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GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.235

KABELÁČ, J.

o "objemové" podmínce při vyrovnání trilaterační sítě v tříroz-
měrném prostoru

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Č. 4, str. 67-70,
2 obr., 4 tab .. lit. 5

Pro vyrovnání prostorové trilaterační sítě je odvozena nová,
tzv ... objemová" podmínka, která používá jen délek stran sítě.
Základním geometrickým obrazcem je zde čtyřstěn. Je uveden
simulovaný příklad. Řešení je vhodné pro praxi.

528.344: 629.783 GPS
MERVART, L.

Problém řešení ambiguit

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Č. 4, str. 70-73,
I obr .. lit. 5

Metody určování počátečních ambiguit při zpracování fázo-
vých měření GPS. Odvození amhiguit (nalezení odpovídajících
celočíselných hodnot) má velký význam při velmi přesných mě-
řeních aparaturami GPS. Popis metody vyvinuté v Astronomic-
kém ústavu Univerzity Bem.

528414
WEISS, G.

Polygónové ťahy z hradiska ich dátumu

Geodetický a kartografický ohzor, 39, 1993, Č. 4, str. 73-77,
7 obr .. lit. 14

Nové chápanie polygónových ťahov z hradiska ich geodetické-
ho dátumu a pri uvažovaní ich spracovaterského postupu na zá-
klade vyrovnávacieho modelu meraní sprostredkujúcich (Gaus-
sov-Markovov model).

528: 007(437.6)

VoJTIČKo. O.

Národný program informatizácie SR

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993. Č. 4, str. 77-81.
lit. 4

Hlavné ciele. úlohy a nástroje pri realizácii Národného progra-
mu informatizácie Slovenskej repuhliky. Návrhy na opatrenia
štátu v oblasti informatizácie. Uplatňovanie Národného progra-
mu informatizácie v rezorte Slovenského úradu geodézie. kar-
tografie a katastra.

528.235

KABELÁČ, J.

The "Volume" Condition for Trilateration Net Adjustment in
Three-Dimensional Space

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993, No 4, pp. 67-70,
2 fig .. 4 tah .. 5 ref.

A new "volume" condition was derived for trilateration net ad-
justment, that takes into account observed lenghts of net sides
oni). Basic geometrical figure is represented by a teatrahedron.
A simulated example is givcn. Solution can be applied in practi-
cal use.

528.344: 629.783 GPS
MERVART, L.

The Question of Ambiguity Solution

Geodetický a kartografický ohzor, 39, 1993, No 4, pp. 70-73.
I fig.. 5 ref.

A method of determination of initial ambiguites in evaluation
of GPS phase observations. The solution of ambiguities (i.e. de-
termination of corresponding integer values) is very important
during very precise GPS ohservations. Description of the me-
thod developped at the Astronomical Institute of Bem Univer-
sity.

528.414

WEISS, G.

The Polygonal Traverses as Regards their Datum

Geodetický a kartografický ohzor. 39, 1993, No 4. pp. 73-77,
7 fig .. 14 ref.

A new conception of traverses from the point of view of their
geodetic datum, taking O1lsointo consideration their evaluation,
hased on model of adjustment of intermediate ohservations
(Gauss-Markov's model).

528: 007(437.6)

VoJTIČKo. O.

The National Informatization Program of the Slovak Republic

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993, No 4, pp. 77-81.
4 ref.

Main goals, tasks and t<)ols in realization of the National Infor-
matization Program of the Slovak Republic. Some proposals on
state intervention in informatics. Application of the National
Informatization Program in the hranch of the Slova k Authority
of Geodesy, Cartography and Cadastre.

528.235

KABELÁČ. J.

De la condition «volumétrique» pour la compensation du réseau
trilatéral dans I'espace tridimensionnel

Geodetický a kartografický ohzor. 39,1993, No 4, pages 67-70.
2 illustrations, 4 planches. 5 hibliographies

Une nouvelle condition dite «volumétrique» a été dérivée pour
la compensation du réseau trilatéral spatial n'applicant que les
longueurs latérales du réseau. La figure géométrique de base est
dans ce cas un tétraédre. Un exemple de simulation es! men-
tionné conformément. La solution convient á l'utilisation prati-
que.

528.344: 629.783 GPS
MERVART,L.

Probléme relatif a la solution ďambigu'ités

Geodetický a kartografický ohzor. 39. 1993, No 4, pages 70- 73,
I illustration, 5 bihliographies

Méthodes de détermination ďambigu'ités ďorigine lors du trai-
tement des mesurages de phase du Systéme Global de Position-
nement (GPS). La dérivation ďambigu'ités (découverte de va-
leurs numériques correspondantes) est de grande importance
pour les mesurages de trés grande précision effectués par appa-
reillage GPS. Description de la méthode développée á I'lnstitut
Astronomique de I'Université de Bem.



528.414

WEISS, G.

Tenseurs polygonaux du point de vue de leur datation

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No 4, pages 73-77,
7 illustrations, 14 bibliographies

1nterprétation nouvelle des tenseurs polygonaux du point de
vue de leur datation géodésique et considération du procédé de
traitement a la base du modéle de compensation facilitant les
mesurages (modéle de Gauss-Markov).

528: 007(437.6)

VOJTIČKO, O

Programme national relatif li I'introduction du traitement de I'in-
formation en République Slovaque

Geodetický a kartografický obzor, 39,1993, No 4, pages 77-81,
4 bibliographies

Principaux buts, táches et instruments relatifs a la mise au
point du Programme national ďintroduction du traitement de
I'information dans l'Administration du Bureau slovaque de géo-
désie. cartographie et cadastre.

528.235

KABELÁČ, J.

Ober die "Volumenbedingung" bei der Ausgleiehung eiues Trila-
terationsnetzes im dreidimensionalen Raum

Geodetický a kartografický obzor, 39. 1993, Nr. 4, Seite 67-70.
2 Abb., 4 Tab., Lit. 5

Fur die Ausgleichung eines raumlichen Trilaterationsnetzes
wird eine neue, sog. "Volumenbedingung" abgeleitet, die ledig-
lich die Seitenlangen des Netzes verwendet. Die geometrische
Grundfigur ist hier ein Tetraeder. Es wird ein simuliertes Bei-
spiel angefiihrt. Die L6sung ist fur die Praxis geeignet.

528.344: 629.783 GPS

MERVART. L.

Oas Problem der Losung der Ambiguitaten

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. Nr. 4, Seite 70·- 73.
I Abb., Lit. 5

Ermittlungsmethoden der Anfangsambiguit;iten bei der Bear-
beitlmg der GPS-Phasenmessungen. Die Ableitung der Ambi-
gUIlaten (der entsprechenden Ganzzahlenwerte) hat eine grosse
Bedeutung bei den Messungen hoher Genauigkeit mit den
GPS-Apparaturen. Beschreibung der im Astronomischen Insti-
tut der Universitat Bem entwickelten Methode.

528.414

WElSS. G.

Polygonziige vom Standpunkt ihres Oatums

Geodetický a kartografický obzor, 39. 1993, Nr. 4. Seite 73-77.
7 Abb., Lit. 14 '

Eine neue Auffassung der Polygonzuge vom Standpunkt ihres
geodatischen Datums und bei der Betrachtung ihres Bearbei-
tungsverfahrens auf der Basis des Ausgleichnungsmodells ver-
mittelnder Messungen (Gauss-Markov-Modell).

528: 007(437.6)

VOJTIČKO. O.

Oas nationale Informatisierungsprogramm der SR

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. Nr. 4. Seite 77 -81.
Lit. 4

Hauptziele, Aufgaben und Instrumente bei der Realisierung
des nationalen Informatisierungsprogramms der Slowakischen
Republik. Entwurfe der staatlichen Massnahmen auf dem Ge-
biet der Informatisierung. Uberleitung des na!ionalen Informa-
tisierungsprogramms in den Bereich des Slowakischen Amtes
fur Geodasie. Kartographie und Kataster.

528.235

KA6EJlA4, CI.

06 «06he\lHO\l» yeJIOBlI1I "Pil ypaBHIIBaHJIII Tp".,aTepaUIOH-
Hoií cen. B TpeXpaJ\lepHO\l npocTpaHcTBe

reo/le3l1yeCK11I1 11 KapTorpaq,l1yeCKI1(' 0630P, 39, 1993, NQ 4,
CTp. 67 - 70, 2 pl1c., 4 Ta6., JlIIT. 5

npl1 ypaBHIIBaHl111 npocTpaHcTBeHHOI1 Tpl1.1aTepaUI10HII0I1 ce-
TH BblBelleHO HOBoe, TaK H33blB3\10e «06bC\lHoe» YC.l0BHe,

npll KOTOpOM I1Cno.~b3YIOTCll JlI1Wb n_~I1Hbl CTOpOH ceTH.
OCHOBHOI1 remleTpl1yeCKOI1 q,l1rYPoI1 3neCb lIBJllIeTCll 'ICTblpex-
rpaHHI1K. npl1BOnl1TCll CI1"Ycll1pOBaHHblI1 npl1Mep. PeUleHl1e
\'10)l(CT 6bITb HCnOJlb30B3HO Ha npaKTHKe.

528.344: 629.783 rnc

MEPBAPT, Jl.

npo6J1e\la peweHlIlI a\l611rYIIT

reOne3l1yeCKI1I1 II KapTorpaq,l1yeCKI1(' 0630p, 39, NQ 4, CTp.
70- 73, 1 pliC., JlI1T. 5

MeTo.1b1 onpene_leHl1l1 nepBOHaya.lbHblX a\1611rYIlT npll o6pa-
60TKe q,a30Bblx 1I3\,epeHIII1 rne. BblBon a\16111YIIT (HaXOJKne-
HHC cooTBeTcTBYI-OI.UHX ueJlblX 1.IHCC.fJ1H3l.feHHH) H\ICeT 60~lb~

woe 3HayeHl1e npll oco6o I"OYHblX 1I3\1epeHl'"X annapaTypa\1I1
rne. OUI1CaHl1e MeTona, pa3pa6oTaHHoro B ACTPOHO\'"Ye-
CKO\l IIHcTIITYTe 6epHcKoro YHIIBepcIlTeTa.

528.414

BAClcc, f.

feOne311yeCKl1Il II KapTorpaq,lIyeCKII(' 0630p, 39, NQ 4, CTp.
73-77,7 pliC., JlI1T. 14

HOBoe flpe..lCTaBJlCHI1C flOJIHrOHHblX X0..10B C TQ1.JKH 3peHI151 HX

reo..:J.C'3HlfCCKOI1 ;WTbl, a T3K)f(e npH COCTaB_'leHHI1 nOC~le,.]OBa-

Te~1bHOCTH HX o6pa6oTKl1 Ha OCHOBe \IO.leJIH ypaBHHBaHH5I

nocpencTBeHHblX 113\lepeH"" (\IOne_1b faycca-MapKoBal.

528: 007(437.6)

BOClTJ.14KO. O.

HaUHoHa.1bllall "porpa\l"a HH«jJop"auHoHHoií CHCTe\1h1 CP

feOne3I1yeCK",i " Kaprorpaq,IIYeCKI1I1 0630p, 39, 1993, NQ 4,
CTp. 77 -81, J1IIT. 4

r,1aBHble 3a/laYII, ueJI" II cpencTBa Hp" peanll3aUUII Haullo-
Ha,1bHoú npOrpa\I\lbl IIHq,op"aUI10HH0I1 CIICTe\lbl Cl0BaUK0I1
pecny6JIIIKII. flpoeKT rocynapcTBeHHblX \lepOnpl1l1T1I(1 B 06-
,1aCTII IIHq,op\laUIIOHHOI1 CIICTe\lbI. np"\leHeHlle HauuoHanb-
HOI1 npOrpa\I\clbl IIHq,op\claUI10HH0I1 CIlCTe"bl B BenO\lCTBe
C10BauKoro ynpaBJleHlIlI reO:Ie3"", KapTorpaq,1I1I II KanaCTpa.
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o "objemové" podmínce
při vyrovnání trilaterační sítě
v třírozměrném prostoru doc. Ing. Josef Kabeláč. CSc .•

katedra vyšší geodézie FSv fVUT v Praze

Tento článek spadá svou tématikou do oboru vyrovnání
prostorových sítí. Popisuje případ, kdy jsou měřeny jen
délky stran této sítě. Vyrovnání podle podmínkových
měření je uskutečněno v tří rozměrném prostoru (3-D)
pomocí tzv. "objemové" podmínky. Její odvození vy-
chází ze vzorce pro objem čtyřstěnu, jehož autorem je
N. Tartaglio.

2. Hledání vhodného tvaru "objemové" podmínky a její
úprava

Při vyrovnání rovinné sítě, ať triangulační, trilaterační
nebo kombinované, je základním obrazcem trojúhelník.
Mluvíme pak o trigonometrii a všechny potřebné vzta-
hy pro vyrovnání takovéto sítě jsou odvozeny z trigono-
metrických vztahů.
Při vyrovnání prostorové sítě se domníváme, že zá-

kladním geometrickým obrazcem je čtyřstěn. O jeho
vlastnostech pojednává tzv. tetragonometrie, např. [4].
Mnohé geometrické vztahy pro čtyřstěn (tetraedron)
jsou odvozeny nebo jen uvedeny v [I] a [5]. V práci [I]
jsme nalezli vzorec pro výpočet objemu V čtyřstěnu,
stran sítě. Dosadíme-Ii do rovnice (4) objemy podle
vzorce (I), bude mít podmínková rovnice tvar

V I "b' , , , , ,= - [a-p-( - + c- - a~ + q- + r- - p-) +
12

+ b2q2 (c2 + a2 - b2 -l- r2 + p2 _ q2) +
+ c2r2(a2 + b2 - c2 + p2 + q2 - r2) -

I

-a2q'r2 - b2r2p2 - C2p2q2 - a'b2c,]2

ajeho autorem je N. Tartaglio (1500?~1557), [I]. Rov-
nici (I) je též možno zapsat ve tvaru determinantu

Předností těchto vzorců je vyjádření objemu pouze
z délek hran.

Podmínkovou rovnici "objemovou" sestavíme podle
obr. Ia, který znázorňuje dva čtyřstěny I, 2, 3, 4 a 2, 3,
4, 5. Je zřejmé, že součet jejich objemů je roven součtu
objemů tří čtyřstěnů o společné tělesové úhlopříčce
1-5. Tedy

VI234 + J!;343 = ~233 + ~343 + ~243' (3)

Podle polohy průsečíku P tělesové úhlopříčky 1-5
s rovinnou trojúhelníka 2, 3, 4 rozeznáváme tři případy:

I. Průsečík P leží uvnitř trojúhelníka 2, 3, 4. Pro tento
při pad platí rovnice (3), viz obr. Ia.
2. Průsečík P leží vně trojúhelníka 2, 3, 4 proti jedné
z jeho stran, viz obr. Ib. Potom bude platit podmínková
"objemová" rovnice ve tvaru

~234 + J!;343 = ~233 + ~243 - ~343'

3. Průsečík Pleží vně trojúhelníka 2, 3, 4 proti jednomu
z jeho vrcholů, viz obr. Ic. Potom platí podmínková
"objemová" rovnice

Jestliže písmeny a, b, c, p, q, r, s, f, v jsou označeny
hrany šestistěnu a písmenem w jeho tělesová úhlopříčka
(obr. la), pak pro obecný šestistěn má podmínková
"objemová" rovnice tvar

kde se znaménko řídi podle předchozích bodů I, 2 a 3.
Uvedené hrany a.... , w mají význam měřených délek
stran sitě. Dosadíme-Ii do rovnice (4) objemy podle
vzorce (I), bude mít podmínková rovnice tvar

I [ , '(b' , , , , ')- a-p- - + c- - a- + q- + r - p- +
12

+ b2q2 (c2 + a2 - b2 + r2 + p2 _ q2) +
+ c2r2(a2 + b2 - c2 + p2 + q2 - r2) -

I
.., ., ') ') ..,.., ., ') j ., '1..,2""-a-q-r- - b-rp- - c-p-q- - a-b-c-] +

I [ , '(b' , , , , ')+ i2 a- s- - + c- - a- + f- + v- - s- +

b' '(' , b' '+' ') ++ ~f~ c-, + a~ - ~ + v~ s~ - f~
+ c-v-(a- + b- - c- + s- + f- - v-) -

. I

-a2f2v2 - b2V2S2 - C2s2f2 - a2b2c2r ±
1 ')..,.., .., 1 ., ., ')± i2[a-w-(q- + r- - a- + f- + v- - w- +

+ q2v2(r2+ a2- q2+ f2+ W2- V2)+ (5)
+ r2f2(a2 + q2 - r2 + W2 + V2 - f2) -

I
"} ') ') ') 1., ., 1 l ').., ...,2-a-f-v- - q-f-w- - r-w-v- - a-q-r-] ±

+ I rb' " , b' , , ')- \2- -w- (p- + r- - - + s- + v- - w- +
+ p2 V2(r2 + b2 - p2 + S2 + W2 - V2) +
+ r2S2 (b2 + p2 - r2 + W2 + V2 - S2) -

I

_b2S2V2 - p2S2W2 - r2w2v2 - b2p2r2]2 ±

+ I [ , '(., ., ') .., ., ")- i2 c-w- p- + q- - c- + s- + f- - w- +
.., ..,.., ., , .., .., 1)

+ p~f~ (q~ + C~ - p~ + s-, + w~ - f~ +
+ q-s-(c- + p- - q- + w- + f- - s-) -

I
., ..,.., ..,..,..., .., ').., .., '")..,2-c-s-f- - p-s-w~ - q-W-f- - c-p-q-] = O.

1993/67
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u = U(a. b, c, p, q. r, s, t, v, w)

a linearizujme ji (za předpokladu existence potřebných
derivací) podle Taylorova rozvoje. Dostaneme přetvo-
řenou "objemovou" rovnici podmínkovou

au au au + au v + au v + au v +
aa Va+ ab Vn+ ~ v, ap' p aq ,/ ar'

au au au au + Un - O+ -- v, + -.::;- v, + ---;::;--V,. + --;::;--v" ~,as ut uV uW

v které vyjádříme parciální derivace a uzávěr UO pomo-
cí měřených veličin. Parciální derivace byly zjištěny
z rovnice (5) derivováním podle jednotlivých proměn-
ných a, b, c, p, q, r, s, t, v, w. Tak např. derivováním po-
dle proměnné a s přihlédnutím, že
12 Van(p(j!= [a2p2(b2 + c2 - a2 + q2 + r2 ~ p2) +

+ b2q2 (c2 + a2 - b2 + r2 + p2 _ q2) +
+ c2r2(a2 + b2 ~ c2 + p2 + q2 - r2) _

I

a obdobně pro další objemy, dostaneme po úpravě

au
aa 144

a{(Van(pq,)-1[p2(b2 + c2 - a2 + q2 + r2 - p2 - a2) +
+ (q2 - c2)(b2 - r2)] +
+ U'aóc"') 'ls-(b2 + c2 - a2 + t2 + V2 - S2 - a2) +
+ (12 - c2)( b2 - V2)] ±

I '( ') ') ., + t' + 1 w~ _ a') +± (Vaqrrn,.)- [W· q" + r" - a- - V- - -
+ (V2 - r2)(q2 - t2)]).

Obdobným způsobem získáme derivace podle zbývaji-
cích proměnných v rovnici (5).
Jednotlivé derivace je taktéž možno vyjádřit pomocí

determinantů užitím rovnice (2). Determinant, který ob-
sahuje neznámou x jen v jednom prvku, vyjádřime ve
tvaru

kde D(x = O) je původní determinant D, u něhož se x
nahradilo nulou, SDu je subdeterminant k prvku x, kte-
rý leží v ;-tém řádku a v j-tém sloupci determinantu.
Předchozí rovnici (7) budeme derivovat podle x a do-
staneme

Determinant s neznámými x ve dvou prvcích, sou-
měrných k hlavní diagonále, viz rovnice (2), vyjádřime
ve tvaru

D = D(x = O) + (-I)í~i2x2SDu(x = O) - x4SSDíiií,

kde D(x = O) je původní determinant D, u něhož jsou
všechny neznámé x nahrazeny nulou, SSD je subdeter-
minant k prvkům x, z nichž první leží v ;-tém řádku
a v j-tém sloupci a druhý v j-tém řádku a v I~tém sloup-
ci. Derivace předchozí rovnice bude mít tvar

dD/dx = (-I)í+i4xSDu(x = O) - 4x3SSDuii'
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Bod 3 [ml 5 [ml 6 [ml

x 4 869,972 945 4519,751 498 4 488,145 557
y 6 553,255 895 6 158,419220 7 060,284 885
z 1 956,073 329 1 989,619 384 2 172,257 288

Podmín- ,1. 2. 3.ková
rovnice 1,2,3,4,5 1,3,4,5,6 2,3,4, 5, 6

1-2 - 477 662 m' O O
1-3 1 204053 479563 m' O
1-4 - 301 874 326254 O
1-5 - 532362 - 272 054 O
1-6 O - 517372 O
2-3 - 438 207 O 195815 m'
2-4 280101 O 159638
2-5 207 082 O - 108 585
2-6 O O - 202214
3-4 - 527 300 - 901 668 - 775981
4-5 231 888 508 752 400425
4-6 O 805 20\ 424600

UO - 711 876 Om) 614981 5 m) 928679 8 m)

Obdobným způsobem se derivují determinanty, které
obsahuji x ve více než dvou prvcích. Ve výše uvedených
vztazích za x postupně dosazujeme a, h, ... , r, viz rov.
(2).

Abychom vhodně demonstrovali výše uvedenou teorií,
použiJí jsme simulovaného příkladu, který je znázorněn
na obr. 2. Počet vrcholů je 6 a počet všech možných
spojnic je 15.Nebyly však měřeny tři délky, a to 3-5,
3-6 a 5-6, protože body 3, 5 a 6 jsou dány neměnný-
mi souřadnícemi, viz tab. I. Délky jejich spojnic jsou
tudíž rovněž neměnné a činí

Tab. 3 Šíkmé délky I;X) "kámen-kámen'" před vyrovnáním, je-
jich opravy Vu z vyrovnání podle podmínkových měřeni, vyrov-
nané délky li, a odhad jejich středních chyb mi;

Spojnice (/O Vit I" mi{

[ml [mm] [ml [mm]

1-2 I 001,8875 -0,18 1 001,8873 0,85
1-3 1446,1933 0,56 1446,1939 0,55
1-4 774,027 3 - 0,04 774,027 3 0,80
1-5 959,4129 - 0,26 959,4126 0,86
1-6 1610,4552 - 0,12 1 610,455 I 0,74
2-3 650,3294 - 0,42 650,3289 0,89
2--4 887,4049 - 0,10 887,4048 0,88
2-5 461,1159 0,22 461,116 I 0,93
2-6 1 131,3256 0,26 I 131,3259 0,90
3-4 956,631 7 0,61 956,632 3 0,67
4-5 631,220 O - 0,32 631,219 7 0,89
4-6 881,7779 - 0,37 881,777 5 0,77

Tab. 4 Výsledné souřadnice x, y, z hledaných bodů a odhad je-
jich středních m" m" m,. Použit trojúhelník 3, 5 a 6

Bod 1 2 4

x [mm] 3 950 678,9 4837061,4 4019937,3
m,[mm] + - 1,02 + - 0,98 + - 0,22

v [mm] 5 577 734,2 5 989 349,2 6 330 888,0
m,[mm] + - 0,79 + - 0,89 + - 0,85

z [mm] 2498966,1 ) 278 337,4 2 334 409,6
m,[mm] ~ -- 1,76 + - 0.88 +- - 1,54

Měřené délky ostatních stran obsahuje tab. 3. Počet
spojníc měřených je tedy 12. Počet spojnic nutných pro
určeni souřadnic bodů I. 2 a 4 je 9; tedy počet podmín-
kových rovnic je 3.

Podle obr. 2 jsme tedy určili tři šestístěny. pro které
byly vytvořeny podmínkové "objemové" rovnice (4).
Jsou to šesti stěny

i
Nord

Tab. 2 uvádí koefícíenty (parcíální derívace) pro 12
neznámých délek stran. víz rovnice (5) a uzávěry pro tři
podminkové rovnice, víz rovnice (6). Vyrovnánim podle
podmínkových měřeni byly získány opravy dvanácti dé-
lek a odhady jejich střednich chyb (tab. 3). Váhy byly
vesměs I a ziskaná střední jednot ková chyba

, m,) = + -0,67 mm.

Hledané souřadnice bodu 1,2 a 4 byly získány proti-
nánim, pomocí vyrovnaných délek spojnic, jdoucích
z bodů 3, 5 a 6. Z obdobných vzorců byly i odvozeny
odhady jejich středních chyb. Výsledky jsou uvedeny
v tab. 4. Souřadnice těchto bodů a odhady jejich střed-
ních chyb bylo také možno získat protináním dalších
délek s užitím jiných výchozích bodů. Maximálni rozdí-
ly v souřadnicích byly menší než 5 mm v poloze, 7 mm
ve výšce, 0,6 mm v odhadu polohové střední chyby
a 0,7 mm v odhadu střední chyby ve výšce.
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Předložená publikace uvedla novou tzv. "objemovou"
podmínku pro vyrovnání trilaterační sítě v 3-D.
Její přednosti možno spatřovat v tom, že je neobyčej-

ně citlivá na chyby v délkách, neboť velikost těchto
chyb roste s velikostí objemu uvažovaného čtyřstěnu.
Vyrovnání pouze z délek nám dále jednoznačně odhalí
chyby systematické, případně hrubé, a to bez vlivu chyb
v měřených zenítových úhlech. Předností odvozené
podmínkové "objemové" rovnice je i vyloučení vnitř-
ních funkcí. Tuto skutečnost nám umožníl vzorec Tarta-
gliův pro výpočet objemu čtyřstěnu, jen s pomocí délek.
Vyrovnání podle podmínkových měření poskytuje i dal-
ší přednost - nevyžaduje definíci souřadnicové sousta-
vy, jak je tomu např. u zprostředkujících měření. Tím
odpadají těžkosti při redukci měřených veličin [2].
Nedostatkem vyrovnání podle podmínkových měření

je všeobecně známá obtížnost v sestavení obecného tva-
ru podminkové rovnice a často i v podchycení potřeb-
ného počtu těchto rovnic. Mají-Ii být výsledkem sou-
řadnice v prostoru nebo alespoň výšky jednotlivých bo-
dů, je nutné vyrovnané hodnoty získané z podmínek
transfomovat do příslušné soustavy.

Předložená metoda dává tedy možnost použití nové,
nezávislé podmínky pro vyrovnání prostorových trilate-
račních sítí a tím i možnost k odstranění systematických
nebo hrubých chyb. Simulovaný příklad je inspirován
prací [3]. Výsledky zde získané tedy neodpovídají přes-
ně poměrům v přírodě. Uvedená přesnost je reálná.
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Při zpracování měření GPS je podmínkou dosažení
subcentimetrové přesnosti vyřešení tzv. ambiguit. Zá-
kladní rovnici fázových měření můžeme napsat:

L1k = pf - Ih, + Arblk' (I)

Index i zde označuje satelit, index k přijímač a ko-
nečně index ffrekvenci. L1k je pak fázové měření vyjá-
dřené v délkových jednotkách, pf je pseudovzdálenost
mezi přijímačem a družicí, která zahrnuje všechny nedi-
sperzní (to je na frekvenci nezávislé) vlivy, jako je na-
příklad troposferická refrakce, Ilk je ionosferická re-
frakce (závisí na frekvenci nosné vlny) a Ar je vlnová
délka příslušné frekvence f Člen b1k lze vyjádřit takto:

kde O(/)I je chyba společná všem přijímačům a O(/)/k je
chyba společná všem družicím. Tyto chyby lze odstranit
vytvořením dvojitých diferencí. n1k nazýváme (počáteč-
ní) ambiguitoul).

Podobně jako ostatní parametry (např. souřadnice
přijímače) je nutno tuto ambiguitu uvažovat jako ne-
známou a určovat ji metodou nejmenších čtverců.

') Přijímač GPS měří fázi přijaté elektromagnetické vlny. Počet
cyklů při prvnim měření zůstává neznámý a nazývá se počáteč-
ní ambiguitou, její geometrický význam je naznačen na obr. I.

Avšak na rozdíl od ostatních parametrů víme, že ambi-
guity mohou nabývat pouze celočíselných hodnot. Prá-
vě ve využití této dodatečné informace spočívá podstat-
né zvýšení přesnosti zejména při kratších základnách
(podrobně se vlivem vyřešení ambiguit na zvýšení přes-
nosti zabývá např. Gurtner [2]). Různými přístupy k ře-
šení ambiguit (tedy přiřazení celočíselné hodnoty k vý-
sledku metody nejmenších čtverců) se zabývá tento člá-
nek.

Pro řešení problému ambiguit byla vyvinuta již celá řa-
da postupů. Dřívější metody byly navrženy především s
ohledem na spolehlivé určení ambiguit, přičemž počet
nutných měření byl druhotný. Doba potřebná k měření
na jednom stanovisku tak činila několik hodin a GPS
nemohl konkurovat jiným metodám pro podrobné mě-
ření. V podstatě všechny metody spočívají ve dvou kro-
cích. V prvním kroku se určují ambiguity (zpravidla
dvojité diference) spolu s ostatními parametry (souřad-
nicemi, opravami drahových elementů atd.) vyrovná-
ním metodou nejmenších čtverců. Výsledkem jsou am-
biguity jako racionální čísla a příslušná kovarianční
matice. Na základě výsledků prvního kroku je poté nut-
no rozhodnout, zda je možné s dostatečnou statistickou
jistotou k těmto ambiguitám přiřadit celočíselné hodno-
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ty. Shrňme nejběžnější postupy:
I. Zaokrouhlení na nejblížší celé číslo.
2. Užití aposteriorní střední chyby k rozhodnutí, zda

je přiřazení celočíselné hodnoty spolehlivé ze statistic-
kého hledíska.

3. Metoda obecného výběru. Při této metodě se testu-
ji všechny (rozumné) kombinace možných řešení.
O tom, které kombinace jsou "rozumné", je třeba roz-
hodnout na základě kovarianční matice, jak bude dále
popsáno.

4. Iteratívní přístup. Tento přístup je možné (a někdy
nezbytné) použít pří všech výše uvedených postupech.
Spočívá v tom, že se v každém iteračním kroku určují
jen ty ambiguity, které lze určit s vysokou spolehlivostí,
provede se nový výpočet všech zbývajících parametrů
a postup se opakuje.

Je zřejmé, že jednotlivé metody se liší "rafinovano-
stí" řešení, ale také nároky na výpočetní kapacity.

Pro užití GPS při přesných podrobných měřeních bylo
vypracováno několik metod, které odstraňují nevýhodu
výše popsaných postupů - dlouhou dobu nutnou
k měření na stanovisku. Velmi elegantní metodou je tzv.
kinematícké určování polohy navržené B. Remondim
[4]. Tato metoda je založena na předpokladu, že přijí-
mač neztratí signál během přesunu mezi jednotlivými
určovanými body. To znamená, že ambiguity je nutno
určit jen jednou na počátku měření. Pokud přijímač
ztratí signál, je nutno určovat nové počáteční ambigui-
ty. Vzhledem k tomu, že ztráty signálu jsou zejména při
měření v intravilánu časté, závisí produktivíta práce
opět na rychlosti, se kterou je možno ambiguity určit.

Jinou možností je postup navržený G. Wiibbenou [5],
který předpokládá simultánní fázová a kódová měření
na obou frekvencích. Tento postup umožňuje určit po-
čátečni ambiguity během několika desítek vteřin, ale
velkou nevýhodou je, že P-kód nebude s velkou pravdě-
podobností v nejbližší budoucnosti dostupný pro běžné
uživatele vzhledem k rozhodnutí americké armády.

V bernském Astronomickém ústavu byla ve spolupráci
s firmou Wild vyvinuta metoda rychlého určování počá-
tečních ambiguit FARA- Fast Ambiguity Resolution
Approach [I]. Původně byla tato metoda navržena pro
podrobná měření s GPS, případně jako doplňková me-
toda při kinematickém způsobu určování polohy.
V současné době se pracuje na jejím zdokonalení a vyu-
žití pro vysoce přesné určování drah družic GPS a para-
metrů rotace Země v rámci IGSC). V principu se jedná
o metodu obecného výběru, její zdokonalení spočívá
především v iterativním přístupu a v optimalizaci volby
referenčních ambiguit.

Z rovnic (I) a (2) vyplývá po aplikace operátoru dvo-
jité diference

dd(x) = (x:: - xk;) - (x:; - xk;) (3)

(diference mezi dvěma družicemi a dvěma přijímači):

dd(Lr) + vr= dd(pt) - dd(lr) + ArNr, (4)

kde Vr je chyba měření a Nr = dd( hr). V této rovnici jsou
neznámými souřadnice přjímačů, případně souřadníce
družice obsažené implicitně v Pt a ambíguíta Nr. Pro
metodu nejmenších čtverců sestavíme tento model:

c. = tPCX)
X=Xo+x
X = L + v = Av + tP(Xo)

v = Ax - (L - tP(Xo»

kde jsou:
L - měřené hodnoty pozorovaných veličin,
Xo - apriorní hodnoty neznámých parametrů,
I - redukovaná měření,
C. - vyrovnané hodnoty pozorovaných veličin,
X - vyrovnané hodnoty neznámých parametrů,
v - opravy měření,
X - opravy parametrů,
A - matice plánu.

kde matici vah P je nutno zavést jako plnou matici z dů-
vodů korelací mezi dvojitě díferencovanými pozorová-
ními. Z podmínky vTpv--> min plyne soustava normál-
ních rovnic:

A1PAx = ATP/.

N = Q~,l b
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Aposteriorní jednotková střední chyba je pak rovna

=!VPv = _/ ITP/- xTNx
1110 n - u y n - u' (8)

kde n je počet všech měření a u je počet neznámých pa-
rametrů. Kovarianční matice neznámých parametrů je
dána rovnicí

Ku = miOU" (9)

Vektor x obsahuje výsledné (vyrovnané) hodnoty ambi-
guit (racionální čísla) a ostatních parametrů. Generuj-
me nyní alternativní vektor Xa takto: každé ambiguitě
přiřaďme určitou (v tuto chvíli prakticky libovolnou)
celočíselnou hodnotu. Hodnoty ostatních parametrů
vypočteme vyrovnáním metodou nejmenších čtverců za
předpokladu, že ambiguity považujeme za známé (do-
sadíme za ně zvolené celočíselné hodnoty). Otázkou ny-
ní je, zda je takto zkonstruovaný vektor Xa ze statistické-
ho hlediska kompatibilní s původním vektorem X. Platí:

P[(XlJ - X)T Q.~,/(xa - x) ~ umi~Fu,11 - aj = 1 - a,
(10)

P [... J je pravděpodobnost, a riziko, f = n - u stupeň
volnosti a eFa. r. I - a je šířka intervalu spolehlivosti vy-
počtená z funkce hustoty pravděpodobnosti Fischerova
rozdělení. Při určitém zvoleném riziku a je nutno uvážit
jako alternativní řešení všechny vektory Xa, které vyho-
vují nerovnosti v hranatých závorkách v rovnici (10). Je
ale zřejmé', že není možné testovat příliš velké množství
vektorů Xa•

Princip metody FARA spočívá ve velmi efektivním al-
goritmu hledání vektoru XU' Algoritmus je založen na
statistickém testování jednotlivých ambiguit a všech
rozdílů mezi ambiguitami. Nechť XN je ona část vektoru
x, která obsahuje ambiguity. XNi, XNk (racionální) hod-
noty ambiguit, XNai, xNak příslušné celočíselné hodnoty.
Pro jednotlivou ambiguitu požadujeme pak splnění ne-
rovností

a pro rozdíl dvou ambiguit nerovností

(XlVi - xNd - e,.I, I - a/2 111o..;q;; :S XNUl - XNak :S

:S (XlVi - xNd + e,. I: I - a/2 111o..;q;;,

kde

a e,. I. I - a/2 je interval spolehlivosti ze Studentova rozdě-
lení s fstupni volnosti.

Metoda FARA pracuje nyní následujícím způsobem:
generuje se vektor XNal jednoduše zaokrouhlením ambi-
guit na celá čísla. Vektor XNa2 se od vektoru XNa! liší pou-
ze hodnotou ambiguity XIVr (r je celkový počet ambigu-
it), které bylo přiřazeno druhé nejbližší celé číslo, u tře-
tího vektoru XNa3 pak třetí nejbližší celočíselná hodnota
atd., dokud je splněna podmínka (II). Druhá skupina
generovaných alternativních řešení začíná vektorem li-
šícím se od XNa! hodnotou ambiguity XNr- I a ambiguity
XNr se měni stejně jako v první skupině. Tento postup se
opakuje, dokud nejsou vyčerpány všechny kombinace

vyhovující podmínce (II). Vektory jsou tedy seřazeny
tak, že poslední ambiguita se mění nejrychleji, první
nejpomaleji. Celkově dostaneme n:~! n, možností, kde
ni je počet ambiguit XNUl vyhovujících podmínce (II).

Nyní se alternativní řešení testují podle podmínky
(12). Tento test se nejprve provede pro první (i = I)
a druhou (k = 2) ambiguitu. Pokud tato podmínka není
splněna, je možno přeskočit n:~3 ni následujících vek-
torů. Pokud podmínka je splněna, testují se rozdíly me-
zí první a třetí a druhou a třetí ambiguitou. Pokud je-
den z těchto rozdílů nevyhovuje podmínce (12), je mož-
no přeskočit n/~ 4 ni následujících vektorů atd. Výsled-
kemje seznam vektorů xNa;,j = I, ... , s, kde sje celko-
vý počet vektorů, které připadají v úvahu jako alterna-
tivní řešení. Podstatné je to, že zatímco n:~I ni je znač-
ně velké číslo, s činí jen několik málo možností.

Pomocí vektorů xNa;, j = I, ... , s se nyní počítají vek-
tory xa/, j = I, ... , s, které se testují podle podmínky
(10). Dále se testuje příslušná aposteriorní střední jed-
notková chyba 1110/, zda je statisticky kompatibilní s pů-
vodní aposteriorní střední chybou 1110příslušející k řeše-
ní x - přesněji řečeno, testuje se veličina

m(~j
T= --"

m-a

V Astronomickém ústavu v Bernu se v současné době
zpracovávají měření GPS z kampaně IGS (viz [3]). Sou-
časná přesnost publikovaných drah družic GPS se po-
hybuje mezi 50 až 100 cm (střední chyba v poloze druži-
ce). Jednou z cest dalšího zvyšování přesnosti je řešení
ambíguít (v kampaní IGS se délka základen pohybuje
mezi 300 km a 5 000 km, podle současných poznatků se
zdá být reálné řešit ambiguity pro základny o maximál-
ní délce 600 až I 000 km). Bernský software pracuje
s dvojitě diferencovanými pozorováními (4). Po vytvo-
ření systému normálních rovnic (7) je matice N singu-
lární. Tato singularita plyne z toho, že jednu (případně
více) ambiguit lze libovolně volit (tzv. referenční ambi-
guita). Parametrem určovaným metodou nejmenších
čtverců je pak vždy rozdíl určité ambiguity a ambiguity
referenční. V případě, že nechceme ambiguity řešit, je
volba referenční ambiguity nepodstatná a může proběh-
nout automaticky v průběhu inverze matice N. Zcela ji-
ná situace nastává, pokud požadujeme přiřazení celočí-
selných hodnot. Předpokládejme na chvíli, že bychom
řešili pouze jedenkrát (mezi přijímači) diferencovaná
pozorování. Systém normálních rovnic bude formálně
zcela totožný se systémem (7). Střední chyba rozdílu
dvou ambiguit bude rovna:

mNI-Ni= 111oJQii-2 Qii+ Qu' (15)

Je zřejmé, že při zpracování dvojitě diferencovaných
pozorování se střední chyba referenční ambiguity pro-
mítne do středních chyb všech určovaných dvojitě dife-
rencovaných ambíguit. V nové verzi bernského software
se proto referenční ambiguita volí na úrovni jednodu-
chých diferencí - za referenční se bere ambiguita s nej-
menší hodnotou Q" z rovnice (15). Dalším zdokonale-
ním je připravovaná kombinace metody FARA s výše
popsaným iterativním přístupem. Princip spočívá
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v tom, že vektory XNa;,J = I, ... , s se v prvním iteračním
kroku tvoří jen pro určitý (volitelný) počet ambiguit
s nejmenšími aposteriorními středními chybami. Se
zbylými ambiguitami se v daném iteračním kroku za-
chází jako s ostatními parametry (souřadnicemi atd.)
a postup se opakuje. Od tohoto postupu si jeho autoři
slibuji, že se nejprve určí bezpečně ambiguity pro kratší
základny (které mají zpravidla menší střední chyby),
s jejich pomocí se opraví hodnoty ostatních parametrů
(důležité jsou zejména drahové elementy) a v dalším ite-
račním kroku je pak možno spolehlivě určit i zbývající
ambiguity.

Konečně poslední možností je řešit nikoliv diferenco-
vané ambiguity, ale rozdíly mezi nimi. Tím se vlastně
vyhneme problému vlivu referenční ambiguity. Ambi-
guity, které vstupují jako neznámé parametry do vyrov-
nání metodou nejmenších čtverců jsou rovny:

kde Nr, i, Nr) k jsou jednou (mezi přijímači) diferencova-
né ambiguity. Vyřešení rozdílu N, - Nk je tedy v princi-
pu totéž, jako vyřešení (dvakrát diferencované) ambigu-
ity; středni chyba takového rozdíl u, která je pro nás
hlavním kritériem, je dána rovnicí (15). Přiřazení celočí-
selných hodnot rozdílům ambiguit vede na vyrovnání
pozorování zprostředkujících s podmínkami. Podmínky
můžeme formulovat rovnicí:

kde A2 je matice, která obsahuje pouze čísla O a ± I a bc
je vektor obsahující vyřešené celočíselné rozdíly. S pou-
žitím metody Lagrangeových multiplikátorů A získáme
výsledný vektor x řešením rovnice (17) spolu s rovnicí

A(PAI X + Ai A = A(Pbl, (18)

kde AI a bl odpovídají A a b ze systému rovnic (7). Ne-
výhodou této metody je pouze zvýšení počtu normál-
ních rovnic.
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Obvyklé delenie polygónových ťahov (PT) z hl'adiska
ich spracovania, ktoré zatial' temer výlučne spočiva na
použiti vyrovnávacieho modelu pre priame merania
s reštrikciami (t. j. podmienkového vyrovnania), v sku-
pine otvorených ťahov rozoznáva obojstranne pripoje-
né a orientované PT, prípadne varianty s medziorientá-
ciami [14, 10], obojstranne pripojené PT (vložené), jed-
nostranne pripojené a orientované PT (tzv. vol'né PT),
pre ktoré sa tiež uvádzajú vyrovnávacie postupy [9]
a v skupine uzavretých ťahov, pripojený a orientovaný
PT.

PT uvedených druhov (až na vol'né ťahy) na základe
ich funkčnej definície poskytujú po zmerani, resp.
v rámci ich spracovania vyrovnaním aj meračské kon-
troly (práve na ich využití sa aplikuje model podmien-
kového vyrovnania), ovšem len na úsekoch medzi daný-
mi bodmi alebo smermi.

Pri posúdení PT z hl'adiska ich geodetického dátumu
(GD) a pri uvažovaní ich spracovatel'ského postupu na
základe vyrovnávacieho modelu sprostredkujúcich me-
raní (Gaussov-Markovov model - GMM), mažeme
však vidieť inú, širšiu štrukturalizáciu PT ako doteraz
a aj iné možnosti ich spracovania a použitia. O týchto
aspektoch hovorí táto práca.

Keďže PT móžeme považovať za prvky sieťových me-
račských štruktúr, v ktorých sa merajú aj uhly, počet pa-
rametrov, ktoré budú definovať GD aj PT a sietí, bude
d = 3, t. j. dva parametre posunu (translácie) a jeden
parameter pootočenia (rotácie) dvojrozmerného ťahu,
resp. siete v rovine [4, 8, 12,6]. Pre každý PT teda (uva-
žujeme len polohové riešenie), aby sme fixovali jeho tri
stupne vol'nosti pohybu v rovinnom priestore (inými
slovami: aby sa súradnice jeho bodov v určitej súradni-
covej sústave dali jednoznačne vypočítať), potrebujeme
poznať tri vhodné veličiny, tri dátumové parametre ťa-
hu. Týmito sú najčastejšie tri súradnice dvoch daných
(známych) bodov zahrnutých do štruktúry PT. Ak pre
PT nie je definovaný jeho dátum, hovoríme, že PT má
dátumový defekt d = 3.

Pre určitý PT móžu vzniknúť, vzhl'adom na potrebný
počet d dátumových parametrov a počet D parametrov,
ktorý vieme na určenie dátumu ťahu udať, tri situácie:

D> d,
D = d,
D < d, resp. D = O.

Ak pre PT máme k dispozícii D > d dátumových pa-
rametrov (napr. D = 4 súradnice dvoch bodov zo všet-
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kých daných bodov, ktoré spolu s novými bodmi. kto-
rých súradnice sa majú určiť, vytvárajú PT), také ťahy
sa možu označiť za tzv. vazbové ťahy, pretože D súrad-
níc, 1. j. D dátumových parametrov predstavuje pre ťah
na úsekoch medzi danými (pripájacími) bodmi matema-
tické vazby, akési prinútenia pre figuráciu ťahu, ktoré
pri výpočte a vyrovnaní ťahu musia byť zachované. Po-
loha daných bodov, resp. smerníkov v ťahoch je l'ubo-
vol'ná (obr. I), ale aj v takom prípade, keď použijeme
GMM pre vyrovnanie, získame odhady súradníc všet-
kých určovaných bodov ťahu, teda nielen bodov na úse-
koch medzi danými bodmi či smermi, ako je tomu pri
použití podmienkového vyrovnania. Na druhej strane
"nevýhodou" použitia GMM vyrovnania je okolnosť,
že meračská kontrola sa najčastejšie vykonáva zvlášť,
mimo vyrovnávacej procedúry, dvojnásobným zmera-
ním príslušných úsekov ťahu i keď je možné lokalizovať
hrubé chyby aj testovacími procedúrami v rámci overe-
nia matematického modelu vyrovnania.

Pri týchto vazbových ťahoch, ako pri otvorených tak
i uzavretých foriem, vždy vniká preurčený systém mera-
nia, 1. j. n> k (n je počet meraných prvkov v ťahu
a k = 2p je počet súradníc p určovaných bodov ťahu).
Je zrejmé, že tieto vazbové ťahy odpovedajú vloženým,
resp. obojstranne pripojeným a orientovaným ťahom,
keď ťahy posudzujeme z hl'adiska podmienkového vy-
rovnania.

V prípade PT pre ktoré D = d, tieto ťahy možeme 0-

značiť za tzv. bezvazbové PT. Napr. keď vezmeme na
spracovanie ťahu len tri l'ubovol'né súradnice dvoch zo
všetkých daných bodov v ťahu alebo použijeme súrad-
nice jedného daného bodu a jeden známy (daný) smer-
ník (obr. 2).

V týchto prípadoch, aj keď bezvazbové PT sa tiež pri-
pájajú na existujúci súradnicový systém pomocou práve
nutných troch dátumových parametrov, tieto parametre
nevytvárajú pre matematické relácie v ťahu, resp. jeho
figuráciu až tak silné, resp. zložité vazby ako je tomu
u vazbových PT. Bezvazbové PT odpovedajú tzv. vol'-
ným ťahom, keď použijeme kategorizáciu ťahov z hl'a-
diska podmienkového vyrovnania.

Meranie bezvazbových ťahov otvoreného tvaru, keď
vezmeme za dátumové parametre tri súradnice (čo je

najčastejši prípad), vytvára jednoznačný systém mera-
ni a, 1. j. n = k, pretože pri počte b všetkých bodov v ťa-
hu je meraných b - I dížok, b - 2 uhlov, 1. j.
n = 2b - 3 a je potrebné určiť pre p bodov k = 2b - 3
súradníc. Pri ťahoch uzavretého typu merania vytvárajú
preurčený systém, keďže je meraný počet b uhlov, b dí-
žok, 1. j. n = 2b a je potrebné určiť k = 2b - 3 súradníc,
teda vždy bude n = 2b > k = 2b - 3.

Keď pre PT budeme mať (resp. umele vytvoríme) si-
tuáciu, v ktorej D = 0, také ťahy nebudú mať GD, a tie-
to ťahy možno označiť za vol'né PT (obr. 3), keďže majú
neobmedzený "pohyb", lokalizáciu v priestore, t. j. ne-
majú žiadnym sposobom vyjadrenú fixáciu v akejkol'-
vek súradnicovej sústave. Aby aj takýto PT, 1. j. bez je-
diného daného (známeho) bodu, resp. smerníka bol o
možné spracovať, a teda použiť, je potrebné určitým
sposobom zvoliť, resp. definovať preňho GD. Tento sa
najčastejšie formuluje na základe zvolenej "ťahovej",
1. j. lokálnej súradnicovej sústavy determinovanej štyr-
mi prijatými súradnicami pre dva body takého systému
(pozri odsek 3.4), ktoré sa budú považovať za priblížne
súradnice.

Pri takýchto vol'ných ťahoch s otvoreným tvarom
vzniká však pod určený systém merania, 1. j. n < k, pre-
tože pri b = p bodoch ťahu, bude k = 2p, meraných dÍ-
žok bude p - I, meraných uhlov p - 2, 1. j. n = 2p - 3
prvkov, a teda vždy je n = 2p - 3 < k = 2p. Pri ťahoch
uzavretého tvaru bude vždy n = k, keďže k = 2p a
n = p + P = 2p. Aj v týchto roznych situáciách systé-
mov merania, všetky vol'né ťahy budú mať však dátu-
mový defekt d = 3.

Takto chápané vol'né PT v súčasnej kategorizácii ťa-
hov (na základe podmienkového vyrovnania) nefiguru-
jú, lebo zrejme bez "pripojenia" a "orientácie" sa línio-
vé polohové štruktúry za PT neuznávajú. Chápanie PT
v širšom zmysle, ako je to prezentované tu, je však
opodstatnejšie, lebo aj voľné ťahy majú vel'ký význam
pre vytvorenie lokálneho dočasného bodového pol'a
(pre deformačné merania, vytyčovacie práce atď.) z hl'a-
diska svojich, najma charakteristík presnosti, ale aj
iných vlastností (pozri vol'né trigonometrické siete, na-
pr. [2, 3, 5, 7]).
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3.1 Všeobecne

V zmysle GMM E(I) = Ac, D(I) = .u20I, funkcionálny
a stochastický model vyrovnania bude

v = Adc - dl,

~I =.u2 O"

kde koeficienty n x k figuračnej matice A ťahu budú
príslušnými parciálnymi deriváciami modelových (defi-
ničných) rovnic typu

di; = {(X; - xy + (Y, - ~)2} 1/2,

OJiik= arctg {(Y, - Y,)/(X, - X)} -
- arctg {(~ - Y,)/(Xi - Xi)},

dc je k x I vektor vyrovnaných hodnot súradnicových
doplnkov p bodov ťahu, d v je vektor opráv, 01 je diago-
nálna n x n matica kofaktorov vektora I a .u2 je aprior-
na jednotková variancia. Pre I x k vektor odhadov sú-
radníc polygónových bodov máme

c = CO + dc = cI) + (AIO~I A) AI O~I dl = N n,(3)

pričom N je zovšeobecnená inverzia matice N.
Pri výpočte približnych súradnic cor = [X?YiI ...

X;:r,:l bodov ťahu v súradnicovom systéme (X, Y), ak sú
ako dátumové parametre k dispozícii len súradnice da-
ných, nesusedných bod ov, najjednoduchšie postupuje-
me takto. Zvolime "ťahovú", lokálnu sústavu (~, TJ) na-
pr. podl'a obr. 4, vypočítajú sa v nej súradnice ~", TJ" čo
najvzdialenejšieho daného bodu K (t. j. poznáme tiež
X", YK), z príslušných transformačných rovnic

[~] _ [cos - sin] [X]
TJ K - sin cos Y"

Obr. 3

lx
I II I
I I
I I
I rbo) 6 Q G) Q

ly

bJ W~y
Obr. 4

určíme pootočenie OJsústavy (~, TJ) vzhl'adom na (X, Y)

OJ = arctg {(XI. TJK - Y"~,, / (YK TlK - X" ';K)},

a potom orientácia ťahu v sústave (X, Y) bude daná
smernikmi jednotlivých strán

3.2 Vyrovnanie vazbových ťahov

Vyrovnávací postup predstavuje štandardnú sprostred-
kujúcu vyrovnávaciu procedúru, kedy rk (A) = rk(N) =

= k, det (N) '* o. Napr. pre schematické ťahy s jednot-
kovými dížkami na obr. 5, v prípade a): 9 x 8 matica
A a 8 x 8 matica N majú hodnosť rk(A) = rk(N) = 8
a det (N) = I 250; v prípade b): 8 x 4 matica A a 4 x 4
matica N majú rk(A) = rk(N) = 4 a det (N) = 450. Ma-
tica koeficientov normálnych rovnic je teda nesingulár-
na a vektor odhadov súradnicových doplnkov potom
bude

pričom jeho stochastické vlastnosti bude charakterizo-
vať

Súradnice daných bodov zostanú vo vyrovnaní ne-
zmenené, urči sa k = 2p vyrovnaných súradníc p určo-
vaných bodov ťahu.

3.3 Vyrovnanie bezvazbových ťahov

Aj v tomto prípade vyrovnania plati rk(A) = rk(N) = k,
det (N) '* O, a teda vektorový parameter odhadov (4)
spolu so vzťahmi (5) a (6) bude platný aj pre spracova-
nie bezvazbových ťahov. Tak napr. pre schematické ťa-
hy s jednotkovými dížkami na obr. 6, v prípade a):
9 x 9 matica A a N majú hodnosť rk(A) = rk(N) = 9
a det (N) = 40; v prípade b): 8 x 6 matíca A a 6 x 6
matica N majú rk(A) = rk(N) = 6 a det (N) = 510. Vo
vyrovnaní zostanú nezmenené vybrané tri súradnice
ako dátumové parametre dvoch daných bodov, štvrtá
súradnica spolu so súradnicami všetkých určovaných
bodov ťahu získavajú vyrovnané hodnoty.
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3.4 Vyrovnanie vol'ných ťahov (vol'né vyrovnanie
ťahov)

Pre vol'né PT (chápané z hl'adiska OD) otvoreného ty-
pu vždy bude n < k, lebo pri p bodoch ťahu bude n =

= 2 P - 3 a k = 2p, teda aj det (N) = O a tak isto pre ťa-
hy uzavretého typu vždy bude n = k, ale aj v tomto prí-
pade det (N) = O. Singularita matice N je v oboch prí-
padoch vyvolaná predovšetkým dátumovým defektom
ťahu bez ohl'adu na charakter situácie merania. Teda
pri všetkých vol'ných ťahoch pre ich matice A a N platí:
rk(A) = rk(N) = k - d = r, det (N) = O. Napr. pre
schematické PT s jednotkovými dlžkami na obr. 7,
v prípade a); 12 x 12 matica N má hodnosť rk(A) =

= rk(N) = 12 - 3 = 9 a det (N) = O; v prípade b):
8 x 8 matice A a N majú rk(A) = rk(N) = 8 - 3 = 5
a det (N) = O. Keď teda N je v každom prípade singu-
lárna matica, pre spracovanie ťahu je potrebné zvoliť je-
den z niektorých postupov vyrovnania so singulárnymi
normálnymi rovnicami [6, 13, II], v rámci ktorého sa
pre príslušný ťah určitým spasobom definuje aj dátum.

Ak použijeme tzv. postup s doplnkovými dátumový-
mi podmienkami [I]

funkcionálny a stochastický model vyrovnania bude

v = A d6 - dl,
O = STd6,
~I = Ji" 01,

Z ktorého plynie systém normálnych rovníc

N d6 + Sk - n = O,
STd6= O,

kde k je vektor korelát.
d x k matica S, ktorá je maticou vlastných vektorov

matice N, má také vlastnosti, že splňuje rovnice
AS = O, NS = O. Je známa [4, 7] a pre polygónové me-
račské štruktúry a defektom d = 3 je

[

I O 1 O... I O]
ST = O 1 O 1 O I ,

- Yť xf - li X~ ... - Y,! X~

kde X?, Y?, i = I, 2, ... p sú približne súradnice p bo-
dov ťahu (X?, y?, maže označovať aj redukované pri-
bližne súradnice vzhl'adom na ich ťažisko). Na určenie
vektor CO aj v tomto prípade mažeme použiť postup
naznačený v odseku 3.2 (obr. 4).

[d6] [N S] 1 [n] [O,. U] [n]
k = ST O O = UT O O'

s charakteristikan. ;'cesnosti vyrovnaných súradnic
v kofaktorovej matici O" resp. v kovariančnej matici
~, = Ji" O" kde aposteriorny (empirický) jednotkový
variančný faktor

Ji" = VT 0,1 v/(n - k + d). (13)

Kategorizácia PT, t. j. vymedzenie raznych ich druhov
je prirodzenejšia, keď k nej pristúpime z hl'adiska dátu-
mu ťahov a s použitím OMM vyrovnania. Je správnej-
šie považovať za PT líniové štruktúry merania v celom
ich rozsahu, v ktorých dané body (resp. dátumové para-
metre) majú I'ubovol'nú lokalizáciu a nielen také štruk-
túry, ako doteraz, ktoré začínajú a končia na dvoch ale-
bo jednom danom bode. Meračská kontrola, ktorá do-
teraz sa realizovala zistením "súradnicových a uhlových
uzáverov" ťahov a ktorá v podstate overuje výskyt hru-
bých chýb v merani, maže sa pri novom chápaní PT
v plnom rozsahu účinnosti nahradiť niektorým zo zná-
mych postupov testovania vybočujúcich meraní.
Z troch kategórií PT, kým vazbové a bezvazbové aj s ich
spracovaním sú ovplyvnené prenosom (v raznej miere)
deformity pripájacích bodov, resp. siete, pri vol'ných ťa-
hoch tomu tak nie je, tieto sú charakterizované vysokou
vnútornou presnosťou nových bodov a svojimi ďalšími
vlastnosťami dávajú opodstatnenie širokého ich použi-
tia.
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Slovenský úrad geodézie. kartografie a katastra

Informácia nadobudla v súčasnosti strategický význam
v rozvoji spoločnosti. Informačné produkty ziskavajú
komerčný charakter a stávajú sa významným zdrojom
hospodárskeho rastu. Informačné technológie prenika-
jú do všetkých oblasti I'udskej činnosti, menia charakter
práce vo výrobnej a nevýrobnej sfére, ovplyvňujú štruk-
túru národného hospodárstva, zvyšujú úroveň informo-
vanosti širokej verejnosti a prispievajú tak k demokrati-
zácii spoločnosti.

Prierezavý charakter informatizácie, vysoká nároč-
nosť, materiál ne a kvalifikačné zdroje, značné riziká
spojené s komercionalizáciou rýchlo prebiehajúceho
pokroku v tejto oblasti vyžadujú, aby ťarcha rozvoja in-
formatizácie nezastala na bedrách komerčnej sféry. Je
preto potrebné, aby na ňom participovali viaceré štátne
orgány. Informatizácia má totiž strategický význam pre
rozvoj spoločnosti a vytvára podmienky pre vyššie for-
my zapojenia Slovenskej republiky (SR) do medziná-
rodného hospodárskeho a spoločenského života.
Vychádzajúc z týchto skutočností, ako aj za zahranič-

ných skúseností je žiadúce, aby sa rozvoj informatizácie
na Slovensku stal predmetom štátnej politiky koordino-
vanej vládou SR. Na zabezpečenie týchto ciel'ov vláda
SR uznesením číslo 591 z 22.10. 1991 schválila zásady
štátnej politiky SR v oblasti informatizácie a s ciel'om
koordinácie aktivít štátnej politiky SR v oblasti infor-
matizácie zriadila Radu vlády pre informatizáciu. Čin-
nosť sekretariátu rady vykonáva ústredný orgán štátnej
správy pre informatizáciu. V súlade so zásadami štátnej
politiky v oblasti informatizácie bol vypracovaný a uz-
nesením vlády SR číslo 506 z 3. 6. 1992 schválený pro-
gram ínformatizácie SRI).

I) Poznámka lektora: V zneni "zákona SNR Č. 453/1992 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy SR prešla oblast informatizácie do kompeten-

Na tvorbe Národného programu informatizácie sa
zúčastnili vybraní experti p6sobiaci v oblasti informati-
ky, odbornici z ústredných orgánov SR, ako aj význam-
ných inštitúcií vedeckovýskumnej základne.
Realizácia schváleného Národného programu infor-

matizácie ovlyvni ďalšie budovanie Automatizovaného
informačného systému geodézíe a kartografie (AIS
GK), ktorÝ sa bude musieť prisp6sobiť stanoveným nor-
mám a št;ndardom a spÍňať podmienky stanovené v zá-
konoch upravujúcich informačnú činnosť a spracovanie
informácii.

Informatizácia má strategický význam pre rozvoj SR.
Porovnanie so svetom ukazuje, že štát musí plniť funk-
ciu regulačnú a motivačnú, niesť niektoré riziká tohto
rozvoja, stimulovať aktivity podnikovej sféry a v niekto-
rých prípadoch byť priamym 'nositel'om informatizácie.
Národný program informatizácie sa orientuje na štyri

základné okruhy problém ov :
- ciel'avedomé usmerňovanie rozvoja jednotlivých ob-

lasti informatizácie tak, aby štát pozitivne ovplyvňo-
val trh informácií, informačnej techniky a informač-
ných služieb, a tým aj ich výrobu, vývoj, export a im-
port,

- prisp6sobenie informačnej štruktúry európskemu
štandardu, čo je nevyhnutný predpoklad integrácie
slovenskej ekonomiky a spoločnosti do európskej
komunity,

- ciel'avedomý a koordinovaný postup v modernizácii
existujúcich a vývoji nových informačných systém ov
(IS) štátnej správy a samosprávy,

cie Slovenského štatistického úradu (SŠÚ). Jednou z hlav-
ných úloh SŠÚ, ako ústredného orgánu štátnej správy pre
inťormatizáciu, je zabezpečenie štátnej politiky v zmysle Ná-
rodného programu informatizácie SR, vrátane ohnovenia
činnosti Rady vlády SR pre informatizáciu".
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- systematický rozvoj vedeckého a výskumného záze-
mia a ciel'avedomá výchova spoločnosti na uplatňo-
vanie moderných informačných technológií (IT).
Na základe súčasného poznani a možno definovať na-

sledujúce globálne ciele pre rozvoj informatizácie v SR:
- zlepšiť komunikačnú a informačnú infraštruktúru

v prospech celej spoločnosti,
- vytvárať podmienky na zlepšenie prístupu k infor-

máciám,
- zvýšiť vedomie o informačných zdrojoch a ich využí-

vaní pomocou vhodnej technológie,
- vytvoriť podmienky na ochranu informácií, ktoré za-

medzia možnosti zneužiti a individuálnych údajov
o fyzických a právnických osobách,

- zvýšiť povedomie spoločnosti o hodnote (cene) in-
formácií, akceptovať cenu informácií,

- integrovať a koordinovať informačné zdroje pomo-
cou metód IT tam, kde je to účelné,

- zvýšiť efektívnosť a produktivitu pri využívaní infor-
mácií v štátnom i privátnom sektore,

- zabezpečiť efektívne využitie I'udských i finančných
zdrojov pri usmerňovani procesu informatizácie,

- vytvárať podmienky na výskumnú činnosť a výchovu
odborníkov pre informatizáciu.
Od globálnych ciel'ov informatizácie sa odvíjajú ciele

pre jednotlivé oblasti informatizácie spoločnosti.

2.1 Informatizácia v štátnej správe SR

Ak vychádzame zo súčasného stavu v SR a trendov vo
vyspelých krajinách, mMeme stanoviť hlavné ciele in-
formatizácie štátnej správy:
- vytvorenie jednotiaceho rámca a podmienok pre cie-

I'avedomé budovanie IS v štátnej správe,
- rekonštrukciu existujúcich IS v štátnej správe na ob-

dobie transformácie a s dlhším horizontom na po-
transformačné obdobie,

- vybudovanie nových, účelovo orientovaných IS, kto-
rých vznik je vyvolaný prechodom na trhovú ekono-
miku,

- vytvoreoie prostriedkov na efektívne riešenie vybra-
ných prierezových a nadsystémových problémov in-
formatizácie štátnej správy.
Hlavné zámery, ktoré sa sledujú budovanim jednotia-

ceho rámca IS v štátnej správe (infraštruktúry), je vy-
tvoriť podmienky na ich vzájomnú komunikáciu, raci 0-
nalizovať tvorbu, programovo zavádzať do jednotlivých
IS špičkové IT, zabezpečovať otvorenosť a pružnosť IS,
rozpracovať a uplatniť legislatívne, organizačné, meto-
dické a technické opatrenia, ktoré uvedené zámery za-
bezpečia.

V súčasnosti majú ústredné orgány štátnej správy vy-
pracované projekty inovácie svojich IS. Je účelné pone-
chať ich realizáciu plne v kompetencii príslušných re-
zortov a vytvoriť predpoklady na prepojenie ich infor-
mačných zdrojov. Preto bude nevyhnutné prebudovať
IS na otvorené systémy, aplikovať v nich nové IT na
skvalitnenie výkonu správnych a administratívnych čin-
ností, a uplatňovať prototypové riešenia, vyvinuté pre
plošnú aplikáciu v prostredí IS štátnej správy, založené
na aplikácii špičkových technológií a softwarových sy-
stém ov štvrtej generácie.

Informatizácia štátnej správy si vyžaduje v najbliž-
šom období koordinovane riešiť vybrané prierezové
problémy. Ide najma o sústavu registrov, racionalizáciu
administratívy a prepojenie IS štátnej správy.

2.2 Verejné informačné služby

Verejné informačné služby sú v SR, najma pokial' ide
o moderné formy, vel'mi málo rozvinuté. Na základe sú-
časného stavu poznania je možné navrhnúť prvotné sy-
stémové opatrenia:
- v oblasti všeobecnej informovanosti podporovať roz-

voj informačných služieb založených na moderných
IT, využívajúcich videotex a teletext,

- v oblasti odbornej informovanosti podporovať systé-
mové prepojenie domácich informačných pracovisk
a ich zapojenie do medzinárodných počítačových
sietí,

- v oblasti kultúrneho a vzdelanostného rastu sa zame-
rať na rozvoj verejnoprospešných inštitúcií, ktoré
umožňujú občanom prístup k informáciám v tlače-
nej forme a prostredníctvom elektronických médií,

- v oblasti podnikania vytvárať legislatívny priestor na
rozvoj špecializovaných komerčne orientovaných in-
formačných služieb na báze počítačových sieti,

- v oblasti informatizácie domácností vytypovať, resp.
vyvinúť vhodný model domáceho terminálu a vybu-
dovať súvisiace informačné zázemie.
Pri tradičných formách verejnoprospešných infor-

mačných služieb (knižnice a informačné strediská) pod-
porovať rozvoj národného knižnično-informačného sy-
stému, rozvoj primárnych knižničných fondov, plošné
sprístupnenie informačných zdrojov a rozvoj medziná-
rodnej spolupráce.

2.3 Veda, výskum a vzdelávanie

Všetky opatrenia, smerujúce ku skvalitneniu vedy, výs-
kumu a vzdelávania, podporujú rozvoj a skvalitnenie
vedy, výskumu aj v informatike. V ďalšom uvádzame
hlavné ciele, charakteristické pre oblasť informatizácie
v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

2.3.1 Veda a výskum

V oblasti aplikovaného výskumu sa sústrediť najma na
riešenie prakticky motivovaných "domácich" problé-
mov, súvisiacich s uplatňovaním IT vo výučbe, admini-
stratíve a vo verejných informačných službách a s pou-
žívaním národného jazyka vo všetkých používatel'ských
rozhraniach.

Pri riadení vedy a výskumu etablovať informatiku
ako fundamentálnu vednú disciplínu, rovnocennú
ostatným vedným disciplinam.

Zriadiť špecializované pracovisko pre výskum a roz-
voj aplikovanej informatiky, ktoré by súčasne slúžilo
ako národné centrum informatizácie a ako partnerské
pracovisko ako obdobné zahraničné inštitúcie; prípad-
ne týmto poveriť niektoré existujúce inštitúcie.

Podporovať medzinárodnú spoluprácu, najma úlohy,
ktoré participujú na medzinárodných programoch, ako
sú ESPRIT, EUREKA a pod.

2.3.2 Výchova a vzdelávanie

V oblasti výchovy a vzdelávania prioritne podporovať
realizáciu programu "Informatika vo vzdelávaní", kto-
rý prijala vláda SR uznesením č. 228/1992.

V oblasti základného, učňovského a stredného škol-
stva podporovať zavádzanie informačnej techniky do
vyučovacieho procesu so zameraním na základy ovlá-
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dania osobných počítačov a príslušného základného
programového vybavenia.

V oblasti vysokého školstva vo všetkých študijných
odboroch oboznamovať študentov systematicky so špe-
cializovanými programovými systémami, charakteristic-
kými pre ich študijný odbor. Klásť doraz na výchovu
k schopnosti vyhl'adávať a využívať odborné informá-
cie. Na regionálnych univerzitách zakladať nové kate-
dry informatiky, rozširiť aj výučbu metodológií spraco-
vania vedeckých informácií. Koordinovať výchovu na
katedrách informatiky s výchovou na katedrách vedec-
kých informácií. Na vel'kých univerzitách perspektívne
uvažovať o možnosti zriadenia samostatných fakúlt in-
formatiky, ktoré by zabezpečovali výučbu informatiky
pre celú univerzitu v požadovanej intenzite a kvalite.

3. Úlohy a nástroje pri realizácii Národného programu
informatizácie SR

3.1 Komunikačná infraštruktúra

Nevyhnutným predpokladom rozvoja informatizácie na
Slovensku je rozvoj komunikačnej infraštruktúry - di-
gitalizácia prenosových a prepájacích systémov, po-
stupné nasadzovanie optických káblov a rozvoj rádio-
vých prenosov. Doležité je najma plošné rozšírenie všet-
kých druhov telekomunikačných služieb na celé územie
Slovenska a zvýšenie ich kapacity a kvality.

Pre plný rozvoj údajových prenosov smerujúcich
k integrovaným službám je potrebné vytvorenie konku-
renčného prostredia pri poskytovaní prenosových slu-
žieb.

3.2 Normy a štandardy

SÚ prostriedkom na dosiahnutie jednotnosti a efektív-
nosti pri procese informatizácie.

Zásadná úloha na najbližšie obdobie je stanoviť nor-
my a štandardy, platné pre budovanie IS v posobnosti
štátnej správy pre oblasť sieťového vybaveni a a operač-
ných systémov, databázových systémov, národného
prostredia, výmeny dokumentov, programových jazy-
kov, počítačových médií a pre oblasť klasifikácií a no-
menklatúr.

V oblasti počítačových sietí, tvoriacich základ inte-
grácie plošnej rozprestrenosti IS, sa javí výhodné pre-
sadzovať v SR normalizované riešenie (protokoly OSI
a príslušné produkty).

3.3 Legislativa

Informačnú činnosť a spracovanie informácií možno
uskutočňovať len v medziach zákonnej právnej úpravy.
Podstatnou požiadavkou je pripraviť a prijať zákony,
upravujúce:

- podmienky ochrany a bezpečnosti údajov osobnost-
ného charakteru, vrátane registrov,

- prenosy údajov v sieťach,
- spracovanie a narábanie s informáciami osobitného

zamerania (medicínske, bezpečnostné, osvedčujúce
doležité skutočnosti alebo práva a pod).

Prijatie práva ako nástroja presadzovania zauJmov
štátu v oblasti informatizácie treba koncipovať v kon-
texte právnych úprav štátov Európskych spoločenstev
a prijatých dokumentov Rady Európy.

V rámci legislatívneho procesu je nevyhnutné dorie-
šiť sústavu štátnych orgánov vo vzťahu k informačnej
činnosti a k informatizácii. Bude potrebné zákonne
upraviť aj posobnosť ústredného orgánu štátnej správy
pre informatiku a určiť jeho úlohy a právomoci voči
ostatným orgánom ako prierezového a koordinačného
útvaru.

Priame posobenie štátu na rozvoj informatizácie spo-
ločnosti musí byť minimálne - obmedzi sa na podporu
aplikácie noriem a štandardov a tvorbu legislativy. Štát
si ponechá priamy vplyv na rozvoj informatizácie v ob-
lasti sústavy IS štátnej správy, verejných informačných
služieb a v oblasti rozvoja vedy, výskumu a vzdelávania
v informatike.

Štátne opatrenia v oblasti informatiky budú mať cha-
rakter ekonomických nástrojov a koordinačných akti-
vít.

4.1 Využitie ekonomických nástrojov

Na podporu informatizácie bude štát využívať nasle-
dovné priame a nepriame finančné zdroje:
- priame a úplné financovanie úloh a projektov reali-

zovaných pre potreby orgánov štátnej správy,
- subvencovanie riešenia vybraných tematických okru-

hov a projektov, ktoré majú strategický význam pre
rozvoj informatizácie spoločnosti,

- využívanie nepriamych nástrojov, predovšetkým da-
ňových úľav, pre riešitel'ov projektov rozhodujúceho
významu, znižených úrokových sadzieb, poskytova-
nie záruk štátu za bankové úvery, colné zvýhodnenie
normalizovaných riešení a pod.

4.2 Účasť štátu na koordinačnej aktivite

Pre jednotlivé oblasti je potrebné organizačne a inštitu-
cionálne zabezpečovať riešenie predovšetkým nasledov-
ných úloh:
- tvorbu návrhov koncepcie rozvoja informatizácie

v SR,
- výber tematických okruhov informatizácie a spraco-

vávanie zadaní pre realizáciu vybraných projektov,
- koordináciu rozvoja IT a podpora ich uplatňovania

vIS,
- presadzovanie štandardizácie a unifikácie vIS,
- vypracovanie návrhov zákonných opatreni pre

oblasť informatizácie,
- zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti

informatizácie.
Uvedené úlohy bude zabezpečovať ústredný orgán

štátnej správy pre informatizáciu priamo, alebo pro-
stredníctvom špecifického účelového pracoviska v nad-
vaznosti na odporúčania a uznesenia Rady vlády SR
pre informatizáciu.
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4.3 Návrh priamych opatreni

Na realizáciu politiky štátu pri zabezpečovaní rozvoja
informatizácie SR je nevyhnutné vytvoriť:
I. Fond informatizácie SR, napÍňaný zo štátnych dotá-

cií a iných domácich a zahraničných zdrojov, ktorý
bude určený predovšetkým na financovanie:
- činností súvisiacich s tvorbou legislatívy, uplatňo-

vaním noriem a štandardov a normotvornou čin-
nosťou,

- koncepčných prác nadsystémovej povahy a priere-
zového charakteru,

- prototypových riešení a pilotných projektov vy-
braných informačných služieb a účelových IS,

- vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti informati-
zácie.

2. Účelové pracovisko pre oblasť informatizácie, ktoré-
ho náplňou bude najma:
- spracovanie podkladov pre ďalší rozvoj a aktuali-

záciu Národného programu informatizácie,
- špecifická informačná podpora pre činnosti Rady

vlády SR pre informatizáciu a ústredného orgánu
pre informatiku,

- spracovávanie podkladov na riešenie problémov,
ktoré iniciuje Rada vlády SR pre informatizáciu
a iné orgány alebo ktoré vyplynú z činnosti samot-
nej organizácie,

- systematická starostlivosť o aplikáciu medzinárod-
ných noriem a ich adaptáciu na naše podmienky,
špecifikácia tzv. "profilu otvorených systémov pre
štátnu správu",

- tvorba a vedenie systému katalógov informačných
zdrojov orgánov štátnej správy,

- účasť na medzinárodnej spolupráci v oblasti infor-
matiky.

3. Pracovné orgány (pracovné skupiny) Rady vlády SR
pre informatizáciu na riešenie vybraných problémov
informatizácie v oblasti noriem a štandardov, legisla-
tívy, verejných informačných služieb a pod. Budú
zložené z vybraných odborníkov pre danú oblasť in-
formatiky a budú pósobiť ako poradné orgány Rady.
Rada vlády SR pre informatizáciu bude mať aj naďa-

lej štatút poradného a iniciatívneho vládneho orgánu,
ktorý sa bude vyjadrovať k informatizačným projektom
a bude vypracovávať príslušné odporúčania vláde SR.

5. Uplatneníe Národného programu informatizácie SR
v posobnosti SÚGKK

Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra
(SÚGKK) buduje AIS GK s využitím databázových
technológií, distribuovaného spracovania údajov, vý-
počtovej techniky orientovanej na osobné počítače
a ich zapojenie do sietí. Obsah AIS GK a zásady spra-
covania údajov sú uvedené v [3].

Technické a programové zabezpečenie informatizácie
rezortu SÚGKK vychádza z "Koncepcie využiti a počÍ-
tačov PC na strediskách geodézie v okresoch SR" [2].
Realizáciou uvedenej koncepcie a postupnou inštalá-
ciou lokálnych počítačových sietí (NOVELL) sa vytvá-
rajú podmienky na zapojenie používatel'ov v dosahu
uvedenej siete a prostredníctvom modemov na okresnú
bázu údajov AIS GK a poskytovanie informácií z AIS

G K na magnetických médiách počítačov Pc. Pretože
v súčasnosti ešte nie sú komplexne legislatívne uprave-
né práva a povinnosti verejných inštitúcii i podnikatel'-
ských a iných subjektov vo vzťahu k vytváraniu, pre-
vádzkovaniu a využívaniu registrov obsahujúcich vý-
znamné právne skutočnosti (t. j. aj právne vzťahy k ne-
hnutel'nostiam), riadia sa okresné pracoviská rezortu
pri poskytovaní informácií z AIS GK zákonom č.
22/1964 Zb. a zákonom č. 256/1992 Zb. Údaje z AIS
G K prostredníctvom počítačovej siete sa až do prijatia
právnych noriem upravujúcich túto oblasť poskytujú
používatel'om na základe zmluvy. Zmluva musí obsaho-
vať aj ustanovenia proti zneužitiu údajov a sankcie pri
porušení zmluvy (§ 128 zákona č. 140/1961 Zb. v znení
zákona č. 557/1991 Zb. o zneužívaní informácií v ob-
choJnom styku) až do jej prípadného jednostranného
vypovedania. Poskytovanie informácií z AIS GK sa až
do definitívneho stanoveni a formátu údajov na výmenu
informácií v rezorte SÚG KK realizuje pre inorezor-
tných používatel'ov v dohodnutom formáte údajov.

V súčasnosti je vypracovaný návrh definície formátu
na výmenu informácií v rezorte SÚG KK [4], ktorý po
jeho prijatí SÚGKK, bude kodifikovať technológíu na
výdaj údajov pre používatel'ov a súčasne príjem infor-
mácií do rezortu SÚGKK. Odstránia sa tak problémy
s tvarom a formou vydávaných údajov, lebo organizá-
cie rezortu SÚGKK budú vydávať a prijímať údaje
v štandardizovanom formáte. Takto sa dá zabezpečiť aj
odtienenie údajov o právnych vzťahoch pre nepovolené
skupiny príjemcov. Prijatý formát údajov bude
SÚGKK presadzovať za štandard v rámci informačné-
ho zabezpečeni a štátnej správy SR.

Zavádzaním lokálnych počítačových sietí vznikla po-
žiadavka definovania práva povinností jeho používate-
I'ov. Za tým účelom Výskumný ústav geodézie a karto-
grafie v Bratislave (VÚGK) vypracoval pre NOVELL
Netware Version 3.11 stručnú používatel'skú príručku
pre prácu v sieti (verzia 1.0).

Na koordinácii štátnej politiky v oblasti informatizá-
cie sa rezort SúGKK zúčastňuje prostredníctvom za-
stúpenia v Rade vlády SR pre informatizáciu.

Účelovým pracoviskom rezortu SÚGKK v oblasti in-
formatizácie je VÚGK, ktorý zabezpečuje tvorbu pro-
gramového vybavenia pre centrálny výpočtový systém
EC 1034 a osobné počítače Pc.

Prevádzkovatel'om okresných báz údajov AIS GK sú
Správa geodézie a kartografie (SG K) Bratislava, Kraj-
ská správa geodézie a kartografie (KSGK) Banská By-
strica a KSG K Košice. Prevádzkovateťom centrálnej
bázy údajov AIS GK je Geodetický a kartografický
ústav (GKÚ) v Bratislave. Povinnosti prevádzkovatel'a
stanovujú §§ 16 až 18 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane
osobných údajov vIS.

Na zabezpečenie koordinácie zavádzania výpočtovej
techniky a jej programového vybaveni a, integrácie AIS
GK s IS štátnej správy a poskytovania informácii z AIS
GK bol a zriadená rezortná Riadiaca skupina pre infor-
matizáciu rezortu SÚGKK, zložená zo zástupcov
SÚGKK, SGK, KSGK, GKÚ a VÚGK. Špecifickú in-
formačnú podporu pre činnosť Riadiacej skupiny pre
informatizáciu a pre SÚGKK zabezpečuje VÚGK.

SGK/KSGK a GKÚ iniciujú a predkladajú návrhy
na riešenie úloh z oblasti informatizácie a zabezpečujú
overovanie a následné prevádzkovanie technických
a programových prostriedkov v rezorte SÚGKK.
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Ďalší rozvoj a budovanie AIS GK bude zosúladené
so schváleným Národným programom informatizácie
SR a zákonom Č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných
údajov IS.

Informatizácia v živote našej spoločnosti nadobúda čo-
raz vačší význam, ktorý si už dávnejšie uvedomujú nie-
len príslušní odborníci a odborné inštitúcie, ale aj štát-
ne orgány. Mnohé objektivne d6vody naznačujú, že in-
formatizáciu treba považovať za jeden z prioritných
smerov rozvoja hospodárstva SR.

Vláda SR v Národnom programe informatizácie
skonkretizovala štátnu politiku v oblasti informatizácie,
ktorá je neoddelitel'nou súčasťou celkovej sociálno-eko-
nomickej stratégie republiky. Úlohou ďalšieho obdobia
bude rozpracovanie a rozvíjanie Národného programu
informatizácie, zabezpečenie jeho inštitucionálnej pod-
pory a financovania realizačných krokov. Uznesením Č.

506/1992 poverila vláda SR zabezpečením týchto úloh
centrálny orgán štátnej správy pre informatizáciu a Ra-
du vlády SR pre informatizáciu. Zároveň uložila čle-
nom vlády a vedúcim ústredných orgánov štátnej sprá-
vy SR uplatňovať vo svojej p6sobnosti Národný pro-
gram informatizácie SR. Prvým predpokladom jeho
uplatňovania v rezorte SÚGKK je jeho zverejnenie ši-
rokej geodetickej a kartografickej verejnosti.

L1TERATÚRA:

[I] Národný program informatizácie SR. Bratislava, Rada vlá-
dy SR pre informatizáciu a Ministerstvo dopravy a spojov
SR Uún] 1992. 39 S.

[2] Koncepcia využiti a počitačov PC na strediskách geodézie
v okresoch Slovenskej republiky. Bratislava, SÚG K 1991.
II s.

[3] VOJTlČKO, O'-'v'ALlŠ, J.: Rozvoj využiti a osobných po-
čÍtačov v rezorte SUGK. Geodetický a kartografický obzor,
38 (80),1992, č. 5, s. 91-96.

[4] GABAJ, L.: Návrh definicie formátu údajov na výmenu in-
formácii v rezorte SUGK [verzi a 1.0 07/92]. I. vydanie.
Bratislava, VÚGK Uúl] 1992.

Do redakcie došlo: 12. 8. 1992

Lektoroval:
Ing. Juraj Vališ, CSc.,

VÚGK v Bratislave

KUBÁČKOVÁ, L.: Nový pohl'ad na meranie skupinou
gravimetrov

ABELOVIČ, J.-JEŽKO, J.: Medzinárodné spojenie
geodetickej porovnávacej základnice Hlohovec

NEUMANN, J.: Základní báze geografických dat Čes-
ké republiky

TOPEX/POSEIDON na oběžné
dráze

V GaKO 1992, Č. 8 jsem o americko-francouzské altimetrické
a oceánologické družici TOPEX/POSEIDON psal jako o pro-
jektu. Mezitím byla družice úspěšně vypuštěna (v létě 1992),
funguje a jeji měřeni se zpracovávají. Považuji za správné za-
staralou informaci doplnit tímto krátkým sdělením.

TOPEX (TOPographic EXperiment)/POSEIDON (Cospa-
rovské identifikačni číslo 1992-052 A) byl vypuštěn 10. 8. 1992
z Kourou (Francouzská Guínea) nosnou raketou ARIANE
42P na dráhu s těmito základní mí parametry: hlavní poloosou
dráhové elipsy 7 711 634 m, sklonem roviny dráhy k rovině
zemského rovníku 66,0435 stupně a excentricitou 0,000544.
Dráha má perígeum blizké ídeálnímu zamrzlému perígeu [6],
a to 97 stupňů se změnou -0,4 stupně/den.

TOPEX je určen především pro sledování rychlosti a směru
oceánských proudů (obrážejí výměnu tepla mezi atmosférou
a oceánem) a pro tento účel je vybaven radiolokačním výško-
měrem (altimetrem) s vnítřní měřickou přesností 2-5 cm (po-
dle stavu vlnění hladiny moře), tab. I. Současně lze výsledky
z Topexu využít pro studium gravitačního pole a tvaru Země,

Tab. 1
Charakteristiky přístrojů na družici TOPEX/POSEIDON

měřická hmot-
přístroj účel pracovní přesnost nost příkon

frekvence ve výšce kg W
cm

americký měření výš- 13,6 GHz 2.4 206 237
dvoufrek- ky nad 5.3 GHz
venční alti- oceánem,
metr rychlosti vě-
TOPEX tru, výšky

vln, iono-
sférické ko-
rekce

francouzský totéž, bez 13.65 2.5 23 49
jednofrek- možnosti ur- GHz
venční altí- čení
metr ionosférické
POSEIDON korekce
retroref1ek- pro sledová- - 2 29 -
tory ní družice

laserovými
radary a pro
určení drá-
hy

radiometr obsah vodní 18.0 GHz 1.2 50 25
páry ve ver- 21.0
tikálním 37.0
směru

DORIS přijímá sig- 401 MHz 5-10 43 21
nály z po- 2.036
zemských GHz
staníc, dop-
plerovská
metoda ur-
čení dráhy

GPS přijímá sig- 1.228 10 28 29
nály z dru- GHz
žic GPS, 1.574
pseudo- GHz
vzdálenosti,
určení drá-
hy
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Ohr. la Schéma družice TOPEX/POSEIDON
Družice hyla zkonstruovaná ve Fairchild S'pace Co.. USA jako
modijikace Multimission Modular Spacecraji. hojné užívané

organizací NASA (např. pro Solar Maximum Missioll a družicI'
LA NDSA TJ. Hmotnost 2 4()() kg.

Americkv altimetr a radiometr dodala APL Johns Hopkins
Univ.. Francie při.lpěla dodáním altimetru POSEIDON.

s)·.llémem DORIS pro un'ení dráhy (kosm ick,l'·i pozem.lkV
segment) a nosnou raketou.
Orientace družice v prostoru:

osa + X ve směru vektoru rvchlosti.
osa + Z ve směru místní vertikálr.

V okamžiku altimetrického měření potřehujeme znát orientaci
družíce v prostoru. Tu charakterizují úhly:

R (roli. kloněni).
P (pitch. klopeni).
Y (raw. zatáčení).

'R=PxY.

geoidu, topograťie oceánů (Sea Surťace Topography, dále
SST) a k přesnému určení drah dalších družic. TOPEX bude
monitorovat (= průběžně sledovat) SST, což je - zjednoduše-
ně řečeno - odchylka hladiny moře (po zavedení určítých ko-
rekci a vlívu slapů) od geoidu. Z GaKO 1992, č. 8 víme, že
smysluplnost měřeni u altimetríckých družíc závisí na přesno-
stí, s jakou umíme určít dráhy těchto družic v radiálním směru
a ta zase na přesnosti, s jakou umíme "modelovat" gravitačni
i negravitační poruchy dráhy (což je záležítost dráhové dyna-
miky družic). Pro TOPEX, díky jeho vysoké dráze a šťastně
zvolenému sklonu, je s použitím modelu gravitačního pole Ze-
mě GEM T3 (NASA GSFC 1992) radiální chyba (ale jen ta)
utlumena pod ± 10 cm (vnější přesnost). K určeni dráhy slouží
koutové odrážeče pro laserová měřeni se Země, samotné alti-
metry, dopplerovský systém DORIS (francouzská, a úspěšněj-
ši, obdob,i německého PRARE), a americký G PS (geodetům
dobře známý) pro sledování družice z družice (TOPEX na niž-
ši dráze je sledován z vyššich drah družic GPS)- vše na dru-
žici, a dále síť pozemských sledovacích stanic (asi 30 DORIS
a II laserových dálkoměrů třeti generace). Za pozorováni a ur-
čování dráhy odpovídá Goddardovo středisko kosmických le-
tů NASA a francouzská "NASA" neboli CNES (Centre'Natio-
nal ďEtudes Spatíales); obě organizace mají dlouhodobou
zkušenost v určováni drah a špičkový software pro daný účel.
Schéma družice vidíme na obr. la a družici "v akci" na

oběžné dráze znázorňuje obr. lb. Solúrni panely jsou jen na
jedné straně, takže tvar družice celkově připominú mouchu
s utrženým křidélkem: není triviúlni dostatečně přesně mode-
lovat tlak slunečniho zářeni, reradiačni eťekty a vliv atmosťé-
rického bržděni na těleso takto exotického tvaru. Orientace
družice v prostoru je tříosú, aktivní (motorky). Charakteristiky
přístrojů uvádí tab. I.
Předpoklúdaná životnost přístrojů na palubě Topexu je

3 -5 let (reserva paliva orientačních motorků družice je na 10
let). Po 5 letech bychom měli dostat zpřesněné mapy topogra-
fie oceánů (měření obsáhne 90°;(1světových oceánů a moři ne-
pokrytých ledem). Z ních se odvozuje dynamika oceánských
proudů a z toho budou odborníci (oceánologové) objasňovat
roli proudů v klimatických změnách (např. anomálii EI Nino).

Obr. Ih Družice TOPEX/POSElDON při měření na oběžné
dráze (malířova představa!.

Zde geodet a drúhový dynamik hraje roli dodavatele dat. Na
ukázku uvúdím SST podle výsledkú dosavadních měření alti-
metríckých misí (obr. 2) a z toho odvozené oceánské proudy
(obr. 3).
Projekt TOPEX/POSEIDON se připravoval nejméně deset

let. Vypuštěním družice TOPEX oslavila NASA a CNES "Spa-
ce Year '92". Při jeho příležitosti se konal "The World Space
Congress" (COSPAR a IAF) v létě 1992 ve Washingtonu.
D. C. a v jeho rámcí byla velkolepú výstava kosmické techno-
logie a za zúsluhy o TOPEX/POSEIDON se ve stánku tomuto
projektu věnovaném udílely medaile. TOPEX/POSElDON je
úzce spjat s mezinúrodnimi programy TOGA (Tropical Ocean
and Global Atmosphere) a WOCE (World Ocean Circulation
Experiment).
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Changes, A long-term strategy. [A Report prepared by the
Future Altimetry Working Group.] Washington, D. c.,
Joint Oceanographic Insts. Incorp. 1992. 75 s.
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Ing. Jaroslav Klokočník. CSc ..
A.I'tronomick,l'·ústav AV éR
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Obr. 2a. b. c, d Topografie mořské hladiny (ssn podle oceánologick('ch (nedružicov('ch) dat. ře.šeni Levitovo (obr, 2a). podle méřeni
z Geosatu (/985~1990. patrně nejlep.ší družicové l'l··sledh). obr. 2b. podle měření ze Seasatu (l'tvrtr()('ní interval v r, 1978). obr. 21'.

a podle nejstarších a nejméně přesn('ch družicovich měření z Geosu-3 (/975). obr.2d. Odpovídá rozvoji do stupně a řádu 15
harmonicUch topogra(ick;J;ch koeficientů (přímá analogie harmonickí'ch geopotenciálních koeficientů pro popis gravitačního pole).

Škála od - 1.8 m do + 1.0 m, Zcela černé oblasti ve vyšších zeměpisn('ch šířkách jsou bez družicovÍ'ch měření. což je urc'eno
sklonem dráhy té které družice,
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Pro výpočet směrníku ze souřadnic bodů na počitačích bylo
odvozeno několik vzorců, které výsledek udávaji přímo v při-
slušném kvadrantu. Jednim z autorů je E. Antes (ZfV 115,
1990, Č. II, s. 455-456), řešící tento problém v intervalu
(-2R;+2R).

Původni Antesův vzorec lze upravit pro výpočet směrníku
v souřadnicové soustavě S-JTSK na tvar:

[ (
L1YAB) ]

(JAn = 2arclg A. _ + Ir p,
LlX'l1J S,tII

Rozsah vzorce (I) je (O; 400 gon), resp. (O: 360°) podle volby
čiselné hodnoty radiánu p. (Pro některé počitače je nutno pro-
gram ošetřit pro při pad S4B = - L1XAB')

Autogramiáda
v Kartografii Praha, a. s.

Patrně poprvé v historii a. s. Kartografie Praha se v redakčnich
mistnostech tohoto kartografického domu pořádala na sklon-
ku uplynulého roku autogramiáda autorů Obrázkové encvklo-
pedie Země Dr. Evy Klimové a výtvarníka Gabriela Filcíka.

Knížka určená pro děti od osmi let je prvnim původním poku-
sem přibližit předmět zeměpisu dětem trochu jínak, než jak to
autoři učebnic zeměpisu dělali dosud. U kartografických děl
bývají tvůrci a odpovědni pracovníci trochu v pozadí a tak
u tohoto trochu netradičního zeměpisu pro děti si ještě připo-
meňme, že odpovědnou redaktorkou encyklopedie byla Ing.
Pavla Tesařiková, technickým redaktorem Ing. Jaroslav Šu!c
apu?likaci lektorovala Ing. Blanka Křiklánová. Nezbývá tedy
nICJIného, než se těšit na další netradiční výrobky z Kartogra-
fie Praha a. s.

Ing. Pelr Skála.
ČÚZK

HUMPHREYS, A. L.: Antique maps and charts (Staré mapy)
Praha, Kartografie Praha, a. s. 1992. V licenci britského nakla-
datelství Studio Editions.

Formát 28 x 31 cm, 141 s. 60 černobílých a 32 barevných repro-
dukcí historických map. Cena 310 Kč včetně daně.
(048) 912.43: 93

Mapy a atlasy se uchovávaly a sbíraly stovky let. Shromažďo-
vali je zvláště lidé se zájmem o historii, umění a dobrodružství,
protože toto všechno lze ve starých mapách nalézt. Z historie
je známo, že mapy obdivovali a milovali panovníci, politikové,
vědci, obchodníci i vojenští odborníci, zkrátka mapy měl rád
každý, kdo v nich uměl čist a měl smysl pro umění.

Ve srovnáni s výzdobou map ze 17. a 18. století se současná
kartografie může jevit jako málo půvabná, i když mnohem
přesnější a podrobnější. V každém případě jsou mapy vždy
praktickou pomůckou mnoha profesí, odráží se v nich úroveň
znalosti lidstva o světě, vztahy mezi národy i různé změny zem-
ského povrchu.

V poslednich letech jsou staré mapy a atlasy nejen předmě-
tem sběratelské vášně, ale i dobrou investicí. To je hledisko
především těch, kteří na starých mapách chtějí vydělat. Pravi
sběratelé však na nich oceňují především jejich uměleckou
hodnotu, ať už jde o mapy ručně kreslené, nebo od konce 15.
století tištěné.

Pro zájemce o historíckou kartografii existuje široká škála
dostupné literatury. Je to jednak literatura, která se zabývil
dávnými metodami mapování a tisku, určená badatelům zabý-
vajícím se technickou stránkou výroby tištěných map. Existuje
i řada prací, které se zaměřují pouze na mapováni určité oblas-
ti, na tvorbu jednotlívých kartografů nebo dokonce i na jed-
notlivé mapy. Mnohé z těchto detailnich prací jsou uvedeny
pouze v nenápadných článcich v novinách a časopisech a je
obtížné je vysledovat, natož přečíst. Nícméně toto ohrovské
množství informací je badatelům k díspozici. Před léty byla si-
tuace jiná. Vydávala se sice mnohá specializovaná periodika.
v podstatě však neexistovaly knihy pro čtenáře s obecnými zá-
jmy, kteří by si eventuálně chtěli prohlédnout zobrazeni sta-
rých map a uspokojit svou zvědavost v oblasti výroby map
v dobách počátku tisku. Mezi prvními vhodnými knihami byla
publikace Artura L. Humphreyse "Staré dekorativní mapy
pevnin a námořní mapy" z roku 1926. Byla vydána jen v I 500
výtiscích.

Od roku 1926 byla mnohokrát různě přetiskována a revido-
vána. Každé nové vvdání - v relativně krátkých časových úse-
cích - se stalo vyhledávanou shěratelskou ·zajimavošti. LCJn-
dýnské nakladatelstvi Bracken Books vydalo znovu Humph-
reysův úvod i většinu reprodukcí, doplnilo sezn'!m literatury
a tím tuto knihu zpřístupnilo dnešni veřejnosti. Ceské vydání
tohoto díla je zase příspěvkem nakladatelstvi Kartografie Pra-
ha českým zájemcům o historickou kartografii. Donedávna by-
lo dílo dosažitelné pouze západnim bibliofilům v knihkupec-
tvích se starými tisky a v katalozich.

Humphreysova kniha je oslavou starých map, zvláště pak
map ze sbírek A. G. Macphersona. Tento muž byl sběratelem
knih i map a členem Society for National Research. Začátkem
tohoto století sestavil jednu z nejpozoruhodnějších sbírek map
a atlasů, která kdy byla v rukou soukromníka. Seznam více než
250 knih a atlasů zahrnuje jeden či více výtisků všech nejdůle-
žitějších tištěných atlasů, které byly vydány od roku 1480. Ob-
sahuje i 20 různých vydání Theatrum Orbis Terrarum od Abra-
hama Ortelia, všeohecně považovaného za prvni tištěný mapo-
vý soubor. Sestavit takovouto sbirku atlasů v současnosti by
sÍce nebylo nemožné, ale bylo by třeba obrovské trpělívosti
a hlavně předpoklad, že všechny jednotlivé svazky budou
k dispozici. Při současných cenách (nemluvě o cenách budou-
cích) by to vyžadovalo obrovské investice - okolo 2 miliónů
liber.

Význam této sbírky je tak veliký, že se stala jádrem skvělé
kolekce atlasů a map Greenwichského námořního muzea.
V roce 1927 byla Macphersonov: sbírka, která obsahuje též
obrazy a kresby s námořními motivy, modely lodí a navigační
pomůcky. nabídnuta k prodeji za 108000 liber. Society for Na-
tional Research vyhlásila v roce 1910 za jeden ze svých hlav-
nich cílů vytvořit národní námořní muzeum. Založení tohoto
muzea až do roku 1934 sice panovník neschválil, ale Sir James
Aird, také člen Society for National Research, pochopí I důleži-
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tost této unikátní sbírky a poskytl na ni v roce 1927 peníze.
Národní námořní muzeum se během několika let stalo největší
knihovnou kartografických materiálů - map, atlasů a globů
na světě. Humphreysův původní úvod obsahuje nejen zajíma-
vé informace o vývoji map do 19. století, ale dokazuje též jeho
vlastní nadšení, pramenící ze stu dí a fondů takovéto sbírky.
Nadšeného obdivovatele map těší pohled na mapy, kterých
používali dávní mořeplavci. Chápe jejich tehdejší problémy
a obtíže, se kterými se setkávali, když pluli do neznáma. Dove-
de si představít, jak předávali své znalosti tvůrcům map
v Evropě, kteří je kreslili, ryli, tiskli, vybarvili a svázali jako
svědectví o tehdy známém světě.
Vztah ke kartografickým památkám se od dvacátých let 20.

století velmí zrněni!. Poznáme to podle počtu publikací pro
sběratele. V době, kdy Macpherson vytvářel svou sbirku, byly
hlavní atlasy vcelku dostupné. Většina knihkupců obchodují-
cích se starými publikacemi o cestování a kartografii z Evropy
a Severní Ameriky vlastnila kvalitní ukázky atlasů, které se
v současnosti na trhu objeví jen zřídka. Tito knihkupci také
měli zásobu volných mapových listů, buď samostatně vyda-
ných, nebo vydaných v atlasu a později vyňatých z vazby.
Dnes se objeví velký atlas na trhu jen málokdy, a to í přes to,
že specializovaní obchodníci s mapami obchodují ve velkém
s mapami pro sběratele í umělce. Nabídka zboží tohoto druhu
je větší a ucelenější, ale mnohé z atlasů za posledních 50 či 60
let byly poškozeny tím, že z nich - pro uspokojení poptávky
- byly vyňaty jednotlivé listy, takže jsou nekompletní a poni-
čené.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA

Výročie 50 rokov:

22. marca 1992 - Ing. Pavol Krar, vedúci Strediska geodézie
(SG) vo Svidníku Krajskej správy geodézie a kartografie v Ko-
šiciach (KSGK). Rodák zo Spišskej Belej (okres Poprad). Po
absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Staveb-
nej fakulte Slovenskej vysokej ~koly technickej v Bratislave
v roku 1966 nastúpil (I. 7.) do Ustavu geodézie a kartografie
v Prešove (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave
a od roku 1973 KSGK), SG v Humennom. Od I. 5. 1969 do
31.8. 1972 vykonával funkciu zástupcu vedúceho SG vo Vra-
nove nad Topl'ou. Od I. 9. 1972 dodnes je vedúcim SG vo
Svidníku. Je skúseným odborní kom v oblasti evidencie nehnu-
tel'ností a pričinil sa významnou mierou o zavedenie nových
pracovných postup ov na pracovisku. V rokoch 1985 až 1990
pósobil ako expert pre práce súvisiace s tvorbou národného
katastra v Kubánskom ústave geodézie a kartografie v Havane.

2. júla 1992 - Ing. Jan Pecuch, vedúci Strediska geodézie (SG)
v Bardejove Krajskej správy geodézie a kartografie v Koši-
ciach. Narodil sa v Stebníckej Hute (okres Bardejov). Po skon-
čení odboru banského meračstva na Baníckej fakulte Vysokej
školy technickej v Košiciach v roku 1967 pracoval ako banský
merač v Slovenských magnezitových závodoch Košice. Do re-
zortu geodézie a kartografie prišiel I. I. 1969, a to do Oblastné-
ho ústavu geodézie v Bratislave, SG Prešov. Od I. I. 1973 do
31. 10. 1988 vykonával funkciu vedúceho oddielu prevádzky
konštrukčnej Geodézie, n. p., Prešov. Vedúcim SG v Bardejove
je od I. II. 1988.

6. októbra 1992 - Ing. Michal Kolesár, vedúci Strediska geo-
dézie (SG) vo Vranove nad Topl'ou Krajskej správy geodézie
a kartografie v Košiciach (KSGK). Rodák z Kalše (okres Koši-
ce-vidiek). Po absolvovaní odboru zememeračského inžinier-
stva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej škol v tech-

nickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1966 nastúpil do Ustavu
geodézie a kartografie v Prešove, SG v Rožňave .- detašované
pracovisko v Revúcej. Na tomto pracovisku pósobil, najma
v oblasti evidencie nehnutel'ností (EN), do 31. 12. 1972. Od I.
I. 1973 bol vymenovaný za vedúceho SG vo Vranove nad To-
pl'ou a v tejto funkcii pósobi dodnes, kde využíva svoje skúse-
nosti v EN. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh post-
graduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na SvF
SVŠT. Ako absolvent ročného kurzu automatizácia samočin-
nými počítačmi aktívne pósobi pri zavádzani výpočtovej tech-
niky v SG KSGK Košice.

24. října 1992 - RNDr. Eduard Muřický, vedoucí Střediska
dálkového průzkumu Země (SDPZ) Zeměměřického ústavu,
Praha. Narodil se v Praze. Absoloval pedagogickou i přírodo-
vědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vždy obor geografie -
biologie. První pracovni zkušenosti získal jako učitel a později
odborný pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
V roce 1979 nastoupil do Střediska dálkového průzkumu ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografic-
kém, které bylo zřízeno nedlouho předtím. Brzy se stal jeho vý-
znamným výzkumným pracovníkem. Jeho bohatá zkušenost
v oboru bíogeografie a geomorfologie výrazně přispěly
k úspěšnému řešení dvou pětiletých úkolů státního plánu tech-
nického rozvoje v oblasti aplikací metod dálkového průzkumu
ve vybraných oborech národního hospodářství se zaměřením
na jejích ekologické aspekty. V r. 1986 se stal zástupcem ve-
doucího SDPZ a r. 1990 jeho vedoucím. V letošním roce se ak-
tivně účastní přípravných prací na tvorbě Základní báze geo-
grafických dat, budované v Zeměměřickém ústavu. V součas-
nosti, kdy dochází k výraznému přehodnocení významu metod
DPZ v rámci resortu geodézie a kartografie, lze předpokládat,
že jubilant uvážlivým řešením různých konfliktních situací
podstatně přispěje ke stabilízaci a rozvoji SDPZ.

14. listopadu 1992 - Ing. Jiří Provázel', vedoucí provozu trí-
angulace v Zeměměři~kém ústavu (ZU), Praha. Po maturitě
a po roční praxi ve VUGTK byl doporučen k řádnému studiu
na oboru geodézie a kartografie (GaK) FSv ČVUT; během stu-
dia byl 3 roky pomocnou vědeckou silou na katedře vyšši geo-
dézie a absolvoval s vyznamenáním obor geodetická astrono-
mie. Během roční vojenské služby byl asistentem na katedře
ge9dézie na VA Brno. Od r. 1~66 (s přerušením 1974-1981 -
CUGK) až dosud pracuje v ZU. Měřické a výpočetní práce ko-
nal postupně na úrovni vedoucího polní čety až po vedoucího
provozu; zúčastnil se mj. též měření základny kosmické trian-
gulace. Významný je jeho podíl na testovacím vyrovnání astro-
nomicko-geodetické sítě (AGS) a přípravě čs. dat pro meziná-
rodni vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sitě
(JAGS), kterého se posléze zúčastnil jako člen mezinárodni ko-
mise geodetických služeb pro vyrovnání JAGS. V současné do-
bě řídí a aktivně se podíli na zapojení čs. geodetických základ-
dů do Evropy, pracích v rámci EUREF (European reference
frame), novém zaměření O. řádu ČSAGS a dalších pracích ko-
naných metodami GPS. Je členem komise pro státní závěrečné
zkoušky na oboru GaK FSv ČVUT v Praze. Při odborné a řidí-
cí práci uplatňuje své značné teoretické znalosti a zejména vše-
stranné praktické zkušenosti.

Výročí 60 let:

22. ledna 1993 - Ing. Jindřich Rozporka, vedoucí provozu ma-
pování Gedetické a kartografícké správy, Liberec. Po studiích
nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liber··
ci. Jeho odborná zdatnost a organizační schopnosti ho přive-
dly jako experta na Kubu, kde se zúčastnil jak prací měřic-
kých, tak i organizačních. Byl poradcem ředitele Kubánského
ústavu geodézie a kartografie při bud<2vání katastru a mapová-
ní. Veřejně byl činný v odborech a v Ceskoslovenské vědecko-
technické společnosti.

16. března 1993 - Ing. Marie Matzkeová, vedoucí pracovníce
fotogrammetrického oddílu Geodézie, Brno. Zeměměřické stu-
dium absolvovala na Vojenské akademii v Brně; v r. 1956 na-
stoupíla do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně
a většinu své praktické činnosti věnovala využijí fotogramme-
trie v zeměměřické praxi. Veřejně působila v Ceskoslovenské
vědeckotechnické společnosti jako členka výboru odborné
skupiny fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Její
práce odborná i veřejná byla vždy uznávána a vysoce hodno-
cena.
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Výročí 65 let:

28. listopadu 1992 - Ing. Josef Pukl. Brněnský rodák, absol-
voval reálné gymnázium, pak studoval obor geodézie na Vyso-
ké škole technické v Brně a studium ukončil na Slovenské vy-
soké škole technické v Bratislavě v r. 1953. Po dvouleté praxi
u Vojenského projektového ústavu v Brně pracoval 35 let v br-
něnské Geodézii, od r. 1971 jako vedoucí provozu mapováni.
Pod jeho vedením bylo u Geodézie Brno mapování ve velkých
měřítkách plně rozvinuto s využitim moderní přístrojové tech-
niky i moderních metod, které vždy prosazoval. Jako dlouhole-
tý předseda odborné skupiny mapování Československé vě-
deckotechnické společnosti byl iniciátorem i garantem mnoha
odborných seminářů a jiných odborných akcí, které se setkáva-
ly s velkým zájmem geodetů z celého Československa. Byl také
členem komise pro státni závěrečné zkoušky na stavební fakul-
tě Vysokého účení technického v Brně. I po odchodu do dů-
chodu v roce 1990 vypomáhá při mapování své milované jižní
Moravy.
9. ledna 1993 - Ing. František Klimecký, dlouholetý vedoucí
fotogrammetrického oddílu Geodézie Brno, o jehož vybudová-
ni měl značné zásluhy. Oddíl pod jeho vede nim dosáhl výbor-
ným výsledků jak při mapování, tak i při speciálních fotogram-
metrických pracích. Jeho práce byla vždy po zásluze vysoko
hodnocena.
18. ledna 1993 - Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc., dřívější
vedoucí katedry mapování a kartografie stavební fakulty
ČVUT v Praze a její proděkan. Po studiích na ČVUT nastoupil
pedagogickou dráhu jako asistent u prof. Fialy. Věnoval se
z počátku otázkám matematické kartografie a později výpočet-
ní technice. V r. 1970 byl jmenován "Zasloužilým učitelem",
v r. 1981 obhájil doktorskou disertační práci "Metodika no-
vých kartografických zobrazení a jejich optimalizace". Jeho
publikační činnost je bohatá. Byl členem mnoha vědeckých
a odborných instituci.
30. ledna 1993 - Ing. Slavoj Kádner, CSc., hlavní geodeUede-
rálního ministerstva dopravy. Po skončení studií na CVUT
v Praze nastoupil do měřické služby Československých stát-
ních drah a v tomto resortu setrval až do odchodu do důchdu.
Jeho vysoká odbornost, důslednost a odpovědnost jej nakonec
přivedly až do funkce hlavního geodeta. Významná byla jeho
veřejná činnost v Československé vědeckotechnické společno-
sti, kde byl dlouhou dobu členem ústředního výboru spokčno-
sti pro geodézii a kartografii. Velmi významně se v soU/;asné
době angažuje ve spolkové činnosti při vytváření Komory in-
ženýrů geodetů a kartografů.
9. února 1993 - Ing. František Šilar, CSc., dlouholetý význač-
ný Qracovnik resortu geodézie a kartografie. Již za dob studii
na CVUT v Praze projevoval svoji vědeckou erudici a v praxi
pak zasáhl do řady oborů zeměměřické činnosti. V r. 1964 byl
povolán do Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického v Praze a v r. 1973 byl jmenován hlavním ge-
odetem pražského metra. Bohatá byla jeho činnost publikační,
která čítá přes 50 článků a pojednání (kromě řady výzkumných
zpráva studií). Jeho práce, vyznačující se vždy vysokou odbor-
ností, byla odměněna mnoha uznáními a vyznamenáními, prá-
vě tak, jako i jeho veřejná práce pro obec pražskou a v Česko-
slovenské vědeckotechnické společností.
26. února 1993 - Ing. Jiří Sedlák, vedoucí střediska geodézie
v Blansku. Vystudoval lesni inženýrství na Vysoké škole země-
dělské v Brně. Dlouholetou měřickou praxí získal bohaté geo-
detické zkušenosti. Zaměření jeho vysokoškolského studia mu
v mnohém usnadňovalo správné rozhodování v potřebách
střediska. Jeho bohatá veřejná činnost v řadě oborů byla vyso-
ce hodnocena.

Výročie 70 rokov:

I. januára 1993 - Ing. Ján Škoda. Rodák z Kútov (okres Seni-
ca). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore
špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave nastúpil v roku 1948 do Poverenictva techniky, kde vyko-
nával stavebno-meračské práce. V roku 1949 prechádza do ze-
mem:r~čského ?ddelenia technického referátu KNV v Banskej
Bystncl. Po_ vzmku rezortu geodézie a kartografie v roku 1954
prešiel do Ziliny, ktorej zostal verný dodnes. Pracoval v Ob-
lastnom ústave geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav
geodézie a kartografie) ako vedúci čaty, oddielu, prevádzky
a v ďalších vedúcich funkciách na úsek prípravy výroby a plá-

novania. V rokoch 1961 až 1966 absolvoval Fakultu národo-
hospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Brati-
slave a získal druhý titul - ekonomický inžinier. Od roku
1968 až do odchodu do dóchodku, t.j. do 31. 12. 1986 vykoná-
val funkciu ekonomického námestníka riaditel'a Inžinierskej
geodézie, n.p., Bratislava - závod Žilina a od roku 1973 Geo-
dézie, n.p., Zilina. Popri spomenutej aktivite externe vyučoval
na Strednej priemyselnej škole stavebnej geodetické predmety.
Je nositel'om rezortných vyznamenani.
10. januára 1993 - Ing. Ondrej Michalko. Narodil se v podta-
transkej obci Važec (okres Liptovský Mikuláš). Zememeračské
inžinerstvo skončil 25. 6. 1948 na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave s vyznamena-
ním. I. 7. 1948 nastúpil do Fotogrametrického ústavu pre Slo-
vensko v Bratislave ako fotogrameter. V tejto odbornosti póso-
bil aj počas základnej vojenskej služby vo Vojenskom zemepis-
nom ústave v Prahe. Po jej skončení pracoval ako vedúci foto-
grametrickej smeny a neskór (1953 až 1955) ako organizátor
a vedúci detašovanej kartografickej zložky Slovenského zeme-
meračského a kartografického ústavu v Modre-Harmónii. Od
roku 1956 je poverovaný zodpovednými hospodárskymi funk-
ciami, pričom je charakteristické, že mu boli zverované také
úseky, ktoré vyžadovali budovanie a tvorenie: hlavný inžinier
Geodetického, topografického a kart()grafického ústavu (od I.
I. 1957 Geodetického ústavu - GU) v Bratislave (1956 až
1958), námestnik predsedu Správy g~odézie a kartografie na
Slovensku (1958 až 1959), riaditel' GU (1959 až 1965), z toho
v rokoch 19_62 až 1964 riaditel' Ústavu geodézie a kartografie
v Prešove. Dalej riaditel' celoštátneho Kartografického a geo-
detického fondu v Bratislave (1966 až 1967) a po vzniku národ-
ných podnikov v rezorte geodézie a kartografie v roku 1968
riaditel' Inžinierskej geodézie, n.p., Bratislava. Od 6. 2. 1969 do
30. 6. 1989, t.j. do odchodu do dóchodku, bol vo funkcii pred-
sedu Slovenského úradu geodézie a kat10grafie (SÚGK). V ro-
k~ 1969 získal druhý titul ekonomický inžinier. Ako predseda
SUGK sa osobitne angažoval za dobudovanie mapového fon-
du máp vel'kých mierok na Slovensku do roku 1985. VeFkú sta-
rostlivosť venoval zavádzaniu automatizácie a progresívnych
technológií v organizáciách rezortu a investičnej výstavbe. vý-
sledky jeho starostlivosti o rozvoj vedeckej a výskumnej čin-
nosti v rezorte majú konkrétny prejav v zriadení Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Je publikačne čin-
ný. Za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie a za organizač-
né vybudovanie rezortu SÚGK mu bol i udelené mnohé vyzna-
menania.
16. ledna 1993 - Ing. Vladislav Pospíšil, v činné službě tech-
nický náměstek Geodézie Pardubice. Svoji celoživotní odbor-
nou činnost věnoval, s pílí a odpovědností, resortu ...geodézie
a kartografie. Veřejně pracQval v obecní správě v Ziželicích
a v Československé vědeckotechnické společnosti v krajském
výboru odborné skupiny. Jeho práce odborná i veřejná byla
ohodnocena několika vyznamenáními.
12. února 1993 - Ing. Vladimír Vahala, DrSc., v činné službě
ředitel Geografického ústavu (GÚ) ČSAV v Brně, v létech
1969-1978 náčelník topografické služby Čsl. armády. Po stu-
diích na střední škole prošel ve válečných letech mnoha stupni
zeměměřické praxe. Po skončení základní vojenské služby v r.
1949 nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze.
V r. 1953-1958 absolvoval Vojenskou akademii - obor geo-
detický v Brně. V r. 1960-! 978 pracoval na ministerstvu obra-
ny v topografickém oddělení, od r. 1969 jako náčelník. Obo-
rem jeho zájmu byly geodetické sítě a jejich transformace v šir-
šim rozsahu. V r. 1971 obhájil kandidátskou a v r. 1981 doktor-
skou disertační práci. 1;'0 odchodu z činné služby byl r. 1978
jmenován ředitelem GU. Byl odpovědným redaktorem Vojen-
ského zeměpisného atlasu a členem četných vědeckých a od-
borných instituci. Za svoji práci obdržel mnohá vyznamenáni.

25. února 1993 - Ing. Radim Kudělásek CSc., významný čsl.
fotogrammetrický pracovník. Vystudoval Vysokou školu tech-
nickou v Brně v r. 1949 a po absolvováni základní vojenské
služby vstoupil do aktivní služby v Čsl. armádě. V r. 1953 byl
povolán na Vojenskou akademii v Brně, kde působil jako pe-
dagog-učitel fotogrammetrie dlouhá léta. Fotogrammetrii vě-
noval celou svoji pedagogickou i vědeckou činnost. V r. 1961
obhájil kandidátskou disertační práci. Významná byla jeho ve-
ř~ná činnost v Československé vědeckotechnické společnosti
(CSVTS). Zasloužil se o vznik společnosti pro geodézii a karto-
grafii, byl členem a předsedou Krajského výboru, později čle-
nem předsednictva ústředniho výboru této společnosti a jejím
úřadujícím předsedou. Byl členem Čsl. fotogrammetrického
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komitétu a jeho vědeckým tajemníkem. Zastupoval Českoslo-
vensko na mnoha kongresech Mezinárodni společnosti pro fo-
togrammetrii a dálkový průzkum Země. Jeho práce v armádě
i v ČSVTS byla ohodnocena řadou vyvznamenání a čestných
uznání.
16. marca 1993 Ing. Štefan Fekiač. Narodil sa v Kriváni (okres
Zvolen). Od skončenia zememeračského inžinierstva na odbo-
re špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave v roku 1946 nepretržite pracoval v štátnej zememerač-
skej službe. Najskár pracoval v Inšpektoráte katastrálneho vy-
meriavania v Martine (1946 až 1948). V roku 1950 prišiel do
Bratislavy, kde pracoval do 30. 9. 1991. Pásobil v Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, to-
pografickom a kartografickom ústave, v Geodetickom ústave,
v Ustave geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n.p.
a od roku 1973 v Geodézii, n.p. a š.p. Vďaka svojim vynikajú-
cim organizačným schopnostiam prešiel postupne od vedúce-
ho čaty cez vedúceho oddielu, prevádzky, hlavného inžiniera,
zástupcu a námestníka riaditel'a po riaditel'a. Funkciu riadite-
ľa vykonával nepretržite od I. I. 1969 do 31. 12. 1987. Pod je-
ho vedením Geodézia, n.p., Bratislava sa zaradila medzi po-
predné podniky rezortu. Nemožno nespomenúf jeho aktivnu
činnosf vo vedecko-technickej spoločnosti. Od I. I. 1988 do
30. 6. 1991 odovzdával svoje bohaté skúsenosti vo funkcii ve-
dúceho útvaru riadenia výroby Geodézie, n.p. a do 30. 9. 1991
pracoval na skrátený pracovný úviizok. Je nositel'om mnohých
vyznamenaní.

Výročí 80 let:
23. ledna 1993 - Ing. Arnošt Poláček, dlouholetý pracovník
Geodézie Brno, vedoucí oddělení projekce a přípravy výroby.
V této funkci mohl plně uplatnit bohaté zkušenosti z oblasti
mapování a inženýrské geodézie. Patřil mezi obětové a pečlivé
pracovniky; přes své zdravotní potíže nikdy nedbal na obtíž-
nost a časovou náročnost řešení úkolů. Byl obětavým organizá-
torem vědecko-technických akcí Československé vědeckotech-
nické společnosti, např. Burzy technických zlepšeni i dalších.
Jeho práce byla všemi velmi vážena.
25. ledna 1993 - Ing. Jan Otisk, vedoucí oddělení technické
kontroly Geodézie Brno. V přechodném období, po r. 1968,
byl do r. 1972 ředitelem výrobního úseku Inženýrské geodézie
Brno. Svojí důsledností a přesnosti přispíval vždy k dobrým
výsledkům podniku. Záslužná byla jeho odbojová činnost, za
okupace byl vězněn a bojoval jako partyzán. Za tuto činnost
byl po zásluze vyznamenán.
7. února 1993 - Ing. Antonín Reigl, vedoucí dislokovaného
pracoviště střediska geodézie Brno-venkov v Rosicích. Prošel
mnoha odbornými funkcemi na Oblastním ústavu geodézie
a kartografie Brno, čimž získal dobrou praxi pro práci na stře-
disku. Bohatá byla jeho činnost ve veřejné správě a v tělový-
chově, ohodnocená mnoha diplomy, medailemi a čestnými
uznánimi.
7. března 1993 - Ing. František Procházka, první ředitel střed-
ní průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Vystudoval
profesuru matematiky a deskriptivní geometrie na UK v Praze
a své vzdělání si později rozšiřil studiem zeměměřického inže-
nýrství na ČVUT v Praze. V r. 1937-1946 vyučoval na SPŠ
strojní a na reálce v Praze-Žižkově. Pro své vynikající pedago-
gické výsledky byl v r. 1946 povolán na ministerstvo školství.
V r. 1951 mu je svěřen úkol vybudovat SPŠZ. Tento úkol, díky
svým pedagogickým a organizačním schopnostem, úspěšně
zvládl s poměrně malým kolektivem spolupracovníků. V krát-
ké době se mu podařílo vybudovat školu dobré úrovně, zajiště-
nou dobře i materiálně. Přestože byl přísný a náročný na spo-
lupracovníky í žáky, jeho nezištnost, obětavost a srdečné
i upřímné jednáni mu získaly všeobecnou oblibu. Jeho pracov-
ní výsledky byly po zásluze příznivě oceňovány.
II. března 19.93- Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc., vědecký
pracovník VUGTK v Praze, docent Vysokého učení technické-
ho (VUT) v Brně. Po studiích na Vysoké škole technické v Br-
ně pracoval dlouhou dobu u katastrální měřické služby. Svý-
mi, na vysoké odborné úrovni zpracovanými články, na sebe
upozornil a v r. 1954 byl povolán do tehdy se zakládajícího
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického v Praze. Jeho rozsáhlá odborná a vědecká činnost bvla
zaměřena na automatizaci zeměměřických prací v celém roz"sa-
hu oboru. Mnoho úsilí věnoval prosazování racionálních po-
stupů a technologií na střediscích geodézie. V r. 1974 přešel na
katedru geodézie stavební fakulty VUT Brno. Byl jmenován

docentem a přednášel předměty - programování, automatiza-
ce výpočtů, mapování a evidenci nemovitostí. Velmi rozsáhlá
byla jeho publikační činnost. Jeho výzkumná činnost byla oce-
něna vyznamenánim "Za vynikající práci".

Blahopřejeme!

Z dalších výročí připomínáme:
5. ledna 1643 - před 350 lety se ve Woolstorphe (hrabství Lin-
coln) v Anglii narodil Isaac Newton, profesor na universitě
v Cambridgi. Byl matematikem, fyzikem a astronomem, zakla-
datelem klasické mechaniky. Matematicky formuloval gravi-
tačni zákon a odvodil zákony pohybu planet. Zkonstruoval
první zrcadlový dalekohled a zkoumal interferenční jevy. V r.
1686 vydal své nejznámější dílo "Philosophiae naturalis princi-
pia mathematica". Byl členem londýnské Královské vědecké
společnosti. Zemřel 31. března 1727 v Londýně.
21. ledna 1913 - před 80 lety se narodil ve Vejprnicích
u Plzně Ing. František Štorkán, dlouholetý výkonný a vedouci
redaktor našeho odborného časopisu. Jako skoro všichni jeho
současníci začínal odbornou zeměměřickou praxi u katastrální
měřické služby. Jeho bohaté zkušenosti a zodpovědná práce
byly využity v řadě vedoucích funkcí na Českém úřadě geode-
tickém a kartografickém a Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém. Tím získal dobré předpokla-
dy k práci redaktora. V této funkci se zasloužilo dobrou úro-
veň časopisu. Z jeho četné publikačni činnosti uveďme ale-
spoň "Kartografické tabulky" vydané v SNTL. Zemřel v Praze
II. prosince 1985.
24. ledna 1893 - před 100 lety se narodil v Praze lng. Jaroslav
Payer, honorovaný docent zeměměřické fakulty CVUT v Pra-
ze, vedoucí zeměměřického oddělení Stavby dálnic. Po stu-
diích na ČVUT v Praze nastoupil k vojenské technické službě,
kde dosáhl hodnosti majora stavební služby. Své zkušenosti
z projektování a stavby dálníc plně uplatnil v přednáškách
"Výstavba komunikací" a "Základy dopravního stavitelství"
pro posluchače zeměměřického inženýrství. Z těchto oborů
zpracoval i učební texty. Přednášky doplnil výborně zorgani-
zovanými praktickými cvičeními, věnovanými vytyčování lini-
ových staveb. Aktivně se zúčastňoval práce ve Spolku čs. ze-
měměřičů, v geodetické a kartografické sekci přátel Národní-
ho technického muzea a později Společnosti pro historii věd
a techniky při ČSAV. Byl jedním z nezištných, pilných a pečlí-
vých zeměměřičů starého ražení. Zemřel v Praze 18. března
1975.
2. února 1908 - před 85. lety se v Praskolesich u Plzně narodil
Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl, profesor geosJézie na směru
geodézie a kartografie stavební fakulty (FSv) CVUT v Praze.
Jako většina jeho současníků začinal svoji praktickou dráhu
u katastrální měřické služby na Slovensku. Později, v r. 1939
přešel do triangulační kanceláře ministerstva financí a v r.
1943 do podniku ČKD Praha. Zde se již plně věnoval oboru
inženýrská geodézie, který pak od r. 1952 přednášel externě na
ČVUT a Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislavě. V té
době pracoval již ve Výzkumném ústavu geodetickém, topo-
grafickém a kartografickém. V r. 1958 byl jmenován docentem
na ČVUT a přešel na školu jako pedagog. V r. 1961 byl jmeno-
ván řádným profesorem. Zastával akademické funkce vedoucí-
ho katedry a proděkana pro vědu a výzkum na FSv. Bohatá
byla jeho činnost publikační, čitající přes 100 titulů. Stejně bo-
hatá byla i jeho činnost veřejná v Ceskoslovenské vědecko-
technické společnosti; působil rovněž jako president VI. Ko-
mise FIG v r. 1968-1971. Zemřel v Praze 5. dubna 1986.
26. a 27. februára 1953 - pred 40 rokmi sa konal v Prahe celo-
štátny (česko-slovenský) zememeračský aktív zástupcov najdá-
ležitejších pracovisk a vysokých škál, na ktorom bol i vytýčené
perspektívy zememeračskej služby a odporúčané jej sústrede-
nie do samostatného rezortu.
29. února 1928 - před 65 lety se narodil v Plzni Ing. Zdeněk
Vrběcký, odborný asistent katedry mapování a kartografie, ve-
doucí laboratoře kartoreprodukce stavební fakultě ČVUT
v Praze. Po studiích zeměměřického inženýrství na ČVUT pra-
coval delší dobu u Geologického průzkumu v Plzni. V r. 1961
přichází na vysokou školu a od počátku se věnuje otázkám re-
produkční techniky. Vybudoval na katedře vzorné pracoviště
mikrofilmové techniky. Jeho publikační činnost, řada článků
a učební texty byly věnovány tomuto oboru. Zemřel tragicky
25. května 1992.

1993/87



Geodetický a kartografický obzor
88 ročnik 39/81, 1993, číslo 4

Kartographische Nachrichten, 1992, č. 5
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ANTIQUE MAPS AND CHARTS

KART@GRAFIE PRAHA
vydala reprezentativní publikaci v licenci britského nakladatetství Studio Editions.
zajímavá textová část seznamuje s tvorbou map ód pravěku po současnost, těžíštěm
publikace jsou barevné a černobílé reprodukce map 16.-18. století.
Kniha, která by neměla chybět v knihovně žádného milovníka a~sběratete map.

Cena včetně daně 310,- Kč.

Objednávky přijímá:

KARTOGRAFIE PRAHA a. s.
prodejna map
Fr. Křížka 1, 170 30 Praha 7, tel. 02/375541 I. 28

Sleva pro čtenáře GaKO!

Připojíte-Ii ke své objednávce tento inzerát, poskytneme vám slevu 25%.
Cena knihy bude tedy pouhých 233,- Kč.



Odkali§tě popí/ku elektrárny Mělník

F%: Ing. Mí/an Pařík, Zeměměřícký ústav. Praha

Geodetický a kartografický obzor nabízí všem podnikům, akciovým
společnostem, družstvům a soukromým podnikatelům tiskovou plochu časopisu

pro

Inzerce a reklama Vám napomůže řešit
- orientaci na nový výrobní program
- modernizaci přístrojového a výpočetního parku
- získání nových atraktivních zakázek
- odprodej již přebytečných strojů, přístrojů, zařízení a pomůcek
- problémy s odbytem a nepřiměřeným stavem zásob

Geodetický a kartografický obzor je distribuován do všech částí ČR a SR i do
zahraničí. Využijte proto stránky našeho časopisu k Vašemu prospěchu

Redakce Geodetického a kartografického obzoru, Zeměměřický ústav, Kostelni 42, 170 00 Praha 7, 1i" 37 45 56

Slovenská redakcia: VÚGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava, "i: 29 60 41
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