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npoeKT YTO'lHeHH" Koop~HHaTHoií CHCTeMbl S-JTSK

feO~e311'1eCK1II1 11KapTorpaqll1'1ecKHll 0630P, 39, 1993,
NQ 2, CTp. 23-28, 2 pHC., JJHT. 18
KOOp.L\HHaTHble CHCTeMbI Ha TeppHTOpl1H YC<1>P, He-
ypaBHoBeweHHOCTb Me)K.L\ype3YJJbTaTaMI1 COBpeMeH-
HblX H3MepeHI1ll 11YCTepeBwell, He.L\OCTaTO'lHOTO'lHOll,
S-JTSK. flpoeKT YTo'lHeHI15I S-JTSK .L\OypOBH5I TO'lHO-
CTI1 S-42/83, npe.L\JJaraeMblll MeTO.L\,UH<ppoBble 3Ha'le-
HI15I.L\JJ5IpaC'IeTa nonpaBoK H npaKTH'IeCKHe nOCJJe.L\CT-
BH5I.)l,aJJbHellWee npe.L\nOJJaraeMOe pa3BHTHe B YC<1>P
H B EBpone.

528.338: 528.088,3 (437)
I1H)l,PA, )l"

BKJla~ B YTO'lHeHHe KOOp.L\HHaTHOií CHCTeMbl S-JTSK

feO.L\e311'1eCKHllH KapTorpa<pH'IeCKHll 0630P, 39, 1993,
NQ 2, CTp, 28-34, 6 pl1c., 2 Ta6., JJHT. 9

flo.L\po6Hblll aHaJ1H3 npoeKTa UH<pPOBOro YTo'lHeHH5I
KOOp.L\HHaTHOll CHCTecvlbl S-JTSK. XapaKTepHcTHKH
YTo'lHeHHoll CHCTe\lbl .L\JJ5Irpa)K.L\aHCKOro HcnO,lb30Ba-
HH5IH ee cpaBHeHHe C S-JTSK. HeKoTopble KOCBeHHble
nOKa3aTe,~H Ka'leCTBa S-JTSK.

528.486
rOHY, T.

MO~eJlb pelUeHH" OCHOBHblX 3a.L\a'l pal6HBKH

feO.L\e3H'IeCKHll H KapTorpa<pH'IeCKHll 0630P, 39, 1993,
NQ 2, CTp. 34-36, 2 pHC., 1 Ta6., JJHT. 7
<1>0PMY,lHpoBKa OCHOBHOll3ana'lH pa36HBKH H CVlO.L\eJJH
ee oWH6oK. MO.L\eJJb peWeHH5I 3a.L\a'lH onpe.L\eJJeHH5I
3JJeMeHTOB H npouecca pa36HBKH. Cnoco6bl onpeneJJe-
HH5I3J1eMeHTOBKOBapHaHTHoll cvlaTpHUbI BeJJH'IHHpa3-
6HBKH.

Pro příští GaKO připravujeme:
KARSKÝ, G.: K otázce společného užití GPS při-
jímačů TRIMBLE A GEOTRACER v síti nulté-
ho řádu

ŠUITI, J.: Deformačné merania s vornými stano-
viskami

SEDLÁK, V.-HAVLlCE, K.: Časový faktor pri
vytváraní poklesov na hnedouherných ložiskách
a perspektívne možnosti geodetických meraní pre
modelovanie poklesových kotlín
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Návrh zpřesnění
souřadnicového systému S-JTSK

Československo má jednu z nejpřesnějších astronomíc-
ko-geodetíckých sítí (AGS) na světě; vzhledem ke spe-
cifickému vývoji však byla tato AGS použita dosud
pouze pro vojenské souřadnicové systémy S-42
a S-42/83, zatímco v civilní geodézii přežívá zastaralý
S-JTSK, jehož rozměry a orientace pocházejí z měření
2. poloviny minulého století. Tento paradox vede ke
komplikacím a problémům, jejichž správné řešení je
možné pouze se znalostí nejen historie, ale především
současného procesu vývoje souřadnicových systémů.
Geodetické referenční systémy globální, kontinentál-

ní a národní jsou dnes díky družicové geodézii provázá-
ny tak, že dochází k bezprostřední konfrontaci např.
lokální sítě, zaměřené metodou GPS (Global Positio-
ning System) v globálním systému World Geodetic Sy-
stem· (WGS-84), se zastaralým terestrickým systémem
národním (S-JTSK). Znalost obojího je tedy předpokla-
dem správné aplikace zejména družicových metod, je-
jichž zavádění do praxe začíná být vskutku masové. Dí-
ky politickému vývoji odpadly navíc naše vnitřní pro-
blémy utajování a odpadly též, alespoň pro geodézii,
hraníce mezi státy. I když budou ještě po mnoho let
přetrvávat jistá národní specifika, globální charakter
problémů geodetických systémů a technologie geodetic-
kých měření a jejich zpracování bude postupně převlá-
dat.
Přesto, že bylo zejména v poslední době o této pro-

blematice poměrně hodně publikováno, přetrvávají
v širší odborné veřejnosti nejasnosti, které by mohly
vést ke zkreslenému posuzování některých problémů,
spojených se zaváděním nové technologie při určování
polohy bodů. Proto je v článku uvedeno několik zá-
kladních informací, bez kterých by další výklad nebyl
možný. Činím tak s vědomím, že se v některých částech
budu opakovat s [II a 12].
Hlavním účelem článku je však uvést návrh na zpře-

snění - dosud v civilních složkách národního hospo-
dářství užívaného - S-JTS K tak, aby v něm bylo mož-
no bez problémů řešit veškeré úlohy, spojené s novou
technologií (GPS aj.).

Na území ČSFR jsou, jak známo, tČ. užívány tyto sou-
řadnicové systémy (viz též [12]):
S-JTSK, používající mj. Besselův elipsoid, Křováko-

vo zobrazení (konformní kuželové zobrazení v obecné
poloze),
S-52, používající mj. Krasovského elipsoid, Gausso-

vo zobrazení - předběžný a přibližný systém (jen na
některých starších topografických mapách),

doc. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv tVUT v Praze

S-42, používající mj. Krasovského elips~id, Gausso-
vo zobrazení - přesnější systém na bázi Cs. AGS, vy-
rovnané mezinárodně v r. 1956-58,
S-42/83, používající mj. Krasovského elipsoid, Gaus-

sovo zobrazení - zatím nejpřesnější systém na bázi
zpřesněné ČS. AGS, vyrovnané mezinárodně jako sou-
část Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS) v r.
1983; zřejmě poslední souřadnicový systém na bázi
pouze terestrických měření. Souhrnnou informaci
o vzniku a vlastnostech tohoto systému podává [18].
Byla tedy vyrovnaná JAGS nejkvalitnějším základem

pro zpřesnění čs. souřadnicového systému: do sítě da-
ných 128 bodů byly vyrovnány a transformovány všech-
ny další polohově určené body způsobem popsaným
v [7, 10]. Vytvořením S-42/83 pro všechny polohově ur-
čené body jsou tedy dány předpoklady pro vytvoření
nového přesného systému pro běžnou technickou potře-
bu ~ viz [7, 8].

Poznámka: Pro techníckou síť S-JTSK, dosud celostátně uží-
vanou, nebylo dosud nic použito z měření ČS. AGS, tedy také
nic z S-42 nebo z S-42/83. V důsledku toho dosahuji délkové
deformace sítě (S-JTSK) misty hodnot až 25-30 mm/km. Po-
drobnosti jsou v [4, 6, 9].

Celkový přehled o současných souřadnicových systé-
mech a jejich vzájemných vazbách je naznačen na obr.
1., kde:
1. sloupec: civilni souřadnicové systémy na území

ČSFR,
2. sloupec: měření, jak během posledních 150 let pro-

bíhala,
3. sloupec: vojenské souřadnicové systémy.
Z obr. I je zřejmé, že:
1. S-JTSK byl vypočten z měření 1.- V. řádu (v letech

1920-1957) a jeho měřítko a orientace byly odvozeny
z výsledků měření tzv. II. rakousko-uherské vojenské
triangulace z let 1862-1898.
2. Z měření a zpracování AGS a JAGS nebylo pro S-

JTSK použito vůbec nic!
3. S-52 vznikl z S-JTSK výpočtem transformace stej-

norodých souřadnic - šlo o kubickou konformní trans-
formaci, viz [17].
4. S-42 vznikl z mezinárodně vyrovnané AGS a z S-

JTSK, ze kterého byl I. a část II. řádu vyrovnána a další
body byly vypočteny transformací (nestejnorodých sou-
řadnic), viz [2]. Má mj. podstatně lepší měřítko než S-
JTSK.
5. S-42/83 vznikl z mezinárodně vyrovnané AGS (v

rámci JAGS), při kterém bylo použito měřených délek
stran AGS a délek, měřených pro tzv. Základnu kos-
mické triangulace (ZKT). Měření 1.- IV. řádu byla do
AGS vyrovnána, další body převedeny transformací;
podrobněji viz [7, 8]. Má v tuto chvíli tvar, rozměr a ori-
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entaci nejlepší, jakou bylo možno klasickými terestric-
kým i metodami získat.

6. S-JTSK' (pracovní název) je navrhovaný zpřesněný
systém pro civilní složky národního hospodářství.
Vznikl by z S-42/83 způsobem popsaným níže. S-JTSK'
by byl uložen na počítačových mediích a dále kdykoliv
zpřesňován.

Není tomu tak dávno, kdy geodet odcházel na polní
práce a výpisem souřadnic (x, y) danÝ.ch bodů; jestliže
se řídil dokonale promyšlenými předpisy pro měření
a zpracování výsledků, bylo všechno v pořádku a sou-
řadnice daných bodů byly spolehlivým základem pro
veškeré práce.

Dnes geodet neodchází, ale odjíždí, a veze s sebou
mj. přinejmenším elektronický dálkoměr nebo dnes
i soupravu GPS. Předpisy pro měření a zpracování ne-
jsou již tak dokonalé, a co víc, tytéž "dané" souřadnice
ztrácejí svoji prapůvodní nedotknutelnost a dostávají se
stále více do rozporu s výsledky přesných dálkoměrů
nebo GPS; některé metody vyrovnávací nazývají tyto
"dané" souřadnice souřadnicemi "opěrnými".

Je to vývoj zcela přirozený, kterým procházejí prak-
ticky všechny země s geodetickými základy, vybudova-
nými klasickou triangulací.

Pro okamžité potřeby geodetické praxe, která ve vy-
braných lokalitách potřebuje velmi přesné základy, na-
př. pro pražské metro, vymysleli geodeti tzv. lokální sí-
tě, které sice vyřeší naléhavé požadavky pro určitou ob-
last, ale na svých okrajích, tedy na styku se stávajícím
souřadnicovým systémem, vedou k rozporům a znač-
ným nesnázím.

Lokální účelové sítě jsou předmětem častých diskusí:
některým se jevi jako jediná možnost, např. u měst-
ských sítí, a jiným naopak vadí nepříznivé následky
a jistý chaos, který nutně taková lokální síť přinese.

V současné době se však musíme smířit s tím, že při
přesném zaměření lokality o průměru (zhruba) více jak
10 km nelze prakticky v žádném systému, založeném na
triangulaci, považovat dané body za pevné. Jakmile tu-
to nutnost uznáme, nejsme již daleko od pojmů jako
"lokální síť", "místní měřítko" a dalších, kterými se
snažíme vystihnout vzniklé anomálie.

Od masového používání přesných dálkoměrů a nyní
navíc při zavádění GPS se všechny práce v trigonome-
trické síti s těmito problémy setkávají. Jde zejména o je-
jí stále probíhající obnovu. Současná technologie obno-
vy je založena na tzv. kombinovaných sítích, ve kterých
jsou měřeny úhly (nebo směry) i délky, případně jde
o metodu GPS s prakticky stejnými důsledky. S novou
metodikou odpadla nutnost sestavovat síť pouze z troj-
úhelníků.

Použití moderních metod vede zákonitě k rozporům,
neboť do méně přesné trigonometrické sítě vkládáme
při obnově síť s poměrně přesně určeným rozměrem
a jsme postaveni před rozhodování, ohraničené dvěma
extrémy:

I. Vložit nově zaměřenou síť do méně přesných da-
ných bodů a tím deformovat vzdálenosti mezi body po-
mocí konstantního nebo proměnlivého měřítka (metod
je více).

/' 1862 - 1898

®/
IS-JTSK~-I'-JJr-,I][-,-,li-.-::ll.-. ~l

~ "'IA6S \-( vyr. + transf. )-\ 5-(2 I
(H4, 227,6,ASTRJ M.

2. Vypočítat novou síť jako "volnou" a použít daných
bodů jakožto "opěrných" pouze k umístění a orientaci
nové sítě. Vyvstávají tak přirozeně obtížně řešitelné pro-
blémy na styku sítě nové se sousedící sítí starých da-
ných bodů.

Zatímco u tzv. zvláštních nebo účelových sítí použí-
váme zpravidla druhého extrému, u obnovy sítě nás zá-
vazné předpisy směrují k extrému prvnímu přesto, že
k uvedeným rozporům dojde obecně vždy.

V posledních 20. letech tak vznikají nově zaměřené
a nově zpracované lokality, u nichž technologie zpraco-
vání není zcela uspokojivě řešena:

I. U sítí kombinovaných zůstávají na jejich okrajích
rozpory s body v blízkém okolí.

2. U sítí, zaměřených metodou GPS, se technologie
zpracování zatím u nás vyvíjí. Brzy však bude nutno za-
vést závaznou technologii, aby výsledky nebyly závislé
na libovůli zpracovatele.

Základním problémem však zůstává vlastní přesnost
souřadnicového systému. Jestliže bychom pracovali
v S-42/83, vzniklém na bázi klasické triangulace, je
možno vzhledem k poměrně vysoké přesnosti S-42/83
očekávat rozpory s přesnějšími výsledky (např. GPS) na
úrovni středních chyb příslušných procesů.

Zcela bezvýchodná situace je však u S-JTSK, dosud
užívaném ve všech civilních složkách národního hospo-
dářství. Je tedy zapotřebí zpřesnit S-JTSK na úroveň S-
42/83 a tuto rovnocennost udržovat i nadále, neboť i S-
42/83 se bude dále zpřesňovat. Jedna z možností zpře-
snění je v dalším textu navržena.
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4. Návrh zpřesnění S-JTSK na úroveň přesnosti
S-42183

4.1 Výchozí stav a předpoklady

1. Celá trigonometrická síť, tj. ČS. AGS/ JAGS a síť 1.,
II., III. a větší část IV. řádu (i některé body V. řádu
a další), je vyrovnána na elipsoidu Krasovského (S-
42/83). Jsou tedy známy geodetické souřadnice (cp, A)
všech bodů trigonometrické sítě a z nich odvozené veli-
činy. Jsou dále známy složky tížnicových odchylek (~,
TJ) a převýšení ~ kvazigeoidu na všech těchto bodech.
Pracovní název tohoto systému bude "systém A" ne-

bo "A" (viz obr. I, kde M, A znamená měřítko a orien-
taci systému, obojí odvozené z měření 1862-1898; M!
a M!! znamená zlepšující se měřítko; u AGS jde o 144
bodů, 227 trojúhelníků a 6 geodetických základen, mě-
řených invarovými dráty; ZKT je Základna kosmické
triangulace a Z jsou přímo měřené délky stran AGS).
Zcela analogicky může být za systém A považován

např. ED 87 (European Datum), zpracovaný na Hay-
fordově elipsoidu, u něhož jsou rovněž u všech bodů
(až do hustoty cca 4 km) známy (cp, A, ~, TJ, 0.
2. Všechny body, které jsou definovány v systému A,

jsou také určeny svými geodetickými souřadnicemi (cp,
A) v národním systému. V ČSFR je to známý S-JTSK
na elipsoidu Besselově a s rovinnými pravoúhlými sou-
řadnicemi (X, Y) obecného konformního kuželového
zobrazení (Křovákova); jsou též známy vzorce pro vý-
počet měřítka zobrazení a meridiánové konvergence.
Pracovní název tohoto systému bude "Systém B" ne-

bo "B" (viz obr. I.).
Zcela analogicky jsou body z oblasti ED 87 definová-

ny v odpovídajícím národním systému, budovaném kla-
sickou triangulací na národním elipsoidu (Besselově,
Clarkeově či jiném), a to svými geodetickými souřadni-
cemi (cp, A) a z nich odvozenými rovinnými pravoúhlý-
mi souřadnicemi (x, y) zobrazení Gaussova či jiného.
Vzájemný vztah mezi oběma systémy (A a B) je vztah

vzájemně nestejnorodých souřadnic, způsobený m.j.:
a) různými výchozími veličinami - systém A má na-

víc proti B (minimálně) nová měření v AGS, spojení se
sousedními státy, nově měřené délky či astronomické
veličiny a případně nejnovější výsledky metod kosmic-
ké geodézie; v systému B chybí ~, TJ a (
b) různým způsobem zpracování - systém A je zpra-

cován ve velkých celcích (v ČSFR až do IV. řádu včet-
ně), zatímco národní systém B byl zpravidla budován
v dřívější době, postupně po jednotlivých řádech, vy-
rovnáván v menších celcích apod.

4.2 Cíl řešení

Navrhuji odvodit nový systém "C" (viz též obr. 1.) s tě-
mito vlastnostmi:

I. Systém C se odvodí ze systému A modifikovanou
transformací stejnorodých souřadnic. Bude existovat
jednoznačný vzájemný převod mezi oběma systémy.
2. Systém C bude mít stejnou přesnost jako systém A.
3. Systém C se bude ve svých rovinných pravoúhlých

souřadnicích (x, y) lišit od systému B (S-JTSK) o malé
hodnoty okolo 0,2 až 0,3 m, tedy o hodnoty srovnatelné
s rozdíly při běžně prováděné obnově trigonometrické
sítě.

4.3 N avržená metoda

Současný stav: Systémy A a B jsou obecně zpracovány
na různých elipsoidech: u S-42/83 (A) je to Krasovské-
ho elipsoid a u S-JTSK (B) je to Besselův elipsoid;
u ED 87 (A) jde o Hayfordův elipsoid, a národní systé-
my (B) jsou na Besselově a jiných elipsoidech.
Pro systém C můžeme:
a) ponechat elipsoid systému B, nebo
b) zvolit jiný elipsoid, např. Geodetic Reference Sy-

stem 1980 (GRS-80), jehož numerické konstanty dopo-
ručuji upřesnit podle [3, 5].
Půjde tedy obecně o převod z jednoho elipsoidu na

druhý, a to o transformaci stejnorodých souřadnic ze
systému A do systému C při platnosti známé zásady:
Délky a úhly v trigonometrické síti jsou produktem mě-
ření, prakticky nezávislým na volbě referenčního elipso-
idu, a nesmí se proto při převodu na jiný elipsoid (prak-
ticky) změnit.
Z mnoha možných známých metod převodu jen krát-

ce o dvou z nich:
a) známá Helmertova metoda (viz např. [I, 7]),
b) známá prostorová podobnostní ortogonální trans-

formace (viz např. [II, 16]), u které zásadně doporučuji
neupravovat měřítko - bude tedy místo 7 prvků pouze
6 (půjde tedy zatím o shodnost). Změnu měřítka navr-
huji v tomto případě provést až v zobrazovací rovině,
aby na novém elipsoidu vznikl systém C jako úplný ek-
vivalent systému A.

Poznámky:
I. Volba elipsoidu pro systém C není podstatná a rozhodují-

cí. V ČSFR se např. uvažuje o ponechání starého Besselova
elipsoidu z důvodů, které nemají s vytvářením systému C pří-
mou souvislost.
2. Rovněž není rozhodující volba metody převodu na jíný

elipsoid. Klasická Helmertova i metody prostorové - obě ma-
jí svá pro í proti. Pro využití metody prostorové hovoři dnes
skutečnost, že touto metodou byl odvozen pracovní systém S-
JTS a bylo by tedy možno náklady, na jeho výpočet vynalože-
né, z velké části zužitkovat.
3. Pracovní systém S-JTS je popsán např. v [13]; přes některé

výhrady (systém má opět chybné měřítko aj.) ho lze po urči-
tých úpravách použít jako první krok ve smyslu shora naznače-
ného postupu. Pokud jde o jeho v [13] popisovanou vlastnost
,,- konečně je jednoznačně definován transformační vztah S-
JTS k S-42 a S-42/83 jediným(!) klíčem" ([13], s. 14), pak toto
tvrzení zcela evidentně neplatí o'S-42!

4.3.1 Podstata dalšího postupu
(cp, A) systému C převedeme s elipsoidu do zobrazovací
roviny. K rovinným souřadnicím (x, y) přidáme korek-
ce (dx, dy) podle vzorců, používaných též pro konform-
ní transformaci (kvadratickou, kubickou) v úpravě po-
dle Grossmanna a Fischera, jak je také uvedeno v [17]
na s. 49 (zde uvádím verzi bikvadratickou na základě
numerických analýz [14]:
dx = K] + ax- by+ c(xL y2) - 2dxy+ ex(xL 3y2)-

fy(3x2 - y2) + 4gxy(x2 - y2) + h(x4 + y:- 6X,2y2)+ ...
dy = K2 + bx+ ay+ d(x2 - y2) + 2cxy+ fx(x' - 3y-) +

ey(3x2 - y2) - 4hxy(xL y2) + g(x4+ y4_ 6X2y2) + ...
Koeficienty K1, K2, a, b, c, d, e, f, g, h se vypočtou

takto:
1. Rovinné souřadnice (x, y) systému C se převedou

modifikovanou Helmertovou transformací (měřítko
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q = 1) do systému B - identické body systému B mají
funkci bodů "opěrných". Získáme tak koeficienty K;,
K;, a', b'.

Poznámka: Jde vlastně o tzv. shodnostní transformaci, ne-
boť dojde pouze k posunu (v rovíně) a k pootočení; měřítko
zůstává původní, tedy měřítko zatím nedeformovaného systé-
mu C a tedy také systému A.

2. Transformované body znovu převedeme do systé-
mu B pomocí korekcí (dx, dy), a to s použitím členů
kvadratických, kubických nebo bikvadratických. Získá-
me tak koeficienty K;', K;', a", b", c, d, e, f, g, h.

Výsledné koeficienty pak jsou
K1 = K; + K;', Kz = K; + K;', a = 'a' + a",
b = b' + b", c, d, e, f, g, h.

Poznámky:
1. Koeficienty K1, K1, a, b, ... vypočteme známým způso-

bem, uvedeným např. v [12].
2. Koeficienty K1, K2, a, b bychom mohli samozřejmě počí-

tat přímo, tj. bez mezistupně - modifikované Helmertovy
transformace. Z mnoha důvodů však doporučuji "dvoustupňo-
vé" řešení, mj. proto, že absolutní členy I rovnic oprav (při vý-
počtu koeficientů K1, ••• vyrovnáním) nám poskytnou cenné
a přehledné informace při konfrontaci systémů B a C, nebo,
což je totéž, B a A. Dále nám veličiny I pomohou rozhodnout,
jaký stupeň volit při výpočtu hodnot (dx, dy).

3. Pro výpočet koeficientů K1, ••• můžeme použít jen vybra-
nou část identických bodů, rovnoměrně rozložených po celé
republice. Ochudíme se však o důležitou charakteristiku, tj.
o střední hodnotu rozdílu (Lh, <'1y) v souřadnicích systému C
a B. V [14] byly vypočteny pro 15732 bodů koeficienty pro bi-
kvadratickou verzi transformace (dx, dy) a vypočtena střední
hodnota <'1= 0,200 m (výsledný rozdíl (<'1x,<'1y)mezi systémy
C a B).

4. Koeficienty bikvadratické transformace [15] ze 123 bodů
ČS. AGS uvádím se svolením autora (v "počítačové" formě):

K] - 1.4732537857E+02
K2 4.1593308426E+OI
a+ I 1.0000521421E+00
b 4.4240736684E-04
c -2.5349701802E-1O
d -4.3351269760E-1O
e 2.1357614965E-16
f 1.4832794461 E - 16
g -5.166401306IE-23
h = -7.7014791497E-24
Další podrobnosti a numerické hodnoty včetně analýz vý-

sledků se uvádějí v [15].
5. Znovu upozorňuji na to, že v tomto případě jde o záměr-

né numerické přiblížení systému C k systému B pomocí námi
vypočtených a tedy známých hodnot (dx, dy) tak, aby konečné
numerické rozdíly v souřadnicích obou systémů bylo co nej-
menší.

4.3.2 Důsledky pro praxi - zatím jen orientačně

1. Změní se (nepatrně) převod «{J, A) na (x, y), který
se realizuje téměř výhradně na specializovaných praco-
vištích a v každém případě na nějakém počítači.

2. Nepatrně se doplní vzorce pro výpočet směrové
a délkové korekce ze zobrazeni - viz dále.

3. Ostatní výpočty a další používaná technologíe se
nezmění.

K návrhu řešení ještě několík upozornění:
I. Pokud jde o přesnost, tedy zejména relativní přes-

nost mezí body v obou systémech, je zcela shodná

v A a C. Kdyby bylo možno praktícky sestavit kovarian-
ční matici pro všechny vztahy mezi polohově u.rčenými
body, byla by shodná pro A i C. Pří použití nové tech-
nologie, např. GPS, budou výsledky z GPS konfronto-
vány se systémem C se stejným výsledným efektem, ja-
ko by šlo o konfrontaci se systémem A; půjde tedy o di-
ference nikoliv systematického charakteru, a to na úrov-
ni středních chyb našeho dosud nejlepšího terestrické-
ho systému A. Odpadnou tedy též nesnáze na okrajích
nově zaměřované oblasti, jak tomu až dosud bylo při
přesných lokálních sítích v S-JTSK.

2. Jednou z nejdůležitějších vlastností systému C je
velmi malý rozdíl (v rovinných souřadnicích, níkoliv na
elipsoidu) oprotí systému B. Při použití nového systému
C v praxi bude možno mj. převzít beze změny dosavad-
ní grafické elaboráty, zpracované v systému B.

3. Systém A a tedy i navrhovaný systém C je pro nej-
blížší budoucnost to nejpřesnější, co je možno v oboru
souřadnicových, systémů v ČSFR realízovat. Splní se
tím mj. záměr budovatelů S-JTSK, kteří po zabezpečení
nejnutnějších aktuálních potřeb přikročili k měření ČS.
AGS pro vybudování definitivní trigonometrické sítě
v ČSFR. Že se tak až dosud v civilní službě nestalo, je
důsledkem specifického vývoje v ČSFR.

4. Pokud jde o případná nová měření, nelze v bu-
doucnu se žádnou klasickou triangulací nebo trilaterací
počítat. Systém by se již vůbec nemusel měnit, a pakliže
by jej v budoucnu bylo účelné dále zpřesnit, lze to pro-
vést na elipsoidu, a při výpočtu rovinných souřadnic na
počítači dát pouze do zobrazovacích rovnic nově vy-
počtené koeficienty u korekcí (dx, dy). Tato možnost
platí obecně, tedy také např. po zpřesnění ED 87, ke
kterému v brzké budoucnosti nepochybně dojde.
V ČSFR k tomuto zpřesnění pomocí GPS právě dochá-
zí. Zpřesní-Ii se tím S-42/83, třeba jen na bázi AGS, bu-
de možno snadno vypočítat nové koeficienty pro výpo-
čet korekcí (dx, dy) a jinak se nic nezmění.

4.4 Délkové a směrové korekce ze zobrazení

Výsledné rovinné souřadnice systému C budou tedy
x = x' + dx, y = y' + dy.
Měřítko této "konformní transformace" získáme po-

mocí parciálních derivací podle známých vztahů
M ~ I + a(dx)/ax ~ I + a(dy)/ay,

tedy např. při použití (pro jednoduchost) pouze kvadra-
tických členů

M = I + a + 2cx - 2dy.
Po převodu délky do zobrazovací roviny násobíme

tuto délku ještě výše uvedenou hodnotou M.
Směrové korekce, vypočtené obvyklým způsobem,

opravíme dále o dodatečnou korekci ,1", kterou vypoč-
teme ze vztahu

,1;; = 1O-6p"[odx(Y2 - YI) + OdY(X2 - XI)]ls2,
kde

odx = dX2 - dx
"

ody = dY2 - dYI'
Hodnoty délkových a směrových korekcí budou tedy

záviset na použité variantě výpočtu hodnot (dx, dy) -
kvadratické, kubické či bikvadratické - a na vzájemné
poloze obou bodů.

Některé numerické i grafické hodnoty obou korekcí
pro některé varianty, navrhované v ČSFR jsou uvedeny
v [15].
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4.5 Závěrečné poznámky k návrhu

I. Navržená metoda je univerzálně použitelná pro
kteroukoliv národní síť v Evropě či jinde, kde staré ná-
rodní sítě nevyhovují svou přesností, zejména měřít-
kem, jako základ pro použití přesných dálkoměrů nebo
GPS.

2. Dosud neveřejný (a také dosud v praxi nezavede-
ný) souřadnicový systém S-42/83 byl v ČSFR v souvis-
losti s radikálním zlepšením politického klimatu dán
k dispozici též civilním složkám národního hospodář-
ství. Protože však se jedná o Gaussovo zobrazení (elip-
soid Krasovského), neuvažuje se o používání tohoto sy-
stému pro denní technickou praxi. Naopak se jeví účel-
né ponechat základní vnější znaky dosud užívaného S-
JTSK (Křovákovo zobrazení, elipsoid Besselův) a při-
tom ovšem tento systém zpřesnit na úroveň S-42/83.
A to je právě s použitím navrhovaného řešení možné.

3. V nejbližší budoucnosti zřejmě dojde k dalšímu
zpřesnění ČS. AGS a to

a) zapojením ČS. AGS do celoevropské kontinentální
sítě (dosud ED 87),

b) novým měřením metodami kosmické geodézie ně-
kterých bodů čs. AGS v souvislosti s napojením této sí-
tě do ED 87 a v rámci kampaně EUREF (European
Reference Frame) - bliže viz [9, 10, II].

4. Zkoušky na modelech a zejména pak numerické
ověření na materiálu S-42/83 a S-JTSK ukázalo [15], že
řešení je dostatečně přesné a numerické rozdíly mezi sy-
stémy C a B jsou v očekávaném limitu.

Celkový přehled o předpokládaných souřadnicových
systémech a jejich vzájemných vazbách je naznačen na
obr. 2., kde:

I. sloupec: civilní souřadnicový systém na území
ČSFR,

2. sloupec: vojenský souřadnicový systém na území
ČSFR,

3. sloupec: evropský souřadnicový systém.
Z obrázku je zřejmé, že:
I. Civilní souřadnicový systém na území ČSFR se ne-

bude měnit, pouze zpřesňovat. Jeho užívání i po r. 2000
předpokládám proto, že pro potřeby národního hospo-
dářství bude i nadále zapotřebí grafických podkladů
v modernizované a zpřesněné, ale současně tradiční po-
době. Zpřesnění bude probíhat pomocí změn koeficien-
tů korekcí v zobrazovacích rovnicích (viz výše).

2. Dosavadní či zpřesňovaný S-42/83 bude zřejmě
ještě určitou dobu používán pro mapy středních měří-
tek, zejména pro jejich grafickou verzi. Jeho zpřesňová-
ní může rovněž probíhat způsobem, naznačeným výše,
na bázi zpřesňujících měření metodami kosmické geo-
dézie.

3. Dosavadní ED 87 (viz např. [II]) bude zřejmě
v nejbližších letech zpřesněn opět pomocí metod kos-
mické geodézie, a to v rámci subkomise EUREF. Nové
ED bude podle potřeby použito ke zpřesnění lokálních,
zde tedy národních souřadnicových systémů.

4. Přibližně po roce 2000 nastanou značné kvalitativ-
ní změny, evropské základy budou sjednoceny, a digi-
tální mapy budou základem pro lokální specifické od-
vozenIny.

Naznačený vývoj lze sledovat v několika úrovních:
I. AGS,
2. AGS + 1.-IV. řád + další polohově určené body,
3. Mapy: a) grafické,

b) digitální.

I. V současné době dospěl vývoj do stadia, kdy je
nutno z objektivních příčin o dalším osudu čs. základů
rozhodnout. Připravovaná postupná automatizace té-
měř všech geodetických prací nás dříve nebo později
postaví před rozhodnutí, jaký souřadnicový systém vlo-
žit do počítače: zda starý S-JTSK se vším, co s tím sou-
visí včetně měřítka z 19. století, a nebo nový, moderni-
zovaný a zpřesněný S-JTSK', který by v sobě obsahoval
vše nejlepší, co máme v současné době k dispozici.

2. K modernizaci a zpřesnění civilního S-JTSK se
právě v současné době vytvořily mimořádné příznivé
okolnosti, ba dokonce se dá říci, že většina prací (více
než 90 %) je již hotova: nejnóvější souřadnicový systém
S-42/83 je instalován na počítačových médiích a je po-
měrně snadné jej využít ke zpřesnění S-JTSK metodou,
která je uvedena v tomto článku.

3. Znovu při této příležitosti zdůrazňuji, že nejde
o nový souřadnicový systém, nýbrž o zpřesnění starého
S-JTSK na úroveň přesnosti S-42/83.

4. Nutnost zpřesnění civilního systému vyplývá mj.
též z nových technologií: po masovém nasazení přes-
ných dálkoměrů zhruba před 20 lety nastupují nyní do
běžné geodetické praxe metody kosmické geodézie,
jmenovitě GPS. Konfrontace přesných výsledků moder-
ních metod se systémem, jehož měřítko pochází z 19.
století, vede k rozporům, které jsou prakticky neřešitel-
né. Při zpřesněném civilním systému tyto rozpory prak-
ticky odpadají.

5. Dosavadní vývoj byl na Západě i Východě podob-
ný: západnímu ED 50 odpovídá východní S-52, podob-
ně ED 79 odpovídá S-42/83; zatím nemáme ekvivalent
západního ED 87 (byla zčásti použita družicová měře-
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ní), ale naše terestrická měření jsou právě v tomto ob-
dobí exaktně připojována k ED 87.
6. Vyšší forma spojení souřadnicových systémů po-

mocí metod kosmické geodézie právě probíhá v rámci
prací subkomise EUREF - viz [II]), a to již za naší pl-
nohodnotné spolupráce.
7. Pro případ rozdělení ČSFR budeme jistě nadále

používat společné souřadnicové systémy a snahy o je-
jich zpřesnění budou rovněž podobné; nic tedy nebrání
puožití stejné metody zpřesnění. Proto rovněž doporu-
čuji pouze jednu dvojici rovnic (pro dx a dy) pro obě
republiky.
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Zavádění a rutinní používání nových přesných geode-
tických metod a technologií naráží často na velkou pře-
kážku, kterou představují neúnosné deformace dosud
v praxi používaných původních souřadnicových systé-
mů. Původní systémy jsou obecně zatíženy většinou ze-
jména chybným (a s místem proměnlivým) měřítkem,
špatnou orientací trigonometrických sítí a různými ne-
homogenitami, vyplývajícími z původních nedokona-
lých metod budování sítí a zpracování výsledků měření,
ale také způsobenými např. stárnutím sítě či recentními
pohyby. U nás je tímto původním systémem známý S-
JTSK.
Jednu z možností odstranění značné části rozporů, vy-

plývajících z neúnosných deformací v naší síti, poskytu-
je originální návrh [I], [2], který je možno zobecnit [3].
Tento návrh byl rozpracován a podrobně ověřován na
konkrétních číselných údajích (základním polohovém
bodovém poli do úrovně 4. řádu). O výsledcích analýz
pojednává tento článek.

Pro širší geodetickou veřejnost bude ku prospěchu věci
připomenout stručný princip návrhu (podrobněji viz
[4]).
Rozlišují se tři souřadnicové systémy: A (v našem pří-

padě pracovní název pro S-42/83, v současnosti nejpře-
snější systém pokrývající celé území naší republiky, do-
sud oficiálně nezavedený a užívaný pouze vojenskou
složkou geodetické služby), B (S-JTSK) a nový systém
C, který bude přesností ekvivalentní A, zatímco hodno-
tami souřadnic co nejbližší B. Při odvození systému C
se postupuje v těchto krocích:
I) Převod elipsoidu systému A na elipsoid systému C

(B, L)A --> (B, L)c.

Přibližná verze Křovákova zobrazení

(B, L)c--> (X, Y)e.

2) Převod souřadnic rovnoměrně rozložených bodů (X,
Y)e Helmertovou transformací v zobrazovací rovině
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na souřadnice (x, y)c .. Souřadnice identických bodů
v S-JTSK (X, Yh slouží jako orientační, rozměr zů-
stává zachován.
Jinou možností je použití přímé prostorové trans-

formace, tedy využití pracovního systému S-JTS [4,
5,6].

3) Odvození definitivní verze Křovákova zobrazení na
novém elipsoidu a kontrola

(H, L)c~ (x, Y)c.

Odvození transformačních vztahů mezi A a C, mezi
B a C a dalších vztahů.

4) Odvození dodatečných korekcí souřadnic ze vzájem-
né konfrontace (x, y)c. - (X, Y)B, a to konformní
transformací vyššího stupně; pro konformní trans-
formaci 3. stupně platí:

dx = KI + ax - by + c(x" - .1'") - 2dxy +
+ ex(x" - 3.1'2) ~ fy(3x" - .1'")

dy = K2 + bx + ay + d(x2 - .1'") + 2cxy +
+ fx(x2 - 3.1'2) + ey(3x2 - .1'").

5) Definitivní modifikované Křovákovo zobrazení

(H, L), ~ (x, y)c,
(x, y)c "'" (X, Y)B'

Úprava vzorců pro výpočet délkových a směrových
korekcí ze zobrazení.
Tímto postupem vznikne nový systém, který si zacho-

vá kvalitu a vnitřní přesnost systému A. Protože se sou-
řadnicové diference mezi systémy B a C sníží na přija-
telnou mez (v případě S-JTSK se odhaduje 0,2-0,3 m),
bude možno nový systém C zavést bez omezení do pra-
xe a nahradit jím starý systém B (S-JTSK), a to aniž by
vyvstala nutnost měnit původní mapové podklady.

K analýze výše popsaného návrhu byl využit pracovní
souřadnicový systém S-JTS, který pro tyto účely lze
s minimálními výhradami považovat za předběžný sy-
stém C".
O systému S-JTS zde pouze připomeneme, že jde

o pracovní systém hodnotami souřadnic blízký S-JTSK
(maximální diference jsou cca 2 m), který vznikl ze sy-
stému S-42/83 7-mi prvkovou prostorovou transforma-
cí.
K dispozici byly v tomto systému souřadnice všech

bodů Československé trigonometrické sítě (ČSTS) do 4.
řádu včetně. Naším úkolem bylo připojit k souřadnicím
bodů v S-JTS korekce dx, dy podle metody, uvedené
v [3] tak, aby došlo k jejich dalšímu numerickému při-
blížení k souřadnicím v S-JTSK, tedy najít takový trans-
formační klíč a takovou variantu, která splní naše apri-
orní požadavky.
Pro tuto analýzu byly vzorce (I) modifikovány a roz-

šířeny o členy 4. stupně:

X' = KI + (a + I)x - by + c(x" - .1'") - 2dx.1' +
+ ex(x" - 3.1'2) - fy(3x2 - .1'") +
+ g(x4 + .1'4 - 6X"y2) - 4hx.1'(x" - .1'"),

.1" = K2 + (a + 1).1'+ bx + 2cxy + d(x" - .1'") +
+ ey(3x" - .1'") + fx(x" - 3.1'") +
+ 4gxy(x" - .1'") + h(x4 + .1'4 - 6x".1'").

Výpočet koeficientů KI, ••• , h vyrovnáním podle
MNČ byl prováděn známou metodou na počítači pro-

gramem, jehož základem je procedura MTGSO pro ře-
šení rovnic metodou ortogonalizace [7].
Rovnice oprav jsou

(

10 XI
A = ......

O I y"

I, ,
-YI I Xi ~ Yi

: I :
x" I 2x"y"

- 2:\'IYI:

,: ,I
X,~ - Y,~ I

Vektor I obsahuje souřadnice v S-JTSK, zatímco sou-
řadnice (Xi' ya náležejí systému JTS a souřadnice (X; I

1" systému JTST (S-JTS po konformní transformaci).
Použitím procedury ortogonalizace jsme získali vektor
vyrovnaných parametrů transformace x a vektor oprav
souřadnic y. Transformované souřadnice bodů klíče
pak tedy budou

X; = XI + Vrt'

.1'; = Yi + V'I'

_/ L vv
mo = l' 2n - 2m - 2

kde m je stupeň transformace.
Po výpočtu parametrů transformace zvoleného stup-

ně byla provedena vlastní transformace všech bodů. vý-
počet se uskutečnil v mnoha' variantách pro celé území
republiky, Za identické body pro výpočet klíče byly
zvoleny vybrané body Československé astronomicko-
geodetické sítě (AGS) v obou systémech s ověřenou
ídentitou (celkem 123 bodů).
Číselné hodnoty parametrů jsou (víz též [4,8]:

I. stupeň transformace: KI = - 2,2240515994.10-1
K" = - 1,3124164537.10-1

a + I = 1,0000002083 . 10°
b 1,4164609091 , 10-7

2. stupeň transformace: KI = - 2,4546097896. 101

K" = - 1,0966485451 . 101

a + I = 1,0000310992 , )011

b 2,7228385656. 10- j
c = - 1,5508073665 . 10-11
d = - 4,5467797657 . 10-I"

3. stupeň transformace: KI = - 9,7803882389. 10°
K" = - 3,2994465401 . 10°
a + I = 1,0000009871.10°
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Obr. 1 vývoj střední zbytkové polohové odchylky ml' s rostoucím
stupněm transformace (1.-4. st.)

3,5948238427 . 10-6

1,3419063980.10-11

2,4076287914.10-12
= - 7,6575068258. IO-IH

1,5263516058.1O-IH

- 1,4732537857 . J02
4,1593308428 . 101

I = 1,0000521421.100

4,4240736684 . 10-4
= -2,5349701804.10-10
= - 4,3351269760.10-10

2,1357614965.10-16
1,4832794461 . 10-16

- 5,1664013061 . 10-23

-7,7014791479.10-24

e
f

4. stupeň transformace: KI

K2

a+
b

4. Výsledky studijních výpočtů

Po výběru identických bodů AGS pro výpočet klíče by-
ly vytvořeny soubory těchto bodů v S-JTSK (soubor
JTSK) a S-JTS (JTS) a vypočteny klíče konformní trans-
formace kvadratické, kubické a bikvadratické. Soubor
JTS byl pak transformován, tj. k souřadnicím bodů byly
přidány dodatečné numerické korekce dx, dy. Rozhodu-
jícím kritériem použitelnosti metody byla střední zbyt-
ková polohová odchylka mp, jejíž vývoj s rostoucím
stupněm transformace můžeme sledovat na obr. I.

Hodnota střední zbytkové polohové odchylky po po-
užití nejvyššího stupně transformace již v podstatě plně
vyhovuje apriornímu požadavku. Téměř 60 % všech bo-
dů má hodnotu zbytkové polohové odchylky dp nižší
než je apriorní mp, 98 % nižší než 2mp. Porovnání účin-
nosti jednotlivých stupňů transformace dává tab. I.

Ze studijních analýz provedených v [8] plyne zjištění,
že zatímco pro území omezené zhruba plochou Čech
a Moravy dává uspokojivé výsledky již 2. stupeň trans-
formace, ve slovenské části jsou deformace a chyby
místního měřítka mnohem výraznější a různorodější.
Nejúčinněji zde působí právě až 4. stupeň transforma-
ce. Toto nevyvážené a nepravidelné rozložení poloho-
vých odchylek mezi S-JTS a S-JTSK je příčinou celkově
nečekaně výrazného poklesu střední zbytkové polohové
odchylky mp po přibrání 4. stupně transformace.

dp < mp dp < 2mp dp < 3mp mp dpmax

JTS n 5 30 57 0,78 1,87

%N 4 24 46

JTS2 n 63 115 122 0,26 0,80

%N 51 93 99

JTS3 n 65 118 122 0,24 0,67

%N 53 96 99

JTS4 n 72 121 123 0,21 0,48

%N 59 98 100

JTS2 až JTS4 - soubory JTS po konformní transformaci:
JTS2 ... 2. stupně, JTS3 ... 3. stupně, JTS4 ... 4. stupně,
ml' - apriorní střední zbytková polohová odchylka (0,20 m),
mp - empirická střední zbytková polohová odchylka,
dpmax - hodnota maxímální zbytkové polohové odchylky na
ídentickém bodě AGS mezí JTS po konformní transformaci
a JTSK,
dl' - zbytková polohová odchylka,
n - počet identíckých bodů AGS, u kterých dp leží v přísluš-
ném íntervalu,
N - celkový počet ídentických bodů AGS (123).

Jak je uvedeno např. v [2], pro praxi a výpočty prová-
děné v rovině by přechod na tímto způsobem získaný
nový zpřesněný systém přinesl v principu dvě změny,
a to změnu výpočtu (B, L) <-> (X, Y) a nepatrnou změnu
výpočtu směrových a délkových korekcí ze zobrazení.
Aby bylo možno posoudit skutečnou velikost a průběh
zejména délkových korekcí, byly transformacím podro-
beny všechny rohy základních triangulačních listů
(ZTL), korekce interpolovány a jejich izočáry znázorně-
ny po 0,5 m (obr. 2).

Pro výpočet měřítka lze v případě konformní trans-
formace psát zjednodušeně, avšak s dostatečnou přes-
ností [9]

éx' éy'm=--=--
éx éy .

Měřítkový faktor MF = m - I vyjadřuje doplňky dél-
kových korekcí, které je třeba přidat po transformaci
k délkovým korekcím Křovákova zobrazení nového S-
JTS. Např. pro bikvadratickou konformní transformaci
platí

MF= (a + I) + 2cx - 2dy + 3e(x2 - y2) -
- 6fxy + 4gx(x2 - 3y2) + 4hy(y2 - 3x2).

Průběh ízočar doplňků délkových korekcí pro 4. stupeň
transformace (obr. 3) mnoho napovídá i o samotném
průběhu skutečných délkových deformací S-JTSK.
Hodnoty těchto doplňků se pohybují od - 10 do + 10
mm/km (je však třeba sí uvědomít, že S-JTS je již měřít-
kově přizpůsoben S-JTSK - je zatížen konstantním
měřítkovým faktorem - 6,65 mm/km).
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4. stupeň trllnsl-orm.ce.
I

K směrovým korekcím v Křovákově zobrazení je tře-
ba připočíst ještě další korekci

L1X = dX2 - dXI, L1Y = dY2 - dYI'
Grafické znázornění doplňků směrových korekcí pro
vybraná stanoviska a cíle je na obr. 4.

Z předchozích analýz bylo zřetelně patrno působení
jednotlivých stupňů transformace, proměnlivé s mís-
tem. Schematícky lze síť rozdělit na dvě části - českou,
kde poměrně spolehlivě účinkoval již 2. stupeň trans-

formace, a slovenskou, kde přinesl uspokojivé výsledky
až 4. stupeň. Proto byla provedena studijní transforma-
ce obou částí sítě zvlášť. vývoj ml' v české a slovenské
části sítě s rostoucím stupněm transformace znázorňují
grafy na obr. 5. Podrobnější výsledky analýz zde neuvá-
dím (viz [8]); je však zřejmé, že rozdělením sítě na dvě
části se podařilo snížit požadovaný stupeň tranformace.
Výhoda, spočívající ve zjednodušení všech výpočtů, by
však zřejmě nepřevýšila nevýhodu dvou tranformač-
ních klíčů, nejednoznačnosti a dvojích souřadnic na
styku obou klíčů a nutnosti dostatečného překrytu
(50 km), ve kterém by bylo třeba vést všechny potřebné
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Obr. 4 Doplňky směrových korekcí pro vybraná stanoviska a cíle
(4. st. transformace)

údaje. Rutinní přepočet by se prováděl podle tohoto
schématu:

(;) (;) - (~) + (~;),
I II II I

(~)
JTS

(;) (;)
II I

Z uvedených důvodů je při použití této metodiky třeba
přiklonit se k zachování jediného transformačního klí-
če, i za cenu ponechání transformačních rovnic v plném
rozsahu do 4. stupně.
Lineární tranformace obou částí zvlášť však přinesla

cenné poznatky o průměrných hodnotách měřítka a sto-
čení. Hodnoty stočení vůči S-JTS jsou protichůdné:
Čechy. . . .. . . . . .. - 0,79",
Slovensko. . . . . .. + 0,84".
Potvrzuje se tak známá skutečnost o ohybu naší ČSTS.
Po přičtení konstantního měřítkového faktoru S-

JTSK (- 6,65 mm/km) k průměrným hodnotám z line-
ární transformace jsme získali průměrné hodnoty dél-
kového zkreslení v české a slovenské části sítě:
Čechy. . . . . . . . . . - 2,65 mm/km,
Slovensko . . . . . .. - 10,97 mm/km.
Opět se potvrzuje známá skutečnost o značně pochybe-
ném měřítku ve slovenské části ČSTS.

Všechny výše popsané výpočty byly prováděny pouze
na úrovni bodového pole AGS, tedy se soubory bodů
transformačního klíče. Je však již dostatečně známo, že
deformace S-JTSK jsou značně proměnlivé s místem,
např. i v rámci jednotlivých ZTL, tedy i uvnitř jednotli-
vých trojúhelníků AGS. Proto byly provedeny i podrob-
nější analýzy.
Konformní transformaci (kubické i bikvadratické)

byly podrobeny všechny body ČSTS do 4. řádu včetně,
místy (oblasti obnova státních hranic) i body 5. řádu,

Obr. 5 vývoj střední zbytkové polohové odchylky mf' v L'eské
(JTSC2-JTSC4) a slovenské (JTSS2-JTSS4) části sítě zvláHs ros-

toucím stupněm transformace (2.-4. st.)
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Obr. 6 Působení ], a 4, stupně transformace na velikost maxímál-
ních zbytkových polohových odchylek po jednotlivých základních

tríangulačních listech

dp< ml' dp< 2ml' dp< 3ml' ml' N

I. blok JTS3 n 3689 4596 4624 0,164 4637
gětšina
ech) %N 79,6 99,1 99,7

JTS4 n 3566 4574 4622 0,177

%N 76,9 98,6 99,7

2. blok JTS3 n 3 112 5 163 5 271 0,207 5280
gižní
echy, %N 58,9 97,8 99,8

Morava)
JTS4 n 3015 5 135 5277 0,217

%N 57,1 97,3 99,9

3. blok JTS3 n 2675 5 345 5 783 0,256 5 815
(Sloven-
sko) %N 46,0 91,9 99,4

JTS4 n 3909 5 512 5 805 0,201

%N 67,2 94,8 99,8

souhrnné JTS3 n 9476 15 104 15678 0,216 15 732
výsledky

%N 60,2 96,0 99,7

JTS4 n 10490 15 221 15704 0,200

°ltlN 66,7 96,8 99,8

n - počet bodů ČSTS, u kterých leží dp v příslušném intervalu,
N - celkový počet bodů, použitých pro analýzu.
Ostatní symboly jako v tab. I.

celkem 15 732 bodů. Soubor JTS byl z praktických dů-
vodů rozdělen na tři pásy (bloky). Z tab. 2 je jednoznač-
ně patrno, že přibrání nižších řádů nebylo na újmu vý-
sledku, střední zbytková polohová odchylka se naopak
poněkud snížila. Bikvadratickou transformací získal
pás Slovenska, jehož střední zbytková polohová odchyl-
ka klesla na úroveň zcela srovnatelnou se zbylými dvě-
ma pásy. Nejhorší výsledky poskytly transformace vcel-
ku podle očekávání v okrajových listech sítě (kde misty
odchylky dosahovaly hodnot cca trojnásobku mp), jak
je patrno z obr. 6.

I) S-JTS je možno považova.t za prozatimní pracovní
systém C" přesností ekvivalentni S-42/83 a za I. stu-
peň definitivniho převodu.

2) Konformní tranformací vyššího stupně lze transfor-
movat celou síť pomocí jediného klíče, spočítaného
ze souřadnic bodů AGS v systémech S-JTS a S-JTSK
a snížit tak výrazně zbytkové polohové odchylky na
bodech.

3) 4. stupeň konformní transformace výrazně sníží zbyt-
kové polohové odchylky ve slovenské části sítě a vel-
mi uspokojivě splni požadavky na transformaci kla-
dené. Jeho použití se pro tuto metodu výpočtu doda-
tečných korekcí souřadnic v našich podmínkách jeví
jako optimální.

4) Při rozdělení sítě na dvě části (českou a slovenskou)
by pro splnění apriorních požadavků zcela postačil
3. stupeň transformace, tato výhoda by však nepřevý-
šila nevýhody z rozdělení plynoucí.

5) Deformace ČSTS v Čechách a na Slovensku mají
značně odlišný charakter, obě části se liší zejména
měřítkově, v síti existuje značný ohyb.
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6) Největší zbytkové polohové odchylky po transforma-
ci existují v okrajových listech sítě, jde však o zlomek
z celkového množství trigonometrických bodů a malá
území.

7) Pomocí klíče z bodů AGS je možná a dostatečná
i transformace bodů všech nižších řádů, aniž ohrozí
splnění apriorních podmínek.
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Modelové řešení
základních vytyčovacích úloh Ing. Tomáš Honč.

katedra speciální geodézie FSv fVUT v Praze

K základním úlohám inženýrské geodézie patří vytyčo-
vání. Používání moderní měřické a výpočetní techniky
umožňuje zvýšení úrovně výsledků geodetických prací.
Objektivní interpretace výsledků vyžaduje obecný pří-
stup k formulaci vytyčovacích úloh. Jejich řešení pro-
střednictvím výpočetní techniky umožňuje vyjádření
v přehlednější formě - maticovém počtu. Integrovaný
přístup k plánování a hodnocení vytyčovacího procesu
umožňuje využití nejen vypočtených či vyrovnaných
souřadnic bodů vytyčovací sítě, ale i informací o para-
metrech kvalitativního hodnocení vypočtené či vyrov-
nané sítě.

Vytyčovací úlohou rozumíme vyznačení polohy daného
bodu v prostoru. Polohovou vytyčovací úlohu řešíme
v rovině, přičemž body jsou jednoznačně určeny svými
souřadnicemi vztaženými k souřadnicovému systému
- kartézské souřadnicové soustavě (O, x, y).
Algoritmus řešení vytyčovací úlohy (obr. I) je rozdě-

len do dvou kroků:
a) určení vytyčovacích prvků z daných souřadnic vyty-

čovaných bodů a vypočtených či vyrovnaných sou-
řadnic bodů vytyčovací sítě (podkladu),

b) vytyčovací proces, tj. realizace vypočtených vytyčo-
vacích prvků prostřednictvím vytyčovaných veličin.
Veličiny vystupující ve vytyčovací úloze a jejím chy-

bovém modelu označíme podle [3]:
* = vytyčovaná resp. měřená hodnota veličiny, 3 = vy-
tyčená (realizovaná) veličina, 2 = daná veličina, I = vy-
počtená či vyrovnaná hodnota veličiny, bez označení =

bezchybná hodnota veličiny.

Vytyčovací úloha je obdobně jako geodetická úloha
(tj. určení souřadnic bodu) [3], [4] vyjádřena třemi mno-
žinami veličin:
a) množina vytyčovaných resp. měřených veličin

T = {ti, t2, ••• , tr},
b) množina zprostředkujících veličin (vytyčovacích

prvků)
S = {Sl, S2, •• ", sm},

c) množina konfigurační (souřadnic bodů)
X = {XI, YI, X2, Y2,···, Xb yd (kde: 2k = n).
Vytyčovací úloha je charakterizována dvěma funkč-

ními vztahy mezi množinami:

15 = j(lx, 2X),

3X = f(*t, lX),

které vyjadřují určení vytyčovacích prvků a vytyčovací
proces.

Vypočtené souřadnice

podkladu

Vytyčované Iměřené!
veličiny
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Skutečné chyby

4Es vypočtených vytyčovacich

Skutečné chyby

Met vytyčovaných '/měřených/

veličin

Skutečné chyby

'E..s vytyčených /realizovaných/

vytyčovacích prvků

Umístění vytyčovací úlohy do souřadnicového systé-
mu je vyjádřeno prostřednictvím p podminek:

které znamenají, že při vytyčovací úloze nedochází ke
změně souřadnic bodů vytyčovací sítě. Fakt, že vytyčo-
vací úlohu řešíme bez vyrovnání, tj. jako základní vyty-
čovací úlohu vyjadřuje relace počtu prvků jednotlivých
množin:

Modelem vytyčovací úlohy rozumime linearizovaný
chybový model, tj. vyjádření zákona hromadění skuteč-
ných chyb. Algoritmus modelového řešení (obr. 2) je
rovněž rozdělen do dvou kroků:
a) určení skutečných chyb vypočtených vytyčovacích

prvků,
b) určení skutečných chyb realizovaných souřadnic vy-

tyčovaných bodů.
Model je vyjádřen třemi množinami veličin (vekto-

ry):
a) vektor skutečných chyb vytyčovaných resp. měře-

ných veličin
CI = (E'I' E'2"'" &,J,

b) vektor skutečných chyb zprostředkujících veličin
(vytyčovacích prvků)
E\" = (&'\'1' Es?, •• "' &'\111)'

c) vektor skutečných chyb konfigurace (souřadnic bo-
dů)
By = (&'\-1' &'1'1' Gy:., C,I:" •. "' CXA' &.1'1)'
Linearizací výrazů (I), (2), (3) získáme model vytyčo-

vací úlohy, kde vztahy mezi vektory skutečných chyb
zprostředkovávají modelové matice (Jacobiho):

{
aJ: } 111. I

D def= _, ,
(111,/) a ti í. 1 ~ I

{aJ: }"'. 11A def= _, ,
(111.11) ex,. /,)= I

{
ag}/I.1I

G def= _' .
(p.lll 2Jxj i. j= I

Odvozeni pomocí aplikace Iineárnich operátorů lze
nalézt v [2].

První krok řešení vytyčovací úlohy, určení vytyčovacích
prvků, je vyjádřeno vztahem (1) při platnosti podmínek
(3). Konkrétní funkční vztahy pro jednotlivé vytyč ovací
prvky jsou uvedeny v tab. I. Jejich kombinaci určíme
zvolením vytyčovací metody ([6], [7]), nejčastěji:

metoda polárních souřadnic,
- metoda protínání vpřed z úhlů,
- metoda protínání z délek.
Modelové matice pro tyto metody jsou uvedeny v [3],

[4]. Takto určené vytyčovací prvky (prakticky se jedná
o délky) je potřeba ještě opravit o matematickou reduk-
ci [I].
Modelové řešení určení vytyčovacích prvků je vyjá-

dřeno:

lEs = AI IE, + A2 2E,
11ll.ll iIII.1')(1'. I) (lII.ml(lll.l,

Rovnice (6) vyjadřuje tzv. apriorní analýzu vytyčovací
úlohy, kde první člen vyjadřuje vliv podkladu a druhý
požadovanou kvalitu vytyčení vyjádřenou kovarianční
maticí M2, zadaných středních chyb vytyčované konfi-
gurace. Kovarianční matice Ml, potom vyjadřuje poža-
dované střední chyby vytyčovacích prvků a jejich kova-
riance.
Dané souřadnice vytyčovaných bodů často považuje-

me za bezchybné a dále uvažujeme pouze vliv podkladu
na vypočtené vytyčovací prvky:

kde M I, je obecně plná kovarianční matice vyjádřená
z vyrovnání vytyčovací sítě. Matice MI, vyjadřuje na
diagonále střední chyby vypočtených vytyčovacích
prvků Im,~,způsobené vlivem konfigurace vytyčovací sí-
tě a nediagonální prvky jsou jejich kovariance lm;,;.

Vytyčovací proces, tzn. vlastní vytyčování vypočtených
vytyčovacích prvků, je vyjádřeno výrazem (2) při plat-
nosti podmínek (3). Jeho provedení závisí na zvolené
metodě vytyčování a požadované přesnosti [6], [7].
Modelové řešení vytyčovacího procesu vyjadřuje:

JE, = D *E1 = AI IE, + A2 JE,.
11/1.1) (ni. 1')(1'. 11 (IJ/.pl({'.!) (11/,111)1111.1)

Tab. 1 Funkční závislosti zprostředkující~h veličin na souřad-
nicích

Vytyčovací prvek Funkční vztah f(x)

Vodorovná délka Sij ~Llx' + Llv'
/1 .If

Vodorovný úhel
LlYik LlYil

wi)"- arctg -- - arctg --"
LlXik Llx,;

Ll}'
Směrnik arj arctg T

xij
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Ze vztahu (8) vyjádříme vektor skutečných chyb vytyčo-
vaných bodů:

3&x = Ai I D *&,- Ai I AI I&,v
(m,l) (n~t1/)(""r)(r.[) (m.m) (m,p)(p, I)

Přejdeme-li k zákonu hromadění chyb, dostaneme:
neme:

MJ, = Az-1 DM., DT(Az-I)T + Ai I AI Ml, Ai(Ai IV
(m,m) (lIl,m) (m.r) (r.r) (f,lII) (m,m) (m,m) (/II.p) (p,p) (1',111) (111,111)

a s využitím (7):

M3, = Ai I DM., DT (Ai I)T + A; IMIJAz- I)T. (10)
(m. III) (m. m) (m, r) (r, r) (I~ III) (III. III) (m. III) (m. III) (III. m)

Tato rovnice vyjadřuje určení kovarianční matice vyty-
čených bodů, kde první člen představuje vliv vytyčova-
cího procesu a druhý člen vliv podkladu. Vlastní vyty-
čovací proces charakterizuje kovarianční matice reali-
zovaných vytyčovacích prvků:

M., = D M.,DT,
(III. m) (III. tj (r. r) (f.lII)

kde M.je kovarianční matice vytyčovaných veličin, kte-
rá vyjadřuje na hlavní diagonále střední chyby realizo-
vaných vytyčovacích prvků *m'~ia ne diagonální prvky
jsou jejich kovariance *m,~"
Z příslušných submatic matice M3, lze určit pro jed-

notlivé vytyčené body rozptylové matice:

M" = R-'MJ,R, (12)
(2,2) 0.2) (2.2) (2.2)

kde R je matice rotace, jejíž prvky určíme známým po-
stupem popsaným např. v [3].

Zatímco kovarianční matíci konfigurace vytyčovací sítě
(podkladu) a příslušné modelové matice zvolené vyty-
čovací metody předem známe, je pro modelové řešení
vytyčovací úlohy nezbytné určit prvky kovarianční ma-
tice vytyčovaných veličin M.,.
Prakticky lze použít následujicí dva způsoby:

a) určení diagonálních prvků (variancí) z disperzí opa-
kovaných vytyčení (měření), tj. určení kovarianční
matice vytyčovaných veličin ve tvaru

b) odvození prvků kovarianční matice ze základních
středních chyb vytyčovaných (měřených) veličin.
V prvém případě (ad a)) vyjadřuje kovarianční mati-

ce vytyčovaných veličin vnitřní přesnost vytyčování
a nevystihuje zcela jeho reálnou kvalitu, protože takto
získané odhady jsou jen velmi hrubé.
Ve druhém případě (ad b)) dosazujeme do modelové-

ho řešení teoretické hodnoty středních chyb pro danou
metodu a použité přístroje, což s sebou nese riziko, že
jejich velikost se od skutečně dosažených při vytyčova-
cím procesu liší. Tento přístup však umožňuje použít
střední chyby vytyčovaných veličin vyjadřující celko-
vou kvalitu vytyčovacího procesu zahrnující:

vliv chyb vytyčovacího procesu (souhrnný vliv chyb
přístrojových a chyb způsobených fyzikálním pro-
středím)
vliv chyb z centrace a realizace vytyčení.

V důsledku působení chyby z centrace jsou všechna
pozorování korelována, tzn. že obecně je ko,,:arianční
matice vytyčovaných veličin M., plná. Odvození výpoč-
tu jednotlivých prvků této matice je popsáno v [5].
V případě zanedbání kovariancí, když uvažujeme di-

agonální tvar matice M." budou střední chyby vytyčo-
vaných veličin určeny [1], [5]:

vodorovné směry:

mZ mZ základní střední chyba vytyčení směru,lpij' S,;

délky,
střední chyba excentricity (realizace vy-
tyčení).

Modelové řešení využívající maticového počtu bylo do-
posud využito pro kvalitativní hodnocení geodetických
úloh, tj. úloh určení souřadnic bodů. Nyní bylo ukázá-
no, že obdobným přístupem lze tento způsob vyjádření
zákona hromadění skutečných a středních chyb použít
i pro kvalitativní hodnocení vytyčovaných úloh, tj. úloh
přenesení projektovaných hodnot do terénu. Tímto
způsobem lze využít informací z kovarianční matice
konfigurace vytyčovací sítě a kovarianční matice vyty-
čovaných veličin pro kvalitativní hodnocení vytyčovací
úlohy až po vyjádření středních elips chyb vytyčova-
ných bodů.
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Hlavní město USA Washíngton, D. C. se stalo ve dnech 2. až
14. srpna 1992 místem konání XVII. kongresu Mezínárodní
společnosti pro fotogrammetríi a dálkový průzkum (lnternati-
onal Socíety for Photogrammetry and Remote Sensíng ~
ISPRS). Na kongresu se zúčastnilo více než I 600 delegátů ze
79 zemí všech kontinentů, aby zhodnotíli dosavadní vývoj fo-
togrammetrie a dálkového průzkumu Země (DPZ) a vytýčíli
další aktuální směry rozvoje tohoto oboru. V sedmi technic-
kých komisích a dalších mezikomisových sekcích bylo předne-
seno celkem 946 referátů a panelových diskusí (jejích doku-
mentace představuje 9 knih o celkovém počtu přes 5 600
stran).
Současný stav fotogrammetrie, DPZ a přidružených oborů

ve světě lze charakterizovat těmito hlavní mí směry vývoje:
Pro pořizování dat se provozně stále více uplatňuji ~ kro-
mě klasických fotografických - nejrůznější druhy senzorů.
Provozní praxe zaznamenala spontánní nasazení techniky
Global Positioning System (GPS).
Způsob fotogrammetrického vyhodnocení ve světě přechá-
zí téměř výhradně na analytické vyhodnocovací systémy
(včetně úprav stávající analogové techniky).
Výraznou tendencí je nasazení grafických 32b UNIX stanic
a techníky PC pro zpracování dat a s tím spojený frontálni
nástup digitální fotogrammetrie 3D včetně digitální ortofo-
tometody.
Největší rozvoj metod DPZ je zaznamenáván v komerčním
uplatnění při výstavbě a vedeni geografických informač-
ních systémů (GIS).
Nejvýraznější rozvojovou tendencí je maximální snaha
o prosazení koordinace, integrace a spolupráce výzkum-
ných a zejména provozních aktivít ve světě.

Komise I. - Získávání primárních dat

Komíse byla v období 1988-1992 řizena Dr. M. N. Barbosou
z Brazílie. Problematika komise byla rozdělena do šesti pra-
covních skupin. V průběhu kongresu bylo předneseno 26 hlav-
nich referátů a 12 referátů na zasedání integrovaných pracov-
ních skupin, vytvořených i ze zástupců dalších komisí.
Pro získávání obrazů zemského povrchu a předmětů na něm

pro měřické i interpretační účely se stále více využívá kromě
konvenční fotografické techniky řady jíných senzorů s výstu-
pem v grafické či digitální formě (např. senzory televizní, mul-
tíspektrální, termální, radarové, laserové). Hlavním trendem je
zdokonalování digítálního záznamu obrazu z různých senzorů
(např. u platformy Landsat 7, ERA). Přechod na digítální zá-
znam byl realizován i u pozemních komor (např. UMK Zeiss).
V procesu pořizování leteckých měříckých snímků (LM S) se
pozornost soustřeďuje zejména na zlepšování geometrických
parametrů snímkování. Jsou vyvíjeny nové navigační přístroje,
snosoměry, regulátory překrytu a u nových komor dodávány
účinné gyrostabilizátory (např. LMK, RMK Zeiss). Pro zdoko-
nalování obsluhy leteckých měřických komor jsou využívány
on-line připojené počítače řady Pc.
Pro zlepšování fotografické kvality LMS byly prezentovány

účinnější letecké expozimetry. Markantní je spontánní pře-
chod na využívání Color Infrared filmů pří barevném i černo-
bílém zpracování. Tento filmový materiál vyhovuje jak pro
měřické účely, tak i pro účely interpretace. Optimalizace che-
mického zpracování je zaručena počítačově řízenými vyvoláva-
cími automaty.
V příštim období se bude pozornost věnovat zejména aktua-

lizaci postupů kalibrace leteckých měřických komor včetně op-
tických testů a na aktualizaci standardů technických podmínek
pro pořizování LMS. Důraz bude kladen na spolupráci a koo-
peraci všech existujících aktivit, které se tímto oborem zabýva-
jí. V technické oblasti bude maximální pozornost soust ředěna

na rozvoj technických prostředků pro stabilizaci platforem, na-
vigaci a určování polohy a na rozvoj prostředků pro dálkový
přenos dat.

Komise II. - Systémy pro zpracování a analýzu dat
Komise byla v období 1988-1992 řízena Prof. dr. Klausem
Szangoliesem ze SRN. Práce komise byla rozdělena do pěti
pracovních a dvou integrovaných skupin. V průběhu kongresu
bylo předneseno 47 hlavních referátů a 39 referátů na zasedání
integrovaných pracovních skupin.
Komise soustředila pozornost zejména na fotogrammetrické

analytické vyhodnocovací stroje, na postupy a systémy digitál-
ní fotogrammetrie včetně digitální ortofotometody a na tech-
nologie i software (SW) pro zpracování a manipulaci s velkým
množstvím prostorových dat. Zabývala se systémy pro vyhod-
nocování radarových dat i systémy analytické a digitální po-
zemní fotogrammetrie. V rámci řešení analýzy fotogrammetric-
kých dat a dat DPZ jednání komise ukázalo především na
nezbytnost integrace geoinformačních zpracovatelských systé-
mů pro výstavbu geografických a územně orientovaných infor-
mačních systémů GIS/L1S.
Park vyhodnocovacích strojů se rychle mění. Pokud se ještě

používají analogové stroje, jsou svým výstupem prakticky uz-
působeny strojům analytickým. Místo grafických stolů je vý-
stup realizován přes techníku Pc. S velkým úspěchem se vyu-
žívají počítače PC 286 s matematickým koprocesorem. Nejčas-
tější SW je MicroStation V 3.3 (např. Wíld-Leíca PC-Pro 600).
Tato technologie umožňuje finalizaci vyhodnocení mapy pří-
mo na obrazovce Pc.
Všeobecně jsou fotogrammetrickými provozy využívány

analytické vyhodnocovací systémy (např. Wild-Leica SD 3000,
FS Alpha 2000, Topcon P 2000, AUGUSTA-AP 6 D1GIT, Ze-
iss Pl, P3, Intergraph InterMapAnalytic). Jako analytické vy-
hodnocovací systémy jsou využívány rovněž přímo počítače
řady PC (Digítal Video Plotter - DVP). Pracují s děleným
obrazem na bázi stereo pozorování (obrazovka je pozorována
přídavným dvojitým okulárem), nebo na príncipu interference
(obrazovka je pozorována polarizačními brýlemi). Tyto systé-
my (např. DVP Leíca, DVP Hellava, MATRA) jsou jístým me-
. zistupněm k nejvíce se rozvíjející digitální fotogrammetríi 3D.

Digitální fotogrammetrie 3D byla původně vyvinuta na
UNIX grafických stanících prostřednictvím speciálního SW
"Imag Station 6487" firmou Intergraph. Na kongresu byla
však již prezentována i řadou dalších organizací a firem v dal-
ším rozpracování. Základem je superpřesný scanner PS I Pho-
to Scan fy Zeiss (± 8 .um) určený k digitalizaci obrazů LMS.
Vizualizované snímky stereodvojice na obrazovce grafické sta-
nice se střídavě obnovují ve frekvenci 30x/s. Stereopozorování
zprostředkovávají aktivní brýle na bází tekutých krystalů. Ste-
reoproměřování 3D modelu umožňuje uvedený speciální SW
na bázi MicroStation a je prováděno společně s volbou pří-
slušných SW příkazů "íntegrovanou myší".
Jako další varianta digitální fotogrammetríe byla na bázi di-

gitálních obrazů LMS prezentována metoda digítální ortofoto
(např. Orthorectification Intergraph, PHODIS Zeiss, Ortho/
PRFSM Fs). Systémy pracují na bázi SW korelace digitálního
modelu terénu a digitálních obrázů LMS.
Systémy pro digitální fotogrammetrii byly prezentovány rov-

něž v oblasti pozemní fotogrammetrie. Využívají buď přímo
digitálních pozemních měřických snímků (např. UMK Zeiss),
nebo digitalízovaných obrazů pozemních měřických snímků
(např. systém Rollei Metric). V příštím období se pozornost
komise soustředí na vývoj technologie mapování v reálném ča-
se s využitím letadlových i družicových senzorů, na další pro-
pracování integrovaných geoinformačních zpracovatelských
systémů včetně technologií pro manipulaci s velkým množ-
stvím prostorových dat, na integrované systémy sběru dat a ze-
jména na systémy pro digitální fotogrammetrii.

Komise III. - Matematická analýza dat
Komise byla v období 1988-1992 řízena Prof. dr. Li Derenem
z Technické univerzity zeměměřictvi a mapování ve Wuhanu
(Čína). Problematika této komise byla rozdělena do čtyř pra-
covních skupin.
V průběhu kongresu bylo v této komisi předneseno devět

hlavních referátů, z nichž nejvíce zaujaly referáty B. S. Schulze
(SRN) "Plně automatizovaný proces s vysokou rozlišovací
schopností klasifikace dat získaných z multispektrálních dígi-
tálních záznamů" a F. Ackermanna (SRN) "Operační pravidla
a modely přesnosti aerotriangulace s využitím GPS".
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V celkem pěti zasedáních pracovních skupin, vytvořených ze
zástupců dalších komisí (II. a V.), bylo předneseno nebo před-
loženo 38 referátů, z nichž upoutaly odbornou veřejnost ze-
jména

O. D. Faugeras (Francie) "Třírozměrné vidění a mobilní
roboti",
Li Deren (Čina) "Unifikovaná datová struktura reprezentu-
jící vektorová a rastrová data v GIS",
M. Knobloch (SRN) "Nový software pro Rollei RSI digi-
tální monokomparátor",
T. K. Koo (Singapur) "Početní vizualizace dopravních ne-
hod s využitím fotogrammetrie",
U. P. Horn AI-Lab (USA) "Lokalizace a rekonstrukce ob-
jektu rozborem jeho zobrazení".
Formou tzv. poster bylo prezentováno celkem 138 příspěv-

ků, např.
K. Kubík a K. Jones (Australie) "Diferenciální fotogram-
metrie",
V. Červenka (ČSFR) "Tvorba tématických map využitím
neparametrických metod klasífikace",
J. A. Rod Blais (Kanada) "Analytické prostředky a postu-
py pro geoinformatiku",
B. Plietker a M. Hahn (SRN) "Porovnání různých matema-
tických principů pro řešení optimalizačních problémů
v počítačovém vidění",
A. Okamoto (Japonsko) "Prostorová triangulace využívají-
cí affinní transformaci",
Ma Ainai (Čína) "Principy geografických expertních systé-
mů".
V příštím obdob i se aktivity komise soustředí zejména na

matematické modelováni výsledků integrovaných senzorů, na
objektové modelování pomocí digitálního (počítačového)
zpracování obrazů, na matematické analýzy i vyhodnocování
geometrických i radiometrických dat a na rozvoj matematic-
kých nástrojů informačních modelů (GIS/LlS). V rámci kon-
cepčních principů práce s geoinformacemi se zdůrazněním dy-
namičnosti, komplexnosti a vzájemných vztahů.

Komise IV. - Kartografické a databázové aplikace fotogram-
metrie a dálkového průzkumu

Komise byla v obdobi 1988-1992 řízena Dr. T. Hiraiem z Ja-
ponska. Byla rozdělena do sedmi pracovních skupin. V průbě-
hu kongresu bylo předneseno 26 hlavních referát~ a 42 referá-
tů na zasedání integrovaných pracovních s·kupin. Ceskosloven-
ská delegace byla zastoupena příspěvkem: M. Roule "Využiti
fotogrammetrických metod při obnově státního katastru nemo-
vitostí a při výstavbě GIS v České republice".
vývoj na tomto úseku lze charakterizovat spontánním uplat-

něním prvků automatizace v provozní praxi (plošné nasazení
analytických vyhodnocovacích systémů) a prudce rostoucím
uplatněním digitálních technologií. Dominantní je orientace
na geoinformační technologie s výstupem ve formě GIS/LlS.
Automatizace tvorby map s digitálním výstupem ve formě da-
tových bází GIS/LlS nenaráží na technické problémy, neboť
hardwarově (HW) i softwarově (SW) je tento proces ve světě
již dostatečně zabezpečen. Komplexní SW zabezpečení tech-
nologií existuje na technice PC i grafických stanicích (WS).
Jistým problémem i nadále zůstává optimální obsah map a da-
tových bází, především z hlediska automatizované a kontinuál-
ně požadované údržby a otázky ekonomiky, procesu řízení
a organizace.
Na úseku sběru a zpracování dat byla největší pozornost vě-

nována digitální fotogrammetrii a technologii digitální ortofo-
tometody, a to s využitím jak LMS, tak i dat pořízených z dru-
žic. Je to způsobeno především pokrokem v pořizování a zpra-
cování rastrových dat s nástupem SW a technologií poloauto-
matizované i automatizované vektorizace dat a zdokonalením
trojrozměrných aplikací ve formě digitálního modelu terénu
(DMT). Co se týká SW, má na tomto úseku dominantní posta-
vení fa Intergraph (USA) a Zeiss (SRN), jejichž produkty (na-
př. MícroStation, Phodis) jsou využívány převážnou většinou
na kongresu prezentovaných aktivit. Uplatnění nacházejí i pro
mimozemské mapování (topografie planet), kde se využívá
nejčastěji fotogrammetrie a radarového mapování.
Budování geografických databází se stává základním nástro-

jem a téměř nezbytností pro studium prostředí, jakož i pro
tvorbu různých map a místních, oblastních i globálních GIS/
LlS. Na úseku využívání těchto datových bází a jejich aplikací
zaujímá významné postavení fa ESRI (USA) se svým SW pro-
duktem ArcInfo. Velká pozornost byla např. věnována systé-

mu ArcView. Tento systém např. využila americká armáda
(DMA) pro vizualizaci mapy světa I : I mil. na technice PC (4
optické disky).
Na úseku grafické prezentace zpracovaných datových bází

GIS/LlS ve formě topografických (sestavitelských) i kartogra-
fických (vydavatelských) originálů digitálních map byly pre-
zentovány zejména systémy fy Intergraph (např. Map Finisher,
Map Publisher). Tato fa prezentovala rovněž účinný systém
automatické generalizace mapového obsahu (Automated Map
Production).
V příštím období se pozornost komise soustředí zejména na

zdokonalování technologií budováni geografických datových
bázi pro mapování a GIS/LlS, na procesy údržby a revize map
a datových bází, na zpracování standardů požadované kvality
topografických i kartografických databází a GIS/US, na roz-
šiřování možností uplatnění fotogrammetrie a DPZ pro mapo-
vání (i mimozemské) a modelové aplikace GIS/US a na zkva-
litňování trojrozměrných aplikací a metod generováni DMT.

Komise V. - Blízká fotogrammetrie a přístrojové vidění
V období 1988-1992 byl prezidentem komise Prof. Dr. Armin
Griin ze Švýcarska. Pracovní náplň byla rozdělena do šesti
pracovních skupin:

Systémy pro blízkou fotogrammetrii - digitálně a v reál-
ném čase,
Systémy tvorby obrazu v blízké fotogrammetrii - kalibra-
ce a realizace,
Analýza a syntéza obrazu v blízké fotogrammetrii,
Strukturální a průmyslové měření vzhledem k aspektům
CAD/CAM,
Fotogrammetrie v architektuře a v archeologii,
Tvorba obrazu v biostereometrii a v medicíně.
Na kongresu bylo předneseno 72 hlavních referátů, 92 pří-

spěvků v rámci panelových diskusí a II příspěvků v rámci spe-
ciálních sekcí. Československo bylo zastoupeno v panelové
diskusi příspěvkem: V. Gregor- P. Bartoš "Fotogrammetrické
určení geometrických parametrů lanových mostů".
V příštím období komise soustředí pozornost na animaci

a modelově řízené digitální vyhodnocení s cílem získat pokro-
čilejší ruční, poloautomatizované i automatizované vyhodno-
covací systémy s nejčastějším zaměřením na dokumentaci sta-
veb, kontrolu kvality, měření deformací a navigační robotiku.
Dále se soustředí na zlepšování funkčnosti a výkonností auto-
matízovaných vizuálních systémů pro rozšíření aplikací blízké
fotogrammetrie do nových oblastí (např. biomechanika) a na
výzkum systémů a aplikací s důrazem na řešení časové základ-
ny např. v robotice, navigaci, trasování apod.

Komise VI. - Ekonomické, profesní a výchovné aspekty foto-
grammetrie a dálkového průzkumu

V uplynulém období byl prezidentem komise Prof. Dr. John
Badekas z Řecka. Pracovní náplň komise byla rozdělena do
sedmi pracovnich skupin:

Hístorie,
Výuka, výcvík a standardy výuky pro fotogrammetrii a US,
Terminologie - mnohojazyčný slovník ISPRS,
Ekonomika a obchodní management
Technická kooperace,
Systém třídění literatury pro fotogrammetrii a DPZ,
Výuka, výcvik a standardy výuky pro DPZ a GIS
Doplňující byla pracovní skupina zaměřená na národní

zprávy a seminář OSN pro rozvojové státy s hlavním zaměře-
ním na transfér technologií, aspekty výuky a management.
Celkově bylo předneseno 27 hlavních referátů, 51 příspěvků
v rámci panelových diskusí a 6 příspěvků v rámcí speciálních
sekcí.
V příštím období budou aktívíty komíse rozšířeny zejména

na výzkum nových možností výuky pomocí počítačů a na se-
mináře sledující pótřebu souvíslého vzdělávání a šíření nejno-
vějších informací ve fotogrammetrií, DPZ a GIS/LlS.

Komíse VII. - Interpretace dat ze snímků a dálkového průzku-
mu

Komise byla v období 1988-1992 řízena členem kanadské fo-
togrammetríe a pracovníkem Ferihill Technologjes, Ltd., Vik-
toria, provincíe Britská Kolumbíe, F. Hagyiem. Siroká proble-
matika této komise byla rozdělena do sedmi pracovních sku-
pin:

Fyzická měření a signatury v dálkovém průzkumu,
Výběr a manipulace s prostorovými informacemi,

- Obnovitelné zdroje,
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Neobnovitelné zdroje,
Dálkový průzkum ovzduší a vod,
Lidská sídliště,
Aplikace expertního systému pro dálkový průzkum.

K těmto pracovním skupinám přináleži mezikomisová pra-
covní skupina UVIl - Globální monitorování, kterou vedl
Dr. Leo Sayn- Wittgenstein.

V šesti zasedáních VII. komise bylo předneseno 72 hlavních
referátů, z nichž zaujaly zejména:
- Z. D. Kalenský (FAO Řím) "Činnost FAO (Food and Agri-

culture Organization od UNO) v oblasti dálkového průzku-
mu, monitorování životního prostředí a ohodnocování les-
ních porostů v rozvojových zemích",
A. Szilagyi a R. Srinivasan (USA) "Kvantitativní ohodno-
cování efektu NaCI na optickou odrazivost půd",
V. Karathanassi a D. Rokos (Řecko) "Příspěvek ke zlepše-
ní metodologie klasifikace",
A. K. Skidmore (Austrálie) "Klasifikace prostorových dat
využitím expertního systému HNN (Hybrid Neural Net-
work)",
J. P. Maling (Filipíny) "Aplikace GIS a dálkového průzku-
mu pro ohodnocování půd na Filipínách",
P. J. Sellers (USA) "Dálkový průzkum pro modelování
zemské biosféry".

Největší počet příspěvků ze všech komisí ISPRS byl prezen-
tován formou tzv. poster. Bylo jich celkem 234, z nichž např.:
- M. Křížek (ČSFR) "Monitorování znečištění řeky Labe vy-

užitím termálního sním kování",
J. S. Bejerano (Kostarika) "Tvorba erozních map využitím
GlS",
S. Goto a spol. (Japonsko) "Studie vztahu mezi lidskou čin-
ností a biosférou využitím dat z družic",
A. V Percov a S. G. Sluckaja (Rusko) "Technologie a pro-
jekt ochrany životního prostředí a geologie využitím dálko-
vého průzkumu a polních spektrometrických měření".

V příštím období se komise soustředí zejména na aplikace
DPZ a GIS pro kontrolu životního prostředí, přírodních zdro-
jů, vody, atmosférických podmínek a osídlení, na využití rada-
rové technologie pro mapování a kontrolu přírodních zdrojů,
na využití leteckých multispektrálních dat pro zobrazování pří-
rodních zdrojů a kontrolu životního prostředí, na využití no-
vých senzorů (např. laserových, zobrazovací spektrometrie)
a na technologie a rozšiřování aplikací dálkového přenosu dat.

Plný text rezolucí jednotlivých technických komisí ISPRS
s dopadem na přiští období let 1992-1996 je v plném znění
publikován ve 3. čísle Bulletinu Společnosti pro fotogramme-
trii a dálkový průzkum ČSFR.

U příležitosti XVII. kongresu ISPRS byla uspořádána výstava
výrobců fotogrammetrické techniky, SW a zařízení s oborem
přímo souvisejících a výstava národních společností a vědec-
kých institucí.

Výstavy výrobních firem se zúčastnilo 132 vystavovatelů.
Největší pozornost byla soustředěna na analytické vyhodnoco-
vací systémy, např.: Topcon (Japonsko), systém PA 2000, In-
ternational Imaging System - FS (USA) - ALPHA 2000,
Galileo, Siscam (Itálie) - Stereocart, Leica Wild (Švýcarsko)
- SD 2000, SD 3000, OMI (Itálie) - AP6 DlGIT, Matra
(Francie) a systémy na bázi původně analogových přístrojů
(např. TOPOCART, KERN, TECHNOCART).

Systémy digitální fotogrammetrie a digitální ortofoto vysta-
vovala firma Intergraph (lmageStation), FS (na bázi Image-
Station), International Systemap Cora (USA - DlAS na bázi
ImageStation), DAT lEM (USA - na bázi ImageStation), Ze-
iss (SRN - Phodis, na bázi ImageStation), Leica Wild (VDP)
Inpho (SRN - na bázi ImageStation).

Letecké měřické komory s periferiemi včetně gyrostabilizá-
torů předváděla fa Leica Wild (RC 30) a Zeiss (LMK 2000,
RMK TOP 15). Pozemní komory vystavovala fa GeodeticSer-
vices (USA), Rollei (SRN) a Zeiss (UM K s digitálním zázna-
mem). Automatizované zpracování filmových materiálů pre-
zentovala firma Kodak (USA) a AGFA (Belgie). Mezi firma-
mi, které pořizují LMS, zaujala Hansa Luftbild (SRN) a Euro-
sen se (Belgie). Ze specializovaných SW firem zaujaly Auto-
desk (USA), ESRI (USA), Inpho (SRN), Intergraph (USA),
Plus III Software (USA), QASCO (Austrálie), RESTEC (Ja-
ponsko), Zeiss (SRN), ISTAR (Francie).

Skenery různých druhů i provedení vystavovaly zejména fir-
my LaserScan (USA), Leica Wild, Intergraph, Tangent (USA),
Altok (USA), Zeiss (SRN), IRIS (USA).

Geodetická zařízení (např. totální stanice, GPS) předváděly
firmy LeicaWild, Pentax, Zeiss, Sokkia, Topcon, Ashteck,
Trimble a další.

Problematiku pořizování a zpracování družicových dat pre-
zentovaly např. fy EOSAT, ERDAS, NASA, Radarsat, Spot-
Image a další.

Národní a vědecké výstavy se zúčastnilo 34 institucí téměř
ze všech zúčastněných států. Z expozic národních společností
zaujala výstava společností USA, Cíny, Finska, Japonska a po-
dle ohlasu rovněž Československa. Naše výstava přiblížila
koncepční záměr využití fotogrammetrie pro výstavbu digitál-
ního katastru nemovitostí České republiky a prezentovala ma-
pová vyjádření způsobu využítí krajiny Slovenské republíky
a stavu žívotního prostředí ČSFR zpracované prostředky dál-
kového průzkumu ve SAV Bratíslava a ČSA V Brno. Dále uká-
zala sledování zdravotního stavu lesů v ČR s využitím infor-
mací dálkového průzkumu (Landsat), které zpracoval Leso-
projekt Brandýs n. L., a výsledky termálního průzkumu toku
řeky Labe pro identifikaci znečištění vody, které prezentovalo
Středisko dalkového průzkumu Zeměměřického ústavu, Praha.
Součástí výstavy byla ještě ukázka sledování vývoje krajiny
s využitím leteckých snímků v časové základně (1924-1991),
kterou připravila soukromá firma Fotogrammetria Brno,
a ukázky využití pozemní fotogrammetrie pro měření kubatur
a deformací, které připravila Slovenská technická univerzita
Bratislava.

Z expozic vědeckých a provozních institucí zaujala nejvíce
výstavka American GEOLOGICAL Institut (vývoj fotogram-
metrie na teritoriu USA), Instituto Geografico National Ma-
drid (současné aplikace fotogrammetrie a dálkového průzku-
mu ve Španělsku) a Defense Mapping Agency USA (digitální
mapa světa I: I mil. na technice PC).

Z celkového počtu 95 účastnických států ISPRS se jednání val-
ného shromážděni zúčastnili zástupci 71 států. V průběhu kon-
gresu se konalo šest zasedání valného shromáždění. Mezi nej-
závažnější rozhodnuti patří:

Prezidentem ISPRS na období 1992-1996 byl zvolen pan
Shunji Murai z Japonska, prvním viceprezidentem pan
Keunert Torlegard te Švédska, druhým viceprezidentem
pan Armin Griin ze Svýcarska, generálním sekretářem pan
Laurence W. Fritz z USA, pokladníkem pan John Trinder
z Austrálie. Šéfredaktorem "ISPRS Official Journal" se
stal pan David A. Tait z Velké Británie a členy finanční ko-
mise pan Keith Atkinson z Velké Británie, John Badekas
z Řecka a Ramon Lorenzo ze Španělska.
XVIII. kongres ISPRS se bude konat v první polovině čer-
vence 1996 ve Vidni v Rakousku. Prezidentem tohoto kon-
gresu bude Prof. Karl Kraus z Institutu pro fotogrammetrii
Technické univerzity ve Vidni.
Zodpovědnost za řízení práce jednotlivých technických ko-
misi v období 1992-1996 převzaly tyto státy:
Komise I. - Itálie (Luigi Mussio), II. - Kanada (Mosaad
Allam), III. - Německo (Heinrich Ebner), IV. - USA
(Roy Welch), V. - Austrálie (John Fryer), VI. - Čína (Li
Deren), VII. - Brazílie (R. P. de Cunha).
Plánovaná sympozia technických komisí:
březen 1994 komise V. - Melbourne, Austrálie,
červen 1994 komise II. -Ottawa, Canada,

komise IV. -Athens, USA,
září 1994 komise III. -Mnichov, SRN,

komise I. -Miláno, Itálie
řijen 1994 komise VII. -Rio de Janeiro, Brazílie,

komise VI. - Beijing, Čina.
Valné shromáždění vyhovělo žádosti SFDP ČSFR a pro
příšti období let 1992-1996 přeřadilo Československo
vzhledem k počtu členů společnosti z kategorie 3 do kate-
gorie 2.

Průběh XVII. kongresu ISPRS nabidl možnost srovnání stavu
a vývojových tendencí fotogrammetrie a DPZ ve světě a v Čes-
koslovensku. Toto srovnání na rozdíl například ještě od XIII.
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kongresu (Helsinky 1976) nedopadlo zatím dobře. Prokázalo
sice, že u nás prosazované směry vývoje jsou správné, ale uká-
zalo také, že naše provozní praxe stagnuje, zejména v materiál-
ním vybavení. Věřme, že získané cenné informac,e a materiály
z kongresu (jsou uloženy v knihovně ODIS ve VUGTK) napo-
mohou další správné orientaci našich řídících i provozních
pracovišť oboru a budou impulsem k cílevědomé eliminaci do-
sud trvajícího zaostávání čs. fotogrammetrie a DPZ oproti
okolnímu světu.

Ing. Miroslav Roule. CSc ..
VÚGTK Zdiby

Šiesta konferencia OSN
O štandardizácii geografických
názvov

Na základe rozhodnutia Ekonomickej a sociálnej rady Organí-
zácie Spojených národov (OSN) Č. 116 z 25.5. 1988 pozval ge-
nerálny tajomník OSN Skupinu expertov OSN pre geografické
názvy (ďalej iba Skupina expertov) na jej 16. rokovanie [2] a [5]
v Paláci národov OSN v New Yorku na 24. august a na 4. sep-
tember 1992 a zároveň zvolal šiestu konferencíu OSN o štan-
dardizácii geografických názvov (ďalej iba konferenciu) [2]
v termíne 25. augusta až 3. septembra 1992. Rokovania, ktoré
pripravila Kartografická sekci a Oddelenia pre spoluprácu
a rozvoj Sekretariátu OSN, sa zúčastnilo 160 delegátova pozo-
rovatel'ov zo 66 krajín, zástupcovia 6 špecializovaných inštitú-
cií a mimovládnych organizácií a 3 medzinárodných vedec-
kých organizácií.

Rokovanie Šiestej konferencie bolo organizované do viace-
rých blokov (o. i. národná štandardizácia, súbory toponymic-
kých údajov, terminológia štandardizácie geografických ná-
zvov, úlohy uložené a požadované rezolúciami konferencii,
exonymá, názvy geografických objektov ležiacich mimo suve-
renitu jedného štátu, systémy písania). K jednotlivým bodom
programu rokovania boli spracované pracovnými skupinami,
regionálnymi divíziami i jednotlivými krajinami pisomné ma-
teriály (dovedna vyše 190 materiálov). Ich súhrnné vydanie
možno očakávať v budúcom roku. Česko-Slovensko spraco-
valo 2 materiály: zhodnotenie vlastných výsledkov (EI
CONF.85/L.82) a prezentácia aktivít a výsledkov X. regionál-
nej divízie za roky 1987 až 1992 z pozície predstavítel'a divízie
(E/CONF.85/L.39).

2. Obsahová náplň rokovania

K najvačšmi diskutovaným problémom patrili otázky budova-
nia databáz geografických názvov prostriedkami výpočtovej
techniky a vydávania zoznamov údajov z týchto databáz, pre-
dovšetkým formou oficiálnych národných gazeterov. Od pred-
chádzajúceho rokovania Skupiny expertov roku 1991 sa situá-
cia v tejto oblasti zásadne nezmenila. Automatizované spraco-
vanie s využitím počítačov je považované dnes už za samozrej-
mosť. Budovanie databáz geografických názvov bez určenia
súradníc geografického objektu (ako je to v našom databázo-
vom programe) je už cel kom výnimočné. Predmetom diskusií
bol a tiež otázka aktualizácie už spracovaných a vydaných sú-
borov národných toponymických báz údajov. Celkove bol
konštatovaný pokrok v oblasti automatizácie a komputerizácie
tvorby a využívania zoznamov názvoslovia. V oblasti latinizá-
cie [3] bola prednesená séria kritických postrehov na prax lati-
nizácie v Grécku, Rusku, Thajsku a v arabských krajinách, kde
bola konštatovaná nejednotná prax aplikácie latinizačných sy-
stém ov prijatých jednotlivými subjektmi samotnej krajiny, kto-
rá ten-ktorý latinizačný systém prijala. Oman v svojej národnej
správe uvádza ťažkosti, s ktorými sa stretáva pri latinizácii

arabského písma na kartografické účely (najma kv6li diakritic-
kým znamienkam). Podobne Izrael uvádza, že v rámci štátnej
správy sa latinizačný systém schválený OSN v plnom rozsahu
rešpektuje, ale súkromné a verejné inštitúcie používajú aj iné
systémy. Nástupnické štáty bývalého ZSSR boli vyzvané, aby
nadviazali kontakt s pracovnou skupinou UNGEGN (Skupiny
expertov OSN) s ciel'om prijať svoje vlastné latinizačné systé-
my. Čína referovala, že jej latinizačný systém Pinyin, schvále-
ný OSN, je v Číne v plnom rozsahu a bez konkurencie apliko-
vaný. Zjednotený latinizačný systém kórejského písma pre oba
kórejské štáty ešte nebol prijatý, lebo od rokovania Skupiny
expertov v roku 1991 sa predstavitelia oboch kórejských štátov
nestretli. Za naďalej potrebnú a pre rozvojové krajiny nevy-
hnutnú sa považuje pomoc v oblasti aplikovanej toponymie,
hlavne formou poriadania kurzov. Pod záštitou OSN sa budú
naďalej organizovať pre krajiny Afriky, Ázie a Južnej Ameri-
ky, pričom najvačšiu pomoc po stránke odbornej prípravy po-
núkajú Kanada, Francúzsko, USA, Spojené král'ovstvo, Ho-
landsko a Izrael. Na úseku štandardizácie geografických ná-
zvov vo viacjazyčných krajinách a regiónoch bol konštatovaný
vel'mi diferencovaný prístup jednotlivých krajín a s tým súvi-
siaci i rozdielny stupeň aktivity jednotlivých krajín v tejto ob-
lasti. O pokroku v tejto oblasti referovalo Rakúsko, Nórsko,
Kanada, Švédsko, USA, Rakúsko, Írsko, Holandsko, Maďar-
sko, Estónsko a Fínsko. Maďarsko navrhlo, že sp6sob riešenia
geografických názvov prijatý v rakúskom Korutansku pre mi-
noritné osídlenie slovinské, by mohol byť vhodným vzorom na
riešenie v zmiešaných viacjazyčných oblastiach strednej Euró-
py. Zároveň Maďarsko uviedlo, že sa pripravuje na podobné
riešenie v rámci svojej krajiny. Aj naďalej ostáva zložitou otáz-
kou používanie exoným, kde nielen v rámci štátov X. regionál-.
nej skupiny OSN, ale i v mnohých ďalších štátoch sa pristupu-
je rozdielne k rezolúciam predchádzajúcich konferencii OSN
o postupnej redukcii počtu exoným v kartografických dielach,
odbornej literatúre, v školskej výučbe a inde. Navyše sa spo-
chybnila doterajšia definícia exonyma. Pol'sko v národnej
správe uviedlo, že pol'ské exonymy z česko-slovenského úze-
mia v Sliezsku, na Orave a na Spiši nezahrnulo do súpisu exo-
ným spracúvaných v zmysle rezolúcie Druhej konferencie
OSN č.28, lež do samostatného súpisu. Tento postup svedči
o osobitnom teritoriálne orientovanom záujme Pol'ska. Nové,
resp. novelizované toponymické smernice pre (zahraničných)
kartografických a iných vydavatel'ov (Toponymic guidelines)
predstavilo Holandsko, Rakúsko, Južná Afrika, Estónsko, Ne-
mecko a Írsko. S vel'kým záujmom sa stretli zoznamy zmene-
ných geografických názvov a nové administrativne členenie
krajín (Rusko, Irán, Holandsko, Estónsko, Maďarsko a Rakús-
ko). V rámci prerokúvania bodu geografické názvy objektov le-
žiacich v oblasti suverenity dvoch a viacerých štátov Kórejská
republika žiadala zmeniť názov Japonské more. Konsenzus
s Japonskem sa v tejto otázke nepodarilo dosiahnuť. V oblasti
terminológie štandardizácie geografického názvoslovia bolo
konštatované, že medzi najaktivnejšie krajiny v období od ro-
ku 1989 patrilo i Česko-Slovensko.

Na politickú diskusi u hrozila pretransformovať sa rozprava
ohl'adne údajnej systematickej modifikácie gréckych názvov
v severnej časti Cypru (v súčasnosti pod správou Severocyper-
skej tureckej republiky), arabských názvov v Palestíne Izrae-
lom, rusifikácie estónských názvov v rokoch 1938 až 1991
a otázka názvu Tajvana, Macedónska a Hong Kongu. Ďalšia
diskusia tejto skupiny problémov bol a zastavená s poukáza-
ním na to, že Konferencia OSN o štandardizácii geografického
názvoslovia je odborný a nie politický orgán.

Relatívne komplexný prehl'ad o aktivitách a najma výstupoch
Šiestej konferencie dáva súbor rezolúcií plenárneho rokovania
[I]. Šiesta konferencia si osvojila, že zloženie lingvisticko-geo-
grafických divízií [2] a [4] by malo prispieť k zvýšeni u práce
Skupiny expertov OSN a odporučila ustanovil' tri nové divizie:
Divízia južnej Afriky, Baltská divízia a Divízia východnej Eu-
rópy, severnej a strednej Azie.

V nadvaznosti na rezolúciu Č. 4 Piatej konferencie OSN bol a
ustanovená Pracovná skupina na zhodnotenie aktivít Skupiny
expertov OSN. Vo vazbe na touto Pracovnou skupinou na-
vrhnutý novelizovaný štatút Skupiny expertov s ciel'om dal'
Skupine expertov aktívnejšiu úlohu odporučila Šiesta konfe-
rencia prijatie novelizovaných úloh a funkcií Skupiny exper-
tov uvedených v doterajšom štatúte v časti I a v časti III. Šiesta
konferencia OSN poďakovala Piatou konferenci ou ustanove-
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nej Pracovnej skupine na zhodnotenie aktivit Skupiny exper-
tov za splnenie jej úlohy a zobrala na vedomie skončenie jej
pósobenia.

Šiesta konferencia skonštatovala nevyhnutnosť zvýšenia
záujmu medzinárodného spoločenstva na aktivity štandardizá-
cie geografických názvov, skonštatovala nedostatok informá-
cií, a to populárnych i odborných z tejto problematiky o minu-
lých aktivitách a o význame štandardizácie a zobrala na vedo-
mie, že tento nedostatok je dósledkom okrem iného i nedostat-
ku finančných prostriedkov. V tej súvislosti Šiesta konferencia
odporučila ustanovenie Pracovnej skupiny na publikovanie
a rozpočet v rámci Skupiny expertov, ktorá by pracovala v te-
snej spolupráci so sekretariátom OSN. Táto pracovná skupina
by mala skúmať metódy a prostriedky na zabezpečenie pride-
lenia primeraných finančných prostriedkov na podporu aktivít
Skupiny expertovo Šiesta konferenoia po zhodnotení pozitív-
nych výsledkov z oblasti štandardizácie geografických názvov,
ako na národnej tak i na medzinárodnej úrovni dosiahnutých
členskými krajinami OSN, zobrala na vedomie dóležitú úlohu,
ktorú v koordinácii tohto úsilia zohráva práve inštitút konfe-
rencie a priznala potrebu pokračovania v tejto dóležitej práci.
V tejto súvislosti vyjadrila uznanie vláde lránu po jej ponuke
byť hostitel'om Siedmej konferencie OSN. Zároveň odporučila
Ekonomickému a sociálnemu výboru, aby pripravoval Siedmu
konferenciu v Iráne v druhej polovici roka 1997.

Na úseku tvorby toponymických návodov (Toponymic gui-
delines) Šiesta konferencia s uznaním skonštatovala rastúci
počet krajín, ktoré pripravili Toponymický návod pre karto-
grafických a iných vydavatel'ov a usúdila, že širšie uplatnenie
týchto toponymických návodov je dóležitým pre maximalizá-
ciu ich využitia. V tej súvislosti odporučila, aby toponymické
návody bol i publikované v kombinovanom rozsahu, z toho je-
den zvazok v pracovnom jazyku OSN. Na takéto publikovanie
odporučila využiť "World Cartography Bulletin" prostredníc-
tvom Sekretariátu OSN. Šiesta konferencia zobrala na vedo-
mie politické zmeny, ktoré prebehli vo svete v súčasnom obdo-
bí a ktoré majú priamy vplyv na geografické zmeny. V tej súvi-
slosti odporučila, aby jednotlivé krajiny oznámili Sekretariátu
Skupiny expert(lv OSN informácie týkajúce sa zmien geogra-
fických názvov každých 6 mesiacov, a tým umožnili sekretariá-
tu sprostredkovať tieto zmeny spisom alebo pri príležitosti
iných publikácíí.

Na úseku uznávania výsledkov národnej štandardizácie Šie-
sta konferencia potvrdila kultúrny a historický význam geogra-
fických názvov, deklarovala, že si je vedomá citlivosti prebera-
nia zmien geografických názvov, ktoré by mohli viesť k strate
kultúrneho a historického dedičstva a vystrihala pred neautori-
zovanými zmenami geografických názvov, ktoré majú byť pri-
jaté legálne konštituovanou autoritou a národne uznané. Sie-
sta konferencia potvrdila a opakovane odsúhlasila platnosť re-
zolúcie Č. 16 Tretej konferencie OSN, ktorá zdóraznila, že geo-
grafické názvy dané a štandardizované inou inštitúciou než
národne autorizovanou nemajú byť uznané OSN.

Šiesta konferencia skonštatovala, že Pracovná skupina pre
názvy krajín pri Skupine expertov OSN, ktorá bola ustanove-
ná na piatom rokovaní Skupiny expertov, odovzdala Skupine
expertov na jej 12. rokovaní v nadvaznosti na rezolúciu č. 6
Tretej konferencie a č. 10 Štvrtej konferencie zoznam názvov
krajín v úradnom jazyku (úradných jazykoch) každej krajiny (v
pripade, ak jazyky nie sú písané latinkou, tak doplnené o ich
latinizovanú formu latinizačným systémom prijatým OSN [I]
a [2] a v prípade absencie takéhoto OSN prijatého systému
iným latinizačným systémom). Zoznam názvov krajín je dopl-
nený o názvy v každom zo šiestich oficiálnych jazykov OSN.
Šiesta konferencia zobrala na vedomie, že Dokumentačná,
spravodajská a terminologická sekci a OSN publikuje a pravi-
delne aktualizuje zoznam názvov krajín vo všetkých 6 oficiál-
nych jazykoch, ale zoznam názvov krajín v úradných jazykoch
každej krajiny uznaný OSN nie je rozširovaný ani aktualizova·
ný. V tejto súvislosti s odvolaním sa na rezolúciu Č. II Štvrtej
konferencie odporúča, aby zoznam názvov krajín v ich oficial·
nom jazyku (jazykoch) bol ustanovený vo forme súpisu a pra-
videlne aktualizovaný.

Na úseku slovníka toponymickej terminológie Šiesta konfe-
rencia skonštatovala, že nový slovník bol pripravený Pracov-
nou skupinou toponymickej terminológie, ako to bol o odporú-
čané Skupinou expertov OSN na jej 15. rokovaní. Slovník bol
spracovaný podl'a predchádzajúceho odporúčania v prvom
stupni iba v angličtine. Šiesta konferencia uznala, že v snahe
dosiahnuť maximálny efekt v oblasti štandardizácie geografic-
kého názvoslovia na národnej i medzinárodnej úrovni, slovnik

by mal byť k dispozicii takej širokej čitatel'skej obci, ako to je
možné. V tejto súvislosti Šiesta konferencia odporučila, aby
Pracovná skupina toponymickej terminológie bolo požiadaná
pokračovať v svojej funkcii s úlohou spracovať mnohojazyčný
slovník toponymickej terminológie so zahrnutím zvyšných pia-
tich úradných jazykov OSN a aby Sekretariát OSN bol požia-
daný o preklad slovníka z angličtiny do každého z piatich ďal-
ších oficíálnych jazykov OSN. Zároveň bolo odporučené, aby
Pracovná skupina bola požiadaná o periodickú revíziu a aktu-
alizáciu slovníka, ak to bude potrebné.

Rezolúcia Šistej konferencie OSN bol a smerovaná i do
koordinácie činnosti Skupiny expertov a Vedeckého výboru
antarktického výskumu (Scientific Commitee on Antarctic Re-
search), ktorého Pracovná skupina pre geodéziu a geografické
informácie (Working Group on Geodasy and Geographic In-
formation) je zodpovedná za zber a normalizáciu geografic-
kých názvov v Antarktíde. Podobne ďalšia rezolúcia bol a sme-
rovaná do semináru a cvičných kurzov na úseku toponymie
pre rozvojové krajiny vrátane ich finančného zabezpečenia.

Priama účasť na 16. rokovaní Skupiny expertov OSN vo funk-
cii predstavitel'a X. regionálnej skupiny OSN zahfňajúcej
ČSFR, Maďarsko, Pol'sko, Bulharsko, krajiny bývalej Juhoslá-
vie, Albánsko, Cyprus a Grécko umožnila získať najaktuálnej-
šie informácie o vývoji štandardizácie geografického názvoslo-
via v jednotlivých regionálnych skupinách a porovnať dosiah-
nuté vý'sledky za obdobie od 15. rokovania Skupiny expertov
OSN. Učasť na rokovaní Šiestej konferencie OSN o štandardi-
zácii geografického názvoslovia poskytla obraz o rozvoji a do-
siahnutých výsledkoch štandardizácie geografického názvoslo-
via v celosvetovom priereze. Na rokovaní Skupiny expertov
OSN bola oficiálne skončená funkcia Česko-Slovenska [2] a [4]
v pozícii predstavitel'a X. regionálnej divizie v rokoch 1987 až
1992 a odovzdaná bola Maďarsku na obdobie 1992 až 1997.
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Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty STU v Bratislave v roku 1992

1. Absolventi 5-ročného štúdia
Katedra geodézie
LAUKO, P.: Využitie elektronického dial'komera Kern Meko-
meter ME 5000 na meranie vodorovných posunov.

TREŠČÁK, E.: Metódy na kontrolu geometrických parame-
trov mostov.

Katedra geodetických základ ov
ALBERTOV Á, H.: Spracovanie a vyhodnotenie zvláštnej nive-
lačnej §iete Dubník. ,

BADOVA-JESENIČANOVA, J.: Určenie polohy družice a te-
restrickéh~ bodu v úlohách družicovej geodézie.

DZURKOVA, A.: Astronomická orientácia z merania času
prechodov I)viezd vertikálom ciel'a.

HAJDUKOVA, M.: Optimálne metódy budovania lokálnych
polohových sietí.

HORŇÁK, P.: Integrované riešenie geodetických úloh pomo-
cou počitača.

KOVÁCOVÁ, J.: Charakteristika a porovnanie niektorých
družicových polohových systémov využívaných v geodézii.

MALASCHITZ, R.: Tvorba aplikačného programového vyba-
venia, v jazyku, C pod ~peračI!ým systémom UNIX.

NAVRATILOVA-FOLTYNOVA, D.: Testovanie nivelačného
prístroja WILD NA 2000, registrácia a spracovanie mera-
ných údajov.

ORA VEC, P.: Rozbor citlivosti meraní v polohových sieťach.
RENČO, T.: Geodetické informačné súbory pre hodnotenie
živo~ného prostredia.

SLABA, M.: Orientácia geodetickej siete presnými metódami
geodetickej aSJronómie.

ŠIMKOVIČOVA, E.: Problematika overovania nivelačných
súptav.

URBAN, J.: Grafické a číselné zobrazenie sídiel prostriedkami
CAD.

VOŠKO, V.: Skúmanie presnosti elektronickej totálnej stanice
GTS-6.

VOŠTINÁR, M.: Overenie elektronického nivelačného prí-
stroja a návrh metodiky merania.

VOŠTINÁROVA-REPTÍKOVA, R.: Optimalizácia merania
a spracovania údajov pri geometrickej nivelácii zo stredu.

VYBIRAL, L.: Geodetické využitie grafického informačného
systému MicroStation.

ŽIKLA, P.: Spracovanie výsledkov špeciálnych výškových me-
raní na počítači.

2. Absolventi 4-ročného štúdia
Katedra geodézie
BEBEJOV Á, M.: Paralaktické meranie dížok.
BIZOŇOV Á, A.: Problematika stability vzťažných bodov pri
meraní zvislých posunov.

DUJAVA, V.: Posúdenie presnosti geodetických metód určo-
vania bodov zosuvného územia.

GÁFRIK, M.: Analýza vývoja posunov vybraných objektov
na atómovej elektrárni V-I.

GALLASOVA, J.: Geodetické práce pri výstavbe vodojemov.
GENŠOR, J.: Vplyv prostredia na určovanie prevýšenia trigo-
nometricky.

HOFFMANN, A.: Analytický sp6sob určenia rektifikačných
hodn~t žeriayových dráho

JAKTJBIKOVA, M.: Meranie a vyhodnotenie zvislých posu-
nov spodnej stavby mosta.

JANČOŠEK, S.: Analýza merania posunov vybraných objek-
tov elektrárne Mochovce.

JANÍČ15DV Á"M.: Analýza presnosti geodetickej siete.
JOZEFAKOVA, A.: Modelovanie procesu interpretácie úda-
jov dial'kového prieskumu Zeme.

KRČ, L.: Meranie zmien náklonu objektov.
MIKOVÁ, M.: Určenie konštánt dial'komera.
MOJŽIŠ, R.; Fotogrametrické meranie tvaru pretlakdVej haly.
ONDIKOVA, V.: Geodetické práce pri zaťažovaní mostných
objektov.

SCHÁLEKOVÁ-ŠIMKOVÁ, J.: Analýza výsledkov dlhodo-
býcI) meragí vodor9vnýc~ posunov na vodnom diele RužÍn.

ŠEVČIKOVA-PETRAŠOVA, M.: Automatické meracie systé-
my v inžinierskej geodézii.

Katedra geodetických základov
BELÁZ, ~.: Uršenie zemepisnej šírky približnými metódami.
GLONČAKOVA, M.: Určenie azimutu pozemného ciel'a za
účelom ori~ntácie, polygónnových ťahov.

HROZIENČIKOVA, D.: Návrh technického a programového
vybavenia p'očítača PC nl! geodetickom pracovisku.

JAMBOROVA-LEHOTOVA, E.: Geodetické aplikačné pro-
gramové systémy.

KOHUTEKOVÁ, J.: Vyrovnanie polohovej síete.
MATZ, M.: Skúšky a rektifikácia nivelačných prístrojov.
NAGY, R.: Určenie astronomických zemepisných súradníc
metódoui polohových čiar.

SUCHÝ, F.: Spracovanie opakovaných meraní na nivelačnom
okruhu Bratislava.

TOTHOVÁ-BALLOVÁ, H.: Vyrovnanie lokálnej polohovej si-
ete Rysy.

Katedra mapovania a pozemkových úprav
BEDNÁR, C.: Prevod digitálneho obrazu mapy na analógový
tlačový podklad.

BLAHOVA, S.: Projektová dokumentácia pol'nej cesty.
BRTKOVÁ-KADNÁROVÁ, D.: Obnova p6vodných nehnu-
_ tel'nost,í geod~tickými metódami.
CENŠČAKOVA, G.: Štúdia spracovania a rozpoznávania
prvkov sídla z kartografického farebného hl'adiska.

DROZDOVA-LANGOVA, Z.: Kartografické spracovanie
a rqzpoznávanie obrazov prvkov sídla.

HALAS, T.: Príčiny nesúladu údajov operátu evidencie ne-
hnutel'ností so skutečnosťou.

HALMEŠOV~, A.: Tvorba a spracovanie pedologickej mapy.
HOLOŠKOVA, M.: Príprava technických podkladov na vyko-
nanie vlastníckych zmien.

KISS, R.: Vyhotovenie Základnej mapy ČSFR vel'kej mierky
automatizovane.

KOVÁČ, R.: Tvorba topografickej bázy údajov máp strednej
mierok.

KOVÁČOVÁ, J.: Posúdenie presnosti kartometrických údajov
získaných .z katas,trálnych a pozemkových máp.

MARCINČAKOVA, A.: Návrh kartografického zobrazenia
na letecké účely.

MRVA, J.: Presnosť získavania údajov z katastrálnej mapy
I : 2880 digitalizátorom KAR-A2/M.

MRVA, V.: Návrh kartografického zobrazenia Afriky na geo-
logicko-geogr!lfické účely. ,

PAUKNEROVA-ĎUROVCOVA, J.: Tvorba základnej mapy
vel'kej l11ierky.

PECHOVA, R.: Transformácie súradníc katastrálnych máp do
S-JTSK.

PTÁKOVÁ-TROJANOVÁ, T.: Tvorba základnej mapy vel'kej
,mierky.

SANTA, V.: Estetika krajiny v pozemkových úpravách s využí-
tím mapových podkladov.

SIKOROVÁ, D.: Tvorba mapy pre cestovný ruch.
SZEGFD, J.: Spol'ahlivosť vytýčenia p6vodnej nehnutel'nosti
na podklade katastrálnej mapy I : 2880.

ŠPORER, M.: Varianty kvality v technológii tvorby reliéfnych
máp a glóg)Jsov.

VALTEROVA, K.: Štúdia geometrického plánu na vyčlenenie
p6vodných P9zemkov.

VYSOKA YOVA, V.: Transformácia kartografických zobrazení
máp malých mierok.

Ing. Jú/ius Barta/oš.
katedra mapovania a pozemkových

úprav Stavebnej fakulty STU
v Bratis/ave
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Podpredsedaredakčnej rady Ing.
Juraj Kadlic, CSC., SO-ročný

Roky bežia každému, a tak dňa 22. I. 1993 čas nameral riadite-
l'ovi Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave
(VÚGK) Ing. Jurajovi Kadlicovi, CSc., samostatnému vedec-
kému pracovníkovi, 50 rokov. Toto významné životné jubi-
leum inšpiruje k zamysleniu, sumarizácii a hodnoteniu jeho
práce.
Jubilant sa narodil v Bratislave, kde i študoval. Stredoškol-

ské štúdium skončil na jedenásťročnej strednej škole maturitou
v roku 1960 a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SV~T) v roku 1965.
V tom istom roku nastúpil dráhu geodeta v Ustave geodézie
a kartografie v Bratislave - Stredisku geodézie Bratislava-vi-
diek, kde sa zúčastňoval geodetických prác pri odstraňovani
následkov povodne na Dunaji. V marci 1968 prešiel do Česko-
slovenských štátnych dráh - Správy Východnej dráhy v Brati-
slave, kde ako samostatný geodet odboru investičnej výstavby
vykonával geodetické práce pri výstavbe železničných staníc
a tratí. I. 9. 1970 prišiel do novozriadeného VUGK, kde sa ih-
ned' zapojil do riešenia výskumných úloh. Najskór ako spolu-
riešitel' a od roku 1972 ako zodpovedný riešitel' riešil základné
úlohy automatizovaného spracovania geodetických údajov,
evidencie nehnutel'ností a návrhu a tvorby Automatizovaného
informačného systému geodézie a kartografie. Okrem riešenia
výskumných úloh si prehlboval teoretické vedomosti a súčasne
pracoval na kandidátskej dizertačnej práci, ktorú obhájil 14.3.
1979.
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti zhrnul Ing. Kadlic,

CSc., do 8 výskumných správ, ktorých realizačné výstupy našli
uplatnenie v praxi, vyše 20 vedeckých a odborných prác a via-
cero odborných referátov na domácich a medzinárodných
sympóziach, konferenciách a seminároch. Vypracoval viacero
lektorských a oponentských posudkov na kandidátske dizer-
tačné práce, výskumné správy, odborné a vedecké články, do-
časné vysokoškolské učebnice, diplomové práce a práce post-
graduálneho štúdia (PGŠ).
Ing. Kadlic, CSc., za vyše 22 rokov pósobenia na VÚGK

prešiel všetkými riadiacimi funkciami: vedúci oddelenia auto-
matizácie (od I. 4. 1976), neskór vedúci oddelenia automatizá-
cie a racionalizácie, námestnik riaditel'a (od I. 1. 1986) a riadi-
tel' od I. I. 1988. Automatizácíi geodetických prác zostal verný
a zaslúžil sa o jej rozvoj v rezorte Slovenského úradu geodézie
a kartografie.

Ing. Kadlic, CSc., aktívne pracoval a pracuje vo viacerých
odborných a vedeckých orgánoch. Je členom Kolégia predse-
du. Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra
(SUGKK), podpredsedom Redakčnej rady Geodetického
a kartografického obzoru (od 15. 5. 1991), členom Komisie pre
obhajoby kandidátskych dizertačných prác z vedného odboru
geodézia a kartografia (GaK) SvF Slovenskej technickej uni-
verzity (STU) v Bratislave a členom Terminologickej komisie
SUGKK. Aktívne pracoval v 2. téme bývalých geodetických
služieb, d'alej ako národný delegát v 3. vedecko-techníckej ko-
misii "Informačné systémy o území" Medzinárodnej federácie
geodetov a člen komisie Vedeckej rady odboru GaK SvF
SVŠT (1987 -1990). Je školitel'om vedeckých ašpirantov. Ex-
terne prednášal v I. až 5. behu PGŠ odboru GaK na SvF SVŠT
(teraz STU) a v rokoch 1971 až 1976 externe vyučoval na
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave. Za pracov-
né úsilie bol vyznamenaný na ústavnej a rezortnej úrovni.

Ing. Juraj Kadlic, CSc., je skromným, čestným a priatel'ským
človekom so zmyslom pre spravodlivosť.

Náš časopis v mene šírokej geodetickej verejnosti želá jubi-
lantovi do druhej paťdesiatky vel'a pevného zdravia, nové ve-
decké úspechy a vel'a elánu pri zavádzani výsledkov výskumu
do praxe.

Posledního rozloučení, které se
konalo 29. října ve strašnickém
krematoriu, se ve velkém počtu
zúčastnila pražská geodetická
veřejnost. Přitomen byl také
obchodní ředitel švýcarské fir-
my Leica (dřive Wild).
Ing. Jan Strnad se narodil

24. záři 1917 ve Vidni. Jeho
otec byl tajemníkem české
menšiny a ředitelem škol Ko-
menského. Po absolvování čes-
ké reálky ve Vídni odešel Jan
Strnad do Prahy ke studiu ze-
měměřického inženýrstvi na
ČVUT. Po dokončení studia
nastoupil do Triangulační kanceláře ministerstva financí. V ro-
ce 1941 se oženil. V roce 1943 byl nasazen do okupovaného
Norska a pracoval daleko za polárním kruhem jako geometr
na stavbě silnice poblíž Narviku. Odtud así po půl roce uprchl
do Švédska, kde se živil z počátku jako dřevorubec a později
jako asistent fotografické firmy.
Po dokončení sítě pracoval na údržbě trigonometrických bo-
dů, na budování zařízení na bodech státní sítě a na obnově sítě
v poddolovaných územích. Při všech pracích dosahoval vel-
kých výkonů a velmi dobré kvality.

V roce 1966 byl jmenován vedoucím triangulačního provo-
zu. Jeho odborné znalosti, organizační schopnosti, pracovitost,
dobré vystupování a přímé jednání mu zajišťovaly autoritu ne-
jen v provozu, ale i ve vedení ústavu. Při řízení provozu byla
významná i jeho účast při tvorbě technologických postupů no-
vých, dosud neprováděných úkolů (např. vytvoření místního
souřadnicového systému S-Praha). Velké úsilí věnoval i pracím
pro investiční výstavbu (dálnice, energovody, přivaděč pitné
vody ze Želivky do Prahy, pražské metro, jaderné elektrárny).
Kontaktů s příslušnými projektovými organizacemi (Hydro-
projekt, Energoprojekt, SUDOP) využil Ing. Strnad pro spolu-
práci na jejich zahraničních zakázkách. Byly to jednak drob-
nější akce jako Liberie, Siera Leone, Zambie, Alžírsko, jednak
velká zakázka pro OSN - Transsaharská silnice z Alžírska do
Nigerie a Mali v délce I 500 km. Ing. Strnad byl spoluautorem
projektu geodetických prací a v závěrečné etapě řídil několik
měsíců práce přímo v terénu.

Významná byla i činnost Ing. Strnada ve Vědeckotechnické
společnosti. Uspořádal několik přednášek s aktuální geodetic-
kou tématikou.
V celoživotní práci Ing. Strnada jsou patrny dvě výrazné

snahy:
Moderní přístrojové vybavení, které usnadní a zkvalitni ge-
odetické práce,
Zahraniční zakázky, které umožní mladším inženýrům
a technikům získat cenné odborné i životní zkušenosti
a přinesou i finanční efekt.

Pro obě tyto jeho iniciativy mělo vedení ústavu plné pochope-
ní a podle možností je také realizovalo.
Po odchodu do důchodu v roce 1977 pracoval Ing. Strnad 4

roky jako odborný asistent na katedře geodézie stavebni fakul-
ty CVUT. Od roku 1981 se věnoval jen moderním geodetickým
přistrojům. Prostřednictvím organizace Made in Publicity dě-
lal odborného poradce firmy Wild. Poskytoval informace a in-
struktáže různým $eodetickým, prqjektovým a stavebním orga-
nizacím v celém Ceskoslovensku.
Život Ing. Strnada nebyl naplněn jen prací, byl mnohem ob-

sáhlejší. Měl rád krásnou literaturu, byl velký čtenář. S velkým
zájmem sledoval politické i hospodářské události u nás i v za-
hraničí. Miloval přírodu, dobře ji znal a rád v ní pobýval. Měl
rád lidi, byl výborný společník se smyslem pro humor. Měl
hodně přátel, byl dobrý kamarád. Velice miloval svojí rodinu,
která mu poskytovala klidné zázemí v jeho intenzivní práci.
Ing. Strnad !piloval život a prožil ho krásně a plně. Byl to

dobrý člověk. Cest jeho památce.
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Geodezija i kartografija, 1991, č. 9
JaŠČenko. V. R.: Na cestě ekonomických reforem, s. 1-4.
Filatov. M. A.: Kooperace v geodézii, s. 4-7.
Chejfec, M. Je.: Současné problémy sovětské gravimetrie, s.
7-14.

Kudymov. V. I.: Zvýšení operativnosti řešení úkolů družicové
geodézie, s. 14-15.

Firsov. Ju. G.: Výzkum družicového navigačního zařízení SČ-2,
s.15-20.

Babenko. B. B.: Souvislost mezi koeficientem vertikální refrak-
ce a kvalitou zobrazení objektu, s. 20-21.

Jakovlev. S. V.:Výzkum chyb úhlových měření v geodetických
sítích v tunelech v Leníngradu, s. 21-23.

Donskich, I. Je.: Komplexní zhodnocení schemat geodetického
vytyčování, s. 23- 26.

Dokukin, L. I.-Jagodkin. S. A.: Měření deformací výtahových
konstrukcí, s. 27-28.

D'jakov, B. N.: Provádění výškových měření jeřábových drah,
s.29-30.

Preuss, R. (Polsko): Digitální fotogrammetrická měření s využi-
tím personálních počítačů, s. 30-34.

Alexejev-Šemjakin. V. P.: Zobrazení ekologické situace na důl·
ních plánech naftového průmyslu, s. 34-35.

Semeno v, V. I.: Data a informace, s. 36-39.
Zimogljadov, V. A.: Krym v geografických názvech, s. 40-44.
Balandin, V. N.-Zabrodin. L. A.: Blok rozšíření paměti BRP·
_Geo pro "Elektroniku MK-52", s. 44-47.
Zemčugov, M. V.: Studujeme osobní počítač, s. 47-48.
Krasmopevcev, B. V.: Analytický stereofotogrammetrický pří-
stroj OISOMAT, s. 49-52.

Kostina, L. D.-Jurkina. M. I.: Sto let od Chandlerova určeni
pohybů zemského pólu, s. 52-58.

Batrakov, Ju. G.: Názor na "Manuál inženýrské geodézie", s.
58-59.

Vjačeslav Andrejevič Brevnov (nekrolog), s. 59-60.

Kartographische Nachrichten, 1992, č. 3

Heineke. H. J. a i.: Digitálne geovedné mapové dielo v dol no-
saskom p6dnom informačnom systéme, s. 85-94.

Hiittermann, A.: Topografická mapa vo všedný deň: Ako móžu
vyzerať pomoci pre používatel'a? s. 94-99.

Rase, W-D.: Kartografické anamorfózy, s. 99-105.
Laabs, L.: Dayrex - nový materiál podporuje pokrok v karto-
grafii, s. 105- 107.

Finst~rwalder, R.: Tvorba farebnej ortofotomapy "Nevado del
RUlz I : 12500" (Kolumbia), s. 107-109.

Piissler, D.: Demonštrácia digitálnych terénnych model ov po-
čas Lipských fotogrametrických dní '92, s. 109-111.

Kartographische Nachrichten, 1992, č. 4
Schoppmeyer. J.: Farba - definícia a spracovaníe pri prechode
na digitálnu kartografiu, s. 125-134.

Adolph, U.-Ch.: Nové sprostredkujúce návrhové skupiny -
vyhotovené cez maticové vzorce z Mollweidovych sietí, s.
134-138.

Brandenberger, Ch.: Použitie Kartografického informačného
systému prí vyhotovovaní mapového bloku "Zem v slneč-
nom systéme" pre nový Švajčiarsky atlas sveta, s. 138-143.

Krakau, W: K výstavbe oddelenia kartografie v Krajinskom
zememeračskom úrade Brandenbursko, s. 143-146.

Ůsterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Photo-
grammetrie, 1992, č. 1

Kalliany, R.: Experiment FEM (DPZ) počas rakúsko-soviet-
skeho vesmírneho letu AUSTROMIR, s. 3-19.

Killian, K-Kraus. K: Body na topografických plochách
s rovnakým sklonom terénu, s. 20-24.

Kaufer. E.: Vnímanie priestoru a hospodárske premeny v stre-
doveku: Perspektíva do novoveku? s. 25-40.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1992, č. 6.
Borgmann, H.-Hoffmann, H.: SÚzememeračské a katastrálne
zákony krajín ešte aktuálne? s. 307-316.

Hekimoglu. S.: Nové vzorce na výpočet smerníka bez skúma-
nia kvadrantu, s. 317-322.

Roschlaub, R.: Výpočet kvantíl róznych štatistických rozdelení,
s.323-335.

Somogyi. J.-Závoti. J.: K aplikácii Boskovičovej podmienky
pri odhadoch s normou LI, s. 336-344.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1992, č. 7.
Caspary, W: Znamenia kvality geo-údajov, s. 360-367.
Fritsch. D.: K odhadu najmenšieho intervalu diskretizácie pri
zbere údajov digitálnych modelov terénu, s. 367-377.

OhlhoJ, T.: K digitalizácii topografických máp pri použití geo-
-informačných systémov, s. 377-385.

Diirr. K-Schmitt, M.: Aktuálny digitálny atlas Mníchov -
Výstavba a použitie nového komunálneho GIS podl'a kon-
ceptu MERKIS, s. 386-395.

Morgenstern. D.-Averdung, c.: Modely údajov štrukturované
na objekty pre priestorovo orientované plánovacie zámery,
s.396-406.

Bil/. R.: Multi-Media-Gis - Definícia, požiadavka s možnosti
aplikácie, s. 407-416.

Hal/ermann. L.: Prehl'ad o zememeračskej literatúre v r. 1991,
s. 1-44/prílohy.

Przeghld Geodezyjny, 1991 č. 10
Klub přátel Przegladu Geodezyjnego: Geodet-tvůrce úprav po-
zemků musí být ten, který upravuje území v souladu se sou-
časnými zásadami na vybavení zemědělského území, s. 3-7.

Wilkovski. W.: Setkání s Polskem, s. 8.
Sliwka. J.: Základní mapa - předmět sporů a nedorozumění,
s.9-13.

Majde. A.: Seminář "Metody měření chladicích věží" - prů-
běh, problémy a návrhy, s. 13~ 14.

Urbaniak-Biernacka. U.: Povodí řek, s. 15-16.
Harasimowicz. S.-Kubowicz. H.: Modifikace "Švýcarské" me-
tody optimalizace rozlohy pole, s. 16-17.

HP-28S a HP-48SX - nejnovější kalkulátory firmy Hewlett-
Packard, s. 20-21.

Změny v Institutu geodézie a kartografie, s. 22.
První mezinárodní sympozium na téma využiti geodézie v inže-
nýrských pracích IAG-FIG, s. 22-23.

Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk. S.: Prostřednictvím zrcadla vzpominek, Deportace
1940-1946, s. 24~25.

Przeghld Geodezyjny, 1991 č. 11
Baran. W.: Vědecká spolupráce polských a italských geodetů,
s.3-5.

Goraj. S.-Žrobek. S.-Žrobek. R.: Systém oceňování a úřední
registrace pozemků zemědělských a stavebních jako vklad
do informačního systému o územi, s. 6-9.

Czaja. J.-Sal/werk. A.: Porovnání polských a německých
právnich předpisů, které se týkaji tvorby místnich plánů pro-
storového zastavění, s. 10- II.

Linsenbarth. A.: 60 let Polské fotogrammetrické společnosti,
Vědecké sympozium ~ Warszawa, 22.-24. května 1991,

s.12-15. ra
Mezinárodní setkání studentů geodézie - Graz 91, s. 17
Ney. B.: Činnost Institutu geodézie a kartografie v r. 1990,
s.20-23.

Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk. S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 24-25.

Przegllld Geodezyjny, 1991 Č. 12
Bialousz. S.: Nové geodetické a fotogrammetrické metody -
resortní program základních výzkumů Ministerstva národní-
ho vzdělání, s. 3-6.

Nowak. E.-Knap. T.~Izdebski. W: Systém výpočtů na po-
vrchu referenčního elipsoidu GEN, s. 6-7.
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Borkowski, K.-Knap, T.: Určení délky krátké geodetické čáry
na povrchu elipsoidu z derivace azimutu, s. 7-S.

Dabrowska, D.-Dabrowski, W: Způsob určení charakteristíc-
ké hodnoty teploty a indexu lomu vzduchu podél záměrné
přímky pro potřeby elektromagnetíckého měření délek,
s. S-IO.

K wašniak, M.: Vliv kinematiky geodetické sítě na vyrovnání
pozorování, s. 10- 12.

Przewlocki, S.-Andrzejewski, Z: Využití pružných funkcí pro
určení vertikálních posunů metodou geometrické nivelace
z nepevných stanovisek, s. 12-15.

Serafin, S.: Metoda měření kontrolních bodů s využitím nové-
ho typu stabilizace a sígnalizace, s. 16-19.

Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk, S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1'140-1946, s. 24-25.

Przegllld Geodezyjny, 1992 Č. 1
Hopfer, A.: Zpráva ze zasedání 7. komise FIG (katastr a po-
zemkové úpravy), Bordeaux (Francie), 9.-13. 9. 91, s. 2.

Jedrzejewski, H.: Hospodaření s nemovitostmi ve světle privati-
zace podniků, s. 3- 7.

Kubik, P.: Některé aspekty rozdělování nemovitostí, s. S-II.
Majde, A.-Nowak, E.-S/iwka, J.: Dynamika geodetických zá-
kladů Horního Slezska, s. 11-12.

Szymaňski, M.: Pozemková renta a cena pozemku, s. 13-15.
Marzec, Z: Kolik stojí Praga Pólnoc?, s. 16-17.
Dawidziuk, S.: Taková ústava nerozplétá problémy, s. 17-IS.
Přehled Právních předpisů, s. 20-21.
Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk, S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 24-25.

Przegllld Geodezyjny, 1992 Č. 2
Lešniok, H.: Mnoho století před Thalesem a Pithagorasem,
s.2.

Gawlak 1.: Rozdělování nemovitostí administrativní cestou,
Část 1., s. 3-6.

Adamczewski, Z: Pravidlo seizmické rotace po jednom roce
observací, s. 6-7.

Barlik, M.: Vliv slapových deformací na družicovou nivelaci
metodou GPS, s. S-II.

Musí geodézie zahynout~, s. 13.
Mecha. E.: Geodézie v procesu prostorové restrukturalizace,
s.14-15.

Marzec, Z: Z práce na technické instrukci G-S: Geodetická
a kartografická dokumentace pro právní účely, s. 16-17.

Watll'. J.-Reimus, Z-Rawaňski, T.: Geodetická měření
na' elektrárnách a elektroteplárnách při jejich provozu,
s.IS-19.

Otázky přijímacích zkoušek na vysoké školy v roce 1991,
s.19-23.

Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk, S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 23-24.

Przegllld Geodezyjny, 1992 Č. 3
Grabowski, R. J.-Kobryň, A.-Aleksiejuk, J.-Rzaca, c.: Ově-
řování přesnosti stanovených horizontálních deformací vod-
ní hráze současně několika variantami metody záměrné
přímky, s. 3-6.

Cacoň, S. - Kntny, B.: Geometrícká analýza a interpretace pro-
storové deformace zemního sesuvu, s. 7-9.

Pawlowski, W-Przewlocki, S.: Výzkum geometrické struktury
velkorozměrových prvků vyráběných ve formách, zdokona-
lování metodiky měření rozměrů ve stavebnictví, stanovení
obsahu státních norem z pohledu rozměrové koordinace
a tolerancí, s. 10-13.

Sitek, Z -Jachimski, J.: Konstrukce polského analytického au-
tografu, s. 14- 15.

Tokarczvk, R.- Tokarczl'k, A.: Optimalizace samokalibračních
metod,s.15-IS. -

Niedojadlo, Z - Piwowarski, W - Wdzony, J.: Použiti a ověření
výsledků geodetických měření pro potřeby prognózování
důlních škod, s. IS-20.

Gawlak. J.: Rozdělování nemovitostí administrativní cestou,
Část II., s. 21-23.

Přehled Právních předpisů, s. 24-25.
Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk, S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 25-26.

Przegllld Geodezyjny, 1992 Č. 4
Obraz země po bitvě, s. 2.
Interview s organizátory XXXI. Sjezdu delegátů Svazu pol-
ských geodetů (Bialystok, 15.-16. 5. 91.), s. 3-7.

Klub přátel Przegladu Geodezyjnego: Rozhovor s ředitelem
IGK doc. dr. ing. A. Linsenbarthem: V minulých létech byl
jediným spojujícím a integrujícím prvkem geodetů Svaz pol-
ských geodetů, s. 7-9.

Mjde, A.: A co dál?, s. 10-\2.
Cacoň, S.: XII. Podzimní škola geodézie "Geodetické problé-
my v hydrotechnice a vodním hospodářství".
(Boleslawow, 23.-25. 9. 91), s. 14-16.

Informace o pracích Prezídia a Hlavní správy SGP v období
od června 1991 do ledna 1992, s. 17-19.

Janusz, J.: Bezpečnost inženýrských objektů a kontrolni měře-
ní, s. 22-23.

Vzpomínky GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk. S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 25-26.

Vážení čtenáři,
redakce a redakční rada Geodetického a kartografického ob-
zoru se na Vás obracejí s výzvou, abyste svou aktivní publikač-
ní činností pomáhali obohacovat rubrikovou část časopisu. Ní-
že uvedený seznam rubrik Vám má napomoci ke koncipování
příspěvků, o kterých si myslíte, že budou zajímat odbornou ve-
řejnost. Neopomeňte, že vhodnými, fundovanými pojednání-
mi či informacemi můžete efektivně přispět k propagaci Va-
šich pracovišť, ústavů či firem a koneckonců i Vaší osoby jak
doma, tak i v zahraničí. Při publikační tvorbě Vám přejeme
šťastnou ruku.

Diskuse, názory, stanoviska
Fotografie z geodetické a kartografické praxe
Informace a zprávy o činnosti orgánů a organizací rezortů
ČÚZK a ÚGKK SR
Inovace v geodézii a kartografii
Inzerce a konkurzy

O Legislativní rubrika
Literární rubrika
Mapy a atlasy
Nekrology
Osobní zprávy
Oznámení

O Podnikání v geodézii a kartografii
Přehled časopisů
Společensko-odborná činnost
Terminologie a symbolika v geodézii a kartografii
Zajímavosti

O Z dějin geodézie, kartografie a katastru
Ze zahraničí
Z geodetické a kartografické praxe
Z geodetického a kartografického kalendáře
Z mezinárodních styků
Z přístrojové techniky
Zprávy ze škol

Pozn.: Rubriky označené O jsou nově zavedeny od r. 1993. Opti-
mální rozsah rukopisu příspěvku do rubriky je 5-6 stran strojo-
pisu formátu A 4. Redakce



Vyhledávání starých drenážních řadů pomocí termovízní kamery
l' lokalitě Horní Počernice

Autor: Ing. Milan Pařík,
Zeměměřický ústav, Praha
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využijte
našich služeb!

Výrobce opticko-mechanických přístrojů MEOPTA a. s. PŘEROV
provede opravy a seřízení:

• geodetických a nivelačních přístrojů
• sklonoměrů a mikroskopů
• dalekohledů
• a dalších optických přístrojů dle předběžné dohody

Veškeré požadavky směrujte na adresu: MEOPTA a. s. PŘEROV
Kabelíkova 1
příjem oprav

750 58 Přerov
tel. 542 752
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