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HORŇANSKÝ, I.

Predstavujeme Európsky výbor predstaviterov oficiálnych geode-
tícko-kartografických ínštítúcií

Geodetický a kartografický obzor, 37,1991, č. 7, str. 133-134.

H istória konštituovania spoločenstva predstavitefov geodeticko-
kartografických úradov európskych krajin CERCO. Ciele a for-
my práce Spo1očenstva CERCO.

528.232.2

HRADILEK, L.~LOULOVÁ, A.

Dva výpočty průběhu kvazigeoidu ve Vysokých Tatrách

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, č. 7, str. 134-137,
4 obr., I tab., lit. 15

Dva průběhy kvazigeoidu vypočtené z obecně různých dat, růz·
nými výpočetními postupy a v různých relativních výškových
systémech byly převedeny transformací vrstevnic do téhož rela-
tivního výškového systému. V tomto systému byla sestrojena
a diskutována plocha rozdílů výšek obou průběhů kvazigeoidu.
Možnost využití lokální trojrozměrné triangulace ve vysokých
horách ke kontrole elipsoidických výšek určených metodou
GPS.

[528.024.4+535.3]: 528.48

WEISS, G.

Trigonometrické určenie výšnk a refrakčných parametrov v inži-
nierskej geodézii

Geodetický a kartografický obzor, 37,1991, č. 7, str. 138-141,
2 obr., 3 tab., lit. 14

Na sledovanie zmien výšok bodov /?" signalizovaných na výš-
kových stavbách, sa vodorovnými d1žkami a geometrickou ni-
veláciou definuje sief stabi1ných stanovísk, na ktorých sa mera-
jú trigonometrické výšky na body P,. Modelovaním refrakcie sa
i pri kratších dlžkách zá.mer zvýši presnosf trigonometrických
výšok. .

528: 061.6 (4)

fOPHRHCKI1, 11.

03HaKOMJJeHHe c EBponeĎcKHM KOMHTeTOM npe~CTa-

BHTeJJeĎ oeJIHQHaJJbHblX reO~e3H'IeCKO-KapTorpaeJIH'Ie-

CKHX Y'lpelK~eHHĎ

reo):\e3H'IeCKHll H KapTorpaljJH'IeCKHll 0630p, 37, 1991,
Nl.l7, CTp. 133-134
I1cTopml ljJopMHpoBaHHSI 06ll.\eCTBa npe):\cTaBHTeJJell

reo):\e3H'IeCKO-KapTorpaljJH'IeCKHX 3aBe):\eHHll eBpone-

llCKHX cTpaH CERCO. U,eJJH H ljJOpMbl pa60Tbl 06-

ll.\eCTBa CERCO.

528.232.2

fPA)J,I1J1EK, J1.-J10Y J10BA, A.

)J,Ba paC'IeTa npoTeKaHHH KBaJHreOH~a B BblCOKHX Ta-

TPax
feo):\e3H'IeCKHll H KapTorpaljJH'IeCKHll 0630p, 37, 1991,
Nl.l7, CTp. 134-137,4 pHC., 1 Ta6., JJHT. 15
)J,Ba npoTeKaHHSI KBa3HreOH):\a, paCC'IHTaHHble no pa-

3HblM ):\aHHbIM, pa3JJH'IHbIMH paCC'IeTHbIMH MeTo):\aMH

H B pa3JJH'IHbIX OTHOCHTeJJbHblX BblCOTHblX CHCTeMax,

6blJJH nepeBe):\eHbl nYTeM TpaHcljJopMHpoBaHHSI ropH-

30HTaJJell B O):\HY OTHOCHTeJJbHYIO BblCOTHYIO cHcTeMY.

B :HOll CHCTeMe 6bIJJa nocTpoeHa H npOaHaJJH3HpOBa-

Ha nJJOll.\a):\b pa3HHI.{bl BblCOT 06eHX npOTeKaHHll KBa-

3HreOH):\a. B03MO)((HOCTb HCnOJJb30BaHHSI MeCTHOll Tpex-

pa3MepHOll TpHaHrYJJSlI.{HH B BblCOKHX ropax ):\JJSIKOH-

TpOJJSI BbICOT, OTHeceHHblX K :mJJHnCOH):\aJJbHOH nOBep-
XHOCTH 'H cmpe):\elieHHbli Máo):\OM-rJ106aJJbHOll-C-nfT~

HHKOBOll CHCTeMbl GPS.

[528.024.4+ 535.3]: 528.48

BAI1C, f.

TpHroHoMeTpH'IecKHĎ cnocofi onpe):\eJJeHHH BMCOT

H napaMeTpoB peeJIpaKQHH H HHlKeHepHoĎ reo):\e3HH

feo):\e3H'IeCKHll H KapTorpaljJH'IeCKHll 0630p, 37, 1991,
Nl.l7, CTp. 138-141,2 pHC., 3 Ta6., JJHT. 14
)J,JJSICJJe)((eHHSI H3MeHeHHll BbICOT' TO'leK P;, MapKHpo-

BaHHblX Ha BblCOTHblX coopy)((eHHSlX, ropH30HTaJJbHbl-

MH ):\JJHHaMH H reOMeTpH'IeCKOll HHBeJJHpOBKOll onpe-

):\eJJSleTCSIceTb cTa6HJJbHblX TO'leK CTOSlHHSI, Ha KOTO-

pblX H3MepSllOTCSI TpHrOHOMeTpH'IeCKHe BblCOTbl no

TO'lKaM P;. Mo):\eJ1HpOBaHHeM peljJpaKI.{HH H npH KpaT-

KHX ):\JJHHaX BH3HpOBaHHSI nOBblIllaeTCSI TO'lHOCTb TPH-

rOHOMeTpH'IeCKHX BbICOT.

528: 061.6 (4)

HORŇANSKÝ, I.

Wir steHen den Europiiischen Ausschuss der Vertreter offizieHer
geodiitisch-kartographíscher Institutionen vor

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, Nr. 7, Seite
133-134

Die Geschichte der Konstituierung.per Gemeinschaft der Ver-
treter geodiitisch-kartographischer Amter europiiischer Liinder
CERCO. Ziele und Arbeitsformen der Gemeinschaft CER CO.

528.232.2
HRADILEK, L.-LOULOVÁ, A.

Zwei Berechnungen des Verlaufs des Quasigeoids in der Hohen
Tatra
Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, Nr. 7, Seite
134-137,4 Abb., I Tab., Lit. 15

Zwei Berechnungen des Ver1aufs des Quasigeoids aus allgemein
verschiedenen Daten, mit verschiedenen Rechnungsverfahren
und in verschiedenen relativen Hiihensystemen wurden mit
Hilfe der Hiihenlinientransformation in dasselbe relative HO-
hensystem iiberfiihrt. In d!esem System wurde die Fliiche der
Hiihendifferenzen beider Berechnungen des Verlaufs des Qua-
sigeoids konstruiert und diskutiert. Miiglichkeit der Anwen-
dung der lokalen dreidimensionalen Triangulation im Hochge-
birge zur Kontrolle der durch die GPS Methode bestimmten
ellipsoidischen Hiihen.



[528.024.4+ 535.3]: 528.48

WEISS, G.

Trigonometrische Bestimmung der Hoben uod Refraktionspara-
meter in der Ingenieurgeodisie

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, Nr. 7, Seite
138-141,2 Abb., 3 Tab., Lit. 14

Zur Oberwachung der Hůhenveranderungen der Punkte P;, die
an Hochbauten signalisiert wurden, wird mit Hilfe von hori-
zontalen Liingen und geometrischem Nivellement ein Netz sta-
biler Standpunkte, auf welchen trigonometrische Hůhen auf
die Punkte P, gemessen werden, definiert. Ourch die Modellie-
rung der Refraktion wird auch bei kiirzeren Visierlinien die
Genauigkeit der trigonometrischen Hůhen erhůht.

528: 061.6 (4)

HORŇANSKÝ, I.

Introducing the European Committee of Representatives of Offi-
cial Geodetic and Cartographic Institutions

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 7, pp.
133-134.

History of forming the society of representatives of geodetic
and cartographic offices of European countries CERCO. Aims
and forms of activity of the CERCO society.

528.232.2

HRADILEK, L.-LOULOVÁ, A.

Two Computations of the Quasigeoid in the High Tatras

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 7, pp.
134-137,4 fig., I tab., 15 ref.

Two quasigeoids, derived from generally different data, by dif-
ferent computational methods and in different relative height
systems, were by means of the contom lines transformation
converted into the same relative height system. In this system
the surface of the quasigeoid height differences was constructed
and discussed. The possibility of using the local threedimen-
sional triangulation in high mountains for the control of ellip-
soidal heights, determined by the method of GPS.

[528.024.4+ 535.3]: 528.48

WEISS, G.

Trillonometric Deternaining Heights and Refraction Parameters
in Engineering Geodesy

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 7, pp.
138-141,2 fig., 3 tab., 14 ref.

For studying changes of heights of points P, signalised on high
buildings, the network of fixed survey stations, from which tri-
gonometric heights of points P; are determined, is defined by
means of horizontal lengths and geometrie levelling. By mo-
delling the refraction is, even with short lines of sight, raised
the accuracy of trigonometric heights.

528: 061.6 (4)

HORŇANSKÝ, I.

Présentation du Comitté européen des représentants d'institutions
officielles géodésico-cartograpbiques

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No 7, pages
133-134

Histoire de la constitution ďune société de représentants ďinsti-
tutions géodésico-eartographiques des pays ďEurope CERCO.
Buts et formes de travail de la Société CER CO.

528.232.2

HRADlLEK, L.-LOULOVÁ, A.

Deux calculs de I'allure du quasigéo'ide dans les monts Hautes
Tatras

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No 7, pages
134-137,4 illustrations, I planche, 15 bibliographies

Oeux allures de quasigéolde calulées li partir de différentes don-
nées générales, par différents procédés de calcul et dans diffé-
rents systémes relatifs altimétriques, ont été ramenées par
transformation des courbes de niveau dans le meme systéme al-
timétrique relatif. Oans ce systéme on a construit et discuté la
surface des différences des hauteurs des deux allures du quasi-
géolde. Possibilités ďexploitation locale de la triangulation tri-
dimensionnelle dans les ha utes montagnes pour le contróle des
hauteurs ellipsoldales déterminées par la méthode GPS.

[528.024.4+ 535.3]: 528.48

WEISS, G.
Détermination trigonométrique des hauteurs et des paramétres de
réfraction dans la branche de la géodésie du génie

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No 7, pages
138-141,2 illustrations, 3 planches. 14 bibliographies

Pour l'observation des changements de hauterus de points Pi, si-
gnalisés sur les buildings, on définit. par longueurs horizontales
et nivellement géometrique, le réseau des post es stables, sm les·
quels on mesure les hauteurs trigonométriques sur les points Pi•

Par modelage de la réfraction la précision des hauteurs trigono-
métriques augmente meme si les mesurages des longueurs sont
plus courtes.

Pro příští GaKO připravujeme:
DUŠÁTKO, D.-VATRT, V.: Informace o pra-
covním souřadnicovém systému S - JTS
FABIÁN, M. a i.: Varianty odhadu parametrov
1. a 2. rádu v geodetickej sieti budovanej po etapách
LENKO, D.: K organizácii zememeračskej služby
v Československu v rokoch 1918-1945
TlSOVČÍK, Š.: Úvahy o úpravách geometrických
plánov
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Predstavujeme Európsky výbor
predstavitel'ov oficiálnych
geodeticko-kartog rafických
inštitúcií

Ing. Imrich Horňanský, CSC.,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

V roku 1980 v rámci Európskej rady (Council of Euro-
pe) pri jej Európskej sieti vedeckej a technickej spolu-
práce (European Scientific and Technical Co-operation
Network) bol etablovaný Európsky výbor predstavite-
I'ov oficialnych geodeticko-kartografických inštitúcií.
Toto spoločenstvo používa od svojho založeni a akro-
nym CERCO (Comité Européen des Responsables de
la Cartographie Officielle). Ciel'om spoločenstva CER-
CO je napomáhať rozvoj vzájomnej informovanosti,
konzultácií a kooperácie vo všetkých oblastiach geodé-
zie a kartografie s výnimkou morskej hydrografie a vo-
jenskej geodézie a kartografie.

Výbor CERCO, ktorý bol konštituovaný z iniciatívy
Francúzska a jeho bezprostredných susedov, sa do
dnešného dňa rozrástol na spoločenstvo predstavitel'ov
20 oficiálnych inštitúcií geodézie a kartografie z 19 eu-
rópskych krajín (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúz-
sko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko,
Nórsko, Nemecko, Portugalsko, Rakú~\o, Severné Ír-
sko, Španielsko, Švajčiarsko, Švéósko, Taliansko, Tu-
recko, Vel'ká Británie). Členstvo vo výbore CERCO
mf-že byť rozšírené i na predstavitel'ov oficiálnych geo-
deticko-kartografických inštitúcií ďalších európskych
krajín. Členovia výboru mMu byť reprezentovaní akre-
ditovanými delegátmi. Výbor CERCO sa v zásade stre-
tá raz ročne. Porady členov výboru - predstavitel'ov
inštitúcie sú zvolávané prezidentom výboru. Výbor roz-
hoduje o ročnom členskom poplatku, ktorým sa pokrý-
vajú náklady spojené s administráciou sekretariátu.
Účasť na rokovaniach výboru CERCO i na rokovani-
ach pracovných skupín je financovaná vysielajúcou,
resp. spolupracujúcou organizáciou. Oficiálne doku-
menty spoločenstva sú tlačené v angličtine a francúzšti-
ne. Výbor CERCO príležitostne publikuje bulletin
CERCO - ECHO s obsahom informácií všeobecného
záujmu. Prácu výboru riadi prezident, volený na obdo-
bie dvoch rokov z členov výboru. V súčasnosti je prezi-
dentom výboru CERCO Dipl.-Ing. K. Barwinski, riadi-
tel' Krajinského úradu geodézie a kartografie Severné-
ho Porýnia - Westfálska (Landesvermessungsamt
. Nordrhein - Westfalen). Prezidentovi v práci pomáha
generálny tajomník výboru CERCO, ktorý zároveň po-
sobí ako pokladník. Tajomníkom výboru CERCO je
v súčasnosti pán J. Mousset z Národného geografické-
ho inštitútu v Bruseli v Belgicku (Institut Géographique
Natíonal).

akrem plenárnych rokovaní členov výboru CERCO
s ročnou periodicitou sa práca spoločenstva CERCO
rozvíja v pracovných skupinách. Konštituovaných je 9
pracovných skupín. Každá skupina uzatvára svoje akti-
vity vo forme hmatatel'ného diela, alebo vo forme od-

porúčaní, ktoré može uviesť do života každý predstavi-
tel' oficíálnej geodeticko-kartografickej inštitúcie na
svojej riadíacej úrovní.
Pracovná skupina č. 1, vedená Geodeticko-kartografic-
kým úradom Vel'kej Británie (Ordnance Survey Great
Brítaín), skúma problém ochrany kartografických vý-
rob kov, honorárovej ochrany a finančných aspektov au-
torského práva pre tlačené, a tiež pre digitálne mapy,
pre fotogrametrické snimky, pre technické a vedecké
publikácie, topografické banky údajov a geografické in-
formačné systémy.
Právne systémy určitých krajín zaobchádzajú s mapa-

mi ako s literárnym dielom, čo sa zdá byť v dnešnom
veku kartografických bánk údajov do určitej miery ar-
chaickým. Ďalej, v mnohých krajinách zdá sa byť úplný
nedostatok hocijakého druhu právnej základne na
ochranu digitálnych údajov akéhokol'vek druhu. Preto
bola činnosť tejto pracovnej skupiny vo februári 1988
obnovená pod pokračujúcim vedením Geodeticko-kar-
tografického úradu Vel'kej Británie.
V roku 1984 bol súhrn obvyklých praktík autorského

práva členských krajín distrubuovaný všetkým členom
CERCO. Členovia s absenciou také ho systému alebo
s neadekvátnymi systémami sú pozývaní do práce pra-
covnej skupiny s ciel'om pomocť im výmenou skúseno-
stí s členmi s vačšou skúsenosťou v tejto oblasti. Táto
pracovná skupina spolupracuje s Výborom európskych
spoločenstiev (Commitee of the European Communiti-
es).
Pracovná skupina č. 2, ktorá už existovala v značne zre-
dukovanom rozsahu aj pred rokom 1980, aktívne praco-
vala na banke údajov a na mape Európy I :I 000000.
Táto skupina bola vedená Ústavom užitej geodézie (In-
stitut mr Angewandte Geodasie - Nemecká spolková
republika). Pracovná skupina uzavrela svoju prácu ku
koncu roka 1986.
Pracovná skupina č. 3, zvaná Grupa poradcov, je vede-
ná úradujúcim predsedom CERCO a pripravuje budú-
ce aktivity spoločenstva CERCO. Jednou z problematik
náplne práce tejto skupiny sú aj vzťahy k súkromnému
sektoru v oblasti geodézie a kartografie. Pracovná sku-
pina koordinuje svoju aktivitu s Európskou radou
(Council of Europe) .
Pracovná skupina č. 4 bola konštituovaná pod vedením
Národného geografického ústavu Belgicka (Institut Gé-
ographique National). Komisia spracovala mapu salini-
ty podzemných vOd Porýnia mierky I :500 000.
Pracovná skupina č. 5 bol a reaktivovaná v roku 1986
pod talianskym vedením (IGMI~Instituto Geografico
Militare Italiano Firenze - Taliansky vojenský geogra-
fický inštitút vo Florencii). Táto pracovná skupina sa
primárne orientuje na štandardizáciu mapových zna-
čiek a symbolov pre počítačovo riadenú výmenu karto-
grafických údajov, a tiež európskych geografických,
kartografických a topografických bánk údajov. Oboj-
stranný prospech príniesla počnúc rokom 1986 spolu-
práca Komisie európskych spoločenstiev s CERCO ako
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generálnym konzll.!!antom _v kartograficky orientova-
ných projektoch, najma v projekte CORINE (Coordi-
nation - Information - Environment) a v projekte
CONCIL.
Pracovná skupina č. 6 sa pokúša poskytnúť odpoveď na
celý rad otázok, medzi ktorými treba spomenúť otázky
výchovy a výcviku v' geodézii a kartografii. Riešenie
týchto otázok viedlo k následným otázkam ekvivalencie
diplomov a akademických a vedeckých hodností na eu-
rópskej úrovni ako potenciálny dósledok výmeny pra-
covníkov. Nie je možné na obmedzenom priestore po-
písať túto problematiku, lebo široký sortimentný okruh
vzdelania na róznych úrovniach v jednotlivých európ-
skych krajinách a rozmanitosť akademických hodností
a diplomov to vefmi sťažuje. Výbor CERCO si osvojil
nevyhnutnosť oso bit ne sa zaoberať výcvikom mladých
odborníkov geodetov a kartografov vo vybraných disci-
plínach. Vedenie pracovnej skupiny č. 6 bolo zverené
Francúzsku, a to Národnej vysokej škole geografických
vied v Paríži (Ecole Nationale des Sciences Géographi-
ques). Aj táto skupina kooperuje s Európskou radou.
Od začiatku projektu Eureka, spoločenstvo CERCO

slúžilo ako vzor so svojou Pracovnou skupinou č. 7. Jej
aktivity sú smerované osobitne na kartografickú podpo-
ru pre Európsku cestnú banku údajov.
Práca tejto pracovnej skupiny je riadena súbežne

s prácou pracovnej skupiny Č. 5. Vedenie tejto pracov-
nej skupiny bolo určené Francúzsku. Navyše, CERCO
ponúklo svoje služby ako oficiálny konzultant pre pro-
gram PROMETHEUS, ktorý je teraz spojený s progra-
mom DRIVE Komisie európskych spoločenstiev.

Na plenárnom rokovaní v Aténach, v septembri 1987,
výbor CERCO poveril Inštitút užitej geodézie vo Fran-
kfurte nad Mohanom konštituovaním a uvedením do
života pracovnej skupiny Č. 8, ktorej úlohou je koordiÍlO-
vať výskum v oblasti družicového určovania polohy
GPS (Global Positioning System - globálny polohový
systém) spolu s následovným založením Európskeho se-
minára na optimalizáciu Európskej geodetickej siete
(European geodetic network EUREF - prvá meračská
.kampaň v máji 1989). Projekt EUREF je realizovaný
s finančnou podporou Európskej rady alebo Výboru
európskych spoločenstiev, prípadne oboch.
Pracovná skupina č. 9 - Banka údajov na aktualizáciu.
Založenie tejto pracovnej skupiny bolo navrhnuté na
plenárnom rokovaní výboru CERCO v Berne (1989). Je
vedená podobne ako pracovná skupina č. I Geodetic-
ko-kartografickým úradom Veľkej Británie.

3. Záver

Dá sa predpokladať, že zapojenie našich ústredných or-
gánov štátnej správy geodézie a kartografie do aktivít
spoločenstva CERCO, s ktorým sa ráta už v priebehu
roka 1991, prinesie svoje pozitívne výsledky v rozšírení
informovanosti a kooperácie na oboch stranách.
Som presvedčený, že v budúcnosti aj náš tvorivý po-

tenciál z oblasti geodézie a kartografie sa zapojí do spo-
ločného rozvoja tohto vedného odboru v rámci spolo-
čenstva CERCO a takto aktívnym spósobom prispeje
do spoločnej pokladnice poznania.

Do redakcie došlo: 9. 4. 1991

Dva výpočty průběhu kvazigeoidu
ve Vysokých Tatrách

Prof. Ludvík Hradilek, DrSc., Ing. Alena Loulová,
Přirodovědecká fakulta University Karlovy v Praze

Tento příspěvek je pokračováním článku [9] se zřetelem
k modernizaci našich geodetických základů družicový-
mi metodami a jejich plánovanému připojení do evrop-
ského geodetického systému EUREF.
Družicovou metodou NAVSTAR (GPS) lze určovat

elipsoidické výškové rozdíly bodů s relativní přesností
10-6 až 10-7 jejich vodorovné vzdálenosti [5]. Tuto přes-
nost bude možno využít jak pro budování trojrozměr-
ných geodetických základů, tak pro kontrolu dosavad-
ních výškových sítí. Výhledově lze uvažovat i o nahra-
zení nákladné a zdlouhavé geometrické nivel~ce meto-
dou GPS (s výjimkou zvlášť přesných tektonických stu-
dií v rámci projektů jaderných elektráren, vodních pře-
hrad apod.).
Při přípravě a testování družicových technologických

postupů bude třeba porovnávat jejich výsledky s po-
zemními metodami. Jde především o porovnání s elip-
soidickými výškami odvozenými tzv. geometricko-
astronomickou nivelací z nivelovaných výšek a tížnico-
vých odchylek, viz [8, vzorec (4.11 )].
Při výzkumu refrakce v trigonometrických výškových

sítích a při zpracování trojrozměrných sítí jsme získali

jisté zkušenosti s určovamm elipsoidických výšek [8].
Tak např. v lokálních trojrozměrných sítích vybudova-
ných v oblasti Západních a Vysokých Tater klesala
střední chyba vyrovnaných elipsoidických výškových
rozdílů se vzrůstající přesností užitých dálkoměrů: ze
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12 mm v r. 1961 na 5 mm r. 1988. Přesné délkové zamě-
ření regionální trojrozměrné sítě vybudované v rámci
vysokoškolského výzkumu v širší oblasti Vysokých Ta-
ter [9] nešlo provést z finančních důvodů. Výškové in-
formace byly v této síti získány pozorováním zenito-
vých úhlů a průměr odhadů středních chyb vyrovna-
ných elipsoidických výškových rozdílů dosáhl 32 mm.
Se stejnou přesností se podařilo určit i průběh Molo-
denského relativního kvazigeoidu, viz [9) s využitím [I),
[2], [12], [13), [14). Dřívější tíhová data byla předem -do-
plněna gravimetrickým měřením na horských svazích
a tížnicové odchylky byly několikanásobně zhuštěny ze-
jména podél nivelačních pořadů a v oblastech vysoko-
horských hřebenů. V těchto oblastech s velkými výško-
vými rozdíly byl při výpočtu rozdílů výšek kvazigeoidu
uplatněn Molodenského "střední člen" v úpravě M. I.
Jurkiny [II). Průběh relativního kvazigeoidu byl sestro-
jen v měřítku I :200 000; označíme jej proto symbolem
Kz (viz obr. I).
V rámci přípravy 2. souborného vyrovnání Jednotné

as!ronomicko-geodetické sítě ČSFR byl r. 1976 ve VTO-
PU odvozen astronomicko-gravimetrickou nivelací prů-
běh celostátního relativního kvazigeoidu v měřítku
I :500000, který označíme Ks (viz obr. 2). Průběhy kva-
zigeoidů Kz a Ks byly odvozeny v témže vodorovném
souřadnicovém systému, v různých výŠkových systé-
mech, obecně z různých dat a různými výpočetními po-
stupy. Naším cílem je převést plochu relativního průbě-
hu kvazigeoidu Kz do výškového systémů Ks a vzájem-
ně porovnat průběh obou ploch.
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2. Porovnání dvou průběhů Moloděnského kvazigeoidu
ve Vysokých Tatrách

Z pr6běhu Kz a Ks kvazigeoidu ve Vysoký~h Tatrách
(viz obr. 1,2) je patrno, že není možno a priori předpo-
kládat, že se při jejich výpočtech neuplatnily systema-
tické chyby. Účelné bude proto řešení užitím aritmetic-
kých průměrů:

I. Vrstevnice Ks na obr. 2 identicky překreslíme do
obr. I a dostaneme průběhy Kz a Ks na obr. 3 (Ks je na-
kreslen čárkovaně). Na každé vrstevnici Ks zvolíme
přiměřený počet bodů a interpolací jejich polohy mezi
vrstevnicemi Kz určíme výšky těchto bodů v systému
Kz• Z důvodu přehlednosti jsme tyto výšky zapsali pou-
ze u vrstevnic Ks s původními kótami 3,5; 3,9; 4,1 a 4,3
m. Průměry výšek bodů na každé jednotlivé vrstevnici
zapíšeme do druhého sloupce tab. I. Ve třetím sloupci
uvedeme rozdíly původních kót vrstevnic Ks a kót týchž
vrstevnic s systému Kz. Jejich průměr je hledaný posun
,1';0 = 3,07 mpočátku výškového systému Kzdo počát-
. ku výškového systému Ks.

2. Hledané rozdíly výšek ploch K5 - Kz určíme tak,
že pro každou vrstevnici průběhu Ks vypočteme rozdíl
její původní kóty uvedené ve sloupci I, tab. I, a posunu
,1';0 = 3,07 m. Stanovíme tak kótu této vrstevnice ve výš-
kovém systému Kz, od níž odečteme kóty individuál-
ních bodů na této vrstevnici a dostaneme rozdíly výšek
ploch K2 - Ks. Tak např. pro čárkovaně kreslenou vrs-
tevnici o kótě 4,3 m na obr. 3 platí: 4,3 - 3,07 = 1,23.
Odečteme-li od této hodnoty individuální výšky bodů
1,04; 1,08; 1,10; ... , vypočteme výškové rozdíly 0,19;
0,15; 0,13; ... , z nichž sestrojíme plochu rozdílů Ks -
K2 znázorněnou na obr. 4.
S výjimkou jihovýchodní části Vysokých Tater nepře-

sahují rozdíly výšek obou ploch 10 cm; větší rozdíly
v jihovýchodní části jsou způsobeny větším sklonem
průběhu K2 (viz obr. I a 2). Jeho příčinou jsou dodateč-
ně určené tížnicové odchylky na jihovýchodním svahu
Vysokých Tater, jejichž hodnoty dosahují až 18", viz [9,
obr. 3).

o 2 "" ťJ 8 fOkm
I I
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,známky k výpočtu elipsoidických výše~ z pozenmích
t

íl elipsoidických výšek hij mezi body Pi, p;je mož-
jádřit jako součet rozdílu Moloděnského normál-
{ýšek Hij a rozdílu ~ij výšek jeho kvazigeoiduo Defi-
:>ěžně užívaných výškových soustav i vztahy mezi
D soustavami (v úpravě V. F. Jeremejeva [l0]
'necháním členů druhého i vyšších řádů) jsou pře-
lě uvedeny např. v práci [8]. Z uvedených vztahů je
"Ostředně patrno, že elipsoidický výškový rozdíl hij

žno také přímo vyjádřit z nivelovaného výškového
lu Hij a tížnicových odchylek geometricko-astrono-
)li nivelací [8, vzorce (4.11), (4.12)] ve tvaru

jij, resp. Bij je průmět tížnicové odchylky bodu
:sp. Pi do směru Sii, resp. sji nivelačního pořadu.
'ž se druhý člen na pravé straně rovnice (I) vysky-
Dvněž při výpočtu ~ij, je patrno, že přesnost tížni-
h odchylek a velikost Sii = I PiPil mají rozhodující
a přesnost výpočtu integrálního součtu elementů
mto součtem definujeme elipsoidické výškové roz-
a větší vzdálenosti a integrálním součtem elemen-
viz [8, vzorec (4.15)], definujeme rozdíly výšek

~eoidu.V současné literatuře se uvádí přesnost mě-
h, resp. astronomicko-gravimetricky vypočtených
Dvých odchylek okolo 0,2" [3]. Této přesnosti se
přibližují výsledky [2], uveřejněné u nás r. 1968.
j = 5 km dosahuje v průměrně anomálním tího-
)oli střední chyba druhého členu na pravé straně
i 4 mm. Li:~předpokládat [3], že náhodná část této

chyby roste s odmocninou ze vzdálenosti, tj. na pořadu
délky 100 km nepřekročí 20 mm, což významně nepře-
vyšuje úhrnnou střední chybu nivelace 1. řádu. Naproti
tomu nelze a priori vyloučit, že tuto chybu významně
nepřevyšují systematické chyby tížnicových odchylek
i chyby ze zanedbání členů druhého a vyšších řádů. Vliv
systematických chyb ve výpočetních vzorcích je třeba
nezávisle kontrolovat, např. řešením okrajových úloh
[4], [6], [7] i metodou GPS po jejím ověření v našich
podmínkách.
Uvedenou vzdálenost 5 km mezi sousedními body Pj,

Pi se známými tížnicovými odchylkami je možno -pro-
dloužit na 8 až 10 km v rovinatých i v kopcovitých ob-
lastech s monotónním průběhem anomálního tíhového
pole, bez významného snížení přesnosti. Naproti tomu
v porských oblastech je třeba při výpočtu kvazigeoidu
tuto vzdálenost zkrátit na I až 2 km a v oblastech vyso-
kohorských vrcholů na několik set metrů, neboť všech-
ny druhy zde uvedených systematických chyb se vý-
znamně zvětšují ve vysokých horách. Rovněž geome-

(
~0'03
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0'10

~Og
"'~
0'08\
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(I) (2) (3)

Kóty vrstevnic Ks Kóty vrstevnic K2 v systému výšek K2 Rozdíl: (I )-(2)

3,1 0,06 3,04
3,2 0,20 3,00
3,3 0,27 3,03
3,4 0,37 3,03
3,5 - 0,50 3,00
3,6 0,60 3,00
3,7 0,66 3,04
3,8 0,75 3,05
3,9 0,82 3,08
4,0 0,88 3,12
4,1 0,93 3,17
4,2 1,04 3,16
4,3 1,11 3,19

Průměr: .19> = 3,07

trická nivelace je značně problematická při určování
velkých výškových rozdílů bez laťových komparátorů
- interferometrů a v oblastech vysokohorských vrcho-
lů ji ani nelze aplikovat.
Optimální pozemní metodou pro určení elipsoídic-

kých výšek ve vysokých horách se nám jeví trojrozměr-
ná triangulace připojená na bod o známé elipsoidické
výšce nivelačního pořadu v údolí. Při dobrém rozvržení
sítě je možno určit elipsoidickou výšku vysokohorského
vrcholu z několika přesně měřených délek bez vysoko-
horské nivelace í bez vysokohorského kvilzigeoidu.
O přesnosti trojrozměrné triangulace jsme se zmínili
v úvodu.
V západních státech je základem výškového systému

geoid, jenž má oproti kvazigeoidu tu výhodu, že je hla-
dinovou ekvipotenciální plochou. Jeho praktickou ne-
výhodou je, že vyžaduje redukci charakteristik tíhového
pole Země včetně tížnicových odchylek ze zemského
povrchu na plochu geoidu. Tato redukce závisí na roz-
ložení měrných hmotností mezi zemským povrchem
a plochou geoidu. Se stejným požadavkem na znalost
rozložení hustot se setkáváme i při výpočtu pravých or-
tometrických výšek, které po sloučení s výškami geoidu
definují elipsoidické výšky. Pro přesné výpočty plochy
geoidu i (pravých) ortometrických výšek jsou proto tře-
ba spolehlivé trojrozměrné modely geologických vrstev
nad geoidem (jejich polohy i rozložení měrných hmot-
ností), což je časově i finančně náročný požadavek [3].
Jelikož se i u některých zápádoevropských geodetů vy-
skytují proti geoidu i systému ortometrických výšek
značné výhrady, viz např. [15], porovnání systémů výšek
odvozených v oblastech vysokých hor pomocí geoidu,
resp. pomocí kvazigeoidu by bylo dobrým příspěvkem
naší geodézie k mezinárodní spolupráci ..

LITERATURA:
[I] BURŠA, M.: On the determination of gravimetric deflec-

tions of the vertical for the central area. In: Geofyzikální
sborník XV: /3-41, Academia, Praha, 1967.

[2] BURŠA, M.-KANDA, L.-MAŘANOVÁ R.: TížnÍCo-
vé odchylky a výšky kvazígeoídu na ú~emí (:SSR a teoríe
jejich určování. I. část. Praha, Edice VUGTK, 1968. 129 s.

[3] GERSTBACH, G.: Ein Weg zum Zentimeter-Geoid in
Osterreich.OZfVuPh 75, 1990 č. I, s. 14-38.

[4] GRAFAREND, E. W.: The geoid and gravimetric boun-
dary value problem. Proceedíngs of the IAG symposía,
Tome II, pp. 312-318, IUGG XIX General Assembly,
Vancouver 1987.

[5] HEIN, G. W.: Bestimmung orthometrischer Hohen durch
GPS und Schweredaten. In Schodelbauer (Hrsg.): Teil I:
Global Positioning System, Schriftenreihe Studiengang
Vermessungswesen, Universitlit der Bundeswehr Miln-
chen, Heft 34, 291-300, Neubíberg 1990.

[6] HOLOTA, P.: Laplacian versus topography ín the soluti-
on of the Molodensky problem by means of successíve
approximation; Festschrift to Torben Krarup, E. Kejlso,
K. Poder and C. C. Tscherning (eds.), Geodaetisk Institut,
Meddelelse No. 58, pp. 213-227, Kobenhavn 1989.

[7] HOLOTA, P.: Hígher order theoríes in the solutíon of
boundary value problems of physícal geodesy by means
of successive approximations. 2nd Hotine-Marussi Sym-
posium on Mathematical Geodesy. Pisa, Italy, June 5-8,
1989.

[8] HRADILEK, L.: Vysokohorská geodézie. Praha, Acade-
mi a, 1984.

[9] HRADILEK, L.-LOULOVÁ, A.-BLAŽEK, R.:-ŠI-
MEK, J.: Budování geodetických základů ve vysokých
horách. Geod. a kart. obzor 34 (76),1988, č. I, str. 5-8.

[10] JEREMEJEV, V. F.: Teorija ortometričeskich, dinamičes-
kich i normal'nych vysot. Trudy CNIIGAiK, 86, Moskva
1951.

[II] JURKINA, M. 1.: Elliptičeskaja paletka M. S. Moloden-
skogo dlja vyčislenija prevyšenij kvazigeoida. Trudy
CNIIGAiK, 121, Moskva 1957.

[12] PICK, M.: On the boundary condition of the gravity dis-
turbing potential. Studia geoph. et geod. 17, 1973, s.
173-177.

[13] PICK, M.-DUŠÁTKO, D.-UGORNÝ, J.: Výpočet pře-
výšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací
na počítači. In: Problémy současné g,ravimetrie, Sborník
referátů. Liblice, Geofyzikální ústav eSA V - Geofyzika
Brno, Praha, 1988.

[14] RADOUCH, V.: Zkušenosti z aplikace kolokační metody
na interpolaci tížnicových odchylek ve Vysokých Tatrách.
Geod. a kart. obzor 32 (74), 1986, č. 3, s. 56-62.

[15] VAN TWENBEKE, U.: Renexions on Height Networks
and Geoid Modelling. EUREF Symposium, Firence,
28-31 May, 1990.

Lektoroval:
Plk. Ing. Drahomír Duiátko,.-esc...

FMO Praha

1991/137



Geodetický a kartografický obzor
138 ročnik 37179,1991, čislo 7

Trigonometrické určenie výtok
a refrakčných parametrov
v inžinierskej geodézii

V inžinierskej geodézii často vzniká úloha, ked' na rela- .
tívne malom priestore, napr. pri stavbe výškových alebo
špeciálnych objektov, je potrebné periodicky sledovať
výšky určitých bodov na objekte; či s ciel'om kontroly
výškových dispozícií stavby, prípadne po jej realizácii

\(Y! \
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\
\
\
\
\
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\.
\

s ciel'om sledovania výškovej stability. Tieto úlohy ur-
čovania výšok, vzhl'adom na charakter objektov a situá-
cie, viičšinou sa riešia trigonometrickým sposobom na
základe merania zenitových uhlov zij a vodorovných dÍ-
žok dij (totálnymi stanicami)l) na stabilných (referen-
čnýchj bodoch Bi, i = I, 2, ... n, na vhodné objektové
body ~,j = 1,2, ... m, s prirodzenou alebo umelou sig-
nalizáciou. Pole bodov Bi a P; tvorí výškovú lokálnu
("objektovú") sieť, ktorej začiatok výškove umiestnime
do niektorého vhodného bodu Bi (na obr. I) tým, že to-
muto bodu Bi prisúdime I'ubovol'nú výškovú hodnotu.
Výšky ostatných referenčných bod ov zvykneme určovať
vzhl'adom na VB; niveláciou. Pojde teda z dátumového
(časového) hl'adiska o tzv. sieť bez viizieb [10].
Výšky bodov ~, resp. prevýšenia L1Vú = Vi - Vi,

vzhl'adom na body Bi je potrebné určovať so zohl'adne-
ním zakrivenia hladinových ploch, napr. podl'a

_ cos (Zi; - Yijl2)
Vi - V; + ti + di} . (') = V; + ti + hij, (I)

SIO zij - Yij

kde ti je výška teodolitu a Yi je centrický uhol (obr. 2).

Ing. Gabriel Weiss, CSc.,
Katedra meračstva a geofyziky

Baníckej fakulty Technickej univerzity v Koiiciach

. Ked'že pri bežných pomeroch nesenia uvedených
úloh: d < 200 až 300 m, z < 70 až 80g, tento vplyv dosa-
huje v hodnotách Vi vel'kosť až do, 10 mm. Na základe
smerodajných odchýlok merania dlžok: (1d = 2 až 3 mm
a zenitových uhlov: (1= = 0,2 až O,5mg [1,3,9], ktoré sa
dajú bez vel'kých ťažkostí dosiahnuť, výšky Vi podl'a (I)
možno potom určovať pre uvedené krajné hodnoty d, z
s presnosťou (1v = (1" = I až 3 mm (vplyv Y, t sa nezo-
hl'adní, resp. pri postupe určovania výšky horizontu
podl'a [12] je zanedbatel'ný). Otázkou je však vplyv re-
frakčného pol'a na presnosť určenia výšok Vi, t.j. či sú
tieto hodnoty ovplyvnené vertikálnou refrakciou pri zá-
merách dlhých do 200-300 m a viičšinou pomerne
strmších (do z = 70g), pri meraniach v roznych denných
a ročných obdobiach atd'.

I ked' doterajšie skúsenosti a poznatky prakticky jedno-
značne svedčia o tom, že aj relatívne krátkymi zámermi
určené výšky možu byť ovplyvnené refrakciou za urči-
tých okolností [I, 8, II], vykonali sme niekol'ko empiric-
kých overení pre uvedené situácie, v ktorých krátke zá-
merné lúče pri meraní zenitových uhlov sú aj pomerne
strmé, t.j. prechádzajú na staveniskách atmosférou vel'-
mi rozmanitou z hl'adiska jej fyzikálnych vlastností,
a teda aj indexu lomu.
Z roznych stavebných lokalit, kde sme trigonometric-

ké výškové merania konali, na dvoch lokalitách A, B
bolo možné vytvoriť takú situáciu, že výšky niekol'kých
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Lokalita A Lokalita B
meranie: 6.-8. 2. 1990 meranie:

Bod 1 2 3 4 5 1 2 3

V;[m) 53,456 53,842 50,003 50,207 55,331 71,866 71,794 70,102

V,,[m) 53,451 53,838 49,997 50,208 55,326 71,858 71,788 70,095
.

-8L1V[mm) -5 -4 -6 +1 -5 -6 -7

bodov určené trigonometricky, bolo možné určiť aj ni-
veláciou, resp. hÍbkovým meraním, podl'a metodík
a technológií, ktoré sa používajú pri prenášaní výšok do
podzemných díel a priestorov [5]. Takéto empirické
overenie vplyvu refrakcie na trigonometricky určované
výšky ~ vyžadovalo osobitne presné trigonometrické
a nivelačne - hÍbkové merania v" pri ktorých
sa dosiahli smerodajné odchýlky: (J"v, = 0,9 až 2,1 mm
a (J"v" = 0,5 až 1,1 mm. Pať bodov P; na objekte lokality
A ležalo vo výškovom pásme cca 50 až 55 m nad teré-
nom a bolo trigonometricky určené z 3 bodov B; záme-
rami 200 až 250 m dlhými; tri body P; na lokalite B boli
umiestnené vo výške cca 70 m a použili sa dva body B;
so zámerami 120 až 170 m-ovými. Výsledky určenia vý-
šok (trigonometrické výšky z vyrovnania s uhlami z;;,
t.j. bez zohl'adnenia vplyvu refrakcie, r;;velačné výšky
z dvoch nezávislých hl'bkových meraní) týchto bodov
udáva tab. I.
Ako vyplýva z týchto výsledkov, ako aj ďalších po-

dobných vykonaných meraní, aj bez testovania význam-
nosti rozdielov L1V = v" - ~ je evidentné, že trigonome-
tricky určené výšky majú systematický posun vzhl'adom
na v" (ktoré považujeme za správne) a ktorý možno vy-
svetliť len vplyvom vertikálnej refrakcie, ako už bolo na
tieto okolnosti poukázané [6, 7, 13, 14].
Dá sa preto vo všeobecnosti a aj pre uvedený sposob

výškového určenia bodov objektov deklarovať, že
s vplyvom vertikálnej refrakcie je potrebné prakticky
počítať a tento vplyv vhodnou formou v spracovaní me-
raní zohl'adniť.

V ďalšom uvedieme určitý matematický sposob elimi-
nácie vplyvu vertikálnej zložky atmosferickej refrakcie.
Jeho podstata spočíva v tom, že pre uvažovaný priestor
príjmeme niektorý z matematických modelov refrakcie
[2, 3, 4], a tento zabudujeme do funkcionálneho modelu
spracovania (vyrovnania) siete. Výsledkom vyrovnania
sú potom odhady nielen určovaných výšok ale aj re-
frakčných uhlov, resp. koeficientov alebo len výšok, ak
postup spracovania vhodne upravíme.
Z jednotlivých matematických modelov refrakcie: K-

model, S-model, L-model, H-(Hradilkov) model [2,3]
budeme pre uvedený problem z hl'adiska uvažovať nej-
jednoduchšie modely, t.j. K-model, keď na každom bo-
de Bi a pre každú zámeru v príslušnom priestore sa bu-
de uvažovať rovnaký lokálny refrakčný koeficient k a
S-model, keď pre každé stanovisko B; (t.j. pre všetky zá-
mery na príslušnom stanovisku) sa bude uvažovať roz-
ny refrakčný koeficient ki• K-model je vo všeobecnosti
vhodnejší pre malý priestor, málo bodov Bi, keď mera-

nia vykonáme hneď za sebou a keď fyzikálne okolia bo-
dov B; sú približne homogenné. S-model lepšie može
vystihnúť skutočné časové a priestorové rozloženie re-
frakcie vobec a najma vtedy, keď s okolnosťami uvede-
nými u K-modelu nempžeme počítať.
Keď predpokladáme; že z bodov Bi budú "ykonané

merania len na body Pí. potom pre každú zámeru može-
me postaviť pri uvažovaní ~-modelu rovnicu (obr. 2)

V - J.r d cc(s (zij - Yi/2) _
j - ~i + ti +ij,,. '( )-

Stn- Zij - Yi;

cos {(z .. - v..) + y 12}
= V + (. + d.. 'J lIJ IJ

1 , 'J sin (zij - Yij) ,

kde centrický uhol Yij vieme podl'a známych vzťahov ur-
čiť [I]. Po úprave čitatel'a a zlomku plynie

V; = Vi + ti + dij {cotg (Z;; - Y;j) - sin (y;/2)}

a po dosadení zij = z!; + Pi (z!; - meraný zenitový uhol),
ako aj úprave máme .

V; = Vi + ti + ddcotg(zij - Yij) - sin (Yi/2)} -
dij

- Pi d' 2 (' ) •ra sm Zij - Yij

Po označení pseudomeraní

lij = g(dij, Zij, ... ) = ti + dij {cotg(zij - Yij) - sin(y;/2}

a koeficientov pri Pi

aij = di/radsin2(zij - Yij),

Rovnaké rovnice merania platia pri uvažovaní K-mo-
delu s tým rozdielom, že v každej rovnici (3) bude rov-
naká hodnota p.
Vychádzajúc z Gaussovho-Markovovho modelu rie-

šenia E(I) = A0, D(I) = (J"~a[, kde I je náhodný vektor
pseudomeraní, A je konfiguračná matica siete, 0 je vek-
tor hl'adaných parametrov, (J"~ je apriorny variačný fak-
tor a a[ je kofaktorová matica pseudomeraní, funkcio-
nálny model vyrovnania bude

v = Aď@ -: I
a odpovedajúci stochastický model

~[= o-Ja[, a[ = BaoB T.

Štruktúra matice A plynie z rovnic merania (rovníc
opráv) (3), ktoré s odhadmi sú

Vij= dV; + aijdpi - T;j (4)
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Body Pj

1 2 3 4 5

V;[m] 53,4502 53,8394 49,9997 50,2063 55,3282

V;,[m] 53,451 3 53,8384 49,9972 50,2086 55,3265

CI) LlV[mm] +1,1 -1,0 -2,5 +2,3 -1,7....:l .
l.1.l

Body B;Cl
O:; I 2 3

p[cc] 6,2 . 3,9 8,0

k 0,45 0,33 0,71

Body Pj

I 2 3 4 5

V;[m] 53,449 I 55,8368 49,999 O 50,2067 55,329 I

::.: V;,[m] 53,451 3 53,8384 49,9972 50,2086 55,3265
....:l
l.1.l

LlV[mm] +2,2 +1,6 -1,8 +1,9 -2,6Cl
O:; Body B;

1 2 3

p[cc] ... 10,2 10,1 10,1

k 0,78 0,95 0,67

Body Pj

I 2 3

V;[m] 71,8596 71,7853 70,093 3

V;,[m] 71,8587 71,788 I 70,0954

CI) . LlV[mm] -0,9 +2,8 +2,1....:l
l.1.l
Cl Body B;
O:; I 2

P [cc] 5,2 7,1

k 0,67 0,78

Body Pj

I 2 3

V;[m] 71,860 O 71,7899 70,092 5

~ V;,[m] 71,8587 71,788 I 70,0954
....:l
l.1.l

LlV[mm] -2,1 -1,8 +2,9Cl
O:; Body B;

I 2

P [cc] 7,7 7,7

k 0,81 0,74

a štruktúra vektorov T, ď@ z relácii

T;j = lij - (J.j0 + a;po - ~) = l;j - l;~,

@=@o+ď@=[YO]+[dY]epo dp

so známymi priblížnymi hodnotami yo, pO príslušných
veličin a kde 00 je matica kofaktorov meraných veličin

(d, z'). Matica B = (~~)o= (a~~))o je prenosová

matica vplyvu variancií meraných veličin na pseudome-
rania la eT = [I, I ... I].

dáva odhady výšok d~Yresp. Vbodov Pj, ktoré nezahr-
ňajú vo svojich hodnotách vplyv refrakcie, ako aj odha-
dy refrakčných uhlov p na jednotlivých stanoviskách
D;. Kovariančná matica vektora odhadov

Oe = (AT(BOoBT)-IA)-1 (6)

na hlavnej diagonále obsahuje kofaktory odhadov Vj
a tJi s ktorými príslušné variancie budú

A 2 _ A 2 Q A 2 _ A 2Q A 2 _ T<O- I /(Tv; - (To V;, (Tp; - (To p" (To - V I V v-u.
V prípade, ak odhadovací postup sa bude realizovať

s K::.refrakčnjm modelom, rovnice opr~v (4) ~udú Xj =
= d J-j + aijdp - lij a vektor odhadov d@ = [d Ye TdpV.
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Na overenie uvedených procedúr určenia vyrovnaných
výšok ("zbavených" vplyvu refrakcie) a určenia prísluš-
ných refrakčných uhlov (resp. lokálnych refrakčných
koeficientov k), ako aj na získanie určitého obrazu
o vhodnosti použitia K-modelu a S-modelu použili sme
merania na uvedených dvoch lokalitách A, B. Dosia-
hnuté výsledky sú v tab. 2 a 3. Z numerických hodnot
pre lokalitu A vyplýva, že vertikálna refrakcia ovp)yv-
ňuje aj pomerne krátke, prípadne strmé zámery pri ur-
čovaní výšok stavebných objektov a konštrukcií v prí-
slušných prostrediach. Ukazuje to jednoznaéne vel'kosť
elementov vektora I'!. V z tab. I a z tab. 2, 3. Ďalej výraz
(I'!.VTI'!.V), = 16,64 pre model S určený z výškových ne-
zhod I'!.V (medzi výškami V;, určenými niveláciou -
hÍbkovým meraním, ktoré v daných prípadoch vo vzťa-
hu k V; možno v istom zmysle považovať za skutočné
a vyrovnanými trigonometrickými výškami V;) je men-
ší ako (I'!.VTI'!.V)K = 21,01 pre model K, čo može sved-
čiť o lepších výsledkoch dosiahnutých s modelom S.
Podobná situácia je aj na B lokalite: {(I'!.VTI'!.V)s =
= 13,06} < {(I'!.V7~V)K = 16,06}. Ďalej pre hodnoty,
resp. príslušné refrakčné koefienty k sa ukazuje, že tieto
dosahujú podstatne vyššie kladné hodnoty v daných
prostrediach a pri meraní vo variabilnom dennom ob-
dobí, ako je štandardná hodnota k = 0,13.

Empirické overovania vplyvu vertikálnej refrakcie na
merania, které sa konajú na roznych staveniskách s cie-
l'om trigonometrického určenia výšok bodov na objek-
toch a konštrukciách pri ich realizácii ukazujú, že tento
vplyv je kladný a nie zanedbatel'ný. Na elimináciu to-
hoto vplyvu sa odporúča použiť vhodný postup spraco-
vania takých sietí so zohl'adnením matematického re-
frakčného modelu K a S. Pre rozhodnutie, ktorý model
použiť, by bolo potrebné mať k dispozícii viičší počet
elementov vo vektoroch I'!.VK, I'!.Vs, aby sa o otázke
mohlo rigoróznejšie rozhodnúť výškovými kongruen-
čnými testami, v podstate na základe posúdenia stred-
ného výškového nesúladu pri oboch modeloch.
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Do redakcie došlo: 19. II. 1990
Lektoroval:

Prof. Ing. dr. Ludvík Hradilek, DrSc.,
Praha

V Národním technickém museu v Praze byla v době od 5. břez-
na do 7. dubna 1991 uspořádána výstava Město a topografie.
Exponáty prezentovaly výsledky desetiletého úsilí katedry pro
návrhy a památkovou péči Technické university v Mnichově.
Znázorňovaly graficky vztah růstu města k topografickému re-
liéfu.
Na padesáti vybraných evropských městech byla ve výškopi-

sných vrstevnicových plánech zakreslena zástavba v časovém
rozpětí zhruba jednoho a půl století. Každé město bylo znázor-
něno třemi plány. První - krajinný plán jen s vrstevnicemi po
5 m. Druhý - plán zástavby v době založení katastru. Třetí -
současná zástavba. To vše v jednotném měřítku I : 10000
a pouze v černobílém provedení. Doplňkem každé grafiky byly
fotografie starých vedut a předtvším letecké snímky. Mezi
městy se ocitla i Praha se stavy zástavby roku 1816 a 1987.
Velkou pozorngst poutal rozměrný model Prahy, výsledek

desetileté práce Utvaru hlavního architekta hl. města Prahy.
Miniaturní Praha vyhotovená s velkou precizností v měřítku
I : 10000 zabírá plochu 14,5ml. Na severu ohraničující model
Letenské sady, na jihu Palác kultury. Na východě sahá k 01-
šanským hřbitovům, na západě ke Strahovskému stadiónu.
V podstatě je plastickým modelem znázorněna hustá zástavba
vnitřní Prahy.
Model Prahy Antonína Langweila z let 1826 až 1833 se doč-

kal svého pokračovatele. L~ngweilův model je však větší -
58 ml. Oba modely, zvláště Utvaru hlavního architekta se nabí-
zí k využití při řešení řady úloh. Současným modelem Prahy
I : 10000 se mohou inspirovat jak kartografové, tak geodeti.
Před vstupem do vlastní expozice byly vystaveny z fondu

NTM plány Prahy či jejich částí. Nejstarším byl plán jejího
obléhání Švédy zhotovený 26. 7. 1648. Následoval plán z roku
1757 a jako poslední byl plán z roku 1882. Dále vystavilo
NTM plány měst: Řím 1821, KostniCe 1826 včetně jejího pa-
noramatického plánu z let 1548-1633, reprodukovaného v ro-
ce 1847, Karlovy Vary 1817, okolí Pardubic 1770 a souboi
plánů českých měst vydaný Fr. Řivnáčem roku 1882.
Vkusná a názorná výstava byla uspořádana Technickou uni-

versitou v Mnichově, katedrou pro návrhy a památkovou péči,
Bavorským ministerstvem vnitra, Útvarem hlavního architekta
hlavního města: Prahy a Národním technickým museem v Pra-
ze. Záštitu nad výstavou převzal kancléř Karel Schwarzenberg.

Doc. Ing. Vladimir Kraus. CSc ..
Praha
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Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Činnost a postavení civilních
geometrů v létech 1918-1945

1. Civilní geometři - významná složka československých
zeměměřičů

Civilní geometři tvořili jednu ze tří, kategorií stavu úředně
zmocněných civilních techniků, ktery.v Rakousku-Uhersku byl
konstituován nařízením státního mlmsterstva Č.268 z I I. pro-
since 1860. Dalšími kategoriemi byli inženýři stavební pro
všechny stavební obory a architekti.
Nařízením ze dne 7. května 1913 Č.77 ř. z. byli civilní techni-

ci roztříděni do devíti kategorií, v ČSR pak doplňujícím naří-
zením z 9. února 1934 Č. 38 Sb. z. z. n. na celkový počet dva-
nácti kategorií svobodných povolání inženýrských (mezi nimi
civilní geometři). ." _ . .
Oprávnění užívat stavovsky tItul mzenyr (Ing.) bylo da?o y ~

I císařského nařízení Č. 130 ř. z. ze 14.3. 1917. Pro zlskam
oprávnění civilního geo~~tr3: byl? t!eb~ vy~onat státní. z~ouš-
ky na oddělení zeměměnckeho. mzenyrstvI na vysoke .sk~le
technické a po předepsané praxI, kterou p~tvrz~val~ !n~e?y~-
ská komora, podrobit se zkoušce k dosaže~l1 opravnem clvllm-
ho geometra u Zemského úřadu, dále ~Iožlt slIb podle dekre~~
státního presidenta ze dne 8.3. 1940 ČIS.83 Sb. z. a n. a S~OZlt
přísahu podle § 12 nařízení státního min. č. 268 z I I. prosmce
1860. Postup pro získání oprávnění civilního geometra byl
zjednodušen u úředníků měř. služby ~tá~ni. ". '.'
Oprávnění civilního geometra mohlI zlskat I IIlzenyn staveb-

ní, pokud absolvovali přednášky a cvičení z nižší a vyšší geo-
dézie.
Civilní geometři působili prakticky ve všech okresních měs-

tech a podileli se jako odborníci v činnosti samosprávných in-
stitucí městských a okresních.
Byli oprávněni provádět veškeré zeměměřické práce spojené

s úpravou pozemkové držby, práce při scelování pozemků, po-
kud jim podle platných předpisů příslušely, vyměřování ve.vo~
dorovném a svislém směru, vyhotovovat plány polohoplsne
a výškopisné, plány na rozdělení a ohraničení pozemků, vyty-
čení a omezníkování hranic, měření výšek a dále provádět kar-
tografické a fotogrammetrické práce a plány.

K hájení stavovských zájmů založili čeští zeměměřiči dne
8.12. 1912 Spolek českých zeměměřičů". Měl 332 členů, z to-
ho bylo 80"éivilních geometrů, 58 jejich asistentů, 65 eviden-
čních geometrů, 39 evidenčních elévů, 16 agrárních geometrů,
44 geometrů v samosprávě, u státních drah a v různých služ-
bách a 30 posluchačů vysoké školy. Civilní geometři tvořili
přes 41 % všech členů spolku.. o 00' o ••••

Vedle členství ve Spolku českych zememenču bylI clVllm ge-
ometři organizováni v "Jednotě úředně autorizovaných civil-
ních geometrů v Praze", která vznikla v r. 1918. V roce 1928
měla 192 a v r. 1929 již 200 činných členů.
Z hlediska stavovského byli všichni civilní technici i jejich

asistenti sdruženi v Inženýrské komoře, která byla zřízena již
za Rakousko-Uherska zákonem z 2. I. 1913 č. 3 ř. z. (na Mora-
vě nař. min. veř. prací ze 14.5. 1913 Č.34 ř. z., ve Slezsku nař.
min. veř. prací z 23.7. 1913 č. 148 ř. z. a v Čechách nař. min.
veř. prací ze 7. I. 1914 Č.5 ř. z.).
Po první světové válce byla v ČSR zřízena Inž. komora vlád-

ním nařízením Č. 185 Sb. z. a n. z 18. 3. 1920. Měla sekce v Pra-
ze, Brně a Bratislavě.
Inž. komora měla k 31. 7. 1921 celkem 987 členů, civilní geo-

metři tvořili plných 30 % všech členů. V roce 1927 bylo na úze-
mí ČSR činno 529-iIfedněautonzovan-ých civ. geom-etrů, z to-
ho v Čechách 316 na Moravě a Slezsku 146, na Slovensku
a Podkarpatské R~si 67, což v celku představovalo více jak
42 % všech civilních techniků.
Údaje o počtech úřed. aut. civ. geometrů jsou zajímavé ve

srovnání s celkovými počty všech zeměměřičů v ČSR. Podle
údajů uveřejněných v Zeměměřickém ,,:ěstníku pracovalI?
v-ČSR v roce 1918 více než 1000 zeměměřIčů, v roce 1934 aSI

Ing. Frantiiek fálek,
Ing. Jaroslav Křížek,
Ing. Frantiiek Rys,
Ing. Jan Zámečník,

Praha

1600 a v roce 1938 již I 730 pracovníků. Po odstoupení tzv.
Sudet zůstalo v Protektorátě Čechy a Morava celkem I 243 ze-
měměřičů, z nich bylo 254 úř. opr. civilních geometrů a 82 je-
jich asistentů, tedy 27 % ze všech zeměměřičů. Ve státní službě
jich pracovalo 823 (66 %), v samosprávě 66 (5 %) a na vyso-
kých školách 18 (asi 2 %). . o o • ••••

Inženýrská komora zastupovala uredne autonzovane clvllm
techniky při hájení jejich zájmů a k ochraně jejich stavovské
cti. Civilni technici podléhali disciplinárně Inženýrské komo-
ře, která byla také garantem ceníků praCÍ civ. techniků a vydá-
vala seznamy členů IK.

2. Vysokoškolské vzdělání, odborné časopisy

Ačkoliv zeměměřiči byli jednou z nejstarších kategorií úředně
zmocněných civilních techniků, měli plných 30 let jen dvouleté
vysokoškolské vzdělání (dvouletý učební zeměměřický běh),
které bylo zahájeno na Vysoké škole technické v Praze ve stu-
dijním roce 1896-97 s jednou státní zkouškou. Ve studijním
roce 1900-190 I b~1 zřízen čt~řsemestrový učební běh p'ro z~:
měměřiče také na Ceské techmce v Brně. Po mnoha bOJlch pn
různých př.íležitostech a po usilovné práci bylo konečně,
s ohledem na stále vyšší nároky společnosti na zeměměřické
práce, ve studijním roce 1926-27 zavedeno .tříleté oddě.Iení
zeměměřického inženýrství se dvěma státními zkouškami na
Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysoké škole
technické (české i německé) v Brně. Na Slovensku bylo zaháje-
no tříleté studium od r. 1937 na Vysoké škole technické Dr. M.
R. Štefánika v Košicích a čtyřleté studium od r. 1940-41
v Bratislavě.
Návrh na čtyřleté zeměměř. studium v českých zemích byl

schválen až 12. dubna 1946, kdy lidově demokratický stát
správně ocenil potřeby zeměměřičů a jejich význam pro národ-
ní hospodářství.
S ohledem na těžce a dlouho se prosazující potřeby prodlou-

žení studia nutno ocenit zásluhu Spolku českých zeměměřičů,
který zajistil vydávání odborného časopisu, který od r. 1913 až
do r. 1939 měl název Zeměměřický věstník, od r. 1940-1950
Zeměměřický obzor (s přílohou Věstník SIA). Oba časopisy
přinášely články odborné, zprávy spolkové a osobní, přehledy
odborné literatury domácí i zahraniční, informace o nových
zákonech a předpisech, o významných zeměměřických pra-
cích, o nové geodetické měřicí technice, o počtech a roz~ístěn!
zeměměřičů v ČSR, o odborném školství, ale hlavně zaJlmave
články z praxe. V odborné náplni převládaly články vysokl?-
školských profesorů (Petřík, Ryšavý, Potužák, Semerád, Kladi-
vo, Tichý, Klima, Kounovský, Fiala a další), dále odborníků z.e
státní zeměměřické služby (Křovák, Mašek, Mandys, Císar,
Rykr, Falta, Krčmář a jiní). Autory mnohých článků z p!axe
byli i civilní geometři (Faltus, Prokeš, Svoboda, Peňáz, FlIku-
ka, Janč a další).

3. Činnost civilních geometrů

Sestávala ze dvou skupin prací:
a) Úkony spojené s vedením pozemkového katastru,
b) Úkony prováděné podle předpisů stavebních úřadů.
Zpočátku neexistovala přesná hranice mezi těmito skupina-

mi prací. Teprve vydání zákona o pozemkovém katastru a jeho
vedení č. 177/1927 Sb. z. a n. z 16. 12. 1927 (katastrální zákon)
a prováděcích vyhlášek, stavebních řádů a dalších zákonů
upřesnilo a vymezilo náplň skupin prací.
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Vydaná nařízení stanovila, kdo je ke kterým pracem opráv-
něn a určovala také rozsah oprávnění (druhy prací) pro jednot-
livé kategorie civilních techniků.
Do skupiny a) patřilo provádění měř. prací pro zajištění po-

zemkovédržby, dělení pozemků, vyhotovování geometrických
(polohových) plánů, zaměřování změn předmětů měření, úpra-
va a vytyčování držebnostních hranic, komasace a arondace
pozemků, spolupráce při pozemkové a lesní reformě (práce
pro Státní pozemkový úřad), provádění dlouhodobých pachtů,
přídělů konfiskované půdy, zaměřování silnic, regulovaných
vodních toků a také působnost soudnich znalců.
Na práce této skupiny se dlouhodobě omezovala většinl! ci-

vilních geometrů. Odpovídalo to ustanovením zákona
č. 177/1927 Sb., že změny předmětů měření, opravy nepřes-
no.stí a chyb v obsahu mapy, děleni parcel a vyznačování vlast-
nických hranic mohou být prováděny ve veřejných knihách
a v pozemkovém katastru jen na podkladě měřických prací vy-
konaných kat. měř. úřadem nebo civilním geometrem podle
nařízení min. veř. prací Č. 77/1913 ř. z. o civilních technicích,
nebo oprávněným zeměměřičem podle vlád. naříz. Č. 148/1922
Sb. z. a n. a Č. 6511930 Sb. z. a n. o oprávněných zeměměřičích
v zemi Slovenské a Podkarpatoruské. Vyhotovování geometric-
kých (polohopisných) plánů před r. 1928 upravovalo v českých
zemích nařízení min. práva financí Č. 149/1890 ř. z. a na Slo-
vensku vI. nař. Č. 148/1922 Sb. z. a n.
Do seznamu soudních znalců mohli být civilní geometři za-

pisováni podle výn. min. spravedlnosti z r. 1932, který výběr
usměrňoval takto: měly jimi být osoby oprávněné vyhotovovat
geometrické (polohopisné) plány, osoby jmenované ve vlád.
nař. Č. 64/1930 Sb. z. a n., tj. civilní geometři, oprávnění země-
měřiči a úředníci pozemkového katastru.
Do skupiny b) patřilo vyhotovování polohových plánů měst

a obcí, plány regulační a parcelační, plány závodů, vytyčování
regulačních čar a staveb, nová měření obcí v měřítkách
I : I 000, I : 500 zadávaná ministerstvem financí, měření pro
těžbu surovin (lomy a pískovny), zaměřování historických ob-
jektů, později i měření technologických zařízení, jeřábových
drah, rotačních pecí, valcovacích tratí, sledování sedání a zá-
klonů objektů vyžadující vysokou přesnost absolutní i ve vzá-
jemném vztahu jednotlivých součástí. Většinu těchto prací
možno považovat za počátky inženýrské (speciální) geodézie.
V Zeměměřickém věstníku i v Zeměměřickém obzoru z let

1925-1939 se setkáváme s ukázkami těchto prací i se zkuše-
nostmi při jejich provádění, např.: regulační a zastavovací
plán Brna (1927), Ziliny (1929), okoli Michalské věže v Brati-
slavě (1929), měření podzemních prostor na Moravě (1938), fo-
togrammetrické měření údolí Vltavy (1925), měření a vyhodno-
cování pohybů terénu v poddolovaných územích (1936) a dal-
ší. Z významnějších firem provádějících větší a náročnější prá-
ce možno uvést: Černý, Duchoslav, Fiirst, Nykodým, Beneš,
Prokeš, Peňáz, Faltus, Janč, Filkuka, Parchomenko, Seidl
a další.
Dále je třeba se zmínit také o pracích, které civilní geometři

prováděli v kooperacích s jinými oprávněnými civilními inže-
nýry (s architekty, stavebními, vodohospodářskými a kulturní-
mi, strojními, dopravními a zemědělskými inženýry).

I když materiál je zpracován pro léta 1918-1945, považujeme
za vhodné zmínit se o posledním období působení kategorie
úředně oprávněných civilních techniků, tedy i civilních geome-
trů. Zákon Č. 61/1951 Sb. z. a n. realizoval linii vytyčeno u IX.
sjezdem KSČ k potlačení soukromokapitalistického systému
a zrušil oprávněni civilních inženýrů i činnost Inženýrské ko-
mory.
Kanceláře úř. opr. civ. geometrů i jednotliví pracovníci po-

stupně přecházeli buď do družstva Geoplan se sídlem v Praze
s pobočkami v krajích, na Slovensku do nár. podniku Stavo-
projekt Bratislava, do komunálních podniků a ve značné míře
do projektových organizací, které byly organizovány jako stát-
ni ústavy pro projektování (př. Hydroprojekt, Energoprojekt,
Hutní projekt, Keramoprojekt, Spojprojekt, krajské Stavopro-
jekty a mnohé dalši). Část přešla i k investorským a do~avatel-
ským organizacim hospodářských ministerstev a podmků.

TERMINOLÓGIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

Problém "nepriehradných
priesvitov" -:- ilustrácia
terminologického modelovania

Naše doteraz vydané slovniky a iné terminologic~é normy
(najma zahrňujúce aj terminy z oblasti kartografickej polygra-
fie) sa nemóžu vyhnúť opisu materiál ov, ktorými prechádza
svetlo. Ide najma o nosiče obrazov na plastových (a či plastic-
kých?) a sklených materiáloch, ktoré vstupujú do procesov ko-
pirovania. .
Pri opise a definovani ich charakteristik a pracovných po-

stupov s nimi sa vyskytujú pojmy vymedzujúce stupeň intenzi-
ty prechodu svetla cez ne; ide najma o pojmy: priehl'adný,
priesvitný, priezračný. Pre opis daných situácií však móže pri-
chádzať do úvahy aj použitie ďalšich adjektiv známych z náš-
ho bežného jazyka, ako napr.: priepustný, priechodný a z cud-
zích používaných aj: transparentný, translucentný či translu-
minentný. Možno by sa našli aj ďalšie.
V. Kraus [I) oprávnene poukazuje na chyby a nedóslednost!

používania uvedených pojmov v heslách 983,1031,1061 (2). Aj
keď chyba v prvom z uvedených hesiel sa v slovenskej obdobe
(3) nevyskytuje (analogické heslo má tu Č. 817) a aj v ďalších
uvádzaných heslách je situácia·v slovenčine trochu odlišná
(prostupná předloha '* priestupná ... ), je potrebn~ si vzťahy
a hierarchiu týchto pojmov (pre potreby slovenskej kartogra-
fickej terminológie) usporiadať. Pokúsme sa o to metódou
"zhora-nadol" - od strešného pojmu k podrobnejším, podra-

de~Ý:iade so zvyklosťami nášho "civilného" jazyka prijmime
zásadu, že materiály, které v akomkol'vek rozsahu (p.ri-
rodzene v miere primeranej našim metódam uplatňovama)
prepúšťajú svetlo budeme nazývať priepustnými. Ak
takéto definovanie móžeme prijať, móžeme pristúpiť k vymed-
zeniu ďalších hierarchicky nižších (podradených) termínov.
Na tejto úrovni už potrebujeme rozlíšiť predlohy, ktorými pre-
chádza svetlo rózne (róznymi spósobmi, intenzitou a pod.).
Z vhodných disponibilných móžeme pou;:iť pojmy: "priehl'a~-
ný", pre materiály, ktorými prechádza svetlo bez rozptylu, pn-
amočiaro a - "priesvitný", pre materiály, ktoré síce svetlo
prepúšťajú, avšak pri jeho priechode nimi dochádza k jeho
rozptylu. Rovnako dobre je však možné ktorýkol'vek z uvede-
ných (zaradených) pojmov (vrátane strešného) nahradiť aj poj-
mom: priezračný a celú štruktúru preskupiť. (Pre iné, špecific-
ké potreby a relácie by bolo možné pojmy priehl'adný a prie-
svitný nahradiť aj pojmami: číry a matný). Opakom svetelne
priepustných materiálov by boli materiály svetelne nepriepu-
stné. (Tu potrebu podrobnejšieho členenia nateraz nepotrebu-
jeme.)

Navrhnuté pojmy a ich vzťahy si móžeme znázorniť praktic-
kou ilustráciou na obr. I:
V takejto schéme by (teoreticky) ne'!1ala z?stať žiad.~.a p.?~í-

cia neobsadená. Ak by sme potrebovah byť aj "svetovy moze-

malerjily neleln.
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me štandardizovať, že pre naše odborné potreby si stanovíme
cudzojazyčné synonymá:
- priehradný = translucentný,
- priesvitný = transparentný, .
pričom by však išlo výlučně iba o našu (odbornú) termmolo-
gickú konvenciu, pretože napr.: termín "transparentný" by
mohol byť celkom dobre synonýmom ktorémukorvek pojmu
z kategórie "priepustných" (pozri napr.: [~] a i.).. .
Je zrejmé, že terminologické modelovante vedle aj k odstra-

ňovaniu významovej mnohoznačnosti pojmov používaných
v bežnej komunikácii.
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Ing. Dušan Hrnčiar. CSc ..
Výskumný ústav geodétie
a kartografie v Bratislave

SPOLEtENSKO-ODBORNÁČiNNOST

Ustavující Valná hromada teské
komory inženýrů geodetů a karto-
grafů
V sobotu 23. března 1991 se sešlo v Domě kovoprůmyslu
v Praze 5 na Smíchově 349 geodetů a kartografů ná zasedání
ustavující Valné hromady Ceské komory inženýrů geodetů
a kartografů.
Zasedání a hlavní dokumenty jednání připravílo předsed-

nictvo Rady Českého svazu geodetů a kartografů spolu s něko-
lika dalšími aktivními členy svazu. Cílem zasedání ustavující
Valné hromady bylo zvolit představenstvo komory, předsedu,
místopředsedu a dozorčí rady a tím pro nejbližší jednoroční
volební období postupně zajistit funkci odborné samosprávné
organizace, která se hlásí stanovami, organizačním řádem, vo-
lebním řádem a svými orgány ke vzniku celostátní komory in-
ženýrů podle připravovaného zákona.
Ceská komora inženýrů geodetů a kartografů je registrována

u ministerstva vnitra ČR zatím v souladu se spolčovacím záko-
nem, neboť vzniku komory pogle Zákona Č. 46/1971 Sb. brání
současné stanovisko vedení ČUGK k návrhu Vyhlášky o auto-
raizacích a inženýrské komoře.
Stanoviska autora Vyhlášky (Ing. Sla~oj Kádner, CSc. - za

Český svaz geodetů a kartografů) a ČUGK byla předmětem
jednání ustavující Valné hromady. Rozporný stav názorů obou
stran řeší Dohoda komory s ČUGK, která byla nl! zasedání
projednána, odsouhlasena a podepsána předsedy ČUGK a ko-
mory.
Celé zasedání ustavující Valné hromady provázela aktivita

mnoha diskutujících. Některé názory. byly velmi rozporné,
přesto měla diskuse důstojný charakter a hlasování vždy pře-
svědčilo o tom, že velká většina přítomných účastníků měla
dostatečně jasnou představu o cestě, po které by v nejbližší do-
bě měla komora kráčet. A to je pro začátek činnosti komory
nemalá deviza. Většina účastníků také na místě předala závaz-
né přihlášky do komory a lze jen doufat, že po seznámení se
s níže uvedenými dokumenty bude příliv přihlášek pokračo-
vat.

Ing. Petr Polák.
Geodézie Praha. s. p.

Usnesení ustavující Valné hromady České komory inženýrů
geodetů a kartografů dne 23. 3. 1991:

Valná hromada
I. Schvaluje

změnu volebního období na I rok u orgánů komory
zvolených touto Valnou hromadou
průběh a výsledky voleb
výši rozpočtu na r. 1991
roční členský příspěvek ve výši 600 Kčs
Dohodu s Ceském úřadem geodetickým a kartografic-
kým (ČÚGK)

.2. Ukládá představenstvu
- shromáždit připomínky ke stanovám, volebnímu řádu

a organizačnímu řádu, posoudit je a připravit řádné
Valné hromadě stanovisko k nim, případně návrh na je-
jich změny
zřídit komise a sekretariát k řádné funkci komory a pl-
nit Dohodu s ČÚGK
připravit a svolat řádnou Valnou hromadu komory do
15.3. 1992

3. Ukládá členům komory
- vyplnit a zaslat na adresu Českého svazu geodetů a kar-

tografů přihlášku do komory a současně zaplatit člen-
ské příspěvky do 15. 5. 1991

Seminár ku geodetickým základom
v Bratislave

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín prof. Ing. Jána Kraj-
čího pedagóga Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave usporiadala Katedra geodetických základov Sta-
vebnej fakulty (SvF) SVŠT v Bratislave seminár "Perspektívy
výskumu a aplikácie geodetickej astronómie a kozmickej geodé-
zie v ČSFR". Seminár sa konal dňa 24. I. 1991 v priestoroch
SvF za prítomnosti asi 50 účastníkov z vysokých škól, výskum-
ných ústavo v, podnikov i vedení rezortov. Referáty boli rozde-
lené do dvoch programových blokov:
I. Výskum v geodetickej astronómii a kozmickej geodézii. Tej-

to problematike boli venované nasledujúce referáty: Melicher,
J.: Osobnosť prof. Ing. Jána Krajčího v pedagogickej a vedec·
kovýskumnej činnosti; Kostelecký, J.: Kozmické metódy -
svetový trend a naše možnosti; Vondrák, J.: Príprava novej re-
dukcie astronomických pozorovaní parametrov zemskej rotá-
cie v systéme katalógu HIPPARCOS; Pešek, I.: Určenie defor-
mácie almukantaratu a opráv súradníc hviezd z meraní cir-
kumzenitálom; Hampl, J.: Mikroklima observatória a metóda
rovnakých výšok; Hefty, J.: Mutácia a slapové variácie rotácie
Zeme v pozorovaniach rádiointerferometrie s vermi dlhými zá-
kladnicami.
II. Geodetické základy. Na túto problematiku boli orientova-

né referáty: Karský, G.: Dynamické poňatie geodetických zá-
kladov; Zajíček, L.: Astronomické observácie v Čs. astro no-
micko-geodetickej sieti; Kabeláč, J.-Massad, S.: Budovanie
geodetických základov pomocou kozmických metód; Raděj,
K.-Dušátko, D.: Príprava projektu mode~nizácie a rozvoj a
čs. geodetických základov; Leitmann, E.: Dlžkové deformácie
JTSK určené dopplerovskými meraniami; Mojzeš, M.: Lokál-
ny kvázigeoid v oblasti Bratislavy.
V diskusii k predneseným referátom sa zásadne zhodli názo-

ry na nevyhnutnosť a smery zdokonarovania a rozvoj a našich
geodetických základov. Konštatovala sa naliehavá potreba
urýchleného obstarania niekoľkých súprav prijímačov globál-
neho systému určovania polohy (GPS). Konania v tomto sme-
re sú už rozbehnuté. Využitie GPS v geodetických základoch
a v geodynamickom výskume si vyžiada vyriešenie niektorých
teoretických, technických, personálnych ale aj organizačných
otázok. Okrem odborného prinosu nie je bez zaujímavosti ani
ekonomická efektívnosť metódy GPS, ktofÚ móžeme i1ustrovať
na niekoľkých prikladoch:
I. Na výskum vertikálnej zložky rec~ntných pohybov metódou
zvlášť presnej nivelácie je pre dlžku nivelovaných ťahov
3 224 km a 5 čiat potreba 5 rokov na terénne práce a I rok na:
spracovanie údajov. Metódou GPS sa terénne práce vykonajú
cca za 6 mesiacov a kancelárske za 1-2 mesiace.
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2. Na výskum horizontálnej zložky metódou trilaterácie sú
v lokálnej sieti 30bodov potrebné pre jednu čatu 3-4 mesiace
na terénne práce a 2-3 mesiace na spracovanie údajov. Metó-
dou GPS sa vykonanie terénnych prác skráti na 2-3 dni
a kancelárskych na I deň. .
3. Časová úspora na meraní dlžok metódou GPS oproti dial'-
komermi v závislosti od ich vel'kosti je 88 ",(0-92 % u kategórie
robot níkov a 25 %-83 % u technikovo Dlžky nad 40 km ani
nie sú v podmienkach ČSFR dial'komermi meratel'né. Navyše
odpadá potreba odstraňovania lesných porastov a prekážok
v zámerách. Ak predpokladáme, že v zalesnenej čas ti územia
SR sa nachádza približně 4160 bodov, ~u ktorým sa odstraňu-
jú lesné porasty na orientačné body v dlžke priesekov priemer-
ne 100 m, dospejeme k nákladom 32 mil. Kčs, ktoré by sa uše-
trili pri použití GPS. K efektívnosti je potřebné pripočítať aj
ochranu životného prostredia a zamedzenie škod, ktorých výš-
ka závisí od druhu porastu a bonity pody.
4. Na určenie pevného bodu podrobného polohového bodové-
ho pol'a klasickou metódou je potreba 14 hodín technika na te-
rénne práce a 3 hodiny na kancelárske práce. Pri použiti GPS
sa to zredukuje na 4 a I hodinu. Efektívnosť je výrazná hlavne
v extraviláne.
Diskusia ukázala, že pracovníci geodetických základov sú

v podstate dobre informovaní o možnosti ach využiti a GPS. Je
však možné, že si dosť dobre neuvedomujú jeho šíršie využitie
pri vel'mi aktuálnych geodetických prácach iného druhu. Na-
pr. pri obnove hranic pozemkov v teréne podl'a evidenčného
stavu v starých katastrálnych operátoch. Tu by asi bola potre-
ba formulácie problému príslušnými odborníkmi a spoločné
hl'adanie optimálneho riešenia. Systém, ktorý je schopný po-
skytovat' "milimetre" bez nákladného budovania či obnovy po-
drobných bodových polí, stojí za pozornost'.
Prednesené referáty budú vydané v zborníku zo seminára.

Záujemci o praktické využitie astronomických metód a GPS sa
možu navyše kontaktovat' s rezortnými výskumnými ústavmi
v Bratíslave a Zdibách, ďalej so Zeměměřickým ústavem
v Prahe a so SvF v Bratislave a Prahe.

Ing. Štefan Priam. CSc ..
Výskumný ústav geodézie

a kartografie v Bratislave.
Ing. Georgij Karský. CSc ..

Výzkumný ústav geodetick.ý. topografický
a kartografický ve Zdibech

Klub přátel Národního technického
muzea

Klub přátel Národního technického muzea existuje od roku
1976 v takové podobě, v jaké do začátku dubna tohoto roku
měl své stanovy. Jeho činnost je bohatá a nespočívá jen v pořá-
dání odborných konferencí, přednášek a v publikační činnosti,
ale též v další nenápadné, leč pro muzeum velmi prospěšné
práci. V našem časopíse jsme několikrát informovalí o praví-
delných konferencích sekce geodezie a kartografie tohoto klu-
bu.
O další činnosti klubu hovořil na dubnové valné hromadě

jeho předseda akademik Jaroslav Němec. Ředitel muzea Ing.
1. Janoušek, CSc., členům klubu nastínil budoucnost organiza-
ce, ke které jsou členové klubu v přátelském vztahu: "Muzea
změnila svou filosofii a tato skutečnost se promítne i do čin-
nosti NTM. Technika je nepopiratelně součástí života a navíc
v současné době lze těžko rozlišit, kde začíná a končí jedno
technické odvětví. Obory se totiž vzájemně prolínají. Techniku
chce nyní muzeum prezentovat nově v souvislosti s časem
a přístupnějí pro mládež".
NTN je spojeno s odvětvím geodezie a kartografiepevněji

než se zdá, nejenom prací sekce v klubu přátel, exponáty geo-
detických přístrojů a sbírkou kartografických děl, ale i základy
jedné budovy. V částí muzejní budovy jsou dnes v pronájmu
dokonce čtyři resortní organizace. I o tom se na valné hroma-
dě hovořilo. Pracovníci muzea si představují své nové záměry
uskutečnit již brzy, právě v místech,kde dosud pracují pracov-
níci Kartografie Praha, Zeměměřického ústavu, Geodezie Pra-
ha a GKS pro Středočeský kraj a hl. město Prahu. Tato část

budovy by měla být v budoucnu rozdělena skleněnou stěnou,
která by výstavní prostory dělila od rozhlasových a televizních
studií. V plánu je rovněž výstavba dalších objektů na Letné.

Ke zlepšení spolupráce s veřejností má napomoci nově ori-
entovaný klub přátel NTM, který má od dubna nové stanovy,
nového předsedu RNDr. Jiřiho Grygara, CSc. a šest čestných
členů. Je významné, že jedním z nich je Doc. Emanuel Pro-
cházka, dlouholetý bývalý předseda sekce geodézie a kartogra-
fie klubu a vysokoškolský pedagog mi stavební fakultě ČVUT.

Ing. Petr Skála.
ČÚGK

Seminár O fotogrametrických
meracích systémoch a ich využití

Spoločnost' pre fotogrametriu a dial'kový prieskum Zeme (DPZ)
v ČSFR usporiada v dňoch 4. a 5. septembra 1991 v priesto-
roch Domu techniky, Skultétyho ulica I v Bratislave (miest-
no st' 113) celoštátny seminár s medzinárodnou účasťou na
tému "Fotogrametrické meracie systémy a ich využitie." Semi-
nár bude spojený s výstavou, na ktorej sa zúčastnia zahraničné
firmy.

Program seminára bude zameraný na tento hlavný okruh
otázok:

získavanie obrazových údajov štandardnými a neštandard-
nými metódamí,
vizuálne meracie systémy pre fotogrametrické aplikácie,
metódy a technologické postupy spracovania obrazových
údajov,
fotogrametria a spracovanie obrazu v experimentálnom
výskume.
Seminár si kladie za ciel' výmenu odborných poznatkov

a praktických skúseností z aplikácií fotogrametrických metód,
metód spracovania obrazu, a metód DPZ v oblastiach:

architektonickej fotogrametrie (pozri obr. I),
pri zameriavaní stavebných konštrukcií,
v archeológii,
v baníctve a pri geotechnických prácach,
v strojárstve,
v iných aplikáciách (napr. kriminalistika, medicína).
Odborným garantom seminára je doc. Ing. Jozef Čer-

ňanský, CSc., z Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.
Bližšie informácie možno získat' u organizačnej garan-

tky seminára Ing. Dobromily Rolincovej, Krajská sprá-
va geodézie a kartografie, Partizánska cesta 11,97422
Banská Bystrica (telefón 088/44445).

Ing. Michaela Ragalová.
Správa geodézie a kartografie

v Bratislave

1991/145



Geodetický a kartografický obzor
146 ročnik 37/79, 1991, čislo 7

BRUNNER, F. K.: Atmospheric Effects on Geodetic Space
Measuremens (Vlivy atmosféry na prostorová geodetická měře-
ní). School of Surveying - University of New South Wales,
Kensington 1988. 113 s.

I moderní geodetické metody mají limitovánu přesnost výsled-
ků prostředím, kterým prochází měřický paprsek. V současno-
sti jde o dvě metody, které jsou v popředí zájmu, a to o měření
velmi dlouhých interferometrických základen (VLBI) a o glo-
bální posiční systém (GPS). Na průchod mikrovlnného elek-
tromagnetického záření obalem Země mají rozhodující vliv
dvě vrstvy, neutrálni atmosféra a ionosféra. Prof. Brunnerem
sestavená monografie nám umožňuje pomocí sedmi přispěvků
od různých autorů zjistit, o jak závažný vliv jde. Jaké jsou od-
hady přesnosti tak, aby se uživatel, hlavně metody GPS, mohl
orientovat, popř. uchránit od možných chyb.

V první úvodní části, která je sestavena F. K. Brunnerem,
napovídá název ..Atmosférické vlivy na prostorová geodetická
měření - situační zpráva", že jde o přehled a podrobný popis
současného stavu znalostí v dané problematice mezi r. 1983
a rokem vydání, podepřený odkazem na 46 prací různých au-
torů zabývajících se tímto vědním oborem.

\. Baueršíma s kolektivem autorů sledují v následujícím pří-
spěvku ..Atmosférickou refrakci a další důležité systematické
chyby při měřeni nosné vlny v GPS". Rozdělují vlivy troposféry
a ionosféry do dvou tříd. V prvé jsou ty, které produkují chyby
ve výšce stanice a v druhé ty, jež deformují chybu v její poloze,
nazvanou chybou m'::řítka. V přehledu možných chyb metody
GPS je uvedena i tabulka jejich velikostí, např. i systematický
vliv ve špatném určení použité hodnoty GM fixovaných stanic
a drah družic. To je ukázáno na příkladu pro hodnotu WGS-
72 (GM7~ = 398.6008.1012) změněnou na WGS-84
(GMs4 = 398.60044.1012).

P. Shi ve svém článku ..Atmosférická refrakce ve výsledcích
GPSfázově d(ferenciálních měření", dokazuje na jednoduchém
modelu, že pro základny kratší než 10 km není nutné měřit me-
teorologické podmínky příliš často, hlavně pro úsporu výpo-
četního času. Teprve pro dlouhé základny a pro velmi přesná
měření, musíme vzít v úvahu přesnější matematické a fysikální
modely. Jestliže při měření metodou GPS budou přidána ještě
meteorologická data měřená podél dráhy paprsku a bude za-
jištěno, že chyby např. v určení času, elementech dráhy družic
atd., jsou změřeny s přesností řádově I. 10-8, pak získaná
přesnost (1,0 - 2,0). 10-8 pro délky větší než 1000 km, bude
srovnatelná s výsledky VLBI a SLR (Sattelite Laser Ranging)
- nejpřesnějších metod známých geodetům.

Návrh ..Mikrovlnná radiometrie pro určování délky radiové
dráhy procházjící troposférou", podávají D. C. Hogg a J. B. Sni-
der. Je známo, že refrakční index pro šíření radiových vln
v troposféře nejvíce ovlivňuje obsah vodních par, které má
spolehlivě změřit dvou kanálový mikrovlnný radiometr na vl-
nových délkách okolo I a 1,4 cm. Je provedena i nezávislá ka-
librace přístroje pomocí balonových radiosond.

K. Kaniuth prohlubuje svá předchozí studia příspěvkem
..Lokální modelování změn délky v důsledku vlhkosti troposféry".
Pomocí vypuštěných 270 radiosond v pětiletém intervalu, je
zjišťována výška troposféry a popsána jako jednoduchá funk-
ce, kolísající mezi 11,3 až 13 km nad zemským povrchem s roč-
ní a půlroční periodou. Obstaráme-Ii si při měření dostatečný
počet údajů z radíosond pro vymodelování lokální atmosféry,
můžeme získat zlepšení výsledků až o několik centimetrů. Mo-
del vlivu atmosféry je vyjádřen jako funkce meteorologických
dat, teploty a teploty rosného bodu, určovaných ale na po-
vrchu.

Příspěvek autorů R. Leitingera a E. Putze má název ..Jono-
sférické refrakční chyby a pozorované veličiny". Zvyšování poža-
dované přesnosti pří geodetických observacích, kdy měřický
paprsek prochází přes ionosférické vrstvy si vyžaduje důklad-
nější rozbor chyb. Nejprve to znamená zlepšít znalost o rozdě-
lení elektronů v íonosféře a za druhé znát pro budoucí měření
u všech určujících parametrů jejich korekce a z toho vyplývají-
cí závěry pro zajíštění přesností.
..Modelování ionosféry pro VLHr je název zařazeného po-

sledního příspěvku od G. Petita. Popisuje experiment GRIG-2
realizovaný v červnu a červenci 1985 na pěti stanicích rozmí-
stěných v Evropě, Jížní Americe a Africe. Vzhledem k relativ-

ně nízké použité frekvenci a také tomu, že nemohl být použit
záznam ve dvojitém vlnovém pásmu, jsou výsledky sílně závis-
lé na vybraném ionosférickém modelu. Pomocí simultánního
dvoufrekvenčního záznamu NNSS Dopplerových signáru sy-
stému satelitů TRANSIT je určen model ionosféry a ten použit
na jednofrekvenční měření VLB\. Tímto postupem byla po-
měrně snadno dosažena požadovaná přesnost určení vzdále-
nosti I dm.

Cílem monografie a tím i recenze, je upozornit uživatele mo-
derních metod, že existují velice silné atmosférické vlivy, které
určují přesnost získaných výsledků. Lze ale, pokud o nich ví-
me, vhodným pozorováním, popř. získáním dalších údajů, po-
tlačit a omezit jejich systematický vliv. Myslím, že by ji měli
poznat ti, kteří s metodou GPS přijdou v současné době do
styku, neboť nejen dle mého úsudku, je próf. F. K. Brunner
člověk, který má o atmosférických vlivech na geodetická pro-
storová měření asi vůbec největší přehled. Jeho úvodní referát,
vybrané příspěvky a vlastně i celková životní práce tomu plně
nasvědčuje. Monografii si může případný zájemce zapůjčit
v knihovně katedry vyšší geodézie FSv ČVUT.

Ing. Jan Hampl.
Observatoř astronomie

FSv ČVUT v Praze

ČSN 73 0270 Přesnost geometríckých parametrů ve výstavbě.
Kontrola pozemních stavebních objektů.

Dnem I. 6. 1991 nabyla účinnosti nová ČSN 730270, vzniklá
revizí ČSN 732150 z r. 1979. Tím byla i tato část kontrolních
měření geometrie stavebních objektů začleněna jak číslem tak
názvem normy do souboru ČSN pro geometrickou přesnost
staveb.

Hlavní změny ve srovnání s předcházející ČSN představují
vypuštění názvosloví, které je nyní z větší části v ČSN 73 0202
a bude v připravované ČSN 730201, zkrácení všeobecné části,
zejména ustanovení O' výběru parametrů ke kontrole s odkazy
na ČSN 73 0212. Podstatně byla rozšířena část, týkající se míst
kontroly na konstrukcích a objektech a doplněna 21 obrázky,
s vyznačením míst kontroly podle normy ISO 7976-2. Tím byla
tato část kontrol uvedena do souladu s mezinárodní normou,
což bude při přestavbě technických norem u nás hlavním úko-
lem. S cílem přispět k správnému používání této normy i po te-
oretické stránce byla připojena informativní příloha, obsahují-
cí charakteristiky přesnosti kontroly při apriorních rozborech
a ověřování přesnosti provedené kontroly s definicí a vzorci
středních chyb při kontrole měřením i srovnáváním a to jak zá-
kladních tak apriorních a výběrových hodnot i s přechodem
na mezní hodnoty. Zde je vhodné zdůraznit, že mezinárodní
i naše technické normy dovolují používat kontrolu srovnává-
ním i ve stavebnictví (ve strojírenství je tato kontrola běžná)
a geodeti by měli tento způsob kontroly ovládat, i když je to
pro ně neobvyklý způsob.

Ing. Miroslav Herda. CSc ..
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Zdiby

Změna a) ČSN 730275 Přesnost geometrických parametrů ve
výstavbě. Kontrolní měření liniových stavebních objektů

Dnem I. 6. 1991 nabyla účinnosti změna a) ČSN 73 0275. Ruší
se znění článku 2 a nahrazuje se tímto textem:

2. Skutečná hodnota geometrického parametru X/I) musí,
pokud se při výpočtu přesnosti neuvažuje možnost jeho pře-
kročení, tj. pokud nelze připustit jeho překročení v důsledku
chyby kontrolního měření, vyhovovat vztahu (tj. musí ležet
v tolerančním poli, zúženém o chybu kontrolního měření)

xmin + 8x",et :5 Xi :5 x",ax - 8x",el
kde x",in je nejmenší mezní hodnota geometrického parame-

tru,
x",ax největší mezní hodnota geometrického parametru,
8x",et mezní chyba kontrolního měření,

a to i tehdy, je-Ii stanovena nesouměrnft tolerance. Příklad: ne-
mění se

Ing. Miroslav Herda. CSc ..
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Zdiby
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DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA
K příspěvku SOS, GaKO 1990/č. 10,
str. 265

Aniž bych chtěl polemizovat s názory studentů, otištěnými ve
výše uvedeném příspěvku, chci pro informaci čtenářů poskyt-
nout úd~e o studiu oboru geodézie a kartografie na stavební
fakultě CVUT v Praze: .

Ihned během stávky studentů v r. 1989 jsme převedli stu-
dium oboru na pětileté s výjimkou těch studentů, kteří si
přáli absolvovat za čtyři roky, tak jak bylo určeno původní-
mi učebními plány. Tyto záměry byly projednány s kolekti-
vy všech ročníků.
Nové učební plány určují studentům povinnost absolvovat
týdně 25 výukových hodin a z toho mají studenti možnost
volit si 22 % výukových hodin podle vlastního výběru a po-
dle nabídnutých profesních zaměření. Mají možnost volit
ze 72 odborných a 25 společenskovědních předmětů, počí-
naje třetím rokem studia.
Tyto nové učební plány se projednávají na schůzkách pe-
dagogické rady oboru, která se schází v průměru jednou za
dva měsíce a v ní mají studenti po ročnících svého zástup-
ce. Mají možnost vyjadřovat se ke všem navrhovaným opa-
třením. Bohužel nemají studenti zatím svou vlastní organi-
zaci, takže spočátku chodili na schůze pedagogické rady
vlastně zcela náhodní studenti, kteří nikomu neodpovídali
za svá rozhodnutí. Teprve od začátku školního roku
1990/91 se provedly volby těchto zástupců tim, že do pro-
cesu volby zasáhli vedoucí učitelé ročniků.
Připomínky studentů se projednávají jednak na schůzích
pedagogické rady a jednak, jsou-li konkrétní, za účasti ve-
doucích kateder a přednášejících a studentů. Zatím byly
však projednány pouze dvě konkrétní připomínky podané
studenty, a to k výuce vyšší geodezie a mapováni. Podle
oprávněných připomínek byly provedeny změny ve výuce.
V současné době probíhá modernizace výuky, obor má
k dispozici nové 32 bitové počítače, soustředěné v učebně,
katedry získaly některé nové přístroje. Je však třeba říci, že
v současné době je proces inovace zcela zastaven, protože
fakulta nemá ani nejzákladnější finanční prostředky na ná-
kup investic (a dokonce ani na výuku).
Na celé fakultě se připravuje nová organizace studía, která
umožní studentům volnější studium a to na celkovou délku
od prvního zápisu na fakultu na devět let. Student sí bude
muset zapsat týdně minimálně 10 výukových hodin, sesta-
vit si učební plán podle vlastních představ (ovšem při za-
chování nezbytného profitu absolventa geodézie a karto-
grafie) a zbývající čas věnovat např. na získání finančních
prostředků ke studiu,.či k získání poznatků z praxe.
První etapa studia bude kontrolována po 6. semestru anebo
po pěti letech od prvního zápisu tím, ze pro její úspěšné
zvládnutí bude potřebné dosáhnout váženého průměru
známek (váhy jsou úměrné hodinové dotaci předmětu) lep-
šího než 2,5. Jestliže student tento požadavek nesplní, bude
si muset zapisovat předměty, v nichž má šanci získat lepší
výsledky znovu, pokud zároveň splní časový limit kontroly.
Podobně druhá etapa studia po 10. semestru anebo po 9 le-
tech od prvního zápisu bude kontrolována váženým prů-
měrem za celé studium limitem 2,5.
Je tedy zřejmé, že studenti mají možnost uspořádat si stu-
dium oboru podle vlastních představa podle svých, zejmé-
na sociálních podmínek, ale že kontroly studia budou po-
někud přísnější než dosud.
Výuku zajišťují nově jmenovaní vedoucí kateder:
geodézie a pozemkových úprav - doc. Ing. Radim Blažek,
CSc., vyšší geodézie - doc. Ing. Antonín Zeman, CSc.,
mapování a kartografie - doc. Ing. Bohuslav Veverka,
CSc., speciální geodézie - Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Obor zároveň uzavřel smlouvu o spolupráci s Vysokou ško-
lou technickou ve Frankfurtu nad Mohanem (s níž zároveň
připravil i program pedagogické a odborné spolupráce
TEMPUS), takže studenti budou mít větší možnost i studia
a získání praxe v Německu.
Nové učební pomůcky- skripta- jsou v prvním vydání po-
vinně posuzována lektory z praxe.

Doc. Ing. Josef Šmidrka/. CSc .. proděkan oboru geodézie
a kartografie FSv ČVUT v Praze

v čís. 10 roč. 1990 Geodetického a kartografického obzoru jste
uveřejnili v rubrice Diskuse, názory, stanoviska pod názvem
SOS původní pří:;pěvek skupiny II studentů oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze. V poznámce re-
dakce se uvádí, že nastupující mladé generaci se poskytuje
prostor pro svobodné (í když svérázné) vyjádření názoru s tím,
aby úsudek si laskavě utvořil čtenář sám.
Doufám, vážení členové redakční rady, že budete natolik to-

lerantní a poskytnete prostor pro svobodné vyjádření názoru
i příslušníku starši generace, který jsem si utvořil ne hned, ale
v průběhu několikatýdenniho odstupu. Tak tedy úsudek, ale
k čemu - k obsahu dopisu studentů, to bych raději přenechal
představitelům oboru geodézie a kartografie, k učitelům nebo
studentům - to bych též raději přenechal reprezentativnějši-
mu fóru. Zbývá tedy úsudek - k redakci. Prošel jsem k tomu
znovu všechna čísla časopisu roč. 1990 a až do onoho čís. 10
jsem v nich nenašel jediný zásadní článek, který by přivítal ne-
bo alespoň konstatoval nejdůležitější politické i ekonomické
změny v naši společnosti, k nimž otevřela cestu "sametová" re-
voluce v listopadu 1989 a na které nezbytně musí reagovat jak
oba národní resorty geodézie a kartografie, tak i celá geodetic-
ká a kartografická veřejnost včetně školství a vědy. Pro úplnost
a přesnost uvádím všechna oznámení a články z roč. 1990,
z nichž si čtenář vyvodí, že k nějaké změně vůbec došlo:
Číslo 2 - Oznámení redakce, že v souvislosti se společenským
pohybem v našem státě nabízí prostor v GaKO pro odbornou
diskusi.
Prohlášení Ing. Jaroslava Onqrůška, předsedy ČÚGK, s omlu-
vou za postihy pracovníků ČUGK v souvislosti s přehodnoce-
ním událostí po srpnu 1968 a za totéž i redakčnímu kolektivu
GaKO a autorům článků.
Číslo 4 - Sdělení o odvolání Ing. Ondrůška z funkce předse-
dy. ČÚGK a pověření Ing. Ferdinanda Radoucha řízením
ČUGK.
Číslo 6 - Částečně i v rubric~ Diskuse v uveřejněném rozho-
voru s bývalým předsedou USGK pod názvem Ing. Průša
vzpomíná ...
Číslo 8 - Oznámení o jmenování Ing. Ferdinanda Radoucha
předsedou ČÚGK pod názvem Představujeme nového předse-
. du. Zpráva o činnosti Českého svazu geodetů a kartografů.
Číslo lG - Zde se objevuje již výše zmíněný příspěvek SOS,
kde II studentů oboru geodézie a kartografie stavební fakulty
ČVUT v Praze prosí o podporu geodetya kartografy, své starší
kolegy, v nápravě stavu školy, která dle autorů "trošičku" zde-
generovala a kde nad úrovní některých skript na požádání sku-
pina nezávislých odborníků koulela očima a vyhlašuje svou
snahu o vypsání rekonkursních řízení na některá učitelská mís-
ta.
Můj úsudek vyúsťuje v mou první výtku redakci a redakční

radě GaKO, jehož vydavateli jsou oba resorty, že nedokázali
uveřejnit zásadní článek obou vydavatelů nebo alespoň redak-
ce s odrazem politických, společenských a ekonomických
změn v geodézii a kartografii. Dále si dovoluji uvést svoji dru-.
hou výtku redakci:
V kontextu s vaším oznámenim v čís. 2/1990, kde konstatujete

známou věc, že GaKO je jediný celostátní časopis, který nás
reprezentuje i v zahraničí, uveřejněni příspěvku SOS stavi úro-
veň oboru geodézie a kartografie, nakonec i vedeni fakulty sta-
vební, do nepříznivého světla jak v očích domácí tak i zahra-
niční veřejnosti a to na základě názoru skupiny II studentů,
o němž nevíte, představuje-li názor většiny studentů nebo je
názorem nevýznamné skupiny. Ale to podle mého názoru není
ještě to nejpodstatnějši, za což považuji to, že vám v článku ne-
vadila absence jediného konkrétniho faktu, argumentu či jmé-
na.
Domnívám se, že správný postup redakce by byl požádat

autory dopisu, aby svůj příspěvek doplnili fakty a pokusili se
jej projednat přímo na místě, prostor k tomu demokratickými
přeměnami je vytvořen. Demokracii se učíme všichni, jak uvá-
dějí i naši nejvyšší představitelé, váš postup však za demokra-
tický nepovažuji, protože bez konkrétních argumentů dává
možnost pomluvám i očerňování. Když. už jste se rozhodli pro
uveřejnění v této podobě, bylo by jistě seriózní vyžádat si sta-
novisko strany druhé, t.j. představitelů oboru geodézie a karto-
grafie a uveřejnit je současně. Pak by bylo možné přenechat
čtenáři, aby si laskavě úsudek utvořil sám. Protože jste tak ne-
učinili a s ohledem na známou skutečnost, kterou uvádíte též
v čís. 2/1990, že výrobní lhůta časopisu je až 4 měsíce, uveřej-
nění případné odpovědi představitelů oboru bude již mnohem

1991/147



Geodetický a kartografický obzor
148 ročník 37/79, ]99], číslo 7

mént pohotové a aktuelní a těžko by mohlo být považováno za
dískusí.
V závěru svého příspěvku bych se chtěl ještě vrátit k jedné

větě vašeho oznámení' v čís. 2/1990, kde vyzýváte k věcné
a konstruktivní odborné diskusi. Domnívám se, že čtenář by
měl mít právo vyjádřit se nejen k otázkám odborným, ale
i k otázkám zásadním, politickým, legislativním, ekonomickým
i organizačním, k čemuž jste i vy dříve poskytovali prostor pře-
devším pro představí tele resortů. Když už se tedy k takovému
zásadnímu příspěvku neodhodlal až do č. 10/1990 žádný před-
stavitel resortu, mohli jste vyvinout iniciativu a požádat sami
o rozhovor, tak jako naQř ..v úvodníku čís. II 1988 pod názvem
Rozhovor s předsedou CUGK o přestavbě v geodézii a karto-
grafii. Dokonce se domnívám, že byste mohli použít stejné, jen
mírně pozměněné otázky, které si dovolím připomenout:
I. Jaké úkoly stojí před resortem geodézie a kartografie v sou-
vislosti s politickými a ekonomickými změnami po listopadu
1989?

2. Jak se tyto změny projeví v úloze centrálního orgánu?
3. V čem se změní ekonomické podmínky činnosti našich pod-
niků ve smyslu nO\jch zákonů? -

4. Jaká opatření činí CÚGK k tomu, aby politické a ekonomic-
ké změny byly úspěšné?

5. Co může učinit každý pracovník resortu pro tyto změny již
v současné době?
Otištění příspěvku SOS nepovažuji proto za příliš šťastný

přístup k otevření prostoru k diskusi.
S přátelským pozdravem i přáním zdaru ve vaší jistě nelehké

práci
Praha, 15. února 1991.

Ing. Miroslav Palata.
Praha

S obsahem dopisu vyjádřilo písemně svůj osobní souhlas 12 pra-
covníků z praxe i z CVUT v Praze.

P.S.: Dříve než jsem stačil svůj příspěvek odeslat, došlo k ak-
celeraci ve vydávání GaKO, takže mi v posledních dnech bylo
doručeno čís. 12 roč. 1990, ve kterém je uveřejněn zásad'1í pří-
spěvek Ing. Imricha Horňanského, CSc., předsedy SUGK,
s názvem Rozpracovanie Programového vyhláse.nia vlády SI0-
venskej republiky z júla 1990 v podmienkách SUGK. Je to ta-
kový příspěvek, který jsem do onoho čisla 10 postrádal, i když
jsem spíše měl na mysli resort český. Nechci se pouštět do ně-
jaké jeho hlubší analýzy, ale přece jen bych měl k němu něko-
lik poznámek:
I. Z článku, zejména z jeho úvodu je zřejmý postoj uplatňova-
ný v mnoha předchozích letech: byl vyhlášen Program vlády
Slovenské republiky, na který musí reagovat všechny ústřední
orgány státní správy, tudíž i Slovenský úrad geodézie a karto-
grafie jeho rozpracováním na vlastní podmínky. Příliš to při-
pomíná postoj poslušných vykonavatelů vyšší vůle a moci, jak
to známe z uplatňování a rozpracování dokumentů typu Sou-
boru opatřeni, Přestavby hospodářského mechanismu aj. a ne
tvořivých spolupracovníků tohoto procesu. Chybí mi tu radi-
kální posun v myšlení, který by odpovídal radikální změně si-
tuace.
2. V celém článku postrádám zmínku o nezbytné spolupráci
s českým resortem, vyplývající přinejmenším z federálního zá-
kona Č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, z něhož je zřejmá
nutnost spolupráce obou resortů v oblasti tvorby právních
i technických předpisů, stanovení koncepcí rozvoje, výzkumu,
mezinárodní spolupráce aj. Tato spolupráce, která tu byla od
vzniku federace a pokračuje nakonec i v dnešní době, a jejíž
formáln,í instituciopalizaci od r. 1969 představuje Koordinační
rada ČUGK - SUGK, by měla bxt v takovém zásadním do-
kumentu, jako je Rozpracovanie SUGK, zmíněna.
V této souvislosti je třeba upozornit na konstatování faktu,

že v dosavadní historii naší federace resort geodézie a karto-
grafie na Slovensku patřil vždy do výlučné kompetence Slo-
venské republiky, organizační začlenění se osvědčilo a není
důvodu ho měnit. Opačný názor k tomuto (aktu vyjádřil v čís.
6/1990 bývalý předseda tehdejší jednotné Ustřední správy ge-
odézie a kartografie Ing. Jaroslav Průša v uveřejněném rozho-
voru a nikdo z obou resortů na něj zatím nereagoval. Bylo by
vhodné uvážit i dopad možného dalšího státoprávního vývoje
naší federace, která by mohla mít podobu trojčlenné federace,
nebo spolkového státu. Podle dosavaqní logiky by tu teoretic-
ky mohl vzniknout i moravsko-slezský resort geodézie a karto-
grafie. Zdůrazňování, že by to bylo výrazem práva národa na
sebeurčení, by asi nebylo nejšťastnější.

3. V článku postrádám též zmínku o vztahu, eventuelně spolu-
práci, s profesně organízovanými a již registrovanými nástup-
nickými organizacemi bývalé Československé vědecko-tech-
nické společnosti a to jak na úrovni republikové tak i meziná-
rodní, např. v zastoupení v mezinárodních organizacích jako
je FIG, ISPRS nebo ICA.
4. Poslední moje připomínka se týká nesprávného používání
pojmu "odvětví" geqdézie a kartografie. Netýká se to jen sou-
časného předsedy SUGK, ale i jeho předcl]ůdce ve funkci Ing.
Ondreje Michalka, bývalého předsedy ČUGK Ing. Jaroslava
Ondrůška a jiných včetně redakce. Dovolím si zde připome-
nout, že v JKONH (Jednotné klasifikaci odvětví národního
hospodářství;, vyhlášené Federálním statistickým úřadem vy-
hláškou Č. 113/1972 Sb. s účinností od I. I. 1974, jako součásti
JSSEKaČ (Jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifi-
kací a číselníků) je stanoveno závazné zatřídění geodézie a kar-
tografie ve 3. stupni klasifikace jako pododvětví s číselným
znakem 915. Toto závazně předepsané zatřídění by měli zejmé-
na představitelé resortů v oficiálních dokumentech, projevech
a článcích respektovat, mimo jiné i z toho důvodu, že tyto for-
mulace jsou v rozporu s poznatky získávanými studenty při vý-
uce. Vyhláška je dodnes platná i když eko~omická reforma
odbourala odvětvové řízení ekonomiky. FSU připravuje pře-
.chod JSSEKaČ k mezinárodně doporučeným klasifikacím
OSN - ~onkrétně pro odvětví je to ISIC, které by podle zá-
měru FSU měly být zavedeny v r. 1992.
Přes uvedené poznámky je však třeba tento dokument jako

prvý svého druhu přivítat a to jako dokument otevřený, před-
pokládajíci další kroky a z hlediska současnosti dokonce jako
hístorický, protože některé záměry se již uskutečnily.

Původním záměrem redakce bylo současné publikování pro-
hlášení studentů a stanoviska pedagogů - tedy v souhlase
s jednou z možností doporučovaných autorem. Že se tak nesta-
lo, není rozhodně vinou redakce. Zásada "audiatur et altera
pars" je plněna nyní. Áutor se kromě reakce na příspěvek SOS
věnuje kritice vydavatelů a redakce za neuveřejnění "zásadní-
ho článku" k politickým i ekonomickým změnám v naší spo-
lečnosti po listopadu 1989. Vyjádření vydavatele - SúGK
paralelně otiskujeme. Redakce je přesvědčena, že publikování
obecněji laděných článků či příspěvků na autorem zmíněná té-
mata je úlohou jiného tisku. Její snahou je a bude, přinášet
konkrétní fakta, která by co nejúplněji reprezentovala dění ve
společenství geodetů a kartografů.

Zámery Slovenského úradu geodézíe a kartografie (SÚGK) sa
odvíjajú predovše5kým od konkrétnych potrieb spoločnosti,
ktoré má rezort SUGK zabezpečovať. Pochopitel'ne, že po no-
vembri 1989 sa tieto potreby kvalitou postupne modifikovali
a predovšetkým kvantitou výrazne narastali, čo priamo ovplyv-
ňovalo tvorbu a dotváranie nosných rezortných projektov a le-
gislatívnych úprav. Jednalo sa najma o projekt reštrukturalizá-
cie rezortu (od začiatku roka 1990 postupne spracovaných 7
variantov), príprava tzv. malej privatizácie (t.č. už aj vel'kej pri-
vatizácie), návrhy novely zákon ov Č. 22/64 Zb. o EN a Č.
46171 Zb., o geodézii a kartografii, orientácia na zahraničnú
spoluprácu, atď. .
Všetky uvedené, ako aj ďalšie aktivity SUGK sa vykonávali

(vykonávajú) v úzkej súčinnosti s ďalšími ústrednými orgánmi
štátnej správy SR i CR, ktoré výrazne ovplyvňovali dotváranie
póvodných zámerov, pričom niektoré sa ani nemohli realizo-
vať, resp. ich realizácia v budúcnosti, je - napriek evidentnej
racionalizácii - vel'mi otázna.
Ak~ši uvědomujeme skutoČri"osl, Že Časopis GaKO má pre

hlavné články minimálne 4 mesačnú lehotu od podania ruko-
pisu do ich uverejnenia (spravidla však dlhšie), nebolo von- .
koncom reálne zverejniť v roku 1990 v GaKO článok o pripra- I

vovanej reštrukturalizácií rezortu, či ďalších zámeroch SÚGK
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v ponovembrovom období. Napr. Rozpracovanie'programového
vyhlásenia vlády SR z júla 1990 v podmienkach SUGK, postúpe-
né redakcii GaKO ihneď po jeho rozpracovaní v auguste 1990
sa dokázalo uverejniť v č. 1211990, ktoré bol o distribuované
až vo februári 1991! Ďalší článok koncepčného charakteru
Ako ďalej s EN, dodaný do redakcie v novembrí 1990 sa dostal
po verkom úsili do č. 2/1991, ktoré bolo distribuované v apríli
1991 ... V tejto súvislosti treba podotknúť, že konečné znenie
Komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SÚGK bolo
schválené poradou ekonomických ministrov vlády SR 31. ok-
tóbra 1990 a jeho definitívne dopady na počty pracovníkov,
mzdové náklady a pod. až uznesenim vlády SR Č. 34/91 7. fe-
bruára 1991, resp. rozpočtovým opatrením z 2. apríla 1991:Na
základe schváleného Komplexního projektu... sa podarilo
urýcl!lene zaradiť aspoň do rubriky Informácie z tÚGK
a .SUGK i.nformácie o organizačných zmenách rezortov
tUGK a SUGK do Č. 2/1?91. Do Č. 4/1991 bol zaradený člá-
nok Zahraničné aktivity SUGK v nových ekonomických podmi-
enkach, postúpený redakci i 14. !. 1991, ktorý taktiež nadvazuje
na reštrukturalizáciu rezortu SUGK.
Okrem spomenutých hlavných článkov Rozp.racovanie pro-

gramového vyhlásenia ... , Z;ahraničné aktivity SUGK ... a Ako
ďalej s EN bol zo strany SUGK (Ing. Horňanský, CSc.) postú-
pený do redakcie ďalší koncepčný materiál Aká je naša eviden-
cia vlastníckych vzťahov k nehnuternostiam? V tejto súvislosti
treba konštatovať, že v súčasnosti prebieha medzirezortné pri-
pomienkové konanie k návrhom zákona FZ o evidencii práv-
nych vzťahov k nehnuteľnostiam a zákona SNR o katastri ne-
hnuteľností SR, ktoré je značne rozporu plné, čím ostáva celý
rad vecných otázok v predmetnej oblasti stále otvorený. V sú-
časnosti teda ešte nie je možné pripraviť k problematike EN,
resp. evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam kompe-
tentný koncepčný materiál (zatiaľ len úvahy).
Takto by bolo možné argumentovať i ďalej, čo však l1ie je

účclom tohto stanoviska. Treba však pripomenúť, že SUGK
využíval pre informovanosť verejnosti, resp. zainteresovaných
pracovníkov odboru geodézie a kartografie aj iné, operatívnej-
šie komunikačné prostriedky, ako napr. Spravodajcu SÚGK,
dennú tlač, rozhlas, televíziu a v októbri 1990 uskutočnil k pro-
blematike EN osobitnú tlačovú konferenciu pre zástupcov
všetkých slovenských masovo-komunikačných prostriedkov.

Ing. Ivan lštvá'lffy.
riaditef sekretariátu predsedu SUGK

Využití katastrálních map pro
tvorbu nového státního katastru
nemovitosti

(Z informace zpracované pro jednání Společenství představite-
lů geodetických služeb regionu střední Evropy, 22-23 4.
1991. Bratislava)

V souvislosti s vytvářenim právní základny demokracie a bu-
dováním tržní ekonomiky našeho státu vyvstává potřeba čer-
pat informace z map, zobrazujících vlastnické vztahy k nemo-
vitostem, to je z map původního pozemkového katastru (dále
jen "katastrální mapy").

Většina katastrálních map vzniklo v 19. století, mapy jsou
v měřítku 1:2880 a byly vytvářeny jako mapy "ostrovní", to je
jako samostatné soubory map jednotlivých katastrálních úze-
mí. Mapy byly udržovány po dobu vedení pozemkového kata-
stru, to je nejdéle do roku 1955. Od této doby jsou archivovány
a do roku 1989 byly využívány jen sporadicky, především jako
podklad k vytyčování původních vlastnických hranic.
Na podkladě katastrálních map vzniklo na území teské re-

publiky překreslením do úplných mapových listů mapové dílo
v souvislém zobrazení, t. tz. pozemkové mapy evidence nemo-
vitosti (dále jen "pozemkové mapy"). Pozemkové mapy zobra-
zují přednostně užívací vztahy k nemovitostem, vlastnické

vztahy pouze tehdy, jsou-Ii totožné s užívacími, což nastává
zpravidla v intravilánech. Asi na 25 % území teské republiky
existují pozemkové mapy v dekadickém měřítku, vyhotovené
číselně novým mapováním v jednotném kladu a. ve státním
souřadnicovém systému S-JTSK.
V roce 1970 začala automatizovaná tvorba pozemkových

map a z jejich výsledků jsou k dispozici seznamy souřadnic asi
15 000000 podrobných bodů. Na zbylých 75 % území tR se
používají pozemkové mapy v měřítku 1:2880. Tyto pozemkové
mapy jsou vyhotoveny na plastových fóliích a jsou průběžně
aktualizovány.
Změna politického systému v roce 1989 a návrat k důsledné

evidenci vlastnických vztahů k nemovitostem znamenal i ná-
vrat k původním katastrálním mapám z důvodu čerpat z nich
informace o vlastnických vztazích k nemovitostem a pro tvor-
bu nového státního katastru nemovitostí (dále jen "SKN").
Proto v roce 1990 byla provedena inventarizace katastrál-

ních map, pří dělových a scelovacích plánů a zjištěn jejich sku-
tečný fyzický stav. Mapy byly roztříděny do pěti kategorií:

I. Kvalitní mapy s dobrou čitelností (17 % map).
2. Čitelné, málo poškozené běžně opotřebené mapy (45 %
map).

3. Poškozené špatně čitelné či místy nečitelné mapy· (22 %
map).

4. Značně poškozené mapy s místy chybějící kresbou, potrha-
né v kresbě (12 % map).

5. Zcela zničené mapy neschopné používání (4 % map).

Z uvedených skutečností vyplývají i hlavní úkoly resortu
Českého úřadu geodetického a kartografického pro další ob-
dobí:

I. Zajistit a pro budoucnost uchovat informace zobrazené
v katastrálních mapách, a to z toho důvodu, že jejich fyzický
stav neumožňuje jejich běžné používání.

2. Obnovit katastrální mapy 5. kategorie.
3. Postupně vytvořit v digitální formě měřický operát nového
SKN, který bude schopen podávat závazný důkaz o průbě-
hu hranic.

První úkol je pro svoji naléhavost v současné době řešen rc-
prograficky, zhotovováním xerografických kopií katastrálních
map pří~troji RANK-XEROX 2511. Toto řešení je však nutno
považovat pouze za prozatimní, protože kopie nemají potřeb-
nou měřickou přesnost a mohou sloužit pouze pro základní
orientaci a dále toto řešení nemá návaznost pro výhledové po-
třeby SKN.
Druhý úkol bude řešen s využitím archivních podkladů.
Řešení třetího úkolu vidíme ve spojení obsahu katastrálních

map (vlastnické vztahy) a pozemkových map (užívací stav) do
jednoho mapového díla, souběžně s jeho převedením do deka-
dického měřítka (zpraví dia 1:2 000) v jednotném kladu a ve
stá~ním souřadnicovém systému S-JTSK ..
Definitivní vyřešení úkolu, zejména potřeba převádět do

SKN průběh "historických" vlastnických hranic, Je závislé od
nových legislativních opatření (zákon o vlastnických vztazích
k půdě, zákon o pozemkových úpravách) a od rozsahu prová-
dění pozemkových úprav.
Řešení úkolu lze zajistit pouze pomocí moderních metod,

výkonné výpočetní a grafické techniky a mělo by probíhat
v několika etapách:

I. Skenování katastrálních map pro zachování jejich informač-
ní hodnoty s následným využitím získaných dat.

2. Skenování pozemkových map.
3. Tvorba měřického operátu SKN ve formě Digitální kata-
strální mapy (dále jen "DKM").

Podrobněji k jednotlivým etapám:

ad I) Pro zjištění možnosti využít skenery pro zpracování kata-
strálních map, zejména pro ověření zpracovatelnosti map
kategorií 3-5, byla vyžádána spolupráce firmy lnter-
graph Corporation, Hiinstville, Alabama, USA. Firma
provedla zkoušky na základě zpracování několika kata-
strálních map různých kategorií a dospěla k těmto dopo-
ručením:

- pro skenování map kategorie 1-2 postačí použít běž-
ný černobílý skener s rozlišovací schopností 400-500
dpi, např. skenery typu Ana Tech Eagle;
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- pro skenování map kategorie 3-4 je nutno pro zacho-
vání informační hodnoty použít barevný skener s roz-
lišovací schopností 500 dpi. Další zvyšování rozlišova-
cí schopnosti není účelné;

- před archivací dat na magnetických páskách, nebo
optických discích je vhodné provést redukci (sloučení)
barevných odstínů a komprimaci dat;

- kombinací obou typů skenerů je možno zpracovat
prakticky všechny katastrální mapy. Pouze pro nej-
poškozenější mapy by zřejmě bylo nutné použít digl-
talizace pomocí digitizérů;

- pro vyhotovení pracovních kopií katastrálních map ze
získaných rastrových dat je vhodné použít filmrecor-
dérů, např. Optronics 5040, který funguje též jako ba-
revný skener.

ad 2) Pro skenování pozemkových map plně postačí stejný typ
skenerů, jako pro katastrální mapy kategorií 1-2.

ad 3)Etapa tvorby DKM obsahuje několik dílčich technolo-
gických fází. V prvé řadě je třeba provést výběr potřebné-
ho obsahu jak katastrálních, tak pozemkových map
a tento obsah vektorizovat. Použití automatizované vek-
torizace by pravděpodobně nebylo vhodné. Těžiště zpra-
cování lze očekávat v užití poloautomatické vektorizace
(line following) a manuální vektorizace z obrazovky na
pozadí rastrových dat, získaných skenováním. Pro zajíš-
tění této fáze zpracování je k dispozici potřebný softwa-
re, např. firmy Intergraph.

Pro fázi dekadizace katastrálních a pozemkových map bude
třeba fotogrammetricky nebo geodetícky určit souřadnice
identických bodů po transformaci do státního souřadnicového
systému S-JTSK.
Fází spojení obsahů katastrální a pozemkové mapy bude

třeba řešit variantně podle jednotlivých druhů pozer.1kových
map. Toto řešení vyžaduje další vývojové práce a ověření reali-
zovatelností navrhovaného postupu.
Vzníklé mapové dílo, vedené ve formě dígitální katastrální

mapy, bude tvořit jednotný mapový podklad pro postupné za-
kládání SKN, vycházející z princípů hraničního katastru v Ra-
kousku.
Zajištění výše zmíněných úkolů po programové a technolo-

gické stránce se předpokládá v řešení úkolu státního programu
rozvoje České republiky "Výstavba automatizovaného infor-
mačního systému geodéziea kartografie".
Dosud byly provedeny pouze dílčí práce k ziskání prvních

zkušenosti, které však nejsou dostačující pro hromadné nasa-
zení (digitalizace pomocí digitizéru napojeného na PC- nebo
na pracovní Interpro 2020).

Ing. Vít Suchánek.
ČÚGK

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)

20. apríla 1991 - plk. Ing. Emil Lakota, výrobný nám estni k .-
zástupca riaditel'a Vojenského kartografického ústavu (VKU),
. š. p., Harmanec. Narodil sa v Dúžave (okres Rimavská Sobo-
ta). Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej a zememerač-
skej v Košiciach v roku 1960 nastúpil do Strediska geodézie
(SG) v Rimavskej Sobote. Po polročnom pósobeni v SG od-
chádza do Vojenského topografického učilíšťa v Bratislave. Od
jeho skončenia v roku 1963 pósobí v odborných topografic-
kých útyaroch Československej armády. Od roku 1971 pracuje
vo VKU. V rokoch 1975-1979 absolvoval odbor geodézia
a kartografia v9 Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého
v Brne. Vo VKU prešiel róznymi stupňami riadenia od staršie-
ho geodeta, cez náčelníka kartografického oddielu a prevá-
dzky, po zástupcu náčelnika VKU' - hlavného inžiniera
(1988). Od I. 7. 1989 je v terajšej funkcii. Aktivne pracuje
v Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografovo

5. května 1991 - Ing. Jan Král, vedoucí odd. řízení výroby
a předseda odborového svazu Typografická beseda s. p. Kar-
tografie Praha. Od skončení studií na ČVUT v Praze pracuje
v oboru kartografie, kde se značnou měrou zasloužíl o rozvoj
kartografické reprodukce a vydavatelské činnosti podniku. Své
vědomosti si rozšířil studiem na fakultě novinářství UK -
specializace nakladatelská činnost a na Vysoké škole ekono-
mické. Jako výborný odborník a organizátor byl vždy vysoce
.hodnocen.

27. júna 1991 - doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc., vedúci Katedry
ge<;>déziea geotechniky .(KGG) StavelJ~~j fakult~ (SvF) Vy.so-
keJ školy dopravy a spOJov (VŠDS) v ZIIme. Rodak z Dolneho
Kubína. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodé-
zie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézíe a kartografíe)
v Žiline, kde pracoval v oblasti fotogrametrie. V roku 1962 pri-
chádza na KGG Fakulty prevádzky a ekonomíky dopravy
a spojov (od roku 1990 SvF) VŠDS ako asistent. Vedeckú hod-
nosť kandidáta technických vied získal v roku 1969 a za docen-
ta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1983, na zákla-
de habilitačnej práce v roku 1975. Od I. 5. 1990 je vedúcim
KGG SvF VŠDS. Je autorom 3 a spoluautorom 2 dočasných
vysokoškolských učebníc. Ďalej je autorom alebo spoluauto-
rom 54 vedeckých a odborných prác z oblasti fotogrametrie,
inžinierskej a železničnej geodézie a spoluautorom jednej mo-
nografie. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti, ktoTÚ
orientuje hlavne na rezort dopravy a sú realizované v praxi,
zhrnul do 15 výskumných správ. Je školitel'om vedeckých ašpi-
rantov. Aktívne pracuje vo viacerých komisíách a má viacroč-
né kontakty s Vysokými školami u nás í v zahraničí.

3. dubna 1991 - Ing. Zdeněk Cerman, vedoucí SG v Liberci.
Prošel bohatou praxí a různými funkcemi až po vedoucího
střediska geodézie. Vyhlášením za Nejlepšího a Zasloužilého
pracovnika resortu byla zhodnocena jeho odborná a organi-
zační práce.
21. apríla 1991 ~ Ing. Břetislav Kelnar, vedúci technickej re-
dakcie Slovenskej kartografie (SK), š. p., Bratislava. Narodil sa
v Lípové u Jeseníka (okres Šumperk). Po štúdíách zememerač-
ského inžinierstva na Vysokej škole techníckej (1950-1951)
a na Vojenskej techníckej akadémii Antonína Zápotockého
(1951-1955) v Brne nastúpil23. 3.1955 do Geodetíckého, to-
pografického a kartografického ústavu v Bratislave. Tu praco-
val na úseku geodetických výpočtov, neskór od 6. 4. 1956 v po-
Iygrafickej prevádzke a odvtedy sa venuje kartografii (Karto-
grafický a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii, od roku
1963 v Bratislave; Kartografia, n. p., Bratislava; SK, n. p.
a š. p., Bratislava), kde prešiel róznymi funkciami, a to technic-
ký redaktor, vedúci technického rozvoj a, vedúci polygrafickej
prevádzky a vedúcí technickej redakcie. V rokoch 1964-1966
externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Bratislave a v rokoch 1986-1989 na odbore geodézia a kar-
togarafia (GaK) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT). V rokoch 1972-1974 ab-
solvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru GaK na SvF
SVŠT a v roku 1982 mu bol priznaný kvalifikačný stupeň sa-
mostatný vedecko-tec.hnický pracovník. Zapája sa do riešenia
výskumných úloh (VU) ..Bol zodpovedným riešitel'om 5 a spo-
luriešitel'om ďalších VU. Je aktívnym zlepšovatel'om a auto-
rom 5 zlepšovacích návrh ov, ktoré našli realízáciu v praxi.
Známy je tiež ako autor alebo spoluautor článkov na st rán-
kach nášho časopisu a v zborníkoch.

8. května 1991 - Ing. František Sklenář, býv. vedoucí oddílu
SG Olomouc. Jeho pečlivá a rozvážná práce byla vždy po zá-
sluze hodnocena. Aktivně se podílel i na práci veřejné a odbo-
rářské.

12. června 1991 - Ing. František Chmelík, vedoucí provozu
~artografie s. p. Geodézie Pardubice. Po studiích nastoupil do
UGK v Hradci Králové, kde vybudoval vzorný kartografický I

provoz a po reorganizaci přešel v r. 1960 do Pardubic. vý-;
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znamně se podílel na přípravě technologie a technických před-
pisů pro tvorbu SMO I : 5 000. Snažil se vždy o zavádění mo-
derních způsobů kartografické tvorby. Své zkušenosti využil
při výchově mladých pracovníků. Jeho práce byla vždy vysoce
hodnocena.

25. června 1991 - Ing. František Hofman, jeden z vedoucích
pracovníků s. p. Geodézie Plzeň. V resortu pracuje od r. 1954.
Prošel postupně různými funkcemi a za cílevědomou a odpo-
vědnou práci obdržel řadu uznání. Aktívně se podílel na práci
KV ČSVTS geodézie a kartografie a v odborech.

I. apríla 1991 -- doc. Ing. Viliam Magula, CSc. Rodák z Pade-
roviec (dnes časť obce Jaslovské Bohunice v okrese Trnava).
Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte staveb-
ného a zememeračského il)žinierstva Slovenskej vysokej školy
technické v Bratislave (SVST) v roku 1952 nastúpil do Krajskej
vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave. V roku
1963 prešiel na Katedru geodézie (KG) Stavebnej fakulty
(SvF) SVŠT ako asistent. V rokoch 1964- J 965 absolvoval
postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Brati-
slave. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1972 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
I. 12. 1974, na základe habilitačnej práce v roku J 974. V ro-
koch 1975-1980 vykonával funkciu prodekana SvF SVŠT pre
odbor geodézia a kartografia a v rokoch 1977- 1986 bol vedú·
cim KG SvF SVŠT. Je publikačne činný. Okrem iných prác je
spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej učebnice "Geodézie
I" ~Praha, GKP 1985). Aktívne sa zapájal do riešenia výskum-
ných úloh. Jeho vedeckovýskumná činnosť sa orientovala na
štúdium vplyvu prostredia na presnosť výsledkov geodetických
meraní. Bol členom viacerých odborných komisii na SVŠT
i mimo nej. Do dochodku odišiel 7.7. 1987.

7. dubna 1991 - Ing. Bohumír Smolka, bývalý profesor na ze-
měměřickém oboru SPŠS v Brně. Po dlouholeté praxi u ÚGK
v Opavě přešel na průmyslovou školu, kde mohl v pedagogic-
ké práci plně uplatnit své bohaté zkušenosti.

15. dubna 1991-- Ing. Václav Čáe, bývalý technicko-výrobní
náměstek ředitele s. p. Geodézie Ceské Budějovice. Svoji od-
bornou práci věnoval resortu, kde postupně zastával, jako
dobrý organizátor se smyslem pro nové pracovni postupy, růz-
né vedoucí funkce. Veřejně pracoval v ČSVTS. Jeho práce byla
ohodnocena jmenováním "Zasloužilý pracovník resortu".

29. dubna 1991 - Josef Hart, bývalý vedoucí oddílu Geode-
tického ústavu n. p. Praha. Jeden z předních techniků ústavu
se smyslem pro práci s novou technikou. Své kvality osvědčil
zejména jako geodet - expert v Alžírsku a při pracích na
transsaharské dálnici.

14. května J 991 - Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., bývalý odborný
asistent katedry mapováni a kartografie stavební fakulty
ČVUT, v I. 1981-83 vědecký pracovník Laboratoře dálkového
průzkumu Země, při katedře fyziky FSv ČVUT. Po různorodé
praxi ve válečných letech pracoval od r. 1945 na vysoké škole
jako asistent prof. Potužáka a prof. Kloboučka. Větší část své
pedagogické a vědecké činnosti věnoval fotogrammetrii
a DPZ. Jeho činnost přednášková a publikační jsou bohaté.
Spolupracuje s GaKO, kde pečuje o rubriku "Z geodetického
a kartografického kalendáře". Pracoval dlouhou dobu
v ČSVTS, zúčastnil se řady mezinárodních symposii a předná-
šel na Kongresu Mezinárodní fotogrammetrické společnosti
v Helsinkách. Za pedagogickou práci byl odměněn "Zlatou
medailí" ČVUT.

18. dubna 1991 - Ing. Vladislav Sachunský, dlouholetý ve-
doucí redaktor našeho časopisu a předseda redakční rady.
V období 1949-1953 byl přednostou Státního zeměměřického
a kartografického jlstavu, v roce 1954 byl pověřen funkcí ná-
městka předsedy Ustřední správy geodézie a kartografie a od
roku 1966 působil jako ředitel Výzkumného ústavu geodetické-
ho, topografického a kartografického v Praze. Za svou odbor-
nou, organizační i společenskou činnost byl několikráte odmě-
něn čestnými uznáními a vyznamenáními.

1541 - před 450 roky shořel původní pražský loket, který byl
založen jako papírové měřítko v zemských deskách.

1621 - před 370 lety se narodil Augustin Heřman (Herrman),
český zeměměřič. Byl jedním z prvních, historicky prokáza-
ných českých vystěhovalců do Ameriky. Zhotovil velmi dob·
rou mapu Marylandu a Virginie, kterou vydal v r. 1673. Jeho
osudy jsou poutavě vylíčeny v knize J. Koudelky "Pán na čes-
ké řece". Zemřel na svém statku Bohemia Manor v r. 1686.

1731 - před 260 roky se narodil ve Slaném vrchní vojenský in-
ženýr generálního štábu Karel Josef Biener z Bienenberka. Pro-
kázal platné služby při vyměřování pevnosti v Josefově a při
mapování Čech, Moravy a Slezska, za což byl povýšen roku
1769 do rytířského stavu. Vystoupil z vojska a stal se hejtma-
nem kraje hradeckého a kouřimského. Zabýval se historií a je
pokládán za otce české archeologie. Zemřel roku 1798.

10. apríIa 1766 - pred 225 rokmi se narodil v Sedličnej (dnes
časť obce Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín) Ján Lipský,
popredný kartograf v Europe na začiatku 19. storočia. Študoval
v Lučenci, v Trenčíne, v Bratislave a na vojenskej akadémíi vo
Viedenskom Novom Meste (Rakúsko). Ako l7-ročný kadet sa
zúčastnil na prácach prvého vojenského mapovania v Rakús-
ko-Uhorsku. Neskor, ako dostojník (do dochodku odišiel I. I.
1813 v h0dnosti plukovníka), vykonával katastrálne mapova-
nie. Bol autorom Všeobecnej (generálnej) mapy Uhorského
kráľovstva (Mappa generalis regni Hungariae. Budapešť
1804-1806) v mierke 1:469472, ktorá obsahovala 12 listov.
Zostavil k nej aj podrobný register s 36 000 heslami, pričom
názvy miest a zemepisných pojmov sú v jazyku miestneho oby-
vateľstva, t.j. aj po slovensky. Okrem tohto priekopníckeho
diela, ktorým sa natrvalo zapísal do dejín našej kartografie, vy-
pracoval a v roku 1810 vydal tlačou plán Budina a Pešti. Zo-
mrel 2.5. 1826 v rodnej Sedličnej a pochovaný je vo vlastnej
záhrade.

1791 ~ před 200 roky bylo nařízeno konventem francouzské
republiky druhé stupňové měřeni ve Francii. Byl tehdy měřen
pařížský polednik od Dunkerque v severní,Francii až k Barce-
loně. Měřeni řídil Méchain a Delambre. Učelem bylo přesné
určení délky kvadrantu zemského polední ku, jehož desetimi-
lióntou část měla tvořit nová jednotka délkové míry nazvaná
metre.

18. května 1711 - před 180 lety se narodil v Dubrovníku Ro-
ger Joseph Boscovich (Boskovič), profesor matematiky a filozo-
fie, význačný geodet a astronom té doby. Provedl, pomocí pří-
strojů vlastní konstrukce, stupňové měření vysoké přesnosti.
Vydal mnoho vědeckých spisů z uvedených oborů. Zemřel
12. února 1787 v Miláně.

1861 - před 130 roky byly v Tyrolsku zakončeny práce na sta-
bilnim katastru, se kterými se započalo v roce 1817 v Dolních
Rakousích.

1871 - před 120 roky byla zavedena v R;ikousku metrová míra
a stanovena převodová čísla pro vztah miry sáhové na metro-
vou a naopak.

17. mája 1881 - pred 110 rokmi sa narodil v Gočove (okres
Rožňava) akademik prof. PhDr. dr. techn. Juraj Hronec, DrSc.,
významný slovenský matematik, pedagog a verejný činitel'.
Autor prvých slovenských vysokoškolských učebníc matemati-
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Kartografle Praha
Vám v mimořádně výhodné nabídce, za d08ud nezvýiené ceny,
nabízí učebnice '

pl'O základní a stiední ikoly:
Atlas ČSFR
Atlas světa
Kotal, Pražák: Mapování II.
Kriegelstein:
Deskriptivní geometrie I.

Kriegelstein:
Deskriptivní geometrie II.

Kriegelstein: Předlohy pro
deskriptivní geometrii II

Mikšovský: Kartografie
Ledabyl: Tachymetrické a
geodetické tabulky

Šmidrkal: Fotogrammetrie
Truneček: Základy stavitelství

47,-
89,-
56,-

9-,
15,-

21,-
16,50
16,50

pl'O vysoké ikoly:
Bčhm, Radouch, Hampacher:
Teorie chyb a vyrovnávací
počet

Hojovec a kol.: Kartografie
Pokora a kol.: Geodézie I.
Krumphanzl- Michalčík:
Inženýrská geodézie II.

Pokora: Geodézie
Vykutil: Vyšší geodézie
Bčhm, Radouch:
Vyrovnávací počet

36,-
48,-
43,-

45,-
35,-
44,-

Při vyšším odběru titulů poskytuieme výhodný rabat!
Kartografie Praha, Kostelní 42, 17030 Praha 7
Osobní odběr titulů: Kartografi. Praha, obchodní út.ar,

Fr. :Kfíika 1, Pi'aha 7
tel. 373810

ky pre poslucháčov Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT
~ teraz Slovenská technická univerzita) v Bratislave, Zaslúžil
sa o rozvoj vysokých škol na Slovensku. Bol prvým rektorom
SVŠT (1938-1940 a 1945-1946), Zomrel I. 12,1959 v Brati-
slave, po chovaný je v GoČove.

8. června 1891 -- před 100 lety se narodil v Kuklenách Ing. Ja-
roslav Pudr, bývalý měřický rada zeměměíické služby hl. m,
Prahy, Význačný představitel zeměměřického spolkového živo-
ta. Jako geodet-historik přednášel na oboru geodézie a karto-
grafie ČVUT "Dějiny zeměměřictví" a byl zakladatelem rub-
riky "Z geodetického kalendáře" v GaKO, Bohatá byla i jeho
činnost přednášková a literárni. Výroči jeho narození bude
vzpomenuto obsáhlejšim pojednáním, Zemřel 16, listopadu
1971.

I. června 1901 - před 90 lety se narodil v Chrlicích u Brna
doc. Ing. Antonín Prokeš. Jako všichni starši zeměměřiči prošel
bohatou praxí katastrální a civilni. V I. 1945-54 působil jako
docent na VŠT v Brně, odkud přešel na GÚ a posléze do Kar-
tografického ústavu v Bratislavě. Bohaté zkušenosti uplatnil
jako zlepšovatel, propagátor nové techniky a spolutvůrce tech-
niky plastických map. Široké zeměměřické veřejnosti
je znám jako autor četných geodetických tabulek. Zemřel
24. května 1971 v Brně.

15. dubna 1906 - před 85 lety se narodil prof. RNDr. Karel
Kuchař, profesor přírodovědecké fakulty UK. Byl předním
československým kartografem a geografem. Vedl Katedru kar-
tografie a fyzické geografie na přirodovědecké fakultě. Byl čle-
nem mnoha národních i mezinárodnich odborných a vědec-
kých organizaci. Jeho publikačni činnost a významná karto-
grafická tvorba byla rozsáhlá. Zemřel v Praze 16. dubna 1975.

12. června 1906 - před 85 lety se v Horažďovicích narodil Ing.
Antonín Košťál, profesor na Střed ni průmyslové škole země-

měřické v Praze. Zkušenosti z rozsáhlé praxe plně využil ve své
pedagogické práci na SPŠZ, kterou pomáhal budovat. Mezi
studenty, kterých vychoval mnoho ročniků, byl obliben. Byl
spoluautorem řady učebnic. Zemřel 12. řijna 1969 v Praze.

17. června 1916 - před 75 lety se nargd)1 Ing. Oldřich Severin,
bývalý pracovnik technického oboru CUG K a civilní geometr.
Své rozsáhlé praktické zkušenosti z nejrůznějšich oborů geode-
tické praxe plně využil pro rozvoj oboru. Zemřel v Praze dne
7. ledna 1989.
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Nová mapová edice "Praha včera
a dnes"

Možnost porovnání původního pražského městského půdory-
su z poloviny 19. století a dnešního stavu kromě řady jiných
poznatků nabízí nová edíce Praha včera a dnes, jejíž vydávání
zahájila Kartografie Praha. V edici, která po dokončení bude
mít II titulů (I. Staré Město a Josefov, 2. Karlův most, 3. Praž-
ský hrad, 4. Strahov, 5. Malostranské zahrady, 6. Národní di-
vadlo a Betlémská kaple, 7. Václavské náměstí, 8. Emauzy, 9.
Vyšehrad,lO. Karlov, II. Petrská čtvrť) vyšla zatím mapa č. I,
v r. 1991 budou dokončeny mapy č. 2 a 3.
Na každé mapě je zobrazeno zájmové území jednak jako

faksimile výřezu kolorovaného otisku listu "Císařského stabíl- .
ního katastru I : 2880"' z r. 1842, jednak na nové mapě půdorys-
ně zpracované ze Státní mapy odvozené I : 5 000 zvětšené do
měřítka výřezu Stabilního katastru a doplněné tematickým ob-
sahem - zvýrazněním významných a církevních budov, popís-
nými čísly všech budov a značkami objektů významných pro
turistiku.
Kolorované otisky map stabilního katastru Prahy jsou uni-

kátní technickou a kulturní památkou. Polohová přesnost, vy-
soká úroveň a estetika kartografického zpracování vzbuzují
v dnešní době obdív a jsou dokladem odborné vyspělosti na-
šich předchůdců. Vydání edice dává možnost seznámení s ma-
pami stabilního katastru i široké veřejnosti. Stabilní katastr
sloužil jako základní plánovací dokument pro asanaci Prahy
koncem minulého století. Na současné mapě jsou asanovaná
území vyznačena, což dává uživatelům možnost rozsah asana-
ce posoudit.
Mapy edice Praha včera a dnes doplňuje podrobná textová

část abecedně řazená podle ulic na listu zobrazených, v níž je
stručně popsána historie nejvýznamnějších a nejzajímavějších
stavebních objektů. Text je přeložen í do angličtiny a němčiny.
Po vydání všech jedenácti titulů vznikne dosud nejpodrob-

nější mapový průvodce po historickém jádru Prahy, lze před-
pokládat, že najde ocenění především znalců a milovníků staré
Prahy, ale i turistů, kteří chtějí naše hlavní město poznat po-
drobněji.

Ing. Zdenka Roulová,
Kartografie Praha

Kolem šedesáti našich a zahraničních novinářů navštívilo za-
čátkem března Prezidentskou kancelář na Pražském hradě. Ze
všech článků, které jsme měli k dispozici, si jen L. Stoupalová
z bratislavské Práce všimla v prezidentově pracovně kartogra-
fických děl, která hlavu státu obklopují. Z jejího příspěvku
jsme vybrali tyto informace. V pracovně prezidenta se nachází
několik věcí z Rudolfínské doby - glóby, dalekohledy. Dále
tři mapy - stará mapa světa, mapa od National Geographic
Society, kterou má ve své pracovně rovněž americký prezident
Bush, a mapa ukazující den a noc, kterou mu darovala americ-
ká velvyslankyně paní Shirley Tampleová-Blacková.

Ing. Petr Skála.
ČÚGK
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ENTREE LIBRE II
Učební text ke druhé části televizního kursu fran-

couzštiny, který bude obsahovat celkem 25 lekcí a je-
hož vysílání již začalo. Pro potřeby posluchačů bude
vydáno pět sešitů, každý z nich obsahuje materiál tý-
kajici se pěti televizních lekcí.

Text je nezbytným doprovodem mluveného slo-
va, plně vyhovuje požadavkům moderní jazykové vý-
uky, obsahuje bohatou frazeologií, výklad příslušných
gramatických jevů, překlady textů a další vhodný ma-
teriál.

SNTL - nakladatelství technické literatury vydává ty-
to složky od 31. lekce.
1.-3Q. lekce vychází současně na pokračování v týde-
níku CST.

Cena jedné složky 12 Kčs

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJEME DO VYČERPÁNí ZÁSOB
UVEDENÉ KNIHY SI MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
SNTL - NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITERATURY

ODBYTOVÝ ODBOR
SPÁLENÁ 51
11302 PRAHA 1
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