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Analýza výškových zmien
určených trigonometricky

Ing. Jozef Kaifer. CSc.•
Katedra meračstva a geofyziky

Banickej fakulty Vysokej školy technickej
v Košiciach

V inžinierskej geodézii je značné množstvo situácií, keď
na výškové sledovanie objektu, resp. priestoru je po-
trebné z hl'adiska vyžadovanej presnosti zisťovania výš-
kových zmien použiť trigonometrický postup, L j. trigo-
nometrické výškové siete. V súčasnosti aj náročnejšie
požiadavky možno nimi zvládnuť pri vhodnej vol'be re-
frakčného modelu a použiť vhodnú prístrojovú techni-
ku, ktorá už bežne dosahuje smerodajné odchýlky
a" = (1-2) mm a a,u = (0,1 - 0,3)m9.
Práca sa venuje opakovanému trigonometrickému ur-

čeniu výšok objektových bodov, ktoré sú vačšinou ne-
prístupné na realizujúcich sa, resp. realizovaných sta-
vebných objektoch a stavebných konštrukciách, aby sa
z rozdielov výšok posúdilo, ako sa príslušný objekt
správa vo vertikálnom smere. Objektové body (OB) sú
trvale vhodným spósobom len signalizované. Na refe-
renčných bodoch (RB) rozmiestnených a vhodne stabi-
lizovaných okolo objektu sa vykonajú príslušné mera-
nia dížok a zenitových uhlov. Pre takéto situácie vzni-
kajú dížky zámer od niekol'ko desiatok metrov do ma-
ximálne 200-250 m, ktoré majú sklony v rozpatí
609 < z < 909.
Vzhl'adom na všeobecné atmosferické podmienky na

stavbách je vhodné uvaž ovať vplyv refrakcie podl'a nie-
ktorého modelu.
Postup analýzy výškových zmien bodov sledovaného

objektu medzi základnou (referenčnou, nultou) a m-tou
epochou merania sa uvádza pre nasledujúcu situáciu:

pojde o absolútny (dvojstupňový) deformačný mo-
del, Lj. s Bf, i = 1,2, b, RB aP,,} = 1,2, p, OB [10]
(výškový pohyb objektu sa bude vzťahovať na refe-
renčné body),
vo funkcionálnych modeloch vyrovnani budú vystu-
povať tzv. pseudomerania, L j. prevýšenia medzi jed-
notlivými dvojicami bodov (určené z nameraných
údajov),
ako model vertikálnej refrakcie sa použije tzv. S -
model (stanoviskový) [4],
sieť bude typu bezvazbovej siete, v ktorej vyrovna-
nia sa vykonajú po vol'be jedného dátumového bo-
du, L j. bez výškovej dátumovej vazby, pre všetky
epochy merania,
konfiguráciu siete budeme považovať za rovnakú
v oboch etapách, a tiež apriórnu jednotkovú varian-
cíu a~(použitá tá istá metóda merania),
dížky di; budeme považovať za redukované zo všet-
kých aspektov, resp. redukované k uhlom zu.

Uvedený postup analýzy stability RB a OB rieši prísluš-
né testovania osobitne pre RB a osobitne pre OB, pri-
čom v jednotlivých prípadoch sa nepotrebné parametre
eliminujú, L j. celá sieť sa kvázi redukuje na časť s mno-
žinou RB a potom na časť len s množinou OB.

Pre výškové periodické sledovanie objektu nech sa
vhodným spósobom stabilizujú na ňom OB a nech
v priestore, neovplyvnenom výškovým pohybom objek-
tu sa stabilízujú RB, ktoré majú zostať vo všetkých epo-
chách stabilné (aj polohove).
Medzi RB a OB v epochách tlO) a t(/(I) nech sú podl'a

situácie jednostranne merané prevýšenia, napr. medzi
Bf a ~, prevýšenie hf; alebo dížky dl; a zenitové uhly z:,
(obr. I) ako aj príslušné výšky prístrojov v, a signálov t,.
Pre výškové vzťahy medzi dvoma bodmi siete, napr. B"
~. so stanoviskom na B, platí [4, 7]

Vi - Vi = Vi + dl; cos (z,; + p, ~ 1::/2 - ti)' ( I)

kde po rozvoji druhého člena v Taylorov rad, usporia-
daní a označeni máme

I" povazuJeme za pseudomerania. Rovnice merania
funkcionálneho modelu pri rozklade

V,* = v," + d v,*, Vi* = V;' = + d Vi*, Pi * = p;' + dp, *sú

VII= -dV,* t dVi*+ ai,dpi*~ (Iu - (V," - v,0 - a"P;') =

= -dV,* + dV;* + au dp,* ~ I:" (3)

kde vektory označené * predstavujú vektory prísluš-
ných odhadov a au sú koeficienty pri Pf;'
Pri n pseudomeraniach a k = b - I + P hl'adaných pa-
rametroch @*T= [@" + d@*F= [Va pOF + [dV* dp*)I,
funkcionálny model potom bude

V = A dB* - 1', (4)

pričom približné výšky V" určené z výšky dátumového
bodu a meraných prevýšení zostávajú konštantné
v oboch epochách a pO = 0,13.
Uvedená výšková sieť ked'že nie je pripojená na výš-

kove pevné body, predstavuje tzv. vol'nú sieť s jedným
parametrom vol'nosti [8, 10). To znamená, že A nie je
stÍpcove regu~árna matica, a tiež matica koeficientov
prislušných normálnych rovníc N je singulárna s defek-
tom d = I. Aby sme sa vyhli singulárnym riešeniam, de-
fekt siete odstránime vol'bou jej lokálneho dátumu, L j.
jednému z RB prisúdime zvolenú (referenčnú) výšku,
ktorá pri vyrovnaniach v epochách zostane nezmenená.
S tým to dátumovým bodom sieť sa potom vyrovná ako
vol'ná bez dátumovej vazby, L j. so štruktúrami
dB *T= [dVo dB*'] (d Vo - "dátumová výška", dB*' _
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odhady ostatných parametrov), A = [ADA ']. V model i
(4) v = [An A'] [dVn d8'*jT - I' zložky An, dVD, keďže
dátumový bod sa výškove vo vyrovnaniach nebude
meniť, možeme vynech ať, 1. j. uvažovať len
v = A' d8'* - 1', kde vektor d8'* obsahuje teda do-
plnky výšok všetkých ostatných bodov a ďalšich para-
metrov (refrakčných uhlov, resp. koeficientov).

Majme v epoche (101 z meraných hodnot veličin zostave-
ný (n Xl) vektor pseudomeraní /(0), ktorého stochastic-
ké vlastnosti nech charakterizuje známa (n x n) kofak-
torová matica 0\°1 a analogicky JlIII!,0\'11) V epoche ((III).
Na získanie podkladov (odhad ov výšok) k posúdeniu

stability bodov výsledky meraní, resp. z nich odvodené
veličiny sa zo známych dovodov [2, 3, 13] spoločne vy-
rovnajú z oboch epoch ((O), (lili),1. j. postavíme funkcio-
nálny i stochastický model v zmysle

v= A'd(}'* - 1',

rA'(o)T J r d 8'*10) J r 1'(01 J
l A'IIII)T ld8'*(//I) ll'llII)'

[

0(0) ]

~I = ~~ 01 = a"} I 0\//1) . (6)

Tento model dvoma transformáciami upravíme na
dva "redukované" modely tak, aby každý bol vhodný
len na určenie dV!J(O), dV!J(III), resp. dV/1oI, dV;I//II, teda
k osobitnému testovaniu len RB a len OB. Matice A'lo!,
A'(III) ako aj d8'*lo!, d8'*I//I) rozdelíme na submatice,
resp. subvektory, odpovedajúce RB, OB a ostatným pa-
rametrom (refrakčným charakteristikám). Bude

r VIOl]
l.V(III) =

a po usporiadaní submatíc a subvektorov v A' a d8'*
podl'a druhov parametrov a po označení

[
A(o) A(o) Aloi ]

A' = B I' A = [As Ap A,], (7)
A~"I Aj;") AV") h

dVtol

dV!J(III)
dV;IO)
dV/(III)
dk*lo)
dk *1III)

r
dV* ]dJ; .
dk*

K testovaniu stability referenčných bodov Ri medzi
epochami (1o)a ((III),z vektora @'* je potrebný len sub-
vektor dVt a z matice A' submatica As, preto A', @'
upravíme na tvar A' = [As Acs], @'*T = [dV: d@:s]
kde AcH= [Ap Ad, d@:f = [dVp dk*].
Potom príslušný funkcionálny model bude

v = As dV~ + Acs d@:s - 1'. (8)

Minimalizácia kvadratickej formy vTO,' vs použi-
tím (8) dáva dve normálne rovnice s neznámymi dV~,

d@:s' Ak známym postupom [9] eliminujeme z nich
d@:s(tento vektor k testovaniu RB nepotrebujeme), do-
stávame prvý "redukovaný" model

A ~O s' As dV~ - A ~OB' / = O, Vs = AB dV~ - 1',
(9)

kde

OB' = O I ' - O I I AcB (A:B O I ' Acs) 'Acs O I 1

= diag(O~1 'O~"I I),

= (E - Acs (A ~sO I' Acs) 'AcB O I ')

(AB dV~ - I') a teda

dV* = [dV~(O)] = (A TO' A ) , A r O I
B dV* (III) B B B li B

1:IB, =s~BO'B,=s?)B(A~O~'AB) 1

S~s diag (O 1;~1,O (~!~I,),

S~B v~ OB1 VBIfB ,

I'
( 10)

kde fs = 2 (n - b + I) je počet prebytočných pseudo-
meraní (redundancia).
Na testovanie stability objektových bodov medzi

epochami (10) a ((III)z vektora @'*ponecháme dVp, kým
ostatné subvektory zdržíme podl'a d@:pT = [dVIj dk*]
a v tomto zmysle upravíme aj (7) na tvar

Analogickým postupom ako v predchádzajúcej redukcii
povodného modelu, teraz elimináciou d@:p dostávame
druhý redukovaný model

A~Opl ApdVj, - A~Opl I' = O,
VI' = Ap dVj, - 1',

kde

Op' = O,' - O,' Acp(A~pO,' Acp) , AcpO/',

VI' = (E - Acp(A;pO,' Aťp) 'AcpO/-I
)

(Ap dVp - 1') a teda

dV* = [dVP (O)] = (A TO -·1 AI') , A TO'
I' dVp lili) I' I' I' I'

~VP' = s~"? OVI" = s1"? (A ~O 1" Ap) ,
s1p diag (O (~~,O te~~),

v; O;;' vplfp,

1',
(12)

Výškové zmeny RB (formálne zahrnieme medzi nich pri
testovaní aj dátumový bod) sa posudzujú na základe te-
stovania nulovej hypotézy Ho: E(dV~ (o) = E(dV~ (I) =
= dVs, ktorá vyplýva zo všeobecnej formy Iineárnych
hypotéz Ho: B x + OJ = O, kde v našom prípade

B = [-EE], x = LiV~ = dV~ (III)- dV~ (0), OJ = O
(13)

Na testovanie sa požije štatistika [2, 10, II]

(RH - R)s WsTs=----hs sbs hs sbs '
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kde R je kvadratická forma pri vyrovnaní modelu (9)
bez zohl'adnenia nulovej hypotézy a bez pripojenia (13)
ako sústavy podmienkových rovníc k (9), RH je kvadra-
tická forma v pripade pripojenia hypotézy, hB je počet
parametrov, t. j. počet d Vt v oboch epochách. Dá sa
dokázal', že WB = (RH - R)s v našom pripade je [3, 9,
13]

WB = LiVt To_l~B' LiVt,
OJVB' = a I~k,+ a (C~),.

Štatistika WB má vo všeobecnosti necentrálne F-
rozdelenie: WB ~ F(hB,fB, Alf) so stupňami vol'nosti hB
= 2b,.t~ = 2(n - b) a parametrom necentrality AHveli-
činy WB [5,9]. V prípade platnosti Ho štatistika WB bude
mať centrálne F - rozdelenie a pre WB platí pravdepo-
dobnostná fromulácia

P{TB >Fi'B'/B' 1 - alHo} = a, (16)

príčom kritická hodnota Fpre príslušné stupne vol'nosti
a zvolenú hladinu významnosti sa vezme z príslušnej
štatistickej tabul'ky.
Testovacia procedúra z tzv. globálneho testu, týkajú-

ceho sa celého bodového pol'a RB a prípadných lokali-
začných testov vzťahujúcich sa na jednotlivé RB osobit-
ne, ak globálnym testom sa odmietne nulová hypotéza.
Ak TB ~ F"., fB' I - a, nulová hypotéza sa prijíma,

t. j. mažeme predpokladať, že rozdiely výšok RB
z epoch ti o) a t(l1I) nie sú signifikantná (RB sú výškove
kongruentné) teda v tomto pripade považujeme RB za
stabilné a možno prikročiť k testovaniu stability OB.
Ak TB > F,'B' fB' I - a, nulová hypotéza sa zamieta,

t. j. predpokladáme, že na niektorom (alebo niektorých)
RB nastala signifikantná zmena vo výške, a teda prikro-
čí sa k lokalizačným testom aby sa príslušný (príslušné)
RB identifikoval. S tým cíel'om sa postupne v AB = diag
(A~) A~") vynechá vždy po jednom RB B, z celkovej
ich množiny a vždy s absenciou také ho jedného bodu
sa novým vyrovnaním v zmysle (10) určí príslušný vek-
tor

z ktorých sa určí podl'a (15) kvadratická forma WB" Vy-
tvoria sa rozdiely

WB - WB! = (RH - R)B - (RH! - R)a =
= RHB - RHBi = ,1RlfBi

a na základe nich ten RB Bk sa bude považoval' za výš-
kove signifikantne zmenený, pre ktorý je príslušné
,1RHBk maximálne, t. j.

,1RHBk = max (,1RflBi), i = 1,2, ... k, ... b

Tento bod sa z množiny RB vyberie a preradí medzi
OB, pre zostávajúce RB sa znovu vykoná globálny test.
Ak sa Ho príjme, postúpi sa k testovaniu OB, ak Ho sa
znovu zamietne, celý algoritmus lokalizácie d'alšieho
posunutého RB sa opakuje, a to dovtedy, kým sa Hn na
základe globálneho testu nepríjme.

Na testovanie stability (pohybu) OB použijeme odhady
ich výšok Vp, ktoré získame riešením druhého reduko-
vaného modelu (12). Testujeme aj v danom prípade nu-
lovú hypotézu Ho = [-EE] LiVp = 0, LiVp = dVp 1111)_

- dVp (O), pričom spravidla od globálneho testu upúšťa-
me (prakticky s určitosťou očakávame pohyb niekto-
rých OB) a hned' pristupujeme k lokalízačným testom.
Testovacie štatistiky Tpi pre jednotlivé body určíme na-
pr. na základe výškových rozporov OB tak, že postupne
pre každý bod ~ určíme jeho kvadratickú formu WPk,

a tým vlastne aj Tpi• Tento ciel' realizujeme rozdelením
prvkov kvadratickej formy

Wp= VpTo-l~pLiVp,

t. j. vektora Li Vp a matice o,wp na dve častí, v ktorých
jedna časť bude odpovedať testovanému bodu (nech je
to napr. Pf) a druhá všetkým ostatným zvyšným OB.
Bude teda

LiV* = [Li VP.o] a I = P = [Po P'.'i]
P Li v* ,.WP -lVP pp'

~ IrJ ,

Kvadratická forma WPi pre bod Pi bude [2,3]

W = AV'*T AV'* - AV'*2Pi Ll Pi PiLl Pi - Ll Pi Pi'

,1V'* = ,1v* - ~ P P
Pf Pi Pi vi io

a pre testovaciu veličinu plynie

T - WPi
Pf - -,-

SOP

Analogicky (18), (19), (20), cyklickou zámenou ele-
mentov vektora Li Vt a v matici Pc1VP postupne získame
testovacie štatistiky Tp" TP2 ... Tpi, Tp, pre body P1, P2,
Pi ... PP' Testovanie pre každý bod sa uskutoční v zmy-
sle pravdepodobnej interpretácie

P {Tp} > FHp,/p, I - alHo} = a,

kd: v n~šom prí~ade hp = I, f" = 2 (n - I) sú stupne
~olnostl rozdelema Fa aje zvolená hladina významnos-
tI.

Ak Tpi ~ F"p, f", 1 - a, Ho sa prijíma, čo znamená
predpoklad, že príslušné OB sú výškove kongruentné,
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t. j. nezistil sa signifikantný rozdiel medzi výškami Vp; (01 ,

V* (III)
Pí •
Ak Tp, > Fi"" 1,,, I - a, Ho sa odmieta, predpokladá-

me, že výšky týchto bodov v epochách t(O), t(m) sú vý-
znamne rozdielne, t. j. tieto body Pí' výšky Vp; (III) sú
vzhl'adom k VPI (O), resp. k pevným výškam RB.

Príklad

Prí stavbe výškového objektu bol a medzi štyrmi RB Ba
troma OB Pzaložená sieť podl'a obr. 2, v ktorej sa mera-
10 po 20 dl'žok a zenitových uhlov. Za dátumový bod sa
zvolil 8, s výškou VB3 = 100,000 m. Na základe vyrov-
nania siete v epoche 1988 a v epoche 1989 boli zistené
pre referenčné body výšky a ich rozdiely (tab. I):

Etapa B, Bt B2 B4

1988 V 100,00 105,238 104,107 98,933
1989 V 100,000 234 112 931

1,1 VI 5 5 2

Podľa (14) a (15) pre testovaciu štatistiku sa určilo
TB = 49,7 / 6.3,57 = 2,32 a pre globálny test pri
a = 0,05 hB = 6.j~ = 36. z tabulek plynie kvantil (BČJhm,J.
et al.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, G KP Praha 1990)
F = 2,38.

Keďže TB < F. Ho sa neodmieta, referenčné body
medzi epochami zastali stabilné. Pre výšky a ich rozdie-
ly OB z vyrovnania (tab. 2):

Etapa Pt P1 P,

1988 V 130,452 140,507 130,968
1989 V 447 509 971

1,1 VI 5 2 3

Pt P1 P,

Wp 28,3 3,7 14,3

Tp = Wp/3,94 7,18 0,94 3,63

a pre a = 0,5, hp = I,f" = 38: Fp = 4,10. Z porovnania Fp
a Tp plynie, že u bodu PJ sa Ho zamieta (nastala sig.nifi-
kantná výšková zmena), u bodov Pb P3 sa Ho nezamleta.

Predložený postup analýzy stability RB a pohybu (resp.
stability) OB zohl'adňuje vplyv refrakčného pol'a podl'a
použitého jeho modelu a bez výpočtov jeho charakteris-
tik. Aj v danom prípade je možné výsledky z každej
epochy nejprv oso bit ne vyrovnať [5, 6, 12] s cielom pre-
skúmať model, spresniť charakteristiky presnosti, testo-
vať vybočujúce výsledky atď. Ak predpokladáme pri-
rodzený časový sled dvojíc epoch: t(O)-t(I), t(O)_t(2),

... atď., uvedený postup sa aplikuje pre dvojicu
t(O)_ t(l) (pričom súradnice CB(O) zostávajú stabilné pre
celé obdobie meraní), kým pre ďalšie dvojice stačí vy-
konať analýzu podl'a redukovaného modelu (II), (12),
v ktorom spolu s [(2) použijeme [(O), pričom Aep pri kon-
štantnej konfigurácii siete zostáva aj teraz nezmenené.
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Praha

Jal( dál při číselné tvorbě a údržbě
map velkých měřítek?

Rychlý rozvoj automatické výpočetni a zobrazovací
techniky spolu s měnicími se požadavky na mapové di-
10 velkého měřitka a na evidenci nemovitosti vyvolávají
mimo jiné i potřebu zpracování koncepce vývoje čísel-
ného zpracováni při tvorbě a údržbě státního mapové-
ho díla velkého měřítka v resortu ČÚGK v 90tých le-
tech.

Základni mapa velkého měřítka (ZMVM) je na celém
území republiky tvořena jako mapa číselná. Výsledkem
tvorby ZMVM jsou zejména:
- souřadnice všech bodů polohových bodových polí

a podrobných bodů polohopisu daného území v S-
JTSK ve formě počítačových souborů (RES),

- grafická mapa dále využívaná zejména jako pozem-
ková mapa evidence nemovitosti (PM).
Technologie automatizované kresby je využívána jen

jako prostředek pro zpracováni grafické mapy a pro vý-
počet výměr. Výjimkou je území hlavniho města Prahy,
kde je ZMVM tvořena jako mapa digitální, tzn., že vý-
sledkem tvorby ZMVM jsou zde i počítačové soubory
předpisu kresby.

Pro sběr dat při geodetické metodě mapováni je do-
sud typický zápis naměřených údajů do ručně vedených
zápisníků a jejich ruční převod na magnetické zázna-
mové medium. Začínají nastupovat elektronické regi-
strační tachymetry.

Fotogrammetrické a kartometrické měřeni je podpo-
rováno 8 bitovými mikropočítači. Naměřené modelové
resp. kartometrické souřadnice jsou zaznamenávány na
8" diskety. Nastává postupný přechod na modernější
variantu technologie, při které jsou 8 bitové mikropočí-
tače využívány i pro transformaci modelových souřad-
nic na souřadnice geodetické a pro doplňující výpočty.

Vlastní čiselné zpracováni se provádi dávkovým způ-
sobem na počítači EC 1045 programovým systémem
MAPA 2, nebo na počítači SM-4/20 programovým sy-

Ing. Adolf Vjačka.
Geodézie. s. p.• Opava

stémem GEOMAP. Často je vyuzlvana i kombinace
obou způsobů. Jako grafické výstupni zařízení jsou vyu-
žívány automatické kreslicí stoly DIGIGRAF.

Programový systém MAPA 2 poskytuje ve srovnáni
se systémem GEOMAP zejména větší stupeň automati-
zace popisu mapy. Životnost programových systémů
MAPA 2 a GEOMAP je dána životností příslušných
počítačů. Ta vesměs končí v I. polovině 90tých let.

Začínají snahy o využití 16 bitových osobních počíta-
čů třídy PC (dále jen PC) v této oblasti.

ZMVM je průběžně udržována jako PM na středis-
cích geodézie (SG). Aktualizuje se seznam souřadnic
a grafícký obraz mapy. Pro měření změn je typický zá-
pis naměřených údajů do ručně vedených zápisníků
a jejich dialogové zpracování na 8 bitových mikropoči-
tačich. Typicky se využivá sestava osobního mikropočí-
tače PMD-85 se záznamem programů a dat na magne-
tofonovou kazetu, s mozaikovou tiskárnou, digitalizáto-
rem a současně bodovým zobrazovačem KARTOME-
TR. Výsledkem zpracování je seznam souřadnic bodů
a výměry parcel pro příslušnou změnu.

Seznam souřadnic pro katastrální území - RES - je
veden na centrálnim počítači EC 1045 v GKP Praha.
Tento je aktualizován o seznamy souřadnic jednotli-
vých změn zpravidla I x ročně. -

Na 80 % území republiky jsou však dosud jen grafic-
ké pozemkové mapy. Technika číselného zpracování
při jejich údržbě se používá částečně a to zpravidla jen
pro výpočet výměr.

Na územ i Prahy, v kat. územich se ZMVM, začinají
snahy o údržbu i předpisu kresby.
Pro číselnou údržbu se začínají využivat Pc.

Současná technologie číselného zpracování při tvor-
bě a údržbě map velkých měřítek v resortu ČÚGK je
výsledkem dlouhodobého dobře organizovaného vývo-
je. Její počátky sahají do první poloviny 60tých let. Po-
stupně přicházely nové typy počítačů, automatických
kreslicích stolů a prostředků pro přípravu dat.

Každé generaci počítačů odpovídal jeden ucelený
programový systém, který plně využíval všech dobrých
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vlastností předchozích programových systémů. Tak
vzníkly i v současné době používané systémy MAPA 2
a GEOMAP pro tvorbu ZMVM a systém PMD-GEP
pro údržbu map.
Tyto systémy byly vždy řešeny jako resortní výzkum-

né úkoly. Jejích využití v jednotlivých podnicích geodé-
zie bylo prakticky shodné.
S ústupem od centrálního modelu řízení resortu a ta-

ké s přechodem od sálových počítačů k osobním mikro-
počítačům přestává být jednotnost technologie, počíta-
čů a programových systémů skutečností.
To na jedné straně přináší rychlý rozvoj technologie,

ale také plýtvání úzkoprofilovými programátorskými
kapacitami na vícenásobné řešení těchže úloh a systé-
mů a nejednotnost technologie. To vše se v plné míře
projevuje zejména v souvislosti s pronikáním PC do té-
to oblasti.
Řešením využití PC při tvorbě a údržbě map velkých

měřítek se v současné době bez účinné koordinace za-
bývá v resortu několik pracovišf.
Dále je řešen informační systém geodézie a kartogra-

fie (AISGK) počítající s využitím počítačů EC. Jeho
součástí jsou i databáze týkající se státní mapy velkého
měřítka. Chybí jasná představa o budoucí praxí
AISG K ve vazbě na výpočetní systémy PC na jednotli-
vých pracovištích.
Kromě tvorby a údržby map velkých měřítek je auto-

matická výpočetní a zobrazovací technika na jednotli-
vých pracovištích resortu využívána zejména pro vedení
EN a pro řízení. I zde jsou podobné problémy.
V této situaci naléhavě chybí koncepce dalšího vývo-

je v 90tých letech. Bez jasné koncepce podporované re-
sortem se nepodaří dostatečně rychle a účinně využít
všech možností, které nová technika zpracování dat na-
bízí.

3. Prognóza využívání automatické výpočetní
a zobrazovací techniky při tvorbě a údržbě map
velkých měřítek

3.1 Prognóza hardware

Lze předpokládat, že hnacím motorem pro pořizování
nového výkonného hardware budou zejména potřeby
vedení EN. Potřeby tvorby a údržby map budou rozho-
dující při pořizování grafických períferií.
Po dožití současné generace sálových počítačů v cen-

tru a v krajích a 8 bitových mikropočítačů na SG se
zřejmě stanou rozhodující složkou hardware mikropo-
čítače PC spojené do lokálních sítí. V polovině 90tých

let by měly jejich pozice postupně přebírat výkonné
"Work station", které by měly také převzít za dosava9-
ní sálové počítače úlohu nadřazených výpočetních sy-
stémů k lokálním sítím PC (obr. 1).
Lokálními počítačovými sítěmí PC na SG a v provo-

zech mapování budou zpracovávány pracovní soubory
dat, resp. pracovní databáze. Nadřazený zajišťující po-
čítač SM-4120 v krajích bude zejména zabezpečovat zá-
lohování důležitých dat (EN, RES) a činnost speciál-
ních periferií (velké automatické kreslicí stoly, rychlo-
tiskárny, magnetopáskové jednotky).
Podobný úkol bude mít i centrální počítač EC 1045.

Přenos dat mezi jednotlivými typy počítačů (síť PC -
nadřízený počítač v kraji - centrální počítač) bude
možný prakticky jen pomocí magnetických medií.
Během 2-3 let tak zřejmě dojde v jednotlivých kra-

jích k budování struktury hardware podle obr. 2.
Na konci 90tých let by mohla být telekomunikační siť

ve státě vybudována natolik, že by mohla být postupně
realizována struktura hardware podle obr. 3. V tom pří-
padě má každý počítač PC, ve funkci terminálu k cen-
trálnímu počítači s centrální bází AISGK, možnost pra-
covat s aktuálními daty.
Je to systém mimořádně náročný na kvalitu a rych-

lost přenosových tras a na výkonnost centrálního počí-
tače. Vzhledem k současné situaci v Československu je
spíše utopíí.

Je zřejmé, že v průběhu 90tých let budou muset být vy-
tvořeny a do praxe zavedeny dva nové ucelené progra-
mové produkty pro tvorbu a údržbu státní mapy velké-
ho měřítka (obr. 4):
- pro počítače PC nazvaný PCMAP,
- pro sestavy Work station nazvaný WSMAP.
Tyto systémy musí mimo jiné navázat na dobré vý-

sledky stávajících systémů MAPA 2 a GEOMAP. I při
předpokládaném využití řady hotových modulů a pod-
systémů z již hotových programových produktů lze od-
hadovat pracnost jejich tvorby na desítky člověkoroků.
Tvorba každého systému musí začít dobrou projekční

,-----------,
I Hardware v kraj i 1 I
I I
I Lokální sítYPC na SG 1 nadřízený I

za~ištujíci
I pocitač I
I SM_4/2D I

později
I Work a ta tion I
I Lokální aít-PC na SG N I
L ---l

,--_.- ---------,
I Hardware v kraji N
I

Obr. 2 Pravděpodobná struktura hardware na počátku
90tých let
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přípravou a měla by být zvládnuta za ne příliš dlouhou
dobu (3 roky).

Programový systém PCMAP je již rozpracován. Do-
sud byla vykonána cca Ih programátorských prací. Pro-
gramový systém WSMAP má zatím jen název.

Programový systém PCMAP začal být koncipován po-
čátkem roku 1989, bezprostředně po tom, co se ukázalo,
že parametry PC jsou natolik dobré, že mohou ze sféry
číselného zpracování při tvorbě map velkého měřítka
vytlačit dosud používané sálové počítače. Řešení však
bylo zahájeno (v Geodézii Opava) se zcela nedostateč-
nými kapacitami a prakticky bez účinné resortní podpo-
ry a koordinace. Už po několika měsících řešení se uká-
zalo, že některé programy pro výpočty a zobrazování
při tvorbě a údržbě map velkých měřítek pomocí PC ře-
ší nezávisle i na jiných resortních pracovištích. Po obtíž-
ných, dosud ne zcela ukončených snahách o koordinací
se podařilo dát dohromady koncepci uceleného progra-
mového systému pro číselné zpracování při tvorbě
a údržbě státního mapového díla velkého měřítka na
počítačích PC, nazvaného PCMAP. Hlavní záměry,
stav řešení a řešítelská pracoviště tohoto programového
systému jsou naznačeny na obr. 5-10.

Rozpracovanost systému již překročila 50 %. Na jeho
dokončení je potřeba ještě odpracovat cca 15- 20 člo-
věkoroků. Dokončen by měl být nejpozději do roku
1992. Nejvíce práce zbývá na programu (podsystému)
KOKES a zejména pak na programu MKRESBA, je-
hož tvorba teprve začíná. Řešena není dosud ani modi-
fikace systému pro práci v lokální počítačové síti.

Práce v lokální síti je výhodná zejména při tvorbě
mapy, kdy je potřeba současně z několika pracovních
míst pracovat nad jedním seznamem souřadnic nebo
nad jedním přepísem kresby pro lokalitu mapování.

Systém PCMAP v zásadě umožňuje dva způsoby
zpracování dat:
- Dialogový včetně grafické interakce pro malé soubo-

ry dat. Využije se pří zpracování změn menšího roz-
sahu a při opravných výpočtech při tvorbě mapy
a při zpracování rozsáhlejších změn.

- Dávkové zpracování, nezbytné pro práci s velkými
soubory dat obvyklými zejména pří tvorbě mapy.
Význam dávkového zpracování také roste s nástu-
pem polních záznamníků. Dávkové zpracování
umožňuje mimo jiné í vyšší kvalitu zpracování tím,
že jím lze snadněji zajistít soulad dokumentovaných
vstupních dat a výsledků (např. zápísníků měření
a vypočtených souřadnic).

centrální počítač
s centrální bází

ISGK

Obr. 3 Struktura hardware za předpokladu perfektní
telekomunikační sítě ve státě

, ,'000 1

I
I

_I __ ~_

!systé,h řízení!centrální baze da

V odborné veřejnosti je diskutována otázka, zda ne-
bylo možné místo pracného řešení systému PCMAP
koupit pro resort hotový systém od některé zahraniční
softwarové firmy.

Celá záležitost je poměrně složitá. V době zahájení
prací na řešení PCMAP byly pro tvorbu vlastního systé-
mu tyto argumenty:
- Obtížná dostupnost zahraničních systémů (vysoká

devizová náročnost, případně i embargo).
- Žádný známý systém nepokrýval všechny potřeby

tvorby a údržby státní mapy velkého měřítka v pod-
mínkách naší republiky.

- Relevantní programové produkty měly vesměs cha-
rakter uzavřených, pro odběratele obtížně upravova-
telných systémů.

- Rozsah tvorby a údržby státních map velkých měří-
tek je natolik velký, že se vyplatí investovat do řešení
uceleného systému šitého na míru, který lze průběž-
ně snadno přizpůsobovat měnícím se požadavkům.

Uvedené argumenty, kromě prvního, platí dosud.
Současné nabízené programové systémy (např. firmy

INTERGRAF) potřebují pro provozování i náročné
hardware (32 bitové grafické stanice), které není z eko-
nomických důvodů reálné v krátké době hromadně na-
sadit do resortu geodézie (na všechna SG).

Programový systém PCMAP je naopak provozovatel-
ný na relativně levném a dostupném hardware (16 bito-
vé PC), kterým je reálné v průběhu 2-3 let dostatečně
vybavit všechna SG i provozy mapování.

4.1 Seznam souřadnic v PCMAP

Při řešení programu MDAVKA byl navržen formát sou-
boru "seznam souřadnic", který se stal v rámci PCMAP
standardem. Pokud některý program (např. GEUS)
pracuje s jiným formátem souboru "seznam souřad-
nic," je při přechodu mezi jednotlivýmí programy
PCMAP na tento standard konvertován.

Standard byl řešen tak, aby umožňoval i snadný pře-
nos mezi dosud používanými systémy (MAPA 2, GEO-
MAP a PCMAP) a vyhovoval i záměrům budoucího
ISGK.

Soubor "seznam souřadnic" obsahuje záznamy (věty)
o jednotlivých bodech. Všechny záznamy mají shodný
formát (tab. I).

4.2 Podsystém M DA VKA

Je určen pro dávkový výpočet souřadnic ze zápisníků
podrobného měření změn. Respektuje platné normy
a technické předpisy resortu ČÚGK. Je analogií sou-
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Tab. I
údaj

- číslo bodu
- souřadnice Y
- souřadnice X
- výška H
- tř. přesnosti souřadnic a výšky
- tř. přesnosti výšky
- počet určení souřadnic
- počet určení výšky
- značka na bodě

rozsah (interval)

11 číslíc
- 999 999.999, 999 999. 999
- 2000000.000,2000000.000
-9999.999,9999.999

0,9
0,9
0,15
0,15

-99.999,99.999

*) Mínimální rozsah.
**) Souřadnice a výška se uvádějí s přesností na mm.
***) Udaj "třída přesnosti výšky" se využíje jen v případech, kdy je požadována rozdílná třida přesností souřadnic a výšek.

VSTUPNI DATA I ZPRA.COV[NfDAT I ELAVNf V1STUPY

I I : Vysvětlivky:
Polní

izáznamník .
I I

8_S0UbOryI I souřadnic
I --L-B... 1 I- -t-.I .. . -- I

I
8soubory registrace

I REG -fotogram.a .;kartom.

~adn5
·fo " souřadnic

anych --I- IodY "

I
I I

8 _----:---G I
G _soubory báze dat

f

mapy

I
I

8 I I II -J---G I ~_SOUbOrY ~orekce

I _------ I
zobrazen~

G" .•.....•. -.......-----
I

I

f I I G-soubory zobrazeníI
I I

I I 8 soubory výměr, I I a dalších údaj ů
VY1~ -o parcelách pro

I o~n~vu EN po mapo-
van~

Obr. 5 Programový systém PCMAP pro číselné
zpracování při tvorbě a údržbě státního mapového díla

velkého měřítka na počítačích PC

řadnicových větví známých programových systémů
MAPA 2 a GEOMAP.
Vstupní údaje (děrování zápisníků) lze připravit libo-

volným textovým editorem. Obdobně lze připravit
i soubor seznamu souřadnic daných bodů. Program
MDAVKA V2.0 umožňuje přebírat a předávat seznamy
souřadnic zpracované jinými programy (GEOMAP,
GEUS, MDAVKA, GEOGEP/M, KOKES), nebo jej
připravovat a editovat přímo prostředky MDA VKA.
Umožňuje tak efektivně pracovat s registrem souřadnic
RES.
Výsledkem zpracování jsou seznam souřadnic pro

zvolené území (kat. území, lokalita, změna), protokol
o výpočtu a statistika o výpočtu.

Program MDAVKA V2.0 umí zpracovat tyto úlohy:
O - metoda pravoúhlých souřadnic (pevná i volná

přímka)
I - polární metoda (pevné a volné stanovisko, také

výšky a protínání vpřed)
2 - vyrovnání bodů do přímky
3 - metoda průsečíku dvou přímek
4 - metoda konstrukčních oměrných
5 - metoda protínání z délek
6 - metoda redukce souřadnic o střešní přesahy
7 - metoda konstrukčních oměrných se současným

vyrovnáním na pravoúhlost a s redukcí o střešní
přesahy

8 - metoda protínání zpět
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THEOSOFT I - Převod da t z polních záznamníků do prostředí
programů I:IDAVKA. KOKES, GEUS

Řešitel: Ing.Jaroslav Kostka
Stav řešení:Zpracována použitelná verze
Využití: Viz úvodní charakteristika

GEUS I - Dialogový výpočat souřadnic a výměr
z geodetického měření

Řešitel: Geodézie Praha, s.p.
Stav řešení:Dokončeno, řeší se optimalizace
Využití:

- Při tvorbě mapy:
- výpočet souřadnic bodu podrobného bodového

pole a bodů měřické sítě,
- opravné výpočty souřednic podrobných bodu.

- Při údržbě mapy:
- úplný v;,''Početsouřadnic a v ze záznamůvymer

podrobného měření změn -menšího rozsahu

MDAVKA 1- dávkový vJ1Jočet souřadnic a výměr z geode-
tického, fotogrammetrického a kartometric-
kého měření

Řešitel: Geodézie Opava, s.p.
Stav řešení: Dokončena 2. pracovní verze, počátkem roku

1991 bude k dispozici úplná verze 3. D.
Dále bude řešena optimalizace.

Využití:
- Při tvorbě mapy:

- výpočet souřadnic podrobných bodů
- při údržbě mapy:

- výpočet souřadnic podrobných bodů a výměr
u větších zmen

[;!KRESBAI- dávkové zpracování předpisu kresby a výpočtu
výměr při tvorbě mapo' a při zpracování roz-
sáhlých změn

Řešitel: Geodézie Opava, s.p.
Stav řešení: Zpracována 1. verze úvodního projektu
Využití: Výsledkem budou datové soubory zobrazení

využi telné pro založení databáze digitální
mapy, soubory pro další zpracování programem
KDKES a soubory pro obnovu EN po mapování

~ - Interaktivní grafický systém určený zejména
pro tvorbu a údržbu map velkých měřítek

Řašitel: Geodetický a kartografický podnik Praha,s.p.

Stav řešení: Zpracovaná ucelená verze práce s body,
dokončuje se 1. verze práce s kresbou

Vo"Užití:
- Doplňující a opravné výpočty souřadnic bodu nad

seznamy souřadnic z GEUS a I,IDAVKA
- Doplňování a opravy souborů zobrazení z MKRES3A

- Vytváření souboru zobrazení při údržbě P:I pro
změny malého rozsahu

- Úprava souboru zobrazení na tvar zpracovatelný
výstupními grafickými periferiemi

- Řízení grafických periferií

- Úprava souboru zobrazení na tvar zpracovatelný
jinými programy ( např.AutoCAD )

9 - kontrolní oměrné míry
67 - podobnostní transformace
95 - výpočet výměr parcel
99 - dodatkový seznam souřadnic

Připravovaná verze MDAVKA V3.0 bude proti V2.0
rozšířena o:
- možnost vstupu dat z polních záznamníků a registrá-

torů,
úlohy transformací fotogrammetrických a kartome-
trických souřadnic,
možnost zpracování vybraných úloh ze souboru ZA-
PISNIK,
možnost editace zápisníků,
podporu pro bezpečnou práci se seznamy souřadnic
(zálohování, ochrana dat),
možnost dvou úrovní protokolu o výpočtu (podrob-
ný nebo stručný),
nápovědný soubor HELP.

Jeden nebo více (dávka) souborů ZAPISNIK se pro-
gramem MDAVKA automaticky ve dvou kolech vypoč-
tou. Úlohy zapsané do zápisníků tak mohou bez problé-
mů používat jako dané ty body, které budou určeny
teprve v některé další úloze nebo v některém dalším zá-
pisníku v rámci dávky.

Po skončení výpočtu lze analýzou protokolu o výpoč-
tu a nahlédnutím do statistiky o výpočtu (na obrazovce
nebo tiskový výstup) zjistit jeho úspěšnost. V každém
případě se opraví (editují) soubory ZAPISNIK.

Při malém počtu chyb se vypočtou všechny úlohy
znovu.

Postup se opakuje, dokud není výpočet bezchybný.
Důležité je vždy použít správnou výchozí verzi soubo-
ru. HSE a přitom jistit celý průběh výpočtů vytvářením
záložních kopíí souboru .HSE.

Po správně provedeném výpočtu jsou výsledkem bez-
chybné:

soubory ZAPISNIK,
soubor .HSE doplněný o nově určené body,
protokol o výpočtu bezchybových zpráv,
statistíka o výpočtu.
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Tab. 2

třída podtřída I podtřída 2 podtřída 3 podtřída 4 potřída 5
(nejvyšší)

PARCELY lokalita kat. území skupína parcela vnitřní parc.
SITE lokalita kat. území skupina konkret. síť
BODPOLE lokalita úz. jednotka bod
MAPA lokalita měřítko map.líst objekt popisu

Soubor .HSE lze kdykoliv přenést (případně po kon-
verzi) do prostředí jiných programů. Tak lze po použití
MOAVKA zbylé chyby odstranit programem GEUS
nebo KOKES. Program KOKES umožní navíc vypočte-
né body zobrazit na obrazovce nebo na připojeném kre-
slícím zařízení.
Postup výpočtu programem MOA VKA je přehledně

naznačen na obr. I I.

4.3 Podsystém MK R ES BA

Úvodní projekt MKRESBA předpokládá tyto funkce
podsystému:
- Podporu a kontrolu tvorby souborů předpisu kresby

ve vazbě na seznamy souřadnic bodů, číselníky zna-
ček apod.

- Úpravy souborů předpisu kresby do formy potřebné
pro bázi dat mapy (v případech, kdy to bude potře-
ba).

- Vytváření souborů zobrazení pro další zpracování
podsystémem KOKES.

- Vytváření souborů údajů pro obnovu EN po mapo-
vání (výměry parcel, čísla mapových listů k parce-
lám, druhy pozemků).

Stejně jako podsystém KOKES bude i MKRESBA
pracovat se základní strukturou vrstva, objekt, element
(spojnice) a bod. Rozlišuje několik tříd objektů dále
členěných do podtříd (tab. 2).

Ve třídě PARCELY musí souhrn všech objektů
určité podtřídy beze zbytku a bez překrývání plošně vy-
plnit příslušný objekt nejblíže vyšší podtřídy. Zobrazení
objektu určité podtřídy tak nemůže překročit hranici
příslušného objektu nejblíže vyšší podtřídy. Objekt li-
bovolné podtřídy může mít parametr vrstva, který lze
použít např. pro výběr grafického výstupu.

Třída SITE se liší od třídy PARCELY jen tím, že
objekty jedné podtřídy i různých podtříd se mohou li-
bovolně protínat a překrývat. Objekty této třídy se zo-
brazují po rám aktuálního mapového listu.

Třída BOOPOLE se liší od třídy SITE jen tím, že
se objekty této třídy zobrazují bez plošného omezení
(po okraj papíru).

Třída MAPA je určena pro zobrazované objekty
organizované po mapových listech (rám, čtvercová síť,
popisy). Tak jako u ostatních tříd je i zde možný para-
metr vrstva.

Předpis kresby objektů tříd PARCELY, SITE, BOO-
POLE obsahuje tyto údaje:
- Identifikátor objektu, vrstva, předpis popisu objek-

tu, údaj o pokračování parcely v jiné skupině (jen
u parcel).

- Předpis kresby objektu jejími lomovými body daný-
mi v souřadnicích.

U jednotlivých bodů se podle potřeby předepisují:
- Způsob zobrazení (značka) a popis bodu.
- Spojnice (druh, popis) k dalšímu bodu.

Předpis popisu (objektu, spojnice, bodu) obsahuje
údaje o umístění a velikosti popisu a dále znaky popisu
(odkaz na číselník znaků, případně přímo tyto znaky).

Předpis kresby objektů třídy MAPA obsahuje tyto
údaje:
- Identifikátor objektu, vrstva, předpis popisu objek-

tu. Předpis popisu zde má stejnou formu jako před-
pis popisu objektu ostatních tříd.

Zru§eni nepotř.
pra tavni ch

ne souboru, export
seznamu sou"ad~
nic napf'.jako

"ES
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Úvodní projekt předkládá k další diskusi návrh nové-
ho formátu souborů PREDPIS zpracovaného pro kaž-
dou skupinu předpisu kresby s tímto obsahem:
{Identifikátor lokality} ~ číslo kat. území podle EN ~
předsazené skupinové číslo
Předpis objektů ve skupině a to:
- obvodu skupiny,
- bodů bodového pole,
- parcel, vnitřních parcel a objektů přecházejících přes

více parcel (sítě).

Předpis obvodu skupiny: (může být ve skupině
jen jeden a musí být veden jako první objekt ve skupi-
ně) (Třída PARCELY)
SK ~ číslo I. bodu ~ čísla dalších bodů ~ číslo I. bo-
du (v pravotočivém sledu)
Čísla bodů na hranici k.ú. se uvádějí se záporným zna-
ménkem.

Předpis bodů bodových polí (může být ve sku-
pině libovolný počet) (Třída BODPOLE)
BO {~ značka (pro všechny body)}
číslo bodu {~ značka (na bodě)} {: popis čís. bodu ne-
bo výškou}

Předpis parcel (může být ve skupině libovolný
počet)
Druh parcely ~ parcel ní číslo I~C ~ popis parc. čís-

la}
{~ D ~ popis druhu pozemku (značka
kultury) }
{~ P ~ číslo skupiny, ve které parcela
pokračuje (jen u třídy PARCELY)}

Číslo bodu {~ značka (na bodě)} {: geom. spojnice}
{~ K ~ druh kopírované parcely ~ parc. č.
kopír. parc.}
{~ S ~ typ spojnice} {: tloušťka čáry}
{~ Z ~ značka nebo popis (na spojnici)}

Je-Ii u bodu zapsán úsek K, nesmí už být zapsány úseky
S a Z.
V jednom řádku lze zapsat i více čísel bodů oddělova-
ných znakem" : "
Místo oddělovače údajů v řádku " ~ " lze použít znak

Speciálním oddělovačem údajů v řádku (na předepsa-
ných místech) je znak" : "

Čís Ia bod ů se uvádějí podle technických předpisů
pro ZMVM. Skupinové číslo uvedené před vlastním čís-
lem bodu (ve stejném řádku) platí jen pro tento jediný
bod.

Předsazené skupinové číslo (se čtyřmi nulami na kon-
ci) uvedené na prvním řádku předpisu platí pro všech-
ny body ve skupině zapsané neúplným číslem. Toto
předsazené skupinové číslo lze kdykoliv u předpisu
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kresby ve skupině změnit jeho uvedením na samostat-
ném řádku. Takto lze změnit i část skupinového čísla.

Souvislou řadu čísel podrobných bodů (vzestupnou
i sestupnou) lze zapsat tak, že se uvede v samostatných
řádcích:
- číslo prvního bodu poloupnosti,
- znak: (dvojtečka)
- číslo posledního bodu posloupnosti.

Do všech řádků úředpisu vzniklých na základě zápi-
su dvojtečka budou automaticky převzaty, kromě čísla
bodu, všechny údaje prvního řádku předpisu posloup-
nosti.

Značka (na bodě) - uvede se pořadové číslo
značky podle ČSN 01 3411, případně číslo značky po-
dle jiného seznamu značek.

Druh parcely
ST - stavební parcela
PO - pozemková parcela
SP - spůlná pozemková parcela
VE - objekt přecházející přes

více parcel (vedení)
SV - vnitřní stavební parcela
PV - vnitřní pozemková parcela

(třída PARCELY)
(třída PARCELY)
(třída PARCELY)

(třída SITE)
(třída PARCELY)
(třída PARCELY)

Parcelní číslo
kmen (čítatel) parcelního čísla {I jmenovatel} {: díl}
U druhu parcel (objektů) VE se parcel ní číslo neuvádí

Popis parcelního čísla

+ 00'0 • čitatel
-. v tezlstl ve tvaru . I

Jmenovate
- -. v těžišti ve tvaru čitatel I jmenovatel
souřadnicový rozdíl Y: souřadnicový rozdíl X -. sou-
řadnicové rozdíly proti I. předepsanému bodu parcely
: směrník -. otočení parcelního čísla
Prvky předpisu parcelního čísla lze spojovat např.: ~ C
~ + ~ 15 : 40 : 130

Popis druhu pozemku (značka kultury)
+ -. nad parcel ním číslem
- -. před parcel ním číslem
~ -. v těžišti
souřadnicový rozdíl Y: souřadnicový rozdíl X -. sou-
řadnicové rozdíly proti I. předepsanému bodu parcely
: směrník -. otočení značky
Prvky předpisu popisu druhu pozemku lze spojovat. Sa-
motný předpis značky se uvede ve formě pořadového
čísla podle ČSN 013411, případně číslo značky podle
jiného seznamu značek.

~ O ~ + ~ 3.06 - předpis vykreslení značky "louka"
nad parcel ním číslem

Geometrie spojnice
Uvede se pořadové číslo geometrie podle číselníku,
např.:
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TYP OBJEKT (PARCELA) VRST. POPIS OBJEKTU,
POKRAČOVÁN! OBJEKTU

BOD~SPOJNICE, SPECIF. SPOJNICE
ZNA KA NA BODĚ (KOP!ROVÁN! NEBO TYP,

ZNAČKA A POPIS)

o --+ přerušení spojníce,
I --+ úsečka (implicitně),
2 --+ kruhový oblouk definovaný třemi body,
3 --+ kružnice definovaná třemi body,
4 --+ kružnice definovaná středem a poloměrem - zapí-

še se ve tvaru:
číslo bodu u 4 u poloměr

5 --+ interpolovaná křivka

Typ spojnice
Uvede se pořadové číslo podle číselníku
Tlouštka čáry

Uvede se t10uštka v setinách mm (implicitně 18)

Značka nebo popis (na spojnici)
Uvede se ve tvaru:
Pořadové číslo značky nebo druh a velikost písma po-
dle ČSN 01 3411 vzdálenost od prvního bodu spojnice
(implicitně ve středu spojnice): text popisu

Ve srovnání s dosud používaným formátem souboru
PREDPIS používaným v systému MAPA2 by měl být
navrhovaný formát pružnější pro nezbytné změny,
vhodnější pro přípravu dat i pro další rozvoj automati-
zace kresby.
Navrhovaný formát by měl umožnit přímé pořizová-

ní souborů PREDPIS, podle měřických náčrtů, z kláve-
snice Pc.
Pokud bude zájem předpisovat soubor PREDPIS

nejdříve ručně na papír, navrhuje se použít formulář
podle obr. 12.

Neujasněná koncepce dalšího rozvoje a nedostatečná
koordinace při řešení jsou v současné době vážnými
překážkami na cestě k vyšší úrovni automatizace čísel-
ného zpracování při tvorbě a údržbě státních map vel-
kého měřítka. Tento článek je jednak pokusem o odhad
dalšího vývoje, jednak návrhem možného řešení
v 90tých letech. Byl napsán s cílem vyvolat konstruktiv-
ní diskusi na dané téma a s cílem upozornit na naléha-
vou potřebu aktivní resortní technické a technologické
politiky v této oblasti.

LITERATURA:

[I] VJAČKA, A.-MAXA, J.-DĚCKÝ, N.: Mikroelektroni-
ka pro střediska geodézie, GaKO, 31 (73), 1985, Č. 3,
s.60-69.

[2] Algoritmy souřadnicových úloh pro velkoměřitkové mapo-
vání. Geodézíe Opava 1989.47 s.

[3] VJAČKA, A.: Souřadnicová větev PCMAP (technický pro,
jekt). Geodézie Qpava 1989. lOs.

[4] VJAČKA, A.: Uvodní projekt podsystému MKRESBA,
Geodézie Opava 1990. II s.

Do redakce došlo: 22. 10. 1990 Lektoroval:
Ing. Josef Pražák.

VÚGTK Zdiby

Počátkem roku 1990 uvedla švýcarská firma Kern na světový
trh přístroj NIVEL 20, stojící na rozhraní zájmů inženýrské ge-
odézie, přesného strojirenství a stavební statiky. Jako prvý
umožňuje současné měření náklonů zhruba horízontální rovi-
ny ve dvou vzájemně kolmých směrech.
Podle materiálů výrobce je základem konstrukce optoelek-

tronický dvojosý kompenzátor, dobře známý z elektronických
teodolitů, upravený pro nový účel. Světelný paprsek vysílaný
diodou se po průchodu optikou zespodu totálně odráží od hla-
diny speciální kapaliny, uzavřené v zatavené nádobce, a po
průchodu sběrnou optíkou dopadá na fotodetektor. Pro mini-
malizaci vlivu teplotnich změn jsou všechny tyto základní
prvky montovány na společnou robustni kovovou základovou
desku. Místo dopadu paprsku na detektor je udáváno v sou-
řadnicích. jejichž osy odpovídají vztažným hranám desky. Mě-
ní s~ v závislosti na změnách prostorového úhlu paprsku a hla-
díny, tj. na změně polohy desky sensoru. Celé zařízeni neobsa-
huje žádné pohyblivé mechanické části a je stíněno proti tep-
lotnim a magnetickým vlivům. Vnitřní teplota je snímána či-
dlem a spolu s náklony registrována.
Sensor je vestavěn do bytelného pouzdra s působivou po-

vrchovou úpravou o rozměrech 90 x 90 x 63 mm, s krabicovou
libelou pro dodržení měřícího rozsahu (odklonu od vodorO\-
né) 1,5 mm na I m. Vazkost kapaliny připouští těsně před mě-
řenim náklon až 30°: po větším náklonu nebo převrácení je
nutno krátce vyčkat uklidněni hladiny. Pouzdro zaručuje
ochranu před rozstřikovanou vodou. Dalši parametry: napáje-
cí stejnosměrný proud 12~ 16 V rozváděný' kabelem. pracovni
teplota _20° až +50 0C, relatívní vlhkost vzduchu 10-95 nn,

dcha temperace po zapnutí asi 10 minut, hmotnost 850 g.
NIVEL 20 lze na povrch objektu přesně přiložit např. k vy-

rýsované siti čar nebo jej dočasně či trvale upevnit pomoci tří
otvorů v přesazich základnové desky. Při instalaci má být pří-
stroj chráněn proti jednostranně působicim teplotním vlivům.
Měřeni vykazuje enormně nizkou lineární chybu a značnou
stabilitu nulového stavu. Výsledná přesnost určení náklonu
v každém z obou směrů je 0,001 mm/ I m, tj, asi 0,06 mgon.
Přístroj se dodává buď v úpravě pro analogové zobrazeni

měřených dat (sestava A, proud 12 mA) např, voltmetrem, os-
cíloskopem nebo třikanálovým zapisovačem. vhodné zejména
pro laboratorni práce, nebo ve dvou variantách pro digitální
počitačové vyhodnoceni. Je vybaven podle volby zákazníka
rozhranim R5-485 nebo RS-232. Systém NIVEL 20RS-232
v sestavě B pracuje s počítačem typu PC, v sestavě C s .,příruč-
ním" počítačem se čtyřřádkovou dísplejí PSION se speciálnim
programem PAN-U. Bateriový provoz zaručuje při odběru
25 mA provoz po dobu 24 h. Předpokládané použití: dosaženi,
kontrola a průběžné sledování vodorovné polohy objektu (na-
př. při opracování, zatěžkávacích zkouškách, na dilatacích).
Systém NIVEL 20RS-485 (sestava D, 50 mA) dovoluje vybu-
dování plošné sítě až s 32 sensory, z nichž dva líbovolně umís-
těné mohou být referenční. Program PAN-E, obsahující též
grafické procedury, je určen pro počítač kompatibilní s typem
IBM-PC. Speciální kabely dovolují dálkový sběr dat (při
zkouškách a sledování mostů, přehrad, různých základů
apod.).
V nabidce výrobce je celkem 32 položek (sensory, kabely,

nabíječky, kufříky, záznamníky, programy atd.). Software je
v anglické, francouzské nebo německé jazykové verzi.

Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc ..
katedra speciálni geodézie FSv ČVUT v Praze
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Ako ďalej S evidenciou
nehnutel'ností Ing. Imrich Horňanský, CSc.,

Slovenský úrad geodézie a'kartografie

Jedným z ciel'ov súčasných zmien v našej spoločnosti
na ceste k demokracii je obnova našej republiky ako
právneho štátu a v rámci toho i obnova a garantovanie
všetkých druhov vlastníctva vrátane vlastníctva nehnu-
tel'ností. Súčasný stav poskytovania informácií na preu-
kázanie vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam je odra-
zom vel'mi komplikovaného, ťažkopádneho a nepre-
hl'adného systému evidovania nehnutel'ností a evidova-
nia vlastníckych a užívaCÍch vzťahov k nehnutel'nos-
tiam. Forma tohto systému, zdedeného z minulosti, sa
stala prvkom právnej neistoty, zdrojom problémov pri
disponovaní s nehnutel'nosťami, prameňom ťažkostí pri
uplatňovaní vlastníckych práv, pri reštitúcii nehnutel'-
ností, ako i prekážkou rozvoja podnikatel'skej činnosti
nielen v íntravilánoch obCÍ, ale najma v pol'nohospo-
dárskom i lesnom extraviláne. V nadvaznosti na zákon
Č. 114/1990 Zb., ktorým sa mení a dopÍňa zákon
Č. 123/1975 Zb. o užívaní pody a iného pol'nohospodár-
skeho majetku na zabezpečenie výroby a na zákon
Č. 162/1990 Zb. o pol'nohospodárskom družstevníctve,
enormne narástli požiadavky občanov na celom Sloven-
sku na poskytovanie týchto informácií formou grafic-
kých a písomných identifikácií, ktorí chcú mať deklaro-
vané svoje vlastnícke právo k nehnutel'nostiam a ďalej
sa rozhodovať v zmysle oboch zákonov. Vlastníci po-
zemkov po získaní prvotnej informácie na pracovisku
územného orgánu štátnej správy geodézie a kartografie
v okrese - na stredisku geodézie (SG) - sú odkázaní
na pracovisko pozemkovej knihy, lebo v značnej vačši-
ne prípadov vlastníctvo k extravilánovým pozemkom
nie je evidované v evidencii nehnutel'ností (EN). Po vy-
baveni žiadosti sa vlastník vracia z pracoviska pozem-
kovej knihy na pracoviská rezortu geodézie v okrese,
kde získa identifikáciu, ktorá však v značnej časti prípa-
dov poskytuje iba nekomplexnú informáciu o identite
parcely. Tento zdíhavý, čas ov o náročný postup je pred-
metom narastajúcej kritiky a nespokojnosti občanov ale
i organizácií. Nespokojnosť je sposobená aj povinno-
sťami občana finančne znášať náklady za poskytované
informácie (v zmysle Cenníka VC-20/103/89 podl'a po-
čtu pozemkovoknižných vložiek).

Ak má EN plniť svoje funkcie, najma ako štátny evi-
denčný nástroj na uskutočňovanie funkcií štátu pri
ochrane právnych vzťahov viažucich sa k nehnutel'no-
stiam, pri využívaní a ochrane nehnutel'ností, a tiež ako
štátny informačný systém o nehnutel'nostiach, je nevyh-
nutné vykonať zásadné zmeny v oblasti legislatívy, v or-
ganizačnom zabezpečení EN vrátane vytvorenia prime-
raných materiálno-technických podmienok na výkon
prác súvisiacich so zakladaním EN a jej aktualizáciou,
ako aj s poskytovaním informácií z dokumentovaných
fondov EN a archívneho katastrálneho operátu, a tiež
zmeny vo vecnom obsahu EN. Pripomienky odbornej

praxe, širokej verejnosti a analýza celého systému vyko-
naná Slovenským úradom geodézie a kartografie
(SÚGK) preukázala nasledujúce závažné nedostatky
súčasného systému.

V doterajšej právnej norme v zákone Č. 22/1964 Zb.
o EN
- nie je dostatočne presne vymedzený predmet a ob-

sah EN,
- nie je dostatočne prepojená právna a technická

stránka EN, najma v tom, že obnova EN novým ma-
povaním nemá potrebné právne důsledky,

- je nedokonalá evidencia pozemkov a právnych vzťa-
hov k pozemkom vo vlastníctve občan ov, ktoré sú
v užívaní organizácií (rol'nícke družstvá, štátne ma-
jetky, štátne lesy). 40 rokov bola v pozemkových evi-
denciách systematicky potlačovaná riadna evidencia
týchto pozemkov vo vlastníctve občan ov. Túto evi-
denciu bude treba obnoviť, resp. vybudovať pomo-
cou archívnych neaktualizovaných dokumentov,

- nie je riadne upravená verejnosť údajov EN,
- chýbajú sankčné opatrenia za neplnenie zákonných

povinností spojených s vedením EN,
- nie sú dostatočne prepracované vazby na iné vše-

obecne závazné predpisy, najma v oblasti výstavby,
pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva,

- absentuje intabulačný princip zápisov nehnutel'ností
v EN (kompetencia Občianskeho zákonníka a Hos-
podárskeho zákonníka),

- absentuje povinnosť evidovať v EN údaje o kvalite
- bonite pozemkov (resp. o bonitovaných půdno-
ekologických jednotkách) pre potrebu komplexných
podkladov na cenové a daňové účely),

- absentuje povinnosť evidovať v EN údaje o príslu-
šnosti pozemku k intravilánu, resp. k extravilánu.

V pripravovanom zákone o štátnom katastri nehnu-
tel'ností (ŠKN) je navrhované odstránenie týchto nedo-
statkov. Otázka kvality - bonity pozemkov, ktorá je
v návrhu zákona o ŠKN riešená iba vo všeobecnej polo-
he, bude riešená po predložení podkladov Ministerstva
pol'nohospodárstva a výživy SR potrebných na kvantifi-
káciu ekonomického priemetu problematiky. Návrh zá-
sad zákona Slovenskej národnej rady (SNR) o ŠKN po
prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky (SR) 12.9.
1990 a po prerokovaní vo výboroch SNR je predložený
na prerokovanie v Predsedníctve SNR. Otázka intabu-
lačného principu bude riešená v etape novelizácie Obči-
anskeho zákonníka a Hospodárskeho zákcnníka.
Vzhl'adom na závažnosť a aktuálnosť riešenia otázky sú-
časnej nedokonalej evidencie pozemkov v extraviláne
navrhuje sa začať so zakladaním EN vo vlastníctve ob-
čanov v kolektivizovanom extraviláne a vlastníckeho
práva k týmto nehnutel'nostiam v EN (na území SR ide
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o 7-8 miliónov parciel), už v predstihu pred prijatím
zákona o ŠKN, najvhodnejšie už od I. I. 1991. Zároveň
je potrebné doriešiť otázku vlastníckeho práva k po-
zemkom komplexnej bytovej výstavby, lebo v značnom
rozsahu ani pozemky tejto kategórie nie sú majetko-
právne usporiadané. Na doriešenie problematiky extra-
vilánových pozemkov v súkromnom vlastníctve obča-
nov je navrhované personál ne dobudovanie SG a ich
vybavenie primeranou prístrojovou technikou. Oboje
bude prisposobené možnostiam štátneho rozpočtu SR
a v najvyššej možnej miere kryté zvýšenými príjmami
do štátneho rozpočtu. V súvislosti s novelizáciou Ob-
čianskeho zákonníka a Hospodárskeho zákonníka (pri-
pravovaný Obchodný zákonník) je navrhované posúde-
nie, iniciovanie a podpora obnove intabulačného prin-
cípu zápisov v EN, resp. v pripravovanom ŠKN.
Právne vzťahy k značnej časti nehnutel'ností v intravi-

lánoch (25 %), ale aj v extravilánoch, sú nedoložené,
podl'a súčasného právneho poriadku ťažko riešitel'né,
alebo vobec neriešitel'né a teda ani v EN ani v pozem-
kovej knihe nie sú evidované. Jde najma o
- majetkoprávne neusporiadané parcelácie na indivi-

duálnu bytovú výstavbu občan ov, kde barierou rieše-
nia je § 141, ods. (4), Stavebného zákona Č. 50/1976
Zb. doterajšie návrhy SÚGK na jeho novelizáciu ne-
boli akceptované),

- nedokončené komasácie, ktoré neboli premietnuté
v pozemkovej knihe, ale občania začali pozemky uži-
vať,

- neusporiadané právne vzťahy, kde vlastni ci nehnu-
tel'ností nemožu deklarovať svoje vlastnícke právo,
lebo im chýbajú právne listiny,

- osadnícke právne pomery, ktoré neboli premietnuté
v pozemkovej knihe a občania vstúpili do skutočnej
držby,

- zničené pozemkovoknižne operáty v dosledku vojno-
vých udalosti, živelných pohrom a pod.
Časť týchto nedostatkov možno riešiť využitím inšti-

tútu osvedčenia štátneho notárstva podl'a § 100, ods. ( I)
Notárskeho poriadku, alebo žalobou podl'a § 80 ods. c)
Občianskeho súdneho poriadku, resp. pomocou inštitú-
tu vydržania nehnuel'nosti do vlastníctva štátu podl'a
§ 135/aObčianskeho zákonníka. Tieto inštitúty sú ad-
ministratívne vyso~o náročné, komplikované, nepre-
hl'adné a časovo zdlhavé, takže v praxi sú iba výnimoč-
ne aplikované. Navrhuje sa novelizácia inštitútu vydr-
žania s ciel'om vytvoriť jednoduchší, administratívne
menej náročný a pre občana nie diskriminujúci inŠtitút.
Navrhovaná je novela Stavebného zákona Č. 50/1976
Zb. s ciel'om zrušiť časovú barieru uvedenú v § 141
ods. (4).
Stav vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným po-

zemkom na Slovensku je tiež rozporný, komplikovaný,
právne neprehl'adný a súčasnými právnymi normami
evidenčne neriešený. Zlučovanie povodných pozemkov
do vel'kých celkov bez ohl'adu na existujúce vlastnícke
vzťahy sposobilo súčasnú neidentitu katastrálneho ope-
rátu s operátom EN (stavom v teréne). Navrhnuté je ur-
gentné iniciovanie prijatia právnej normy na usporiada-
nie vlastníckych vzťahov k pozemkom v lesnom pod-
nom fonde.
Preukázanie vlastníckeho práva k pozemkom v extra-

viláne je značne komplikované a administratívne nároč-
né i preto, že na Slovensku je vysoký stupeň rozdrobe-
nosti pozemkov s vel'kým počtom malých spoluvlastníc-

kych podielov (dosledok niekdajšieho uhorského dedič-
ského práva s neobmedzenou možnosťou drobeni a po-
zemkov pri dedičstvách). V súvislosti s novelizáciou
Občianskeho zákonníka je navrhnutá úprava časti De-
dičské právo, s ciel'om zamedziť spoločensky nežiadúce
delenie pozemkov.

EN je spravovaná v zmysle zákona SNR Č. 39/1973 Zb.
o orgánoch geodézie a kartografie a zákona Č. 22/1964
Zb. o EN územnými orgánmi geodézie a kartografie.
Silnou barierou rozvoja EN je stav sposobený personál-
nym nedobudovaním okresných pracovísk územných
orgánov geodézie a kartografie, ktoré sú schopné viesť
EN iba čiastočne vlastnými pracovníkmi a jej vačšiu
časť zabezpečujú dodávatel'sko-odberatel'ským vzťa-
hom v podnikovej sfére. Tento rozpor sa nepodarilo od-
strániť podl'a povodného návrhu SÚG K k I. 7. 1990, lež
až k I. I. 199I.
V súvislosti so zákonmi Č. 114/1990 Zb. a Č. 162/1990

Zb. enormne narastajú požiadavky verejnosti na získa-
nie východiskových podkladov na preukázanie vlastníc-
tva zo štátneho informačného systému EN a z archiv-
nych materiálov pozemkového katastra. Tieto požia-
davky nie je možné zabezpečiť v spoločensky žiadúcich
termínoch ani v personálnej zostave prijatej v zmysle
predchádzajúceho odseku. S ciel'om uspokojenia po-
trieb verejnosti je navrhované rozšírenie počtu pracov-
níkov poskytujúcich predrnetné informácie v každom
SG v okrese v priemere o 5 pracovníkovo Ak zostane
doterajší systém spoplatnenia týchto informácií, vačšia
časť neinvestičných výdavkov spojených s činnosťou
týchto pracovníkov bude kompenzovaná príjmami do
štátneho rozpočtu.
Mapová časť katastrálneho operátu (45 tisíc mapo-

vých listov) predstavuje nenahraditel'né kuItúrne, tech-
nické i právne dedičstvo, v súčasnosti už značne opotre-
bené. Tieto unikátne grafické doklady (archiválie I.
stupňa) o priebehu hraníc pozemkov v súkromnom
vlastníctve v súvislosti so súčasným poskytovaním in-
formácií verejnosti nie sú dostatočne chránené. Dnešná
nízka rýchlosť poskytovania grafických informácií z ka-
tastrálnych máp je limitovaná najmaabsenciou repro-
grafických prístrojov v územných orgánoch. Na záchra-
nu katastrálnych máp a na rýchlejšie poskytovanie in-
formácií z nich je navrhované získanie a používanie pri-
strojov a metód modernej reprografie na vyhotovovanie
grafických duplikátov máp, s ktorými by sa pracovalo
v dennom styku s verejnosťou na pracoviskách EN.
Barierouďalšieho rozvoja ENje i jej súčasné nedo-

statočné prístrojové vybavenie automatizácie. V súlade
so svetovým trendom výstavby automatizovaných infor-
mačných systémov treba urgentne zabezpečiť všetky
okresné pracoviská rezortu SÚGK jednotným hardve-
rovým a softverovým vybavením schopným pracovať
v grafických režimoch aj v náročných podmienkach
(napr. pri obnove katastrálnych máp). Predovšetkým
chceme vybudovať lokálne databázy a lokálne počítačo-
vé siete (riadiaci počítač + terminálové stanice) v okre-
soch, ktoré budú vzájomne prepojené a zároveň spoje-
né s centrálnym počítačom. Takto vybudované praco-
viská zabezpečia poskytovanie informácií o nehnutel'-
nostiach, vrátane úloh vyplývajúcich z reprivatizácie
pody. Zefektivni sa tým aj proces aktualizácie údajov
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EN a ich využitie u potencionálnych uživatel'ov (daňo-
vé úrady, obecné úrady, štátne notárstva, pozemkové
úrady, geodetickí podnikatelia a i.). Prístrojové dobu-
dovanie automatizačnou technikou, podob ne ako aj re-
prografickou technikou, bude riešené v korelácii s mož-
nosťami štátneho rozpočtu SR.
Barierou rozvoja EN vo vybraných okresoch je vyrie-

šenie dislokácie pracovísk územných orgánov geodézie
a kartografie v tých mestách, kde je situácia zlá až hava-
rijná (Trnava, Lučenec, Zvolen, Vel'ký Krtíš, Humenné,
Piešťany, Myjava, Košice, Král'ovský Chlmec, Brezno).
Navrhované je doriešenie umiestenia SG tak, aby boli
vytvorené podmienky na optimálne plnenie funkcií EN,
resp. ŠKN.
S nárastom požiadaviek verejnosti na informácie

z katastrálneho operátu priamo súvisí aj nárast požia-
daviek na informácie z operátu pozemkovej knihy.
V súčasnej personálnej zostave nie sú schopné pracovis-
ká štátnych notárstiev - pozemkových knih zabezpečiť
tieto požiadavky v spoločensky žiadúcich termínoch.
Navrhuje sa zvýšiť počet pracovníkov štátnych notársti-
ev v pozemkových knihách a zároveň aktualizovať in-
štrukciu Ministerstva spravodlivosti a rezortu geodézie
a kartografie o spolupráci štátnych notárstiev s orgánmi
geodézie pri zakladaní a vedení EN tak, aby predmetná
činnosť bol a zracionalizovaná.

Komplikovaná sústava vlastnickych a uživacich vzťa-
hov na Slovensku zdedená z minulosti, v značnom roz-
sahu nedoriešené právne vzťahy k nehnutel'nostiam aj
v samotnej pozemkovej knihe, násilná likvidácia sú-
kromných vlastníckych vzťahov k nehnutel'nostiam aj
v intraviláne, ale najma v extraviláne bez zákonnej opo-
ry na evidovanieich aktualizovaného stavu, dnešnej do-
be neprimeraná právna úprava evidovania nehnutel'no-
stí, vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkov s vel'kým
počtom malých spoluvlastníckych podielov vytvorili
zložitý, neprehl'adný, právne ťažko riešitel'ný, a teda aj
náročne evidovatel'ný systém EN, vrátane právnych
vzťahov k nehnutel'nostiama stali sa hamujúcimi prvka-
mi rozvíjania právneho štátu a podnikatel'skej činnosti
v ňom.
Bez realizácie zásadných zmien v oblasti legislatívy

i v oblasti organizačného zabezpečeni a nemožno do-
spieť do stavu, v ktorom EN bude plniť svoje celo spol 0-
čenské funkcie, t. j. slúžiť ako štátny evidenčný nástroj
na realizáciu politiky štátu na úseku nehnutel'nosti
a tiež ako štátny informačný systém.

Informace o organizačních změnách resortu ČÚGK

Na základě rozhodnutí předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického ze dne 28. září 1990 č.j. 2987/1990-21 do-
chází s účinností od I. tedna 1991 ke změně organizační struk-
tury resortu a ke stanovení nových předmětů činností orgánů
a organizací resortu následovně:
Ze státních podniků Geodézie Praha, České Budějovice, PI-

zeň, Liberec, Pardubice, Brno, Opava se vyčleňují práce na ve-
dení a údržbu státního geodetického a kartografického díla.

Základním předmětem činnosti státních podniků jsou zejména
mapovací práce, práce v inženýrské geodézii, zaměřování a vy-
hotovování geometríckých plánů a další speciální geodetické
a kartografické práce.
Geodetická a kartografická správa v Praze a Krajské geode-

tické a kartografické správy v Českých Budějovicích, Plzni, Li-
berci, Pardubicích, Brně, Opavě mají rozšířenou náplň svých
hlavních úkolů o odborně-technické činnosti zajišťující vedení,
údržbu a obnovu státního geodetického a kartografického díla,
poskytování informací z dokumentačních fondů tohoto státní-
ho díla a vyhotovování geometríckých plánů. Organizačními
útvary těchto správ jsou střediska geodézie se sídly v okresech

.' a jejich detašovaná pracoviště.
Geodetický a kartografický podnik, státní podnik Praha se

ruší a zřizuje se Zeměměřícký ústav se sídlem v Praze 7, Kos-
telní 42 a Kartografie Praha, státní podnik se sídlem v Praze 7,
Kostelní 42. Hlavním úkolem .Zeměměřického ústavu jako
rozpočtové organizace řízené Ceským úřadem geodetickým
a kartografickým je zejména výkon státní správy a zabezpečení
odborně-technických činností v základním bodovém poli,
údržba a obnova státních mapových děl středních měřítek
a odvětvových tematických map, vedení automatízovaného in-
formačního systému státního geodetického a kartografického
díla, standardizace g~ografického názvosloví, dálkový prů-
zkum Země a vedení Ustředního archívu geodézie a kartogra-
fie.
Základním předmětem činnosti Kartografie Praha, státní

podnik, je zejména nakladatelská, vydavatelská a obchod-
ní činnost v oblasti vydávání map, atlasů a ostatních karto-
grafických výrobků, odborných neperiodických publikací
a publikací pro cestovni ruch, vydávaných v rámci vlastní čin-
nosti nebo jinými nakladatelstvími, včetně zahraničních.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický se

sídlem ve Zdibech zůstává bez zásadní změny.
Info~mace o jmenování ředitelů budou uvedeny ve Zpravo-

daji ('UGK.
Ing. Petr Chudqba.

ředitel sekretariátu předsedy ČUGK

V zmysle Komplexného projektu reštrukturalizácie re~ortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie, čislo SUG K
P-294/1990, ktorý bol schválený poradou ekonomických mi-
nistrov u podpredsedu vlády Slovenské republiky J. Kuč~ráka
31. 10. 1990, sa zmenila organizačná štruktúra rezortu SUGK
od I. I. 1991 následovne:
- Po zrušení štátneho podniku Geodetický podnik, š. p., Bra-

tislava k 3 I. 12. 1990 bol a zriadená k I. I. 1991 rozpočtová
organizácia Geodetický a kartografický ústav Bratislava.
Tento preberá všetok majetok, práva a závazky zrušeného
štátneho podniku, vrátane adresy Bratislava, Chlumeckého
Č. 4. Hlavné úlohy ústavu sa nadvazne na doterajšie úlohy
citovaného š. p. rozširujú o tvorbu a vydávanie štátneho ma-
pového diela stredných mierok a vedenie archívu osobitné-
ho významu.

~ Krajské správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici
a v Košiciach, resp. Správa geodézie a kartografie v Brati-
slave (bez zmeny názvov a adries) majú rozšÍrenú náplň
svojich hlavných úloh najma o tvorbu základnej mapy vel'-
kej mierky a o vedenie evidencie nehnutel'ností v plnom
rozsahu (vrátane jej komplexnej údržby). KSGK v Banskej
Bystrici a v Košiciach budú dočasne (cca.do 2 rokov) vyho-
tovovať aj geometrické plány.

- Štátne podniky Geodézia (Bratislava, Žilina, Prešov) zostá-
vajú bez zmeny názvov a adries. Hlavné úlohy týchto štát-
nych podnikov sa redukujú o tvorbu základnej mapy vel'kej
mierky, o výkony v oblasti evidencie nehnutel'ností a o vý-
kony na tvorbe štátneho mapového diela máp stredných mie-
rok.

- Slovenská kartografia, š. p., Bratislava zostáva bez zmeny
názvu a adresy. Jej hlavné úlohy sa redukujú o tvorbu štát-
neho mapového diela stredných mierok.

- Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave zostáva
bez zmien.
Ostatné predpisy a iné akty riadenia SÚGK súvisiace s pred-

metnou reštrukturalizáciou budú zverejnené v čiastke I. Spra-
vodajcu SÚGK ročníka 1991.

Ing. Ivan JštváTJ1!Y.
riaditel' sekretariátu predsedu SUGK
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SPOLOČENSKO-ODBORNÁČINNOSŤ

V dňoch 25.-27.10. 1990 sa konala v peknom prostredí Parku
kultúry a oddychu v Prešove celoštátna už 9. kartografická
konferencía s medzinárodnou účasťou. Poriadateľmi boli: Geo-
deticko-kartografická spoločnosť (GKS) Zvazu slovenských
vedecko-technických spoločností (ZSVTS), Dom techniky
ZSVTS Košíce a Pobočka G KS ZSVTS pri Š. p. Geodézia Pre-
šov. Konferencie sa zúčastnilo 151 domácich (obr. I) a 19 za-

hraničných účastníkov z Maďarskej republiky, Nemeckej spol-
kovej republiky, Pol'skej republiky, Rakúska a ZSSR. Jej prie-
beh mal pracovnú atmosféru. Účastnici dostali zborník referá-
tov a Geodetický a kartografický obzor 1990, Č. 9, venovaný
konferencii, v ktorom bolo publikovaných 9 referátov. Z pred-
nesených 51 referátov bolo 12 zo zahraničia.
Slávnostného otvorenia konferencie sa zúčastnili a účastní-

kov pozdravili aj viceprezident ICA dr. A. Papp-Váry, predse-
da MsNV v Prešove dr. I. Benko, predseda SGK ZSVTS
Ing. E. Maták. Na konferencii prednesli zá~adné príspevky
najvyšší profesijní predstavitelia: predseda SUG K Ing. I. Hor-
ňanský, CSc., (obr. 2) na tému "Rozvoj kartografie v podmien-
kach prechodu na podmienky trhového hospodárstva"; náčel-
ník topografickej služby ČSA pplk. Ing. K. Raděj, CSc., na té-
mu "Automatízované spracovanie kartografických a geografíc-
~ý~h informácií" (prednesené Ing. V. Balšánkom) a predseda
CUGK Ing. F. Radouch k problema~i~e geodézie a kartografie
v no\óých trhových podmienkach v CUGK.
Vedci, pedagógovia a odborníci z praxe zhodnotili výsledky

česko-slovenských kartografov v plneni odporúčaní 8. karto-
grafickej konferencíe v Pardubiciach (1987) a konštatovali spl-
nenie značnej častí odporúčaní ako í primerane dobrú pripra-
venosť na plnenie úloh z oblastí spracovania, vydávania a pou-
žívania máp. Kyticu vďaky dali účastníci konferencie k pamat-
nej tabuli významného slovenského geografa a kartografa
18. storočía Jána Mateja Korabinského pri spomíenke na
250. výročie jeho narodenia. V odbornom programe bol i jeho
prínos k rozvoju znázorňovania reálneho priestoru na mapy
(Prikryl, V. L, Novák, V.). Zástupcov rezortov geodézie a kar-
tografie, organizácií, zahraničných účastníkov a prípravného
výboru príjal predseda MsNV na radnici 92-tisicového Prešo-
va. Vystúpenia autorov v pléne a na paneloch bol i doplnené
dvoma panelovými diskusiami s obsahom:
- rozvoj teoretickej kartografie; pod vedením Martínka, M.

vystúpili: Hájek, M., Neumann, J., Pravda, J., Nebeský, L.,
Mitášová, 1., Mičietová, E., Hoffmann, F., Ježek, O. a ďalší,

- technicko-technologické aspekty výrobného procesu v karto-
grafii; pod vedením Kontru, P. vystúpili: Mikšovský, M.,

Vrábel, E., Čižmár, J., LOfelmann, J., Roulová, Z., Miklo-
šík, F. a íní.

Za podnetné pre ďalší rozvoj kartografie možno hodnotiť:
- Rozpracovávanie koncepcie kartografie, kartografickej semi-

otiky, jazykovej koncepcie mapového vyjadrovania a mapové-
ho popisu - Miklošik, F., Wolodtschenko, A., Pravda, J.,
Neumann, J., Nebeský, L., Pálek, B., Beránek, T., Hrnči-
ar, D.

- Automatizovaná tvorba mapy mesta Viedeň - Reschenhof-
fer, H.

- Rozvoj digitálnej kartografickej technológie - Mičieto-
vá, E., Miklošik, F., Fičor, D., Kánski, J., Veverka, B., Hu-
decová, L, Hájek, M., Mitášová,l., Safár. J., Blažiček, F.,
Val'ko, F., Daniš, M., Kováčiková. Z" Nižnanský, B., Mítá-
šová, H., Hofierka, J., Zlocha, M., Ježek, O., Kondáš, S.,
Konček, J.

- Aplikácie dial'kového prieskumu Zeme s výstupom na mapu
- Feranec, J .. OťahelJ J., Kolény, M.• Šúbert, A., Uhlíř, J.,
Sínčák, P., Vojna. P.. Sírokova, T. a iní.

-- Kartografické problémy, tvorby a spracovania atlasov (národ-
ných, školských, pre cestovný ruch) - Neuma~n, J., Csá-
ti. E .. Čapek, R., Viktorínová.l.. Hájek, M., Skvarčeko-
vá, G.

- Teoretické a praktické aspekty používania máp - Pursa-
kov, S., Paulik, M .• Ontko. J., Gavrilov, J., Wahla, A.. Brá-
nyiková, 1., Novodomec, R.

-- Technický rozvoj tvorby, spracovl!nia a obnovy máp - Vrá-
bel, F.• Jelínek, Z., Vrbecký, Z., Cižmár, J., Kelnar. B.. Krá-
lik, J .. Kontra, P.. Benda. K.

-- Trendy výchovy kartografov - Hoffmann. F., Konečný, M.
a i., Capek. R., KrzJwicka-Blum, E.

- Posúdenie aktívneho realizovania programu Medzinárodnej
kartografickej asociácie v ČSFR - Mikšovský. M.
S uznaním účastníkov bol i hodnotené dve výstavy:

I. Výstava máp (vo Vlastivednom múzeu. pre verejnosi.
24. 10-4. II. 1990) vydavatel'sko-nakladatel"ských podní·
kov Slovenská kartografia (SK), š. p .. Bratislava, Geodetický
a kartografický podnik (G KP), š. p .. Praha, Freytag a Berndt
Vied~ň. ktorá pre veľký záujem verejnosti sa o dva týždne
predlžila. Výstava bola spojená s predajom máp.

2. Technická výstava (v priestoroch konferencie pre jej účastní-
kov) za účasti týchto vystavovatel'ov:

-Geodetický a kartografický podnik Praha, s. p.
Mapová tvorba GKP

-Slovenská kartografia, š. p., Bratislava
Mapová tvorba SK

- Vojenský kartografický ústav. Š. p., Harmanec
- topograťtcké mapy
- reliéfne mapy
- polygrafické výrobky

-Geodézie. s. p., Brno
'{yužívanie fólíí firmy Keuffel + Esser

- Ustav pro hospodársku úpravu lesů, Brandýs n. L.
Výber lesnických máp

-PV FOILCOS, ZD Ohnišov
Zušľachtené plastové fólie

-ČVUT - Fakulta stavební Praha. Katedra mapování a kar·
tografie
Ukážka viacfarebných kópii vrstvou PLD 7

- Pedagogická fakulta Ostrava. Katedra geografie
Ukážka publikácií

-UP - Přirodovědecká fakulta Olomouc, Katedra geografie
a didaktiky geografie
Ukážky tematických máp

- UK - Přírodovědecká fakulta Praha. Katedra učitelstvi
a didaktiky geografie
Ukážky diplomových prác

-SVŠT - Stavebná fakulta Bratíslava,
Katedra mapovania a pozemkových úprav,
Katedra geodetických základov

l,Jkážky diplomových prác a nových publikácii
- Ustav experímentálnej fyziky SAV Košíce
Programy na prácu s údajmi LANDSAT PM
Pre ďalši rozvoj čs. kartografie účastnici konferencie pova-

žujú za potrebné:
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I. Rozvíjal' teóriu a modelovanie procesO\ tvorby máp, teore-
tícké a praktícké aspekty použivania máp.

2. Rozvijal' dígitálne technológíe tvorby a využivania kartogra-
fických diel.

3. Odborné akcie orientoval' na zdokonal'ovanie kvality profe-
síjnej činnosti, spolupráce s domácimi a zahraníčnými sub-
jektmí a spoločenskýmí organizácíami.

4. Usíloval' sa o zavedenie a rozvoj manažérizmu v kartografic-
kej, nakladatel'skej a vydavatel'skej činností.

5. Zdokonal'oval' výučbu a výchovu kartografov s prihliadnu-
tím na trendy rozvoj a svetovej kartografie a na ekologícké
aspekty kartografickej polygrafie a formou výmeny skúseno-
stí využíval' nové poznatky, technológíe a návyky.

6. Spolupósobíl' prí vytváraní novej koncepcie tvorby máp
stredných mierok a národného atlasu ČSFR usporíadaním
odborných akcií k informácíi a posúdeniu zámeru tvorby
týchto diel.

7. Účastníci odporúčajú aby ďalšia, 10. kartografická konfe-
rencia bola v Českej republike.

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.,
odborn.Í' garant konferencie

Založení
Kartografické společnosti ČSFR
528.9:061 (437)

V průběhu 9. kartografické konference byla dne 26. října 1990
v Prešově ustavena Kartografická společnost ČSFR jako nepo-
litická společenská organizace s celostátni působností. Podle
schválených stanov posláním Společnosti je sdružování zá-
jemců o rozvoj kartografické vědy, techniky a technologií,
o výchovu a vzdělávání kartografů, o hístorii kartografie

,a o tvorbu, výrobu a využívání různých druhů kartografických
'děl.
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K tomu účelu bude Společnost organizovat různá setkání,
konference, symposía a semínáře. Bude navazovat a koordino-
vat styky se zahraničními a mezinárodními subjekty, zejména
s Mezinárodni kartografickou asociací (International Carto-
graphic Assocíation - IC A). Výrobním, pedagogickým, vý-
zkumným a jiným zainteresovaným pracovištím a organizacím
i správnim orgánům bude poskytovat informace a poznatky
z vlastní činnosti i z mezinárodnich styků. Bude organizovat
stáže a výchovu čs. kartografů prostřednictvim zahraničních
institucí. Bude spolupracovat s jinými společenskými organi-
zacemi v ČSFR a s mezinárodními organizacemi, majícími
vztah ke kartografíi.

Orgány Společnosti jsou
aj plenární zasedání jako jeji vrcholný orgán;
b) výkonný výbor, který byl tajnou volbou zvolen v následují-

cím složení:
RNDr. Ján Feranec, CSc., doc. ing. Milan Hájek, CSc.
(předseda), doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Ing. Pavol
Kontra, CSc., prof. Ing. Lubomír Lauermann, DrSc., Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc. (místopředseda), Ing. Jozef Ša-
fár, Ing. Bohumil Šidlo;

c) revizní komise, která byla zvolena následovně:
Ing. Jozef Čižmár, Ing. Jan Králik, PhDr. Ondřej Roubík
(předseda) ;

d) odborné skupiny, jež budou centrem odborné činnosti.
Ustavují se ze členů Společnosti podle jejich odborného zá-
jmu a zaměření, pokud o program skupiny projevi zájem
alespoň 5 členů Společnosti. Dosud byly ustaveny následují-
cí odborné skupiny:
- Tvorba a obnova map středních měřítek (organizuje prof.

Ing. Miklošík, DrSc.),
- Školská kartografie (organizuje doc. ing. dr. Novák,

CSc.),
- Technika, technologie a marketing (organizuje Ing. Rou-

lová),
- Automatizace v kartografii (organizuje doc. Ing. Veverka,

CSc.),
- Dějiny kartografie (organizuje prof. RNDr. Mucha,

CSc.)

Členem společnosti se může stát každý občan ČSFR, který
o to požádá, má aktivní zájem o obor a souhlasi se stanovami
Společnosti. Členy Společností mohou být i právnické osoby.
Indiviuální členský příspěvek pro rok 1991 byl stanoven ve vý-
ší 35,- Kčs. Výše příspěvku právnických osob bude stanovena
v dohodě těchto členů s výborem Společnosti; takový přispě-
vek může mít charakter sponzorování.

Za významné zásluhy o rozvoj oboru kartografie ustavující
zasedání schválilo čestné členství prof. ing. dr. J. Bohma,
DrSc., prof. ing. M. Daniše, CSc., ing. K. Dvořáka, ing. K.
Pecky, prof. ing. Dr. J. Kovaříka, CSc., ing. A. Koláčného,
CSc., Dr. O. Kudrnovské, CSc., prof. dr. ing. Kusky, ing. D.
Lenka, ing. K. Pecha, prof. ing. E. Srnky, DrSc., prof. ing. B.
Šimáka a ing. D. Štechera.

Založení Kartografické společnosti ČSFR je motivováno
snahou a úsilím o rozvoj a uplatnění oboru kartografie v mění-
cích se podmínkách našeho hospodářského, společenského
a kulturního života. Pracovníci kartografických pracovišl' i pra-
covišl' kartografické polygrafie, pracovníci škol, vědeckých
a výzkumných pracovišl' i řídicí a správní pracovnící, všichni,
kteří mají zájem na činnosti Společnosti budou vítáni. Bližší
informace o činnosti Společnosti poskytnou členové výboru.

Kontaktní adresy pro přihlášky:
Ing. Jozef Šafár, Slovenská kartografia, š. p., Pekná cesta 19,
83407 Bratislava (tel. 282 020),
Ing. Bohumil Šídlo, Zeměměřický ústav, Kostelní 42, 17000
Praha 7 (tel. 37 1441-9).

Ing. Bohumil Šídlo,
Zeměměřický ústav
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Na rozhraní srpna a září 1990 (28.8.-5.9.) se v Praze sešlo
XXIII. valné shromáždění (General Assembly - GA) Meziná-
rodní unie pro rádiovědy (Union Radio-Scientifique Internati-
onale - URSI). Unie byla založena již v r. 1919, proto užívaný
akronym pochází z francouzštiny, tehdejší řeči diplomatů, kte-
rá je stále jedním ze dvou oficiálních jazyků URSI; dnes se
prakticky užívá jen angličtina. Na valném shromáždění v Pra-
ze bylo kolem I 500 účastníků, současně se scházelo někdy až
12 symposií a komisí, takže ani pro zájemce z okrajově styčné-
ho oboru nebylo možné se zúčastnit všeho, co by mu mohlo
být užitečné. Rada věcí byla presentována jen po krátkou do-
bu na panelech.

URSI se zabývá hlavně vědeckou problematikou elektro-
magnetického záření, především v rádiovém oboru frekvencí,
technické aplikace jsou poněkud na okraji jejího zájmu. Roz-
sah tématiky je dán názvy komisí: A) elektromagnetická me-
trologie, B) pole a vlny, C) signály a systémy, D) elektronické
a optické prvky a jejich aplikace, E) elektromagnetický šum
a interference, F) šíření vln a dálkový průzkum, G) ionosféric-
ké šíření a rádiospojení, H) vlny v plasmě a J) rádioastrono-
mie. V Praze byly na programu všechny tyto okruhy a navíc
ještě otázky biologických vlivů elektromagnetického záření.
Jak patrno, geodézie se přímo dotýká problematika komise F
- dálkový průzkum a J - rádioastronomie (VLBI), příp. i G
v oblasti ionosférických vlivů na měřeni družicovou technikou
(Transit, GPS). Teoretiky a konstruktéry elektronických dálko-
měrů, laserových interferometrů, družicových a dalších systé-
mů pro geodézii by mohly zajímat i komise jiné.

Pro nás je asi nejzajimavějši dálkový průzkum zemského po-
vrchu v mikrovlnné oblasti (setkání F6). Bylo přednášeno o řa-
dě experimentů a praktických aplikací aktivních i pasivních
metod. Tak finský aktivní osmikanálov)' vrtulnikový scattero-
meter (referoval M. Hallikainen) umí rozeznat druh lesního
porostu, určit výšku stromů (s odečty asi na 65 cm), dát pod-
klady pro stanoveni biomasy. Pracuje se na metodice určování
zdravotního stavu stromů. Francouzské experimenty (Mme
Thuy Le Toan) jsou zaměřeny na připravu metodiky těchto
měření z družic. Zatím se zabývají analýzou dat napozorova-
ných z fyzikálních modelů, někdy do"ti kuriózních, jako koule
či jehlany různé velikosti na letištní ploše, nebo rostoucí sojo-
vé boby na poli. H. D. Griffiths referovalo britském projektu
aplikace družicové mikrovlnné altimetrie pro topografické ma-
pování. Jde zatím o malá měřítka - dnešní radarové altimetry
se syntetickou aperturou umožňují rozlišení polohové v desít-
kách metrů a výškové 3-10 m. Experimentuje se (z letadel)
i s řadou nových technik. - Zdá se, že vývoj metod mikro-
vinného dálkového průzkumu je poněkud mimo okruh zájmu
našich oficiálních pracovišť pro DPZ, zaměřených na světel-
nou oblast. Přesto byll'Ja XXIII. GA URSI vystaven panel vý-
sledků T. Českého (VU spojů) a M. Mazánka (ČVUT FEL),
kteří experimentovali s multispektrálním radiometrem
(1,5 GHz, II GHz, 37 GHz a IČ pásmo 8-14I-lm).

Globální geodetické problematiky se na GA dotýkala jedná-
ní komise J v setkáních věnovaných rádíoínterferometrii s vel-
mi dlouhými základnami (VLBI). Pro "kosmickou" ("space")
VLBI, s jednou z antén (o průměru 10 m i více) na družicové
dráze se již řeší technické problémy jako realizace takových
antén, fázová stabilita přenosu dat z antén na Zemi a j. Jsou to
mezinárodní projekty Radioastron (původně sovětský), Quasat
a japonský VSOP. Pozorování VLBI, dosud konaná nezávislý-
mi rádioteleskopy a zpracovávaná po dvojicích, se zatím
v USA a v Austrálii začínají organizovat v podobě VLBA (Ve-
ry Long Baseline Array) - sítě nebo skupiny antén, fyzicky
při měření spojených přenosovými trasami. VLBI začíná pra-
covat s milimetrovými vlnami, což slibuje další zvýšení přes-
nosti pro globální geodézii a geodynamiku.

Jednání komise H přinesla mnoho nových údajů o ionosfé-
ře, zvláště ve velkých magnetických šířkách a za mimořádných
stavů sluneční činnosti. Z našeho hlediska jsou zatím nově vy-
tvářené modely ionosféry nepraktické. Jsou velmi složité. vzá-
jemně nekompatibilní a pro jejich aplikaci k redukcím v kos-
mické geodézii by bylo třeba provést složitou analyzu zane-
dbatelnosti jednotlivých efektů z hlediska přesnosti našich mě-

řeni. Zdá se, že zatím postačí cesta zvolená v systému GPS
(jako dříve u Transitu) - vyloučení (podstatné omezení) vlivu
ionosféry použitím dvou rozdílných kmitočtů v pásmu GHz.
V jedné z prací o výzkumu polární ionosféry (Mrs. Sunanda
Basu, USA) je naopak využito signálů družic GPS k stanovení
integrální elektronové koncentrace nad jednotkovou plochou
zemského povrchu.

Jak známo, geodetickými metodami se již delší dobu zkou-
mají pohyby zemské kůry, mj. s cílem předvídat zemětřesení.
Proto nás může zaujmout i jiný přístup k problému. V posled-
ních asi 10 letech se zkoumají elektromagnetické vlny, vznika-
jicí a šiřící se v zemské kůře před zemětřesením nebo vulkanic-
kou erupcí. Jde hlavně o kmitočty mezi 8 a 80 kHz a největším
problémem je jejich detekce a odlišení od běžného šumu. Přes-
to se již zdařily předpovědi - asi 30 min. před zemětřesením.
Nyní skupina prof. Takeo Yoshino uvádí do chodu 5 stanic
pokusného varovného systému v okruhu asi 100 km kolem To-
kia.

Nalezli bychom patrně i jiné interdisciplínární souvíslostí
činnosti URSI s naším oborem, který se (doufejme) bude po
překonání přechodného období rozvíjet směrem k lepšímu vy-
užítí netradičních metod geodetického měření i k plnějšímu
uplatnění v soustavě Reověd. Materiály z XXIII. GA URSI
jsou již v knihovně VUGTK. Bylo tam jen velmi málo pre-
perintů a tištěných národních zpráv, ale v kníhovně je sborník
s přehledem výsledků a literatury za poslední léta a dva svazky
abstraktů, v nichž vážný zájemce nalezne i adresy autorů pro
případný kontakt. V knihovně je též informace o IGARSS'91,
mezinárodním symposiu geověd a dálkového průzkumu (toho
hlavně!), které bude 3.-6. června 1991 ve Finsku a kterého by
se měl někdo z našich odborníků asi také zúčastnít.

Ing. Georgij Kprsk/, CSc ..
VUGTK Zdiby

Názvosloví v geodézii a kartografii -
ČSN 730401.
Vydavatelství norem, Praha 1990. 112 stran, ce-
na 28,50 Kčs.
(048) 578.935:801.311 (083.74)

V období 1974 až 1986 bylo postupně vydáno 5 českosloven-
ských státních norem, které stanovovaly hlavní české a sloven-
ské názvy (termíny) pro vymezené úseky oboru geodézie a kar-
tografie, a to:
ČSN 73 0401 - Názvosloví geodetických základů (246 názvů),
ČSN 73 0402 - Názvosloví mapování (188 názvů).
ČSN 730403 -- Názvoslovie evídencíe nehnutel'ností (90 ná-
zvů),
ČSN 73 0404 - Názvosloví inženýrské geodézie (158 názvů),
ČSN 73 0406 - Názvoslovie kartografie (158 názvů).
Uvedené názvoslovné normy obsahují celkem 840 názvů,
z nichž se několik opakuje ve dvou, výjimečně i ve více nor-
mách (zpravidla jen odkazem na dříve vydanou normu).

Dne 28. 7. 1989 byla schválena a v roce 1990 byla s účinností
od I. 9. 1990 vydána nová, souhrnná názvoslovná norma:
ČSN 73 0401 - Názvosloví v geodézii a kartografii (830 ná-
zvů). Zpracovatelem normy je oborové normalizační středisko
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
Zdiby (Ing. Jan Rambousek a kolektív) v účinné spolupráci
s oborovým normalizačním středískem v Slovenské republice
- Výskumným ústavem geodézie a kartografie v Bratislave.

Nová norma sjednocuje názvosloví v oboru geodézie a kar-
tografie rozčleněné dříve do pěti norem a tyto výše uvedené
normy nahrazuje. Svým rozsahem (830 názvů) je přibližně stej-
ná, jako soubor dřivějšich norem (840 názvů). V normě jsou
obsaženy a vysvětleny jen vybrané odborné názvy, které se nej-
častěji používají v technických normách, předpisech, v tech-
nické a učebni literatuře. Tím je vymezen i hlavní okruh od-
borníků, kterým je norma určena: tvůrci a uživatelé uvedených
publikací.

Norma stanovuje každý název v češtině a slovenštině, vy-
světlení názvu je uvedeno v češtině. Názvy nejsou na rozdíl od
dřívějších norem uspořádány do částí, obsahujích vždy vyme-
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zenou věcně souvisejicí problematíku (např.: základní názvy,
čínnosti v mapování, podrobná bodová pole, podrobná měření
a šetřeni atd.), ale jsou řazeny průběžně abecedně podle přiro-
zeného sledu slov (u víceslovních názvů). Norma je doplněna
na konci abecedními rejstřiky českých a slovenských názvů se-
řazených podle předmětového podstatného jména. Nechybí
aní obsáhlý výčet jak názvoslovných, tak technických čs. no-
rem, souvisejících s oborem geodézie a kartografie.
Závěrem snad neuškodí na tomto místě odborné veřejnosti

připomenout, že v edici Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartografického, řada 4, byl postupně vydán
osmidilný Slovník geodetického a kartografického názvosloví
(geodetické základy, přístroje a pomůcky, mapování, evidence
nemovitostí, fotogrammetrie, inženýrská geodézie, teorie chyb
měření a vyrovnávací počet, kartografie), doplněný soubor-
ným abecedním rejstříkem, který vysvětluje daleko širší okruh
odborný'ch názvů z oboru geodézie a kartografie (cca 5 700)
než nová ČSN 730401. Obdobnou velmi užitečnou publikaci
vydal ve své edici též Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislavě.

Ing. Karel Maxmilián.
VÚGTK Zdibl'

Informace o Sborníku prací
stavební fakulty ČVUT v Praze
řady G a K, číslo 7

Sborník prací stavební fakulty ČVUT se vydává jako výměnná
publikace informující zahraniční vysoké školy, vědeckovýz-
kumná pracoviště a odborné instituce o vědeckový·zkumné
práci a odhorné činnosti pracovníků fak.ulty stavební CVUT
v Praze směru Geodézie a Kartografie. Clánky jsou v anglic-
kém jazyce s německým a ruským resumé. Sborník je nepro-
dejný a je rozesilán na zahranični adresy. Domácí zájemce
odkazuji na autory příspěvků, kteří mohou ev. zaslat separáty.

Připravované číslo 7. Sborníku prací stavební fakulty ČVUT
řady Geodézíe a Kartografie obsahuje následujících šest při-
spěvků:

Doc. Ing. Zdeněk Novák. CSc.~Doc. Ing. Vladimir Vorel. CSc.:
Některé otázkl' l'l'tl'čování. kontrolních měření a měření
posunů ve v.}·siavbě.·

V příspěvku se nejprve diskutují souvíslosti kontroly geome-
trické přesnosti, měření posunů stavebních objektů a inherent-
ních odchylek. Dochází se k závěru, že inherentní odchylky
ovlivňují oba tyto druhy měření a měly by být zjišťovány
a analyzovány samostatně. Dále se upozorňuje na asymetrické
vytyčování odchylky a uvádí se vzorec, který na rozdíl od vyty-
čovací nominální hodnoty geometrického parametru jako stře-
du tolerančního intervalu lépe přihlíží k teorii chyb.

Ing. Jiří Pospí§i/, CSc.: Příspěvek k v,ýpoČfu trajektorie paprsku
v geodézii.

Za předpokladu závislosti indexu lomu n pouze na výšce
h a zanedbání zakřivení Země jsou odvozeny vztahy pro výpo-
čet trajektorie paprsku při geodetíckém měření. Pro případ ni-
velace je odvozena rovnice trajektoríe, jestlíže n/ h/ = I + b.e-a".
Problematíka je ílustrována výpočtem odchylek nívelační lase-
rové záměrné od vodorovné.

Ing. Jiří Pospíšil. CSc.-lng. Václav Švagr-Ing. Milan
Kašpar, CSc.:
Dynamícká měření staveních konstrukcí laserem.

Jsou rozvedeny vlívy a podmínky při měření prostorových dy-
namíckých pohybů geodetickými metodami. Autoři předklá-
dají řešení s využitím laseru a snímací aparatury stopy světel-
ného svazku pomocí typu TESLA-TKG DR 206. Na dosažení
většiho rozsahu detekce než umožňuje čtyřsegmentová plošná
fotodioda TESLA-VÚVET-KP-510 je nově zkonstruováno do-

plňující optické zařízení. Kromě rozboru kriterií vymezujících
možnosti kontinuálního měření dynamíckých pohybů včetně
grafického i elektronického délkového záznamu se, řeší převod
snímaných hodnot z optoelektroníckého detektoru na metrické
jednotky. Několik metodických postupů kontinuálního snímá-
ní prostorových dynamických pohybů bylo laboratorně od-
zkoušeno a výsledky poskytují dobré perspektivy pro měření
amplitudy, frekvence včetně prostorových změn, např. pro sle-
dování dynamických zatěžovacích zkoušek různých konstruk-
cí.

Ing. Jan Ratiborskí·. CSc.: Zvlá.~tni případ působeni konstantní
systematické chyby vjednoduché trilatera('ní síti.

Přítomnost konstantní systematické chyby měřených délek
může v jednoduché trilaterační síti způsobit, že opravy délek
budou rovny nule. Na příkladech byla ověřena existence této
chyby. Jsou uvedeny typy síti, v nichž může nastat tento při-
pad.

Ing. Lubomír Soukup: Pragmatické vyrovnání.
V článku je navržen pragmatícký přístup k vyrovnání. Tento
přístup umožňuje vzit v úvahu účel, za jakým se měření prová-
dějí. Okolnosti, za kterých má být stanoveného účelu dosaže-
no, tak mohou ovlivnit volbu vah měření zvýhodněním těch
měření, jejíchž podmínky tyto okolnosti lépe napodobují. Vá-
ha měření zde představuje pravděpodobnost, že tytéž podmín-
ky, které se vyskytly při měření, nastanou i při využívání vý-
sledku vyrovnání.

Pro vhodně zvolené váhy a pro daná rozdělení pravděpo-
dobnosti měřených veličin je za určitých předpokladů o jejich
rušivých jevech odvozeno rozděleni pravděpodobnosti vyrov-
nané veličiny. Jeho střední hodnota a variance připomínají
metodu nejmenších čtverců. Variance má analogické vlastnosti
jako entropie.

Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.: Ověřování stability při kontrole
geometrick.ých parametrů staveb.

Při kontrole geometrických parametrů stavebních objektů je
nutné ověřovat statistickou a techníckou stabílitu stavebně-
montážního procesu. Přispěvek se zabývá diagramy a ukazate-
li stability, které jsou v geodetícké praxi málo známé. Jsou
uvedeny příklady aplikace pří kontrole železničního svršku
metra. Ověřování statistické stability procesu je přípravnou,
ale nezbytnou fázi pro metody statistické přejímky a regulace.
Výsledků ověřování technické stability lze využít i ke kontrole
správnosti předepsaných mezních odchylek geometrických pa-
rametrů.

Ing. Jan Jandourek, CSc.: Aplikace chybových modelů geodetic-
kí'ch úloh pro potřeby geodetické praxe, otázky kvalitativní-
ho hodnocení.

Příspěvek pojednává o aplikacích chybových modelů geodetic-
kých úloh v geodetické praxi, tj. řeší otázky kvalitativního hod-
noceni těchto úloh. Předmětem zájmu kvalitativního hodnoce-
ní jsou standardní úlohy řešené v rovíně. Tato obecně známá
problematika je řešena za použiti nového integrovaného výpo-
četního systému, který je nutností pro plné využití současné
výpočetní techniky.

V úvodní části přispěvku je uvedena závazná symbolika vý-
početního systému, založená na jazyku lineárni algebry, tj. pře-
devšim na maticovém počtu a na teorii lineárních operátorů.
Zvolený systém umožňuje snažší pochopeni problematiky, dá-
vá srozumitelné výsledky a především podstatně zkracuje for-
mu zápisu. .

V druhé části, která tvoří podstatnou část přispěvku, Je
obecně definována geodetická úloha a její varianta. Je zde
provedena jejich formulace včetně linearizovaného a chybové-
ho modelu. Přehledně jsou uvedeny modelové matice O
a A nejčastěji používaných lineárních vztahů, tj. funkčních zá-
vislostí zprostředkujících parametrů dvojího druhu, majících
současnou platnost. Pozornost je věnována geodetické úloze
bez vyrování, její formulaci, řešení a modelovému vyjádřeni,
tj. je zde řešena otázka kvalitativního hodnocení. Po zmín~e
o úlohách protínání je zájem soustředěn na úlohu polygonove-
ho pořadu.

Závěrem přispěvku jsou shrnuty poznámky o obecných zá-
sadách kvalitativního hodnocení mající význam pro geodetic-
kou praxi. Je rovněž poukázáno na přednosti zmíněného inte-
grovaného výpočetního systému, aplikovaného nejenom v pro-
storech dimenze dvě či tři.
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Doc. Ing. František Švehla. CSc.: Vliv některých parametrů orga-
nizace původního fondu na zemědělskou dopravu

Klasickými prvky každého druhu nové organizace původniho
fondu (pozemkových úprav) je přerozdělení pozemků a sítě lí-
niových zařízení, mezi nímíž zaujimá přední místo cestní síť.
Závažným ekonomickým problémem je při návrhu nového sys-
tému cestní sítě otázka její hustoty. Tento problém je v pří-
spěvku sledován na modelových situacích. Pro jednotlivé mo-
dely byly odvozeny rovnice souhrnných nákladů spojených se
zemědělským transportem a proveden jejich rozbor. Výsled-
kem rozboru jsou rovnice pro určení optimálního rozchodu
jednotlivých druhů polních cest a rovnice pro určení optimál-
nich rozměrů územní dopravně obsluhovaných z jednoho cen-
tra.

Ing. Milan Ka~par. CSc..
katedra speciální geodézie

FSv ČVUT v Praze

Kontakty Katedry geC!.dézie
Stavebnej fakulty SVST s rakúsky-
mi Technickými univerzitami

Zmeny, ktoré sa udiali v našej spoločnosti na sklon ku roku
1989, sa stali prvotným a rozhodujúcim impulzom premien vo
všetkých oblasti ach nášho života, nevynimajúc z tohoto ani
vzťahy so susednými krajinami. Katedra geodézie (KG) Sta-
vebnej fakulty (SvF) SVST v Bratislave nadviazala pisomné
kontakty s ústavmi Technických univerzit (TU) vo Viedni
a v Grazi už začiatkom roka 1990.

Na TU vo Viedni nachádza KG ohlas na Ústave geodézíe
a inžinierskej geodézie (ÚGaIG) a Ústave fotogrametríe
a dial'kového prieskumu Zeme (ÚFaDPZ).

Prvé stretnutie sa uskutočnilo na pode TU vo Viedni, kon-
krétne na ÚGalG v marci 1990. Obe strany sa informovali
o organizačných štruktúrach škól, fakúlt a katedier, o forme
a obsahovom zameraní štúdia na oboch školách. Prerokovali
predložené rámcové návrhy dohod o vzájomnej spoluprácí.
V máji 1990 navštívil KG prof. dr.-ing. Heribert Kahmen, ve-
dúci UGalG TU vo Viední. Oboznámil sa s pedagogickou
a s vedeckovýskumnou profiláciou KG a s jej bohatou dlho-
ročnou expertíznou čínnosťou.

Obe strany svorne konštatovalí značne rozličnú bázu prí-
strojového vybavenia a vyššiu úroveň vybaveni a vrátane vý-
počtovej .techniky na TU vo Viedni. Bolo dohodnuté, že pra-
covníci UGa:IG umožni a a budú nápomocní našim pracovni-
kom, resp. vybranej skupine študentov, využívať pristroje a vý-
počtovú techniku ústavu, vrátane existujúceho softwareu. Pra-
covníci ústavu sa zúčastnili na geodetických prácach vykoná-
vaných počas zaťažovacej skúšky mosta Mládeže, ktorých ga-
rantom a dodávatel'om bola KG SvF SVŠT. Realizovali sa me-
rania automatickým nivelačným prístrojom NA 2000 a robot-
teodolitom TM 3000V firmy Leica Wild (Švajčiarsko). Výsled-
ky meraní boli navzájom konfrontované a spoločne spracova-
né. Koncom roka 1990 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ko-
lektívov zúčastnených na zaťažovacej skúške, na ktorom sa for-
muloval návrh ďalšej spolupráce katedier v oblasti expertíznej
činnosti.

Spoluprácu s ÚFaDPZ TU vo Viedni, nadviazala KG pri
návšteve prof. dr.-ing. dr. Karla Kraussa, prorektora TU a zá-
roveň vedúceho ÚFaDPZ, na SVŠT v Bratislave. Pri tejto prí-
ležitosti navštívil prof. Krauss KG SvF SVŠT, oboznámil sa
s jej pedagogickou a odbornou profiláciou, pričom sa zaujímal
hlavne o oblasť fotogrametrie. Na ďalších stretnutiach boli
konkretizované formy spolupráce katedier a v oblasti pedago-
gickej sa partnerské strany dohodli na spoločnom vedení di-
plomových prác.
. Kontakty s TU v Grazi, konkrétne s jej Ústavom geodézie

(UG) nadviazala KG už v marci 1990. Prvé rokovanie sa usku-
točnilo na základe pozvania prof. dr.-ing. Giintera Schellinga,
rektora TU v Grazi a zároveň vedúceho UG, v Grazi. Obe stra-
ny sa vzájomne informovali o pedagogíckej a vedeckovýskum-
nej profilácii pracovísk a ich expertíznej činnosti. Dohodli

rámcové témy spolupráce v oblasti výskumu a vz<iiomnú po-
moc vo výchove mladých vedeckých pracovníkovo Dalšie stret-
nutie sa uskutočnilo v Bratislave, keď KG navštívil v júni 1990
dr.-ing. Anton Reithofer a v septembri 1990 prof. Schelling.
Výsledkom týchto rozhovorov bola konkrétna ponuka dvojtýž-
dňového pobytu pre dvoch pracovníkov KG na TU. v Grazi,
v'rámci ktorého si bud'(i' mócť vykonať merania na unikátnych
aparatúrach svetovej úrovne.

Všetky rozhovory a rokovania boli vedené na vysokej profe-
sionálnej úrovni. Rakúski partnerí prichádzali s mnohými kon-
krétnymi až detailne dopracovanými návrhmi. Možeme kon-
štatovať, že vybavenie ústavov na partnerských univerzitách je
na výbornej úrovni. Už počas našich krátkodobých pobytov
sme sa oboznámili s mnohými aparatúrami, ktoré sme doteraz
poznali len z výstav, resp. prospektov. Perspektívne sa formuje
spolupráca najma v oblasti expertiznej činnosti, kde rakúski
partneri prejavujú vel'ky záujem o projekty, na ktorých KG
pracuje. Ponúkajú pomoc pri výchove a vedeckom raste mla-
dých spolupracovníkov. V oblasti pedagogickej sa kontretizo-
vali vzájomné pravidelné exkurzie učitel'ov a študentov, ako aj
ukážky zahraničných meracích systém ov a softwareu na SVŠT
v Bratislave.

Doc. Ing. Vlastimil Slanék, CSc..
Ing. Alviz Kopáók, CSc ..

Katedra geodézie SvF SVŠT v Bralislave

RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.,
člen korešpondent ČSAV a SAV,
šesť desiatročný

L. Kubáček, vynikajúci čs. geodet a matematík, sa narodil
1.2. 1931 v Bratislave. Tu v roku 1950 maturoval na reálnom
gymnáziu a v rokoch 1950·1954 študoval zememeračské inži-
nierstvo na SVŠT s vynikajúcim prospechom. Už počas štúdia
bol asistentom na Katedre deskriptínej geometrie.
Najskor pracoval na Geodetíckom ústave v 8ratislave, kde

v rokoch 1960-1962 viedol špeciálne geodetické výpočty. Mi-
moriadne matematické nadanie a potreba využivať ho pri tejto
práci podnietili Ing. Kubáčka rozširiť a prehÍbiť si znalosti ~a-
tematiky jej špeciálnym štúdiom. Od roku 1955 ako mimoriad-
ny poslucháč Prirodovedeckej fakulty (PF) UK študoval mate-
matickú analýzu a od roku 1957 matematickú štatistiku. Štúdi-
um skončil s vyznamenanim v roku 1964 a završil ho získaním
titulu RN Dr. v roku 1969.
V rokoch 1962-1981 pracoval na Ústave teórie merania (te-

raz Ústav merania) SAV. Odtíal' prešiel v roku 1981 na Mate-
matický ústav SAV do funkcie vedúceho oddelenia matematic-
kej analýzy. Na tomto ústave pracuje doteraz, od roku 1988 vo
funkcii riaditel'a.
Vedeckú hodnost' kandidáta technických vied získal v roku

1965 a vedeckú hodnosť doktora fyzikálno-matematických
vied v roku 1980 z vedného odboru geodézía. Od roku 1987 je
členom korešpondentom SAV a od roku 1988 čJenom kore-
špondentom ČSAV ako matematik.
Pracovným posobiskom L. Kubáčka nie je len SAV. Ako ex-

terný prednášatel' posobí na Matematicko-fyzikálnej fakulte
(MFF - skoršíe na PF) UK. Tu je aj členom komisie pre štát-
ne záverečné skúšky, komisie pre rigorózne skúšky a komisii
pre obhajobu kandidátskych a doktorskych dizeračných prác
vo vednom odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika.
Významná je jeho spolupráca s odborom geodézie a karto-

grafia na SVŠT. Prednášal na postgraduálnom štúdiu a dlhé
roky viedol odborné semináre na aktuálne témy z teórie odha-
du a optímálneho designu experimentu, súvisiace s rozvojom
geodézie, predovšetkým geodetických sietí. Podobný charakter
mala aj jeho spolupráca s VÚG K v Bratislave od jeho založe-
ma.
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Treba zdórazniť, že všetky pracoviská, na ktorých pósobil
(aj nemenované), sú význam ne ovplyvnené neobyčajným ta-
lentom, schopnosťami, hfbokými a všestrannými matematický-
mi znalosťami čI. kor. L. Kubáčka. Jeho vedecká a odborná
práca je bohatá po stránke tematickej i počtom publikovaných
prác, prednesených referátov, vyriešených v)'skumných úloh.
zastávaných funkcií, konzultácíí, posud kov, recenzií a i. Roz-
siahly je súpis ohlasov a citácií na jeho práce u nás i v zahrani-
či, kde si L. Kubáček získal vel'mi dobré meno a viacero spolu-
pracovníkov v rámci medzinárodných organizácií. Je uznáva-
ným vedcom v matematickej štatistike, v geodézii a v apliká-
ciách matematiky v medicíne. Vymenovanie a zhodnotenie je-
ho publikácií a charakteristika jeho celkovej vedeckej činnosti
by si vyžadovali ovel'a širší priestor, než ho móže poskytnúť
náš časopis, ktorého čitaťel'om je L. Kubáček známy ako autor
aktuálnych a náročných príspevkov, Takých, ktoré formou
i obsahom posúvajú najma matematické spracovanie výsled-
kov geodetických merani, plánovanie experimentu, teóriu od-
hadu a i. do polóh nápadne prekračujúcich súčasný stav v bež-
nej praxi i vo výučbe. Publikoval vyše 180 vedeckých a odbor-
ných prác ( z toho 66 v spoluautorstve) a trí monografie. Štati-
stické metódy v meraní (1979), Pravdepodobnosť a štatistika
v geodézíi a geofyzike (1982) a Základy teórie odhadu (1983).
Posledné dve vyšli aj v anglíckej verzii v holandskom vydava-
tel'stve ELSEVIER.
Rozsiahla a záslužná je práca L. Kubáčka pri výchove mla-

dých vedeckých pracovnikov. V Medzinárodnej geodetickej
asociácí a v KAPG bor dlhoročným koordínátorom tém a čle-
nom medzinárodných študijných skupín.
Z takmer tridsiatich odborných a organizačných funkcií

L. Kubáčka (okrem už uvedených) spomenieme aspoň niekto-
ré, aby dokreslili celkovú bohatú aktivítu jubílanta: Člen Ve-
deckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a elektroniku,
podpredseda Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, člen
Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu a zvyšovanie
kvalifikácie vedeckých pracovr.ikm. člen Vedeckej rady MFF
UK, člen Rady programu "Matematické a fyzikálne vedy".
člen Vedeckého kolégia matematiky ČSAV. člen prognostikej
skupiny Vedeckého kolégia matematiky ČSA V, predseda
a člen troch komisií pre obhajoby kandídátskych a doktor-
ských dizertačných prác.
Pracovitosť L. Kubáčka bola ocenená mnohými vyznamena-

niami, napr.: I. cena X I. kongresu FIG v Ríme (1965), Strie-
borná čestná plaketa A. Stodolu za zásluhy v technických ve-
dách (SAV), Čestný titul "Zaslúžilý člen JČSMF a JSMF",
Pamatná medaila 50. výročia založenia SVŠT "Za významné
zásluhy o rozvoj SVŠT', Strieborná medaila JSMF za zásluhy
o rozvoj matematiky a fyziky a i.
Člen kor. L. Kubáček móže byť hrdý na svoju prácu. No na-

priek tomu ho poznáme ako vel'mi skromného, l'udského a ko-
legiálneho. Je mimoriadne pracovitý, obetavý a ochotný po-
mócť a poradiť každému.
Blahoželáme mu k jeho významnému životnému jubileu

a prajeme mu ešte vel'a tvorivých síl a hlavne pevné zdravie
v ďalšom živote.

Šedesát let Ing. Josefa Macha

30. ledna 1991 oslavil své životní jubileum 60 let Ing. Josef
Mach, rodák z Nového Města na Moravě, absolvent Vojenské
technické akademie v Brně. Jeho prvním služebním místem byl
Nerudný průzkum (po reorganizaci Geologický průzkum)
v Brně, kde po dobu 5 let prováděl geodetické práce spojené
s vyhledáváním zásob nerostných surovin v ČR. V r. 1960 pře-
chází do resortu Ústřední správy geodézie a kartografie do
Ústavu geodézie a kartografie Brno. Zde plně rozvinul své od-
borné a organizační schopnosti. Byl pověřován jednak prace-
mi speciálními (např. vyhotovenim Základního plánu brněn-
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ského výstaviště I :500 se všemi podzemnimi a nadzemními
rozvody, zaměřením vnějšího areálu národní památky Spil-
berk, zaměřováním velkých sídlišť), jednak všemi geodetický-
mi pracemi spojenými s evidencí nemovitostí.
V r. 1971-72 byl pověřen vedením střediska geodézie (SG)

Brno-venkov, v r. 1973-75 SG Brno-město a v r. 1976 byl jme-
nován výrobním náměstkem Geodézie, n.p., Brno. V době za-
stávání této funkce byl podnik třikrát vyhodnocen jako první
v rámci resortu ČÚGK.
Titulem "Nejlepší pracovník ČÚGK" byl vyznamenán

v r. 1974.
V roce 1985 byl jmenován ředitelem Krajské geodetické

a kartografické správy pro Jihomoravský kraj v Brně. Dnem
I. 2. 1991 odešel do důchodu, ale své celoživotní zkušenosti
i nadále využívá v aktivní činnosti v oboru geodézie a karto-
grafie.

Dne 5. února 1991 se dožívá 75 let ing. dr. František Brož,
CSc. Odborná a vědecká činnost jubilanta byla již zhodnocena
v GAKO při různých příležitostech. Je znám jeho podíl na vý-
stavbě geodetíckých základů republiky včetně astronomicko-
geodetické sítě, a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Na
rozvojí geodézie a kartografie se podílel i jako člen různých vě-
deckých a poradnich sborů. V r. 1954 byl jmenován prvním ře-
ditelem VUGTK, kde pracoval 12 let. Se zvláštním zájmem
sledoval rozvoj automatizace geodetických a kartografických
prací. Za vyvinutou odbornou aktivítu mu bylo uděleno státní
vyznamenání a další četné diplomy a uznání. Jubilant byl
znám svým pokrokovým smýšlením, dobrým vztahem ke svým
spolupracovníkům a skromností. I jako důchodce soustavně
sleduje celosvětové pokroky geodézie a kartografie. Do dal-
ších let přejeme jubilantovi hodně zdraví a osobní spokojenos-
ti.

Jubilant (narodený 15. 2. 1936 v Makove) je známy všetkým
autorom príspevkov i čitatel'om nášho časopisu z ich styku
s našou redakci ou a jeho funkciou v nej. Veru už 15 rokov po-
sobí v redakčnej rade, najskor vo funkcii jej. člena a od
I. I. 1978 vo funkcii zástupcu vedúceho redaktora. Prísloveč-
nou je jeho pedantnosť, kritičnosť i otvorenosť podopretá zása-
dou objektívneho uplatňovania "rovnakého metra" v záujme
snaženia o dobrú úroveň nášho periodika. Iniciatívne založí I
i vedíe slovenskú časť "Geodetického kalendára" a prispieva
do rubrík "Osobné správy a Nekrológy". Za to všetko mu jeho
redakční kolegovia i vydavatelia vyslovujú uznanie i vďaku.
Ako skúsený odbornik v oblasti geodetických základov a re-
centných vertikálnych pohybov posobi aj ako autor a recen-
zent našich príspevkov tohoto zamerania. Zastavme sa preto
i pri odbornom profile jubilanta.
Po skončení vysokoškolských štúdií nastúpil na Geodetický

ústav v Bratislave, kde pracoval ako vedúci nivelačnej a tria~-
gulačnej čaty a neskol' ako vedúci prevádzky nivelácie a gravl-
metrie. Tu sa zaslúžil o dobudovanie siete opakovaných nive-
lácií Podunajskej nížiny a začatie gravimetrických prác na Slo:
vensku. V našej odbornej verejnosti patrí Ing. Vanko medzl
priekopníkov štúdia recentných vertikálnych pohybov zemské-
ho povrchu. Ako významný odborník v uvede.nej oblasti b<,JI
v roku 1973 prijatý na Výskumný ústav geodézle a kartografle
v Bratislave. Výsledkom jeho výskumu je značný počet vý-
skumných správ (13) a odborných štúdií publikova'.lých,doma
i v zahraničí (60). Za všetky spomeňme len zostaveme map ver-
tikálnych pohybov Podunajskej nižiny, územia Západných
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Karpát na Slovensku, mapy gradientov rýchlostí vertíkálnych
pohyb ov Západných Karpát a spoluautorstvo na t~orbe mapy
recentných vertikálnych pohybov územia ČSFR. Dalej zosta-
venie siete opakovaných nivelácíí I. a II. rádu na území SR,
tvorba harmonogramu prác pre medzinárodný program opa-
kovaných nivelácií a i. Výskum recentných vertikálnych pohy-
bov zemskej kóry na území Karpatsko-balkánskej oblasti koor-
dinoval za geodetickú sl~žbu ČSFR aj v rámci medzinárodnej
spolupráce a za rezort SUqK bol tiež vedúcim expedičnej vý-
pravy do oblasti Pamíru. Uspešne referoval na 19 domácích
a 18 zahraničných konferenciách a sympóziach. Ako špecíalis-
ta predmetnej orientácie je členom viacerých odborných komi-
sií a viac ako 10 rokov pósobil i pedagogicky na Strednej prie-
myselnej škole stavebnej v Bratislave.
Významná je tiež jeho spoločenská angažovanosť najma na

poli odborového hnutia.
Veríme, že ani s pribúdajúcim vekom nebude jubilantovi

ubúdať chuti ani síl byť takým aktívnym ako ho poznáme dote-
raz.
K tomu želáme Ing. Jánovi Vankovi predovšetkým dobré

zdravie, mieru zdravej nespokojnosti ako hnaciu silu vývoja,
vyváženú mierou potrebnej spokojnosti v osobnom živote
a kontinuitu ďalších úspechov.
A tiež - nevysýchajúci prameň humoru a dobrého vínka ...

DISERTAČNí A HABILlTAČNí
PRÁCE
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tě.
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mace digitálního obrazu v dálkovém průzkumu Země. .
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Ing. Jiří Pospíšil: Podmínky pro využiti He-Ne laserů v in-
ženýrské geodézii.
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ké zobrazeni v dálkovém průzkumu Země.
Obhájena: 6. 6. 1989

Ing. Václav Č ad a: Laserové zářeni a jeho aplikace na vybra-
né problémy inženýrské geodézie
Obhájena: 3. 5. 1990

Ing. Karel Vach: Ověření vybraných laserových přístrojů
v úlohách inženýrské geodézie.
Obhájena: 3. 5. 1990
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trie.
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Ing. Miloslav Vi to u I: Využití evidence nemovitostí při budo-
vání informačních systémů o území.
Obhájena: 13.5. 1987

Ing. Otakar Švábenský: Příspěvek k metodíce kontrolních
geodetických měření na stavbách.
Obhájena: 29.9. 1987

Ing. Mahmoud El-Mewafi Ibrahim S h eta wi: Efekt atmosfé-
rické refrakce pří přesné nívelaci.
Obhájena: 29. 5. 1990

Ing. Stanislav K u tál e k : Analýza tvorby digitálního výškové-
ho modelu.
Obhájena: 29. 5. 1990
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Hiiplner. 1.: Využiti, získání a zpracováni informací o reliéfu,
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SAMT pro analytickou aerotriangulaci na pracovištích vy-
bavených výpočetní technikou, s. 258-260.

Krause, H.: Výzkum v oblasti tvorby kolejových plánů pomocí
DIKART/MULTICAD, s. 260-261.

Pross, E.: Stav a perspektivy fotogrammetríe a dálkového prů-
zkumu Země pro kartografické úkoly, s. 262-263.

Heene, C.: Myšlenky na obnovení našeho geodetického a kar-
• tografického profesionálního vzdělávání, s. 264-266.
Zekov, D. a kol.: Vyhodnocení parametrů současných vertikál-
ních pohybů zemské kůry na území Bulharska, s. 267 -269.

5cheinert, M. - Tiipľer, K.: Výzkum pro využití způsobů měření
družicové geodézie pro geodetické úkoly, s. 270-272.

Reimann. 111.: Článek o problému obnovy kastastrá!ních map
velkých měřítek, s. 273-275.
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Zimmermann, B.: Měření úhlů z historického pohledu,
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G!ób\ již neslouži pouze k letmému náhledu nebo jako deko-
race interiéru bytu či pracovny. Glóbus dánské firmy SCAN-
GLOBE A/S si můžete sami polepit. Složka obsahujíci samo-
lepící přílohy s různým obsahem je dodávána zákazníkovi pří-
mo s glóbem. Další úpravy záleží na jeho vůli, zda si vybere
fyzickozeměpisný obsah nebo politický. Pokud má malé děti
uvítá glóbus se zvířátky, vyjadřující jejich výskyt na kontinen-
tech. Jeden soubor samolepek obsahuje také symboly \ývozní-
ho zboží, charakteristíckého pro určítý stát. S glóbem jsme se
seznámili na 42. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve
Frankfurtu nad Mohanem v expozíci firmy.

Text a táto: Ing. Petr Skála.
ČÚGK
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TAJEMSTVí PŘESNOSTI
Kniha, kterou vám předkládáme, poutavou a přitažlivou
formou přibližuje čtenáři historii a současnost měření zá-
kladních fyzikálních veličin.

208 stran, 356 obrázků, váz. 60 Kčs

GARÁŽ SVÉPOMocí
Kniha seznamuje s různými typy garáží, se způsobem vý-
stavby a potřebnými předpisy pro stavbu garáže. Je za-
měřena především na stavbu svépomocí.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA

ENCYKLOPEDIE
Uvádí a vysvětluje obecné a konkrétní pojmy z celé široké
tematiky vesnických sídel, lidového stavitelství a bydlení.

360 stran, 452 obrázků, 2 tabulky, váz. 130 Kčs
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