučí celý 1. řád strukturních
čar a pro doplňkové vylučování dalších struktur-
ních čar 2. (a příp. dalších) řádů na celkovou úro-
veň zjištěného rozdílu L1L se proces vrací ke [2]
modifikovanému pro příslušné řády.

Počítačovou realizaci výše uvedeného algoritmu vý-
běru lze snadno efektivně začlenit do plně automatizo-
vaného procesu tvorby map erozního reliéfu ve střed-
ních měřítkách. Tato realizace v uvažovaném technolo-
gickém prostředí následuje známé počítačově uskuteč-
něné rozpoznání průběhů a řádové klasífikace struktur-
ních čar zobrazujících lineární vhloubené tvary vyšetřo-
vaného reliéfu (viz např. Grejsuch [7)) a změření jejich
délek v digitálním modelu reliéfu získaném vektorovou
anebo rastrovou digitalizací základní vrstevnicové ma-
py.
Strukturní čáry určené zmíněným výběrovým algorit-

mem k vypuštění pak představují vstup pro vlastní gra-
fickou generalizaci odvozené vrstevnicové mapy prová-
děnou prostředky počítačové grafiky. Tato generalízace
spočívá ve vypuštění všech výškových údajů zobrazují-
cích v použitém digitálním modelu vynechávané liniové
vhloubené tvary reliéfu, odpovídající vypuštěným struk-
turním čarám a jejich nahrazení novými daty, získaný-
mi interpolací sousedních zachovávaných údajů (obr.
9).

V pojednání bylo demonstrováno, jak s využitím po-
drobné hortonovské analýzy a některých známých po-
znatků teoretické kartografie zdokonalit popis generali-
zace mapy erozního reliéfu tak, aby otevíral cestu k pl-
ně automatizované tvorbě odvozené ,rstevnicové mapy,
zachovávající svou vysokou poznávací hodnotu. Pro
úplnost nutno přiznat, že v našem návrhu chybí algorit-
mická podpora optimálního výběru systému výšek vrs-
tevnic generalizované odvozené mapy, který bude scho-
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pen zprostředkovat kvalitní odraz typického vertikální-
ho rozčlenění zobrazovaného reliéfu. Řešitelnost této
úlohy však již byla ověřena a autor k problému připra-
vuje zvláštní článek. Teprve až po doplnění tohoto dru-
hého kroku bude vhodné algoritmizovanou generalizaci
reliéfu převést do tvaru programu a vhodně ji zabudo-
vat do interakční technologie komplexní počítačové
tvorby map.

Aplikovatelnost hortonovské analýzy jako prostřed-
ku hlubšiho průniku ke kořenům kartografické genera-
lizace a k jejímu dokonalejšímu technologickému
zvládnutí se zřejmě neomezuje na námi vyšetřovaný
erozní reliéf a na říční síť zkoumanou Rusakem Mazu-
rem a Castnerem [I]. Je třeba předpokládat, že její
uplatnění bude rovněž užitečné pro řešení generalizace
mapového zobrazení mnoha dalších přírodních a antro-
pických jevů, jejichž struktura je vyjadřitelná prostřed-
nictvim analogických sití. Proto je možné zařadit horto-
novskou analýzu do souboru obecných metodických
nástrojů současné teoretické i užité kartografie.

Prezentovaný algoritmus výběru má nepochybně vět-
ší nároky na své provedení než většina současných ge-
nenilizačnich algoritmů. Tento jev je výrazem vyvinuté-
ho úsilí o uchopení typických rysů kartograficky zobra-
zované reality, bez něhož je skutečně vědecká generali-
zace, zaručující maximální poznávací hodnotu odvoze-
né mapy, nemyslitelná. Uvedený aspekt nabývá zvlášt-
ního vý'znamu v současném obdobi frontálního rozvoje
počítačové kartografie a proto je třeba souhlasit s But-
tenfieldovou [8], která konstatuje, že "dokud nebude

kartografickými výzkumníky lépe pochopena povaha
na mapách zobrazovaných jevů, nebude plně pochope-
na ani omezenost modelů určených k zobrazení nebo
zjednodušení těchto jevů v digitálním tvaru". Naše po-
jednáni považujeme za doklad skutečnosti, že k odstra-
něni těchto omezeni může vydatně přispět široký prů-
lom strukturalismu do kartografických aktivit.
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Už tradične intenzívne a opakovane diskutovanou otáz-
kou v kartografickej praxi je problematika prepisu geo-
grafických názvov z území, kde sa používa nelatinková
abeceda, resp. nelatinkový systém písma. Tento proces
je označovaný ako latinizácia. V tomto zmysle pod lati-
nizáciou (anglicky romanization, nemecky Latinisie-
rung, rusky latinizacija, francúzsky romanisatión) rozu-
mieme zápis fonologických elementov jazyka alebo gra-
fických symbol ov nelatinkového písomného systému
písmenami latinskej abecedy [I, s. 59]. Osobitosť tejto
situácie je v tom, že v minulosti si kartografi mnohých
latinku používajúcich krajín vytvárali svoje vlastné sy-
stémy prepisu takýchto geografických názvov pre vlast-
nú kartografickú prax a dokonca v rámci jednej krajiny
bol o aplikovaných i viacero vzájomne diferencovaných
sposobov prepisu geografických názvov. V dosledku to-
hoto názov jedného geografického objektu (napr. z Čí-
ny alebo z arabských krajin) mohol mať inú podobu
v mape anglickej proveniencie a iné podoby v nemec-
kej, vo francúzskej, v maďarskej, v pol'skej alebo napr.
v našej mape. Podoba názvu bola závislá od pi-ijatého
spósobu prepisu - latinizácie. Systém latinizácie bol
obyčajne v korelácii s typografickými danosťmi (s gra-

fematickým inventárom) prijímajúceho jazyka a s jeho
zásadami výslovnosti.

Takýto benevolentný pristup k tvorbe latinizačných
systémov, produkujúci diferencované latinizované po-
doby názvov jedného geografického objektu sa stále
vačšmi dostával do rozporu s ciel'om medzinárodnej
štandardizácie geografických názvov. Tento ciel' sa vy-
kryštalizoval do svojej definitivnej podoby i na pozadí
problémov latinizácie: ciel' medzinárodnej štandardizá-
cie geografických názvov je činnosť, ktorej funkciou je
fixoval' jediný sposob písania názvu každého geografic-
lého objektu na Zemi i názvu každého topografického
objektu na iných kozmických telesách, a to na základe
národnej štandardizácie alebo na základe medzinárod-
ných dohod vrátane dosiahnutia jednoty v sposobe pre-
pisov názvov do roznych systémov písma [2]. Takýto
stav znižoval informačnú hodnotu latinizovaných geo-
grafických názvov a následne orientačnú hodnotu kar-
tografických diel. V dosledku toho viedol k nedorozu-
meniam a bol sprevádzaný opakovanou intenzívnou
kritikou kartografov i jazykovedcov. Podobne i spolo-
čenská prax opakovane vyjadrovala na rozmanitých
úrovni ach svoju nespokojnosť s daným stavom diferen-
covanej latinizácie geografických názvov z nelatinko-
vých abecied a z nelatinkových systém ov písma.
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2. Konflikt donačného princípu a princípu prijímatel'a
v latinizácii

V procese prijímania latinizačných systémov na medzi-
národné použitie, a to aj na úrovni Konferencií Organi-
zácie Spojených národov (OSN) o štandardizácii geo-
grafických názvov bol a je vel'mi d6ležitý pojem donač-
ného princípu. V tomto procese sa zdanlivo stretajú
v kontlikte dve premisy.
Podl'a prvej, krajina, ktorá sa rozhoduje o latinizácii

svojej domácej sústavy písma, má intenzívny záujem
stanoviť sp6sob latinizácie, ktorý má byť medzinárodne
prijatý a ktorý má predmetnú nelatinkovú sústa" pís-
ma reprezentovať vo svete latinkových abe<..ied. Takýto
latinizačný systém možno označiť ako systém na báze
donačného princípu. Podl'a druhej premisy, krajina prijí-
matel'a latinizačného systému sa snaží navrhnúť pre
svoju potrebu taký latinizačný systém, ktorý najpriro-
dzenejšie transformuje predmetnú sústavu písma do jej
vlastnej latínkovej abecedy. Pod najprirodzenejším spo-
sobom treba rozumieť taký sposob, ktorý maximálne
využije fonematický inventár prijímajúceho jazyka s je-
ho súborom písmen, aby sa výslovnosť transformované-
ho názvu geografického objektu v jazyku prijímatera
v maximálnej miere približovala výslovnosti názvu
v materskom jazyku. Takýto latinizačný systém možno
označiť ako systém na báze príncípu prijímatel'a. Ide
o systém latinizácie geografických názvov obhajovaný
použivatel'om v kontexte prijímajúceho jazyka a kultú-
ry. T~lto prednosť zároveň zretel'ne prezentuje aj najv~4č-
šiu slabinu princípu prijímatel'a, a to nedostatočnú funk-
čnosť principu na medzinárodné používanie, lebo pre
každý prijímajúci jazyk by bolo možné a potrebné spra-
covať jeden latinizačný systém na prevod z každého ne-
latinkového systému písma, čím by sa latinizácia vzdia-
lila od názvoslovnej zásady štandardizovať pre jeden
geografický objekt jeden geografický názov. Donačný
princíp možno hodnotiť ako najefektívnejšiu a najpria-
mejšiu cestu na dosiahnutie medzinárod~ej štandardi-
zácie v toponymii každej krajiny s nelatinkovým systé-
mom písma.

3. Medzinárodná regulácia latinizácie geografických ná-
zv ov

Problematika medzinárodnej regulácie latinizácie bola
už v období Prvej konferencie OSN o štandardizácii ge-
ografického názvoslovia (ďalej iba konferencia), v Že-
neve 1967, do takej miery aktuálna, že sa stala predme-
tom intenzívnych a aj kontraverzných analýz a diskusií.
Rezolúcia 1/9" tejto konferencie zohl'adnila duplicitu
a zmatok sp6sobené existenciou rozmanitých latinizač-
ných systémov založených na fonetickej štruktúre prijí-
majúceho jazyka a odporučila, aby bolo vynaložené úsi-
lie na dosiahnutie dohody o jedinom latinizačnom sy-
stéme založenom na vedeckých principoch z každej ne-
latinkovej abecedy alebo nelatinkového písma na med-
zinárodné používanie [3]. Rezolúcia ďalej odporučila,
aby sa osobitná pracovná skupina sústredila na túto
problematiku s ciel'om urobiť porovnávaciu štúdiu roz-

II Ďalej budeme rezolúcie číslovať takto: poradie Konferencie
(rímska číslica napr. I) lomené číslom rezolúcie (arabská čis-
lica napr. 9), t. j. 119.

manitých latinizačných systém ov a analyzovať ich vý-
hody a nevýhody ako médií na štandardizáciu geogra-
fických názvov. Podobne odporučila, aby táto pracovná
skupina zohl'adnila podnety vyjadrené na rozmanitých
medzínárodných i národných úrovniach a aby hl'adala
cesty na príjatie jediného latinizačného systému pre
každú nelatinkovú abecedu alebo nelatinkové písmo na
medzinárodné používanie tak rýchlo, ako to bude mož-
né.
Rezolúcia 1/ 10 skonštatovala, že akcenty a diakritic-

ké znamienka, ktoré sprevádzajú písmená latinky
v mnohých jazykoch, sú integrálnou súčasťou pravopi-
su týchto jazykov, ktorými sú vyjadrované také podstat-
né charakteristické javy ako akcent, dlžka a stupeň
otvorenosti a odporučila, aby v medzinárodnom použí-
vaní všetky geografické názvy oficialne písané v týchto
abecedách boli ponechané nezmenené a aby geografic-
kým názvom boli ponechané ich rozlišovacie znaky,
a to aj vtedy, ak sú písané verkými písmenami.
V Londýne 1972 rezolúcia 11/ 13 Druhej konferencie

skonštatovala, že bolo prijatých mnoho latinizačných
systém ov rozmanitých abecied pre medzinárodnú kar-
tografiu a odporučila, aby boli tieto systémy publikova-
né pre široké použitie členov OSN.
Tretia konferencia v Aténach 1977 v rezolúcii 111/25

zaznamenala, že v príprave jediného latinizačného sy-
stému pre mnoho d61ežitých jazykov nebol urobený po-
krok od Druhej konferencie a že tento stav je dosled-
kom hlavne toho, že krajiny, v ktorých sa tjeto jazyky
používajú, sa dovtedy nazúčastňovali Konferencií. Uve-
domila si potrebu prípravy latinizačných systém ov tých-
to jazykov a odporučila, aby Skupina expertov OSN
pre geografické nýzvy (ďalej iba Skupina expertov) sa
zaoberala touto problematikou.
Štvrtá konferencia v Ženeve 1982 v rezolúcii IV115 si

uvedomila potrebu zabezpečenia maximálnej stability
latinizačných systémov, zaznamenala potrebu zásad re-
gulujúcich rozhodovanie o latinizačných systémoch
a osvojila si princip, že medzinárodná štandardizácia
má byť založená na národnej štandardizácii. Táto rezo-
lúcia odporučila, aby nové latinizačné systémy na me-
dzinárodné použitie boli prijaté iba s podmienkou, že
národy, ktoré svoj latinizačný systém vytvorili, aplikujú
takýto systém na svojich kartografických dielach (ma-
pách alebo náčrtoch) spracovaných v latinke. Ďalej od-
poručila, aby sa štáty zdržali úprav latinizačných systé-
mov predtým prijatých na medzinárodné používanie.
Táto konferencia v rezolúcii lVI 16 znovu potvrdila plat-
nosť rezolúcie 1/9 na vytvorenie jediného latinizačného
systému pre každý nelatinkový systém písma, uvedomi-
la si ťažkosti spojené s prijatím latinizačných systém ov
vhodných pre všetky krajiny a zaznamenala, že sú žia-
duce vhodné konzultácie o problematike, najma v rám-
ci Skupiny expertovo Rezolúcia tiež odporučila, aby
Skupina expertov požiadala "Pracovnú skupinu na je-
diný latinizačný systém pre každý nelatinkový systém
písma" prediskutovať každý takýto systém, ktorý by jej
mal byť predložený a oznámiť závery Skupine expertov
na jej nasledujúce zasadanie.

Aktivity medzinarodnej štandardízácie geografických
názvov sa stretajú s rozsiahlymi ťažkosťami. V tejto sú-
vislosti možno konštatovať, že práve latinizácia geogra-
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fických názvov patrí do tej časti štandardizácie, ktorá
dosiahla na medzinárodnom poli najvačšie úspechy.
V doterajšej činnosti konferencií OSN boli mnohými
krajinami spracované vlastné latinizačné systémy, ktoré
boli predložené konferenciám OSN. Konferenciami
OSN boli preskúmané a prijaté systémy latinizácie pí-
sem týchto jazykov: amharčina, arabčina, barmčina,
bulharčina, čínština (systém pinyin), gréčtina (systém
ELOT 743), hebrejčina, indické jazyky, japončina,
kmérčina, laoština, macedónčina, mongolčina, paštči-
na, perzština a dari, ruština (systém GOST 1983), a sr-
bochorvátčina [3]. Latinizačný systém kórejského písma
zatiaľ nebol prijatý, lebo na rokovaní Skupiny expertov
v Ženeve 1989 sa drobné rozdiely medzi návrhom lati-
nizačného systému Kórejskej republiky a návrhom sy-
stému KL:OR nepodarilo odstrániť.

Skutočnosť, že prijaté latinizačné systémy sú tvorené
na donačnom principe, sposobuje to, že medzi systé-
marni navzájom nie je osobitná súvislosť. Každá krajina
s nelatinkovým systémom písma, ktorá pre svoj jazyk
vypracúva latinizačný systém, uvažuje, ako v latinke
graficky vyjadriť špecifické fonémy svojho jazyka resp.
osobitné grafémy svojho nelatinkového písma. V tejto
súvislosti sa rozhoduje medzi prijatím latinizačného sy-
stému na báze zložkového pravopisu (napr. podľa vzo-
ru angličtiny), alebo na báze pravopis,u nejakého vzoro-
vého jazyka s písmom s diakritickými znamienkami.
Analýza prijatých latinizačných systém ov ukazuje, že
často boli zvolené systémy kombinované alebo systémy
s uplatnením celkom nových prvkov.

V súvislosti s prijatím systému GOST 1983 pre rušti-
nu treba zvýrazniť, že toto prijatie znamená uzavretie
veľmi dlhej, periodicky sa opakujúcej intenzívnej di s-
kusie ruských odborníkov ale í ruskej širokej verejnosti
o sposobe prepisu ruskej azbuky do latinky. V konku-
rencii viacerých diskutovaných a v minulosti ruskou ve-
rejnosťou čiastočne i používaných zložkových systémov
prepisu (najma podľa vzoru angličtiny, francúzštiny
i nemčiny) a viacerých systém ov prepisu s využitím dia-
kritických znamienok zvíťazil systém prepisu z tejto
druhej skupiny. Prijatý systém GOST 1983 je veľmi
blízky pravopisným sústavám slovanských jazykov pou-
žívajúcich latinku (slovenčina, čeština, slovinčina, srbo-
chorvátčina, lužická srbčina a v menšej miere i poľšti-
na) ako aj litovčiny a lotyštiny.

5. Kartografické aspekty aplikácie nových latinizačných
systém ov

Aplikácia medzinárodne prijatých latinizačných systé-
mov, spracovaných na báze donačného principu, priná-
ša nové podnety teórii štandardizácie i nové úlohy pre
kartografickú prax.

Zreteľný je v tejto súvislosti nárast počtu exoným
spojený s prekategorizovaním určítej skupiny názvov.
Napr. pred prijatím latinizačného systému z ruštiny
GOST 1983 sme ruské endonymá Xa6apoBcK, XapKoB,
XOJ1'\ICK, XyCT, ncěJ1, nOllb5l'1eBO v slovenskej karto-
grafickej tvorbe latinizovali našim systémom v podobe
Chabarovsk, Charkov, Cholmsk, Chust, Psiol, Podjačevo,
resp. Pod'jačevo a tieto podoby sme pokladali za latini-
zované endonymá. Po prijatí systému GOST 1983 sú
tíeto názvy prepísované v podobe Habarovsk, Harkov,
Holmsk, Hust, Pse), Pod"jačevo. Tíeto tvary predstavu-
jú súčasnú latinkovú podobu ruských endoným. Týmto

sa slovenské podoby Chabarovsk, Charkov, Cholmsk,
Chust presunuli do kategórie slovenských exoným -
vžitých názvov.

Podobne po zavedení latinizačného systému pinyin
sú novými latinkovými podobami čínskych endoným
vytláčané z používania a presúvané do kategórie slo-
venských exoným, resp. slovenských historických exo-
ným názvy geografických objektov z územia Číny, ktoré
sa v našej kartografickej tvorbe používali (Beijing opro-
ti Pekin, Peking, Pej- Ťing; Harbin oproti Charbin, Cha
Er Pin, Charpin; Chang Jiang oproti Jang c'kiang, Jan-
gtse-kiang, Jangce-kiang, Jang-c'-ťiang; Guangzhou
oproti Kanton, Kuang-čou; Tianjin oproti Tiencin; Tai-
bei oproti Tchaj-pej, Tajpej; Hohhot oproti Chu-che-
chao-che; Oriimqi oproti Urumči, Urumchi; Chengdu
oproti Čcheng-tu; Xi Jiang oproti Si-ťiang; Qingdao
oproti Čching-tao; Xianggang oproti Hongkong; Qomo-
langma Feng oproti Čomolungma, Ču-mu-Iang-ma,
Mount Everest; Xixabangma Feng oproti Šiša Pangma,
Gosainthen a i.).

Na pozadí rezolúcii konferenií OSN o priorite endo-
ným pred ich exonymovými formami (rezolúcia 11129,
11/35, lili 18, IV /20 a V /13) by smemali v slovenskej
kartografickej tvorbe uvádzať iba podoby Habarovsk,
Beijing, Chang Jiang, Guangzhou alebo v tvorbe určenej
vačšinou pre domáceho používateľa dvojice názvov en-
donymum a v zátvorke exonymum Habarovsk (Chaba-
rovsk), Beijing (Peking), Chang Jiang (Jang-c'-ťiang),
Guangzhou (Kanton) a i.

Problematika uvádzania iba jedného názvu geogra-
fického objektu na mape, alebo dvojice názvov (endo-
nymum a exonymum) vyvoláva ďalšie otázky, ktoré
musí kartograf riešiť, a to je otázka výberu objektov,
ktorým na mape uvedie názov, otázka nasýtenosti ma-
pového diela toponymickým textom, otázka informač-
nej schopnosti mapového diela a ďalšie.

Z ďalších aspektov hodno spomenúť tú skutočnostť,
že prípadná aplikácia iba podob názvov v oficiálnom
latinizačno~ prepise (iba endonymá) sta vi a používate-
ľa kartografického diela pred úlohu zvládnuť aspoň zá-
sady správnej výslovnosti týchto názvov vo východisko-
vom jazyku. To znamená, že v doterajších atlasoch
uvádzané zásady výslovnosti geografických názvov pre
jazyky používajúce latinku sa budú musiť rozšíriť i o zá-
sady výslovnosti geografických názvov pre jazyky, kto-
ré používajú nelatinkové systémy písma a ich geografic-
ké názvy sú v kartografickom diele prepísané do latinky
medzinárodne prijatým sposobm latinizácie. Je len sa-
mozrejmé, že uvedenie takýchto zásad v kartografic-
kom diele a ich aplikácia používateľmi kartografického
diela nezabezpečí absolútnu správnosť výslovnosti, ale
pomože sa k nej priblížiť.

Medzinárodné podujatia štandardizácie geografických
názvov zastrešované OSNsa vo všetkých svojich hierar-
chických úrovni ach (rokovanie konferencie OSN, roko-
vanie Skupiny expertov OSN a rokovania Lingvisticko-
-geografickej regionálnej skupiny [2]) pravidel ne zaobe-
rajú i otázkou stavu aplikácie medzinárodne uznaných
latinizačných systém ov spracovaných na báze donačné-
ho principu. V tej súvislosti sa skúma stav v krajine do-
nátora (najma aplikácia latinizačného systému pri tvor-
be kartografických diel s názvoslovím v latinke a rozsah
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použitia latinizačného systému v nekartografických
aplikaciách, ako je poštový styk, doprava, cestovný
ruch a i.) i stav v krajinách prijímatefov (najma prípad-
ná konkurencia medzinárodne uznaného latinizačného
systému s predchádzajúcimi latinizačnými systémami
založenými na báze princípu prijímatefa).
Na 10. rokovaní X. lingvisticko-geografickej regio-

nálnej skupiny OSN na štandardizáciu geografických
názvov, 10. až 14. júna 1991, bol zhodne konštatovaný
vefký význam latinizácie geograficých názvov [4]. Ďalej
bolo konštatované, že v ČSFR sa vo vydávaných karto-
grafických dielach v zásade aplikujú všetky latinizačné
systémy odporúčané OSN. V kartografických dielach
vydávaných v Pofsku a v Maďarsku je rozsah aplikácie
týchto latinizačných systém ov menší. Čiastočne úspeš-
ne im zatial' konkurujú predchádzajúce latinizačné sy-
stémy spracované podl'a princípu prijímatel'a. Zároveň
boto konštatované, že tieto systémy latinizácie geogra-
fických názvov v Česko-Slovensku, v Maďarsku i v Po-
I'sku sa postupne začínajú používať v praxi i v nekarto-
grafických aplikáciách aj keď s určitým časovým posu-
nom za kartografickými dielami (tlač, turistická literatú-
ra, vedecké a encyklopedické publikácie a i.). Zároveň
rokovanie zobralo na vedomie, že používanie týchto la-
tinizačných systém ov spósobuje rast počtu exoným
v jednotlivých jazykoch. Bulharsko, ďalší člen tejto re-
gionálnej skupiny, používa nelatinkové písmo, a preto
otázka latinizácie leží mimo jeho záujmov.

Možno konštatovať, že v podmienkach rezortu Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie - SÚGK (ale

vzhl'adom na doterajšiu úzku základňu kartografickej
produkcie i v širších súvislostiach) sú rešpektované zá-
sady latinizácie geografických názvov prijaté OSN pre
štandardizačnú prax. Aj týmto prispieva SÚGK k napÍ-
ňaniu ciefa medzinárodnej štandardizácie geografic-
kých názvov, k medzinárodnému dorozumeniu, k zvy-
šovaniu informačnej schopnosti kartografickej tvorby
a k zvyšovaniu kultúrnej úrovne používatefov mapo-
vých diel.
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Stavebni práce v zemědělství měly dosud obecně prů-
měrnou až nízkou úroveň. Na většině přípravných čin-
ností se měla podílet geodézie, počínaje tvorbou mapo-
vých podkladů pro projekty, zpracováním vytyčovacích
výkresů a konče vytyčením v terénu, spolu se zaměře-
ním skutečného stavu po dokončení stavby. Realita
však byla poněkud jiná: často bylo geodetům zadáno
pouze mapování a vše ostatní prováděli jiní odborníci
s různou znalostí geodetických prací. V řadě dalších od-
větví se již dříve prokázala nezbytnost využití geodetů,
a proto je třeba i v zemědělském stavebnictví uplatňo-
vat účast geodetů nebo alespoň metodik pro projektan-
ty a stavitele.
Rozpad socialistických struktur, konec megalomanie

a nutná družstevní transformace by měly vést k privát-
ním pohledům na zemědělské stavebnictví, a to sice
v omezení výstavby, zato na druhé straně k vysoké pro-

fesionální odpovědnosti. Lze předpokládat, že i soukro-
mí projektanti a stavitelé budou muset respektovat
technické parametry. Některé z parametrů jsou správ-
nost prostorového umístění stavby, přesnost vytyčování
i dodržení projektovaných hodnot stavebníkem. K to-
muto cíli směřuje využití digitalizace vytyčovacích
prvků a samozřejmě i výpočetní techniky.

V technickém postupu jsou podle zkušeností nejslabší
místa ve zpracování vytyčovacího výkresu. Proto je tře-
ba především:

a) získat vytyčovací výkres, odpovídající přesností vy-
tyčovacích prvků požadavkům ČSN 730420,
73 0421, 73 0422 (Vytyčovací odchylky ve stavebnic-
tví),

b) umožnit jednoduché a spolehlivé vytyčení objektu.
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Při zpracování vytyčovacího výkresu není v zásadě
podstatné, je-Ii mapový podklad charakteru grafického
nebo graficko-digítálního. Důležitým požadavkem však
budou následující alternativy pro vytyčovací práce:

I. Dodržení přesně projektovaných rozměrů objektu.
2. Tolerování grafické nepřesnosti kresby projektova-

ného objektu, s možností malých změn původních
délkových nebo úhlových hodnot.

Obecné zadání

Určit ortogonální (nebo polární) vytyčovací prvky:
objektu, když rozměry i pravoúhlost musí být zacho-
vány,
bodů, jejichž prostorová poloha se může pohybovat
v rámci grafické přesnosti podkladu.

Výchozím předpokladem je odměření pravoúhlých
souřadnic bodů vytyčovací sítě, příp. objektů na pod-
kladu pomocí digitizéru nebo trojúhelníků v obecné ne-
bo místní soustavě.

3.1 Úloha přesných rozměrů

Úkolem je vypočítat přesné pravoúhlé souřadnice (orto-
gonální vytyčovací prvky) objektu, vztažené k vytyčova-

n
+Y : I

Ii+Y
x,

TJ2
3 I4 Y1

cí přimce AB. Viz obr. I. Pro řešení se nabízí použití
podobnostní transformace [2], kde souřadnice bodů po
transformaci budou:

XII = XIII cos OJ + YIII sín OJ - m,

Yi = - XIII sin OJ + YIII cos OJ - n,

y~1 - y~1
kde tg OJ = II II '

XB - XA

m = X~I cos OJ + y~1 sin OJ,

n = - X~Isin OJ + y~1 cos OJ.

Obecný postup:

I. V soustavě II se vypočítají souřadnice rohů objektu
podle zadaných projektovaných hodnot.

2. Souřadnice bodů vytyčovací přímky AB se určí
v soustavě I I.

3. Výpočet koeficientů sin OJ a cos OJ podle (I).
4. Transformace všech souřadnic ze soustavy I I do sou-

stavy I, s kontrolou souřadnic bodů A a B, přičemž
y~ a x~ se musí nacházet v rozmezí grafické přesnosti
vůči dané délce AB.

3.2 Úloha graficko-digitálních prvků

V podstatě úlohy je určení vytyčovacích prvků ve smys-
lu kap. 2 ad 2. Patří sem obecně jednodušší příprava sta-

, I

A X,

c5~' :A1"i'\ '.:
I ' '" ..'
I SA1: ',:-:""
I ,:
I ""
I

veb v extravilánu, ať už jde o komunikace, úpravy vod-
ních toků nebo meliorační zásahy. Obecné řešení (viz
obr. 2), nabízí určit vytyčovací prvky (nejlépe polární),
vztažené k měřické síti z mapování.

Vhodné se jevi použití afinní transformace nestejno-
rodých souřadnic [I] pomocí upravených rovnic:

yl = a + exll + ey'l,

XI = b + dxll + fylI•

K určení 6 neznámých transformačních koeficientů
bude zapotřebí nejméně tří identických bodů a výpočet
si vyžádá řešení 6 lineárních rovnic pomocí matic.

Řešení se může uskutečnit buď v soustavě JTSK ne-
bo v soustavě místní, vztažené k rámu mapového listu,
nebo ke čtvercové síti použitého podkladu.

Výpočet polárních vytyčovacích prvků pak probíhá
podle elementární úlohy "směrník". Hodnoty (J' a s, (viz
obr. 2), se vypočítají po konkrétním zadání souřadnic
bodů v soustavě I.

Obecný postup:

I. Volba identických bodů, u nichž je nutná podmínka
známých souřadnic v S-JTSK nebo v místní sousta-
vě.
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2. Určení souřadnic identických a transformovaných
bodů v soustavě II pomocí digitizéru.

3. Transformace souřadnic podle vzorců (2).
4. Kontrola výsledků u daných (identických) bodů.
5. Výpočet polárních vytyčovacích prvků.

Požadavky na přesnost vytyčení prostorové polohy ze-
mědělských staveb třídy C podle [4] jdou do nejvyšší
mezní polohové odchylky ±0,30 m. Podle výsledků te-
stování grafické přesnosti mapových podk1\dů k pro-
jektování [3] není zaručena pí ,'·post vytyč()vání ze
samé podstaty tvorby podklad{' Proto je Jiglldlu:ace
zpracování nutným předpokladem k dosažení vyšší
technické úrovně.

Při použiti transformačních metod v kap. 3.1 a 3.2 ne-
lze zásadně použít vyrovnáni M NČ', Diference, vzniklé
po transformací (zvláště v kap. 3.2) u identických bodú
lze chápat jako skutečné chyby a nelze je á priori lími-
tovat, pokud ovšem nepřekroči hraniční hodnotu
t 1.0 mm na mapě. Také nelze předem stanovit vhod-

nost dalšího výpočtu transformačních koeficientů při
větším počtu identických bodů.

Příspěvek je vhodné považovat především za obecné
uplatnění žádoucích metod v oblasti přípravy zeměděl-
ských staveb. Nabízí se možnost progresivního uplatně-
ní výpočetní techniky. případně úplné počítačové zpra-
cování vytyčovacího výkresu.

LITERATURA:

[I] POLÁK, B. aj.: Geodézie III. I. vyd. Praha, CVUT 1972.
196 s.

[2] REKTORYS, K. a j.: Přehled užité matematiky. II. vyd.
Praha. SNTL 1981. I 139 s.

[-'] VI N KLE R. F.: Příspěvek k digitalizaci map pro meliorace.
[Kandidittskit disertace.] Praha 1990.92 s. Vvsokit škola ze·
mědělská v Praze. .

[4] (SN n 0422. Přesnost vytyčováni iiniových a plošných
stavebnich objektů. 1986.

Lektoroval:
Ooc. Ing. Zdenel< Novál<, CSc.,

FSv ČVUT v Praze

Presnosť a plná automatizácia
systému WILD APS

WILD APS (obr. I) automatický merací systém poza-
stá va z WI LD TM 3000 -- automatického teodolitu
spojeného s nasadzavacím elektronickým dial'kome-
rom, ďalej z počítača (PC-AT IBM compatíble) so špe-

ciálnym kontrolným programovým vybavením spolu
s prídavnýmí zariadeniami-interface, meteorologických
senzorov a batérií. TM 3000 je vysokopresný elektronic-
ký teodolit vybavený servomotormi, ktoré sú schopné
zabezpečiť pohyb a nastavenie horizontálnej a vertikál-
nej osi teodolitu s presnosťou vyššou ako arc I '"o K teo-
dolitu je možno pripojiť l'ubovol'ný dial'komer firmy
WI LD. Systémové kontrolné programové vybavenie je
použitel'né ako pre automatickú, tak i pre manu{llnu
prevádzku prístroja.
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Na meranie vysokej presnosti je automatický teodolit
možno vybaviť videokamerou a kolimátorom na vyhl'a-
danie svietiaceho ciel'a. Na meranie vzdialeností je
možné pripojiť k videoteodolitu TM 3000 V dial'komer.
Na meranie a kontrolu v povrchových lomoch

a v horských regiónov sa používajú odrazové hranoly
na signalizáciu meraných bodov. Meranie je plne auto-
matické. Program kontroluje začiatok a koniec každého
meračského cyklu a automaticky zaciel'uje na každý cie-
l'ový bod. Výsledky merania potom ukážu či prišlo
k pohybu bodu. V prípade použitia automatíckého teo-
dolitu WILD TM 3000, alebo TM 3000 V, v spojení
s dial'komerom, pri budovaní tunelov, program zabez-
pečuje kontrolu nulového smeru na fixné referenčné
body a smerov na ciel'ové body na raziacom štíte. Vy-
hodnotením a porovnánim nameraných vzdialenosti
a smerov s danými hodnotami nám program signalizu-
je, či raziaci štít sa pohybuje vo vopred zadaných rovi-
nách.
APS systém umožňuje merať horizontál ne a vertikál-

ne smery a vzdialenosti na ciel'. TM 3000 D sa automa-
ticky zaciel'uje na odrazový hranol, a to vyhodnocova-
ním odrazeného signálu v horizontálnje a vertikálnej
rovine. Vyhodnotenim sa nájde ohnisko maximálnej
hodnoty odrazeného signálu a vykoná sa meranie s re-
gístráciou do pamati počítača. V pripade že sa nepoda-
rilo nájsť odrazený signál z predpokladanej polohy cie-
l'a, opakuje sa automaticky vyhl'adávanie ciel'a.
TM 3000 V využíva tzv. "obrazové spracovanie" na

vyhl'adanie odrazového hranola, na ktorý sa kolimátor
na vyhl'adanie svietiaceho ciel'a automaticky nastaví.
Hranol odráža infračervený svetelný bod do optického
systému ďalekohladu, spolu s prenosom obrazu do vi-
deo kamery integrovane zabudovanej v teodolite. Pro-
gramy na obrazové spracovanie umožňujú vyhl'adanie
širokého spektra ciel'ov: odrazové hranoly, laserové
svetelné body, svetelné diódy a pod. Rovnako ako TM
3000 D, tak isto aj TM 3000 V umožňuje automatické
vyhladávanie ciel'ov.
Presnosť merania systému kolíše v rozmedzí od nie-

koÍkých desatin milimetra do niekol'kých centimetrov
v závislosti od vzdialenosti medzi prístrojom a ciel'om.
V súčasnosti sa APS systémy na profesionálnej úrov-

ni používajú v Kanade, v Austrálii, vo Francúzsku,
v Nemecku, v Taliansku, v Španielsku a v Rakúsku .

Ing. Peter KorMk.
Stavebná fakulta STU.

Bratislava

Prosíme čtenáře, aby laskavě omluvili zpoždění tisku a ex-
pedice 10.-12. čísla našeho časopisu z roku 1991. Zpož-
dění bylo způsobeno zrušením tiskárny ve Dvoře Králové
n. L. a jejími technickými i organizačními problémy při
převádění výroby do tiskárny v Hradci Králové.

Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 3. až 5. července 1991 se v rakouském Grazu konalo
již II. symposium Evropské asociace laboratoři dálkového
průzkumu Země (European Association of Remote Sensing
Laboratoríes - EARSeL).
Organizace EARSeL sdružuje v současné době přes 250 pra-

covišť dálkového průzkumu Země (DPZ) z vice než 30-ti zemi
světa. Největši počet členských lahoratoří je z Velké Británie
- 42. Největší členskou organizací je francouzská společnost
MATRA (450 výzkumných pracovníků). druhé je Brítish Nati-
onal Space Center (350) a třetí nizozemské ITL' Enschede
(180).
Do letošního symposia byly jedíné dvě členské laboratoře ze

zemí východní Evropy - maďarské středisko DPZ FaMI Bu-
dapest a sovětská laboratoř družicové oceanografie z Lenín-
gradu.

Na II. symposiu byly příjaty 3 další laboratoře z Maďarska.
~ z Polska a první z CSFR - Laboratoř DPZ Stavebni fakulty
CVUT v Praze.
Orgány EARSeL jsou předsednictvo. rada a valné shromúž-

dění. Organizace je řízena předsednictvem. které se sklúdú
z předsedy. mistopředsedy, generálního sekretúře a pokladní-
ka. Do těchto funkcí jsou voleni radou. která se sklúdú ze zá-
stupců jednotlivých zemí, jejichž laboratoře jsou členy EAR-
SeL. Každú země má v radě jednoho zástupce. Valné shromúž-
dění se sklúdú ze zástupců jednotlivých laboratoří. Rozpočet
EARSeL tvoří členské příspěvky jednotlivých laboratoří
a sponzorské příspěvky od ESA, komise Evropského společen-
ství a Rady Evropy.
Mottem letošniho symposia bylo: ..Evropa - od mořske!7o

bi"e!7upo vrc!7olkr Alp. od Islandu po Vrat·.
V kongresovém centru města Graz se symposia zúčastnilo

170 odborníků ze 30 zemí světa.
Symposiu předcházely 2. července dvě odborné akce. Byl to

"Radar v geologií" a "Výchova a školení v oboru DPZ a vý-
chodní Evropa". Autoři tohoto článku se zúčastnili druhého
semináře, kde formou referátu seznámí li účastníky se stavem
v ČSFR.
Jak vyplynulo z přednesených referátů, nejhorši situace je

v Rumunsku, kde mají k dispozici poslední družicový snímek
LANDSAT MSS z roku 1981. Zajímavá byla informace o po-
čtu účastníků na kurzech DPZ v ITC Enschede, největším ško-
licím pracovíšti svého druhu na světě. Za dobu pořádání kurzů
je ahsolvovalo přes 9000 účastníků ze 127 zemí světa, z to~
'21 z Polska, 12 z Maďarska, ale pouze 5 z ČSFR.

Průběh vlastniho symposia lze rozdělit do tří částí: hlavni
přednášky, panelové přednášky a výstavka profesionálních fí-
rem s nabídkou jejich výrobků a služeb.
Přednášky probíhaly v několika sekcích. V sekci životniho

prostředí se věnoval ve své přednášce T. Hame (Finsko) auto-
matízovanému monitoringu lesních ekosystémů. Metoda vy-
hodnocování spočívá v neřízeném shlukování dvojíc snímků
pořízených v různých časových obdobích.

Kvalitou vod uzavřených vodních nádrží se zabýval A. Gi-
telson (Izrael). K vyhodnocení používal družicových snímků
ve spojení s radiometríckým měřením na zemi a z paluby le-
tounu. Bylo vybráno 7 spektrálních pásem, ze kterých byly vy-
hodnocovány vybrané parametry kvalíty vod. Tato problematí-
ka je v poslední době velmi naléhavá i u nás.
Vyhodnocováním termálních příznaků z družícových sním-

ků se zabýval ve svém referátu M. Wiithrich (Švýcarsko). Zá-
jmová oblast - horní tok Rýna v údolí okolo Basileje - je
sledována za účelem klimatologických šetření.
V sekci věnované radarovému snímání zástupce společné so-

větsko-americké firmy vytvořené z organizací GLAVKOSMOS
a Space Commerce Corporation V. V. Viter (USA) podal infor-
maci o sovětském družicovém radarovém systému ALMAZ.
Jedná se o radar bočního obzoru se syntetickou aperturou. Po-
zemní rozlišovací schopnost systému je 15-30 m. Při interpre-
taci snímků bylo poprvé u radarového snímání použito vyhod-
nocení v nepravých barvách.
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Ohr.1 Zás!upkyné kanadské spoldnos!i RADA RSAT INTER NA-
T10NAL W. Sax!on-Branson pi'edvádi možnosti družiwvého ra-
daru

H. Rott a K. Sturm (Rakousko) se zabývali leteckým i druži-
covým radarovým snímáním sněhové pokrývky. Došli k závě-
ru, že největší změny v polarizaci odraženého signálu byly po-
zorovány na náhornich rovinách, kde horní vrstvy sněhu obsa-
huji značné procento jínovatky.

V sekci karlografick.í'ch aplikací, které byly zaměřeny zejmé-
na na geografické informačni systémy (GIS) nás zaujal referát
autorů M. F. Buchroithner a G. Paar (Rakousko), kteří pro
účely mapováni osídlení využili družicové snimky LANDSAT
TM ze zimniho období, a to zejména pásma 1,6 a 7.

Mnoho zajimavých příspěvků bylo prezentováno v rámci
panelových přednášek.

R. A. Vaughan a Q. WU (Velká Brítánie) se zabývali vyhod-
nocovánim dat z leteckého skeneru, který pracuje ve stejných
vlnových pásmech jako LANDSAT TM. Předmětem jejich zá-
jmu bylo studium tepelných poměrů vodních proudů v okoli
tepelné elektrárny Almeira na španělském pobřeží. Při zpraco-
vání byl použit hydrodynamícký model.

T. Baranowska (Polsko) zkoumala možnost zjištění obsahu
chlorofylu v jezerních vodách ze snímků pořízených skenerem
MSU-E z paluby družíce KOSMOS 19.39. Porovnáním s po-
zemním měřením bvlo dosaženo korelace 0,81.

Monitoring ohnišek lesních požárů pomocí mikrovlnného
radiometru byl předmětem zájmu P. Coppa a kol. (Itálie). Sy-
stém umožňuje zjíštění možných ohnisek požárů i pod vegetač-
ním krytem a tím provedení včasného zásahu.

Analýzou lesních porostů z tepelného pásma družice LAN-
DSAT TM a jejich začleněním do GIS se zabýval P. Mandl
(Rakousko). Celý proces probíhá v pětí krocích - zvětšení
obrazových elementů, kalibrace, výběr území s lesnímí poro-
sty, modelování a analýza.

Vyhodnocováním snímků ze sovětské družícové komory
KFA-IOOO na testovacím polygonu Tauern-Dachstein se zabý-
vali N. Prechtel a F. W. Strathmann (Rakousko). Zjistili dobré
předpoklady pro topografické mapování, zejména dopravních
sítí a staveb.

Problémům radiometrických kalibrací vícevrstvých fotogra-
fických materiálů (např. KODAK AEROCHROME 2443) se
věnoval ve svém příspěvku W. Schneíder (Rakousko). Odvozu-
je vztah mezí integrální a analytickou denzitou. Dochází k zá-
věru, že rozdíl obou denzit se zvětšuje s narůstající absolutní
hodnotou a se vzrůstající barevnou saturací.

Aplikacemi metod umělé inteligence při rozpoznáváni obra-
zu se zabýval R. Bartl a kol. (Rakousko). Jednim z uvedených
příkladů použití je vyhledávání stromů v barevných infračerve-
ných leteckých snímcích a jejich klasifikace podle druhů stro-
mů metodou neuronové sítě.

Autoři článku v této sekcí prezentovali dvě panelové před-
nášky, týkající se využití družícových snimků pří monitorování
žívotního prostředí v severočeském hnědouhelném revíru a vy-
užití letecké termovize pro účely ochrany životního prostředí.

Na výstavce profesionálních firem se představilo celkem 9
společností. Zaujal nás stánek kanadské společnosti CYMBO-

L1C SCIENCES INTERNATIONAL, kde byly nabízeny dva
typy vizualizačních zařízení. FlRE 240 slouží pro vizualizaci
černobílých záznamů pomocí HeNe laseru na film v roli. Na
rozdíl od předchozích konstrukcí podobných zařízení je v tom-
to přistroji kazeta s filmem pevná a rotuje zrcadlo odrážející
záznamový laserový paprsek. Zařízení COLOR FIRE 240 za-
znamenává barevné obrazy. Velikost obrazového elementu je
nastavitelná od 20 do 100.um.

Zástupci kanadské firmy RADARSAT INTERNATIONAL
informovali (obr. I) o připravovaném vypuštění nové radarové
družíce v roce 1994. Bude se jednat o první operační radaro-
vou družící s pozemním rozlišením až 10m.

Hlavní pozornost v přednesených referátech, panelových
sekcích í na výstavě zúčastněných firem byla věnována radaro-
vému snímání. Tento druh záznamu dat se ve světě používá ve
stále větší míře a to jak z leteckých, tak i družícových nosičů.

Z ČSFR se symposia zúčastnili pracovníci Středisk,! DPZ
Zeměměřického ústavu Praha, Laboratoře DPZ SvF CVUT-
Praha, Lesprojektu Brandýs nad Labem a Geografíckého ústa-
vu ČSA V Brno. O výsledky práce našich pracovišť byl zájem,
což svědčí o tom, že DPZ v ČSFR je i přes dílčí problémy na
dobré úrovni.

RNDr. Tomá.ii Bene.\'.
Ing. Miloslav Křížek.

Zeméméřickí' ústav. Praha

75. Nemecké geodetické dni
a 4. Rakúske geodetické dni

Metropola Tírolska Innsbruck sa stala v prvý októbrový týž-
deň roku 1991 miestom stretnutia nemeckých a rakúskych geo-
detov. Konali sa tu 75. Nemecké a 4. Rakúske geodetícké dni,
ako spoločné podujatie Nemeckého spolku geodetov a Rakús-
keho spolku geodetov a fotogrametrov. Viac ako 2 500 účastní-
kov diskutovalo v trojdňových prednáškových blokoch na té-
mu: "Životné prostredie a informácie o území, meranie, plánova-
nie a rozhodovanie".

Aktuálnosť prednášanej problematiky, prezentácia najnov-
ších typov meračskej techniky róznych svetových firiem, ako aj
programových systémov na spracovanie nameraných údajov
a v neposlednom rade prvá možnosť takéhoto druhu na
nadviazanie kontaktov a výmenu skúseností s odborníkmí
z Nemecka a Rakúska priviedlí do Innsbrucku aj početnú sku-
pinu geodetov a kartografov zo Slovenska. Oficíálnu ,delegáciu
rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK) vie-
dol jeho predseda Ing. Imrich Horňanský, CSc., ktorého pred-
náška na tému: "vývoj a dnešný stav v štátnej geodetickej a kar-
tografickej službe" otvárala jeden z dvoch blokov druhého
pr.ogramového dňa a stretla sa so značným záujmom. Predseda
SUG K ako jediný prednášatef z mimousporiadatel'ských kra-
jín, čo možno právom považoval' za vel'ký úspech našej rezor-
tnej díplomacie, poukázal na vývoj geodeticko-kartografickej
čínnosti na Slovensku do roku 1918 a od roku 1918 až dodnes.
Záverom odpovedal na otázky smerujúce k objasneniu proble-
matiky evidovania vlastníckych práv v extraviláne v súčasných
podmienkach a výkonu geodetícko-kartografických prác v po-
hraníčných územiach. Z prednáškového bloku programu oso-
bitne zaujala úvodná filozoficky-historcko oríentovaná pred-
náška Univ.-Prof.- Vw. Dr. rer. pol. Ericha Kaufera, v ktorej sa
zaoberal vývojom ponimania sveta v stredoveku a jeho zobra-
zováním na mapách a perspektívou pre novovek. Dipl.-Ing.
Horst Berberich z krajinského úradu Baden-Wiirttemberg pou-
kázal vo svojom vystúpení na problémy prí budovaní geodetic-
kých správ v nových spolkových krajínách.

Foyer kongresového paláca v Innsbrucku využila vačšina re-
nomovaných svetových firiem na prezentáciu svojej meračskej
techniky. Firmy Leica, Níkon, Sokkisha, Topcon, Zeiss a mno-
ho ďalších vystavovali to najlepšie, čo je dnes možné geodetic-
kej a fotogrametrickej praxi ponúknuť. Som toho názoru, že
orientácia našich rezortných pracovísk bude smerovať k náku-
pu "totálnych staníc'" s registračným zariadením a následným
spracovaním nameraných údajov na osobných počíttačoch ty-
pu PC-AT, s výstupom na períférnych zariadeniach. Treba
však priznať, že ešte stále bude limitujúcim faktorom pri výbe-
re typu "stanice'" jej cena.
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Pri jednotlivých expozíciách boli záujemcom poskytnuté ín-
formácíe o obchodných zastúpeníach firíem na územi ČSFR.
Napríklad v Slovenskej republíke má dístributérske práva fír-
my Zeiss obchodná spoločnosť GEOTYP spol. s r. o. so sídlom
v Bratislave a firmy Topcon Slovenská technická univerzita
v Bratíslave. Aktivity na zriadenie obchodného strediska na
predaj svojích výrobkov v Bratislave, alebo v inom meste Slo-
venska vyvija aj firma Nikon. Práve spoločné nemecko-rakús-
ke geodetické dni slúžíli na nadviazanie prvých kontakt ov,
o výsledkoch ktorých je však ešte predčasné hovoriť.
Mestská hala, vzdialená len niekol'ko metrov od kongreso-

vého paláca, sa stala miestom konania odbornej výstavy vý-
sledkov geodetických a kartografických prác nemeck)'ch a ra-
kúskych geodetov a kartografovo Vystavované boli ukážky ko-
munálnych grafických informačných systémov, tvorených ma-
pou inžinierskych sietí, mapou životného prostredía, zastavo-
vacím a dopravným plánom a katastrálnou mapou tvoriacou
základnú búzu údajov celého informačného systému. Záujemci
si mohli pozrieť a zoznúmiť sa s technológiou tvorby digitálnej
mapy Viedne v mierke I : 2000, ako aj s výsledkami prác rakús-
kej vojenskej geodetickej slu'žby. Popri vystavovaných grafic-
kých exponátoch zaujali tiež najmodernejšie "I'ahké'" signali-
začné znaky využívané v extrémnych horských podmienkach.
Súčasťou Nemeckých a Rakúskych geodetických dní '91 bo-

li aj zasadnutia niektorých komisií a študijných skupin Medzi-
národnej federácie geodetov (FIG). Na zasadnutí 3 skupiny
FIG pre Informačné systémy o území bolo dohodnuté konšti-
tuovanie ďalších dvoch pracovných skupín. Za člena jednej
z nich ~ pracovnej skupiny pre spoluprácu s CERCOM bol
vymenovaný aj Ing. Juraj Vališ, CSc., vedecký pracovník výs-
kumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.
75. Nemecké geodetické dni a 4. Rakúske geodetické dni sa

stali prezentáciou súčasného stavu rozvoja geodetickej a karto-
grafickej služby v Nemecku a v Rakúsku.

Nasledujúce, už 76. Nemecké geodetické dni sa uskutočnia
v septembri 1992 v Hamburgu.

fng. L'lIhomir SlIcln'.
SÚGK

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST
Seminář k nedožitým
90. narozeninám prof. E. Buchara

Souhvězdí Lva ovládú roční období, ve kterém se před devade-
sáti lety narodil prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc., člen kore-
spondent ČSAV, který působil od roku 1946 až do své smrti,
v roce 1979, na stavebni fakultě ČVUT v Praze (původně na
Vysoké škole specíálních nauk, později fakultě zeměměřické).
Jeho životopis je nám všem velmi dobře znám. Připomeňme

si jej proto pouze ve stručnosti. Narodíl se 4. srpna 190I
v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu v rodině textilního dělní-
ka, jako jedno z jedenácti dětí. Po maturitě začal v roce 1921
studovat na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Velmi
brzy, ještě jako student, se stává demonstrátorem a později asi-
stentem astronomického ústavu této university, vedeného pro-
fesorem Heinrichem. Doktorátu přírodních věd dosahuje v r.
1927 prací z oboru nebeské mechaniky. Pozoruhodné je jeho
působení na hvězdárně v Alžiru, kde objevuje planetku číslo
1055. Nazývá jí Tynka, jménem své maminky. Z existenčních
důvodů odchází v roce 1929 do Vojenského zeměpisného ústa-
vu (VZÚ). Pravděpodobně velíce nerad opoušti svoji lásku -
nebeskou mechaniku, ale naopak pro československou geode-
tickou astronomii a geofyziku je tento jeho životní krok vel-
kým přínosem. Brzy pozvedá astronomické observace konané
v základní trigonometrické sítí na světovou úroveň, jak je mož-
no vysledovat z četných publikací té doby. Ihned po druhé
světové válce předkládá habilitační práci na téma "Tížnicové
odchylky a geoid v Československu". Je jmenován profesorem
astronomie a základů geofyziky na vysoké škole, kde vychová-
vá řadu odborníků. I ostatním, kteří mělí možnost absolvovat
jeho přednášky, otvírá okno poznání a to způsobem, který jim
pravděpodobně nevymizí z paměti. Ty díky jeho erudici, doko-
nalým znalostem jak teoretickým, tak praktickým a v nepo-

slední řadě i pečlivé přípravě, patří k nejlepším, jakými se kdy
škola prezentovala.
Velmi brzy po vypuštění umělých družic Země odvozuje

z pozorovaných změn dráhových elementů, tedy z pohybu
uzlové přímky a perigea, pólové zploštění Země. Tím získává
světovou prioritu. Stává se uznávanou vědeckou autoritou, což

mu přináší členství v mnoha mezinárodnich organizacích, na-
př. ve Výboru pro výzkum kosmického prostoru (COSPAR),
Mezinárodní astronomické unii (IAU), Mezinárodní unií geo-
detické a geofyzikální (lUGG) a mnoha dalšich. V šedesútých
letech je dlouhou dobu i členem čs. vládní delegace při OSN
v subkomisi pro mírové využití kosmického prostoru. Šíři zde
dobré jméno nejen svoje, ale i československé vědy po celém
světě. Výčet dalších cen, zásluh, medailí a členství v redak-
čních radách našich i zahraničních odborn)ch časopisů, by za-
bral mnoho místa.

Katedře vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT bylo milou
povinností vzpomenout na svého dlouholetého spolupracovní-
ka a učitele uspořádáním jednodenního semináře věnovanému
jeho osobě. Konal se dne 24. září 1991 v budově fakulty v Pra-
ze-Dejvicích s tímto programem:

Doc. Ing. J. Kabeláč, CSc. (ČVUT): Osobnost profesora Bu-
chara,
Prof. Ing. I. Baueršíma (Universita Bern): Rotace Země a kos-
mická geodézie,
Ing. J. Kostelecký, CSc. (VÚGTK): Určování parametrů gravi-
tačniho pole z analýzy drah družíc,
Ing. J. Hefty, CSc. (STU Bratislava): Variace v rotaci Země.
astronomická pozorování a geofyzikální příčiny,
Prof. RNDr. Z. Nádeník, DrSc. (ČVUT): Osobní vzpomínka
na profesora Emila Buchara,
RNDr. Ing. P. Holota, DrSc. (VÚGTK): Funkcionálni teorie
iteračního řešeni geodetické ok~ajové úlohy, .
I.)oc. Ing. J. Kabeláč, C.Sc" (CVUT), Ing. F. Kobrle (AsU
CSAV), Ing. C. Ron (AsU CSAV): Orbitální úloha družicové
geodézie,
Ing. F. Beneš, CSc. (ZÚ): Geodetické základy ČSFR - zámě-
ry jejich vývoje,
Ing. I. Pešek, CSc. (ČVUT): Synchronní rotace ve Sluneční
soustavě,
Ing. G. Karský, CSc. (VÚGTK): Sporná místa v díle profesora
Buchara.

Tyto referáty, většinou od jeho žáků, svým obsahem charak-
terizuji alespoň částečně zájmovou oblast pana profesora. Ce-
lý den proběhl velmí přijemně ve společnosti jeho žáků a přá-
tel, při vzpomínkách na vzácného člověka, který určitě v dob-
rém poznamenal jejich život a dá se říci, že ani po stránce
lidské je nikdy nezklamal. Zodiakální znamení vzpomenuté
v počátku, bylo erbem, kterému dělal čest.

InK Jan Hampl,
ohservatoř astronomie FSv CVUT v Praze
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Ing. Michal Badida, CSc.,
paťdesiatročný

V plnej pracovnej aktivite rozšíril dňa 29. 4. 1991 rady paťde-
siatnikov Ing. Michal Badida, CSc., riaditel' Geodézie, š. p.,
Prešov.
Jubilant sa narodil v Trnave pri Laborci, okres Michalovce.

Stredoškolské štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej
škole stavebnej a zememeračskej, odbor zememeračský v Koši-
ciach (1955 až 1959) a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej
fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Brati~lave
v roku 1964 s vyznamenaním. V tomto roku nastúpil do Usta-
vu geodézie a kartografie v Prešove, kde ako vedúci meračskej
čaty vyhmával práce inžiniersko-priemyselnej geodézie pri vý-
stavbe závodov (Chemko, n. p., Strážske; Chemlon, n. p., Hu-
menné; Vihorlat, n. p., Snina; Elektráreň, n. p., Vojany).
Po reorganizácii v rezorte geodézie a kartografie v roku 1968

Ing. Ba d i d a prešiel do Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava
zúvod Prešov. od roku 1973 Geodézia, n. p .. Prešov, kde

ako vedúci meračského oddielu v Michalovciach (od !. I.
1969) viedol vyhotovovanie mapových podkladov a vyvlastňo-
vacie práce na Východoslovenskej nižine, ako aj špeciálne prá-
ce inžinierskej geodézie. V roku 1973 bol vymenovaný za tech-
nicko-výrobného námestnika riaditel'a a od I. I. 1986 za riadi-
tel'a Geodézie, n. p., (od I. 7. 1989 š. p.) Prešov.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Badida staral aj

o svoj odborný rast. V roku 1985 ziskal vedeckú hodnosť k a n-
didáta technických vied.
Viacročné dobré pracovné výsledky Geodézie, š. p., Prešov

sú úzko spojené s menom jubilanta. Venuje stálu pozornost' za-
\ádnlliiu novej techniky a zaviedol racionúlne technologie do
výrohy.
Ing. Ba d i d a, CSc., je členom odborn)ch rezortných komi-

sii a členom Komisie pre štútne zúverečné skúšky na odbore
geodézia a kartografia SvF Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Významná bola jeho činnost' aj 1'0 vedecko-tech-
nickej spoločnosti (VTS). Za svoju činnost' bol vyznamenaný
na podnikovej a rezortnej úrovni, ako aj v rámci VTS.
Do druhej piiťdesiatky želáme Ing. Michalovi Badidovi.

CSc., pevné zdravie, doterajší pracovný elán, pohodu na pra-
covisku a v osobnom živote.

Šesťdesiatročný
Ing. Štefan Nemec

Každé jubileum je dobrou príležitosťou i na bilancovanie. Aj
pri šest'desiatročnom jubileu Ing. Štefana Ne m c a, e k o n 0-

micko-obchodného námestníka riaditel'a (EONR)
Slovenskej kartografie, š.p., Bratislava (SK) si pri-
pomenieme jeho životnú dráhu a pracovné úspechy.
Jubilant sa narodil 20. 12. 1931 v Báhoni, okres Bratislava-

vidiek. Vyššiu hospodársku školu v Bratislave absolvoval v ro-
koch 1947 až 1951 a Vysokú školu ekonomickú v Bratislave
(VŠE), špecializáciu financie v rokoch 1952 až 1957. V októbri
1957 nastúpil do Kartografického a reprodukčného ústavu
v Modre-I-Iarmónii (od roku 1963 v Bratislave), kde vykonával
funkciu vedúceho plánovacieho oddelenia. V rokoch 1968 až
1969 bol vedúcim personálneho oddelenia Kartografie, n.p.,
Bratislava. I. 2. 1970 bol vymenovaný za ekonomického náme-
stníka riaditel'a a v roku 1984 za EONR SK. V tejto funkcii
pracoval do 20. 12. 1991, t. j. do odchodu do dóchodku.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Nemec staral aj

o svoj odborný rast. V rokoch 1968 až 1969 absolvoval kurz
personalistiky v Odborovom stredisku vzdelávania Výzkumné-
ho ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Prahe a v rokoch 1979 až 1981 cyklickú prípravu vedúcich
pracovnikov v Inštitúte riadenía v Bratislave, ktorú skončil zá-
verečnou prácou. Ďalej v roku 1991 navštevoval špecializova-
ný kurz overovatel'ov pre štátne podniky, akciové a iné spoloč-
nosti na VŠE.

V priebehu svojho vyše 34-ročného pósobenia v kartografic-
kých organizáciách získal rozsíahle odborné a praktické skúse-
nosti, ktoré úspešne uplatňoval v ekonomickej činnosti SK,
ako aj v jej organizačnej príprave na proces vel'kej privatizá-
cie. Za svoju činnosť bol vyznamenaný na podnikovej i rezor-
tnej úrovni.
Citatel'om nášho časopisu je jubilant známy ako autor pri-

spevkov z oblasti uplatňovania nových metód riadenia a roz-
hodovania v kartografickej praxi a aktívny člen vedecko-tech-
nickej spoločnosti.
Činnosť Ing. Ne m c a sa nesústreďuje len na oblasť karto-

grafie, ale aj na telovýchovu a šport. Bol známym a uznáva-
ným rozhodcom I. ligy (1961 až 1976), ako aj medzinárodným
rozhodcom hádzanej (1963 až 1976). Rozhodoval aj viaceré
vrcholné európske hádzanárske súťaže mužov i žien.
Pri priležitosti životného jubilea oceňujeme vyše 34-ročnú

činnosť Ing. Štefana Nemca, ktorú vykonal pre úspešný rozvoj
SK a do ďalších rokov na zaslúženom odpočínku mu želáme
vel'a zdravia, spokojnosť v osobnom živote a príjemný pocit
z dobre vykonanej práce.

Rozlúčka
S Ing. Michalom Šalapom

Po krátkej, ale t'ažkej chorobe
zomrel dňa 24. 4. 1991 Ing.
Michal Šalapa. Najbližši
príbuzni, vedúci predstavite-
lia Slovenského úradu geodé-
zie a kartografie (SUGK),
spolupracovníci, zástupcovia
organizácií rezortu SÚG K,
priatelia a známi sa s nim
rozlúčilí dňa 29.4. 1991
v obradnei sieni bratislavské-
ho krema·tória. Na smútoč-
nom obrade pripomenuljeho
celožívotnú dráhu a pracovné
úspechy ri;Jditer technického
odhoru SUGK Ing. Ondrei
Vojtičko, CSc. .

Ing. Šalapa sa narodil 3. 3. 1927 v Lesnom, okres Micha-
lovce. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1948
na Inšpektorát katastrálneho vymeriavania v Košiciach (od ro-
ku 1949 zememeračské oddelenie technického referátu KNV).
Popri zamestnaní maturoval v roku 1952 na Vyššej škole pra-
cujúcich pre verejné vymeriavanie a mapovanie pri Vyššej prie-
myselnej škole stavehnej v Košiciach. V roku 1952 prichádza
do Bratislavy, ktorej zostal verný do konca svojho života, a to
na Slovenský zememeračský a "kartografický ústav, ktorý bol
premenovaný na Geodetický, topografícký a kartografický
ústava neskór na Geodetický ústava Kartografický a geode-
tický fond (teraz Geodetický a kartografický ústav). V pribehu
pósobnosti na týchto ústavoch vykonával najma práce mapo-
vacie a triangulačné a prešiel róznymi funkciami - od vedúce-
ho meračskej čaty, cez vedúceho oddielu, vedúceho výrobného
útvaru po vedúceho technícko-ekonomíckej kontroly. V roku
1960 skončíl popri zamestnani štúdium odboru zememeračské-
ho inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Sloven-
skej vysokej školy technickej v Bratislave a v roku 1964 póso-
bil ako expert geofyzikálnej skupiny pri vyhradávaní nera-
stných surovín v Afganistane. V rokoch 1968 až 1969 absoloval
dvojsemestrálny kurz pracovníkov kontroly.
Viacročná výkonná činnosť a úspešne zastávané funkcie holi

dobrým predpokladom, aby v roku 1969 bol Ing. S a Ia p a vy-
menovaný za vedúceho koordinačného odboru na novozriade-
nej Slovenskej správe geodézie a kartografie (od I. 7. 1973
SUGK) a od I. I. 1973 za vedúceho technického odboru (od
I. 7. 1978 za riaditel'a technického odboru). Funkciu riaditel'a
vykonával až do odchodu do dóchodku, t.j. do 30. 6. 1989. Je-
ho pracovitosť bola ocenená viacerýmí vyznamenaniami.
Lúčime sa navždy so statočným a pracovitým človekom

a vzdávame čest jeho pamiatke.
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(október, november, december)

Výročie 50 rokov:

12. novembra 1991 - Ing. Gabriela Pavlíková, vedúca odborná
referentka - špecialistka tech~ického odboru Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SUGK). Narodila sa v Parcho-
vanoch (okres Trebišov). Po absolvovaní odboru zememerač-
ského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy tec!Jnickej v Bratislave (1959 až 1964) nastúpila 15.6.
1964 do Ustavu geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie) v Bratislave. Stredisko geodézie (SG) Bratisla-
va-mesto a od I. 2. 1966 do SG Bratislava-vidiek. Na týchto
SG vykonávala najma práce inžinierskej geodézie a evidencie
nehnuterností. V rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku
1973 prešla (I. 2.) do Geodézie, n. p .. Bratislava. kde pósobila
na úseku technickej kontroly. Od I. 9. 1973 do 31. 8. 1975 pra-
covala v odbore výstavby a územného plánovania Obvodného
národného výboru Bratislava III. I. 9. 1975 prechádza na
SÚGK. kde pracovala na úseku kontroly a od I. 7. 1989 v ob-
lasti kartografie a vydavaterstva. Má oprávnenie na overova-
nie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických
prác.

Výročie 60 rokov:

4. septembra 1991 - Ing. Vladimír Kupčo. vedúci Strediska
geodézie (SG) v Poprade Krajskej správy geodézie a kartogra-
fie v Košiciach (KSGK). Rodák z Važca (okres Liptovský Mi-
kuláš). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na
Fakulte ínžinierskeho staviterstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1955. nastúpil 20. I. 1956 do Ob-
lastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (neskór Ústav
geodézie a kartografie. Oblastný ústav geodézie v Bratislave
a KSGK). Na týchto pracoviskách vykonával a riadil práce
mapovacie a evidencie nehnuterností (E N) v róznych funk-
ciách: vedúci meračskej čaty. vedúci oddielu a prevádzky a od
roku 1960 vedúci SG v Poprade. V tejto funkcii pokračuje aj
po zriadení KSGK (1973) až dodnes. Ako skúsený odbornik
v oblasti EN a evidovania vlastníckeho práva k póvodným ne-
hnuternostiam má zásluhu na rozvoji EN v okrese Poprad, ako
aj na dobrej spolupráci so štátnou správou. Je nositerom rezor-
tného vyznamenanía.

Výročie 70 rokov:

20. novembra 1991 - Ing. Ján Baranovič. Narodil sa vo Va-
ďovciach (okres Trenčin). Po skončení zememeračského inži-
nierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v decembri 1946, nastúpil v roku 1947
na Poverenictvo pódohospodárstva a pozemkovej reformy.
V roku 1948 prešiel do Katastrálneho meračského úradu v Bra-
tislave (od roku 1949 zememeračské oddelenie technického re-
ferátu KNV). 31. I. 1951 bol zatknutý a v decembri 1951 neo-
právnene odsúdený na 15 rokov vazeni a a 10 rokov straty ob-
čianskych práv (pre údajnú protištátnu čínnost" načo sa vzťa-
huje zákon Č. 119/1990 Zb. o rehabilitáciách). 24. 5. 1956 bol
podmienečne prepustený a pokiar išlo o stratu občianskych
práv, prezident republiky mu udelil milosť. 4.9. 1956 (po vyše
3-mesačnom hradani zamestnania) nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Prešove. Okresné meračské
stredisko (OMS) Medzilaborce. kde v roku 1959 bol poverený
jeho vedením. Túto funkciu vykonával do 30. 4. 1960, t.j. do
zrušenia sídla okresu. Potom pracoval v novom OMS Humen-
né, ako radový pracovnik. Po reorganizácii v rezorte geodézie
a kartografie, ako pracovník Oblastného ústavu geodézie
v Bratislave, bol I. 7. 1968 poverený vedením Strediska geodé-
zie (SG) vo Vranove nad Toprou (n. T.). Na zásah OV KSS vo
Vranove n. T. bol 1.9. 1972 z funcie odvolaný a preložený do
SG Humenné. V rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku
1973 prešiel (I. 1.) do Geodézie, n. p., Prešov, oddiel evidencie
nehnuterností (EN) Humenné (vedúci meračskej čaty) a I. I.
1977 bol preložený do oddielu EN Vranov n. T. (miesto bydlis-
kal. Aj po roku 1981, keď dosiahol dóchodkový vek, zostal
pracovat'. Ani 30 rok ov pracovnej a spoločenskej diskriminá-
cie, príkoria a hmotného poškodzovania ho neodradílo od sta-

točných občianských postojov. Okrem pracovnej činnosti, kto-
rej zasvatil najma oblasť EN, staral sa o odborný a technický
rast, najma mladých spolupracovníkov. V rokoch 1970 až 1971
absolvoval štúdíum jazyka francúzskeho na Universite 17. lis-
topadu v Prahe a v rokoch 1968 až 1977 sa výrazne angažoval
vo vedecko-technickej spoločnosti. Na zaslúžený odpočinok
odišiel I. 2. 1988. pričom do konca roku 1990 pracoval na po-
lovičný úvazok v Geodézii. Š. p.. Prešov. hospodárske stredisko
Vranov n. T.

Z dalších výročí připomínáme:

2. listopadu 1911 - před 80 lety se narodila Ing. Věra Harin-
gová, první žena - zeměměřická inženýrka v Č'eskoslovensku.
Po absolvováni české Vysoké školy technické v Brně pracovala
od roku 1933 v měřickém oddělení Stavebního úřadu města
Brna, v roce 1954 přešla do resortni služby u Oblastního ústa-
vu geodézie a kartografie v Brně jako vedoucí oddílu mapov:l-
ni. V této funkci se také podilela v letech 1966- 71 na hromad-
né reambulací a obnově map města Brna. Jeji přikladná práce
a odborné znalosti byly po zásluze všeobecně uznávány. Na
odpočinek odešla v roce 1971. Zemřela 15. srpna 1989 v Brně.

Wild Kern
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i optické přístroje
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s registrací

a ve světě ojedinělý GPS - systém

upravený pro mapování a speciální

geodetické práce

Křemencova 21 . 11000 Praha 1
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V edici Vi'zkumného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického vyjde v 1. čtvrtletí 1992

ANGLlCKO-čESKÝ SLOVNíK
PRO GEODETY A KARTOGRAFY

(autor Ing. Jiří Šíma, CSc.)
Slovník obsahuje cca 6 000 hesel. Cena slovníku je
195 Kčs. Objednávky přijímá Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický, OD/S,
25066 Zdiby, okres Praha v,Vchod.
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Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1991, č. I
Born, G.: HARMONICE MUNDI - Pytagoras a Kepler, čipy
a družice, s. 1-15.

Hahn, M.-Heck, B.-Jiiger, R.-Scheuring, R.: Metóda na zla-
denie hladin významnosti pre všeobecné testovacie štatistiky
s rozdelením F,,,,,. Časť II: Aplikácie, s. 15-26. '

Kraus, K.: Poznámky k článku R. Finsterwaldera o presnosti
digitálnych terénnych modelov, s. 26-27.

LelgemulIlI, D. -XII, G.: K Helmertovej transformácii sietí teres-
trických a GPS, s. 28-36.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1991, č. 2
Ehrnsperger, W: Európsky dátum 1987 (ED87), s. 45-59.
Finslenmlder, R.: K použiti u vlícovacích čiar pri fotograme-
tríckých úlohách, s. 60-66.

Keller, W: Spracovaníe preurčeného problému krajných hod-
not gradiometrie pomocou pseudodiferenciálnych operátov,
s.66-73.

Ge::'lulI,O.-Ba.l'kal, O.: Metody a odporúčania na zisteníe prie-
sečnika dvoch klotoidických oblúkov, s. 74- 84.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1991, č. 3
Kophslah/, E.: I. X IX. kongres FIG 1990 v Helsinkách s.
98-110.

1. Prúce vedecko-techníckých komisií FIG. s. 110--141.
3. Zoznam skratiek, S, 142'-143.
4. Adresy autorov, s. 143.

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik
Mensuration, Photogrrammétrie, Génie rural, 1991, č. 1
Koch, F.: Meraníe bez hraníc, s. 7-9.
J(/cons. E.: Stavebné a meračské prúce pre kanúlový tunel Do-
ver-Calais, s. 10---17.

POlili, F.:Vlastníctvo pozemku,s. 17-19.
Koch. M.: Územné plánovanie pre Europu, s. 47 -49.
Gapal1l', L.: Počítačová grafika v službúch malej obce, s.
50-51.

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik
Mensuration, Photogrammétrie, Génie rural, 1991, Č. 3
Carosio. A.: Ochrana údajov: jedna za základných požiadaviek
informačného systému o území, s. 75-79.

Hodel. H.-Kenlell. Th.-Hirner. P..'Odhad koeficientov odto-
ku horských potokov pomocou hydrometríe a fotograme-
trie, s. 80- 87.

Meisler, R . .'Základy švajčiarskej lavínovej výst~ahy, s. 88-95.
Burkard. A . .' Dlhodobú lavínová ochrana vo Svajčiarsku: zá-
klady a metody, s. 96-103.

Hsii. J .. K.: Geovedy dnes: Je GAlA endotermickú'!, s.
103-107.

Przeglad Geodezyjny. č. 1/91
Pr::.ewlocki, S. .' Problematika konstrukčních a geodetických
podmínek v procesu výzkumu geometrických deformací sta-
vebních objektů, s. 3-6.

Pachuta, S ..'Oslava výročí profesora Czeslawa Kamela v Instí-
tutu geodézie a meteorologie Vojenské technické akademíe
(VAT), s. 8-12.

Anigacz, W: Zpracování výsledků měření jeřábových drah, s.
13-14.

Laguna, T M.: Délka přejezdů jako kritérium při hodnoceni
tvořícich se územních celků, s. 15-17.

Wisla. 5.: Obsah námořních navigačních map, s. 17-21.
Malicki. J.: Elípsa střední kvadratické chyby bodu určeného
protínáním vpřed. s. 21-22.

Bez žádných složitých odrazných hranolů, které známe
u dálkoměrů, můžete změřit s dosahem od 0,55 do 12,5 me-
tru vzdálenost pomoci kapesniho ultrazvukového dálkomě-

ru Smart Tape ST 3102. Výrobce uvádí přesnost v délce
0,5 '!o, která je změřena signálem odraženým od jakékoliv
rovné plochy, včetně skla nebo vodní hladiny. Kapesní pří-
stroj obsahuje jednoduchou kalkulačku s pamětí, takže na
místě lze vypočítat plochy a objemy měřených mistností. Zá-
roveň lze tímto přístrojem za určitých podmínek i vytyčoval.
Stačí, když se před zapnutým přístrojem budete pohybovat
s libovolnou odraznou plochou. Přístroj Smart Tape ST
3102, který nám předvedl Ing. Jan Vojkovský z firmy GP.
spolehlivě pracuje na baterie 9 V do teploty 40 o C. Jednodu-
ché měření délek zatím bude více vyhovovat např. soudním
znalcům a odhadcům než geodetům.

IlIg. Pelr Skála.
éÚGK
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