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681.31: 529: 528.28

PEŠEK, I.

Program pro registraci času na osobním počítači při astronomic-
kých měřeních

Geodetický a kartografický oozor, 39,1993. č. 10. str. 203-206.
2 oor .. 2 tao .. lit. 2

Popis programu pro registraci času s milisekundO\ou přesoost;
na llSooních počítačích řady PC oez zúsahu do hardware počíta-
če. Vnitřní hodiny se navazují na pi'csný' čas porovnúním se
značkami časového signúlu. Připojení vstupních impulsLJ a re-
žim prúce programu Ixc definovat \ konfiguračním sou horu.

528.024.4: 528.061

ŠTEMPELOVÁ. M.

Riešenie refrakčných vplyvov z trigonometricky meraných prevý-
šení bodov

Geodetický a kartografický oozor. 39,1993. Č. 10. slr. :206-210.
5 oor .. 5 tao .. lit. 4

Rcfrakčnú oprava a jej vply\ na trigonometricky ur('cné prev)'-
šenia. Riešenic sa vykonalo un::'cním refrakcic podLI teť)ric (H.I·

hadu, teórie Jordana a z aritmetického priemcru u ooojsmcr-
nýco. tz,. k,úzisimultúnnyeh merallí. Sporaoli,é hodnotysa
získali spraeo,aním podLI leórie odhadu.

681.31: 347.235.11 SM -- 4/20

Š'YIOLÍK. M.

Využití počítače SV! 4/20 , oblasti katastru nemo,itostí

Geodetieh a kartoerafich oomr. 39,1993. C·. 10. slr. :211- :21.\.
lit. 3 . • -

Přehled o vyui.ívúní '"5/početní techniky \ ohl~ISli lpraCll\Únl pí-
selllného operúlu katastru nemovitostí. <l tt'l od jeho !1l)l'dlku <.17
do dnešní duh). ~as~l/_ení pOl'ítal'ú řady' SMEP \čelně pořiIU\Ú-
ní ,stupních dat.

681.31: 529: 5:28.:28

PEŠEK, I.

Time Registration Software For Personal Compulers Applied 10
Astronomical Obsenation

C,eodetieký a kartografický oomr. 39, 1993. No III. pp.
203 - :206. 2 lig .. :2 tah .. ref. :2

Description of timc rcgistratioll suft\\'arc tn onc millisecond ac-
curacy on rc's withollt any hardwar-.; rcquiremenls. PC\ inter-
nal c10ck is compared v,'ith radion (ime signals tn ohtain exact
time informatioll. Sy'stcm of inrut impulses <Ind \ariolls modes
of program can hl' defined in a conťiguratinn fik.

5:28.024.4: 5281161

ŠTEMPELOV\. M.

A Solution of Refraction Influences to Trigonometrically
Delermined Altitude Differences of Points

Geodet ický a kartografický oozor, 39, 1993. No III. pp.
206-:2\0,5 lig .. 5 tao .. ref. 4

Corrcction or refraction and ils influencc to trigonometricallv
determined altitude differences. The solution is h:lSed on rcfraé-
tion determination accordillg to estimation lheo". Jordan's the-
ory 'Ind arithmelie mean of so cal led quasisimuÍtalleous ooser-
,ations in ooth direetions. Reliaole ,alues were ootaincd oy
applieation of estimalion theory.

68 Ul: 347.:23511 SM - 4/20

ŠMOLÍK, M.

Application of the SM - 4120 Computer to the Cadastre of Real
Estates

Geodetiek5' a kartogralický oozor. 39, 1993. No. 10, pp.
:211-:213.3 ref.

A re,iew 01 computer application to writtell cadastral docu-
ments. since its oeginning until now. Application 01 compulers.
thal oelong 10 the System 01 Small Elcctronic Compulcrs
(SMEP). including inpul data acquisition.

68 U I . 5:29: 5:2H.:28

PEŠLK, I.

Programme pour I'enregistrement du temps sur calculateur
personnel pour les levés astronomiques

Gcodetick\' a kartoerafich oozor, 39, 1993. No III. pages
:2113- :2116.-:2 illustrati~)ns. 2 rlallches. 2 oioliographies

Dcscriptioll du programrne pour I'enrcgistremenl du temps
<I\l'C line precision dl' milli-seconde sur calculateurs du type PC
sans perturhalion du matériel (hardware). L'horloge est oran-
chée sLlr l'horairc cxact par comparaison des symholcs du temps
signalé. ()n PCUI d0ťínir k raccordemcnt Jes impuisions ďen-
trée et du régime de tra\ail du programme Jans le groupe Je
configuľ~llion.

528.(C4.4: 5:28.1161

ŠHMPELOVA, M.

Solution du probléme des influenees de la réfraction á partir des
points de dénivellemenl mesurés Irigonométriquemenl

CicndcticK\ a kartoeraťick\ obzor. 39, 1993. No 10. pages
:206 :210. -5 illuqrati~'ns. 5 rlanchcs. 40ioliographics

Cnrrection dl' la réfraction ct Si..)n influcnce Slil' le déni\ťlle-
ment délerllliné trigonométriquemenL La -.;olulion <l été reali-
...ée par déterlllinalion dl' LI réfractioll sclon ]a théoric d'ap-
pro-xim<.ltion. la thénrie dc Jordan et selon la Inľljenne aríthmé-
lique dl' len:· ...efťectucs dans les deux sens. c'cst-ú-dire lk IC\l~'s
qu"si-simult,,"c,. Les ",leurs fiaoles ont éte ootenues par élaoo-
ratioll d'apres la théorie lLlpproximation.

6N U I .1'+7:2.'5.11 S\l - 4:20

Š\10IÍK. \1.

Exploitation de I'ordinateur SV! - 4120 pour les tra'aux
du cadastre

(jeodclickv a kartografickY ,;070r. 39, 1993, !\io 10. pagcs
~11--~U.·3 hihliogr~~phies'

Apen;u de I'exploitation do 1'1teehnique de calcul pour tra\aux
écrits des uocumcnls cadastraux ú partiI' des uéhuts jusllu'ú nos
.iours. Intl'l)duction ďordinatcurs du l,pe SMFP y compris don-
nécs lľcntrec.

Programm fiir die Zeitregistrierung auf einem Personalreehner
bei astronomischen Messungen

Ccodetieki a kartoeraficki' oozor. 39, 1993. Nr. 10. Seite
:203 :206. -:2Aoo. :2 lah .. Lit. :2

Besehreioung des Programms fUr die Zeitregistrierung mit Mil-
lisekundengenauigkeit aul den Personalrcehnern der Reihe PC
ohne Einerilf ins Rechnerhardware. Die Innenuhr wird 'ln die
genaue Zeit durch Vergleieh mit den Zeiehell des ~zeilsignals
angeknupťt. Den Anschluss der Eingaoeimpulse und das Ar-
oeitsregime des Programms kann mail in der Konligurationsda-
lei deťinieren.



528.024.4: 528.061

ŠTEM PELOV Á. M.

Liisung der Refraktionseinfliisse aus der trigonometrischen Hiihen-
messung der Punkte

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993. Nr. 10. Seite
206~210, 5 Abb .. 5 Tab .. Lit. 4

Die Refraktionskorrektion und ihr Einfluss auf die trigonomet-
rische H6henmessung. Die L6sung wurde durch die Bestim-
mung der Refraktion nach der Theorie der Schiitzung. der Jor-
dan-Theorie und aus dem arithmetischen Mittel bei zweiseiti-
gen. sog. quasisimultanen Messungen durchgefuhrt. Zuverliissi-
ge Werte erhielt man durch die Bearbeitung nach der Thcoric
der Schiitzung.

681.31: 347.235.11 SM - 4/20

ŠMOLÍK. M.

Anwendung des Rechners SM - 4/20 im Bereich des Liegen-
schaftskatasters

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993. Nr. 10. Seite
211-213. Lit. 3

Eine Ubersicht uber die Anwendung der Rechentechnik im Bc-
reich der Bearbeitung des schriftlichen Operats des Liegen-
schaftskatasters von ihrem Anfang bis heule. Anwendung der
Rechner der Reihe SMEP einschl. Anfertigung der Eingabeda-
ten.

681.31 : 529: 528.28
nEWEK, li.

nporpa''''3 ..:l~'U1penlcTpaUlI1I Bpe\ICHII C nO'loutblO nepco-
Ha"bHO" 3BM npll aCTpOHO\I\I'1eCl<IIX 113\1epellllHx

re0.1e311~eCKIIII II KapTorpa<jJII'lecKIIII 0030p, 39, 1993, NQ ln.
CTp. 203·-- 206, 2 pliC., 2 Ta6., -"lIT. 2

OnHCaHl1e npOrpa\I\1bl ;lJUI peIltCTpaUl1l1 Spe\leHII C \IIL'LIIICC-

KYH..lHOH TOl.lHOCTblO C nO\low,bl{) llepCOHa~lbHblX 38M p5Lta
nK 6e3 B\leWaTe~lbCTBa B TeXHIJl-leCKOe oGecnelleHHe 3B1\1.
BHYTpeHHl1e tlaChl nOKa3blS31-OT TD'Hloe Spe\l51 nocpe~lCTBO\l
cpaBHeHIHI co 3HaKa\1H CHrHaJla Spe\leHH. nO..lCOe;lIlHellllt?
BXO..JHhIX H\mY~lbcoB II pe)l(lI:\1 pa60Tbl IlpOrpa\l\tbl \IO)l(HO 01]-

pe.1eneTb B \laCCIIBe KOH<jJllrypaUIIII.

528.024.4: 528.061

WTEMflEJ10BA. M.

Cnoco6 peweHlIH BJIIIHHlIH peljJpal<UlIlI B TpllrOHO\leTpll'leCl<lIX
HJ\lepeHItHX npeBbllUeHIIH TO"leK

re0.1e3l1QeCKlII, li KapTorpa<jJI1'lecKlIII 0030p, 39, 1993. NQ ln.
CTp. 206-210, 5 pl1c., 5 raD., CHIT. 4

flonpaBKa 3a pe<jJpaKUllfO 11 ee BJlI1HHlle Ha TpIllOHO\leTpll'le-
CKHe onpe.aeJleHHSI npeBblweHHI:'1. PeweHHC 6bL10 OCHOBaHO Ha

onpene"eHl1l1 pe<jJpaKUI1I1 no Teopllll oueHKII, TeOp1111 l1op.1alla
11113apll<jJ\leTll~ecKoro cpenHero npll nBYCTopoHHIlX, T.II. KBa-
3IlCll\IY,lbTaHHbIX 113\1epeHlIIi. Ha.1elKHble 3HaQeHIlH 6bLl1l no-
J1Yl.feHblnOCpe..1CTBO\l o6pa6oTKH no TeOpHI1 OueHKl1.

681.31: 347.235.1 SM - 4/20

WMOJ1I1K, M.

Mcno,'h30BaHlle 3BM SM - 4120 B o6!1acTlI I<a,laCTpa He.1BII-
iKu"ocTeH

re0.1e311~eCKllil II KapTorpa<jJll~eCKI1Ii 0030p, 39, 1993, NQ 10,
CTp. 211-213, _lIlT. 3

0030p IlCnOnb30BaHI1H Bbl~IlCnI1Te,1bHOIi TeXHIIKI1 B oonacTIl
o6paooTKII nllCb\leHHOIi nOKY\leHTaUlI1l KanaCTpa He.1BlllKll\lO-
cTeH OT ero B03HI1KHOBCHHH ..10 Hawero BpC\leHH. Haca.J.Ka
3BM pHna CM 3BM BKJlfO~IlTenbHO nony~eHIIH BXonHblX
naHHblX.

Jména států
a jejich územních částí

Geografické názvoslovné seznamy OSN - Česká re-
publika, 3. aktualizované vydání. Vydal Český úřad ze-
měměřický a katastrální, Praha 1993. Zpracoval Země-
měřický ústav. 120 stran, 1 přílohová mapa. Formát
10x 25 cm. Šitá brožura se složenou mapou vložená
do kartonové obálky.

Publikace obsahuje oficiální jména všech států svě-
ta v úředním jazyku a v českém překladu spolu se
zkrácenými, běžně užívanými podobamí těchto jmen
v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině
a španělští ně. U každého státu je dále uvedeno jméno
hlavniho města, jeho geografické souřadnice a forma
státního zřízení. Důležitá pomůcka pro jednotné uži-
vání podob jmen států a jejich územnich částí na úze-
mí České republiky. Přiložena je mapa světa v měřítku
1 :40 000 000.

Můžete zakoupit nebo objednat v prodejnách map:

• Bryksova 1061, 19800 Praha 9, tel. 02/864754

• Lidická 11, 37086 České Budějovice,
tel. 038/54751

• Radobyčická 12, 303 39 Plzeň,
tel. 019/35534-8,1.142

• Sokolovská 167,36005 Karlovy Vary, tel. 017/417

• Krčínova 797/2, 40007 Ústí nad Labem,
tel. 047/472 46-7

• Havlíčkova 1000,53002 Pardubice,
tel. 040/511 665

• Malinovského nám. 3, 601 51 Brno,
tel. 05/422 13034

• Praskova 11,74655 Opava. tel. 0653/214360, I. 343

Při odběru oprávněnými prodejci k další distribuci
se poskytuje množstevní rabat.
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Program pro registraci času
na osobním počítači
při astronomických měřeních

Při naprosté většině měření v astrometrii a geodetické
astronomii je měřenou veličinou čas. Jeho dostatečně
přesná registrace, zejména z hlediska automatizace
zpracování, je u nás slabým místem nejen na stálých ob-
servatořích, ale tím více při astronomických měřeních
v terénu, jejichž objem bude v blízké budoucnosti,
v souvislosti s určováním detailního průběhu geoidu,
zřejmě podstatně narůstat. Tranzistorové registrační
aparatury či novější zařízení na bázi osmibitových počí-
tačů, jakkolí řadu let sloužily spolehlivě, jsou dnes již
morálně i fyzicky zastaralé a jakákoli porucha může
znamenat definitivní vyřazeni z provozu. Přenos dat na
současné osobní počítače (PC) může být zdrojem dal-
ších problémů i chyb. Všechny tyto aparatury vyžadují
napájení ze sítě, což definitivně znemožňuje jejich vyu-
žití při polních měřeních.

Od roku 1987 byl používán na Astronomické obser-
vatoři FSv ČVUT k registraci času mikropočitač SAPI,
vybavený speciální deskou čítače. Analogická deska by-
la vyvínuta pro počítače řady PC na pařížské observato-
ři [2]. Obě desky musí být řízeny frekvencí I kHz z vněj-
šího oscilátoru, který také není k dispozici v polní verzi.
Bez zmíněných hardwarových úprav by byla přesnost
vnitřních systémových hodin naprosto nedostatečná. Si-
tuace se změníla, když J. Beran v r. 1991 publikoval ná-
pad, jak softwarově zpřístupnit plnou přesnost vnitřní-
ho čítače k získání časových údajů se submilisekundo-
vou přesností [I]. Beranův podprogram tvoří jádro roz-
sáhlejšího programu, který řídí celý proces indikace
vstupních impulsů a jejich registrace. Program byl kon-
cipován tak, aby jeho časové nároky nesnížily přesnost
registrace pod I ms. Další podmínku - aby řešení ne-
vyžadovalo zásah do hardware počítače -- nebylo ob-
tížné splnit.

Systémový čas se v počítači PC získává z obvodu 16 bi-
tového čítače (časovače) 8253, řízeného impulsy z gene-
rátoru o frekvenci f = I 193 180 Hz. Čítač je standardně
využíván tak, že vždy po jeho vynulování se systémový
čas zvětší o 65536/.1; tj. zhruba o 55 ms. Vtip Beranova
řešení spočívá v přestavení obvodu do režimu, který pl-
ně zachovává standardní funkci, a navíc umožňuje
odečtení stavu čítače v libovolném okamžiku. Řídicí
frekvenci odpovídá teoretická rozlišovací schopnost čí-
tače asi l,us. Vlivem systémových přerušení a doby po-
třebné k realizaci odečtu je skutečná přesnost spíše o je-
den až dva řády horší. Výsledný čas je dán spojením
údaje systémových hodin a údaje čítače.

Beranův podprogram v původním tvaru převádí čas,
pro naše účely zbytečně, sedmi operacemi na hodiny,

Ing. Ivan Pešek. ~Sc .•
Astronomická observatoř stavební fakulty evUT

v Praze

minuty, sekundy a jejich zlomky. Zvláště na počítači
bez matematického koprocesoru jsou to operace neú-
měrně časově náročné. Proto jsme tuto část podprogra-
mu nahradili převodem na sekundy (jediným dělením
odečtu čítače frekvencí .I), Přenosné počítače (Iaptopy
a notebooky), vhodné pro měření v terénu, jsou dnes
osazeny procesorem minimálně 386SX. Např. na počí-
tači PC 386SX/25 MHz s koprocesorem trvá provedení
upravené procedury 0,04 ms. Tím je uspokojivě vyřeše-
na otázka nominální přesnosti registrace času. Neter-
mostatovan)' vnitřní generátor však není použitelný ja-
ko frekvenční normál na dobu delší než několik desítek
minut. Proto je nutno počítat s častým navázáním na
přesný časový signál.

Pro vstup značek časového signálu, impulsů kontak-
tového mikrometru a dalších pomocných impulsů (na-
př. tlačítka zápisu na disk) lze využít paralelního roz-
hraní. Standardně je určeno ke komunikaci s tiskárnou.
Toto rozhraní má tři nezávislé vstupy pro pi'enos infor-
mací ve směru od tiskárny do počítače. Jsou označeny
Rusy, Ackn a Error. Jejich okamžité hodnoty, odpoví-
dající napěťovým úrovním O a I, jsou obsaženy v 7., 6.
a 3. bitu tzv. stavové informace tiskárny, již lze přečíst
funkcí 02 služby DOS č. 17H.

Způsob identifikace začátku/konce sledovaného ím-
pulsu se v této koncepci liší od tradiční představy hle-
dání okamžiku náběžné/sestupné hrany impulsu pomo-
cí analogových zařízení, reagujících na dosažení určité
úrovně napětí. Stavová informace poskytuje pouze
údaj, zda příslušný vstup má hodnotu O nebo I. Teprve
dalším odečtem stavové informace a porovnáním
s předchozím stavem můžeme testovat, zda došlo ke
změně úrovně vstupního signálu. Rychlost, s níž jsme
schopni odečítat a testovat.jednotlivé vzorky, je rozho-
dující pro výslednou přesnost určení času.

Stavová informace poskytuje současně údaj ze všech
tří vstupů. Program pro registraci lze uspořádat tak, že
vždy bude testován pouze jeden z nich. Výběr vstupu
zajistí obsluha počítače. Impulsy jednoho vstupu mo-
hou být velice rychle vzorkovány krátkým úsekem pro-
gramu, obsahujícím několik instrukcí pro čtení a analý-
zu stavové informace. Po sejmutí vzorku se bez měřitel-
ného zpoždění odečte stav čítače a pak je dostatek času
k dalšímu zpracování časového údaje.

Druhá možnost je analyzovat v každém vzorku stav
všech tří vstupů. V tom případě se ihned po přečtení
stavové informace sejme stav čítače a pak se postupně
zpracují jednotlivé vstupní signály. Vzorkovací cyklus
je o něco delší, avšak nespornou výhodou je průběžné
navazování vnitřních hodin na časový signál. Počítače
PC jsou dostatečně rychlé, aby i tento režim zvládly
s milisekundovou přesností. Např. AT 286/12 s kopro-
cesorem za cca 0,4 ms, 386SX125 bez/s koprocesorem
za necelých 0,8, respektive 0,2 ms.

1993/203
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Program CHRF pro chronografický záznam času při
astronomických observacích se skládá ze dvou souborů
- vlastního programu CHRF.EXE a konfiguračního
souboru CHRF.CFG. V konfiguračním souboru se na-
stavuje charakteristika jednotlivých vstupů. Indikace
vstupních impulsů je prováděna na logické úrovni, aby
bylo dosaženo maximální nezávislosti na hardware. Ak-
tivní stav je vždy roven logické' I', nezávisle na jeho
úrovni napěťové (např. u kladného impulsu sekundové
značky odpovídá logická 'I' napěťové úrovni I; na-
opak, kladné předpětí, zkratované kontaktem mikrome-
tru, je příkladem inverzního signálu, kdy logická 'I' od-
povídá napěťové úrovni O). Vstupní signály mohou být
připojeny k fyzickým vstupům rozhraní v libovolné
kombinaci. Pro každý vstup je v konfiguračním soubo-
ru uveden bit stavové informace tiskárny a napěťová
úroveň jeho aktivního stavu (tab. I). Dalšími informa-
cemi v konfiguračním souboru jsou: způsob označení
minuty časového signálu, povolení automatického srov-
nání hodín během observace, způsob registrace hvězd
(jen začátek nebo obě hrany impulsu), časový odstup
od posledního registrovaného impulsu mikrometru
k automatickému zápi~;u měřených časů na disk a indi-
kace paralelního rozhraní.
Po spuštění programu se na monitoru zobrazí datum,

občanský čas a předpokládaná korekce SEČ/LČ na
světový čas. Korekce se mění podle současných pravi-
del zavádění letního času (poslední březnovou, respek-
tive zářijovou neděli v I hodinu světového času). Všech-
ny údaje je možno podle nabídky upravit na aktuální
hodnoty. Poté se uloží hodnota světového času d UT
a vynulují systémové hodíny. Výsledné časy jsou dány
součtem údaje systémových hodín a d UT. Tím je na 24
hodin od spuštění zajíštěna správná funkce programu
bez testování diskontinuíty o půlnocí, které by zdržova-
lo vzorkovací cyklus. Před skončením se automaticky
nastaví zpět občanský čas. Pouze pří násílném přeruše-
ní zůstane čas nastaven na náhodnou hodnotu. Druhým
krokem je zadání jména a otevření výstupního souboru,
do nějž se zapíše světový okamžík otevření. Výstupní
soubor se po každém zápisu nových dat vždy ihned
uzavře, aby se minimalizovaly ztráty dat v případě ha-
varie systému. Další činnost je řízena výběrem z nabíd-
ky: I. Srovnání hodin,

2. Měření hvězd,
3. Test propojení.

Výsledkem činnosti programu je výstupní datov.v sou-
bor s volitelným jménem a příponou 'HVE'. Na prvém

o Číslo paralelního rozhraní (O = LPT I, I = LPT 2)
7 O Vstup signálu (Číslo bitu a úroveň logické" I"')
6 O Vstup mikrometru
3 O Vstup tlačítka zápisu

OMA Typ signálu (OMA; DCf)
I Povolení automat. příjmu signálu (I = ano, O = ne)

20 Počet kontaktů mikrometru
2 Způsob registrace (I = začátek, 2 = zač. i konec)
9 Čas od posledního kontaktu k uloženi na disk [sl

931993 135150 (UT)
I 49961,3420
I 49962,3420
I 49963,3419
I 49964,3422 4

- I 49963,3420
2 49976,3421
2 49977 ,3419
2 49978,3418
2 49979,3420 4

- I 49978,3420
O -I

Časový signál, registrovaný vstupem pro hvězdy, ilustruje reál·
nou přesnost snimáni.

Odhad ze simulace byl 0,5 ms.

řádku je uvedeno datum a světový čas založení soubo-
ru, druhý řádek je prázdný a od třetího řádku se uklá-
dají měřené časy ve tvaru (viz tab. 2):
příznak může nabývat hodnot:

-2 indikuje výsledek srovnání hodin pove-
lem operátora;

- I automatícké srovnání hodin;
>0 pořadové číslo záznamu kontaktů ml-

krometru;
O ukončovací znak souboru:

čas v sekundách;
počet časů uložených při jednom záznamu (jen u času

posledního kontaktu mikrometru).

Srovnání hodin je určeno ke zjištění údaje vnitřních (sy-
stémových) hodin v okamžiku začátku minuty vstupní-
ho časového signálu. Předpokládá se, že časový signál
je realizován sekundovými značkami v trvání maximál-
ně 200 ms. Minuta může být vyznačena dvěma způso-
by: prodlouženou minutovou značkou (typ OMA), ne-
bo vynechanou značkou 59. sekundy (typ DCF). V kon-
figuračním souboru mu si být označení typu zapsáno od
první pozice na řádku, jinak dojde k chybě. Příjem sig-
nálu program indikuje akusticky.
Srovnání probíhá tak, že program čeká na začátek

nejbližší minuty, který zaregistruje jako první, a pak ješ-
tě další čtyří sekundové značky. Program nijak netestu-
je správnost jednotlivých registrací. Časy jsou vypisová-
ny na monitor a operátor je požádán o souhlas. Při
záporné odpovědi se srovnání opakuje na začátku další
minuty. Výsledek srovnání hodin je dán vztahem

I 4

T= int(1(j) +'i L: {frac(1()+ Di},
~ i = ()

kde o; je zpravidla nula. Při příjmu na rozhraní sekund,
kdy frac(1() -->- O, respektive I, se zlomky převedou při-
dáním Di = ± I na společný základ, aby nedošlo k chybě
o celou sekundu. Průměrný čas se uloží, s příznakem
-2, do výstupního souboru a program se vrátí do hlav-
ního menU.

Měření hvězd. Základní činností v tomto režimu je regi-
strace impulsů kontaktového mikrometru. Paralelně se
registrují i sekundové značky časového signálu, není-li
to zakázáno hodnotou O v konfiguračním souboru, ne-
bo není-Ii přerušen vstup signálu. Dále se testuje stisk-

1993/204



Geodetický a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, číslo 10 205

Obr. 1 Registrace náběžné a sestupné hrany impulsu
mikrometru

Šipky označují okamžiky registrace; zákmity a poruchy
p, krat§Í než O,l s, jsou ignorovány

nutí tlačítka zápisu. Jelikož impulsy mohou přicházet
do jednotlivých vstupů navzájem libovolně posunuty,
musí být vzorkovací cyklus co nejkratší. Časy se uklá-
dají do paměti, aby jejich okamžitý výpis na monitor
neprodlužoval neúměrně vzorkovací cyklus.

Impulsy od kontaktového mikrometru mohou být
před vstupem do počítače různě upraveny, např. tak, že
původní impuls je nahrazen dvojicí krátkých impulsů,
jejichž začátky odpovídají začátku a konci původního
impulsu. Impulsy mikrometru však mohou být přivede-
ny na vstup počítače bez předchozích úprav. Tomu od-
povídají dva režimy, které lze předem zadat v konfigu-
račním souboru: registrují se pouze začátky impulsů
("sepnuti"), nebo začátky i konce ("sepnutí" i "roze-
pnutí").

V prvé variantě se po zjištění začátku impulsu uloží
čas a na 100 ms zablokuje vstup mikrometru. Poté se če-
ká na začátek dalšího impulsu. Vzhledem k předchozí-
mu zpracování se předpokládá kvalitní vstupní signál,
a proto se netestují případné poruchy.

Při regístraci obou hran se vyhodnocení začátku
a konce impulsu liší kvúli eliminaci zákmitů. Obecně
platí, že impulsy, respektive jejich přerušení, kratší než
100 ms jsou považovány za poruchy a ignorovány (obr.
I). Na začátku ímpulsu se postupuje analogícky s před-
chozí variantou s tím rozdílem, že po odblokování vstu-
pu se ověří, trvá-li ještě impuls. Pokud ano, je čas začát-
ku akceptován, jinak je impuls vyhodnocen jako poru-
cha. Sestupná hrana (přechod z log. I na log. O) je pova-
žována za konec impulsu, jestliže po dobu 100 ms neby-
la nalezena další sestupná hrana. Pokud ano, proces se
opakuje po dalších 100 ms. Registrovaný čas tak odpo-
vídá nejzazší zjištěné sestupné hraně, čili skutečnému
konci impulsu (viz též vývojový diagram na obr. 2).

Po skončeni měření hvězdy se všechny registrované
časy zapíší do výstupního souboru a pro informaci ope-
rátora také na monitor. Příznak tvoří pořadové číslo zá-
znamu; u posledního času je uveden počet zapsaných
údajů. Povel může dát obsluha tlačítkem zápisu nebo se
zápis provede automaticky, jakmile od posledního kon-
taktu uplyne doba, zadaná v konfiguračním souboru.

Impulsy od mikrometru a zápis na disk jsou índiko-
vány akusticky tóny různé výšky.

Paralelní příjem časového signálu je zpracován jinak,
než ve variantě srovnání hodin. Z posloupnosti sekun-
dových značek, registrovaných během měření hvězdy,
se pozpátku vybírá pět po sobě následujících časů T.
jež všechny splňují podmínku IT. I - T - II <2,5D, kde
D je přesnost snímání. Pokud byly takové kontakty nale-
zeny, zapíše se jejich průměr s příznakem -I do vý-

stupního souboru i na monitor. V optimálním případě
bude každá hvězda bezprostředně navázána na časový
sígnál a tak odpadne ríziko nelinearity chodu vnitřních
hodin.

Klávesou ESC je možno se kdykoli vrátit do hlavní
nabídky, např. kvůli srovnání hodin, a pak opět pokra-
čovat v měření hvězd.

Test propojení nebude v běžném provozu zpravidla pří-
liš často používán. Slouží ke kontrole způsobu připoje-
ní, funkce a napěťové úrovně aktivního stavu jednotli-
vých vstupních signálů. V případě potřeby lze podle
výsledku testu upravit definice vstupních signálů v kon-
figuračním souboru.

Pro informaci je v rámci testu uvedena přesnost r: sní-
mání času na daném počítači, zjištěna simulací vzorko-
vacího cyklu při spuštění programu. Tento odhad je
spíše pesimistický, protože simulace odpovídá nejne-
příznivější možné kombinaci -- současné registraci
obou vstupních impulsů. Zkoušky při ladění naznačují,
že reálná nepřesnost je jen asi 60- 70 lYr, odhadu ze si-
mulace.

Stisknutím libovolné klávesy se program vrátí do
hlavního menu.

isec .- isec + 1
sec(isec) .- T

(ihve ~ kontMikrom and

T - kont(ihve) > 9s)

or tastr = 1

ulož hvězdu
zpracuj a ulož signál

ihve = isec = O

Obr. 2 Schéma vzorkovacího cvklu v režimu Měření
hvězd'

h. h,,, s, s" ~ úrorně mikrometru a signálu v sou('asném
a předchozím vzorku, tastr - úroveň tlačítka zápisu
h,,,, - úroveň na začátku hrany impulsu; O,l znac'í

logické úrovně. *) impuls kraf.~í než 0,1 s se interpretuje
jako porucha
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Hardwarové nároky na připojení zdroje časového sig-
nálu (zpravidla přijímače), kontaktového mikrometru
a tlačítka zápisu jsou minimální. V zásadě stačí dodržet
podmínku, aby vstupní impulsy odpovídaly standardu
TTL, tj. aby při úrovni Obylo napětí v rozmezí 0-0,8 V
a při úrovni I v rozmezí 2,4-5 V.
Jestliže zařízení funguje jako spínač (mikrometr, tla-

čítko), definuje se vstup do úrovně I napětím 5 V přes
vhodný odpor (3-5kQ). Spínač toto předpětí bezpečně
zkratuje na úroveň O. Pokud zařízení produkuje vlastní
TTL impulsy, stačilo by je prostě přivést na přislušný
kolík paralelniho rozhraní. I v tomto případě lze však
vstup definovat na úroveň I a učinit tak vstup nezávi-
slým na zdroji impulsů. Je vhodné, aby všechny propo-
jovací vodiče byly stíněné. Jako zdroj předpěti zcela
postačí plochá 4,5 V baterie.

Možné připojení vstupů
na konektoru:

časový signál
kontaktový mikrometr
tlačítko zápisu

název
Busy
Ackn
Error

Zapojení umožňuje spolehlivou funkci i při vzdálenosti
přístroje do 20 m od počítače. Zpoždění uvnitř počítače
je neměřitelně malé. Zpoždění celé registrační aparatu-
ry se zjistí jednoduše připojenim téhož zdroje impulsů
na vedení pro časový signál i mikrometr. Program je
značně odolný vůči omylům obsluhy. Časový systém,
nastavený na začátku, zůstává stálý po celou dobu čin-
nosti programu i při přepínáni do různých režimů.
Vzhledem k výsledkům zkoušek byla tato registrace za-
vedena do běžného provozu služby rotace Země na
Astronomické observatoři FSv ČVUT.

Tato práce byla podporována interním grantem č. 1137
stavební fakulty ČVUT.
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Riešenie refrakčných vplyvov
Z trigonometricky meraných
prevýšení bodov

Rozvoj vedy a techniky stimuluje pokrok v technologic-
kých aplikáciách, v meracích postupoch i v racionalizá-
cii praxe, Súbežne s tým sa vytvárajú podmienky na
p6sobenie výskumu, využívanie nových možností a vyu-
žívanie potenciálnych rezerv nových technických
prvkov pri riešení praktických úloh. Jednou z oblasti
praktickej geodézie je využívanie presných dÍžok
a uhlov pri určovaní prevýšení bodov, a to pri trigono-
metrickom určovaní prevýšení alebo trigonometrickej
nivelácii. Pri dodržaní určitých podmienok sa dá do-
siahnuť vyššia presnosť, ako je stanovená súčasnými
normatívami na technickú niveláciu.
Trigonometrické určovanie prevýšenia bodov, založe-

né na meraní zvislých uhlov a dÍžok, bolo v minulosti
obmedzené determinovanou prístrojovou technikou.
Vel'mi presne merané dížky umožňujú ich všestrannej-
šiu apliáciu pri riešení praktických úloh geodézie. Do-
vol'ujú kultivovať technologické postupy, využívať zdro-
je rezerva hl'adať netradičné technologické aplikácie aj
pri vyšších nákladoch na obstarávanie moderných prí-
strojov.
Presnosť určenia prevýšenia bodov metódou trigono-

metrickej nivelácie má limitujúci činitel' - vertikál nu
refrakciu na meranie zvislých uhlov. Použitel'ným krité-
riom na určenie vel'kosti refrakcie je refrakčný koe-
ficient.

V prispevku sa posudzujú tri metódy spracovania vý-
sledkov experimentálnych meraní vo zvolenej sieti. Plá-
novanie experimentu bol o modelované na najčastejšie
prípady a vychádzalo z návrhu siete charakteristickej
na využitie v inžinierskej praxi. Sieť má prevýšenie rov-
najúce sa približne 1/ IOvzdialenosti bodov, ktoré sú od
seba vzdialené cca 1000 m. Schéma siete v mierke
I :15000 je na obr. I.

2.1 Metóda určenia refrakcie podl'a teórie od-
hadov

Ciel'om spracovania nameraných údajov z hl'adiska teó-
rie odhadov [4] je vyčísliť optimálne hodnoty prevýše-
nia, vel'kosti chýb z refrakcie a stanoviť ich základné
štatistické charakteristiky. Pri budovaní teoretického
modelu na jedno prevýšenie ide v danom prípade o 3
veličiny:
- teoretické hodnoty neznámych (určovaných) para-

metrov (t.j. prevýšenie !JH, refrakčné elementy ~),
A('), Hl')),

- teoretické hodnoty známych parametrov (t.j. zenito-
vá vzdialenosť z, resp. výškový uhol meraný v čase t
- daný v jednotkách hodín),

- dané hodnoty (R-polomer Zeme, s-vzdialenosť).
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680 __o __ ~_~,~ ~ __ ~~_ čas

;g 21 23 11 13 75 ;7 ili}

• vyrovnami prev);'_iienia
prev,ý§enia opravené o refrakčnú opravu podľa:

---- teórie odhadov
- - - teórie Jordana

. . . . aritmetického priemeru

Na grafe obr. 2 vidieť, že obojsmerné prevýšenia získa-
né od 10,00 h od 22,00 h sa navzájom približujú. Prevý-
šenia namerané medzi 0,00 h až 8,00 h sa od seba vzdi a-
lujú. Pri ostatných zámerách se takáto symetričnosť tiež
prejavuje, čo potvrdzuje vplyv refrakcie.

Na obr. 3 grafy znázorňujú zmeny tlaku podl'a času
a na obr. 4 grafy znázorňujú zmeny teploty na čase.
Teoreticky predpokladajme, že merané prevýšenie

treba opraviť o opravu zo zakrivenia Zeme ;~ (kon-

štanta pre jednu zámeru) a o opravu z refrakcie. Ďalšie
vplyvy neuvažujeme. Potom roznosť hodnot prevýšení,
pozri obr. 2, je sposobená vplyvom nestálych atmosfe-
rických podmienok na meraný výškový uhol (t.j. vply-
vom refrakcie). Počas merania sa tlak vzduchu takmer
nemenil. Výchylky predstavovali max. 0,5 kPa - pozri
obr. 3. Značne se menila teplota a to od - 3 oe do
+ 10 oe. Jej priebeh ukazuje obr. 4. Tlak a teplota boli
pravidel ne zisťované pred začatím každého merania,
a to na stanovisku a v cieli súčasne. Potom cyklický pri-
ebeh refrakčnej opravy, ktorý je motivovaný najma cy-
klickou zmenou teploty možno zapísať vzťahom:
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, .1'2 _ .1'2 ( , (., 2TI ,., _ 2TI )
k 2R- 2i ko--rA cos 24 t+B Sin 24t,

kde /(",A'-', B(-' sú elementy refrakcie.

Na prevýšenie

;jH = s cotg z" +
2 2 ( ') ') )s s . _TI (._TI

+ 2R - 2R ko + A' -, cos 24 tj + B -, Sin24 tj ,

S2

S cotg z" + 2R =
, J

V
;jh"

_ ~ ( (_, 2TI (_, . ~ )
- ;jh + 2R ko + A cos 24 t, + B Sin 24 t, ,

kde sú známe: ;~ ; ;jh,,; t" kde i= 1,2 ... 12, čas tj

merariý počas 24 hodin nadobúda hodnát z intervalu
(0,24) a neznáme: ;jH; /(,,; AI"; BI·'.
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Z,--
ZJ ---
P2-'-'
P, ....•.•.

2.1.1 Postup riešenia

Teoretický model predpokladá rovnosť refrakcie pn
merani zhora nadol a zdola nahor.

Ah - AH ~ (k AI') ~ I,) . ~ )
Ll II - Ll + 2R 0+ cos 24 ti + B SIn 24 ti

52 ( 2n . 2n ).1h,] = .1H + 2R ko + AI') cos 24 t2 + BI') SIn24 t,

Ah - AH 52 (k AI') 2n BI')' 2n )
Ll '3 - Ll + 2R o + COS24 t, + SIn24 t,

Ah - AH 52 (k AI') 2n BI')' 2n )
Ll lIJ - Ll + 2R o + cos 24 tl2 + SIn24 ti'

(5)

l/o,h'j/o,h,

L1h, "._
/o,h, -

/o,},,,

Výsledný odhad neznámeho parametra @ má tvar

@(Tf) = @o + .1@(Tf)·

Neznámy parameter @ je vektor (.1H, k", AI'!, BI")

.1@(Tf) = (A'A) I A'Tf = [.1H

J
ko 8

AI') ( )

Bl')

Diagonálne prvky inverznej matice (A' A) I ukážu, že
nevychýlený a združený efektívny odhad .1@(Tf) =

= (A' A) A' vektorového parametra .1@ minimalizuje
kvadratickú formu.

Jednotková disperzia v modeli bol a odhadnutá vzťa-
hom

kde značí n rozmer vektora merania,
k* rozmer neznámeho vektorového parame-

tra,
g počet podmienok,

2.1.2 Spracovanie celej siete

Po spracovaní každej zámery jednotlivo, a to postupom
lineárneho a združene efektívneho odhadu neznámych
parametrov (.1H, ~, AI'), BI'») v základných lineárnych
modeloch merania, nasleduje spracovanie celej siete.

Riešenie siete smeruje k optimálnym hodnotám pre-
výšenia, ktoré spÍňajú podmienku trigonometrie (súčet
prevýšení v trojuholníku je nula).
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!mer. ?4-Z, Z,-P4 A..-Z, Z,-A..
č.

A* B* C* A* B* C* A* B* C* A* B* C*
I 7 7 8 2 13 8 19 9 15 II 17 15
2 20 9 12 13 12 12 16 14 14 24 16 14
3 26 13 24 23 9 24 10 17 25 26 22 25
4 20 13 26 25 5 26 7 16 6 16 30 6
5 6 13 4 12 II 4 II 16 6 2 23 6
6 O 13 I 3 12 I 17 17 10 O 19 10

!mer. P4-Z1 Zl-P4 A..-Zl Zl~~Po
č.

A* B* C* A* B* C* A* B* C* A* B* C*
I 3 6 5 3 9 5 22 15 20 2 15 20
2 8 9 8 8 8 8 32 16 32 16 15 32
3 13 9 8 13 13 8 29 16 18 36 18 18
4 13 8 19 13 8 19 16 17 38 41 15 38
5 7 10 O 5 6 O 7 18 2 13 13 2
6 3 10 O 2 9 4 9 16 6 O 18 6

!mer. Po-?4 Pl-Pé Z,-Z, Z-Z,
č.

A* B* C* A* B* C"" A* B* C' A* B* C*

I 7 4 6 3 4 6 7 4 9 4
2 3 O I 2 O I 14 7 4 7
3 3 I O O I O 12 23 20 23
4 5 I ~3 I I ~3 4 16 22 16
5 1 4 O I 6 O 4 6 2 6
6 5 I 5 3 2 5 3 -' 12 -'

Teoretický model siete Z, Z" P" p...

Uzáverové podmienky trojuholnikov siete

1117 , + I1hq ~- Llh" = O

1111 , + 1117,... - 1111" = O

1117;, + 1117" - I1h;, = O

Stochastický model siete

~1...,

[' , -I O O ~J
L1) .•.

I O O I -I 11;,

O O I O -I 11,...
11,,
11; ,

'- 'y"" -' ~
B TJ

m "4)

,
O O O O O(r1

O (J2 O O O O~j

O O
,

O O O(J~1:= \

O O O (J2 O O.j

O O O O
,

O(J~
~\

O O O O O
,

(J~
.j

I'pričom jednotková disperzia (J2 =
v-

n + g - k* '
disperzia prevýšenia (J211 = (J2 {(B'B) 'lil,)'

Prevýše- podl'a teórie a podl'a maritmetickéhome odhadov (m) (mj priemeru (m) (m)

P...-Z, 121,713 0,0058 12l,713 0,0027
Z,-Z, 0,215 0,0096 0,214 0,0058
Pr-Z, 121,925 0,0091 121,925 0,0046
p,-p ... 17,972 0,0031 17,972 0,0026
P,-Z) 139,911 0,0205 139,908 0,0165
Pc-Z, 139,691 0,0107 139,690 0,0086

Poznámka: Tabul'ka ziskaných prevýšení podl'a teórie odha-
dov [4] s jednotkovou disperziou a a z aritmetického priemeru
kvázisimultánnych meraní 50 strednou chybou m.

trojuholník z teórie odhadO\ z aritmetického
(mj priemeru (m)

Z,Z,P, 0,005 0,004
Z,Z'P4 ~O,002 ~O,OO1
Z,P,?, 0,006 0,005
Z'P,P4 0,014 0,011

Z,Z,P4P, ~O,OO9 ~O,OO7

Každý parameter vektora parametrov e vstupuje do vý-
počtu práve raz. Odhad parametra e a jeho variancia
majú nasledujúci tvar:

0(TJ) = 0" -c- TJ -~ 1:B'(B1:B') '(b + B'I)' (16)

var (0(1)) ~~ var (110(TJ» = 1: - 1:B'(B1:B') , B1:. (17)

2.2 Metóda určenia refrakcie podLI Jordana

Lokálny refrakčný koeficient je premenlivý od času a je
závislý najma na teplotnom gradiente v priebehu celého
lúča (zámery). V praxi sa určuje z meraných teplot na
stanovisku a v cieli.

Pri výpočte refrakčného koeficientu sa využívajú
hodnoty tlaku a teploty, merané súčasne so zenitovou
vldialenosťou z, ku ktorej sa daná refrakcia zisťuje [3].

s'
q=k2R, (18)

k = 0,023 7~O (I ~a)(I-O,25 ~~), (19)

kde p = tlak odmeraný na stanovisku,
a = 0,003 66 - koeficient rozťažnosti vzduchu,
dT = rozdiel teplot na stanovisku a v cieli,
1117 = prevýšenie.

Výsledky sú v tabulke I, 2 a 3.

V tab. 3 sa neuvádzajú výsledky v stípci B* (t.j. podl'a
teórie Jordana) medzi bodmi Z, - Z" kde ide o nety-
pickú krátku vodorovnú vzdialenosť, pre ktorú uvedený
postup nie je vhodný.

2.3 Metóda určenia refrakcie z aritmetického
priemeru obojsmerných merani

Táto typická geodetická metóda je založená na meraní
obojsmerných zenitových vzdialenosti súčasne, alebo
časovo posunutých.
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Na grafickom znázornení zámery P4Zl (obr. 2) vidieť
rozdiel medzi hodnotami prevýšení
- meraných a opravených o konštantnú hodnotu zakri-

venia Zeme,
- vypočítaných pomocou teoretického modelu,
- vypočítaných pomocou teórie Jordana,
- vypočítaných aritmetickým priemerom z kvázisimul-

tánnych meraní.
Merané prevýšenia bodov menia svoju hodnotu v závis-
losti na čase. Na obr. 2 je graficky znázarnené meranie
za stanoviska P4 na ciel' Zl a súčasne spat za stanoviska
Zl na ciel' P4• Tieto hodnoty navzájom korešpondujú.
Celú odchýlku prevýšenia od najpravdepodobnejšej
hodnoty pokladáme zjednodušene za chybu z refrak-
čných vplyvov.

Pomocou teoretického modelu predpokladáme vy-
rovnané prevýšenia a súčasne aj najpravdepodobnejšiu
hodnotu /jH. Ako vidieť z obr. 2, použitie výpočtov re-
frakcie podl'a Jordana jednotlivé prevýšenia zlepšujú,
ale nenulujú na úroveň /jH. Rozdiely prevýšenia bodov
P4Zl nadobúdajú hodnotu 23 mm. Zo získaných skúse-
ností vyplýva, že ak chceme prakticky preveriť platnosť
Jordanových vzarcov, treba atmosferické činitele vstu-
pujúce do výpočtov, tlak a teplotu, určiť spol'ahlivejšie.
Hodnoty prevýšenia bodov získané z aritmetických pri-
emerov kvázisimultánnych meraní potvrdili správnosť
známej geodetickej teórie o vylúčení refrakčného vply-
vu a opodstatnenosti využitia pri požiadavke vysokej
presnosti. V prípade zámery P4Zl a Zl P4 rozdiel predsta-
vuje ± 3 mm.

V tabul'kách I, 2 a 3 je prehl'ad refrakčných opráv za
6 meraní a ich označenie pre hodnoty vypočítané metó-
dou:
A * teórie odhadov,
B* teórie Jordana,
C* aritmetického priemeru z kvázisimultánnych mera-
ní.

Z tabuliek 1,2 a 3 vidieť, že zistené refrakčné vplyvy
v stÍpcoch A * a C* navzájom korešpondujú, čo je dané
metódami spracovania. Refrakčné vplyvy v stÍpcoch A *
a C* sú spracované metódami které sa opierajú o kvázi-
simultánne merané zenitové vzdialenosti. Podobne aj
získané prevýšenia, ako ukazuje tabul'ka 4, svedčia
o vzájomnosti týchto dvoch metód spracovania.

Správnosť získaných prevýšení oboma metódami po-
tvrdzujú aj výškové uzávery trojuholníkov v meranej
sieti v tabul'ke 5.

Aktuálnou metódou určovania prevýšenia bodov trigo-
nometrickým sp6sobom je metóda založená na určení
refrakcie podl'a teórie odhadu, ktorá zohl'adňuje fyzi-
kál ne prostredie a jeho vplyv na meranie znižuje.

Táto metóda spracúva súbory merania, ktoré pred
vstupom do výpočtu sú testované testom normality.
V experimente všetky súbory merania malí normálne
rozdelenie a nedošlo k vynechaniu ani jedného mera-

nia. Výsledná hodnota získaného prevýšenia nie je na-
rušená vychýlenými hodnotami merania, nakol'ko vstu-
pujúce hodnoty do výpočtu sú zavádzané s váhou d6le-
žitosti.

Experiment potvrdil správnosť riešenia, jeho spolo-
čenskú aktuálnosť a využitel'nosť v inžinierskej praxi.
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Využití počítače SM-4/20 v oblasti
katastru nemovitostí

Ing. Marcel Šmolík.
katastrální úřad Plzeň-město

V r. 1972 byla v České republice (ČR) zahájena automa-
tizace tehdejšího písemného operátu evidence nemovi-
tostí. Zpracování probíhalo v krajských závodech Pod-
niku výpočetní techniky (PVT) na třech typech počítačů
2. generace: TESLA 200, ZPA 600 a MINSK 32. Pře-
vod písemného operátu na počítač byl ukončen v r.
1977. Nahrané údaje v počítači byly již od r. 1974 pravi-
delně aktualizovány. Tak byl vytvořen registr evidence
nemovitostí (REN).

V roce 1977 byly krajské závody PVT vybaveny jed-
notnými typy počítačů 3. generace EC 1030, na které
byly údaje REN převedeny v letech 1977 a 1978. Stej-
ným typem počítače bylo vybaveno i resortní výpočetní
středisko v tehdejším Geodetickém a kartografickém
podniku (dnešní Zeměměřický ústav (ZÚ)). Tím bylo
umožněno propojení RE N z jednotlivých krajů, což dří-
ve vzhledem k různým typům počítačů možné nebylo.

Počínaje rokem 1979 se pořizování vstupních dat pro
aktualizaci REN postupně začalo převádět z krajských
závodů PVT na krajská pracoviště tehdejších podniků
Geodézie, připadně i na jednotlivá okresní střediska
geodézie. Způsoby pořizováni dat byly různé podle lo-
kálních možností:
-- děrování výkazů změn (VZ) do pětistopé děrné pás-

ky na dálnopisu,
- přepis VZ na psacím stroji nejprve písmem OCR-A,

později OCR-B,
- optické snímání ručně psaných dokladů (OCR-r).

Vlastní pořizování změnových vět však neznamenalo
změnu kvalitativní. Nadále byly vstupy pro aktualizaci
REN zatíženy formálními a logickými chybami.

Zásadní změnu ve zpracování podkladů pro aktuali-
zaci REN znamenala až instalace počítačů řady SMEP
v krajských podnicích Geodézie a pozdější převod
vlastního vedení REN z PVT do resortního výpočetního
střediska.

V r. 1982 byl v Geodézii Opava jako prvni uveden do
provozu počítač SM-4120. V letech 1983 a 1984 byly
tímto počítačem o přibližně stejné konfiguraci periferií
vybaveny všechny Geodézie v ostatních krajích ČR.

Software pro tento počítač připravoval širší tým pro-
gramátorů z Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického (VÚGTK) a krajských
podniků Geodézie. Postupně vznikaly tyto programové
systémy:
- GEOASR, pro potřeby automatizace systému řízeni,
- GEOMAP, pro zpracováni dat vzniklých při mapo-

vání velkých měřítek,
- GEOGEP, pro komplexní zpracování geometrických

plánů,

- GEODET, univerzální dialogový systém pro interak-
tivní řešení základních souí'adnicových úloh užité
geodézic,

- GEOAPL, soubor aplikačních programů obecného
určení,

- GEOREN, pro potřeby automatizovaného zpracová-
ní REN.

Původně se tento systém členil do dvou subsystémů:
- GENZ, pro přípravu změnového souboru, sloužící-

ho k aktualizaci REN,
- GENT, pro tisky (prakticky výhradně sestav PEP)

z magnetických pásek, vyhotovených na počitači
v PVT. (Dnes se tento systém samozřejmě již nepou-
žívá.)
Později přibyl ještě subsystém G E NS, určený k aktu-

alizaci sumarizačního souboru U pro zpracováni suma-
rizace na centrálním počítači.

3.1 Programový systém GENZ

Základni přednosti zpracování dat programy systému
GENZ je operativní práce s datovou základnou (OZ)
změnových vět přimým přístupem k jednotlivým větám.
Do DZ se ukládají všechny změnové věty, tedy i věty
s logickými chybami. Programy umožňují chybné věty
opravit v dialogovém režimu na terminálu počítače SM-
4/20 opravou jen chybných údajů.

Původně obsahoval programový systém G ENZ 12
programů, označených GENZOI až GENZI2. Některé
z nich postupem času zanikly. Naopak s pokračující au-
tomatizací písemného operátu EN vznikaly programy
nové. Celý programový systém GENZ se dále vyvíjel až
do současného stavu.

V r. 1990 došlo k zásadní změně v automatizovaném
zpracování EN. Byl založen informační systém nemovi-
tostí (lSN), vedený pod databázovým systémem IDMS.
Do báze dat ISN byly převedeny dosavadní sekvenční
soubory z REN.

Této skutečnosti se pochopitelně musel přizpůsobit
i programový systém GENZ na počítači SM-4120, který
byl zásadně předělán. Současně používaný systém, na-
zvaný GENZ2, obsahuje 16 programů, označených
GENZ30 až GENZ45. O tomto systému nyní trochu
podrobněji.

3.1.1 Struktura datové základny

Do OZ se ukládají změnové věty, pořízené různyml
programy. OZ je realizována jako diskový soubor s pří-
mým přístupem se záznamy pevné délky. Klíčem pro
vyhledání i uložení změnové věty jsou údaje:
- rok změny,
- číslo okresu,
- číslo obce v okrese,
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- číslo katastrálního území (KÚ) v obci,
- číslo položky výkazu změn (VZ) v KÚ,
- číslo řádku změny v položce VZ.
Interní organizace OZ je navržena tak, aby pro ob-

vyklou strukturu vstupních dat byla doba k vyhledání
nebo uložení změnové věty co nejkratší a aby zároveň
bylo možno uložit do OZ maximální počet vět. K návr-
hu struktury bylo využito skutečnosti, že jednotlivé po-
ložky klíče změnových vět jsou na vstupu převážně vze-
stupně setříděné (týká se především čísel položek a řád-
ků VZ) a že většinou narůstají s krokem I. Programově
je OZ implementována jako stromová struktura, jejíž
základ tvoří spojový seznam čísel roků.
V tomto článku není prostor na podrobnější popis

struktury OZ, v době svého vzniku byla však takto orga-
nizovaná OZ velice progresivní.

V současné době se změnové věty pořizují na katastrál-
ních úřadech těmito způsoby:
- záznam na paměťová média počítače SM-4-20 (jedná

se o dialogový způsob pořizování dat do vstupní
dávky),

- záznam na pružné disky na zařízení CONSUL 271,
- záznam na paměťová media PC/XT,AT,
- optickým snímáním ručně psaných VZ (písmo OCR-

r). Číselné údaje ručně psaných VZ se snímají na za-
řízení SCAN-OATE (Čokoládovny Modřany, Škoda
Plzeň) na magnetickou pásku. Na počítači SM-4120
se údaje z této pásky převedou do OZ. Abecední
údaje (názvy a adresy vlastníků a textové údaje pro
doplňkové informace o vlastnictví) se pořizují jinými
způsoby (textovým editorem na SM-4120 nebo na
PC) s následným uložením do OZ. Jelikož řádků
s abecedními údaji je relativně málo, má způsoh vy-
hotovení podkladů pro počítač jako prvotních do-
kladů (bez přepisování) i dnes neoddiskutovatelné
přednosti. Na druhé straně je nevýhodou množství
papíru pro archivaci (ve většině případů I položka
VZ = I list papíru).

Provádění logických kontrol změnových vět a umožně-
ní oprav chybných vět před aktualizací na centrálním
počítači je hlavní předností přípravy vstupní dávky na
počítači SM-4120. Logické kontroly používá řada pro-
gramů systému GENZ2. Proto byly logické kontroly na-
programovány jako procedura, kterou si jednotlivé pro-
gramy volají.
Obsah změnové věty se kontroluje v závislosti na ty-

pu věty a kategorii změny. Rozlišují se 3 typy změno-
vých vět:
- ZB - změny údajů o uživatelích (dnes nájemcích)

a vlastnících,
~ ZC - změny údajů o parcelách,
- ZD - změny doplňkových údajů o vlastnictví.
Kategorie změny jsou I, 2, 3, 5 (hromadná změna ně-

kterých údajů u parcel) a 9 (zrušení celého souboru
KÚ).
Procedura, provádějící logické kontroly (ENZLOG),

volá 3 pomocné procedury podle typu změnové věty
(ENZLOB, ENZLOC a ENZLOO). Po provedených

kontrolách jsou změnové věty označeny znakem, určují-
cím jejich platnost:
- P - platná (bezchybná) věta,
- N - neplatná věta,
- C - platná věta s varovnou zprávou.
O zjištěných chybách je vydána zpráva v protokolu.
Aby změnové věty byly opravdu důkladně zkontrolo-

vány, musí procedura ENZLOG testovat jednotlivé
údaje velice podrobně. Proto se téměř při všech změ-
nách v předpisech musi tato procedura upravovat. Na
její bezchybné funkci je tedy do značné míry závislá
kvalita údajů katastru nemovitostí.

3.1.4 Funkce jednotlivých programů

GEN Z 3O. Program inicializuje OZ. Musí se použít
vždy před prvním nahráváním změnových vět. Do OZ
se pak může nahrávat více dávek. Po provedení aktuali-
zace na centrálním počítači se založí nová OZ pro pří-
pravu další aktualizace.

GEN Z3 I. Program umožňuje interaktivní vstup změ-
nových vět z VZ na terminálu počítače SM-4/20. Stan-
dardní výstupní soubor má název GSENZ3.0AT. Ten-
to soubor se pak dalším programem převede do OZ.

GEN Z3 2 .Tento program slouží k uložení změn z ruč-
ně psaných VZ do OZ. Zpracovává magnetickou pásku
z optického snímacího zařízení SCAN-OATA s nahra-
ným souborem změnových vět. Tyto údaje před ulože-
ním konvertuje z kódu EBCOIC do kódu ASCII. Pro-
vádí kontroly součtu záhlaví dokladu. Dále doplňuje
řádkové kontrolní součty a ukládá změnové věty do
OZ.
Modifikací tohoto programu je program GEN32M,

sloužící pro zpracování dat, nasnímaných v Čokoládov-
nách Modřany.

GENZ33. Navazuje na program GENZ32. Použivá se
pro doplnění názvů a adres uživatelů (nájemců) a vlast-
níků do OZ. Standardním vstupním souborem je sou-
bor GSENZN.OAT, vytvářený textovým editorem.

GEN Z 34. Sloužil pro zpracování změnových vět, po-
řizovaných na psacím stroji pismem OCR-B a nasníma-
ných na zařízení LASER-ONE nebo SCAN-OATA. vý-
stupem je standardní soubor GSENZ3.0AT. Dnes se
tento program již nepoužívá.

GEN Z 35. Je určen pro dávkový vstup změnových vět
do OZ. Čte vstupní soubor GSENZ3.0AT, provádí lo-
gické kontroly a ukládá věty do OZ. Zprávy o zjiště-
ných formálních a logických chybách zapisuje do pro-
tokolu. Kromě základního režimu (dávkový vstup)
umožňuje program i dávkové opravy a rušení změno-
vých vět, již uložených v OZ.

GEN Z3 6. Umožňuje interaktivní opravy chybných
údajů v OZ. Může pracovat ve dvou režimech:
- "jen čtení" - OZ se nemění, změny se zapisují do
souboru GSENZ3.0A T. Do OZ se promítnou progra-
mem GENZ35.
- "čtení a zápis" - změny se jednak zapisují do výše
uvedeného souboru, jednak promítají přímo do OZ.
Z hlediska bezpečnosti OZ (zejména při větším

množství oprav) je vhodnější režim první.
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GEN Z 37. Tímto programem lze provádět různé výbě-
rové operace s DZ. Umožňuje rušení nebo přečíslóvání
vět podle výběru operátora. Klíče k přečíslování jsou
rok, okres, obec, KÚ. Program umožňuje i vytvoření
vstupní dávky pro program GENZ35.

GEN Z 38. Dialogový vstup změnových vět D. Používá
se při plošném zakládání vět D. Umožňuje pouze vklá-
dání nových vět (automaticky doplňuje kategorii změny
3). Výstupem je standardní soubor GSENZ3.DAT.

GEN Z 39. Program provádí logické kontroly vět v DZ,
doplňuje údaje o platnosti věty a vypisuje zjištěné chy-
by. Musí se použít vždy při zpracování opticky sníma-
ných VZ, protože program GENZ32 logické kontroly
neprovádí.

GEN Z40. Používá se pro ukládání textových údajů
doplňkových informací o vlastnictví do DZ. Standard-
ním vstupním souborem je GSENZT.DAT, vytvořený
textovým editorem.

GEN Z41. Vypisuje změnové věty z DZ podle výběru
operátora.

GEN Z4 2. Vytváří statistické tabulky změnových vět
podle jednotlivých KÚ (počet platných a neplatných
změnových vět, součty výměr platných a neplatných vět
o parcelách, celkový počet změn).

GEN Z43. Program vypisuje čísla položek a řádků
změnových vět z DZ pro KÚ, vybraná operátorem.

GEN Z44. Programem se vytváří výstupní dávka změ-
nových vět, určená pro zpracováni aktualizace na cen-
trálním počítači. Program vybírá z DZ požadované
změnové věty podle zadání a zapisuje je na magnetic-
kou pásku. Před zápisem se provádí konverze údajů
z kódu ASCII do kódu EBCDlC.

GEN Z45. Dialogový vstup vět P. Použivá se při ploš-
ném zakládání souborů parcel bývalého pozemkového
katastru. Umožňuje pouze vkládání nových vět.

3.2 Programový systém GENS

Programy tohoto systému se používají pro aktualizaci
sumarizačního souboru U. Sumarizace sektorových pře-
hledů se provádí na centrálním resortním počítači. Sou-
hor U pro jednotlivé okresy se vytváří automatizovaně
po poslední aktualizaci v roce. Jelikož uzávěry VZ pro
tuto aktualizaci se doposud provádějí v říjnu nebo listo-
padu, je nutno soubor U aktualizovat opravou chyb
z aktualizace a doplněním rozhodnutí, došlých na ka-
tastrální úřad v době od uzávěru VZ do konce roku. To-
to umožňují programy tohoto systému GENSOl až
GENS06. Aktualizované věty souboru U se nahrají na
magnetickou pásku a zašlou do výpočetního střediska
ZÚ, kde se vyhotoví sumarizační sestavy na úrovni KÚ,
okresů, bývalých krajů a republiky.

V současné době pří ohromném rozmachu mikropočíta-
čů typu PCI AT se výpočetní technika dostává přímo
k uživateli ~ na katastrální úřady. V resortu se začínají
instalovat první počítačové sítě, určené převážně pro
potřeby katastru nemovitostí. To už přináší uživateli
slušný komfort, o kterém jsme kdysi pouze snili. Počíta-

če řady SMEP pomalu dosluhují a po vybavení všech
katastrálních úřadů počítačovými sítěmi se v katastru
nemovitostí přestanou úplně využívat.
V historii automatizace dnešního katastru nemovitos-

tí budou přesto mít tyto počítače vždycky svoje místo.
Před zhruba deseti lety prvně přiblížily výpočetní tech-
niku, na tehdejší dobu slušné technické úrovně, blíže
k uživateli (i když pouze do tehdejších krajů). Řada lidí
se naučila s počítačem pracovat, někteří i programovat.
V resortu tak vyrostla řada dobrých odborníků v oblasti
výpočetní techniky, nejen ve VÚGTK, ale i přímo v kra-
jích.

Nasazením počítače SM-4/20 do automatizace teh-
dejší evidence nemovitostí se jednoznačně zvýšila kvali-
ta údajů, uložených nejprve v REN a později v ISN.
Počítač se v našem resortu uplatnil i v jiných oborech,
zejména v mapování velkých měřítek a automatizova-
ném systému řízení.
Domnívám se tedy, že závěrem mohu odpovědně

prohlásit, že v historii automatizace katastru nemovitos-
tí sehrál počítač SM-4/20 vysoce pozitivní a význam-
nou úlohu.
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Ing. Jiří Složil
Katastrální úřad v Opavě

V době od 17. do 23. března 1'993 se konal v Praze již 14. roč-
ník mezinárodni vý'stavy audíovízuálni techníky lnterkamera
'93. Výstava byla uspořádána v Průmyslovém paláci na Výsta-
víŠtí. Učastnílo se jí v 62 exposícich téměř 80 vystavovatelů z 9
státú, Garantem výstavY,bylo ministerstvo prúmyslu a obcho-
du Ceské republíky (CR). Organízátorem a pořadatelem
M.I.P. Praha, spol. sr. o. V přehledu podáme informaci o vý-
robcich, materíálech, firmách í službách.

Objektivy. V ČR se výrobou objektívú zabývá přerovská
M EO PT A. Vyrábějí několik typú objektivú. Pro zvětšování
jsou určeny objektívy Meogoll, Belar a Allarel. Pro promitání
kinematografického filmu je určen objektiv Meosligmal. S vel-
kým rozpětím ohniskových vzdálenosti objektivú pro dia pro-
jekci se můžeme setkat u typu Dia OplicOIl a to f = 25 až
150 mm. Pro promítání šírokoúhlých filmú se vyrábí anamor-
fotická předsádka Super Anagoll 2x. Pro videokamery jsou ur-
čeny objektivy Video oplicoll o ohniskový'ch vzdálenostech
.ľ = 25,16 a 8 mm, z nichž objektiv Hyper video oplimn IJ.66X
spol u s objektívem Video oplicOIl f = 8 mm vy tvoři ohnískovou
vzdálenost.ľ= 5,5 mm.

K nabídce patříly objektívy firmy RODENSTOCK (D). Je-
jích objektívy pro zvětšováni jsou vyráběny v šesti typech. Ve
13 provedenich je typ Rodagon. Jeho pevné ohniskové vzdále-
ností jsou v rozpětí 28 mm až 360 mm, přičemž převažuje clo-
nové číslo 5,6. Dva typy nesou označení Apo-Rodagon-N a D.
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Jsou korigovány na chromatickou aberaci a jsou proto předur-
čeny pro barevné zvětšování. Apo-Rodagon-D je určen pro du-
plikaci diapozitivů a pro makrosnímky v zobrazovacím pomě-
ru kolem I : I. Pro enormní zvětšování až 50 x, jsou určeny
objektivy typu Rodagon-G.

V další nabídce jsou objektivy pro kamery o větších formá-
tech snímků od 6 x 9 cm po 18 x 24 cm. Je zde 6 typů optíckých
soustav, jejíchž ohnískové vzdáleností jsou v rozpětí 135 mm
až 480 mm a převážně o velíkosti clonového čisla 5,6.

Všestrannými jsou objektívy typu Apo-Sironar-N. Velkým
obrazovým úhlem se vyznačuje Apo-Sironar- W a to 80° a ještě
větší má Grandagon-N až do 105°.

K významným výrobcům patřila firma OOCTER-OPTIC
Wetzlar GmbH (O). Byla založena v roce 1985 Bernhardem
Oocterem. V závodě OOCTER Priizisinsoptik-Saalfeld se vy-
rábějí objektívy pro reprografícké přístroje, reprodukční foto-
grafii, k televizním kamerám a videokamerám. Výroba objekti-
vů pro reprodukční kamery se opírá o Apo-Geminarr, jejichž
ohnísková vzdálenost se pohybuje od f = 150 mm a7. po
f ~ I 000 mm pří rel. otvoru I : 12, resp. 19,5. Pro vertikálni ka-
mery je určen 6ti čočkový Geminar W s úhlem přesného zobra-
zeni kolem 70°. Pro kamery profesionálnich fotografů jsou
k mání N- Tessarr s rel. otvorem I :4,5.

Snimací kinematografické objektivy nabízela O PTI CA
RUSSIA ze St. Petersburgu. V nabídce byly i další typy objek-
tivů včetně "rybího oka".

Kreativní filtry. Podle francouzského fotografa Jeana Cokí-
na se vyrábi jednoduc/n', nosii'ji/!ni, který se nasunuje na objek-
tiv. Do nosiče je možno zasunout na 130 filtrů, kterými se
pořizuji kreativni snímky.

Kamery. Firma OL YMPUS OPTlCAL nabízela zrcadlovk!
nové koncepce. Vyznačují se množstvím automatíckých funkcí
a netradičním designem. Kromě známého modclu kamerv IS-
1000, jsou to kamery IS-2000 a fS-3000. Model fS-300() pÍ'ed-
stavuje světovou premiéru kamery se zoomem 35 -185 mm.
Všechny modely jsou k díspozící i v provedeni s datovou stč-
nou pro přenos důležítých údajů na snímek.
Z produkce firmy OL YMPUS je třeba upozornit na kOIll-

paktní Illalé automatízované kamery. V)'robni inovace se doč-
kala kamera ,u{mju:] - I. Je to nejmenši kamera, jakou kdy
OL YM PUS vyrobí I a jeji hmotnost bez baterií je 170 g. Novín-
kou je ,u{mju:} Panorama s možností přepnutí na běžnv nebo
panoramatický formát kinofilmu.

Firma KON1CA vystavovala v zastoupení české společnosti
FOTOFINISHING kamerv v kompletní řadě s dúrazem na
nové modely Big-Mini, Tops AF 3()() a Hexar.

V ínstantni (okamžité) fotografíi sc představila fírma POIA-
ROIO. Uvedla zdokonalenou verzi kamery Studio Expres.1 403
a nejnovější kameru Po/aroid 636 CL. V nabidce firmy FOTO
QUELLE zaujala kamera Po/aroid Vis ion. .Jedná se o plně au-
tomatickou zrcadlovku s autofokusem od 0,6 m. K instantní
fotografii se připojila firma FUJl PHOTO FILM a to komplet-
ním sytémem pro dokladovou fotografíi. Systém pod sloganem
Fuji-Tempo-Fo!o zahrnuje kameru s bleskem a fílmy. Jako ka-
mera pro instantni fotografii se nabízí čtyřobjektivová (tj. čtV!-
snimková) Fuji FP 14 nebo dvouobjektivová (tj. dvousnímko-
vál Fuji FP 12 a to spolu s barevným filmem FP-IOOC
Zastoupeni řady zahraničnich výrobců si vzala na starost fir-

ma FOMEl z Hradce Králové. Firma dodává např. kamery zn.
CHINON. Patří sem řada kamer Genesisa Pockel. Některé tv-
to kamery mají předblesk, který znemožní, aby na snímku byly
podány oči v červené barvě. Kamery s japonskou optikou ne-
sou též značku firmy např. Fomei AF-2, Fomei PQ-I.

Zaujme nás í nabídka kamer zn. MINOLTA. V řadě Riva
jsou zastoupeny kompaktní kamery, v řadě Dynax klasické zr-
cadlovky. Na lnterkameře v roce 1991 byl vystaven model Dr-
nax 800U i s časem závěrky 1/8000. Letos již tu byl model
Dynax 9 xi s časem závěrky 1/12000 s. Dokonalý systém auto-
matíckého ostření umožňuje pracovat až do rychlosti snímko-
vání 4,5 obr./s. Ke kamerám řady Dynax xi dodává firma krea-
tívní karty, které se zasunou do ovládacího panelu kamery
a při fotografování docilujeme řadu efektů.
V řadě Riva je novinkou Riva zoom pico a Riva zoom 90 ex.

V soustavě objektivu modelu 90 ex ze čtyř volně stojících čo-
ček se přičiňují o vysokou kvalitu dvě asférické čočkv. Kamera
je vybavena automatickou předvolbou ohniskové v~dálenosti
a má vícepaprskové automatické zaostřování.

Přihlásila se firma LEICA s mikropočitacem řízenou malo-
formátovou zrcadlovkou Leica R 7. Mohli jsme si prohlédnout
kamery CANON a HASSELBLAO (S) používané v dálkovém
průzkumu Země - obr. I.

Firma KODAK zaujala novinkou pro portrétní fotografii -
systémem Prism XLC, který se vyznačuje tím, že co je předmě-
tem záznamu na filmu se objeví současně na TV obrazovce.
Dále upozornila na P!lO!O CD svs!ém. Systém umožňuje zhoto-
vení klasických fotografii a diapozitivú a kromě toho převést
obrázky na kompaktní disk. Pak již stačí založit disk do pře-
hrávače Kodak P!lO!O CD P/Ol'ef a tak sí fotografie prohlížet na
obrazovce televizního přijímače. Nový systém spojuje výhody
klasické fotografíe s možnostmi moderni digitálni obrazové
techniky.

Zvětšovací přístroje. Z domácích vystavovatelú je předváděla
jedině MEOPTA Přerov . .Jako universální přístroj k pořizováni
černobílých a barevných kopií se nabizel Magni/cJX 4 pro maxí-
mální formát negativu 65 x 90 mm. Přídavný barevný analyzá-
tor Meosix C%r 1 umožňuje nastavení optimálních poměrú
barevn)'ch složek procházejícího světla.

Ze zahraničnich vystavovatelů je na přednim místě italská
fírma DURST. Vyrábí zvětšovací přístroje v rúzných pnJ\'ede-
ních s mo7..ností promítat formáty v rozpětí 24 x 36 mm až
25 x 25 cm a pořizovat černobílé i barevné kopíe ohl'. l.

Čim \'ětší zvětšo\'ací přístroj, tím větši standard vyba\'eni
směrem k programování a řízeni počitačem. Mezí nejmenší
patří Magico, pro černobilou fotografii, který lze upe\'nit ke
stolní desce, lavici, regálu. hlmo\'é negativy 24 x 36 lze promí-
tat na desku o rozměru 24x30 cm a když to nestačí, múže po-
,lou7.ít podlaha.

Naopak, aby se nemuselo při gigantických rozměrech kopii
pou7.ívat podlahy nebo natáčet promítací hla\'y do horizontál-
ní polohy, nabizí DURST zvětšovaci přístroj HL }5()(j AFs vo-
dorovnou optickou osou. Umožl1uje z\'ětšo\'at z formátu
25 x 25 cm . .Je \'ybaven šesti objektí\y o různ)ch ohnískových
vzdálenostech, které se předsazují revolvero\'ou LÚměnou.
Udaje o z\'ětšení jsou \'ytíštěny nebo je pořízen čárový kód.

Firma FU.JIFILM \'\'sta\'ila sV'ětovou no\'ínku barv()\ou ko-
pirku Fujix Pic/rostu! j(}iJ. Kopírka zhoto\'uje kopíe z plošn\ch
předloh \' poměru I : I, ale i zvětšeniny a zmcnšenín\ z diapozí-
ti\'ů i snímky trojrozměrn)'eh předmětú. Systém spoéí\ á na po-
losuché tcchnologii a základem procesu je term:dni \'vlijeni
a př'enos obrazu. Zař'ízení nepotřebuje 7.ádné chemík:tlíe, jedí-
n)!I1 odpadem je materí:t1, kter\ je nosítelem obra711\é infor-
mace. Obrázky je možno \'yhoto\'ít na papírov é í transparentní
podložce. Z techníck)ch údajů u\'edeme, že maxím:dní veli-
kosti origínálu i obrazu múže být formát A4. rozpčtí pOlllěru
zobrazení od 50 do 200 a zhotovení kopie trvá 68 s.

'\linilaby. Z řady minilabů představila firma FLJ.JIFIL!\1
stroj FA l50 vybaven)' obrazovkou. Barevné negativy jsou pře-
\'edeny do pozítivního obrazu, který lze posuzovat a nEhodo-
vat o jeho případné korekci, jak co do hustoty. tak i barev no-
sti. K no\')m mínilabúm patři od firmy KONICA stroj Vice
print sn!él1l 8()S S'QA . .Je obsluhovateln) z přijemné pozice vse-
dě. Vyvolá\'ací doba fílmu se ud:ná kolem 13 mín 35 s a papí-
ru 7 mín 50 s. K výrobě fotografií připravila firma DURST
univetólní stroj Viso/ah vybavený obrazovkou a umožllujíci
zvětšovat od poměru I: I až 19: I. Zařízení je navrženo pro
zpracovatelský proces RA4 a chod celého zařízeni je pOčitačo-
vě řízen. Zařizeni je schopno zpracovat až 30 filmú po 24
snímcích 9 x 13 cm za hodinu.

K prodejcllm minilabú se přihlásila i AGFA. Filmy zpraco-
vává stroj Agfa FP l-7l, papíry Agfú MSC 2. V nabídce AGFA
je í minilab FPI pro filmy a CLS 13 pro papíry. Společnost
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ORITA CS z Hradce Králové převzala prodej a servis japon-
ských minilabů Orienla/.
Velkoformátová vyvolávací zařízení. Firma OURST zajímavě

přistoupila ke konstrukci vyvolávacích zařízení pro vyvolávání
snimků na svitcich papiru - rolích. Vycházi z toho. že se zpra-
covávají černobilé a barevné materiály, přičemž jednotlivé pro-
cesy, zvláště barevné, se od sebe liší počtem zpracovatelských
lázní. Je tedy výhodné sestavovat vyvolávací zařizeni z modu-
lů. Začíná se modulem pro vloženi role, nilsledujicí moduly
pro lázně a konči se modulem sušení, ev. navinováním
ohl'. 3.
Stolni vyvolávaci stroje firmy K REON ITE (USA) nabizela

společnost VL T AVA, např. stroj ProMale II na zpracování ba-
revného pozitivního materiálu procesem RA 4. Zajimavé jsou
údaje o řizení procesu: teplota lázní může být programována
s přesnosti ,/") °F, vyvolávací čas na sekundu a regenerační
dávky na mililitr, přičemž regeneračni systém je ovládán infra-
červenými čidly.

Známý výrobce vyvolávacich zařizeni COLENTA LABOR-
TECHNIK (O) má rozděleny průběžné stroje do tří skupin
a to podle jejich zpracovatelské šíře. Prvni skupinu tvoři stroje
o pracovní šiři 20-50 cm, druhou 50-80 cm a třetí 110-200
cm. V prvni skupině je zastoupeno 16 typů. které se liši nejen
pracovní šiří (20,30 a 50 cm), ale dvěma až sedmi kyvetami na
lázně s ohledem na zpracovatelský proces. Obdobně je tomu
u druhé a třetí skupiny. Lze naprogramovat rychlost průběhu
materiálu strojem i automatiku regenerace. Stroje šetři vodu,
neboť ta přitéká pouze v tom připadě, procházi-li materiál při-
slušnou kyvetou. Transportní válce navzdory všem předpokla-
dům jsou tvrdé a přitom zaručuji měkký transport. Uplným
ponořenim válců se zamezuje jejich zoxidováni, nežádoucímu
odpařování a tím i krystalizaci chemíkálií na videích.

Fotografické citlivé materiály. V ČR k výrobcům patří FO-
MA z Hradce Králové. Byla založena roku 1921. v roce 1958
přibyla k černobílým materiálům výroba barevných papírů
a v roce 1972 výroba barevného inverzniho filmu. O součas-
ném sortimentu poučí katalog. Všichni, kteří pracují s grafický-
mi filmy, zde naleznou "Iahu/ku ekviva/enlnich grajick\'ch male-
riá/ú". FOMA tu uvádí zastupitelnost svých jedenácti značek
materíálů značkami materiálů devíti světových firem- od
AGFY po TYPON.

AGFA se prezentovala triádou negativních barevných filmů
Agjac%r s ideálním barevným podánim pro reklamni účely --
U/Ira 50. pro běžnou fotografii - Oplima 125 a konečně pro
portrétní fotografii - Porlrail lóO. Návštěvníci mohli obdržet
na zkoušku negativni barevný film Ag/Gc%r XRG 200, který je
má přesvědčit, že film s citlivosti ISO 200/24 OIN by měl být
v roce 1993 mezi fotografujícimi zcela běžný.

Mezi novinky firmy FUJ1FILM patři soubor barevných ne-
gativních filmů Fujic%r Super G a to s citlivosti ASA 400, 200
a 100. Klíčem k nim je jemnozrnost materíálů s použítim su-
perhe"agonálniho zrna halogenídů střibra, dále v paralelním
vrstvení těchto tenkých šesterečných soustav, které snadno
propouštějí a vedou světlo ke spodnim vrstvám a konečně ve
vlastnostech barvotvorných složek ve vrstvách.

POLAROID uvedl tÚ novou generaci filmů Po/ac%r pro
100 se všestranně zlepšenými obrazovými vlastnostmi k úče-
lům průkazové fotografie a též celý sortiment instantních ma-
teriálú pro profesionální umělecké fotografy.

Ve výrobcích firmy ILFORO jsme zaznamenali pro proces
pozitiv - pozitiv materiál lIjiJchrome C1assic a IlfiJchrome Ra-
pid. jehož proces trvá k suché kopii pouze 3 '/, minuty. Novin-
kou je materiál lI/iJc%r pro proces negativ - pozitiv.
Sortiment chemikálií. Velký sortiment tekutých zpracovatel-

ských přípravků nabízela firma CHEMAPHOT (O). Nabídka
přihlíží k druhu barevných materiálú - filmúm a papírúm
i k jejich zpracO\atelským procesům. Některé připravky jsou
označeny jako koncentráty, jiné "pro minilaby" a připojeny
jsou rozmanité regenerátory. AGFA dává přednost pevným
chemikáliím. Přínosem pro ekologii mil být nový bělič Ag/á
AP70 Ughl RL-R. Příslušný bělič je biologicky odhouratelný.

S nahidkou I'otografícké chemie přišla i společnO't CPAC-
Profoto z Brna. Dále firma TETENAL (D), kterú kromě toho
mú na skladě fotografické papiry i filmy. Firma din:l núvod
k v~hěru nejvhodnějších papirů pro účely polygrafie, archiva-
ci, výstavnictví atd. V prospektech firmy jsou zveřejněny různé
testy i výsledky experimentú.

Diaprojektory. Pro ty, kteří si místo papírov~ch fotografií
oblíbili diaprojekci, byl určen diaproiektor Vario 5500 firmy
1\1EOPTA. Diapozitivy jsou uloženy do kruhového zúsobniku
typu Kodak. Modifikované provedeni přistr_oje umožťlllje při-
pojení k řídíci soustavě pro multiprojekci. Sirší sortiment v~-
rohkú nahízela REFLEKTA GmbH (D, P). Diaprojektory ma-
jí podélné ósobniky. Jsou dálkově ovladatelné. huď pomocí
kabele nebo infračerveným ovladačem a maji řadu technic-
kých vymoženosti -- např. automatické zaosiřoviini i paměť.

Současně tu hyla nabídka amatérských i profesionúlních rá-
mečkovacich zařízeni. S dia rámečky různých provedeni se při-
hlilsil GEPE Svstem (D, CH: Aj. V tomto svstému ochranu
diapozitivú zajišťují kryci skla spolu s kovovou maskou. Pro
příležitostné rúmečkování jsou k dispozici automatické přístro-
je řízené počítačem s v\konem :! 400 zarúmovúní za hodinu.
Větši výkon s 3 000 zará-movilllí za hodinu hvl připísován zaři-
zení Qllick slide 3003 fírmy GEl M U PLAST (D). Obdobné zaří-
zeni nabizela firma TECNOD1A (1). Tato firma se také pre-
zentovala balícím zařízením obrúzkú do vkusných lepore!.
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Výrobky pro úschovu a konečnou úpravu fotografií. Firma Q-
FOTO z Prahy má řešeni pro úschovu fotografii v atraktivnim
sáčku. Sáček má samolepicí uzaviráni a podle požadavku mů-
že být opatřen čárovým kódem.

K ochraně fotografii může být použito laminovací zařízení
Lamimark spol. GLOBAL FAME z Honkongu. Firma MCS-
Industries Inc. předvedla rychlorámovací kom plety pro foto-
grafie i obrazy. V nabídce josu obsaženy nejrůznější formáty
rámů.

Kontrolní, zkušební a jiné přístroje a pomůcky. Závod MAC-
BETH (GB) proslul zejména denzitometry. Mezi poslední vý-
robky se zařazuje dvojitý denzitometr TR 1224, opatřený dvě-
ma čidly pro měření odrazné a průchodné hustoty.

MOSKOVSKIJ ZAVOD KINOAPPARATURY (MOSKI-
NAP) nabízel senzitometr CS-3 pro osvit černobílých a barev-
ných kinematografických filmů. Senzitometr dovoluje ímitovat
všechny smluvené osvity kínematografických materiálů.

Pro přímé změření předmětů malých rozměrů je určena pří-
ložná měřící lupa firmy MEOPTA. Pro náročnějši práce je ur-
čen víceúčelový přenosn.V mikroskop. K laboratorním pomůc-
kám patří měřič koncentrace kapalin ATC 0-30 (MEOPTA)
s velmi jednoduchou obsluhou.

Ekologická zařízení. LED ITALIA (I) se specíalizuje na vý-
robu zařízeni pro ochranu životního prostředí. Zejména na
škodlivé látky, které vznikají při zpracování fotografických
materiálů. V nabídce jsou odparky koncentrovaných roztoků,
elektrolyzéry, zařízení na čištění a recyklaci odpadových vod
a pod. Firma CPAC (USA) nabizela různá provedení elektroll'-
tických odstříbřovacích zařízení s vysokou účinností včetně za-
členění kontrolních přístrojů.

Byly nabízeny i služby. Zejména podnikem Siidcolor Servis
Teplice pod zn. FOTOSTAR, specializují se v ČR na zpracová-
ní barevných materiálů. Se službami se také přihlásila brněn-
ská firma FOTO QUELLE jako dceřinná společnost stejno-
jmenné německé firmy. Dodávají vše, co souvisí se sortimen-
tem foto-kino. Bateriemi - tužkovými lithiovými články Lithe-
on 1,5 V se připomenula RALSTON/BATERIA ze Slaného.

Kam pokročila za dva roky audiovizuální technika se může
každý přesvědčit na 15. mezinárodní výstavě Interkamera bře-
zen-duben 1995.

Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc ..
Ing. Miloslav Ki'í:ek.

Praha

DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA

Vyhláška č. 126/93 Sb., ČÚZK, která byla vydána jako prová-
děcí předpis k zákonům č. 265/92. Sb., ač. 344/92 Sb., je zdaři-
lým dílem kolektivu odborníků Uřadu a pracovníků odborné
zeměměřické praxe.

Obsah této vyhlášky pokrývá celý rozsah prací, který jsou
nám zeměměřičům ukládány výše zmíněnými zákony. Vyhláš-
ka je přehledně zpracována a pro odborníka zcela srozumitel-
ná. I. soubor příloh, který tvoří nedílnou součást vyhlášky, je
velmI vhodným a jistě vítaným uspořádáním základního země-
měřického předpisu.

Je však možno mít k jejímu obsahu přece jen několik pozná-
mek, o kterých by měla širší zeměměřická veřejnost být infor-
mována.

První problém je v nově používaném pojmu "zhušťovací
bod", který byl v CSN 730401 z r. 1990 definován "jako dříve
používaný název pro geodetický bod zřízený pro zhuštění zá-
kladního bodového pole". Lze předpokládat, že pojem "zhu-
šťovací bod" se nesprávně používal a snad i používá v obec-
nějším významu jako bod, kterým je zhuštěno bodové pole
jakékoliv třídy přesnosti. Proč raději neužívat pojmů bod polo-
hového bodového pole (PBPP) zvýšené přesností a bod polo-
hového bodového pole normální přesnosti (u".=0,06 mj.

Stejně tak se zdá ne zcela správné použítí pojmů místní
a pomistní názvy, když opět ČSN 730401 používá pojmů mist-
ni a po místní jména. Soubor místních a po místních jmen tvoří
místní a pomístní názvosloví.

Příloha protokolu při zjišťování průběhu hranic při obnově
katastrálního operátu obsahuje podle § 58, odst. 13, mimo jiné
plné mocí vlastníků (nájemců), ale § 56, odst. 5, kde bylo uve-
deno, že vlastníky (nájemce) lze zastupovat při jednání spolu-
zmocněnci, byl proti předcházející verzi vyhlášky zrušen.

Podobně je uvedeno v § 81, odst. 3, kdo může vytyčovat
vlastnické hranice, ale bývalý § 70, obsahující text, kdo může
vyhotovovat geometrické plány byl zrušen.

Je známo, že technické normy nejsou v současné době zcela
závazné, jsou jen doporučující, ale přesto stále platné a je tře-
ba jejich obsah brát v úvahu, neboť zeměměřická praxe i teorie
(výuka) je s nimi velmi pevně spojena.

Doc. Ing. Jaroslav Michal. CSc ..
katedra mapování a kartograf;e FSv ČVUT v Praze

Vybrané hlavné teoretické
problémy, stojace
pred kartografiou

Skrátené znenie správ]! pracovnej skupiny Medzinárodnej karTo-
gra.fickej asociácie (ICA) pre de{1novanie hlamj'ch teoretickl"ch
problémov v kartogra/li [I/' predlo:enej na 16. kon/erencii ICA
v Koline nad Rj'nom v máji 1993. Správa má dl'e pn1oh. Iktoré
l'!iak neuvádzame): I. Základná literatúra tJ"kajúca sa teórie kal'-
togra{1e (zoznam 151 titulol' npracoval dr. T. Kanakuho!, 2. Vj··
znamná literatúra podľa poc'etnosti citácií v fvfedzinárodnej kar-
togra{1ckej roc'enke (zoznam najcitovanej.5ích aulOrov a prác vy-
pracoval dr. T. Morita).

Predslov (dr. Tositomo KANAKUBO, Japan Map Center, To-
kyo)
Správa [I] je venovaná zosnulým: prof. L. Ratajskému, Ing. A.
Koláčnému, prof. B. Harleymu a prof. B. B. Petchenikovej. Je
výsledkom aktivity pracovnej skupiny, ustanovenej na 9. ple-
nárnom zasadnuti ICA (október 1991, Bournemouth, Ve]'ká
Británia). Nadviidzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich
komisií a pracovných skupín ICA, konkrétne na pracovnú sku-
pínu "Kartografické informácie" (1960 až 1970), komisiu "Ko-
munikácia v kartografii" (1972 až 1984), pracovnú skupinu
"Idey a metodológia v kartografii" (1984 až 1987), komisiu
"Idey v kartografii" (1987 až 1991) a pracovnú skupinu "Kar-
tografické definície" (1987 až 1991). V apríli 1992 sa konalo
prvé zasadanie pracovnej skupiny v Berlíne (poznámka redak-
cie: Geodetický a kartografický obzor príniesol o tom správu
v roku 1992, Č. 7, s. 154). Informáciu o činnosti pracovnej sku-
piny uverejnil aj ICA Newsletter v č. 20, October 1992. Naše
poďakovanie patrí prof. D.R.F. Taylorovi, prezidentovi ICA,
ako aj členom Výkonného výboru ICA za ich výdatnú pomoc.

Úvod (dr. Tositomo KANAKUBO, Japan Map Center, Tokyo
a dr. Takashi MORITA, Kokusay Kogyo Co. Ltd., Tokyo)
Ako hlavné v súčasnom období sa vytypovalí tíeto teoreticko-
kartografické problémy: l. funkcie máp, 2. priestorové proce-
sy, 3. sociálny kontext kartografie, 4. spracovanie digitálnych
údajov, 5. mapový jazyk. Prvé tri sa týkajú vonkajšich, ostatné
dve vnútorných pristupov v kartografii. Uvažované stanoviská
definujú charakterístiky kartografie a smer plánovitého šírenia
vplyvu kartografie v spoločnosti.

Výskum róznych funkcií a schopností mapy viedol k rozvoju
metakartografie. Spolu s rozvojom róznych teórií stimulovalo
to rozvoj teoretického po]'a kartografie. Rozvoj počitačových
technológií napomáhal vzniku nových pojmov v kartografii
a ďalšiemu rozširovaniu mapových funkcii. Preto sa skúmanie
funkcií máp stalo akútnou potrebou súčasnej kartografie.

Mapa je druh vizuálnej alebo hmatovo vnímanej reprezentá-
cie priestorových informácií a ich zmien v čase. Klasické kar-
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tografické znázorňovanie a klasická tlač máp už prestávajú byť
dostatočnými na vyjadrenie zložitejších priestorových javov
a ich zmien. Rozvoj geoinformačných systém ov a počítačo-
vých technológií motivuje vznik nových potrieb a možností
kartogr~fického vyjadrenia priestorových informácií. Vyžaduje
SI to pnam revolučné zmeny v kartografii.
Štúdium vzťahov medzi mapou a l'udským bytim sa začalo

už v 60. rokoch - spolu S rozvojom teórie komunikácie. Ako
pro.blémy širšieho ch~rakteru sa začali rysovať: mapový mar-
ketmg, zrod k~rtografle, medzinárodná štandardizácia ap., ako
aj samotné deJmy kartografie. Tieto a ďalšie sociálne kontexty
kartografie treba podchytiť a rozširovať.
Počítačové spracovaníe máp je známe už tri desiatky rokov

a znamená novú éru kartografie. Táto situácia urguje kartogra-
fov prehodnotiť pojem mapy a vybudovať nové teoretické zá-
zemie aj pre technické procesy spracovania máp.
Prirodzený jazyk je typický znakový systém, používaný me-

dzi odosielatel'om a príjemcom informácie. Aj pomocou svs-
tému kartografických znakov, t.j. pomocou mapového Ja-
zyka možno odovzdávať myšlienky. Vstup tohto pojmu do
aktivneJ diskusie v rámci ICA možno pozorovať v 60. rokoch
a jeho rozvíjanie pokračovalo aj v 70. rokoch. Syntaktika, sé-
mantika a pragmatika mapového jazyka sa porovnávali s róz-
nymi typmi znakových systémov. Ale diskusi a sa stala aktiv-
nejšou až v 80. rokoch a premenila tento pojem na praktickú
metódu. .

I. Funkcie máp (prof. Ulrich FREITAG, Freie Universitiit Ber-
lin, Berlin)

Klasifikácia kartografických produktov podl'a ich funkcii pre
l'u~ií Je dóležitou úlohou vedeckej (a komerčnej) kartografie.
Uz v roku 1973 sa G. Papay [4] pokúsil systematizovať teóriu
kartografických funkcií. Jeho klasifíkácia funkcii kartografic-
kých vyjadrení rozlišuje dve skupiny:
I. Invariantn~ funkcie sú funkcie každého kartografického vy-
Jadrema, t.J.

I. I funkcia informačného nosiča a
I. 2 funkcia vysvetl'ujúceho odrazu.
2. Variantné funkcie sú vyselektované funkcie špeciťichch
kartograťických vyjadreni, ktorými sú: -

2. I komunikačná ťunkcia (prenášanie poznania),
2.2 mťormačno-prirastková funkcia (obohatenie poznania),
2.3 ťunkcia usmenl0~ania poznania: subfunkciami sú: upove-
domovacla (advertlsmg), onentačná a rozhodovacia ťunk-
cia.
G. Papay prezentoval túto ťunkcionálnu klasiťikáciu reúl-

nych máp ako prvý pokus, ale ďalej ju nerozpracoval. Móže
však slúžiť ako rámec na rozšírenie súboru funkcií a subťunk-
cií, ktoré vyplývajú zo súčasného rozvoja kartoaraťických tech-
ník a kartografických pojmov. b.

Invariantné priestorovo-inťormačné ťunkcie kartografickÝch
modelov móžeme rozvíjať podl'a toho, ako sa bude poznivať
pnestorovo-, lokálno- a časovoinťormačnÝ obsah modelov,
ťormát informácií atď. .
Ako variantné móž.eme uvažovať štyri funkcie máp:

- p.~znavaclu. f~nkc~u, vlastnú všetkým procesom a operá-
Clam, ~ko aj vsetkym modelom, generujúcim zlepšenie prie-
storoveho poznal1la,

- komunikačnú funkciu (vrátane demonštračnej ťunkcie),
sprevúdzajúcu všetky procesy a operácie priestorového po-
znama tvorcov a používatel'ov máp,

- rozhodovanie podporujúcu ťunkciu, ktorá sa zakladú na vy-
hodnoteni priestorových javov (pre navigáciu, plánovanie
ap.),

- sociálnu ~unkciu, ~torá sprevádza všetky procesy, výsled-
kom ktorych Je soclálne správanie sa (sociálna aktivita).
Prebádanie najdóležit~jších funkcii máp móže prispieť

k prehodnotemu definicle kartografie, nedávno navrhnutej
pracovnou skupinou ICA [2]:
,;,Kartowaťia je ~rganizácia, prezentácia, komunikácia a vy-

uzltle geomformácli v grafickej, digitálnej alebo hmatom vni-
m,~nej for~e. Z~o?e.rá sa všetkými procesini spracovania a vy-
uzltla udaJov a studlOm máp róznymi cestami:'
Vtejto definici i sa z?órazňujú ťunkcie, nie produkty karto-

grafle. No tleto .\un~cle nekorešpondujú s práve uvedeným
zozn.amom fun~cu maIJ' me Je medzl nimi ani poznávacia, ani
soclalna funkcla. Nle Je treba prehodnotiť definíciu kartogra-
fie?
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2. Priestorové procesy (prof. Christopher BOARD, London
School Economics, London)

Kartograťi tradične zobrazujú svet, jeho stav k určitému časo-
vému momentu. Odraz priestorových zmien sveta si však vyža-
d~Je nové, hlavne dynamické (pohyblivé) spósoby kartograťic-
keho vYJadrema. Explozivny nárast dynamických priestoro-
vých údajov a potreba ich mapového vyjadrenia by sa nedala
kartograficky podchytiť bez komputerizácie vo vel'kom a bez
kartografov-animátorov. Tvorba pohyblivých máp (nielen ki-
nematografických a nielen dvojrozmerných) prebieha hlavne
p?mOC~lUpočítačov, čo spolu s i~h ťormou v podobe magnetic-
keho zaplsu (soft-map) a dlsplejoveJ podoby robí vel'ké staro-
sti manažérom údajov a archivárom máp. Vo Vel'kej Británií sa
už prestali vyrábať papierové vydania máp (hard-map) viace-
rych mlerok. V roku 1993 sa už všetky topograťické zmeny za-
znamenávajú v počítačoch bez toho, že by prechádzali neja-
kym. hard-cop?, dokumentom. Od roku 1989 sa všetky topogra-
flcke zmeny flxuJu spolu s časovým údajom. Pre niektoré Sú-
bory údajov sa to robi v 20-dňových a vo všeobecnosti
v 80-di1ových cykloch. Pretože všetky záznamy základných
údaJov pre mapy začínajú existovať len v počitačovo pristup-
neJ fo~me, treba brať vážne na zretel', že postupy klasickej kar-
tografle sú obmedzované na minimum. Počitačové (displejové)
soft-mapy sa stávajú bezkonkurenčnými pre ich štvorozmer-
nosť (trojrozmernosť + čas). Keďže komplexné modelovanie
súborov údajov už začalo, kartograťi by navvše nemali zabú-
dať ani na potenciálne požiadavky pre použív'atel'ov máp v bu-
dúcnosti. Ale týka sa to len kartografov') Vzhl'adom na existu-
júci stav ~ predpoklad nezvratnosti vývoja, sústreďovanie pro-
dukcle map v rukach len kartografov sa ukaZUje ako neudrža-
terné.

3. Sociálny kontext kartografie (dr. Zsolt TOROK. Eótvós Lo-
ránd Tudományegyetem. Budapest)

Mapovanie je historická aktivíta. Je to stará praktická činnost',
ale ako relatívne mladá disciplina má svoje počiatkv až v ob-
dobi európskej renesancie. Mapovanie je "aj sociáln~ aktivita.
Hocl sa to vedelo. opisu činnosti kartografov sa nevenovala
pozornosť. Dlbý čas názor na kartografiu ťormovali technolo-
gické procesy tradičnej tlače máp. Nedávno zosnulý prof. B.
Harley sa pokusil o dekonštrukciu mýtov, nazhromaždených
okolo máp a mapovej tvorby. Vypracoval nový základ pre his-
tOľlcku kartograťlU tým, že mapy považoval za text, z ktorého
mož.no vyčitať vel'a nielen o zobrazovanej realite ale aj o karto-
grafu a kartograťoch. Sociálnv kontext rozširuie rám"ec karto-
grafie. Mapy existujú ako materiálne objektv, vvrúbané a vvu-
žívané členmi spoločnosti. SÚ zárovei1 ontĎlog"ickým ťaktĎm.
napomáhajú riešeniu epistemiologických problémov a súčasne
reprezentujú aj sociúlne idey. Kartografia sa so svojimi ínštitú-
ciami. profesionálnymi organizáciami, komerčnou stránkou,
politicko-ideologickým pósobením a ďalšími aktivitami stále
viac ponúka skúmaniu. Ak je sila kartografie vo vizuaiizačnej
podstate, mali by sme viac vedieť o manipulačných eťektoch,
ktoré sú vlastné ikonickej réto.ríke. Etické otázky (napr. výber
digitálnych údajov, informačná demokracia ap.), právne vzťa-
hy (napr. copyright digitálnych výstupov ap.), výučba a ďalšie
su vel'ml dóležlté nlelen pre našu disciplínu, ale aj pre jej širšie
sociálne okolíe. Namiesto mýtu o objektivnej a hodnotovo ne-
závislej kartograťii mali by sme popularizovať ideu kartografie
ako modelovania socio-prirodnej reality a využiť jej silu na zá-
chranu a obohatenie l'udských hodnót.

4. Sprac~vall!e digitálnych údajov: digitalizovaný obraz a spra-
covame map (dr. Sylvle RIMBERT, Centre National de la
Recherche Scientifique, Strasbourg)

Obvykle sa mapy využúvajú:
- ako cestovný sprievodca (odpovedajú na otázky: kde sme,

ktorou cestou ísť ap. '»)
- na priestorovú inventarizáciu (čo je na súradniciach X, V'?),
- ako druhotný informačný zdroj (čo možno z mapy extraho-

vaf»).
-- na priestorovú analýzu (aké sú trendy, organizačné úrov-

ne"),
-- na príestorové simulácie (napr. ako robiť experimentálne

mapovanie podl'a geografických procesov'»).
V dósledku toho vidime budúcnosť kartografie orientovanú

na tieto teoretické a praktické problémy:
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I. Údajové problémy:
Aká je podstata súradnicami zakódovaných údajov v róznych
mierkach a po mnohonásobných transformáciách? Ako sledo-
vať kvalitu údajov po transformáciách? Ako chrániť údaje (co-
pyright) po transformáciá~h? . . . . .'
Ako spravovať obrovske kvantIty udaJov po rastroveJ CIvek-

torovej digitalizácii? Ako gene~alizov~ť .a r~~u.~o.vať tieto
kvantity za účelom ich skladovama? Ake su kntena Ich archl-
vovania? Ako generovať chýbajúce údaje?
Ako vyberať medzinárodné štandardné údaje a v akých

mierkach viesť spoluprácu v dósledku globálnej zmeny máp?

2. Priestorovo-modelové problémy:

Rozvoj geokódovaných báz údajov, vrátane ~IS-<!v, je za~jí-
mavý nielen z dóvodov rýchleho zobrazovan!a pnesto~o~ych
informácií, ale predovšetkým z dóvodov analyzy, kombmacle,
transformácie a animovania digitalizovaných súborov.
Aké modely móžu vstupovať do GIS-ov a akým spósobom?

Ako chrániť modelové a metodické koncepcíe? Ako vyučovať
tíeto nové "areálové inžinierstvá" alebo "areálové teórie"
v kartografických školách? .. '., .
Revolúcia v digitálnom zobrazovam musI tlez byt mental-

nou revolúcíou a nielen tradičným kartografickým vylepšením.

5. Mapový jazyk (Ing. Ján Pravda, CSc., Geografický ústav
SAV, Bratislava)

Je tomu už asi 25 rokov, ČO sa rozvíja teóría mapy ako znako-
vého, jazykového systému. Začalo to "projektovaním systémov
kartografických znakov" M. K. Bočarova (1966), "grafickou
semiológiou" J. Bertina (\ 967), "jazykom mapy" A. F. Aslaní-
kašviliho (1967) a "kartografickým jazykom" A. Koláč~ého:
V roku 1971 U. Freitag prichádza s myšlienkou "kartograllckeJ
semiotiky". Teoretická stránka mapového vyjadrovania sa
však intenzívnejšie rozvija až od roku 1974 ako "metakartogra-
fia" (A. F. Aslanikašvili), "gramatika jazyka mapy" (L. Rataj-
ski 1976), "jazyk signatúr" (E. Arnberger 1977) ap. .
K súčasnému obdobiu sú známe tri samostatné koncepcle

mapového vyjadrovania: koncepcia "jazyka mapy" A. A. LU-
tého [3], "mapového symbolizmu" H. Schlíchtmanna [6] a "ma:
pového jazyka" J. Pravdu [5]. Okrem toho v rokoch 19SOaz
1990 rozvíjali koncepciu "mapovej semiózy" L. Neheský
a B. Palek, a od roku 1985 sa koncepcíou "kartografickej syn-
taktiky" zaoberá aj A. Wolodtschenko.
Problém je v tom, že všetky tieto koncepcie, či pokusy

o koncepcie, rozoberajú rózne stránky mapového vyjadrovania
do róznej hlbky a širky s prihlIadaním na rózne aspekty. Ne-
vieme ktorá koncepcí a je správna a či móže existovať viac kun-
cepcií než jedna. Nevieme, či mapové vyjadrovanie je formali-
zovaným jazykom, pretože filozofi síce prípúšťajú existenci U
takýchto jazykov, ale jazykovedci tvrdia, že jazyk je len jeden
- a tým je prirodzený jazyk, na ktorom my~líme a pom.ocou
ktorého sa dorozumievame. Avšak dorozumlevame sa aj ma-
pou ... Všetky názory o tom, že pri tvorbe a čítaní mapy fun-
guje akýsi mapový jazyk, možno považovať za jednu obširnu
teoretickú koncepciu. Táto koncepcia je semiotícká, ak v ma-
povom jazyku rozlišuje syntaktiku, sémantiku, pragmatiku,
prípadne i sigmatiku, je však lingvistická, ak v systéme mapo-
vého jazyka nachádza analógie so systémom prirodzeného Ja-
zyka.
Lingvistická koncepcia mapy nie je súčasťou ínformačno-

komunikačnej koncepcie mapy. Nie je taká komplexná, aby sa
mohla považovať za generálnu koncepci u kartografie. Treba
napomáhať diskusiám, ktoré by viedli k jej rozvoju (k zjedno-
covaníu a kryštalizácii názorov).
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Ing. lán Pravda. CSc ..
Geografickí' ústav SA V.

Bratislava

Vědeckotechnická akce GIS/US '93 - Hungary se uskutečni-
la ve dnech 8.-11. června 1993 v Budapešti. Byla koncipová-
na jako mezinárodní konference s mottem "Mapování bu-
doucností: hlavní cesty ve střední a východni Evropě". dopro-
vozená dvěma tvůrčimi setkání mí a výstavou. Organízovalo jí
maďarsko-americké konsorcium za účelem ověření zájmu vý-
chodoevropských zemí o geografické informační s~stém'y
(GIS) a územní informační systémy (US) a k poskytnutI moz-
ností pro západní vystavovat~le a dele.gát~ rozšiřit úspěc~y. Zú-
padních konferencí G IS do teto pr~ ne malo zn.ame ze~eplsne
oblastí. Akce byla připravena amenckou spolecnosli C ongrex.
Inc. v budově hudapešťské Technické univesity za přímé pod-
pory řady maďarských výzkumných. vzdělávacích a komerč-
nich instituci. Její organizátoři vycházeli z předpokladu. že
světový trh technologie G IS dosáhne v roce 1996 objemu l,5
miliardv US dolarů a že je proto již dnes zapotřehí starat se
o to, ab'v se jeho akční raďius rozšířil i na východní země. K to-
muto ziměru vyhralí jako nejvhodnějši místo Maďarsko. které
pokládají za hlavní ohnísko politic~ých a ,hospodářských
změn prohíhajících v postkomumstlCkych zemlch,
Vlastní konference GIS/US '93 byla zahájena slavnostnim

zasedáním, na kterém kromě pozdravných adres ministra ma-
ďarské vládv E. Pungora a prezídenta CERCO F. Hrbka za-
zněly i čtyři 'odhorné příspěvky, V prvním z nich z.ástupce. Stát-
ního výboru pro technícký rozvoj S. Bottka osvětlIl rozvoJovou
strategii Maďarska, ve které zaujímá významné postavení m-
formační technologie reprezentující důležítou platformu I pro
formování a rozvíjení GIS. Význam GIS/LlS pro Maďarsko
pak hlouběji analyzoval A. Detrekoi z budapešťské Technické
university. ·F. Salgé v dalším vystoupení ukázal rostoucí vý-
znam G IS pro zabezpečení řady mezínárodních projektů po~-
porujících sjednocování Evropy ,a načrtl hlavm rysy koordI-
načního plánu vytváření evropske topograficke IIlfrastruktu~y;
V obsáhlém příspěvku B. Wellara byla vysvětlena rozhoduJlcl
úloha institucionálních a organizačních faktorů v úspěšné stra-
tegii zavádění a využívání GIS/LlS. .

Následující program konference byl uspořádán do šestI sek-
cí, které se zabývaly (I) daty a nástrojí GIS, (2) institucíonální-
mi a organizačními aspekty qlS, (3) zavád~ním qI~/L~~, (41
přírodnimi zdroji a územnim~ mformaceml pro Je.ll~h, nzene
využíti, (5) řízenim dopravy a mfrastruktury s uplatnemm G IS
a (6) novými směry v GIS. V těchto sekcích, probíhajících pa-
ralelně po dvojicích, odeznělo na padesát odborných příspěv-
ků, jejichž úplný přehled je uveden v programu ~onference.
Jejich podrobný rozbor přesahuje rozsah tohoto sdelelll, a pro-
to je možno se omezit jen na celkové po~nán:tky. Je před~všim
důležité, že vystoupeni patříla zhrub~ z Jedn~ pol?vmy ~~pad-
ním autorům a z druhé pak autorum mad arskym. VYJlmku
představoval J. Vališ z Výzkumného ústavu geodézie a karto-
grafíe v Bratislavě, který na příkladu katastru nemov,ltostl do-
kumentoval strategii zavádění GIS/US ve Slovenske republi-
ce.
Západní příspěvky se soustřeďovaly na softwarovou a hard-

warovou nabídku vlastních firem (ESRI, Intergraph, IBM aj.)
a na dokumentací její výhodností praktickými aplikačními při-
klady nezřídka volenými í z oblastí východoevrop~.k~ch zemI.
Řada dalších západních autorů prezentovala zdanle analyzy
obecných systémových aspektů výstavby a využití GIS, z nichž
bylo patrné, že klíčem k prospěšnému uplatněni těchto nastro-
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jů není hardware a software, ale v první řadě dokonalá znalost
společenských problémů, jež má GIS řešit, dále schopnost za-
bezpečit geografická data s potřebnými kvalitativními parame-
try a umění dotahovat řešení ínformačních problémů důsledně
až do konce, což je nemyslitelné bez dobře připravených od-
borníků. Včasná péče o jejich školskou přípravu s využitím
nevšedních postupů zapojování studentů do řešení praktic-
kých úkolů tvorby a uplatnění GIS byla ostatně rovněž jedním
z častých témat ve sledovaných příspěvcích západních specia-
listů.

Za velmi sympatickou však bylo zároveň možno považovat
velkou otevřenost v kritickém hodnocení stavu GIS ve vlast-
ních zemích, v jehož rámci byla např. technologická a datová
rozrůzněnost označena za jednu z překážek rychlejšiho rozši-
řování GIS v americkém životě. Přesto ale bylo konstatováno
soustavné pronikání technologie G IS do informačni podpory
státní správy, řízení dopravy a da,lších odvětví západních států,
v nichž poslední dobou zřetelně dominuje zájem o prosazení
GIS do obchodních aktivit (marketingový průzkum, optimální
doprava zboží apod.). Dokladem skutečnosti, že západni insti-
tuce nepodceňují možnost uplatnit se se svou komerční nabíd-
kou GIS v postkomunistických zemích, byla řada přednášek
týkajících se řešení aktuálních problémů nejen Maďarska, ale
také Albánie, některých republik bývalého SSSR apod.

Přednesené příspěvky maďarských autorů měly povětšinou
spíše partikulární záběr a dokumentovaly první kroky v uplat-
ňování GIS technologie v nejrůznějších disciplinách, v nichž
zaujímal dominantni postavení katastr nemovitostí a ochrana
životniho prostředí. Z hlediska soustavného vytváření báze to-
pografických .dat území Maďarska byla důležitá informace
o aktivitách Ustavu mapování Maďarské armády, jejichž vý-
sledkem je v současnosti báze digitální topografické mapy
1:200000 a do roku 1996 se jím stane báze digitální topogra-
fické mapy 1:50000. Řada příspěvků svědčila o tom, že ma-
ďarští specialisté jsou výborně informováni o všech závažných
aspektech rozvoje GIS/US v USA a dalších západních zemich
a že jsou schopni vynalézavě uskutečňovat - s využitím inici-
ativně nalézaných rozvojových fondů, dotaci a dalších účelo-
vých finančních zdrojů západních vlád a institucí - praktické
kroky k jejich využití ve prospěch vlastni země (např. program
PHARE).

Ze dvou původně zamýšlených tvůrčich setkání se v rámci
GIS/US '93-Hungary uskutečnilo jen druhé, vynikajícim
způsobem vedené prezidentem americké konzultační firmy
Plan Graphics, Inc. J. C. Antenuccim k tématu ,)Zkušenosti se
zaváděním GIS/US". Prvni setkání o názvu "Uvod do GlSI
US" se nekonalo proto, že se pravděpodobně nenašel dosta-
tek účastníků ochotných zaplatit vysoké vložné (50 US dola-
rú). Hlavní referáty konference byly v plném znění uveřejněny
v periodiku "Computers, Environment and Urban Systems",
1993, č. 3, jež vyšlo jako zvláštní číslo u příležitosti konání této
konference, a dále v několika separátech. Oba tyto prameny
jsou součástí souboru dovezené dokumentace.

Výstava (uspořádaná rovněž v budově budapeštské Technic-
ké university) zahrnula expozice třiatřiceti firem, z nichž zhru-
ba třetina byla maďarských, druhá třetina reprezentovala joint
ventures s maďarskou účastí a příp. maďarské dealery západ-
ních firem (Zeiss, Geodsystem, IBM, Intergraph aj.). Polovina
všech stánků patřila přímo západním firmám (Anglie, Austrá-
lie, Belgie, Itálie, Norsko, Německo, Švýcarsko a USA). vý-
znamnou pozornost věnovali vystavovatelé sběru geografic-
kých dat s využitim vektorové i rastrové digitalizace map s ná-
slednou vektorízací, s aplikací metod dálkového prúzkumu Ze-
mě a rovněž s uplatněním systému GPS. Několik světově pro-
slulých firem (Intergraph, ESRI, Laser-Scan, Siemens, TY-
DAC) nabízelo ucelené technologie GIS, jiné pak zejména
svou odbornou práci v oblasti G IS zaměřenou do nejrůzněj-
šich aplikačnich sfér. Ve srovnání s letošními věhlasnějšimi vý-
stavními akcemi (EGIS'93, Geotechnica'93) se však sledovaná
výstava nevyznačovala ani většim rozsahem, ani prezentací no-
vějších exponátů. Její hodnota ale spočívala v tom, že identifi-
kovala západní producenty technologií i dodavatele prací
GIS, aktivně vyhledávající své uplatnění v postkomunistických
zemích, a že dokumentovala rozsah jejich začínajícího komerč-
ního i odborného propojování s aktivitami maďarských part-
nerú. Ucelený přehled o všech exponátech poskytuje soubor
firemních prospektů, který je součástí souboru dovezených
materiálů.

Ing. Jan Neumann. CSc.,
Zeměměřický ústav, Praha

Proceedings of the Symposia No. 1,2,3,4. IV. Congreso nacio-
nal de topografía y cartografía - Top-Cart 92.] (Zborník refe-
rátov zo sympózíí č. I, 2, 3, 4.) IV. národný kongres geodézie
a kartografie.] Madrid 1992. 524 s.

V Geodetickom a kartografickom obzore, 1993, č. 3, str.
61-62 sme informovali o 59. zasadaní Stáleho výboru Medzi-
národnej federácíe geodetov (FIG) a sním súvisiacích 4 sym-
póziách.

V tomto príspevku chceme bližšie informovat o jednotlivých
referátoch, ktoré sú zostavené do zborníka a ktorý dostal kaž-
dý účastník. Vzhl'adom na pomerne vel'ký rozsah referátov,
uvedieme len ich základne myšlienky.

Sympózium I: VoI'ná výmena geodetov medzi členskými krajina-
mi FIG Európskeho spoločenstva (ES)
ALAIN BOURCY IFrancúzsko): Pro(esia geodeta v ES. Úloha
a postavenie geodeta v novej Európe.
Narastajúci význam a postavenie geodeta je dokumentovaný
na paradoxe globálneho zmenšovania významu hraníc, ale na
druhej strane nezastupitel'nosti úlohy geodeta pri meraní hra-
níc súkromného a verejného vlastníctva.
JAN DE GRAEVE IBelgicko): Geodetické meranie v ES: potreba
.{peciálneho vedenia.
V 12 európskych krajinách zabezpečujú geodeti rózne služby,
ale zároveň vykonávajú práce rovnakého charakteru. Ich prá-
ca sa v detaíloch liši a je podmíenená róznymi právnymi nor-
mami a ohmedzená spósohom zaškol'ovania a výcviku, organi-
záciou aktualizácie a poskytovania údajov.

V tejto súvíslosti sa autor zaoherá činnostou róznych európ-
skych geodetických organizácii a navrhuje vytvorenie špecific-
kých pravidiel (smerníc), ktoré hy vytvorili jednotné podmien-
ky.
FRANCES PLlMMER (Vetká Británia): Voln)" pohyb expertov
v rámci európskej ekonomickej zóm'.
Niektoré problémy s ktorými sa musia geodeti stretávat pri
vol'nom pohybe tejto profesie a ktoré bude nutné v rámci ES
vyriešit', ak sa profesia geodeta má stat naozaj medzinárodnou,
NIELS KR, NIELSEN (Dánsko): Votná v~'mena lfeodetol' medzi
c'lenskl'mi krajinami FlG a vnútri ES: dánské pe~spektívy.
Stanovenie možností pre zahraničných geodetov ziskat zame-
stnanie v Dánsku pred, ako aj po smerníci 89/48/EEC o \'zá-
jomnom uznaní odborného vzdelania. Hodnotenie významu
tejto smernice v dánskych pomeroch,
MARTIN P. HILL !Vetká Británia) - EGON KRAGT (Holan-
dsko): Porovnanie prístupu k c{(údiu špecialistov pre kataster ne-
hnutetností ve vetkej Británii a v Holandsku.
Porovnanie rozdielov v obsahu, v úrovni a v pristupe k výcho-
ve odborník ov na úseku katastra v dvoch krajinách ES. Nazna-
čenie možnosti medzinárodnej kooperácie, akými sú výmena
personálu, študentov a odborníkova spoločná príprava mate-
riálov.
JOAO JOSÉ SOUSA CRUZ (Portugalsko): Postal'enie portugal-
ského geodeta - topografa z h/"adiska votného pohybu v rámci
ES.
"Rímska dohoda" zahrňujúca medzinárodnú výmenu technic-
kých pracovníkov od roku 1993 umožní, že inžinier - geodet
bude móc( vykonávat' svoju profesiu v ktorejkol'vek členskej
krajine ES a umožní:
- vzájomnú výmenu poznatkov,
- jednoduchú výučbu pre technikov s nižšími vedomostami,
- všeobecné vedomosti o metódach používaných len v urči-

tých krajinách,
- možnost' výberu miesta výkonu zamestnania.

Na druhej strane "Rímska dohoda" predstavuje určité nevý-
hody:
- vačšie množstvo technikov, ktorí v určitých prípadoch budú

prevyšovat' dopyt,
- možnost' konkurencie zahraničných inžinierov - technikov

vo vlastných krajinách.
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Tieto nevýhody mažu byť v Portugalsku eliminované tým, že
portugalským technikom bude poskytnuté najvyššie technické
vzdelanie zrovnatel'né s krajinami ES.

Z toho vyplýva požiadavka a naliehavá potreba univerzitnej
výchovy (aj bakalárov) nových geodetov, preškolenie starších
na nové technológie a urýchlená výchova technikov pre tie
africké krajiny, kde je úradným jazykom portugalština.

JOSÉ JAV/ER MED/NA MUŇOZ (,5panielsko): Pohyh .~Iuden-
lov. robolnikov a inžinierov v ES.
Prekážky vo vel'kej cirkulácii l'udi sú nespočetné a ťažko pre-
konatel'né. Najdaležitejšou a najvačšou prekážkou je jazyk
a nekonečné zoznamy rozdielností medzinárodnch legislativ,
ktoré bude potrebné vyriešiť.

Realizácia jednotného trhu v rámci ES od I. I. 1993 predpo-
kladá, že každý európan sa bude macť slobodne so svojou ro-
dinou presťahovať do inej členskej krajiny ES, kde sa maže
zamestnať, zdokonal'ovať svoju profesiu, alebo pokračoval'
v štúdiu. Na zabezpečenie jednotného trhu a vol'ného pohybu
v rámci ES bola vypracovaná séria programov:
COMETI: Jeho ciel'om je dosiahnuť kooperáciu medzi uni-
verzitami a podnikmi, tvorbu nových technologii a spoločných
projektov.
ERASMUS: Program medziuniverzitnej kooperácie má za
svoj hlavný ciel' podporoval' priame vzťahy a vzájomnú výme-
nu študentov a profesorova vypracovanie spoločných štúdii
a intenzívnych kurzov. Predpokladá sa, že pre rok 1992 cca
10% študentov bude mócť časť štúdia absolvoval' v inej člen-
skej kraji ne.
TEMPUS: Podporuje transeurópsky pohyb (migráciu) univer-
zitných štúdijných predmetov s východnými krajinami, aby sa
mohli adaptoval' na nové štruktúry, nový politický a ekono-
mický systém.
LlNGUA: Zameraný na výučbu dvoch jazykov v každej kraji-
ne ES (nemecký, dánsky, španielsky, francúzsky, grécky, ho-
landský, anglický, talianský a portugalský). Tento program
predpokladá, že v roku 2000 všetci európania budú schopni
komunikoval' medzi sebou vďaka tomu, že okrem rodného ja-
zyka budú ovladať ešte jeden jazyk.
ARION: Ciel'om je financoval' študijné návštevy, ktoré pomá-
hajú pracovnikom zodpovedným za výchovu poznal' systém
výučby v členských krajinách. SÚ to týždenné návštevy organi-
zované malými skupinami raznych členských štátov.
PETRA: Ciel'om je výchova a priprava mladých l'udi na do-
spelý vek a profesiu. Má zaručil' mladým podl'a vlastného žela-
nia ďalšiu profesionálnu výučbu v rozsahu jedného až dvoch
rokov po skončení povinnej výučby, čim sa zvýši úroveň a kva-
lita profesionálnéj výchovy, a tým aj potenciál kooperácie
v rámci ES.
FORCE: Spoločný program rozvoja priebežnej profesionálnej
výchovy robotnikov v rámci ES prostrednictvom difúzie infor-
mácií a skúseností.
EUROTECNET: Program orientovaný na podporu porovná-
vania a prieniku vedomosti a skúsenosti na poli výchovy, ale aj
základnej a nepretržitej profesionálnej výchovy. Program tvo-
ria tri základné prvky:
- sieť vzorových projektov,
- rozvojový program,
- séria študijných návštev riadených CEDEFOP.
IRIS: Program, zaradený od roku 1987, podporuje profesio-
nálnu výchovu ženy v obdobi od roku 1988 do roku 1992.
EURYDICE: Informačná sieť výchovy v spoločnej Európe. Jej
ciel'om je zabezpečil' zvýšenie a zlepšenie výmeny informácií
v ES.

Tak ako je od I. I. 1993 možná vol'ná cirkulácia robotníkov,
študentov a podnikatel'ov, bude možná aj vol'ná cirkulácia in-
žinierov.

Sympózium 2: Zmeny v profesi i zapríčinené technologickým vý-
vojom a jeho vplyv na univerzitné štúdium

TOM J. M. KENNIE (Vel'ká Brilánia): Neprelržit,v odhorný rast
a F/G - súc'asná prax a perspektivy.
Výsledky prieskumu zameraného na zhodnotenie úrovne za-
vádzania programu "Nepretržitý odborný rast" do praxe čle-
nov FIG a zaznamenanie aktuálnych požiadaviek geodetov
v oblasti vzdelávania a zaškol'ovania. Výsledky sú porovnané
s pokrokom, ktorý dosiahli iné profesionálne inštitúcie pri za-
vádzaní vlastnej politiky permanentného vzdelávania geode-
tov.

GUNNAR BÁ'LLE (Nórsko): Zverejňovanie odborn.Vch informá-
cii a vi~ledkov výskumu v geodetickei profesii.
Prehl'ad foriem a prostriedkov, pomocou ktorých sa v súčasno-
sti šíria odborné informácie a výsledky výskumu v oblasti geo-
dézie a načrtnutie niektorých perspektív informačného toku,
ktoré sa otvárajú v súvislosti s nastupujúcimi novými infor-
mačnými technológiami. Autor navrhuje zriadiť v rámci FIG
Medzinárodné centrum pre informácie a výsledky výskumu
v oblasti geodézie, ktoré bude pri každej z komisií FIG budo-
val' databázy pristupné všetkým členom FIG.
T. 1. DIXON !Velká Brilánia): Sú('asné a hudúce Irend)' v inlÍlr-
ma('ní·ch technológiách: hežná geodelická pra.>:. ..
Súčasný stav automatizácie geodetických prác vo Vel'kej Britá-
nii. Porovnávanie trendov zavádzaných do praxe (geografické
informačné systémy), ako aj vývoj v oblasti geodetického výuč-
bového softveru. Autor sa podrobne zaoberá perspektivnymi
technologickými trendmi a spoločensko-ekonomickými barié-
rami na pozadí vytvárajúceho sa jednotného európskeho trhu.
RICHAR K. BULLARD !Velká Británie): Prohlém!' životmHIO
prostredia a geodetické vzdelávanie. .
Potreba základného enviromentálneho vzdelania vo všeobec-
nosti a v geodetickej profesii obzvlášť. Autor predstavuje učeb-
né kurzy zamerané na problematiku životného prostredia
v rámci geodetickej výučby (bežné i postgraduálne štúdium)
a navrhuje niektoré zlepšenia v štruktúre a náplni zodpoveda-
júcich učebných osnov.
SVÁ'TOPLUK MICHALČAK IČesko-Slovensko): Skúsenosti so
zmenami \'0 vzdelá\'ani zapríc'inení'mi technickí'mí a mieslnrmi
podmíenkami.
Mnohostranné zmeny prebiehajúce v geodetickom školstve
v celosvetovom meradle. Príčiny rozdielneho postavenia vzde-
lávacej sústavy jednotlivých krajin sú tu sledované z hl'adiska
rózneho stupňa vzájomného pasobenia technológie a miestne-
ho, resp. regionálneho prostredia. Na ilustráciu sú uvedené
charakteristiky niektorých univerzit vo_ vybraných krajinách
strednej Európy (Rakúsko, Maďarsko, CSFR).
MIGUEL J. SEVILLA DE LERMA IŠpaníelsko): Vply\' tec/1I1o-
logického rozvoia na /i·zikálno-matematické aspekt\' vl-c'!Jovr
geodeta.
Prospešnosl' a pokrok v činnosti geodeta je potrebné vidieť
z troch aspektov: zvýšenie presnosti pristrojov a zariadeni, au-
tomatizácia procesov zberu údajov a spracovanie výsledkov
a využitie prostredkov automatizácie zaručujúcich vysokú
efektívnosť a úsporu času. Nové technológie priniesli so sebou
množstvo novej techniky a metód, ktorých správna aplikácia
vyžaduje od geodeta nové fyzikálno-matematické vedomosti.

Je potrebné s plnou vážnosťou si uvedomiť, že v študijných
plánoch geodeta sa často nachádzajú zastarané, resp. neaktua-
lízované metódy a technológíe na úkor nových informácií
v nadvaznosti na najnovšie zariadenia a prístroje použivané
v geodézii a kartografii, ako napf. elektronické dial'komery,
teodolity, nivelačné pristroje, výpočtová a zobrazovacia tech-
nika.

Súčasný stav technického pokroku a jeho perspektivy jedno-
značne vyžadujú nový pohl'ad na obsah a rozsah vzdelania,
a to buď cestou výmeny zastaraných učebných materiálov no-
vými, organizovaním špeciálnych seminárov na učebných plá-
noch, alebo recyklickým štúdiom, s cierom zabezpečil' vysokú
profesionálnu odbornú úroveň geodetov a kartografovo
BRIAN D. GREENHALGH-S. BOYDELL !Velká Brilánia):
Nepretržití' odhom)·· rasl geodeto\' v celei Európe - cesta k zhli-
~eniu proľesií. .
Clánok hodnoti, do akej miery splňa program "Nepretržitý
odborný rast" odborné informačné požiadavky geodetov a ako
propaguje a prenáša nové technické poznatky do bežnej praxe.
Poukazuje i na to, ako univerzity a vysoké školy mažu budoval'
vzájomne výhodné kontakty a podporoval' medzinárodné vý-
menné pobyty geodetov. Uvádza sa model liverpoolskej Uni-
verzity Johana Mooresa, ktorá v rámci uvedeného programu
organizuje semináre a krátkodobé výučbové kurzy.
MA BEL ALVAREZ DE LÓPEZ-BLANCA AGUDIAK DE VI-
D/LI (Argentina): Geografické informac'né systém\' (G/S) \'0 \,\.-

uc'he argenlínske!Jo zememera('a.
Analýza zmien, ktoré zasiahli do výučby argentínskeho zeme-
merača vplyvom evolúcie technológií v učebnorn predmete
G IS. V posledných desal'ročiach dochádza k zásadným zme-
nám v profesnej učebnej náplni, a to nutnosťou rozšírenia ve-
domostí v oblasti geograficko-informačných systém ov.
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V poslednej dekáde tohto storočia spoločnosť disponuje roz-
siahlymi a podrobnými informáciami o území, spoločenských
javoch a ích vzájomnej interakcii.

Hodnotenie výučby predmetu GIS zoh!'adňuje aspekty jeho
vzťahu k iným učebným predmetom a jeho umiestnenie na prí-
slušných katedrách a univerzitách, ktoré jeho vyučovanie ešte
nezaviedli.

Technický rozvoj a spoločenské potreby dávajú jednoznač-
nú odpoveď na široké využitie geografíckých informácií vo
všetkých socíoekonomických oblastiach spoločenského života
a z toho vyplývajú požiadavky profesionálnej výchovy univer-
zitných pracovnikov.

KAZIMIERZ CZARNECKI (Pot:~ko): Vpl\'v GPS na v)'u('bu .1'tU-
dentov v teréne.
Charakter geodetického testovacieho po!'a v Grybówe, ktoré
založila a využíva Varšavská technická univerzíta, Inštitút geo-
dézie a geodetickej astronómie na praktickú výučbu študentov.
Uvedené je klasické a G PS - orientované technické vybave-
nie a principy práce s ním, ako aj presný program výučby na
terénnej praxi.

Sympózium 3: Právny kataster: kartografické potreby, daňové
a vlastnícke aspekty. Skúsenosti členských krajín FlG

HANS KNOOP(Nemecko): Ekonomická spolupráca na poli mo-
derného viacúi'elol'ého katastra ako základňa infórma('ného .1'1'-

.~,tému o územi. Spolupráca medzi Nemeckom a CLR. '
Specifiká nemeckého katastra nehnute!'ností a východiskový
stav pre vzájomne výhodnú spoluprácu s čínskym(inštitúciami
zameranýmí na kataster nehnute!'nosti (Pekíng, Fužu). Detail-
ne je popísaný pilotný projekt vo Fužu (ciele, organizácia, bu-
dovanie hodového pol'a, tvorba katastrálnych máp, geodetické
metódy, tvorba softveru a katastrálnej dataházy atď.).

JOZÉ LUIS GARCÍA--CUERVA TAPIAS (Španie!sko): Plóa-
dal'kl' z hl'adiska mnohoúi'elm'ého katastra.
Ahv 'kataster mohol byť mnohoúčelovÝ nestači, abv slúžil len
na daňové účely ale m'usí obsahovať a 'poskytovat' presné, ove-
rené a komplexné údaje pre široký okruh záujemcov. Nie všet-
ci použivatelia údajov katastra požadujú rovnakú kvalitu úda-
jov, avšak mnohoúčelový kataster musí uspokojovať akékol'-
vek náročné požiadavky na vysokej úrovní. Kataster a register
sú dve inštitúcie, ktoré so svojím poslaním získat' a neskór mo-
dífikovať zachovanie údajov musia zostať vzújomne prepojené,
avšak na sebe nezúvislé. Každú pritom poskytuje druhej vý-
sledky svojej činnosti.

Vol'ba, aký kataster sa mú zaviest' v Španielsku níe je v kom-
petencii technikov aní inej spoločenskej skupiny, ale najvyššej
vládnej inštitúcie. Vzhl'adom na to, že Medzinúrodný kata'-
strálny' úrad odporučil krajinám, ktoré idú zavádzať, rešp. ino-
vovat' kataster, ahy ho riešíli vlastnými pracovnikmi, bez exter-
nej spolupráce, musí sa počítat' s 'tým, že v Španielsku hude
v najbližšich rokoch potrehné vvchovať okolo 10 000 univerzit-
ných technikov-inžínierov. '

JUD ROUCH (USA): Problém, ktorému ('elia geodeti l' USA.
Geodeti v USA čelía zložitému techníckému a organizačnému
problému budovania GIS v nadvltzností na Severoamerický re-
ferenčný systém (NAD-83) pri nevyhovujúcej východískovej
inťormačnej základní (nematematický pravouhlý geodetícký
systém, absencia centrálnej evidencie nehnutel'ností. fyzicky
chátrajúce bodové pole). Autor sa zaoberá i so súvisiac1mi ff-
nančnými, kapacitnými, zaškol'ovacímí a techníckými problé-
marni.

G. MI LEV-I. IOVEV (Bulharsko): Katastrálne problém\" spoje-
né s procesom re.5titúcie pol'nohospodárskej pád.\' l' Bulharsku.
Reštitučný proces v bulharskom pol'nohospodárstve je spojený
s množstvom problémov, napr. legíslatívne úpravy, geodetické,
mapové a katastrálne údaje a podklady, určovanie vlastni kov
pol'nohospodárskej pody v nadvltznosti na predchádzajúci
proces vyvlastňovania v minulostí a níektoré ďalšie okruhy
otázok, ktorými sa zaoberá tento príspevok. '

MARKO GOSTOVIC-VLADIMÍR RAICKOVIC (Jugoslál'ia):
V)'znam cestnej siete na rozvoj extral'ilánol')'ch oblasti.
Charakteristika tzv. vidieckych ciest (2. triedy), pričom sa hod-
noUa lch ekonomIcké, spoločenské a enviromentálne vplyvy
na miestne územie. Bližšie sa rozoberajú vplyvy základných
prvkov tejto cestnej siete na územný rozvoj I,klasifikácia ciest
podl'a ich funkcie, ortogonú!ne a radíálne zobrazenie cestnej
siete, hustota cestnej siete, dlžka parciel a orientácia ciest).

Rózne

WU JINGQIN (Čina): Vytl'orenie špeciálnej fotogrametrickej
trojrozmemej geodetickej siete.
Metodika tvorby hypotetického 3-rozmerného súradnicového
systému, ktorý vznikne horizontálnym prenesením rozmeru
presného metrového etalónu do objektu, v ktorom zakladáme
sieť s následným meraním uhlov teodolitom. Na spatný výpo-
čet vzdialenosti a súradnic stanoviska teodolitu je použitá me-
tóda pretinania nazad. Uvedená je aj metodika spracovania
údajov a analýzy presnosti.

MAURO CAPRIOLI (Taliansko): NOl'á metóda l'yužíva/úca la-
serovÍ' nil'ela('nj', prístroj (Nikon A L-]O) a elektronickú latu (Ni-
kon EPS OS A).
Priklad novej laserovej nivelačnej technológie s poukazom na
potrebu nových foriem skúšobných postupov v pripade ta-
kýchto elektronických nivelačných pristrojov.

Sympózium 4: Pozem kové úpravy: kartografické potreby, socio-
logické a enviromentálne štúdie

RAMÓN M. LORENZO MARTÍNEZ rŠpanielsko): I<;artograjia
a,geografické injármácie pre územné usporiadanie l' Spanielsku:
Císelné kartografické báz.\' I' IGN (Národn)' geogra/ickl', ini;titúf)
a rozl'oj aplikovonl''C!l injárll1ácií v CNIG (Centrum národn)'ch
geograjick1"ch injórmácii).
Systémy geografických teritoriálnych informácií spolu s apli-
kovanou špeciálnou informatikou v rozvoji CN lG sú nástroje,
ktoré otvárajú nové perspektivy pre integrované štúdium
územného usporiadania v Spanielsku.

Tvorba digitálnej kartograťickej bázy bola realizovaná
v lG N. V posledných rokoch to boli najma mapy v mierke
I :HlO 000 celého územia Španielska, ktoré slúžia ako infor-
mačné médiá o zemskom povrchu. pol'nohospodárskej póde,
lesoch, hydrológii, zásta\'be a morfológii. Na tvorhu tejto ma-
py bol i využité družicové snimky z družice Landsat.

K dispozicii je tiež nová mapa "Využiti a Zeme" 1:100000
a Národnú topografická mapa 1:25000 v digitálnom tvare
a listovom vydaní celého územia Španielska v počte 4234 lís-
tov. Toto je výsledok nového mapovania, ktoré začalo v roku
1970 a má byť skončené v roku 1993. Na účely GIS slúži digi-
tálna mapa I : I 000000.

RAYMOND DURUS'SEL (.~l'(/jc'iarsko): Presnos(údajol' pre in-
!orIl101'né s\"stéml".
Švajčiarsk,) mú \'el'kú tradícíu v realizácii geodetických a kar-
tografických prúc. Autor v príspevku prezentuje niektoré pri-
klady skenovania a vektorizácie topografických máp v mierke
I : IO 000 a digitalizácie katastrálnych máp v oblasti "Canton
de Vaud".

Poukazuje na ne\'vhnutnost' zavedenia viacerÝch administra-
tivnych opatreni, któré podmieňujú hudovanie' G IS vo Švajči-
arsku, a vytvorenie takých organizačných štruktúr, ktoré umož-
nia používateľom a správcom údajo\' definovat' prioritu pri
zbere údajov v roznych častiach krajiny. Zdorazňuje stanove-
nie kompetenci i, spósohu financovania a frekvencie aktualizá-
cíe ešte pred začatím realizácie projektu.

SnG ENEMARK (DállSko): Stratégia ú::;emného plánol'ania.
V príspevku sú popisané a zhodnotené dánske systémy územ-
ného plánovania. Súčasne sú prezentované perspektivy v ob-
lasti stratégie územného plánovania, zamerané na dosiahnutie
ohjektivity a komplexnosti v prístupe k riešeniu problematiky
životného prostredia. Cenné sú najma odporúčania, ktoré za-
hl'adňujú dánske skúsenosti pri budovaní informačných systé-
mov pre územné plánovanie.

PETER DIXON (Velká Británia): Stratégia !Ízemného plánova-
nia 1'0 Ve/'kej Británii.
Sumarizácia najzávažnejších legislatívnych princípov, ktoré
podmieňujú systém územného plánovania vo Vel'kej Británii
a popis niektorých nedávnych zmien v národnej stratégii pre
politiku územného plánovania a jej praktické zabezpečenie.

GURJIT SINGH (Malajzia): Stratégia územného plánol'ania
v Malajzii.
Náčrt a hodnotenie stratégie a politiky územného plánovania
v Malajzii v širokej komplexnosti a úsilia štátu o implantova,
nie jej ciel'ov a priorít do plánov hospodárskeho rozvoja. Táto
implementácia je riadená, podl'a názoru autora, až príliš vel'-
kým množstvom predpisov.
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DAVID LEWIS (Velká Británia): Prognózovanie ceny stavby
a jej údržby vo VeTkej Británii.
Na základe svojich dlhoročných skúseností, autor načrtáva zá-
kladné princípy a postup pri odhadovaní ceny stavby a jej per-
spektívnej údržby, so zretel'om na ďalšie služby a h~dnotu ne-
hnutel'nosti v prípade ďalšieho predaja. Pozornosť Je venova-
ná predovšetkým štatistickým metódam, ktoré ale so sebou
vždy nesú prvok neurčitosti a rizika. Prognózovanie musi zahr-
ňat aj analýzu rizika a odhad ceny danej nehnutel'nosti (budo-
vy) z hl'adiska jej celoživotného cyklu.

Mimo programu
W. MAYR (Nemecko): Tvorba ortofotomapy v digitálnej forme
s produktmi Carl Zeiss.
Nový programový systém PHODIS určený na tvorbu digitál-
nych ortofotosnímok a DMT. Systém je prepojitel'ný na PHO-
CUS, resp. iné vektorovo orientované systémy, čo umožňuje
obohatiť možnosti ortofotografie a vektorové informácie (vrs-
tevnice, hranice pozemku a pod.). Zložkou systému je Topo
SURF, ktorý použitím stereo párov digitálnych snímok auto-
maticky tvorí DMT s vel'kou hustotou a vysokou kvalitou ra-
stra. Načrtnuté sú možnosti multipoužívatel'ského využiti a toh-
to systému na simultánne riešenie viacerných úloh.

Ing. Ján 1?obeš. CSc ..
GKU Bratislara.

Ing. Erik 0!1drejit'ka,
UGKK SR

Poznámka redakcie:
Záujemci si zbornik móžu požičaľ v knižnici Geodetického a kar-
tografického ústavu. Chlumeckého 4. 82745 Bratislava

Official Publication No. 28 of the European Organization for
Experimental Photogrammetric Research. (Oficiální publikace
č. 28 Evropské organizace pro experimentální fotogrammetric-
ký výzkum). Frankfurt am Maín, Institut fiir Angewandte Geo-
dasie, 1992, 243 s. Cena 20 DM.

K problematice jakosti dat v územních informačních systé-
mech se ve dnech 4.-6. záři 1991 uskutečnílo v nízozemském
Appeldoornu tVÍ!rči setkání odborníků Evropské organizace
pro experimentální fotogrammetrický výzkum (OEEPE), na
němž odeznělo dvaadvacet příspěvků, které reprezentují obsah
této publikace. V rámcí programu setkání byla ídentifikována
důležitá vývojová linie, která ukazuje, že ve většině evropských
zemí vznikal katastr nemovitostí jako daňový nástroj, posléze
byla jeho funkční působnost rozšířena na právní katastr
a v současné době se uplatňují snahy o jeho aplikační zobec-
nění na počitačově vedený mnohoúčelový katastr, který se běž-
ně označuje jako územní informační systém anebo též zkrat-
kou US (Land Information System).
Tyto ambiciózně pojaté záměry však narážejí na existujicí fi-

nančni a kapacítní limity, které tempo uvedené vrcholné kon-
verze katastru silně brzdí. Tak uskutečněná anketa ukázala, že
k tomu nezbytný převod mapového operátu katastru do digi-
tální formy se podařilo uskutečnít v Evropě pro celé území stá-
tu zatím jen v Belgíi, zatímco jinde podchytí I jen 10 až 15 'Y"
státního územi (SF, I, NL) anebo dokonce pouze kolem I % je-
ho rozlohy (A, D, CH, GB). Je zřejmé že pro další pokrok
v dané věci je třeba hledat obecné společné racionální princi-
py. Jednim z nich je zásada, že je nezbytné v prvni řadě analy-
zovat a jasně definovat funkční požadavky kladené na US
a teprve z jejích znalosti odvozovat jeho konceptuální nebo
praktické řešení.
Bezesporným takto vyvozeným požadavkem je správná

funkčnost systému, která je nemyslitelná bez kvalitních dat. Ja-
kost dat tu přitom nelze omezovat jen na jejich přesnost a spo-
lehlivost, ale musí zahrnovat také další vlastnosti dat, jako je
např. jejich konzistentnost a výměnnost. Celkově je tak jakost
dat chápána především jako míra jejich komplexní funkčností
v podmínkách mnohoúčelového katastru. V této souvislosti se
v posuzované publikaci soustředěné práce zaměřuji na tři věc-
né okruhy, z nichž první náleží datovým strukturám US, dru-
hý různým aspektům jakosti dat a možnostem moderního pří-

strojového instrumentária pro odpovídající kontrolu jakosti
a posléze třetí otázkám vyměnitelnosti dat a s tím související
standardizace.
V prvním okruhu se O. K6lbl (CH) zabývá úvahami nad jed-

noduchými a složenými strukturami geometrických dat v US,
analyzuje stochastické aspekty dat a možnosti zvýšení přesnos-
ti dat jejich soustavnou aktualizací. R. Bíll (D) pak uvádí pře-
hled současné databázové technologie a základní logické dato-
vé modely uplatňované v US; zároveň poukazuje na zvlášt-
nosti databázového ošetření prostorových dat a potřebu jeho
zdokonalení. Následující čtyři přispěvky tohoto bloku pojed-
návají národní zkušeností na při kladu digitalizace napoleon-
ských map ve Francii (B. Brixy), katastrálního US v Nizozem-
sku (G. M. van Oschl, geometrických dat italského katastru
(c. Cannafoglia) a datových struktur finských digitálních kata-
strálních map (T. Tuhkanen).
V druhé části sborníku se L. A. Koen (NL) věnuje stručné-

mu přehledu kvality dat v US obecně a H. Velsink (NL) geo-
metrické kvalitě dat zvláště, přičemž však zdůrazňuje nemenší
význam negeometrických aspektů jakosti. P. Dale (GB) tu po-
tom posuzuje podstatu kvality dat zejména z hlediska uživatele
a v souvislosti s tím se zabývá nejen topografickou a topologic-
kou přesností dat US, ale též jejich aktuálnosti. dostupností,
hodnotou a autorským právem k datům. Další tři práce rozebí-
rají různé aspekty kvality dat v dánské digitální katastrální ma-
pě (J. Hvidegaard), v německém velkoměřítkovém prostorově
orientovaném informačním systému (H. W. St6ppler) a ve švý-
carském katastrálnim mapováni (J. Kaufmann).
Posléze třetí věcný okruh, věnovaný datovým standardům

a výměně dat, je uveden příspěvkem H. Briiggemanna (D), kte-
rý objasňuje význam standardizace dat pro výměnu těchto dat
v podmínkách prudkého nárůstu počtu US, F. Salgé (F) uka-
zuje, jak je realizovatelnost některých evropských projektů
bezprostředně podmíněna zabezpečením výměny dat meziná-
rodní standardizací a jak chce na tomto poli přispět CERCO
svým projektem MEGRlN. Dále pak H.J.G.L. Aalders (NL)
vymezuje v rámcí standardizace dat její technickou a funkčni
oblast a upozorňuje, že v mezinárodním měřítku dosud chybí
cílevědomě pojatý standardizační projekt. Následujících pět
pojednání pak diskutuje stav vývoje výměnných datových for-
mátů v Anglií (M, Sowton), Nizozemsku (J, V. van Qogen),
Německu (H, W, St6ppler), Itálii (R. Galetto et al.) a Svýcar-
sku (J. Kaufmann).
Hodnocení kvality dat US, standardízace těchto dat a jejich

výměna reprezentují v současné době předmět intenzívniho zá-
jmu expertů, dokumentovaný nejen řadou sympozii konaných
na daná témata, ale také mnoha konkrétními standardizačními
aktivitami mezinárodního dopadu. Proto je zcela přirozené, že
se ve sledované oblasti od sborníkem pojednaného tvůrčího
setkání, konaného v roce 1991, mnohé změnilo a vývojově po-
sunulo. Přesto však tato publikace není jen dobovým doku-
mentem. Zejména v našich podmínkách, v nichž se hekticky
snažíme vyrovnat náskok západních zemi v koncipování a rea-
lizaci US, přičemž nezbývá čas na péči o kvalitu dat, na řešení
otázek přenositelnosti jednou vytvořených dat a na další na-
nejvýše závažné problémy, jde o materiál velmi aktuálního ob-
sahu, který je výzvou k neodkladné nápravě a zároveň návo-
dem k její realizaci.

Ing. Jan Neumann. CSc.,
Zeméméřickv ústav, Praha

Poznámka: Publikace OEEPE je možno zakoupit na adrese: In-
stitut fur Angewandte Geodiisie - Aussenstelle Berlin - Stauf-
fenbergstrasse 13, D-IOOOBerlin 30.

PRAVDA, J.: "Big-bang" v teoretickej kartografii?
STANĚK, V.-KOPÁČIK, A.: Zat'ažkávacia skúška
mosta cez Váh v Seredi

MICHALČÁK, O.-ONDRIŠ, L.-MANKOVIC-
KÝ, Š.: Nové prístroje na presné meranie náklonu ob-
jektov

KUREČ KA, Z.: Zeměměřické práce na česko-sloven-
ských státních hranicích

1993/222



Geodetický a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, číslo 10 223

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
Hůl, august, september) _

16. júla 1993 ~ Mgr. Ing. Mária 8rodňanová, vedúca ekono-
micko-správneho oddelenia Katastrálneho úradu (KÚ) v Ban-
skej Bystrici, pracovisko Zilina. Narodila sa v Spišskej Novej
Vsi. Po skončeni zememeračského inžinierstva na Stavebnej fa-
kulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1966 nastúpila do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline, kde
pracovala na úseku evidencie nehnutel'nosti. Od I. I. 1968 ako
pracovníčka Oblastného ústavu geodézíe v Bratíslave, pósobí-
la vo funkcii vedúcej oddielu konštrukcie Strediska geodézie
v Kysuckom Novom Meste. Od I. 7. 1973 do 31. 12. 1974 pra-
covala ako vedúca oddelenia pre zadávanie prác Krajskej
správy ge<..>déziea kartografie v Banskej Bystrici (KSGK), pra-
covisko Zilina~ 1. 1. 1975 prešla do Geodézie, n.p., (od
I. 7.1989 š.p.) Zilina, kde na ekonomickom úseku prešla viace-
rými funkciami až po ekonomickú námestničku riaditel'a. V ro-
ku 1982 popri zamestnaní skončila štúdium na Právnickej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave. V dobe od
I. I. 1991 do 31. 12. 1992 pracovala v KSGK, pracovisko Žili-
na ako vedúca ekonomicko-správn.eho oddelenia. V tejto funk-
cii pokračuje od I. I. 1993 aj v KU.

20. septembra 1993 ~ Ing .. Ján Tomaškín, riaditel' odboru kata-
stra Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. Rodák z Pribelíec
(okres Vel'ký Krtiš). Po absolvovaní zememeračského inžinier-
stva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1961 nastúpil do Ustavu geodézie a karto-
grafie v Žiline (od I. I. 1968 Oblastný ústav geodézie v Brati-
slave), Stredisko geodézie (SG) v Banskei Bystrici. Tu začal
pracovat' v oblasti evidencie nehnutel'nosti (EN), ktorej sa ve-
nuje dodnes. Pracoval ako vedúci rajónu a od I. 10. 1970 ako
vedúci SG. V. roku 1973 prešiel do Geodézie. n.p .. (od
I. 7.1989 š.p.l Zilina. Tu do 31. 12. 1985 vykonával funkciu ve-
dúceho prevádzky EN. V dobe od I. I. 1986 do 31. 12. 1990
pósobil ako zástupca vedúceho prevádzky EN. vedúci útvaru
riadenia výroby, špecialista EN a vedúcí technológ. Ako uznú-
vaný odborník v oblastí EN, spolupracoval na tvorbe technic-
kých predpisov z tejto oblasti. Od I. I. 1991 do 31. 12. 1992
pracoval v Krajskej správe geodézie a kartografie v Banskej
Bystrici ako vedúci odboru dohl'adu a kontroly. V terajšej
funkcii pósobi od I. I. 1993.

10. července 1993 ~ Ing. Jaromír Karnold, ředitel bývalé Geo-
detické a kartografické správy v Praze. Studium oboru geodé-
zie a kartografie na staveb ni fakultě (VUT v Praze zakončil
v r. 1957. Nastoupil do služeb resortu. kterému věnoval celou
svoji aktivní odbornou činnost. Prošel řadou funkcí. ve kte-
rých vždy prokazoval vysokou odbornou úroveň a dobré orga-
nizační schopností. V r. 1968, 1975 a 1978 byl vedoucím čs.
skupiny expertů při budování geodetické a kartografické služ-
by na Kubě. Zasloužil se o rozvoj a zkvalitnění geodetických
a kartografických prací v pražské aglomeraci.

28. července 1993 Ing. Miroslav Šimeček, náměstek ředitele bý-
valého n.p. Geodézie v Opavě. Dlouholetý pracovník resortu,
specializoval se na oblast mapování. V r. 1974-1981 zastával
funkci vedoucího střediska geodézie v Opavě. Významná byla
i jeho činnost v Československé vědecko-technické společno-
sti. Je nosítelem několíka pracovních vyznamenání.

19. srpna! 993 - Ing. Zikmund Ježowicz, ředitel katastrálního
úřadu (KU) v Karvíné. Dlouholetý pracovník resortu, prošel
rozličnými pracemi a řadou funkcí. Pro své dobré pracovní vý-
sledkya řídící schopnosti byl jmenován vedoucím KÚ. Veřej-
ně byl činný v městské správě v Karviné. Jeho práce byla vždy
po zásluze velmi dobře hodnocena.

21. srpna 1993 - Ing. Miloslav Vaňous, odborný asistent kate-
dry geodézíe a pozemkových úprav na stavební fakultě (FSv)
ČVUT v Praze. Absolvoval obor zeměměříckého inženýrstvi
na ČVUT v r. 1957 a nastoupil do Agroprojektu, Praha. V r.
1959 přešel jako odborný asistent na vysokou školu. Jeho pe-
dagogická práce se vyznačuje svědomitostí, důslednosti a dob-
rým přístupem k posluchačům. Ve své vědecké práci se zabývá
otázkami ochrany půdního fondu při pozemkových úpravách.
z téhož oboru jsou i jeho publikační práce. Je spoluautorem
vysokoškolských skript. Jeho pečlivá pedagogická í veřejná
práce byla odměněna řadou uznání a vyznamenání.

9. června 1993 _. Prof. ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., profesor
na katedře geodézie a kartografie Vojenské akademie (VA)
v Brně, kde je také proděkanem fakulty elektrotechnické a sta-
vební. Je předsedou pro státní závěrečné zkoušky na Techníc-
ké univerzitě Brno a Slovenské technické univerzitě v Bratisla-
vě. Na VA je předsedou oborové rady pro doktorandské stu-
dium a je rovněž členem .komise pro obhajoby doktorských
prací, společné zatim pro Ceskou i Slovenskou republiku. Vše-
obecně je známý jeho široký odborný záběr od vyhodnocování
základních polohových si~í. kde jsou ceněny jeho poslední prá-
ce při zkoumaní kvality Ceskoslovenské astronomicko-geode-
tické sítě. v souřadnicovém systému 1942/83. až po vývoj me-
tody pro vytyčováni mostů. tedy úlohy s bezprostřednim výstu-
pem do praxe. Jeho životní optimismus je nevyčerpatelný:
s přehledem a lehkostí zvládá svoji náročnou práci. vahou své
osobnosti řeši vždy seriózně a věcně mnohé složité problémy
geodetické vědecké a pedagogické obce. ve které je uznávanou
autoritou.

25. záři 1993 -- Ing. Vladimír Typolt, vedoucí oddělení výpo-
četnich prací triangulace v Zeměměřickém ústavu v Praze. Vy-
studoval ob.ar geodézie a kartografie na Vysoké škole speciál-
ních nauk CVUT v Praze. V r. 1951 nastoupil do služeb resor-
tu. Prošel různ)'mi odděleními a funkcemi až po vedoucího
oddělení výpočetnich prací. Jako expert působil při geodetic-
kvch měřenich v Albánií. Africe. lrúku a SÝrii. Jeho zahranični
činnost byla vždy vysoce hodnocena. jak po stránce odborné.
tak i společenské.

7. júla 1993 Ing. Jozef Hagara, CSc. Rodúk z Riečky (okres
Banská Bvstrica). Po absolvovaní zememeračského ínžinier-
stva na odbore špeciúlnych núuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1947 nastúpil do Fotogrametric-
kého ústavu pre Slovensko v Bratislave. Bratíslave zastal verný
dodnes. Neskór pósobil v Slovenskom zememeračskom a ka;-
tografickom ústave (1950 až 1953). v Geodetickom, topografic-
kom a kartografickom ú?tave (1954 až 1956). \ Geodetickom
ústave (1957 až 1965), v Ustave geodézie a kartografie (1966 až
1967). v Inžinierskej geodézii: n.p. (1968 až 1972) a od I. I.
1973 do 30. 4. 1988 v Geodézii. n. p. V roku 1965 absolvoval
kurz programovania a v rokoch 1967 až 1969 2-ročné štúdium
pre expertiznu činnost' v zahraničí. na Spoločenskovednej fa-
kulte Univerzíty 17. listopadu v Prahe. Vedeckú hodnost' kan-
didáta technických vied získal v roku 1972. Ako vedúci pre-
vádzky fotogrametrie mú zásluhy na zavedení metódy blokovei
analytickej aerotriangulácie do praxe. Tiež sa zaslúžíl o racio'-
nalizáciu tvorby máp vel'kých a stredných mierok metódou 1'0-
togrametrie. Záslužná bola jeho činnost' aj v Komitéte pre 1'0-
togrametriu a dial'kový prieskum Zeme. Viac rokov pósobíl na
Strednej priemyselnej škole stavebnej. Je nositel'om vyzname-
naní. Do dóchodku odišiel 14. 10. 1987.

19. júla 1993 - Ing. Ján Sokolík. Narodil sa v Trenčine. Zeme-
meračské inžiníerstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946
a nastúpil do lnšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Tren·
číne. V roku 1950 prichádza do Bratislavy. Pracoval v Sloven-
skom zememeračskom a kartografickom ústave (1950 až 1953),
v Geodetickom. topografíckom a kartografickom ústave (1954
až 1956), v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (vedúci
oddelenia novej techniky - 1956 až 1960), v Ústave geodézie
a kartografíe (vedúci prevádzky - 1960 až 1967), v Inžinier-
skej geodézíi. n.p. (technicko-výrobný riaditel' - 1968 až 1972)
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a od I. 1. 1973 do 31. 10. 1989, t.j. do odchodu do dóchodku,
výrobný námestník ríaditeľa Geodézíe, n.p. (od l. 7.1989 š.p.).
V dobe od I. II. 1989 do 31. 10. 1990 pracoval ako dóchodca
vo funkcíi vedúceho útvaru ríadenía výroby Geodézie, š.p.
Veľké úsilie venoval najma zvýšeníu technickej a kvalitatívnej
úrovni mapovacích prác. Má zásluhu na realizácii úlohy dobu-
dovania mapového fondu máp veľkých mierok na SI?vensk.u
a na vytvoreni špecializovaných pracovísk pre aerotnangula-
ciu a mikrofilm. V rokoch 1968 až 1969 pósobíl ako expert Or-
ganizácie spojených národov v Srí-Lanke (Cejlón). ~e~ožno
nespomenúť jeho aktívnu činnosť vo vedecko-techmckeJ spo-
ločnosti. Je nositeľom vyznamenaní.

23. júla 1993 - RNDr. Ing. Juraj Bolf,. CSc. Rodá~ z Badín~
(okres Banská Bystrica). Po absolvovam StredneJ pnemyselneJ
školy strojníckej v Banskej Bystrici v roku 1946, študoval ze-
memeračské inžinierstvo na Fakulte stavebného a zememerač-
ského ínžinierstva (FSZl) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratíslave. Po jeho skončení v roku 1952 nast~pil ako
asistent na katedru geodetických základov a mapovama FSZI
SVŠT. Tu spolupracoval na návrhu konštrukcie pasážnika,
ktorý bol v roku 1953 aj realizovaný. Po zal9žení Slovenskej
akadémie víed (SAV) v roku 1953 prešiel do Ustavu teórí~ me-
rania SAV (neskór Ustav meranía a meracej techniky a Ustav
meranía - ÚM), kde pósobil až do odchodu do dóchodku
v roku 1990. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied zis-
kal v roku 1959 a v roku 1960 skončil Prírodovedeckú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave - odbor fyziky a získal
titul RNDr. Bol spoluzakladateľom Laboratória meracích prí-
strojov SAV a tvorcom nového vedného odboru "Meracia
technika". Ako autor a spoluautor publikoval viac ako 100 ve-
deckých a populárno-vedeckých prác a 3 odborné knihy. Ver-
mi cenné vedecké úspechy dosiahol v oblasti biofyziky, kde
skonštruoval prístroje a vypracoval metodiku na mimotelový
obeh krvi a umelých chlopní, čím sa stal známym odborní kom
nielen doma ale aj v zahraničí. Pre geodéziu v oblasti mera,nia
a meracej techniky vyvinul s kolektivom pracovnikov UM
SAV a s kolektívom pracovníkov katedry geodézie Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratíslave no-
vé hydrostatické a pendametrické prístroje, ktoré našli uplat-
nenie na betónových priehradách, priemyselných závodoch
a na jadrových elektrárňach. Je školiterom vedeckých ašpiran-
tov (II) a externým pedagógom na Strojnickej fakulte STU.

I. září 1993 - Doc. Ing. Miloš Pick, Dr§c., význačný český ge-
odet a geofyzik. Rodák z východních Cech, vystudoval země-
měřické inženýrství na ČVUT v Praze a poté nastoupí I do Geo-
fyzikálního ústavu ČSA V v Praze. V r. 1951-1953 vedl oddě-
lení matematické kartografie Vojenského topografického ústa-
vu v Dobrušce. Dále pak pracov.al v Geofyzikálnim ústavu,
jehož se stal v r. 1961 ředitelem. Ustav vedl až do r. 1970, byl
předsedou Národního komítétu geodetického a geofyzikální-
ho a členem řady mezinárodních vědeckých organizací. Roz-
sáhlá je jeho publikační činnost zahrnující přes 120 vědeckých
pojednání, prací a publikací. Jeho práce z oboru fyzikální geo-
dézie byly vysoce hodnoceny na mezinárodnim fóru. Jeho roz-
sáhlá vědecká činnost přispěla k rozvoji čs. geodézie a geofyzi-
ky.

20. septembra 1993 - Ing. Jozef Farkašovský. Narodil sa
v Jamníku (okres Spišská Nová Ves). Po skončení zememerač-
ského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave v roku 1946, nastúpil do
lnšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Martine, kde póso-
bil do 30. 9. 1948. V roku 1950 prichádza do Bratislavy. Praco-
val v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave,
v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave
a v Geodetickom ústave (GÚ), kde prešiel postupne od výkon-
ného pracovníka po vedúceho odd~lenia technickej kontroly.
V rokoch 1960 až 1967 pracoval v Ustave geodézie a kartogra-
fie (vedúci strediska geodézie, vedúci technicko-ekonomickej
prípravy výroby, zástupca riaditera). Od l. I. 1968 pósobil ako
vedúci závodu lnžinjerskej geodézie, n.p., Bratislava. V júli
1972 sa vracia na GU ako námestník riaditera a od I. I. 1973
do 31. 12. 1987 bol riaditeľom GÚ, n.p. Od I. I. 1988 do
30.9. 1988, t.j. do odchodu do dóchodku, pracoval ako vedúci
odbornot~chnický pracovník útvaru hlavného geodeta rýchlo-
dráhy GU, n.p. Veľkú pozornosť venoval odbornej výchove
pracovníkova rozvoju nových druhov činnosti GU. Je spo-
luautorom známej geodetickej príručky "GEO-TOPO", ktorá
vyšla v dvoch vydaniach. Je nositeľom vyznamenaní.

Výročí 80 let:

6. srpna 1993 - prof. Ing. Alfred Technik, profesor fakulty žur-
nalistiky UK v Praze. Vystudoval zeměměřické inženýrství na
Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Již za dob stu-
dia pracoval externě v Čs. rozhlasu a po uzavření vysokých
škol jako jeho rozhlasový reportér. Zabýval se neobvyklou té-
matíkou a techníckýmí problémy. Zajímavá byla jeho reportáž
o měření dymokurské základny (zpacovaná společně s prof.
Kloboučkem). V r. 1952 nastoupíl do Spojprojektu jak vedoucí
technického odboru a založil zde geodetické oddělení. V r.
1968 přechází na ministerstvo spojů a odtud v r. 1972 na fakul-
tu sociálních věd a publicistiky jako odborný asistent. V r.
1974 je jmenován profesorem. Jeho literární dílo je rozsáhlé,
vydal řadu kníh, z níchž některé byly zfilmovány. Za ilegální
odbojovou činnost byl vyznamenán vojenskou medailí I. stup-
ně a medailí za "Boj o rozhlas".

II. srpna 1993 - Ing. Jan Dubový, ved9u<,;íbývalého středíska
geodésie v Ostravě. Po studiích na CYST v Brně pracoval
v městské správě Ostravy. Po přechodu k našemu resortu se
dále věnoval geodetickým pracím v ostravské aglomeraci, vý-
znamným způsobem přispěl k dodržováni geodetické kázně
při rozsáhlé výstavbě. Jeho systematická odborná práce byla
velmi dobře hodnocena i pracovníky jiných oborů.

8. září 1993 - Ing. Karel Dvořák, dřívější ředitel bývalého n.p.
Kartografie v Praze a vedoucí technick(ho odboru Českého
úřadu geodetického a kartografického (CUGK). Po studiich
na ČVUT v Praze pracoval nejprve v katastrální měřické služ-
bě, poté v triangulační kanceláří ministerstva financí a později
v Reprodukčním ústavu ministerstva financí. Po soustředění
zeměměřické služby byl v r. 1954 jmenován hlavnim inžený-
rem Kartografického a reprodukčního ústavu (pozdějši Karto·
grafie, n.p.), jehož se stal později ředitelem. Zasloužil se vý-
znamně o rozvoj kartografické tvorby y tomto ústavu. V r. 1970
přešel na jednu z vedoucích funkcí CUG K. Externě ptednášel
na střední průmyslové škole zeměměřické v Praze (SťSZ) a ta-
ké na oboru geodézie a kartografie stavební fakulty CVUT. Je-
ho publikační činnost byla široká, byl spoluautorem učebníce
"Kartografíe" pro SPŠZ. V r. 1974-1975 byl vedoucím redak-
torem našeho časopisu GaKO. Jeho práce byla vždy uznávána
a vysoce hodnocena.

20. září 1993 - Ing. Jiří Skalák, dlouholetý vedoucí bývalého
střediska geod.ézie (SG) v Táboře. Vystudoval zeměměřické in·
ženýrství na CVUT v Praze. V r. 1951 nastoupil do resortní
služby. Prošel různými geodetickými pracemi; jako triangulá-
tor pracoval v r. 1956 a 1957 v Albánii. Později pracoval na
Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovi-
cích a pro své bohaté zkušenosti a obětavou práci byl v r. 1960
jmenován vedoucím SG v Táboře. Za svoji odbornou práci ob-
držel řadu uznáni a vyznamenání.

21. září 1993 - Ing. Rudolf Novák, významný odborník v obo-
ru inženýrské geodézie a měření podzemních prostor. Po skon-
čení zeměměřického studia na Vysoké škole speciálnich nauk
ČVUT v Praze pracoval od r. 1936 v katastrální měřické službě
a v měřickém odděleni Krajského národního výboru v Praze.
Odtud v r. 1952 přešel do Státního projektového ústavu pro vý-
stavbu rudných dolů, Praha. Speciálním geodetickým pracím
v tomto ústavu věnoval větší část své úspěšné odborné činnos-
ti, za kterou byl odměněn řadou hornických vyznamenání.

Výročí 85 let:

23. srpna 1993 - Ing. Viktor Syrovátka, jeden z vedoucích pra-
covníků katastrální měřické služby na Moravě. Po soustředění
zeměměřické služby byl vedoucím provozu 2, hlavnim ekono-
mem a později náměstkem ředitele bývalého Oblastního ústa-
vu geodézie a kartografie v Brně. Ve všech funkcích, které
zastával se vyznačoval dobrými organizačními schopnostmi
a velmi pečlivou prací na vysoké odborné úrovni.
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Z dalších výročí připomínáme:

I. čenence 1913 před 80 lety se na severní Moravě narodíl
Ing. Jan Mošna, CSc., vědecký pracovník Ustavu pro výzkum
rud v Praze. Vystudoval zeměměřícké ínženýrství na vysoké
škole specíúlnich nauk CVUT v Praze. Za studíí byl agílním
spolkovým studentským pracovníkem. Větší čúst své odborné
a vědecké činnosti věnoval speciúlnim měřickým metodúm
v geologii a hornictví. Externě přednúšel o těchto metodúch,
v r~lmci inženýrsk.é geodézie, na směru geodézie a kartografie
staveb ni fakulty CVUT v Praze. Jeho publikační činnost byla
velmi bohatú, nejen v našich, ale i zahraničnich časopisech.
Zemřel :'9. zúři 1981 v Praze.

17. júla 19:'3 - pred 70 rokmi sa narodil v Kokave nad Rima·
vicou (okres Lučenec) Ing. Pavel Hazucha. Do štútnej zememe·
račskej služby nastúpil v roku 1945 do Fotogrametrického
ústavu pre Slovensko v Bratislave. Aj neskór pósobil v Brati·
sl 'lve, a to v Slovenskom zememeračskom a kartografickom
ústave, v Geodetickom topografickom a kartografickom ústa·
ve, v Geodetickom ústave (GU), v Kartografickom a geodetic·
kom fonde a v GU. V priebehu pósobnosti na týchto ústavoch
prešiel od technika cez pracovnika kontrolného útvaru po ve·
dúceho personúlneho útvaru. Popri zamestnaní maturoval
v roku 1959 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zeme·
meračskej v Košíciach a v roku 1968 skončil (tíež popri zame·
stnaní) štúdium na Vysokej škole ekonomíckej v Bratíslave.
V roku 1971 prešiel na Slovenskú správu geodézie a kartogra·
fie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézíe a kartografie), ako
vedúcí odborný referent ekonomického odboru (EO).
I. 5.1972 bol vymenovaný za vedúceho EO (od I. 7.1978 za ri·
aditera EO). Bol nosíterom vyznamenaní. Zomrel 5.3. 1979
v Hradci Králové.

4. augusta 1913 - pred 80 rokmi sa narodíl vo Vrbovciach nad
Rímavícou, dnes časť obce Verké Teriakovce (okres Rímavská
Sobota) Ing. Ondrej Botto. Zememeračské inžínierstvo skončil
v roku 1938 na Českom vysokom učení technickom v Prahe.
V roku 1940 nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeria·
vania v Martine. Od roku 1942 pracoval v Bratislave. Najskór
pósobil v Triangulačnej kancelárii Generálneho finančného ri·
aditel'stva, kde bol poverený vedenim prác na budovaní polo·
hových geodetických sietí. Popri týchto prácach pósobil v ro·
koch 1945 až 1947 ako honorovaný docent a prednosta Ústavu
vyššej geodézie na Slovenskej vysokej škole technickej v Brati·
slave. Neskór, od roku 1950, pracoval v Slovenskom zememe·
račskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografjc.
kom a kartografickom ústave, v GeodetickoryI ústave (GU),
v Kartografickom a geodetickom fonde a v GU, n.p., kde pre·
šiel róznymi funkciami až po námestníka riaditera. Bol uzná·
vaným zlepšovaterom a racionalizátorom geodetických prác.
Zaslúžil sa o vybudovanie polohových sietí na Slovensku a ich
všestranný rozvoj. Tiež má zásluhy pri budovaní nových čin·
ností v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie, ako
je automatizácia geodetických prác a gravimetria. Vermi aktív·
ne pósobil v mnohých odborných komisiách. Do dóchodku
odišiel 1.5. 1980. Bol nositerom vyznamenaní. Zomrel
23.8.1991 v Bratislave.

6. srpna 1913 - před 80 lety se v Ostravě narodil Ing. Julius
Záwislák, vedouci útvaru výrobně·hospodářského střediska
pro speciálni geodetické práce. Po studiích na ČVŠT v Brně
prošel od r. 1953 řadou organizaci, což mu umožnilo získat
rozsáhlé zkušenosti v oboru inženýrské geodézie. Zasloužil se
o vysokou úroveň těchto praci v bývalém n.p. Geodézie Opa·
va. Zemřel II. prosince 1979.

26. srpna 1903 - před 90 lety se v Plzni narodil Ing. Bohumil
Honomichl, přednosta odděleni nového měření a autentifikace
v Plzni. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze nastoupil (jako většina jeho vrstevníků) ke katastrální
měřické službě. Nejprve pracoval v Dolním Kubíně na Sloven·
sku, později v Trenčíně. V r. 1939 přechází k novému měření
Prahy. Pro své bohaté zkušenosti z katastrálni služby, organi·
zační schopnosti a vysokou odbornou úroveň je v r. 1945 jme·
nován do shora uvedené funkce v Plzni. Pod jeho vedením
vznikla nová mapa I: I000 města Plzně. Externě působil též ja·
ko pedagog na střední průmyslové škole stavební, obor země·
měříckého dálkového studia. Aktivně se podílel na mnoha in·
terních předpisech pro nové měření. Patřil ke staré generaci
významných katastrálních pracovníků. Zemřel v Plzni 30. dub·
na 1973.

:'8. srpna 1843 před 150 lety se v Mladé Vožici narodil prof.
Augustin Sed láček, významný historik a spisovatel. Zabýval se
zejména historickým místopisem, heraldikou, genealogií 'Idě·
jinami šlechty. Z hlediska našeho oboru jsou zajímavé jeho
studie .. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách"
a místopisné studie. Nejznámějším dílem prof. A. Sedláčka
jsou .. Hrady, zámky a tvrze království Ceského". Zemřel 15.
ledna 1925 v Písku.

25. září 1893 - před 100 lety se narodil brígádni generál Ing.
Bohuslav Všetička, Dr. techn. in memoriam, velitel dělostřelec·
tva Zemského vojenského velitelství v Brně. Vvstudoval země·
měřické inženýrství na ČVŠT v Brně, byl čleňem komise pro
II. státní zkoušku na tomto oboru. V r. 1941 byl pro odbojovou
činnost zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Pli.itzensee.
Zde byl 19. srpna 1942 popraven. Jeho památku uctilo Vysoké
učení technické (VUT) v Brně udělením titulu Dr. techn. in
memoriam a pamětní deskou umistěnou ve vestibulu stavební
fakulty VUT.

1903 - před 90 lety bylo topografem P. Seligerem uskutečně·
no první stereofotogrammetrické měření v terénu v okolí Jeny.
Fototeodolítem pruské zeměměřícké služby byly ze základny
100 m zhotoveny snímky nedalekých kopců. Toto měření slou·
žilo k testování stereokomparátoru a jeho použitelnosti při
zhotovování topografických plánů. Získané zkušenosti a dobré
výsledky byly podkladem pro konstrukci prvního fototeodoli·
tu vyrobeného v Jeně v r. 1904.

K článku KABELÁČ, J.: O "objemové" podmínce při
vyrovnání trilaterační sítě v tří rozměrném prostoru.
GaKO, 1993,č. 4, s. 67-70.

s. 67, levý sloupec, poslední 2 řádky před rovnicí (I):

je - stran sítě. Dosadíme·li do rovnice (4) objemy po·
dle vzorce (I), bude mít podmínková rovníce tvar

má být - jsou·li dány délky a, b, c, p, q, p, r všech jeho
šesti hran, obr. I a. Tento vzorec má tvar

s. 68, pravý sloupec, 5. řádek zdola:

je - všechny neznámé x nahrazeny nulou, SSD je sub·
deter·

má být - všechny neznámé x nahrazeny nulou, SSD,;;,
je subdeter·

s. 68, pravý sloupec, posledni řádek:

je - dDldx= (-I)";4xSD,;(x= O) - 4x1 SSD';fI

má být - dDI dx = (- I)" '4x SD,; (x = O) -+-

+ (- Ifwii' I 4x1 SSD,;;,

Prosíme čtenáře, aby si shora uvedené chyby opravi-
li. Autorovi i čtenářům se za nedopatřeni omlouváme.



Měřeni s přístrojem Wild NA 3()()() .\ vružitim invarov~'('h lati opatřen~'('h c'árov~'m kódem ve
Itátni nivelac'ni siti

Foto:
Ing. Milan Pařík.

Zeméměří('k~' ústav. Praha
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