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528.235/.088
RATIBORSKÝ, J.
Odbad vU,u cbyb ,dauýcb bodl ,pfl 'felent polobovtcb
leodeticktcb
sUI
Geodetlck9 a kartograflck9
'obzor, 35, 1989, Č. 12, str.
271-272, 1 obr., 2 tab, lit. 6
Odvozenljedl1oduchého
'Vztahu Ipro odhad vlivu chyb
dan9ch bodli při řešeni llolOhov9ch geodetlck9ch
sitl
a jeho začleněni
do v9početniho
programu
GPUVOL.
Numerlck9 přiklad.

911.5+912

HOI71MAHH,Sl
TonollorHlI8clCoe
MHCI>OpMaqHOHHoe
cOA8p.aHHe
KapThl
KaK Cp8ACTBO
P8W8HMlI
OAHON np06I18Mbl
T80peTHII8CKON lCapTorpaCl>HM
reoAe3MIlecKHH
a KapTOrpaCl>HllecKHH 0630p, 35. 1989,
NO 12, CTp. 273-280,
4 pMC., 2 Ta6., nHT. 16.
KpHTHKa KOHl(enl(MM YBenMlleHMII o6beMa
MHCI>opMal(MH H BblTeKalO~ero
H3 3Toro opraHHlleHHII
o6nacTH
BnMIIHMII TeopHH MHCI>opMal(MH B KapTorpaqlMH.
OÓbIICHeHMe MeTpHllecKoro
H TononorHlleCKoro
xapaKTepa npeAocTaBnlleMoH
KapToH HHCI>opMal(HH M ero
KBaHTMqlMKal(HII
npH
Hcnonb30BaHHM
nOKa3aTenll
TononorMlleCKoro
MHCI>opMallMoHHoro
cOAeplKaHHII.
npeAcTaBneHMe
ero qlopMMpoBaHMII
Ha 3KcnepHMeHTanbHOM 06pa311e COCTaBneHMII KapTbl.

911.5+912
NEUMANN, J.
Topololickt
iulormal!nl
obsah mapy jako prosUedek
folenl
jednobo
problému
teoretické
kartolralle
Geodetlck9 a kartograflck90bzor,
35, 1989, Č. 12, str.
273-280. 4 obr., 2 tab., lit. 16
Kritika koncepce
Informačniho
přlrllstku
a z ,něho
vyvozovaného
omezováni
pole Ipllsobnostl
teorie bformace
v kartografll.
Objasněni
metrické
a topologické
povahy
<mapou zprostředk,ovávané
Informace
a jeji kvantlfikace
s využltlm ukazatele
topologického
Iníormačnlho
obsahu. Demonstrace
jeho formováni na
exper:mentálnl
ukázce sestaveni
mapy.

528:347

TI-1COB41-1K, W. 3HaqeHM8
Bonpocax

528.235/.088
PATI-150PCKI-1, SI.
OqeHlCa .IIHllHHll
oWH601C ,qaHH •••X TOII81C "pH
HMM "".HO •••• X r80,q83MII8CICMXC8T8M
reOAe3HIleCKHii
a KapTorpaCl>HlleCKMii 0630p,
NO 12, CTp. 271-272,
1 pHC., 2 Ta6., IIHT,

pewe·

35,
6

1989,

BblBOA npocToro
COOTHoweHHII
.linII oqeHKH
BnHIIHMII oWH6oK
AaHHblX TOlleK npH peweHMH
"na HOBblX reOAe3HIleCKHX
ceTeii M ero BnKlOlleHHe B nporpaMMY BblllMcneHHII
rnVBOn.
I.IHcneHHbl,ii npHMep.

nllaHOB

B IOpMAMQeCKHX

0630p,

35,

1989,

B03pacTaHMe
4Hcna pa60THMKOB IOCTHlIHM, He BnonHe 03HaKOMneHHblX
C nOHllTMeM reoMeTpH4ecKoro
nnaHa.
He06xoAHMOCTb
B 60nee
nonHOM cOAeplKaHMM rpaqlM4eCKoro
npeAcTaBneHHll
reoMeTpM4ecKoro nnaHa, KOTOpblH 6bl llBnllnCll cocTaBHoH
4aCTblO peweHHll
cYAa. ,Anll TaKoro
reoMeTpH4ecKoro
nnafta
Ha npaKTMKe Ha4HHaeT npMMeHllTbCll
nOHllTHe ,,3KCnepTHblH nl1aH". OTKa3 OT H3rOTOBneHMll reOMeTpH'
4eCKMX nnaHOB MnH lKe ,,3KcnepTHblX
nnaHOB" .linII
anbTepHaTHBHblX
peweHHH cYAe6HblX Aen.

TlSOVCIK,

(528+82-1J-051
Bolto
MATAK, E.
Ján Bolto - geodet a básnik
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, Č. 12, str.
284-285, ,1 obr., lit. 6
Stručný ,prehrad o lžlvote a 'dlele geodeta a 'V9znamněho básnlka slovenského
IIterárneho
!'omantlzmu
prl
prlle!ltosU 160. výrotla narodenia.

reOMeTpMqeCKHX
CYAOB

reoAe3HIlecKHH
a KapTorpaqlH4ecKHH
NO 12, CTp. 280-284,
nHT. 7

528:347
S. - PACUTA, P.
vtzuam
geometrickýcb
plán DV v právnych veclacb sidov
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Č. 12, str.
280-284, lit. 7
Nárast
počtu justlčn9ch
pracovnikov,
ktorým pojem
geometrický
plán nle je úplne jasný. Potreba bohatšleho obsahu
grafického
znázornenia
geometrického
, plánu, ktorý bude tvorit SÚČ'lst rozsudku~ Pre takýto
geometrický
plán sa v praxi začina použiv,at pojem
"znalecký
plán".
Odmetanle
výhotovenla
geometrlck9ch plánov, resp. znaleck9ch
plánov na aIternativne
rlešenla
právnych
veci súdov.

nA4VTA, n.

(528+82-1)-051

Botto

MATAK,3.
JlH 50TTo

•

-

reOAe3MCT M n03T

reoAe3H4ecKHH
a KapTorpaqlH4ecKHH
0630p,
NO 12, CTp. 284-285,
1 pHC., nHT. 6

35, 1!J89,

KpaTKoe onMcaHMe lKH3HM H AellTenbHOCTM reOAe3MC·
Ta M BblAalO~erOCll
n03Ta cnOBallKoro
pOMaHTH3Ma
B nHTepaType
no cnY4alO 160·11eTHeH rOAOB~HHbl
ero pOlK4eHHll.

526.235/.088
RATIBORSKÝ, J.
ScbiltzuD8 des Eluflusses
von Feblern der ,elebeuen
PaRkte bel der LllsUDI der .eodlUscbenLagenetze
Geodetlck9
a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 12,
Selte 271~272. 1 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Ableltungelner
emfachen
iBez1ehung zur Schl1tzung
des Elnflusses
von Fehlern der ~egebenen
Punkte bel
der Lllsung der geodlltlschen
Lagenetze und Ihre Etngliederung
ln dasRechenprogramm
GPUVOL. IEln numerlsches Belsplel.
911.5+912
NEUMANN, J.
Topolo,lscber
InlormaUonslnbalt
der Karle als Mitlel
der Lllsunl elnes Problems
der tbeoreUscben
Kartolraphle
Geodetický
a kartograf:ck9
obzo,r, 35, 1969, Nr. 12,
Seite 273-260, 4 Abb., 2 Tab .• Lit. 16
Kritik der Konzeptlon des Informationszuwachses
und
der aus Ihm abgelelteten
'Begrenzung
des Wlrkungsfeldes der lnformatlonstheorle
ln der Kartographle.
Erkll1rung
der metrlschen
'Und topologlschen
Natur
der durch dle Karte vermlttelten
Informatlon
und Ihre
Quantlflkatlon
mlt H1lfe der Kennzlffer
'des topologl.
schen Informatlonslnhaltes.
VorfOhrung Ihrer Blldung
an elnem Versuchsmuster
der Kartenzusammenstellung.

528:347
T1S0vCfK, Š. - PACUTA, P.
Dle Bedeutuns
von seometrlschen
Planen
ln den
Rechtsanselesenheiten
der Gerlchte
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 12,
Selte 280-284, Lit 7
Es glbt Im.mer mehr Mltarbelter
der Justlz, denen der
Begrlff geometrIscher
Plan nlcht vollkommen klar 1st.
Bedarf elnes relchhaitlgeren
Inha1ts der graphlschen
Darstellung
des geometrischen
Planes, der Bestandtell des Urtells ol1den wlrd. FUr elnen solchen geometrlschen
Plan beginnt man ln der PraxIs den BegrUf "Sachkundlgerplan"
anzuwenden.
Ablehnung der
Herstellung
von geometrischen
Plilnen bzw. Sachkundigerplilnen
mr alternative
Losungen von Rechtsangelegenhelten
der GerIchte.

[528+82-1]-051
Botto
MATÁK, E.
Ján Botlo - Geod1it und Dlchter
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 12,
Seite 284-285, 1 Abb, Lit. 6
Geodat und bedeutsamer
D1chter des 1s10wakIschen 11terarlschtn
Romantismus.
Kurze Oberslcht
Uber sein
Leben und 'Werk \bel der Gelegenhelt
des 160. Jahrestages selner Geburt.

528.235/.088
RATlBORSKÝ, J.
Es\imatlns
the Influence
of IErrors .n Fh:ed Polnts
wlth SoluUon of the Horlzontal Geodetle Control
Geodetický
akartograf1cký
obzor, 35, 1989, No. 12,
pp. 271-272, 1 Hg., 2 tab" 6 ref.
Derlvlng the slmple relation ,for estimating
the effect
of errors ln t1xed points with the solution of horlzontal geodetic
controls
and Its Involvlng
!nto the
GPUVOL computlng
'programme.
Numerlcal
example.

911.5 +912
NEUMANN, J.
Topolosícal
InformaUonContents
of ,a Map as a Tool
for Solutíon of One Problem
of Theoretleal
Cartography
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 12,
pp 273-280, 4 flg, 2 tab., 16 ref.
Crlťclsm of the Informatlon
Increase conception from
whlch the lImltation of the isphere of ,action of ln format!on theory ln cartography
Is derIved. Explanat!ng
the metrlc and topologlcal
nature of Information medlated by a map and Its quantiflcation
uslng the Indlcator of the topologIcal
InformatloÍl
contents. Demonstratlon
of Its formIng on the example of the
map compllat1on.

528:347
TlSOVCIK, Š. - PACUTA, P.
Importance
of Geometrleal
Plans ln Lesal Aflalra of
the Courts of Law
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 12,
pp. 280-284, 7 ref.
Growth
of the number
of judIcLary workers
not
knowlng exactly the term of geometrlcal
plan. Need
of a more comprehenslve
graphlc representatlon
of
geometrlcal
plan th.at wlll be a part of judgment. The
term of experťs plan for such a geometrlcal
plan beglns to be used ln practlce.
Rejectlng to make out
geometrlcal
plans 01" experťs
plans for alternatlve
solutlon of legal affalrs of the court of law.

[528+82-1)-051
Botto
MATÁK. E.
Ján Botlo - Suneyor and ,Poet
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 12,
pp, 284-285, 1 Hg., 6 ref.
Brlef revlew of the llfetlme and work .'of the ,surveyor
and famous Slovak 1"0m8lntic ,poet on the ,occaslon of
hls 160th 'blrthday annlve,rsary.

528.235/.088
RATIBORSKÝ, J.
Apprěclatlon
de: I'influenee des erreurs de points donněll pour la soluUon de rěseauJ: \lJéoděsiques de position
Geodetický
a kartograf1c,kýobzor,
35, 1989, No 12,
pages 271-272, 1 Illustratlon,
2 planches, 6 bIbllographles
Déductlonďune
,slmple relation
pour estlmatlon
de
l'lnfluence
ďerreurs
de ,polnts donnés pour la solutlon de réSeJ.ux géodéslques
de :poSltlon et incorporatlon de celle-cI au .programme de calcul .GPUVOL.
Exemple numérlque.

911.5+912
NEUMANN, J.
Contenu topolosique
et .Ínformatíf de la carte eomme
moyen de solution
d'nn probleme
de eartosraphie
thěorique
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No 12,
pages 273-280, 4 lllus1ratlon,
2 planches,
16 blbllographles
Crltlque de la conceptlonďaccrolssement
ďlnformatlons et de restrlctlons
émanant deceluFcI
du champ
ďactlon de la ,thé01"Ie d'lnformation
en cartographle.
€clalrclssement
du caractěre :métrlque et topolog:que
de 1'lnformat1on transmlse
par la carte et sa quantlflca,tlon avec exploltatlon
du contenu topologlque
et
Informatlque.
Démonstrat1on de sa formatlon sUr spéclmen expérimental
de la carte élaborée.

528:347
T1S0VCIK, Š. - PACUTA, P.
lmportanee
des plans sěomětríques
dans les aUaire.
juridique.
des trlbunauJ:
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 12,
pages 280-284, 7 blbl10graphies
Augmentat10n
du nombre de personnes
judlclalres
auxquelles
la notlon "pIan géométrlque"
n'est pas
entlerement
cllllre. Nécessité d'un plus rlche contenu
de la présenlat10n
graphlque
du plan sěométrlque
falsant partie Intěgrale du verdlct. Pour un tel plan
géomélrlque
on commence a établlr dans. la vle pratlque la noUon ;;plan 'de connalsseur".
Refus d'ělaboraUon de plans géométrlques,
respectlvement
de
plans de connalsseur
pour la solutlon alternatlve
des
affalres jllrldlques des trlbunaux.

(528+82-1]-051
Botto
MATAK, E.
JAn BoUo - séometre et poete
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No
pages 284-285, 1 Illustratlon,
6 blbUographles

12,

Bref aperltu de ,Ia vle et oevre du seomětre
et lmportant
poěte
du romantisme
lIbtěralre
slovaque
1\ I'occaslon de son 160e 'annlversalre.
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ln,. Jan Ratlborský, CSc••
katedra ,eod'zle a pozemkových
úprav FSv ČVUT v Praze

Odhad vlivu chyb daných bodů při řelení
polohových geodetických sítí

+

1. Úvod
V důsledku zvyšující se přesnosti geodetických pnstrojů dochází v geodetických sítích k rozporům mezi
geometrickými parametry měřenými a vypočtenými
ze !'ouřadnic, zejména délek, přičemž v důsledku nesprávného určení měřítka sítě json tyto rozpory v různých místech sítě různé [1), [6). Tyto rozpory se pro·
jevují jen u )'e8ení vložených sítí.
Jednou z možností jak odstranit, tyto rozpory, je
převyrovnání celé sítě s nově zmčřenými geometrickými parametry, druhou pak řešení lokálních volných
sítí, zejména pro účely investičlú výstavby. Řešení
volných sítí umožňuje řešit danou síť při volbě nutných
podmínek na opravu přibližné konfigurace bez deformace m{-í'lmýchgeometrických parametrů a maximál·
ně přizpÚl'úhit tuto síť Československé trigonometrické

n = nI
1/,2' Dále označme B,-j jako n2 rozměrný
náhodný vektor skutečných chyb dan)'ch hodů. Pak
podle [4), resp. [5) platí

= K

Bit
(11•• 1)

ma-

K určení kovarianční matice vyrovnaných souřadnic
je nutné znát kovariančni matici měřených geometrických paramet,rů a chybový model, který umožňuje
tl'ansformaci r· rozměrného náhodného vektoru sku·
tečných chyb mf\řených geometrických parametrů B*
do n- rozměrného náhodného vektoru skutečných chyb
vyrovnaných souřadnic Bit. ChyhoV)~ model je uveden
např. v [3), [5) a má tvar
Bx

= K

(n,t)

(n,r)

(r.l)

Označíme·li kovarianční matici měřen)~ch geomet·
rických parametrů
M*, neho při zavedeni vah ve
tvaru M* = ~p*-1, kde Uo' je apriorní jednotková
střední chyba a P*-1 je diagoná.lní matice reciprokých
vah měřených geometrických parametrů, pak kovarisnční matice vyrovnaných souřadnic bude mít při
použití jednotkové střední chyby po vyrovnání mo tvar
MIt

=

m~KP*-1KT

=

m~QK.

B.J,

(11""2) ("2,1)

=

~QK

+ m;lIQ,1.

(5)

Na rozdíl od rovnice (2) (v níž také u vložených sítích
určujeme nI neznámých souřadnic, nt = 11,) v rovnici
(5) se musí s ohledem na druhý člen rovnice objevit
místo jednotkové střed.rú chyby po vyrovnání mo
apriorni jednotková střední chyba měřených geomet.
rických parametrů Ul)'
Porovnáním rovnic (2) a (5) mi'lžeme určit mm
nehoť matice Qj je regulární

(1)

B*.

K,J

-

+

Mx

2. Chybo,'ý model goodetické úlohy a kovarianEni
tice vyrovnanýcb souřadnic

(r,l)

kde matice K resp. KJ transformují skutečné ohyby
geometrických parametrů resp. skutečné chyby v souřadnicích daných hodů do skutečných chyb vyrovnaných souřadnic.
Ozn'ačme nyní MLI jako kovarianční matici daných boo
dil, kterou budeme znát zpravidla ve tvaru MJ =
= mi,1I E, (kde E je jednotková matice). pak kovari·
anční matice vyrovnaných souřadnic bude daná zápisem
Mx = U~KP*-1Kl'
millK,1K~'
(4)

BÍti.

Cílem (·Jánku je ukázat jednoduché kritérium, které
umožní odhad chyb připojovacích bodů. Toto kritérium
napomůže rozhodnout, zda-li sfť je možné řešit jako
vloženou nebo jako volnou.

B*

(1I"r)

(2)

V případě, že řešíme síť jako vloženou a u daných
bodů neodpovídají středy stabilizačlúch značek souřadnicím pak se tato skutečnost projeví značným
nárůstem ma [4). Proto byl v [4) nalezen chybový
model, který by transformoval do skutečných chyb
vyrovnaných sou)'adnic nejen skutečné chyby měřených geometrických parametrů, ale i skutečné chyby
daných bodů.
.
Označme počet souřadnic n, počet ul'Čovaných souřadnic nI a počet souřadnic bodů daných n2 tak, že platí
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m~QK

=

~QK

+ mi,lIQ

,1
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Z rovnice (6) múžeme obdržet nI hodnot odhadu středIÚ souřadnicové chyby mxu daných bodů, přičemž nás
bude zajímat hodnota maximální a minimální. Průměrnou hodnotu odhadu střední souřadnicové chyby
daných bodú mxu určíme ze vztahu

m;ru

=

V

(mo2 -

(102)--1

nI

T r (Q K Q-I
LI)

•

Pro praktické ověření výpočtu odhadu střední souřadnicové chyby mxu daných bodú podle vzorce (6)
byla vypočítána vázaná síť na obr. 1 (chyby daných
bodů jsou uvedeny v tab. 1). V tabulce 2 jsou uvedeny
<10, mo, střední chyby měřených i vyrovnaných geometrických parametrú a odhady maximální, minimální
a prúměrné hodnoty m"".

I

Bod

1
2
3
4

I

I

V souf-adnici

x

,
i

-20,0
-20,0
20,0
20,0

V souřadnici

U

20;0
-20,0
20,0
-20,0

Tab. 2 Výsledky vyrovnání a odhad souřadnicové chyby
mXIl daných bodů 1-4
(1.

0,26 mgonl m.

1,57 mgon

*
m'l'

0,26 mgon

m'l'

0,74 mgon

m.*

2,60 mm

m.

8,48 mm

!

m"lI-n1ax

15,3 mm
mo;lI -

m"'ll-min

14,8 mm

středr.í 15,0 mm

Uvedené kritérium odhadu stí-ední chyby daných bodů
při řešení vložených stítí podle vzorce (6) je nutné
chápat jako kritérium pomocné. Uvedené kritérium
selhává, budou-li změny polohy bodů ve smčru gra.dientů spojnic, nebo dojde-li k rovnoběžnému posunu,
nebo pootočeni :v~h bodů. Odhad bude též nepřesný
v případě, že dojde k pi-ibližně rovnoběžnému posunu
bodů [2].
Dále je nutné si uvědomit. že nárůst mo se projeví
i při výpočtu sítě, jestliže byly měřené geometrické
parametry zatíženy systematickými chybami. Proto
je nutné u vázaných sítí při nárústu mo zjist,it, zda
tento nárůst je způsoben změnou souřadnic nebo působením systematických chyb. Tuto skutečnost lze
odhalit opakovaniom výpočtem téže sítě, avšak jako
volné. V případě poklesu ml) u volné sítě oproti síti
vázané je možné se domnívat, že v síti došlo k pohybu
(změně souřadnic) daných hodů.
Výpočet odhadu stí-ední souřadnicové chyby daných
bodů je zabudován do výpočetního pro~ramuGPUVOL
[5].
.

[1] CIMBÁLNÍK, M.: Lokální síť Praha. Geodetický
a kartografický obzor, 22 (64), 1976, č. 6, str.
154-159.
[2] INGEDULD, M. -- RATIBORSKÝ,
J.: Odhad
vlivu chyb daných veličin při řešení polohových
vázaných sítí. [Díl§í část úkolu státního plánu
II-I-4/04.] Praha, CVUT Fakulta stavební 1988.
s.35-46.
[3] JOKL, L.: Projektory, pseudoinverzní operátory
a hodnocení geodetických sítí. [Příloha k řešení
II. dílčí výzkumné úlohy R 4-01-02.] Praha, "ČVUT
Fakulta stavební 1982. 40 s.
[4] RATIBORSKÝ, J.: Vliv systematických chyb na
vyrovnání geodetických sítí. [Kandidátská dizertační práce.] Praha 1987. 179 s. -- ČVUT Fakulta
stavební.
[5] RATIBORSKÝ, J.: Komplexní výpočetní systém
geologické úlohy. Geodetický a kartografický obzor,
35 (77), 1989, Č. 6, str. 135-140.
[6] VYKUTIL, J.: K 50. výročí vytvoření souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický
obzor, 24 (66), 1978, č. 1, str. 1-6.
Do redakce došlo: 30. 3. 1989
Lektoroyal :
Inl.Ján Pecár, CSc.,
VÚGK, Bratl.laya

m~, m: středlÚ chyby měřených směrů a délek
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Topologický informační obsah mapy jako
prostředek řeiení jednoho problému
teoretické kartografie

Objasňov&ní a cílevědomé rozvíjení gnoseologického
potenciálu mapy patří k základním úkolům teoretické
kartografie. Proto také naše oborová věda soustavně
vyhledává nástroje, které jí při plnění tohoto úkolu
mohou účinně pomáhat. Tak se počínaje šedesátými
lety dostala do sféry jejího zájmu rovněž teorie informace. Začal se prosazovat klíčový pojem kartografická
informace a traktování kartografického procesu (tvorby
a využití mapy) jako procesu komunikace kartografické
inforl1úl.ce. Protagonistou
tohoto teoretického směru
byl zřejmě A. A. :Moles [I], který - jak o tom svědčí
bibliografie [2] - měl brzy širokou frontu následovníkú. Principy teorie informace se uplatnily v prvních
pokusech o vyjádření množství informace obsažené
v mapě, chápaného jako zdroj jejího gnoseologického
potenciálu. K průkopnickým
v tomto směru náleží
práce V. 1. Suchova [3], který hledal informaci výhradně t·e znacích zobrazených
v mapě. Informační
množství přitom vyjadřoval
na teoretickoinformačrum základě jako úbytek entropie H počítané podle
vztahu

ln,. Jan Neumann, CSc.,
Ústav teorie informace a automatizace
ČSAV, Praha

Přírůstek informace se pak stal v rámci teoretické
kartografie předmětem dalšího bádání, orientovaného
na hluhší proniknutí do mechanismu jeho geneze, jakož
i na jeho kvantifikaci. A. M. Berljant [8] v tomto procesu dospěl k poznatku, že ,.k přírůstku informace
dochází na základě formováru množiny kartografických
obrazů různého řádu a složitosti" . Význam klíčového
pojmu kartografický obraz vysvětlil ve vlastní teorii
tohoto fenoménu jako "formu odrazu jevů a procesů
reality ve vědomí čtenáře mapy (nebo v rozpoznávacím
systému) vytvořenou prostorovou kombinací (kompozici) znaků"; přitom pod termín prostorová komhinace
hyla zahrnuta "určitá množina znaků se svými souvislostmi, vztahy, taxonomickou
podřízeností a zatříděním".
Ve způsobu formování kartografických
obrazů cestou vyt.vářenf
všech možných
kombinaeí
znaků
A. M. Berljant [8] shledal jistou analogii 8 matematickou kombinatorikou. Odtud dOElpělk závěru, že na mapě
zohrazující N p znaků lze při jejím čtení získat až sg
kartografických
obrazů sestavených z ex znakú, přičemž tito činitelé jsou propojeni vztahem

m

H

N!
s"------'" - ex!(N
ex)!
p

= -L Pi·log2 Pí,

p

i=l

v němž m je počet znaků a Pí pravděpodobnost
výskytu v mapě.

jejich

2. Informační přírůst~k jako hlavní argument kritiky
komunikačního pojetí kartografického procesu
Slahinou komunikačního pojetí kartografického procesu bylo mechanické podmiňování aplikace teorie informace uplatněním Shannon(,vy teorie komunikace [4].
Proto se také stalo v sedmdesátých
letech terčem
kritiky K. A. Sališčeva [5], A. H. R'obinsona a B. B. P
Petchcnikové [6] a dalších autorů. Její aktéři argum ntovali zejména tím, že konvenční komunikační proces,
zatížený ztrátami přenášené informace, nelze uplatňovat jako model kartografického procesu, který naopak
produkuje pfírů"tek množství informace. K. A. Sališčev
vysvětlil genezi uvedeného
informačního
přírůstku
tezí, že "interpretace
map poskytuje nezřídka informaci nad rámec té, kterou kartograf při sestavování
mapy použil" [ň). Zároveň identifikoval zdroj vzniku
uvedeného jevu zásadní poznámkou,
že "zejména
formování prostorového obrazu objasňuje onen nesporný
fakt, že úhrnná informace poskytovaná
mapou může
být mnohonásobně vyšší než suma informace, vložená
do jednotlivých znaků mapy, jež reprezentují prostorovou polohu, druh a některé charakteristiky
zobrazovaných jevů. Tento přírůstek informace je dán odrazem prostorových
kombinací,
vzájemných
vztahů
a zákonitostí rozložení" [7].

-

.

(")~

Dále pak jmenovaný autor - s přihlédnutím k tomu,
že počet znaků participujících
na vytvořeném kartografickém obrazu může nabývat hodnot ex = 1,2, ...
N p - vyvodil, že celkový počet kf,rtografických obrazů L8~, zformoyatelných
při čtení sledované mapy,
může dosáhnout až hodnoty

'1:.S~= 2-vp-I.

(3)

Již při první formulaci této své teorie si v8sk A. M.
Berljant uvědomil její přílišný formalismus a proto
upozornil na potřebu z celkového podle daných V2.~ahů
zjištěného počtu kartografických obrazů" .,vypustlt ...
"prázdné" kombinace, jež nemají reálný geografický
obsah"". Později pak přiznal, že zmíněný "výpočet
má daleko k dokonalosti,
neboť nebere v úvahu
pozičnost 2.naků a neumožňuje vyhodnotit počet obsa·
hově relevantních znakových kombinaci" [9].

3. Informační pfírftstek jako otel'fený problém sou·
časné teoretické kartografle
Pozitivním výsledkem uvedené kritiky komunikačního
pojetí kartografického procesu bylo prosazeru do teoretické kartografie sice nikoliv nového·), ale princi*) Jde o výsledek obecného vývoje poznání, ,kterj
nejvýstižněji charakterizuje porovnání dvou vyroku:
"Celek se rovná součtu jeho část~" (Eukli~es, 3. st~~:
před n. 1.) "Celek je více nez součet Jeho části
(M. Wertheimer, 1880-1943).
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piálně významného poznatku, že gnoseologický po·
tenciál mapy není založen jenom v informačním
obsahu jejích znaktl, ale též y informaci obsažené
v prostorovlích relacích těchto znaků. Samotná ústřední
idea informačního přírůstku však i po patnáctí letech,
které uplynuly od jejího zrodu, ztlstala bez hlubšího
objasnění podstaty a mechanismu geneze tohoto přírůstku; rovněž pokusy o kvantitativní vyjádření jeho
velikosti ztroskotaly.
Idea přírů.stku se tak stala jen chatrnou hypotézou,
neboť představě náhle se v mapě zjevivší informace,
která do ní předtím neb}'la vložena, chybějí základní
atributy vědecké koncepce. Odtud také vyplývá její
nehezpečnost, pro teoretickou kartografii, neboť - jak
poznamenávají V. M. Kotljakov a A. A. Ljutyj [10]podobné názory na formování gnoseologické hodnoty
mapy tuto otázku "nejen neřeší, ale odvádějí vědu od
jejího řešení".
Jedním 2. příznaktl této tendence je i přezíravý názor
na úlohu teorie informace v kartografii. Jeho ka.tegoric.
ká povaha je přitom zřejmá z "ýroků, že "móda ko·
munikalního pojetí ka.rtografie, založe-ná zcela na ma·
tcmatické teorii informace 00:'; uvážení poznávací
hodnaty map ... se postupně přežije" a že teorii infor·
mace přísluší zabývat se v kartografii výhradně
"procesy uchovávání, přetváJ-e-fÚa přenosu infvrmace"
[7]. Pře-žhání hy~tézy informačního přírůstku se tak
stalo tíživým prohlémem, jehož účinné řeŘení pat:ří
k nejaktuálnějším líkolům současné teoretické karto·
grafie.
V souvislosti" tím považujeme za nezhyt,né vyslovit
pochybnosti o korekt,nosti výetm ..í premi~y k hypoté, ..e
informačl'Jho přírůst.ku, která tvrdí, že-"kartogra,fická
informace ncmůže hýt, ničím jiným než výsledkem
vzájemné interakce rwsilf'1e informace (mapy) a adresáta
informace (éteruíh, utilJatele mapy)"
[8]. Dnešní
filosofická koncepce tot.iž rřipcuští l)ojet.í informace
také jako odražené vat'iety při širším chápání odrazu,
zahrnujícím dokonce i kategorii sartloodraz'l1. To pak
dovoluje pojímat odražer o 1 variet,u , tedy informaci,
rovněž jako přímou vlastnost přísll1sného objekfu, obsaženou v jeho nestejnosti, ne-homogenitě. A. D. Drsul
k ~omu vysvětluje, že " .,informace uložená v objektech
je jakoby informací "o ,,"obě" a Vři poznání se měllí
11 informaci "pro nás""
[1]].
Takto široce koncipované pojet,í informace je tedy
zřetelně odlišné od ch.'Í.pání informace ve smyslu motematické teorie informace, IOzvíjené v organické sym·
bióze s matematickou teorií komunikace [4]. Proto se
také mohlo stát konceptuální základnou aplikované
teorie informace, která se z uvedené symbiózy zcela
osvobodila. Aplikovaná teorie informace si pak našla
v řadě disciplín významné ul>latnění a jak přesvědčivě
dokládá I. M. Kogan [12], účinně jim pomohla "k pro·
hloubení poznávacích představo mnoha jevech a procesech reality". Tyto okolnosti nás také inspirují k to·
mu, abychom kartografickou informaci studovali na rozdíl od předchozích představ --' jako přímou
vlastnost mapy (s vyloučením účasti jejího uživatele)
a abychom k plnému objasnění jejího informačního po.
tenciálu spojili některé principy geomet.rie a teorie
informace, jak to aplikovaná teorie informace dovo·
luje.

4. Analýza geometrických
maěnfho obsahu mapy

a~pl'ktú

formo\'ánf

infor-

Geografický prostor zobrazovaný kartografem v ma.pě
má jednak obsalw'l)é, a jednak pro.ytorové atributy. Jazykem, který se ke kartografickému znázornění těchto
prostorových atributů pouŽívri., je geometrie (zpravidla
Euklidova geometrie) a proto se také někdy označují
jako geometrické. Jak jsme již dříve ukázali [13], vy.
kazuje v mapě zobrazený geografický prostor eukli·
dovského typu v rámci geometrických
atributů
atributy topob:Jgické (rozměrnost, spojitost, uspořádanost) a zároveň atributy metrické (délky, plochy, úhly,
ale také stejnorodost a izotropnost). Jazykovým ná·
strojem kartografického zobrazení prvních je topologie,
druhých pak metrika.
Ze skutečnosti, že geografický prostor je zároveň
metpický i topologický, vyplývá nedě1itelM8t těchto
dvou jeho geometrických stránek. Volbou metriky
jeho kartografického zobrazení kartograf zároveň zavádí i topologii mapy. Zákresem do mapy jednotlivých
znaků - reprezentujících sídla, řeky a další objekty
resp. jejich identifikovatelné části - opírajícím se
o jejich metricky vyjádfenou polohu, se tyto prvky
zároveň postupně a nezávi8le na kartografovi uvádějí
do vzájemných prostorových relací, čímž je do mapy
zaváděna metricky vytt'Ofená (indukovanáj
topologie
daného prostoru. V souvislosti s dm ztrácí jakékoliv
časové oddělování vzniku informace generované met·
rikou a vzniku informace generované topologií objektivní opodstatněnost.
Odtud pak také vyplývá neudržitelnost koncepce informalního přínistku, která se
o tento předpoklad opírala.
Vnějším projevem existence indukované topologie
v mapě je formování okolí každého jejího .znaku.
Přitom jeho okolí 1. řádu*) tvoří znaky, jež mají
v mapě s uva.žovaným znakem společnou alespoň část
své hra.nice. Odlišnost,i, nestejnosti t,čchto okolí jsou
pak - současně s jejich odlišnostmi ohsahového cha·
rakteru - výrazem prostorové variety mapou zohrazovll.ného ~eografického prostoru. Ta,to prostorová va·
rieta je nositelkou informace, jejíž množství lze měřit
a tím také hodnotit v ní založený gnoseologický po.
tenciál. Odtud vy,-ozený inforrnalní obsah však nepředstavuje jednoznačný parametr mapy, neboť je
založen na hodnocerú odlišností okolí každého znaku,
jejichž definice mUžc být vázána na různé relace ekvivalence. Za přirozené geomet.rické· kritérium těchto
odlišnmití možno pokládat rozdíly v počtech soused·
ních znaků, kt~ré se v tomto okolí sledovaného zna.ku
nacházejí a dále rozd íly v počtech sousedlúch znaků,
jež tyto sousední znaky vykll:zují ve svém vlastním
okolí.
Naznačený princip umožňuje v daném informačním
obsahu mapy l)ostihnout prostorovou uspořádanosl
kartografického zobrazení geografického prostoru, jež
je jeho základním topologickým invariantem a kterou

*) Zavádí se specifikace řádu okolí znaku, neboť
později bude uvažováno i okolí O., 2. a příp. dalších
řádů.
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nelze nahrazovat libovolnými prostorovými kombinacemi znaků, jak se o to pokoušel výklad informačního
přírůstku. Při studiu prostorové variety zobrazeného
geografického prostoru lze dále přistoupit též k odlišování sousedních znaků podle obsahového principu
a tak hlouběji proniknout do poznání informačního
obsahu mapy. Velikost příspěvku topologie k tomuto
informačnímu obsahu bude přitom vesměs maximální
v případě, že všechny stejné znaky mapy budou mít
navzájem odlišné okoli a naopak nulová, bude-li okolí
všech takových znaků shodné.
ó. Topologický informační obsah mapy jako nástroj

kvantitativního vyjádřeni prostorové variety
Praktický experiment stanovení informačního obsahu
mapy demonstrujeme na příkladu jednoduché mapy
povodí, jejíž obsah tvoří reliéf zemského povrchu,
říční síť a sídla. Reliéf zemského povrchu - 1 je do mapy
(obr. la) zobrazen jako množina nepřekrývajících se
areálů rozdělená podle jejich příslušnosti do výškových

vrstev na podmnožiny (identifikační označení 11, 12,
13, ... ). Přitom každá podmnožina obsahuje jeden,
dva i více areálil (s identifikačním rozlišením tř'etí číslicí, např. 141, 142, ... ).
~íční sit - 2 se do mapy (ohr. 2a) zobrazuje jako
množina nepřekrývajících se linií rozdělená podle
jejich příslušnosti do řádil toků na podmnožiny (identifikační označení 21, 22, ... s doplňkovým číselným
rozlišením příslušných jednotek v řádech) a sídla - 3
(obr. 3a) jako množina nepřekrývajících se bodových
znaků rozdělená podle jejich příslušnosti do kategorií
sídel na podmnožiny (identifikační označení 31, 32,
33, ... s doplňkovým číselným rozlišením příslušných
jednotek v rámci kategorie). Hranice povodí nejsou
uvažovány jako mapový prvek, ale pouze jlLkopomocný prostředek oddčlující povodí od jeho okolí, nesoucího identifikační označení O.
Pro zvýraznění prostorové struktury uvedených
obsahových složek mapy, jež je hlavním předmětem
našeho zájmu, abstrahujeme dále od jejich metrických
vlastností, které je (kromě jiného též) řadí do kawgorií
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b?dových, liniových a plošných prvků a uvažujeme je
vesměs jako prvky plošné. Pak lze ke ka~dé z uvedených tří dílčích map reljéfu, říční sítě a sídel sestrojit
duální graf (obr. lb, 2b a 3b)*). Každý vrchol tol1oto
grafu zobrazuje znak, resp. jednoznačně odlišitelnou
část znaku příslušné ·mapy (vybavený vlastním identifikačním číslem) a jeho hrany pak vyznačují jejich
prostorové vazby (sousedství) v příslušných okolích
1. řádu. S kolika znaky daný znak ve svém okolí
1. řádu sousedí, tolik hran s jemu příslušejícím vrcholem grafu je incidentních. Stupeň tohoto vrcholu je
přitom roven počtu s ním incidentních hran. Tak v grafu na obr. lb je vrchol 131 4. stupně, vrchol 192 2. stupně apod. Každý duální graf tak poskytuje topologickou
představu prostorové struktury obsahu odpovídající
dílčí mapy.
*) Poznamenejme, že myšlenka duality je stará více
než 100 let l14] a v současné době ožívá v oblasti počítačového rozpoznávání obrazů, kde jsou duální grafy
označovány zkratkou RAG (the region adjacency graph)
[15].

Informační Q~)sahdílčích map lze pak stanovit analýzou jim odpovídajících duálních grafů teoretickoinformačním pHstupem, jehož základy položil v 50. letech v oblasti biofyzikálních výzkumů N. Rashevsky
[l61*). Určení topologického informačního obsahu ~ředvedeme na duálním grafu dílčí mapy reliéfu. Množina
všech areálů reliéfu povodí a okolí O tohoto povodí
(obr. Ia) představuje celkem n areálů (n = 17), které
zobratuje množina n vrcholů grafu (ohl'. Ih). Tato
množina se dělí na hl podmnožin (hl = 15), do nichž
se zařazují vrcholy shodné svou příslušností k výškové
vrstvě, svým stupněm a stupni vrcholů nacházejících
se v jejich okolí I. řádu. Tak patří do jedné podmnožiny např. vrcholy 141 a 142, neboť náležejí ke stejné

*) Pro úplnost uvádíme, že N. Rashevsky, rodem
z ukrajinského Černigova, působil počátkem 20. let také
v Praze jako vysokoškolský učitel. Jeho topologickografový přístup k řešení teoretickoinformačních problémů se stále .rozvíjí a uplat.ňuje se zejména v biofyzice,
chemii a farmacii; v kartografii však -- jak poznamenává .\. M. Berljant [8] - dosud aplikován nebyl.
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h,

výškové vrstvě 14, jsou shodně 3. stupně a v jejich
okolí I. řádu se nacházejí jeden vrchol reliéfu 3. stup.
ně (13), jeden vrchol reliéfu 4. stupně (14) a jeden
vrchol okoli povodí 15. stupně (015). Počet vrcholů
v i·té podmnožině (i = 1,2, ... hl) činí ni, takže
~n,j= n.

JGl

= -~

Úplný topologický informační obsah, vztažený na celý
graf, se posléze stanoví podle vzorce

Pravděpodobnost P., že náhodně vybraný vrchol gra.
fu náleží do i-té podmnožiny, je pak dán vztahem

Přehled záklaftRieft~infoJ:ma.inich parametrů duálního
grafu dílčí mapy reliéfu (I) je uveden v tab. 1. Analo·
gicky do ní byly též vypočteny údaje, týkající se
grafú, odpovídajících dílčím mapám říční sítě (2)
a sídel (3). V posledním případě se jedná o nulový graf
s vrcholy vesměs nulovými a tedy topologicky vzá.
jemně shodnými; proto je také jeho topologický in.
formační obsah pouze odrazem příslušnosti odpovída.
jících sídel k 'různým jejich kategoriím.
Jestliže při definici relace ekvivalence pro rozdělení
vrcholů duálního grafu dílčí mapy reliéfu na podmnoži.
ny zredukujeme okolí vrcholů na nulové(okolí O.fádu),
přestanou být brány do úvahy rozdílnosti v prostoro.
vých vazbách vrstev a zůstane jediným rozlišujícím

ni

Pi= -n

a jí odpovídající entropie (nebo složitost) struktury,
založená. na výše uvedené relaci ekvivalence, se vy.
počte podle Shannonova vztahu

Topologický informační obsah vyhodnocovaného grafu
vzhledem k okolí 1. řádu jeho vrcholů, představující
informační obsah vztažený na jeden vrchol, je pak dán
vzorcem
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I

Prvek

lIlilI'Y

,

I

17
8
6
75

1

'""
3

I

1

+2 +

3

10
3
4
15

3,2193
1,4056
1,7927
3,4617

54,7281
11,2448
10,7562
259,6275

hlediskem příslušnost k výškové vrstvě. Při zachovaném počtu n areálů (n = 17) tak dojde k redukci počtu
podmnožin ho(ho = 10), po níž můžeme přistoupit analogicky k (6) a (7) - k výpočtu topologického informačního obsahu na jeden vrchol
fOo

"G

= -1: Pi·log2 Pi
i~I

a k celkovému topologickému informačnímu obRahu

grafu
Také tyto údaje jsou pro všechny vyhodnocované duál·
ní grafy dílčích map uvedeny v tab. 1. Ukazatel 100
resp. Tleo je zl'cjmě vlastně vyjádřením dřívějšího
pojetí informačního obsahu mapy počítaného výhradnó ze znakii mapy (např. podle V. 1:.Suchova), za·
tímco přírlIstek ukazatcle 101 resp. TIG1 (příp. uka·
zatele JCJ". resp. TIGi. pro k>l) ve srovnání s ukazatelem fen resp. TIGo může být považován za určité
kvantitativní vyjádření toho, co bylo vysvět!O"áno
jako "informační pťirústek'.
V komplexní e.1:perimentální mapě povoi!' se dl,;',;
mapy reliéfu, říční sítě a sídel (obr. la, 2a a 3ft) sehlžnjí do jediné mapy (obr. 4a). Tento proces je prová.zen
vydělováním nových jednoznačně identifikovatelných
částí těchto objektů, kterým příslušejí v mapě samostatné části znaků. Tak kupř. říční toky rozdělují výš.
kové vrstvy, představující v dílčí mapě reliéfu jediný
spojitý areál, na řadu dílčích jednoznačně identifikovatelných areálů a naopak hranice vý~kových vrstev
reliMu vydělují na říčních tocích, jež představovaly
v dílčí mapč jedinou spojitou linii, řadu jednoznačně
identifikovatclných úsek II této linie.
Všechny tyto'nově vzniklé části znaků byly v komplexní mapě opatřeny identifikačním označením, které
sestává z označení odpovídajícího znaku v příslušné
dílčí mapě. doplněného údajem, vyjadřujícím - podle
vhodného principu - způsob jeho dělení. K uvedené
komplexní mapě (obr. 4a) byl posléze sestrojen duální
graf (obr. 4b), v němž vrcholy zobrazují nově se
v komplexní mapě vytvořivší části znaků a hrany
odrá.žejí existenci vzájemného sousedství těchto částí
znaků. Sestrojený graf je názorným odrazem nárůstu
počtů jednoznačně identifikovatelných částí znaků se
svými prostorovými vazbami, k němuž dochází v procesu sestavení komplexní mapy. Zároveň je však
závažným srovnávacím podkladem, na jehož pozadí
se odráží vynikající schopnost mapy zobrazovat
geografický prostor se všemi jeho geometrickými aspekty velmi komprimovaně a tedy úsporně.
Při zachová.ní relací ekvivalence. rozhodujících
v případě vrcholů duálních grafů dílčích map o jejich
rozdělen! do podmnožin, by! také duální graf komplex-

I

I

15
6
4,
25

3,8516
2,4056
1,7927
5,7364

i

65,4772
19,2448
10,7562
430,2300

II

ní mapy podroben již popsaným způsobem analýze
orientované na stanovení jeho topologického informa.čního obsahu vztaženého na jeden vrchol lGk a na celý
graf TIGk pro k = O, 1. Její výsledky jsou uvedeny
v tab. I, která. poskytuje zajímavé teoretickoinfarmační srovná.ní experimentálních dílčích map s mapou
komplexní. Kromě jiného je z něho patrné, že komplexní mapa je v ukazatelích lCo a JG1 s dílčími mapami řádově srovnatelná. Nicméně se tu již začíná
u komplexní mapy projevovat zejména, v případě.
ukazatelc lG! jistý nárůst hodnot;,;.
Původ tohoto nárůstu vysvětluje obsah tč.b
uvá.dí pouze dvaadvacet z celkového počtu
desáti vrcholů duálního grafu komplexIÚ mapy, které
v něm mají ve smyslu vytyčených relací ekvivalence
*) Při popisu okolí i. řádu se v tabulce použÍvaji ji ž
dříve aplikované charakteristiky
sousedních vrcho:.
Tak např. vrchol 15121 má za sousední dva, vrcrlO:Y
reliéfu 4. stupně (1'), jeden vrchol říční sítě 4. swpu'''J
(24) a jeden vrchol okolí povodi 24. !'tupně (O").
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11111

llJ'I1
1.111
lIJI'

1.111

IlJU

1$111

171

11114

mu

1110

1412)

1111415

1$111

11111

11)11

alespoň ještě jeden obdobný vrchol. Všech zbylých
tfiapadesát VTchoh'lje pak v tomto grafu ze sledovaného hledi8ka unikátních,
což naznačuje vysokou
varietu podle daných relací ekvivalence rozlišovaných
částí znaků v komplexni mapě a odtud také vyplývající vysoký informačni obsah pHpadající na jednu
identifikovatelnou část znaku komplexni mapy. K řádovému převýl!leni vliak u komplex ni mapy v porovnáni s dilčími mapami dochází až v ukazatelich TlCo
a Tlel' To ukazuje, že rozhodující vliv na velikost
informačního obsahu komplexni mapy jako celku má.
nárůst počtu identifikovatelných částí znaků. který je
výsledkem již popsané intenzivni vzájemné segmentace
znaku, k němuž při sestaveni komplexní mapy z map
dilčích dochází.
Tab.2
Okoli 1. řádu

Vrcholy

15121, 15124
15122, 15123
191, 192
21112,21113,21114,
21312, 21314, 21315,
21317
21115, 21212, 21318
21116, 21213
2212413, 2212417
2212414, 2212415

14,
14,
22,

14,
24,
14,

24,
24,

P.

14, 14, 24,
14, 24,
211,
24,
F,
14, 24, 24,
14, 14, 24,

O"
P
024

24
P
P
24

V pojednáni jsme poukázali na neudržitelnost hypotézy "informačniho přirůstku", který doposud v teo-

letické kartografii pi'ežívá jako svědek strnulého nazírání na koncepci teorie informace a na její úlohu
v naší oborové vědě. S využitím poznatků o geometrických aspektech geografického prostoru zobrazovaného mapou jsme prokázali, že tento domnělý přírůstek není produktem interakce mapy a jejího uživatele, ale neoddělitelnou součá8tí informačniho obsahu
mapy, objektivně vznikajícího již v okamžiku jejího
sestaveni. O takto v mapě založený úplný informační
obsah se také opírá poznáni uživatele mapy. který ve
svém vědomí získává. jejím studiem skutec'ný, avšak
subjektivně podmínlmý přírůstek informace.
Principy současné teorie informace nám umožnily
popsat vybrané stránky mechanismu geneze takto
chápaného infořmačniho obsahu mapy a dospět k jeho
kvantitativlúmu
ohodnoceni. Uplatněný topologický
informační obsah si přitom neklade nároky na podchycení všech stránek informace, která. má v mapě mnohostrannou povahu. V něm použité topologické nástroje však zakládají možnost podchytit jeho prostřednictvím nejen geometrické, ale též strukturně
podmíněné obsahové stránky mapou zobrazovaného
geografického prostoru. Korelace topologického informačního obsahu mapy s obsahovými ukazateli jejím
prostřednictvím zobrazovaného geografického prostoru, jež doklá.dají úzkou vazbu sledovaných teoretickoinformačních přístupů na poznáni a rozvíjení gnoseologického potenciálu mapy, však představují specifickou
problematiku přesahující rámec tohoto pojednáni.
Ze stejných důvodů do něho nebyly zahrnuty ani další
popsanou metodikou řešitelné problémy, týkající se
poznáváni informačniho obsahu mapy studovaného
na úrovni jejího rozkladu na obrazové prvky (nebo jinak metrický určené elementá.mí plochy), irúormačIÚ-
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ho ohsahu multitematického nebo multitemporálního
souboru map téhož fragmentu geografického prostorn
apod.
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plánov v práv-

Pri znaleckej činnosti Z odboru geodézie a kartografie
Ba znalci z odboru geodézie a kartografie často stretávajú s nejasne formulova!lými požiadavkami súdov
na vyhotovenie odborného výsledku, nazývaného
v roznej obmene napr. grafický znalecký plán, znalecký
plán, znalecký posudok s náležitosťami geometrického
plánu, geometrický plán. Najčastejšie sa však v požíadavkách súdov objavuje termín geometrický plán.
V ďalšom tieto nejasné požiadavky súdovbudeme
označovať len stručne "plány". Súdy v požiadavkách
neuvádzajú, či žiadaný plán má objasniť predmet spo.
ru a skutočnosti v sporných nehnutelnostiach, alebo
má byť súčasťou budúceho rozsudku.Početnosťtakých.
to požiadaviek zo strany súdov narastá. Bežne býva
takto všeobecne formulovaná úloha pre znalca: "vy.
konať presnú identifikáciu pozemkovoknižných par.
ciel na evidenciu nehnutefností (EN), vyhotoviť plán

zodpovedajúci predpisom geodézie a kartografie, zistiť
kto a aké spoluvlastnícke podiely užíva a navrhnúť
reálnu delbu nehnutelnosti". Znalci z odboru geodézie
a kartografie - z oblasti zakladania a vedenia EN (v ďalšom len "zna.Ici") spravidla pod pojmom plán
rozumejú len geometrický plán. Pri všeobecne formulovanej úlohe, ako uvádza príklad, sa sústredia na
vyhotovenie geometrického plánu. Vo vyhotovenom
geometrickom pláne spracujú aj identifikáciu, vyznačia
užívanie a navrhnú aj reálnu delbu. Z okolnosti, že pri
podrobnom rozbore identifikácie, skutočného stavu,
spoluvlastníckych
podielov, atď. znalec·· narazil na
niekoIko problémo"'ých otázok, ktoré pre vyhotovenie
geometrického plánu musel vyriešiť on sám,.a vyhotovený geometrický plán je pre súd podkladom na konkrétny rozsudok, vyplýva, že vlastne technickú stránku právnej veci vyriešil znalec, prípadne prevzal na
seba ťažisko jej technického riešenia. Vyhotovenie geometrického plánu je náročné na čas. Spravidla textová
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(',asť znaleckého posudku je už len stručný komcntár.
Súd a účastníci právnej veci sú takýmto sposobom
ochudobnení o rozbor znalcom zistených a ním riešcných problémov a otázok a nepoznajú skutočnosť
úplne. Ná.sledok obyčajne je, že súd priberá v ďalšom
konaní kontrolného znalca a rozhodovanie v právnej
veci sa odďaluje.
2iada sa uviesť, že staršie generácie justičných pra·
covníkov dobre rozumeli obsahu katastrálnych máp,
meračských náčrtov a geometrických plánov. Poznali
ich význam pre evidenciu a ochranu vlastníckych práv
k nehnuternostiam. Tieto ich vedomosti rozhodne sú·
viseli s okolnosf.ou, že justičné orgá.ny viedli pozemko.
voknižnú evidenciu vlastníctva k nehnutelnostiam.
Účinnosťou zákona č. 22/1964 Zb. o EN sa zastavilo
vykonávanie zápisov v pozemkových knihách a na
orgánoch geodézie a kartografie sa začala viesť evidencia právnych vzťahov k nehnutelnostiam
na listoch
vlastníctva. Táto zmena v posobnosti orgánov trvá
štvnstoročie a jej dosledkom pochopitefne je mellŠia
priama zainteresovanosť pracovníkov justície na ob·
sahu a kvalite vedenia EN a má odraz tiež v postojoch
justičných orgánov k EN. Takto v justičných orgánoch
narastá počet pracovníkov, ktorým pojem geometrického plánu ako súčasti právnej listiny nie je úplne
jasný. V odbore geodézie a kartografie je pri vyhotovovaní geometrick.ých plánov sústredená
pozornosť
vyhotovitefa len na účel vedenia EN. Na tento účel
geometrického plánu spracovatefa upravuje smerIůca
[1) a určené tlačivá [2]. Clánok rozoberá celkovú pro·
blematiku geometrických plánov z pohfadu znalca.

V ustanoveniach vyhlášky [3) a smernice [1) je definované čo je geometrický plán. Po jeho potvrdení príslušným strediskom geodézie (8G) maže sa stáť súčastou listiny o právnom vzťahu k rozdelenej nehnutefnosti. Technický predpis, ktorý by podrobnejšie upravoval ustanovenia vyhlášky [3) a smernice [1] nie je
vydaný. Z toho, ako sa v oprávnených orgánoch
a organizáciách realizuje obsah geometrických plánov
vychádza, že účel geometrického plánu je len na vedenie EN. Jeho náležitosti udávajú stav nehnutefnosti
pred zmenou a po zmene s doterajšími i novými parcel.
nými číslami a výmerami. Takto geometrické plány sú
podkladom aj na spisovanie listín alebo vydanie rozhodnutí o právnych vzťahoch k rozdefovaným nehnu·
'tefnostiam.
Uvedený účel geometrického plánu je
zjavný z grafického znázornenia, ktoré nemusí udávat
mierku jeho zmenšenia a obsahuje len nevyhnutné
zákresy a mapové značky z pozemkovej mapy EN.
Grafické znázornenie geometrického plánu je doplnené
len niektorými výsledkami podrobného merania, a to
najčastejšie omernými mierami. V porovnaní s obsa·
hom geometrických plánoy vyhotoyených za účinnosti
bývalého katastrálneho
zákona (č. 177/1927 Zb.) je
obsah terajších geometrických
plánov chudobncjší
o meračské práce Rad nutnú potrebu ako aj o vyznače.
nie výsledkov podrobného merania. V geometrickom
pláne vyhotovenom za účinnosti býv. katastrálneho
zákona boli vyznačované všetky výsledky podrobného
merania (~llŠtrukčné a omerné miery) ako aj výsledky
mera~;pplohy
jednotlivých podrobných bodov vlast.

níckcj hranice od predmetov a objektov trvalého rázu
nachodiacit.lh sa v wréne bez ohradu či holi alebo neholi predmetom zákresu v katastrálnej
mape. Geo·
metrický plán vyhotovený za účinnosti katastrálneho
zákona takto obsahoyal prvky, podla ktorých sa nová.
vlastnícka. hranica. dala. v neskoršom období s velkou
pravdepodobnosťou
a presnosťou v teréne vytýčiť.
Preto geometrický plán ako súčasť právnej listiny bol
justičnýIni orgánmi braný ako podklad, ktorý udanými mierami. jednoznačne stanovoval tvar pozemku
a priebeh jeho novej vlastníckej hranice. Zobrazeniu
hranice pozemku v katastrálnej mape justičné orgá.ny
nikdy nepriznávali kOllŠtitutívny význam. Ak sa teda
dnes vyhotovujú geometrické plány s nutným obsahom meračských prác len pre vedenie EN, prestávajú
byť tieto geometrické plány istejším a presnejším
podkladom na vytýčenie vlastníckych hraníc v neskoTŠom období.
Pri požiadavkách súdov, aby sa znalec na podklade
predloženého geometrického plánu vyjadril o skutočnom stave nehnutefnosti v čase jeho vyhotovenia,
alebo sa vyjadril k spornej vlastníckej hranici, znalec
často v geometrickom pláne nenachádza dostartok
meraných údajov, aby mohol jednoznačné a isté vyjadrenie dať. Tento nedostatok údajov nie vždy dokáže
nahradiť dalším skúmaním v povodných meračských
ná.črtoch. Stáva sa aj, že znalec pred súdom hodnotí,
že geometrický plán je nepresný a dokonca chybný a aj
ked je súčasťou listiny, nemožno ho ako poďkládu na
riešenie sporu využit Nazdávame sa, že ak geometrický plán má byť súčasťou listiny, mali by pre jeho
obsah okrem účelu vedenia ENplatiť navyše zása.dy
ako pre príslušnú listinu. Listina trvalo a jednoznačne
stanovuje právny vzťah k nehnuteln03ti bez akéh.okofvek výkladu. Geometrický plán teda by mal trvalo
a jednoznačne stanovovať polohu a tvar neh.nutelnosti pomocou jeho grafického znázornenia a vyznačenia výsledkov podrobného merania. Túto zásadu
geometrický plán nesplňa, ked jeho obsah je viazaný
len na. vedenie EN. Stanovenie polohy a tvaru nehnutelnosti v takomto príp&de je vždy odkázané
na znalca, t. j. jeho odborný výklad a vyjadrenie. Je
nevyhnutné, že geometrický plán sa musí svojim obsa.hom víazať na vedenie EN, aby podrobné meranie
bolu pripojené na polohové bodové pole a dodrža.né
holi všctky prvky racionalÍZácie a automatizá.cie práo.
Avšak aby geometrický plán splňal podmienku presného a istého podkladu na neskoTŠie vytýčenie vlas1;·
níckej hranice, potrebný je jeho bohatší obsah v gra.·
fickom znázornení. Samotné grafické zná.zornenie by
mala byť vo vyznačenej mierke zmellŠenia. Pokladá.me
za vefmi potrebné d')plniť gra.fické znázornenie zákresmi predmetov a objektw trvalého charakteru s určujúcimi mierami lomových bodov nových vlastníckych
hraníc 01 týchto predm:ltov a objektov. Rozhodne
nem')žno p:-edpokladať, že v každom mieste vytváranej
novej hranice medzi nehnute!nosťami budú v teréne
predmetya objekty trvalého charakteru. Avšak tam,
kde takéto predmety sú, žiada sa ich plne vYUŽiť.
Pri takomto obsahu geometrických plánov, ako tu
uvádza.me, si budú mocť zainteresovaní účastníci listiny aleho susedia sami vyriešiť časť vznikajúcich sporov
o nehnute!nosti aj bez účasti znalca, resp. bez sťažnosti
na orgány a organizácie. Za týchto podmienok aj
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činnosť znalcov by bola fahšia, menej pracnejšia a via·
cej nápomocná orgánom súdov pri riešcnf sporov
o nehnuterno~ti.

Pojem "znalecký plán" v geodetickej praxi nie je vefmi zaužívaný. Pojem vychá.dza z podnetu súdnej praxe
a zaoberajú Ba ním len znalci a justičnf pracovníci.
Začal byť aktuálnym v nadvaznosti na "Rozbor a zhodnotenie rozhodovacej činnosti občianskych súdov na
Slovensku vo veci ochrany vlastníckeho práva k nehnutefnostiam a vzťahoch medzi vlastnfkmi susediacich pozemkov" uverejnený vo výbere [4]. V tomto
výbere i1<> stranách 340 a 3H sú takéto nejednotné for·
mulácie: " ... grafický znalecký posudok zodpovedajúci
predpisom o vyhotovovanf geometrických plánov ... ",
" ... s odvolanfm sa na potvrdzujúcu klauzulu, ktorou
grafický znaledk)' posudok opatrilo príslušné SG ... ",
" ... podfa geometrického plánu vyhotoveného znalcom ... ", " ... súčasťou rozsudku má. však byť plán
zodpovedajúci predpisom o vyhotovovanf geometrie.
kj~chplánov ... ". Znalci pod róznymi termínami uvád·
zanými v spomenutom rozbore jednoznačne rozumeli
technický podklad, ktorý má. byť súčasťou vyneseného
rozsudku a obsahovo má. byť totožný s geometrickým
plánom. V spomenutom výbere bolo ešte znalcom
uložené, aby tento technický podklad mal náležitosti
potrebné kedykofvek v budúcnosti vytýčiť súdom
určenú hranicu. Slovenský úrad geodézie a. kartografie
spresnil pojmy týkajúee sa rezortu v súvislosti s uvedenými judikátmi Najvyššieho súdu SSR spisom [5]
a zjednotil tieto formuláeie do "znaleckého posudku
zodpovedajúceho predpisom o vyhotovovanf geomet.
rických plánov"
a potvrdeného
príslušným
SG.
Spresnením pojmov vystihol okolnosť hospodárneho
a aj správneho vyhotovovania predmetného technické·
ho podkladu vo vazbe na vynášaný rozsudok súdu
8 tým, že by ho mal vyhotovovať znalec. Názor, aby
znalec pJsobil v právnej veci len v etape vyšetrovania
a zisťovania skutočností o nehnutefnostiach a v etape,
keď už súd dospel k záveru a konkrétnemu rozsudku,
aby si súd objedml geometrický plán v príslušnej rezortn')j organizácii, by znamen'11 predovšetkým dupli.
citu meračských prá:l, cestovných nákladov a čo je naj.
hlavnejŘie, vyhotovitef geometrického plánu by mohol
mať problémy s identifikáciou hodov na grafickej prílohe k znaleckému pnuiku zUllca s predmetmi a ob·
jektmi v teréne a s osvojením si kontinuity zámerov,
ktoré slÍd s\'ojim rozsudkům hoilá realizovať. Okrem
toho z ekonomických príčin súdy nemožu objednať
vyhotovenie geometrického plánu od hospodá.rskej
organizácie. Súdy sú oprávnené ustanoviť znalca
a požiadať ho, aby vyhotovil znalecký plán, ktorý bude
súčasťou rozsudku. Snaha zjednotiť pomenovanie
predmetného pojmu v odbore geodézie a kartografie
vieďla, že v [6] bol formulovaný pojem "znalecký
posudok s ná.ležitosťami geometrického plánu". Naz.
dá,"ame sa, že ani tento termín nie je presný, nakorko
v širšom výklade znamená textovú časť k predmetnému technickému podkladu. V článku [6] si a.utori
klá.dli hlavný oier zjednotiť postup pri tvorbe znalec·
kého posudku s náležitosťami geometriokého plánu
v nadvaznosti na používané diferencované pomenova·
nia a na využitie výsledkov znaleckej činnosti v prá.v-

nych veciach súdov. V tomto článku je už snaha
o kvalitatívne hodnotenie geometrického plánu a tech·
nického podkladu, ktorý vyhotovuje znalec na pažiadanie súdu a ktorý má všctky náležitosti ako geometrický plán. Súdy zaujali stanovisko aj ku geometrickým plánom vyhotoveným organizáciami na žiadost
občanov, resp. organizá.cií teda vyhotovených
"mimo konania" súdu. Táto okolnost spOsobuje, že tu
nejde o dókaz znaleckým posudkom podla § 127 ob·
čanského súdneho poriadku (Obč. s. p.) ale o dókar;
listinou (§ 129 Obč. s. p.), čo v konaní pred súdom má,
rozdielny význam z hfadiska procesného postupu v ko·
naní. Je preto potrebné, aby znalci, ak vyhotovujú
predmetný technický podklad na požiadanie súdu,
ho neoznačovali názvom geometrický plán. Z analýzy
textu v [4] vyplýva, že termfn označujúci tento tech·
nický podklad by mal byť len "znalecký plán". Znalecký plán teda znamená technický podklad obsahom
a náležitosťami totožný s geometrickým plánom,
obsahujúci aj vytyčovacie údaje jednotlivých podrobných bodov novej hranice, vyhotovený zásadne znal·
com a na požiadanie štátnych orgánov a orgánov,
na ktoré prešli úlohy štá.tnych orgá.nov (§ 1 zákona
č. 36/1967 Zb.) a ktoré sú oprávnené ustanoviť znalca.
V záujme jednotnosti dokumentácie znaleckých plá..
nGV-vo všeobecných dokumentáciách malo by sa aj pre
znalecký plán využívať rezortné tlačivo geometrického
plánu Geodézia č. 4.49, č. 6.50, Č. 6.69 a č. 6.76).
Slovo "GEOMETRICKÝ" v názve popisovej častí by
sa škrtlo a nahradilo slovom "ZNALECKÝ". Prax
overova.nia doložky "Náležitosťami a presnosťou zod·
povedá. predpisom" je, že túto overuje znalec svojim
podpisom a znaleckou pečiatkou. Pre túto prax sa
berie do úvahy, že územný orgán geodézie sa vyjadruje
o sposobilosti každého navrhovaného znalca na znalec·
kú činnosť a v kladnom prípade odporúča jeho vyme·
novanie.

Vo všeobecnosti sa rozumie, že znalecký posudok vy.
žaduje súd na zistenie skutočností o sporných nehnu·
ternostiach, ktoré nie sú mu známe z doložených
dokladov, výpovedí, obhliadky, atd. V uznescnf súdu,
v ktorom Silo ustanovuje znalec, by mali byť uvedené
už súdom zistené skutočnosti a požiadavky na znalca,
ktoré má. súdu objasnit, by mali byť v uznesení pod.
robne rozvedené. Pre znalca je výhodné, ak súd svoje
požiadavky na objasnenie dáva vo forme otá.zok. Prax
je však žiar taká, že va.čšinou sú požiadavky na znalca
formulované len V'Šeobecne.Pokiar je úloha pre znalca
v uznesení formulovaná len všcobecne a je zjavné, že
znalecký posudok je potrebný len na zisťovanie skutočností, nie je to podstatná zá..ada. V takomto pripade znalec vypracuje obsiahlejší znalecký posudok,
v ktorom opíše, posúdi a vyjadrí sa k načrtnutým
a ním zisteným problémom. Nie je závadou, ak znalec
s ohfadom na zbierku listin EN, preverl súčasný stav
vlastnfkov nehnutern08ti a výšky ich spoluvlastnfckych podielov. V pozemkovoknižných zá.pisooh, a tiež
listoch vlastnfctva sa niekeďy manipuluje s vermi zložitými zlomlcami. Keď znalec zistí odlišnost, uvedie ju
v maleokom posudku, pričom uvedie odkaz na prlsluš.
ný listinný doklad a materiál. Znaleo V' žiadnom pri.
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pade v tom pl'avom slova zmysle vo vzťahu k rozsudku
neurčuje vlastnicku hranicu nehnlltefnosti, kt'ď táto
je sporná a vonkoncom nie vlastnika nehnutefnosti.
V oblasti nehnutefnosti v minulosti platilo vefa roz.
nych právny(;h a všcobecne závazných predpisov a po.
dobne je tomu aj dnes. S týmito pl'edpismi je najviac
oboznámený znalt'c,keďže sa určitým spOsobom podiefa
na vedeIÚ EN. Jeho povinnosťou je, ak v operátoch
EN a dokumentačných materiáloch zisti o predmet.
ných nehnuternostiach odlišnosti a nejasnosti, aby ich
v znaleckom posudku uviedol a vyjadril sa k IÚm.
V právomoci súdu je rozhodnúť o týchto nejasnostiach,
odlišnostiach a. problémových otázkach a nakoniec
určiť hranicu nehnutefnosti alebo jej vlastIÚka. Skoro
vždy súčasťou znaleckého posudku, ktorým 8a majú
zistiť skutočnosti o nehnuteTnostiach a objasniť pred.
met sporu, je grafická prHoha. Je to prehfadné, plošné
vykreslenie vzťahov a Ekutočnosti o predmetných
nehnuteTnostiach. Žiadúce je, aby grafická prHoha bola
zvačšeninou alebo kópiou pozemkovej mapy EN s vy·
značeIÚm mierky a bola doplnená do žiadúcich pod.
robnosti s vykresleIÚm polohy predmetov a objektov
trvalého charakteru, objektov uvádzaných vo výpove.
diach účastIÚkov právnej veci a svedkov, ako aj zá·
kresov iných máp (pozemkovoknižnej, katastrálnej,
atď.). Grafickú prllohu znalec nemusi vyhotovovať,
ak účastIÚci právnej veci predložiIi súdu organizáciou
vyhot,ovený geometrický plán, ktorý je buď súčasťou
právnej listiny a dokladá sa s ním poloha a tvar
nehnuternosti, alebo ktorým sa navrhujú zmeny v ne·
hnutefnostiach. Záleži od znalca, ako posúdi či problematika je súdu z geometrického plánu dostatočne pre·
hIadná a obsažná.. Znalecký plán v tejto etape sa od·
porúča vyhotovit len vtedy, ak znalcom zistené sku·
točnosti nepredstavujú nejaké problémy, riešenie je
jednoznačné a účastnici právnej veci s návrhom rieše·
nia súhlasia. Vo všetkých ostatných pripadoch by znalec v rámci všeobecne formulovanej úlohy pre znalca
nemal vyhotovovať znalecký plán. V grafickej prllohe
k znaleckému posudku by mal znalec navrhnúť z jeho
pohradu optimálne alternatívne riešenia a ponechať
súdu a účastn!kom právnej veci spresniť riešcnie čo do
podrobností ako aj výberu jednotlivej alternatívy.
Znalec v znale(kJm posudku by mal uv;esť, pri
ktorých alternatívnych riešeniach je pre zápis do EN
potrebné vypracovať znalecký plán. .
Prax z oblasti zakladania a vedenia EN disponuje
množstvom poznatkov, podfa ktorých súčasné vyho·
tovenie geometric·kých plánov na niekofko alternatív·
nych riešeIÚ vedie k možnosti zámeny v parcelných
čislach, čo je rozhodujúce pri určovaIÚ právnych
vzťahov k nehnutefnostiam. Technické predpisy do·
teraz zabraňovali a určite aj v budúcnosti budú za·
medzovať takejto požiadavke, ktorá sa vyskytuje len
zo strany súdov. Z tohto pohfadu je žiadúce, aby súdy
viedli v práV'nych veciach postup zisťovania a vyšct.
rovania. až do miery znalosti riešenia a pre toto
riešenie požiadali znalca. o vyhotovenie znaleckého
plánu. Ak v ďalšom postupe konania súdov sa dospeje
k inému sposobu riešenia ako ho formuloval vyhoto.
vený znalecký plán, treba tento znalecký plán označiť
&ko bezpredmetný a po technickej stránke možno vy·
hotovovať druhý znalecký plán bez obáv, že by došlo
k zámene v parcelných číslach. Je 7iadúce tu upozor·

niť, že v cene za vyhotovenic geometrického plánu
oprávnenoll organizáciou je zahrnutý aj výkon ceruz·
kového zákresu zmeny geometrického plánu do po.
zemkovej mapy EN. Znalec preto by mal pri predlo.
ženi znaleckého plánu na overenie SG (~ 8 zákona
č. 46/1971 Zb.) vykonať ceruzkový zákres zmeny
znaleckého plánu do pozemkovej mapy EN, s prísluš.
ným kontrolným výpočtom výmery. Definitívne pre·
kreslenie zmeny geometrického alebo znaleckého plánu
v pozemkovej mape EN je už hradené územn)-m
orgánom geodézie v rámci vedenia EN.

Z problematiky, rozoberanej v článku vychádza, že
geometrické plány vyhotovované oprávnenými orgán.
mi a organizáciami nemajú taký obsah meračských
výsledkov, že by sa dodatočne po zničeIÚ znakov trva·
lého označenia hraIÚc mohli ich lomové body Tahko
a s vačšou istotou vytýčiť. Znalci tieto body vytyčujú
len podfa zákresu v pozemkovej mape EN ak táto nie
je udržiavaná čiselným spósobom (podrobné body
dané súradnicami). Návrh autorov článku znamená
podstatné zvačšenie fyzickej práce pri vyhotovovaIÚ
geometrických plánov a následne by to znamenalo
vyššiu cenu týchto prác. Pokiaf znalci vyhotovujú zna·
lecké plány pre právne veci súdov, rozhodne tieto
v ich obsahu mali by byť bohatšie na zákres ako aj
merané údaje v grafi(kom znázornení. V každom prfpade: grafické znázornenie by malo byť spracované
v určitej mietke a mierka uvedená.
Z ostatnej problematiky vychádza, že znalec zna·
leckým posudkom, ktorého pevná a neoddelitefná sú·
časť je grafická. príloha, objasiíuje súdu žiadané sku·
točnosti o sporných nehnutefnostiach. Za obsah znaleckého posudku a grafickej pl'í1ohy zodpovedá plne
znalec a v žiadnom prípade grafická príloha nepodlieha
nejakému overovaniu alebo potvrdzovaniu prísluš.
ným SG. Keď účastIÚci právnej veci predložili k návrhu žaloby geometrický plán, znalec ho porovnáva so
fkutočnosťou na mieste a posudzuje aj tento. V pri.
pade, že súčasťou rozsudku bude tento geometrický
plán. odporúča súdu vyžiadať od účastníkov právnej
veci dodanie geometrického plánu v počte, ako bude
doručovaný rozsudok. V pripade potreby doplnenia,
resp. menenia obsahu geometrického plánu v grafickej
časti, neodporúča súdu jeho využitie pre rozsudok súdu
a navrhuje vypracovanie znaleckého plánu.
V rámci objasiíovania žiadaných skutočnosti o ne·
hnut.efnostiach znalec vyhotovuje znalecký plán len
výnimočne, a to v bezproblémových a jednoznačných
riešeniach ak s riešcním súhlasia účastIÚci právnej
veci a súd o to v uznesení znalca požiadal. Znalecký
plán znalec vyhotovuje v požadovanom počte kápií
ako ho súd bude potrebovať ako súčasť rozsudku.
Kópie znaleckého plánu tvoria samostatnú odpojitefnú
prHohu znaleckého posudku. Znalecký plán podlieha
overeniu prislušným SG podfa § 8 zákoIl;a Č. 46/1971
Zb. Na účel tohto overenia znalec predkladá SG origi.
nál záznamu podrobného merania zmeny s prislušnými
výpočtami a originál znaleckého plánu na tlačive
a priesvitke. Znalecký posudok, ak ho znalec zasiela
súdu, sa odporúča pripojiť pre dokumentačné účely,
najma ak znalec zistil nejaké závady a nepresnosti
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v zákrcsoch pozemko\cj mapy EN, výpočtoch súradníc, výmer, atd., ako aj chyby v operátoch pozemkového katastra. Znalci, ktorí boli vymenovaní za znalcov
pred účinnosťou zásad [7] a nemajú oprávnenie na overovanie geometrických plánov podTa vyhlášky [3],
vyhotovujú znalecké plány a dávajú ich overovať
podTa úpravy vydanej pl'Íslušným územným orgánom
geodézie a kartografie y kraji.

[1] Smernica na vyhotovovanie geometrických plánov
a vytyčovanie hraníc pozemkov (984240 S/77) zo
dňa 22. 6. 1977, SÚGK č. 4-2755/1977. 16 s.
[2] Zoznarn geodetických a kartografických tlačív J ezortu SÚGK a ČÚGK, SÚGK č. 3-1525/1985.
[3] Vyhláška č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických
plánov a iných výsledkov geodetických prác.
[4] Výber rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho' súdu
SSR, 1972, Č. 6, s. 303-3!53.
:
[5] Evidencia nehnuteJn9stí v súdnej praxi. Výpisč. 3
zo dňa 3. 3. 1977, SUGK č. 4-1041/1977. 8 s.
[6] FORlNT M. -~ MARGICIN A. - TISOVČÍK Š.:
Problematika znaleckých posudkov tf náležitosťami
gJometri('kých plánov, Geodetický a kartografický
obzor, 1987, č. II.

[7] Zásady na výber a odporúčanie kandidátov na výkon
znaleckej činnosti z odboru gěodézie a knrtografie
zo dňa 25. 9. 1985, SÚGK č. 3-3038/198á.
Do redakcie došlo: 13.3. 1989
Lektoroval:
In,. Imrlch Horňanský, CSc.,

SÚGK

Zaujímavý návrh autorov v ods. 2 článku, aby všetky
geometrické plány v grafickej prílohe obsahovali okrem
súčasne požadovaného starého a nového stavu EN
povinne v mierke aj všetky dalšie prvky tematického
polohopisného obsahu a všetky konštrukčné omerné
miery s cieJom prípadného budúceho využitia geometrického plánu na riešenie súdneho sporu, treba riešiť
z pohJadu celospoločensk;ej vhodnosti takéhoto postupu.
V súčasnosti, ked iba nepatrná časť nehnutefností sa
v budúcnosti stáva predmetom súdneho sporu, takýto
postup by predstavoval celospoločensky nehospodárne
využívanie geodetických kapacít. Nepopulárne by bolů
aj financovanie navyše nákladov spojených s takýmto
postupom (stránky?; justičné orgány?; krajská správa
geodézie a kartografie?).

Z DEJfN GEOD~ZIE A KARTOGRAFIE
Inl. Eduard Maták,
Krajská správa leodézle a kart0lrafle,
Banská Bystrica

Pri zhodnocovaní národnej histórie sa vždy pozastavíme pri menách význačných osobností, ktoré túto
histáriu spoluvytvárali. Tak je to aj pri osobe Jána
Bottu, ktorého 160. výročie narodenia si naša kultúma
verejnosť pripomenula. Táto skutočnosť je zaujimavá
aj pre históriu geodézie na Slovensku, pretože J. Botto
bol povolaním 2.ememerač.

Pavlovi Dobšinskému
(neskor autor Slovenských
povesti) liše" ... sám vediem tohoto chotára meračku.
Z jedného stativneho punktu ozaj mi je svet pozerať
... " [2].
V letnom semestri roku 1852 zložil zememeračské
rigoróza a nt'tstúpil ukrajinského
zememerača Horvátha neskol' u Františka Filu ako inižiniersky adjunkt.
Pre svoje národné a panslávske zmýšranie veTmi ťažko
J. Botto sa narodil 27. I. 1829 vo Vyšnom
získaval
zamestnanie v štátnej službe. V tom čase už
Skálniku, okres Rimavská
Sobota v rodine rofníka. Vo svojom. rodisku navštevoval
základnú . posobilo viac zememeračských podnikatefov (principálov) z radov Slovákov ako Horváth, Filo, Koreň,
školu a v rokoch 1839-1843 študoval na lližšom
Braxatoris (brat básnika A. Sládkoviča) a ini. No títo
gymnáziu v Ožďanoch (okres Rimavská Sobota).
žid ponúkali pomerne nízku mzdu. V roku ] 854
V semptembri 1843 pokračoval v štúdiách na lýceu
Botto ohhájil aj druhé rigoróza na Filozofickej fav Levoči, ktoré bolo po4silným vplyvom revolučnej
kulte
z. l>rakt,ickej geometrie, náuky o vodných stavslovenskej inteligencie Štúrovej skupiny. V tomto
bách, vyššej matematiky, mechaniky, z náuky o kresprostredí Ba priam zákonite stal členom študentskej
spoločnosti - Jednoty mládeže slovenskej, kde sa lení a inžinierskej praxi [3]. Na tomto základe bol mu
udelený diplom niemíka (civilného zememerača).
prfjavil aj svojimi básnickými prvotinami. V roku
V roku 1855 pracoval u inžiniera Bauera na trian1847, po skončení lýcea, sa z.apísal na techniku v Pešti
gulačn.ých prácach v okolí Zvolenskej Slatiny. Trian(odbor zememeračstvo). Tu ho zastihla aj revolúcia
gulačné práce na budovaní siete III. rádu holi v tomto
roku 1848. Revolučného diania sa priamo nezúčastnil
priestore skončené až v roku 1864 a posobil v týchto
ale reago'\ al naň básňou Prísaha Slováka. Po skonsolidovaní pomerov pokračoval v štúdiu. V roku 1850 oblastiach aj známy český geodet Marek [4] ďalej
Náhler a Jarolímek [4]. Z tohoto obdobia S(1 zachované
bol na povinnej praxi u zememeračského podnikatefa
aj písomné moméntky z listov priatefom, ako strávil
Ladislava Horvá.tha v Husinej (okres Rimavská Sobonoc v horách pri ohni, kde s fajkou " ... sa zhovor
ta) [I]. Odtiaf v liste svojmu spolužiakovi z lýcea
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zacma o inžinierskych kumštoch". Ďalej popisuje
pracovný deň, kde je "ráno o tretej hore, do sicdmejosmej sa robi, potom fruštik a spať, poobededo
štvrtej jc čas nehaný na slobodnú voru, od štvrtej do
deviatej sa zase robia observácie teodolitom. Ja som
len kvoli tejto peknej práci zostal uňho (u Bauera)".
Na inom mieste si sťaiuje na sobotný večer, kde až
" ... do dev"Íatej sa čaká za koňmi, kým nás po lazoch
a bánoch zhfadajú! A potom hurá - do Slatiny.
Dojdeme sem. Celý týždeň srne čakali na sobotu-ne·
deru a teraz čo z nás z tej nedele? Pozriem aspoň, čo
sa do týždrh spravilo, ako to bude štimovať ... " [2].

1880 v Prahe, nákladom Rudolfa Pokorného za spolupráce Adolfa Heyduka, ako "Spevy Jána Botto"
v novozaloženej Knihovne česko-slovenské [1]. Botto
však pracoval aj na úvahe, či dokonca príručke,
s názvom "Zemomeria" (geometria). Narazil však na
terminologické ťažkosti a tak urobil len náčrt azda
prvého slovenského matematicko-technického
slovníka [2]. Škoda, že túto prá.cu neukončil a nevydal. Pre
sledovanie vývoja geodézie v minulom storočí je
mimoriadne cenná jeho písomná pozostalosť. Sú to
hlavne zachované listy priaterom - hlavne P. Dob·
šinskému, ďalej aj torzá jeho výpočtov a náčrtov. Tieto
archiválie patria k cenným fondom Literárneho
archívu Matice slovenskej v Martine.
J. Botto patril mcdzi popredných slovenských vzdelancov. Okrem slovenčiny ovládallatinčinu, maďarčinu
a nemčinu. Čítal originály v porštine, ruštine a fran·
cúzštine. Bol aktívny šachista a do slovenských novin
a periodfk vymýšral rébusy a hádanky [ll Bol zakiadajúcim členom Matice slovenskej a v-plýva! aj na
mládež banskobystrického gymnázia. Za rozširovanie
protištátnych a panslavistických myšlienok dal ministel' vnútra gróf Tisza príkaz "... vyšetriť chovanie
tohoto merníka ... " [1]. Posledné roky života strávil
v Banskej Bystrici, kde 28. apríla 1881 náhle zomrel
a~am bol aj 1. máj a za mohutného spriev-odu slovenskej
mládeže pochovaný.
V rodine Bottov-cov-však tradície založené geodetom
a básnikom J ánom Bottom neuhasli. Jeho následný
príbuzný - chemický inžinier Ján Botto, známy ako
básnik Ivan Krasko, pOsobil aj ako v-erejný činiteI
prizrode
ČSR roku 1918. A napokon potomok po
básnikovom bratovi Michalov-i je známy slovenský
geodet a budovateI polohových geodetických základov
na Slovensku Ing. Ondrej Botto [6].
Poznávaním význačných osobností naších dejín spoznáv-ame nielen korene sv-ojho národa, ale v- prípade
Jána Bottu máme možnosť sledov-ať minulosť a vývoj
aj ná.šho vedného odboru-geodézie.
LITERATÚRA:

Botto (obr. 1) neskol' pracoval na novom katastrál·
nom meraIÚ a pri komasá.ciách. Posobil hlavne v okresoch Martin, Banská Bystrica, Zvolen a Rimavská. Sobota. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že na mapách
s Bottovým autorizačným podpisom je vnútorný popis
mapy (miestne názvy) písaný už spisovnou, kodifi·
kovanou slovenčinou. Takou je napl'fklad, okrem
iných, mapa obce Rimavská. PUa (okres Rimavská
Sobota) [5].
Z jeho'básnickej tvorby je na.jzná.mejšia lyrickoepická. báseň "Smrť Jánošfkova", ktol'á vyšla tlačou roku

[1] VONGREJ,
P.: Súdny deň básne. Bratislava,
Tatran 1986. s. 165
[2] Literárny
archív Matice slovenskej
v Martine.
[3] Osobný archív Ing. Ondreja Bottu v Bratislave.
[4] MOLNÁR, V.: Zhodnotenie bývalých uhorských
trigonometrických
sietí na Slovensku z hladiska
dokumentácie. [Výskumná správa.] Bratislava, Geodetický ústav 1963. 18 s.
5 mapových príloh.
[5] Btátny oblastný archív v Radvani.
[6] Ing. Ondrej Botto - 65-ročný. Geodetický a kartografický obzor, 24/66, 1978, č. 10, s. 271-272.
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Seminái' k základním principum tvorby
geografického informačního systému
s vyufitím kartografických podkladu
a materiálu dálkového pruzkumu Země

Dne 13. června 1989 se konalo v Brně rozšířené zase·
dání odborné skupiny 1703 pro fotogrammetrii a DPZ.
V rámci této akce byl uskutečněn seminář s odbornou
náplní na téma "Základní principy tvorby geografického
informačního systému s využitím kartografických pod.
kladů a materiálu DPZ".
Cílem semináře bylo ujednotit názory na obsah
geografického informačního souboru, postup jeho naplňování a zpusobu jeho využití.
Celkem odeznělo 9 příspěvku s následující tématikou:
RNDr. Richter, CSc., GGÚ ČSAV Brno v příspěvku
"Princ)p' budování geografického informačního systému
v GGU ČSAV Brno" hovořil o koncepci budování geografického informačního syst,ému (GIS), lokalizaci geografických dat v jednotném souřadnicovém systému,
způsobu uchování vektorových a rastrových dat v GISu,
subsystému provozování GISu a zpusobu automatizo.
vané realizace základních funkcí GISu.
:RNDr. Drášil, GGÚ ČSAV Brno v příspěvku na téma
"Rastrové regulární struktury
GISu a operace nad
nimi" navázal na předcházející příspěvek a zejména se
zabýval problematikou spojenou s transformacemi mezi
vektorovými a rastrovými strukturami.
Ing. Roule, CSc., ČÚGK Praha přednesl referát n!l
téma "Automatizovaný
informační systém geodézie
a kartografie", ve kterém uvedl pusobnost oboru geodézie a kartografi"l jako nositele zdrojové, zejména lokali.
zační informace pro GIS, zduraznil vzájemné vazby na
koncepci g.'odetických
služeb socialistických
státu
(GSSS) při budování informačního systémn, jehož <,ílem
je dosáhnout toho, aby se jednotný počítačově ovlada·
telný informační
soubor lokalizace postupně
stal
zdrojovou
informační
bází pro všechny teritoriál·
ně orientované informační systémy na území státu
'~ pro všechna mapová díla ČSSR. Pro naplnění obsahu
Automatizovaného
informačního systému ~eodézie a
kartografie (AISGK) a jeho základních informačních
souboru:
- ISBP
- (informační soubor bodových polí),
-- ISEN
- (informační soubor evidence nemovitostí),
-- ISL
- (informační soubor lokalizace),
- IS:MSM- (informační soubor map středních měří.
tekl
je potřeba připravit následující podmínky:
- příprava uživatelské sféry (existence koordinované
společenské objednávky),
- investiční vybavení zainteresovaných pracovišt, ze·
jména na úseku výkonné interaktivní
počítačové
grafiky.
RNDr. Kříž, CSc.,GGÚ ČSAV Brno hovořilostruktufe a požadavcích na uživatelské úlohy číslicového
zpracování obrazu pro DPZ, vyzvedl potřebu vybudová.
ní standardního
programového vybavení k zvýšení
úspěšnosti klasifikace obrazu.
Ing. Neumann, CSc., ÚTIA ČSAV Praha se zabýval
technickými
a organizačními
aspekty
dosavadních
pokusů o budování teritoriálně orientovaných informač·
ních systémů v ČSSR, metodickSrmi a technologickými
aspekty racionálně kombinovaného využití kartografi.
kých a prlizkumových informací při formování moderně
koncipovaného geoinformačního systému.

Ing. Pokorný, CSc., GGÚ ČSAV Brno v příspěvku
"Tvorba tématických map na GGÚ ČSAV Brno:' předvedl reprezentativní výběr mapové tvorby GGU v návaznosti na podklady DPZ a kartografic.
V dalším vystoupil Ing. Skládal. CSc.• PlÍDIS Praha,
který v příspěvku "Městský informační systém hl. m.
Prahy digitální technická mapa Prahy (DTMP)
Jako jeho lokalizační základna" podal definici DTMP.
DTMP představuje soubor údaju tvořený<,h propojením
vybraných částí číselného obsahu měřického a písemného
operátu evidence nemovitostí AISGK a obsahu báze
dal účelového doplnění obsahú map (BD UDOM)
a báze dat změn (BD ZMEN). Obě báze dat tvoří infor·
mační okruh technického vybavení městského infor.
mačního systému (MIS), Dále hovořilo formách uži·
vatelských výstupu účelových map, odpovědnosti účast·
níku výstavby za kvalitu dat a m .•žnosti využití
zkušeností při mapovém zabezpečení daiMch velkS'ch
měst ČSSR.
RNDr. Novotná, Ústav krajinné ekologie ČSAV,
České Budějovice, pojednala o tvorbě ekologického
informačního systému ČSSR, využití prostředku DPZ
a logické struktuře informačního systému a jeho imple.
mentaci na počítači.
V posledním příspěvku hovořil RNDr. Červinka
a RNDr. Charvát, SDPZ Praha o problematice digitál.
ních metod zpracování obrazových dat v rámci tvorby
tématických map a vazby těchto postupů nebo jE'jich
využití při naplňování GIS informacemi.
Na přcdnesené referáty navazovala bohatá diskuze.
ve které se částečně projevila nesourodost názoru na
obsah GISu, postup jeho naplňování a nepřipravenost
uživatelské sféry k využívání již shromaždovaných in·
formací. Rozšířené zasedání na závěr svého jednání
přijalo rezoluci s následujícím zněním:
OS 1703 - fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
na svém rozšířeném zasedání, konaném dne 13. 6. 1989
v Geografickém ústavu ČSAV v Brně, uskutečnila pra·
covní seminář na téma: "Základní principy tvorby
geografického informačního systému s využitím kartografických podkladů a materiálu DPZ". Na tomto semináři,
jehož se aktivně 2;účastnilo široké profesní spektrum od·
borníků, bylo konstatováno, že v oblasti tvorby a využití GIS dochází zejména s ohledem na využití metod
fotogrammetrie a DPZ ve srovnání se zahraničními
profesními partnery k výraznému zaostávání. Základ.
ní příčiny jsou viděny v:
- roztříštěnosti pojetí a definice GIS i způsobů jeho
naplňování,
- nejednotnosti speciáJních a uživatelsk)'ch software,
která často vyplývá z nekoncepěnost.i ve vybavování
špičkovými technickými zařízeními (nekompatibilita
aj.),
- nepřipravenosti
uživatelské sféry, která nevyvíjí
účinný tlak na urychlené a kvalitní vybudování GIS.
Rozšířené zasedání doporučuje:
a) v oblasti geodézie a kartografie orientovat činnost
(včetně fotogrammetrie a DPZ) na výstavbu jednotného
zdrojového informačního systému, především na úseku
lokalizačních informací,
b) koordinovat a sjednocovat práce při tvorbě obsahové
náplně GIS na jednotných principech prostřednictvím
geografických pracovišt ČSAV při respektování požadavků na jednotnou přípravu uživatelské sféry ,jednotný
software a kompatibilní hardware,
c) uspořádat další akce k problematice GIS na úrovni
specializovaného celorepublikového semináře se zapoje.
ním široké základny ČSVTS.
Za \I,.spořádání akce náleží poděkování pracovníkům
GGÚ CSAV Brno, zejména pak odbornému garantu
RNDr. Ladislavu Plánkovi, CSc.
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Seminár "Rozvoj vedecko-technickej
spolupráce socialistických krajín v oblasti
pozemkových úprav"

KRAAK, M. J.: (~omputer -- asslsted cartographlcal
threedlmenslonal Imaglnlng technlques. (Metórly trojrozmerného kartografického
zobmzovania s pomocon
počítačov.)
Holland, Delťt University
Press 1988.
175 s., 16 obr. (farebných)
(041l)912.43:(528.932.6

V z.mysle záverov a odporúčaní VI. medzinárodnej konferencic, konanej v roku 1986 v Košiciach k potrebe roz.víjania vedecko-technickej
spolupráce socialistických
krajín v oblasti pozemkových úprav, konal sa v dňoch
20.-23. 6. 1989 v Olsztyne v PLR I. seminár socialistických krajín k problematike výchovy kádrov a vedeckovýskumnej činnosti.
Seminára sa zúčastnilo 38 odborníkov z B:LR I,
z ČSSR 4, z M:LR 2, z P:LR 26, z.o ZSSR 5,). Z Česko.
slovenska sa seminára zúčastnili okrem a,utora príspev.
ku doc. Ing. Emilia Karlubíková, CSc., z Vysokej školy
pofnohospodárskej v Nitre, dOL Ing. František Švehla,
CSc., z ČJského vysokého učení technického v Prahe
a Ing. Zdeněk Burián zo Zemědělských staveb v Jih·
lav".
V prvý df'ň rokovanie otvoril na pode Akademie Rolniczo.Tlchn·cz.nej (ART) prof. dr. hab. K. SikorsHy,
dekan Fakulty geodézie a pozemkových úprav. Pritom
odzneli dva hlav!1é referáty, a to prof. dr. hab. A. Hopfera na tému "Ulohy poz.emkov~·ch úprav v soci~listických krajinách" a prof. dr. hab. K. Sikorského "Ulohy a ciele v.)·chovy študentov z odboru pozemkových
úprav v Polsku". Rokovania prvého dňa sa zúčastnil
aj rektor ART a vojvoda Olsztynského kraja.
V druhý deň pokračoval odborný program v zariadeniach Lesného podniku v blízkosti mesta Lidz.bark
Warmiríski, asi 50 km orl Olsztyna. Na seminari vysUIpili polskí a zahraniční
účastníci k problematike
zameranej na prípravu a výchovu odborných kádrov,
na vedeckovýskumnú činnost na jednotlivých vysokých
školách a na realizáciu pozemkových úprav v socialis·
tických krajinách.
V tretí a štvrtý deň dopoludnia sa konali exkurzie na
Štátny majetok v Bezledoch a na hospodárstvo súkromného rolníka v obci Bliansko, kde si účastníci prezreli
realiz.áciu projektov pozemkových úprav. Odpoludnia,
v rámci diskusie, sa hovorilo o potrebe, možnostiach
a formách budúcej spolupráce.
Na záver seminára účastníci prijali rezolúciu, v ktorej
určili oblasti vedecko-technickej spolupráce (výchova,
výskum, súčinnost vedy s praxou,teoretické a metodické
problémy pozemkových úprav atd.). Účastníci schválili
7-člennú komisiu, ktorá pripraví dlhodobý program
a v budúcnosti bude túto spolupró,cu riadiť a koordinovať (za ČSSR v komisi i sú zastúpení doc. Ing. I. Rybárskya doc. Ing. F. Švehla).
S cielom realizácie konkrétnej spolupráce budú sa konať pravidelne (po 2-3 rokoch), vždy v inej krajine,
tematicky
zamerané semináre, prípadne konferencie.
Budúce stretnutie zástupcov socialistických krajín má
organizačne zabezpečit československá strana a má Ba
konať v roku 1991 v Prahe.

Doc. Ing. Ivan Rybár8ky, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF
SVST v Brati81ave

+

U81.:l!)

Publikácia Menno Jaw Kraaka nastoluje rif'ilenie tvor.
by trojrozmerných
kartografických modf'lov. Kombinuje poznatky z oblasti kartografickf'j teóríf', percepcie
trojrozmerných obrázkov v tvare kartografických mG·
delov a z oblasti počítačovf'j grafiky.
Práca obsahuje jedenást kapit,ol, pričom posledná
poskytuje čitatefovi bohatú "nádielku" literatúry zame·
ranú na tvorbu trojrozmerných modelov za pomoci výpočtovej techniky. Viac než jf'dnu tretinu práce zabe·
rajú doplnky, ktoré približujú konkrétnu realizáelu
autorových myšlienok.
Velké množstvo ilustračných čiernobielych obrázkov,
Bchém a tabuliek dopli'lIIje niekofko kvalitných [are!}·
ných reprodukcií trojrozmerných
máp. Tif'to m!lpy
boli povodne vytvorené a zobrazf'né na ohrazo',; ke
počítača, niektoré z nich možno vnímat Btereograficky
(t.. j. priestorovo) za pomoci príslušnej opticke,J t8'2h·
niky. Prehl'adný zoznam všetkých ilustrácií, tahllli8k
a schém je v úvodných stranách pllbiIké':if'.
V prvej kapitole autor uvádza čit,atela do probleml!'
tiky využitia počítačov pri tvorbe máp v intenci6ch,
súčasných trendov smerujúcich k nahradenill klasickej
formy mapy formou novou - trojrozmernou (:i·dimPll.
sional eartographic imaging).
Konštatuje,
že práve počítače vytvá.rajú možn(mti
tvorby takých typov máp, ktor)'ch tvorba je prakticky
nereallizovatefná
bez účinnej pomoci počítačo'\', ·~o
platí najmii pri tvorbe trojrozmern)'eh kartografickj'!ch
modelovo
Ďalej sa autor vpnuje vzfahu kartografiekej t,vorby
a počítačovej grafiky a následne aj počítačovej kart;),
grafii (computer-assisted cartography).
Skúma otáz.ky vnímania trojrozmf'J'n)"ch kanogra.
fických modelov s ciefom poskytnút
používatel'om
názornú predstavu o zobrazovanom jave s dorazom lla
priestorový aspekt. Oboz.namuje čitatcra s úlohou týohto modelov v procese kartografickf'j
komunikáeie,
pričom kladie doraz. na špecifiká ich použiti",.
V druhej
kapitole je krátky prehlad teoretick,\'dl
východísk z oblasti kartografie. Uvádza sa definícia
a popis autorom používanej trojrozmernej terminológie,
objasI1ujú sa vlastnosti použitých modelova na ilustráciu svojich výskumov,v danej oblal"ti, autor uvádza štyri trojroz.merné moaely ~. mapy. Prvé dva (digitálny
model terénu a trojrozmerná urbanistická mapa) majú
topografický charakter a dalšie (tro jrozm~rná pohfadová
mapa a priestorov)' stlpcový karto gram) t,ematick:)J
charakter.
Tretia
kapitola je základom k trojrozmernému
prí.
stupu k mapám. Autor spojil teóriu kartografickej
komunikácie
s analýzou
kartografickej
informácie
a s princípmi (karto )grafických z.nakových systémov.
Štvrtá
kapitola skúma otázky z oblasti videnia
a percepcie reálneho svete. Na základe elementárnych
znalostí o týchto procesoch autor predkladá možnosti
zdokonalenia trojrozmerných
máp s ohladom na ich
používatela.
Kapitola poskytuje ucelený pohlad na
funkciu účelnosti týchto máp, ktorá je pri ich tvorbe
doležitá.
.
Piata kapitola syntetizuje predchádzajúce tri kapitoly. Zameriava Ba na použitie premenných grafických
veličín (farba, velkost, znak, tvar, orientácia) v trojroz.
merných kartografických
zobrazeni ach. Venuje Ba aj
charakteristike geografických komponentov na uvede.
ných mapách, ako aj ich efektívnemu
grafickému
z.obrazeniu v tvare priestorových modelov pri súčasnom
použití optických pomocok.
Šiesta kapitoia rozol>erá proces tvorby priestorových
kartografických zobrazení podla jednotlivých fáz (zber
vstupných údaj ov, ich spracovanie, pracovné, resp,
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predprípravné zobrazenie v dialógovom procese v prostrpdí človek -- počítač, konečná podoba mapy). Dóraz
sa kladie na tvoriv~~-dialóg s počítačom, ktorý je vybavený trojrozmerným grafickým softwarom.
Siedma
kapitola vysvetfuje filozofiu daného softwaru. Ide o neštandartný kartografický program, ktorý
produkuje kartografické trojrozmerné modely. Program
obsahuje VŠ3tky dóležité zložky potrebné na tvorbu
korektn~'ch kartografických modelov. Oboznamuje čitatefa s testom, ktorý je zameraný na ich hodnotenie.
Podrob ne sú opísané testovacie technické aj programové
prostriedky a procedúry.
Osma kapitola analyzuje výsledky predchádzajúceho
testu a snaží sa o formuláciu niektorých všeobecn~'ch
pravidiel tvorby trojrozmerných
máp.
Deviata
kapitola sumarizuje výsledky dosiahnuté
autoram a rozvíja úvahy o základných ciefoch práce,
ktorými sú
- rozšírenie kartografickej
teórie z oblasti tvorby
trojrozmern)'ch máp,
- tvorba procedúr zameranvch na realizáciu priestorov)'ch kartografických m~deJov,
_~ metódy hodnotenia kvality vytvorených priestorových modelov prostredníctvom autorom vytvoreného
testu.
V záverečn~'ch doplúkoch autor uvádza podrobný opis
štruktúry
programu tvoriacpho pricstorové
modely
spoločne s jednotlivými modulmi. Na konkrétnom príklade prihližuje čitatpfom najskór vstupný a za ním
aj hlavný test zo siedmej kapitoly. Príklad doplúujú
inštru kcie testujúcemu, testujúce otázky a ilustrácie.
Puhlikáciu uzatvára doplnok so štatistickými ukazovatefmi o jednotliv)'ch testovaných mápách.
PublikáclU možno odporúčat všetkým záujemcom
o počítačovú kartografiu a tvorbu efektívnych priestorových kartografick~'ch modelov v "prostredí" výkonIlf'j (karto)grafickej
poNtačovej techniky.

Dúa 2. 6. 1989 usporiadala Geodézia, n. p., .?ratislava
spolu so ZV ROH z poverenia predsedu SUGK Ing.
Ondreja Miqhalka VII. ročník
BŠH pracovníkov
rez o rtu S U G K, v rámci ktorého prebehli k 35. výročiu zjednotenia geodetickej služby v Československu
súťaže už spomínaných orientačno-branných
pretektov
trojčlenných hliadok mužova žien. Preteky dokumentovali vyvrcholenie brannej a športovej aktivity a boli
dóstojným príspevkom k oslavám 44. výroěia oslobod(,nia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou a 45. výročia Slovenského národného povstania.
Preteky sa uskutočnili v oblasti bratislavského lesoparku Malých Karpát so štartom a ciefom v priestore
horárne na Peknej ceste. Muži súťažili v troch vekových
kategóriách: do 40 rokov, do 50 rokov a nad 50 rakov,
ženy v dvoch vekových kategóriách: do 35 rokov a nad
35 rokov (A, B, C; A, B).
K samotným pretekom: boli to vlastne orientaěné
preteky s mapou (Základná mapa ČSSR 1 : 10000)
s plnením branných prvkov. Priarna dížka trate pre
mužov kategorie A a B bola cca 6,0 km, pre mužov
kategórie C a pre ženy oboch kategórií A a B bola
cca 4,1 km s ósmymi, resp. siedmymi kontrolnj"mi stanovišťami. Každý účastník musel absolvovať tieto
branné prvky: beh v ochranných maskách zamoreným
územím, strefba zo vzduchovky do terča, hod granátom
na cief a prenos raneného vY2;načeným územím.
Preteky po nástupe všetkých štartujúcich - 41 trojčlenných hliadok z 10 orgánov a organizácií rezortu
SÚGK - a po privítacom prejave riaditefa pretekov
a riaditefa Geodéúe, n. p., Bratislava Ing. Rudolfa
Hlavatého §llávnostne otvoril Ing. Ondrej Michalko,
predseda SUGK. Súčasťou slávnostného otvorenia bol
tiež sfub pretekárov.

RNDr. Dagmar Kusendová,
Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta UK,
Bratislava

ZO ŽiVOTA ORGÁNOV
A ORGANIZÁClí
REZORTU ČÚGK A SÚGK
VII. ročník branno-športových
pracovníkov rezortu SÚGK

hier
Obr. 1Hliadka mužov kategórie C z Geodézie, n. p., Bratislava dostáva posledné pokyny pred átartom
Snimka: Ing. M. Hudec, Geodézia, n. p., Bratislava

Doterajšie branno-športové hry (BŠH) pracovníkov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK)
obsahovali súťaže v róznych druhoch športov,pozri tab.
bulku 1.
Všetky uvedené súťaže boli v rámci VII. ročníka
BŠH pracovníkov re2;ortu SÚGK nahradené súťažami
orientačno-branných
pretekov, ktoré už pri svojej premiére uká2;ali prínos pre brannú výchovu 2; hfadiska
ideovo-politického
a súťažno-športového.
Pretekaním
v krásnom prostredí lesov boli všetci účastníci nadšení.
I napriek tomu sa na2;dávame, že niektoré súťaže
z doterajších BŠH by mali pokračovať, ved získali
medzi pracovníkmi rezortu vefkú ohfubu a tradíciu,
utužovali kolektívy, ich zdravý optimizmus a odhodla·
nie k dosahovaniu plnenia úloh rezortu SÚGK a celej
našej socialistickej spoločnosti.

Po skončení súťaží v jednotlivých vekových kategóriách (obr. 1, 2 a 3) boli preteky slávnostne skončené
nástupom všetkých pretekárov. Ing. Imrich Hori'lanský,
CSc., námestník predsedu SÚGK a predseda komisie
SÚGK pre brannú výchovu, spolu s Ing. Rudolfom
Hlavatým, riaditefom GeodéÚe. n. p., Bratislava a Ing.
J02;efom Br2;iakom, predsedom ZV ROH, odovzda.li
vecné ceny a diplomy trom najlepším hliadkam vo všetkých vekových kategÓria.ch mužova
žien. Ůalej najlepším organizáciám, zvlášť z mužských súťaží a zvlášť
2<0ženských súťaží odov2;dali putovné pgháre (z dot erajších branných pretekov predošlých BŠH) a diplomy.
Putovný pohár pre najlepší kolektív BŠH (spolu časy
hliadok všetkých vekových kategórií mužov a žien)
a diplomy trom najlepším kolektívom odov2;dal predseda
SÚGK Ing. Ondrej Michalko.
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1974
I. rot!.

1976
II. roč.

1979
III. roč.

1982
IV. roč.

1984
V. roč.

1987
VI. roč.

Futbal
Volej bal - muži
- ženy
Atletika - muži
- ženy
Branné preteky
-muži
- ženy
tlach
Nohejbal
Plávanie - muži
- ženy
Stolný tenis
-muži
- ženy

1
2

= v dvoch vekových kategóriách,
= v troch vekových kategóriách,

muži do 40 rokov a nad 40 rokov, ženy do 35 rokov a nad 35 roko v
muži ako v 1 a nad 50 rokov, ženy ako v 1 a nad 45 rokov
V záverečnom príhovore predseda SÚGK Ing. Ondrej
Michalko kladne zhodnotil prehlbenie brannej zdatnosti,
ktoré i napriek nepriaznivému počasiu preukázali všetci
súťažiaci, podtrhol význam pretekov s mapou, výrobkom to geodetov a kartografov, vyzdvihol obetavosť
a športový elán pretekárov, ich čestné športové súťaženie a vyslovil uznanie organizátorom za vzornú organizáciu a technické zabezpečenie.
Na záver prehrad výsledkov:
Muži - kategória A (štartovalo 10 hliadok):
1. VÚGK (Ing. Barták, Ing. Klobušiak, Ing.
tltefek)
O : 56,50 h
2. Geodézia, n. p. Bratislava
(Ing. Dobšovič, Ing. Javor, Ing. Ondrejička)
1 : 00,08 h
3. Geodetický ústav, n. p., Bratislaba
(Kolárik, Ing. Kozánek, Ing. Kvarda)
1 : Q2,30 h

Obr. :! Ví/azná hlir~dkažien kategórie B z Geodézie, n. p.,
Zitina vbieha do ciela
Snímka: Ing. 1l1. Hudec, Geodézia, n. p., Bratislava

Muži - kategória B (štartovalo 7 hliadok):
1. Geodézia, n. p., Prešov
(Bucko, Ing. Sakalík, Turenský)
1 : 03,30 h
2. Krajská správa geodézie a kartografie
Košice (Ing. Krár, Ing. Paulík, Ing. Tichý) 1 : 29,3S h
3. Slovenská kartografia, n .. p. Bratislava
(Páleníček, Tyko, Ing. Žilinčan)
1 : 30,20 h
Muži - kategória C (štartovalo 6 hliadok):
1. Geodézia, n. p., Prešov
(Fialka, Para,Ing. Ryník)
2. Geodézia, n. p., Bratislava
(Ing. Černý, Satko, Szabó)
3. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
(Fleischacker, Ing. Králik, tlčipák, p. g.)

O : 54,58 h

O : 59,29 h
1: 16,25 h

Ženy - kategória A (štartovalo 9 hliadok):
1. Slovenská kartografia. n. p., Bratislava
(Bartáková, Ing. Plechová, Ing. Potočá·
rová)
O : 52,08 h
2. Geodézia, n. p., Žilina
(Kaničková, Michalcová, Kvašnovská)
: O 57,39 h
3. Geodézia, n. p., Bratislava
(Čápová, Daučíková, Nékyová)
O : 58,35 h

Obr. 3 Tri najlep8ie hliadky mužov katégorie 4, vlavo
vítazná hUadka z VÚGK v Bratislave
Snímka: Ing. lI!. Hudec, Geodézia, n. p., Bratislava

Ženy - kag~gória B (štartovalo 9 hliadok):
1. Geodézia, n. p., Žilina
(tlevčíková, Ing. Tomášková, Ing. Tomová)1 : 09,24
2. Geodézia, n. p., Bratislava
(Slezáková, Ing. SolMnyiová, Ing. Stri·
žincová)
1 : 11,35 h
3. Krajská správa geodézie a kartografie (KSGK)
Košice (Keltošová, Mlynčeková, tlvačová) 1 : 25,46 h
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Súťaž o putovný
pohár
mužov:
(Klasifikované boli 4organizácie)
1. Geodézia, n. p., Prešov
2. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
3. KSGK Košice

3: 08,23 h
4: 15,29 h
4: 20,00 h

Súťaž o putovný
pohár
žien:
(Klasifikovaných bolo 6 organizácií)
1. Geodézia, n. p., Žilina
2. Geodézia, n. p., Bratislava
3. Geodézia, n. p., Prešov

2: 07,03 h
2: 10,10 h
2: 45,48 h

Súťaž o putovný
pohár
predsedu
najlepší
kolektív:
(Klasifikované bol i 3 organizácie)
1. Geodézia, n. p., Prešov
2. Geodézia, n. p., Žilina
3. KSGK Košice

SÚGK

pre

5: 54,11 h
7: 09,09 h
7: 44,34 h

Ing. Ivo Valentovié,
Geodézia, n. p., Bratislava

Dne 6. listopadu 1989 se dožil 70 let Ing. František Rys,
pracovník oddělení koordinace Geodetické a kartografické správy pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu.
Ing. Rys dokončil studium zeměměřického inženýrství
v r. 1945, když za války byl v létech 1942-1945 vězněn
v koncentračním táboře Bernau. Po praxi u soukromé
firmy se stal zaměstnancem Geoplánu a od vzniku sjed.
nocené čs. g30detické služby v r. 1954 pracuje doposud
v naš3m resortu. Jeho vysoká odborná fundovanost
a iniciativnost byla odměněna resortními i státními oce·
něními a vyznamenáními. I když v r. 1984 odešel do
<}ů,chodu, nepřestal pracovat ve zkušebních komisích
CUGK a nadále předává své zkušenosti mladším pra,
covníkům jak svou další prací, tak činností v ČSVTS.
Rovněž dále pokračuje ve své činnosti v oblasti lido·
správy a tělovýchovy.
Tohoto životního jubilea se dožil pln svěžesti a plánů
do příštích let. Ing. Rysovi, který byl a je pro mladší pra·
covníky příkladem komplexní osobnosti, a to ať již
pro své odborné znalosti, či svůj hluboký lidský přístup
a jemný humor, přajeme do dalších let pevné zdraví
a životní pohodu k další činnosti pro naši socialistickou
společnost a další rozvoj geodézie a kartografie.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO

KALENDÁŘE

(červenec, srpen, záf'í)

v Košiciach v roku 1959 nastúpil na Oblastný ústav
geodézie a kartografie v Bratislave. Vrokoch 1960-1965
~tudoval na .Sta,:"ebnej fa~ulte (SvF) Slovenskej vysokej
skoly techmckeJ v Bratislave (SVST) odbor geo~ézia
a kartografia (GaK). Po jeho skončení nastúpil na Ustav
geodézie a kartografie v Bratislave - SG v Trnave,
kde v rokoch 1967-1972 vykonával funkciu vedúceho
rajónu. 1. 1. 1973 prešiel na SGK SG v Trnave.
Od 15. 12. 1973 bol poverený vedením SG a 1. 8. 1975
bol vymenovaný za vedúceho SG. Pod jeho vedením
dosahuje SG velmi dobré výsledky najma v oblasti
zakladania a vedeni a evidencie nehnuteIností a všeobecnej dokumentácie.
V rokoch 1984-1986
absolvoval
postgraduálne štúdium odboru GaK na SvF SVST.
Od septembra
1987 navštevuje
Večernú univerzitu
marxizmu-leninizmu.
Je nositelom zlatého odznaku
brigády socialistickej práce a vyznamenaní: "Najlepší,
vzorný a zaslúžilý pracovník organizácie" (1979, 1987,
1989) a "Vzorný pracovník rezortu SÚGK" (1988).
10. októbra 1989 - Ing. Juliana Laudová, vedúca automatizovaného spracovania údajov Geodézie, Š. p., Bratislava, nositelka štátneho vyznamenania Za vynikajúcu
prácu (1988). Narodila sa v Koěiciach. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpila 1.~' 1960 na Oblastný ústav
geodézie a kartografie (neskor Ustav geodézie a kartografie a Oblastný ústav geodézie) v Bratislave. V roku 1966
popri zamestnaní skončila zememeračské inžinierstvo
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ěkoly technickej v Bratislave. 1. 1. 1973 prešla na Geodéziu, n. p.,
Bratislava (teraz š. p.), kde vykonávala rozne funkcie na
úseku automatizácie. V roku 1977 skončila kurz pre
automatizáciu
spracovania
údaj ov a v roku 1978
absolvovala automatizovaný systém riadenia. Je aktívnou zlepšovatelkou. Významná je jej činnosť v ČSVTS.
Okrem štátneho vyznamenania je nositelkou d~lších
vyznamenaní: "Najlepšia zlepšovatelka rezortu SUGK"
(1978), "Čestného uznania Slovenskej rady ČSVTS"
(1981), "Medaily k 25. a 30. výročiu ČSVTS" (1981,
1985), "Vzorná pracovníčka rezortu SÚGK" (1983),
,~Čestného uznania II~ stupňa ČSVTS" (1984), "Medaily
Ustredného výboru (UV) Slovenského zvazu ži~n (SZŽ)
k 40. výročiu SNP" (1985) a ,,zlatej medaily UV SZŽ"
(1986).
16. novembra 1989 - Ing. Ladislav Gargalovlě, riaditel
Geodetického podniku (GP), š. p., Bratislava. Rodák zo
Sabinova (okres Prešov). Po skončení zememeračského
inžinierstva
na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVST) nastúpil
na Geodetický ústav v Bratislave (teraz GP, š. p.). Na
tomto ústave prešiel roznymi druhmi prác (nivelácia,
triangulácia, gravimetria) a rozličnými stupňami riadenia od vedúceho meračskej čaty, cez vedúceho oddielu,
námestníka riaditefa po riaditela. V rokoch 1971-1976
sa v rámci mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb socialistických lítátov (GSSS)
zúčastňoval
medzinárodných
gravimetrických
prác
(v BER, ČSSR, MER, NDR, PER, ZSSR). Absolvoval
prvý beh postgraduálneho
štúdia odboru geodézia
a kartografia SvF SVST (1972-1974) a Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu
(1980-1983).
V rokoch
1977-1987 aktívne pracoval v 4. komisi i geodetickej
služby ČSSR pre koordináciu prác na téme 4 GSsS.
Je nositelom zlatého odznaku brigády socialistickej prá.
ce (1984) a vyznamenaní:
"Budovatel
Bratislavy"
(1979), "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" (1980),
"Čestného uznania vlády ČSSR a ÚRO" (1982), "Najlepěí zlepšovatel rezortu SÚGK" (1985) a "Zaslúžilý
pracovník rezortu SÚGK" (1989).
Výroěle 55 rokov:

Výroěle 50 rokov:
6. augusta 1989 - Ing. J án Gerěák, vedúci Strediska geodézie (SG) v Trnave Správy geodézie a kartografie
v Bratislave (SGK). Narodil sa v Olšavici (okres Spišská
Nová Ves). Po absolvovaní nadstavbového' ětúdia na
Strednej priemyselnej ěkole stavebnej a zememeračskej

6. novembra 1989- doe. RNDr. Jozef Kreho,CSe., vedúci
oddelenia kartografie Katedry fyzickej geografie a kartografie Prírodovedeckej fakulty (PF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Rodák z Čičmian (okres
Žilina). Po skončení ětúdia geografickej kartografie
na Geologicko-geografickej fakulte Univerzity Karlovy
v Prahe, v rámci ktorého navětevoval aj prednáěky
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z g30dézie a fotog •.ametrie na Čcskcm "ysckcm učení
technickom, nastúpil do'Kartografického a reprodukčné.
ho ústavu v Modre·Harm6nii (dnes Slovenská kartogra·
fia, š. p., Bratislava), kde pracoval vo funkcii zodpoved.
ného redaktora do roku 1962. V tomto roku prešiel na
Katedru fyzickej geografie PFUK ako odborný asistent
pre kartografiu.
Vedeckú hodnosť kandidáta
vied
získal v roku 1972 a za docenta bol vymenovaný v roku
1979. Vedúcim oddelenia kartografie je od roku 1985.
Je školitelom vedeckých ašpirantov, členom komisie
pre obhajoby doktorských a kandidátskych
dizertač·
. ných pl'ác z vedeného odboru kartografia a pracuje
v roznych vedeckých a odborných komisiách. Má roz·
siahlu prednáškovú, publikačnú a vedeckovýskllmnú
činnosť. Je autorom alebo spoluautorom 42 odbomých
a vedeckých prác, z toho dvoch rozsiahlych monografií.
Okrem iného rozpracoval aj te6riu komplexného digitálneho modelu terénu a jeho interdisciplinámych apli.
kácií. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako aurora
a lektora viacerých článkov. Je nositelom vyznamenaní:
"Bronzovej medaily PFUK" (1984), "Striebornej me·
daily UK" (1984) a "Čestného lIznania" Stavebnej
fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(1988).

12. Njna 1989 - Ing. Karel Andrle, vedoucí útvaru
TEPV, Gcodézie, s. p., v Českých Budějovicích. Po
studiích na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze, pracuje
od r. 1954 v resortu. Postupně prošel řadou funkcí
a v r. 1972 byl jmenován vedoucím útvaru. Sledoval
vždy progresivní měřické metody a snažil se o jejich
uplatnění v praxi. Ve veř~jné činnosti se věnoval zejmé.
na práci v odborech. V r. 1976 byl vyhodnocen jako
"Zasloužilý pracovník podniku."
12. listopadu 1989 - Ing. Miloslav Růžek, CSc. Narodil
se v Praze, středoškolské studium na státním reálném
gymnáziu v Praze ukončil v roce 1948, vysokoškolské
studium ukončil na ČVUT v Praze na tehdejší Vysoké
šk,ole speciálních nauk odd. zeměměřického inženýrství
v'roce 1952. Do roku 1959 praeoval v Geodetickém a to·
pografickém ústavu v Praze v oboru topografického ma·
pování a zejména pak v odd. fotogrammetrie jako ve·
doucí oddílu letecké stereofotogrammetrie.
V roce 1959
byl přijat po konkursním řízení jako odborný asistent
na katedru mapování a kartografie fakulty zeměměřické
ČVUT v Praze, kde pracuje dosud. V roce 1972 obhájil
kandidátskou disertační práci. Je spoluautorem řady
skript z fotogrammetrie. Výsledky vědecko-výzkumné
činnosti a spolupráce s praxí publikoval v našich i zahraničních odborných časopisE'4\ha také formou referátů
na kongresech mezinárodních společností FIG a. ISPRS.
Pracoval v řadě funkcí v ROH a v tělovýchově. kde byl
12 roků členem representačního družstva ČSSR ve
sportovní gymnastice. Jeho práce pro ČVUT a ROH
byla oceněna řadou čestných uznání.
23. novembra 1989 - Ing. Vlastlmll Vyhnálek, vedúci
geodeticko·majetkovoprávneho
oddelenia (G·MPO) Čes.
koslovenských štátnych dráh (ČSD) - Oblastné riaditelstvo v Bratislave. Narodil sa v Javorníku (okres Hodonín). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
(špecializácia fotogrametrická) na Vojenskej technickej
akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku 1954
nastúpil k ČSD na Správu dráhy v Olomouci. Tu zaviedol fotogrametrické
met6dy a zorganizoval fotogrametrický oddiel meračsko-dokumentačnej kancelárie,
ktorého sa stal v roku 1960 vedůcim. V roku 1965 bol
vymenovaný do funkcie náčelníka Geodetickej kancelárie, neskor Strediska železničnej geodézie. Absolvoval
trojsemenstrá.lne štúdiwn na Ústrednom dopravnom
inštitúte v Prahe (1970-1971)
a v roku 1977 Vcčernú
univerzitu marxizmu-leninizmu. V decemhri 1977 pre·
Řiel na Východnú dráhu v Bratislave, kde od roku 1985
je vedúcim G·MPO. Je autorom 10 zlepšovacích návrhov,

z toho 7 fd využíva v praxi železničn<'j g<,odézie. Má
významn~ podiel na tvorbe technických prcdpisov pre
geodéziu a kartcgmfiu (GaK) v dopravo. Prácu želez·
ničných geodetov poplllarizoval v časopisoch rezOl·tu
dopravy a výsledky zavádzania nových t,echnol6gií
v našam časopise a v zborníkoch z roznych podujatí
ČSVTS. Bohatá a zúslužná je jeho činnost aj v ČSVTS.
Okrem pqsobenia vo viaccrých orgánoch ČSVTS, bol
členom prípravných
výborov viíetkých celošt.átnych
konferenc\í o GaK v doprave, ale aj iných akciách
ČSVTS. Je nositefom vyznamenaní: "Priekopník so·
cialistie~ej práce" (1966), "Čestného llznania
a I.
stupňa Ustrednej rady ČSVTS" (1968, 1974) a "Najlepší
pracovník dopravy" (1972). K životnému jubil<'u 60 rokov mu bolo udelené Iltátne vyznamenanie -- mcdaila
"Za obetavú prácu pre sociali zmus".

n.

30. liRtopadu 1989 - In~. Václav Plachý, odborný asis·
tent katedry geodézie a pozemkových úprav ČVUT
v Praze. St.udia na zeměměřickém směru, tehdejší fakulty inženýrského stavitelství, ukončil s vyznamenáním
v roce 1953 a byl vybrán jak';! jeden z nl'jlepiíích studentů
pro funkci asistenta na Ustav prof. Ryšavého. Po
doplnění odborné praxe u Oblast.ního ústavu gaodézie
v pJ'aze soustavně spolupracuje s praxí a využívá svých
schopností v pedagogickém procesu. Po řadu let vede
cvičení z g30dézie, výuky v terénu, je pověřován přednáškami a působí jako vedoucí učitel ročníku nebo sku·
piny. Je publikačně činný a podílí se i na vědcckovýz.
kumné práci katedry.

29. prosince 1989·- Ing. Josef Prokeš, vedoucí provozu
mapování Geodézie, s. p., české Budějovice. Po dobu
své práce v podniku prošel od r. 1954 ř.l.dou vedoucích
funkcí. V práci vždy uplatňoval požadavky na pečlivou
a svěůomitou práci a dobrou pracovní morálku. Je
absolventem VUML a ve straniC'ké prá.ci prošel též ř<tdou
funkcí, až po předsedu ZO KSČ na podniku. Jeho práce
byla ohodnocena mnoha čestnými uznáníI!li a vyzname·
náními "Nejlepší pracovník resortu ČUGK" (1964).
"Průkopník
socialisti{'ké práce" (1974), "Zasloužilý
pracovník podniku" (1976).

Z d'alllich výroěi prlpominame:
8. srpna 1689 - před 300. lety se narodil na Novém Městě
pražském V6clav Va~IDec RelDer, znamenitý český malil', podlEl jehož předloh byla vyryta výzdoba v roz!ch
Mullerovy map>, Cech (1720). Mi.llIerova mapa Retnerovým pi'tspěnhn pati'i1a po výtvarné stránce k nejkvalttnějt zdobeným mapám 18. stolet!. V. V. Retner, typtcký
reprezentant českého barokn!ho uměn!, zanechal po sobě
úctyhodné dUo. Zemřel 9. října 1743.

15. října l1H9 - před 70 lety byl založen Vojenský zeměpIsný ústav, jako geodetická a kartografická složka
čs. branné moci. Podílel se velkou měrou na rozvoji
geodetických,
mapovacích a kartografických
prací.
Jeho pracovníci prováděli jak základní geodetické práce - astronomická měření a triangulaci, tak i mapovací
práce ve středních a malých měřítkách a práce foto·
grammetrické.
Také jeho kartografická. tvorba byla
rozsáhlá a na vysoké úrovni.

1. listopadu 1789 - před 200 lety byl dokončen a vstou·
pil v platnost katastrální
operát, takzvaný katastr
josefský. Práce na tomto katastru byly konány na základě patentu císAře Joséfa II. ze dne 20. dubna 1785.
Měřické práce byly konány jak na selských, tak na pan·
ských pozemcích, novou jednotkou pro vyměřování
daně se stal pozemek, namísto dřívější usedlosti. Hos-
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podářsky obdělávané pozemky byly rozděleny podle
kultury a zatříděny podle výnosu. Výsledky "vyměření
skrze sedláky" a "vyměření skrze zeměměřiče" byly
zapisovány
do tiskopisů, celá práce byla tak dobře
zorganizována, že byla skončena za obdivuhodné 4 roky.
Pozoruhodné též bylo, že podstatné písemné části tohoto operátu byly vyhotoveny česky.

dárstva na Slovensku a "Pamatnej medaily" pri príležitosti 50. výročia založenia KSČ. Zomrei 19. 12. 1978
v Bratislave.

5. novembra 1899 - pred 90 rokmi sa narodil v Újpesti
(dnes časť Budapešti) prof. dr. Sándor Radó, významná
vedecká osobnost madarskej i medzinárodnej kartografie
a geografie. Jeho činnosť v Madarsku i v zahraničí bola
spojená rovnako s geografickou a kartografickou prácou,
ako i s politickou aktivitou. Svoje bohaté kartografické
vedomosti uplatnil pri vydaní mnohých máp a viacerých atlasov, napr. Atlasu politického, hospodárskeho
a robotníckeho hnutia (1928), Národného atlasu M:r.R
(1967), Regionálneho plánovacieho atlasu MI:R (1974)
a pod. V medzinárodnej
činnosti treba podčiarknuť
jeho velký podiel na príprave, spracovaní a vydaní série
234 máp sveta, v mierke 1 : 2 500 000, ktorú vydali
geodetické služby socialistických štátov. Bol nositelm
"Leninovho
radu", "Kossuthovej
ceny", "Madarskej
štátnej ceny I. stupňú", "Radu Velkej vlasteneckej vojny I. stupňa" a "Madarskej ceny Červenej zástavy".
Zomrel 20. 8. 1981 v Budapešti.

1949 - pred 40 rokmi vyšlo prvé ěíslo ěasopisu Pozemkového
a kartografického
úradu
(Foldiigyi
és
Térképészeti
Hivatal)
Madarskej
ludovej republiky
Geodézia és Karyográfta. I. ročník (1949) vychádzal
pod názvom Az Allami Foldmérés Kozleményei (Oznámenia štátneho
zememeračstva).
Ročníky
II.-VI.
(1950-1954)
vycházali pod názvom Foldmérési Kozlemények (Zememeračské oznámenia). Od VII. ročníka,
t.j. od roku 1955, časopis vychádza pod názvom Geodézia és Kartográfia. Do roku 1961, t. j. I.-XIII.
ročník,
vychádzali 4 čísla ročne. Od roku 1962, t. j. od XIV. ročníka, vychádza 6 čísiel ročne. V súčasnosti je vedúcim
redaktorom časopisu Běla Jagasics a redaktorom lmre
Voros.

21. listopadu 1909 - před 80 lety se narodil Ing. Václav
Morch, v aktivní službě vedoucí technického odboru
ČÚGK v Praze. Po studiích nastoupil ke kat. měřické
službě v Trenčíně. Pro svoje výborné pracovní výsledky
byl přeložen do Triangulační kanceláře l}lin. fin. a v oboru triangulac~ pracoval i později v GU. V r. 1.956 byl
povolán na USGK, kde působil, později v ČUGK ve
shora uvedeném odboru až do svého odchodu do důchodu. Své odborné zkušenosti uplatnil v 1. 1958-59
jako profesor na SPŠZ v Praze. Byl zpracovatelem mnoha technologických
návodů a předpisů. Svou pečlivou
a světomitou prací, byl dobrým vzorem mladším pracovníkům a má nespornou zásluhu na rozkvětu čs. geodézie a kartografie v poválečných letech. Zemřel v Praze
9. ledna 1979.

21. listopadu 1919 - před 70 lety rozhodnutím ministerstva financl byla zřízena Triangulai!nl kancelá' ministerstva financí. Příslušná kancelář konala práce vztahující
se na polohopisné geodetické základy CSR. V prvém dvacetileti CSR řídll triangulačni kancelář ing. Josef Křovák.

24. decembra 1914 - pred 75 rokmi sa narodil v Kočovciach (okres Trenčín) Ing. Zoltán Kotzig, promovaný
ekonóm. Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva
na Českej vysokej škole technickej v Brne (1936) pracoval na Katastrálnom
meračskom úrade v Novom
Meste nad Váhom a v Nitre. Po roku 1945 pósobil
v Bratislave, a to na Štátnom plánovacom a štatistickom úrade, Slovenskej plánovacej komisi i (1949-1959)
a Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS)
predseda (195.9-1960).
Po územncj reorganizácii
SGKS prešiel na Ustřední správu geodézie a kart<]grafie
(ÚSGK) do Prahy, ako prvý nán.estník predsedu USGK.
V rokoch 1961-1963
absolvoval štúdium národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej
v Prahe. V období federatívneho
usporiadania
ČSSR
sa vrátil do Bratislavy, kde pracoval ako vedúci oddelenia lesného a vodného hospodárstva
Ministerstva
financií SSR (1969-1970),
neskór ako riaditel
Slovenskej kartografie, n. p. (1970-1972)
a napokon alw
vedúci Odborového strediska vzdelávania pracujúcich
Výskumného ústavu geodézieakartografie
(1972-1974).
Bol nositelom
vyz!1amenaní:
"Za prácu",
"Najlepší
pracovník rezortu USG K", "Čestného uznania" za politickoorganizačnú
prácu pri prestavbe
polnohospo-

28. decembra 1909 ~ pred 80 rokmi sa narodil v Trnove
(okres Martin) doc. Ing. Stefan Juráni. Zomrel 23. 10.
1988 v Bratislave. (Podrobnejšie pozri Geodetický a kartografický obzor, 1989, č. 4, s. 102.)

1929 - před 60 roky v listopadu byl opatřen národnl prototyp metru a uložen v trezoru tehdejšího Ústředního
úřadu pro míry a váhy v Praze.

1924 - před 65 roky byly do Prahy dovezeny dva exempl"e
normálnlch iDvarových metrA, které byly přl!dběžně přezkoušeny v Mezinárodním úřadě pro míry
a váhy v Pal'Íži - Sěvres. Prvý (č. 346) měl délku při
O oe 1 m 1 tJ. a byl zvolen jako metr hlavní. Druhý
(č. 345) měl délku 1 m + 7!J. a byl zvolen jako manipulačnL
1904 - před 85 lety zemřel kartograf Jan Eduard Wagner
(1835-1904). Vyučil se v Praze litografii u firmy Milag
a Wildner a věnoval se zcela kartografli. K jeho největším
dílŮm patřila
Generální
mapa království
Ceského
1 : 220000 rytá do kamene. Přetiskem na menší kameny vznikly svého času velmi rozšířené mapy jedno'lU'Jých
okresních hejtmanstvl. Před sto lety v roce 1889 vydal
Nejnovětší cestovní mapu Rakouska-Uherska a řadu dalších, zejména cestovnlch map.
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A. M.: Teoretický odkaz K. A. Sališč€va, s. 32
až 37.
Tet/ev, o. A.: K. A. Sališčev. Přínos kartografii
světa
i SSSR, s. 38-4l.
Kote!nikova,
N. Te.: Nová díla domácí kartografie
(1986
až 1987), s. 41-43.
Kvznecov, M. V.: Topografické popisy Ruska, s. 44-47.
Přehled za rok 1988, s. 51-63.

Vereši!aka,

Vermessungstechnik,

Č.

Vermessungstechnik,

f. 12/88

R.: Systém územních informačních systémů,
s. 398-401.
Rui!, '.: RECTIMATCM - multispektrální projektor a velzmi přesný transformátor, s. 40-403.
Both, E.: Kontrolní měření při nepředpokládaném
zdvihu pole jednoho mostu z předpjatého betonu, s. 403
až 405.
Hoffmeister,
H.: Předběžný odhad přesnosti inženýrsko
geodetických měření s využitím počítače, s. 405-408.
Dede, K.: Vytyčovací mikrosíť budovy reaktoru jaderné
elektrárny. s: 408-410.
Zi17lmermann,
B.: K 1UO.výl'očí úmrtí Carl Zeisse. S, 411
až 412.
Papay, G.: Přínoss Maxe Eckerta ke vzniku kartografie
jako vědecké disciplíny, s 412-414.
Lie1Jerasch,

10/88

H.: Široké využití klíčových technologií - rozhodující přínos k rozvoji produktivity geodetické a kartografické výroby, s. 326-328.
Jhde, T. - Kluge, W.: Požadavky na budoucí vědecké pracovníky vědeckovýzkumného střediska VEB Kombinát
geodézie a kartografie, s. 328-330.
Ni1ser, K.: Racionalizace provádění komplexních zpracovatelských systémil na malých počítačích, s. 331-332.
l11eíse, H.: Korekce odchylek v dělení velmi přesných
nivelačních latí, s. 332-335.
Zeth, U.: Vhodnost plochého skla jako ochranného okna
pro leteckou fotografickou techniku, s. 335-337.
Dietrích,
N..: Výzkum relativních změn umělých druži~
Země pro určení geodetických souřadnic, s. 338-·339.
Gendt, G.: Určení geodynamických
parametrů za pomoci
metod družicovégeodézie,
s. 339-340.
Kašpar, M. - Svaqr, V.: Měření vzdáleností na nepřístupné objekty, s. 340-343.
Enrtrullis,
M.: Matematické řešení problému posunu na
všeobecně geografických mapách, s. 344-345.
Brcetz, E.: Struktura a směry rozvoje školní geografické
kartografie v NDR, s. 346-347.
Ogrissek, R.: Nový strukturní model teoretické kartografie z Polské lidové republiky a s ním spojené problémy, s. 348-349.

Gohler,

Vermessungstechnlk,

Geodézia és Kartogrlfia,

Č,

4/88

D.: Výsledky geodetické vědy a praxe v Bulharské
lidové republice, s. 233-235.
Vulgyesi,
L. - Toth, Gy.: Vliv topografických a izostatických hmot na tvar geoidu, s. 235-243.
Csornai, G.: Tvorba územních informačních systémil pomocí umělých družic Zemt; pro zemědělsko hospodář'ské účely, s. 243-248.
Mé.száros, J.: Naléhavé otázky ochrany úrodných pild,
S, 248-254.
Ha/dú, M.: Využití soudních znalcu v soudních sporech,
s. 255-258.
Apag!Ji, G.: Oloha map a praCOvních gp.odetických dokumentil při práci soudních znalcil, s. 258-262.
Balá.zs, L.: Využit! základních
digitálních map v praxi
Eory, K.-né: Stav prací na tVOl'bě Budapeštské geodetie·
Nagy, L.: Zkušenosti z prohlídky ukončených soudních
sporů, s. 265-268.
Ba1l"ody, J.: Program zjednodušení
i'ízení výroby zemědělského odboru kombinátu Gyer-Sopron, s. 268-273.
Mdrton,
M.: Zobrazení reliéfu vrstevnicemi
na mapách
malých měřítek, s. 274-282.
Dede, K.: Měřicí přístroj pro měření malých vzdáleností,
s.232-2116.
Kll1in, P.: Měření jeřábových drah měřicím systémem
AGA IMS 1600, s. 286-289.
tekov,

ě, 11/88

R.: Stav a směry rozvoje laserového
měření
vzdáleností na družice Země, s. 362--366.
Wolodtschenko,
A.: Aerokosmický
výzkum a mapování
v SSSR a několik otázek z zobrazení v maticové podobě a kartografické interpretaci dat dálkového prilzkumu Země, s. 366-368.
Maass, D.: Geodetické práce při stavbě velodromu v Rostoku, s. 369-37l.
Pažourek,
T.: Měření deformací
v jaderných elektrárnách, s. 371--374.
Becek, K.: Výzkum refrakce ph trigonometrické
nivelaci s využiUm počítače, s. 374-376.
Otta, H. P.: Měření posuno. kamenných sypaných přehrad
a jejich geodetická interpretace,
s. 376-378.
Tochmann,
H.: Kolísání
výšky hladiny moře a rOzné
možnosti parametro. rotace Země, s. 378-381.
Neubert,

Hager,

A.: Možnosti

využit!

zu ve fotogrammetrli
381 a! 387,

č!sC'ln4ho

a délkověm

zpracovdnl

obraz-

pro.zkumu Země, s.

Geodězia él Kartogr4fia, č. 5/88
Národní pozemková a kartogl'afická
správa:
Přehled
tvor:JY zlikladních státních geodetických a mapovacích
prací, s. 313-316.
Remeley, F. G. - 5zelltesi,
A.: Současně metody přenosu
dat dálkového průzkumu získaných uměl9mi družicemi
7.emě, s. 316-321.
Kis Popp, L. - Behr, F. T.: Vytvoření ortofotopláno., pro
účely plánování prací na obnově budov, digitální metodou, s. 321-332,
Mentes,
Gy. Bánfi,
F.: Nový elektronický
blok pro
Stecometr, s. 332-335.
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Eóry, K.-né: Stav prarI na tvorhě Budapestskl'! geodetické banky dat. s. 335-3'\0.
Tron Hong Quang: ZvýšenI ptesnosti měření velkých dé·
lek pomoci využiti měřenI radiosond, s. 340-344.
Hargitai, P.: Automatizovaná
tvorba map na pl'fkladě
Mapy světa v měl'. 1 : 2500000, s. 345-347.
Stegena, L.: ZobrazenI toku Dunaje na starých mapách
a orientace mapy Lazara, s. 354-359.
Lotz, Gy.: Mapa Lazara, s. 347-354.
Rozs1ay, F. Gy.: Malý slovník - pl'Irf!čka pro pravopis
geodetických
a karttografických
termInf! a výrazů
z dálkového prí'lzkumu, s. 359-377.

Kalugin, lu.: UrčenI tvaru a velikosti cUových značek
pro trigonometrickou nivelaci. s. 16.
Pavloua, L.: Orientace fotografického snímku s korekcI
deformace, s. ]7-18.
Sirakov, T.: K otázce pi'esnosti trasování pomucf laseru
ve stavebnictví při obtížných podmInkách, s. 19-2l.
Mladenovska, P.: Možnosti zavedení geoinforma~nfho systému pro potřeby kartografie, s. 22-24.
Kluge, V.: Stav a akluální problémy geodetických pracI
v Africe, s. 25-28.
Komkov, A.: Služba geografického n.:1zvoslovI v USA. s.
29-32.

Geodézia és KartogrAfla, č. &/88
Haz,,-!!, 1.: Úloha projektovánI při tvorbě map, s. 393 až
395.
]oó, f.: Technický rozvoj a !Jové poznatky v geodézil, s.
396-399.
Szép, I·: Cinnost Kartografického podniku, spojená s dalším "ozvojem pracI, s. 399-402.
Neményi, A.: Stěžejní otázky technického rozvoje v Geo·
detickém a kartografickém podniku v Pécs, s. ·403-406.
Kis-Kldry, B.-né: Dalši rozvoj v oblasti tvorby systému
evidence nemovitosti, založený na využrvánI počUačf!, s. 407-410.
Szilagyi, I.: Systémy prostorových informacI a jf!jich
zdroje, s. 411-413.
Szepesné, Sli/tinge1', M. - Szepes, A.: RozpracovánI současné provoznI evidence pí'ldy na základě využIvúnI
počUačů, S, 414-417.
G1'OSS,M. Ve1'ess. S.: Automatizovaná
interaktivní
tvorba a obnova map, s. 417-42l.
CcepT'egi, Sz.: Postupné vyrovnáván!, s. 421-425.
Nagy, L.: Výpočetcloměrku a vytyčovacIch prvkli ve vazbě na body geodetické sHě v polnIch podmínkách, s.
426-429.
Hank6. A.: Počítač PTA '1úOO+16 jako prostředek automalizované tv·)rbv map, s. 429-434.
Ka1'say, F.: Laserový přIstroj pro polohové vylyčovánI,
s.434-436.
Agfalvi, ,"1.: Kontrolní měřenI průmyslových konstrukcí,
s. 437-438.
Déuai, P.: Dálkový průzkum ve službě ochrany životnfho
prostl'edI, s. 439-443.
Ge1'encsé1',M. - Winkler, P.: Nové výsledky v oblasti
kontroly kvality leteckých snímkí'l, s. 443-447.

Geodezlja kartograflja

zemeustrojstvo,

Il. Ilaa

Zekou, D. - Gospodinov, Sl.: Klasifikace a rozdIly náklonoměrí'l, které se budou užIvat, s. 3-8.
Nguen Dtn Than.: Využiti InterpolačnIch polynomí'l pro
určeni normálnIch mIst při měřenI topocentrických
vzdálenosti družic, s. 8-11.
Tomoua, P. - Nguen Dak Min.: Orientace deforma~nIho
elipsoidu, s. 11-12.
Dimov, L.: HomogennI vyrovnání .měřenI vzniklých v rf!zném čase, s. 13-15.

z

pŘrSTROJOV~ TECHNIKY

ZařIzení na cejchovdnf gravtmetr12 ndklonem VOGTK využlvd toho, že pFt nak1on~nl pFfst1'oje o tlhel r p12sobfna
vahadlo mlsto tlhov~ho z1'ychlenl g, pouze složka g cos r.
le uyužlvdn zejm~na p1'O kFemenné astasovan~ g1'autmetry typu GAK, Canadian, Worden a le s vghodou použlvdn t u tzv. moFskgch gravtmetr12. leho neju~tSl pFednostf le pFenesenl celchovdnf z ter~nu do laboratoFe.
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Ing.]an

PFtbyl, CSc., VOGTK

Foto: V~ra Du!koud, VOGTK
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Napsali Odborná skupina 1701 inžinierska geodézia Slovenského
výboru Ge9deticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS
a Pobočka CSVTS pri Riaditefstve diafnic v Bratislave
llsporiadajú v dňoch 8.~ll.
októbra 1990 v Liptovskom
Jáne (v rekreačnom
zariadení Tatra Bánovce, š. p.)
celoštátne sympózium s názvom "Geodetické práce pri
l'ýstal'be a p.·el'ádzke diarničných objektov".
Sympózium sa zameria na
vykonávanie
geodetických
prác pri výstavbe cliafničných objektov,
- dlhodobé sledovanie diafničn)'ch objektov v prevádzke,
- činnosť a postavenie zodpovedných geodetov v investičnej výstavbe,
- výmenn skúseností
medzi účastníkmi
investičnej
výstavby.
-

řekli o mapách

Národni umělec Bohumil Řiha, spisovatel: "Na mapě je
zmenš?ný obraz zE'mě. V atlasu jsou mapy všpch zemí
světa. DpjmA tomu, že bych chtěl vidět celou Česk~slovenskou rc-publiku. Vystoupil bych v letadle hodně
vysoko a snažil bych se ji celou př·ehlédnout. Ale nebylo
by to asi nic platné. Jednak bych neviděl moc daleko
a taky bych těžko roze'lnával, kde jsou hranice. Proto
si raději ve'lmu mapu a podívám se na ni. Je tam přesný
obraz naší republiky: tvar hranic, pohoří a nížiny, řeky
a všechna větHí města. B)'vají tak také zakresleny železnice a někdy i silnice. Všechno je mnohem menší než
ve skutf'čnosti, pl'Otože mapa je nakreslena v malém
měř'ítku, ale t.o mi nevadí. S t.outo mapou se v naší
vlasti neztratím. "
Dětská

encyklop2dil',

Albatros

1984.

Prihlášky
referátov
(názov so stručnou anotáciou
do desať riadkov) zasielajte
do 28. 2. 1990 predsedovi
temC1tickej kJmisic doc. Ing. Vlastimilovi Staněkovi,
CSc., na adresu: Katedra
geodézie
Stavebnej fakulty
SVHT, RC1dlinského ll, 81a 68 Bratislava.
Ing. Eva Blažíéková,
odborný garant,
Riaditelstvo dialnic v Bratislave

Reditel Výzkumného úSt3VU geodetického,
ho a kartografického ve Zdibech vipisuje

topografické-

llona Borská, spisovatelka: "Mapu jako spisovatelka používám a musím s ní pracovat, pokud se příběh odehrává na konkrétních místech. Využívám nejrůznější mapy
a dokonce i př'i psaní pohádek. Se svým manželem chystáme k vydání knihu pro děti - Mokrejšové vodníci
z Louže a př'i psaní tohoto pohádkového př'íběhll nám
př-išly vhod zvláště turiRtické mapy z jižních Čech."
Z besedy s knihovníky
1989.

ZV ROH z Prahy

1 ~ květen

l"ybml: Ing. Petr Skála,
()ÚGK

na místa externí věde::ké aspirantury ve vědním oboru
geodézie a 13-04-9 kartografie,
pro školící
pracoviště VÚGTK ke studiu od školního roku 1990 až
1991, a to ve specializacích:

11-50-9

1. Inženýrská fotogrammetrie.
2. Inženýrská geodézie.
3. Kartografie.

4.
5.
6.
7.

Družicová geodézie.
Automatizace mapování.
Fyzikální geodézie.
Příp. jiné specializace ve vyse uvedených
ních oboreCh podle dohody.

Pro příití
věd-

Podmínky a požadavky jsou stanoveny vyhláškou
CSAV č. 153/1977 Sb. -o výchově nových vědeckých pracovníků a studijních pobytech. Požaduje se 5 let odborné praxe.
Termín pro podání přihlášek je 31. 3. 1990. Formuláře
přihlášky a další informace poskytne Oborové středisko
vzdělávání pracujících VÚGTK Zdiby, Rudé armády č. !8,
psC 25066 (ing. Jaroslav Cipera a tajemnice školícího
pracoviště s. Z. Bláhová, tel. 896131-9
Praha).
Ing. Hynek Kohl,
ředitel VOGTK

V I)ávaznosti na oznámení v minulém čísle Geodetického
a kartografického obzoru [GaKO) sdělujeme, že s účinností od 1. 1. 1990 bude maloobchodní cena jednoho výtisku časopisu GaKO 7,- Kčs.

GaKO připravujeme:

B.: Současný stav využití dálkového průzkumu Země v národním hospodářslví
KRTKOVÁ, A.: Termovizní letecké snímání Prahy
MARKO, F.: Videosystém využívaný v Slovenskom
stredisku diafkového prieskumu Zeme
FERANEC,
J.: Údaje získané metódami diafkového
prieskumu Zeme - zdroj geografických informácií
HRAŠKO, J. - KOLf:NY, M. - ŠÚBERT, A.: Využívanie diafkového prieskumu Zeme v pedol6gii
KOLÁ~, J. - FERANEC, J.: Metodické aspekty identifikácie zmien využitia pofnohospodárskej krajiny aplikáciou multitempolárnej
analýzy obrazových záznamov družice LANQSAT 5
STOKLASA, M. - BUMBÁLEK, J.: Klasifikace poškození lesních porostů z kosmických
snímků
LANDSAT- TM
ŠVOMA, J. - VČfSLOV Á, B.: Použití metod dálkového průzkumu Země při vyhledávání a ochraně
podzemní vody
FAIMAN, Z.: Aplikace dálkového průzkumu Země
v ochraně přírody
NEUMANN,
J.: Současné geoinformační systémy
a jejich vztah k dálkovému průzkumu Země
DELONG,
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Zajímavosti

Mapa 8'1'i'ta~'podobě mozaiky sestavené ze 711 dlaidic několika
kladní l<koly t' Praze 1110dfanech v 'ulici 4ngelovova

odstínu hnědé barvy tvofí výzdobu
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vstupní

části do zá·

V$E NEJLEP$(
V NOV~M

ROCE 1990

SVÝM ČTENÁŘŮM
PŘEJE
GEODETICKÝ

A KARTOGRAFICKÝ
OBZOR

UČEBNICE N~MČINY PROVYSOK_É
ŠKOLY TECHNICKÉHO SMERU
Obsahuje ve dvaceti lekcfch v9běr z6kladnfch výra~
a frazealogie z hlavnfch technických oborO i z dennfho:' ,
fivota.
6. vydánf, 256 stran, 1obr6zek, váz. 18 Kčs

~~

Josef Oub$t(ý ~. VI$UmirR,ejzek

ŠPANělŠTINA
PRO HospooAŘSKOU

.

PRAXI II

Zahrnuje vllechny skupiny problémO, s nimiž se.-etkávó-me v hospodářské praxi, a věnuje pozornost placenf za
zboži, dopravě, balení a pojištěnf zbožf.
2. vydánf, 35.2stran, váz. ,34Kčs

Věra Hoppnerová -

Eva Vitovská

MOOERNf UČEBNICE N~MČINY
(Němčina pro hospod6řskou praxi I)
Podstatnou část knihy tvořfcvičenf, která pomoci vzoro·
výchpřfk,ladO vedouk analogickému tvořeni vět.
5., přepracované vydánf~'416 stran, 5,mQpek,v6z. 26 'Kčs,

SNTL -

Naldadat_'_tw, technJck' literatury
odbytavf odbor .
Sp61en651
11302 Praha 1

