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Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. I, str. 1-4,
3 tab., lit. 9

Kritéria pro posouzení kartografického zobrazení map přede-
vším malých měřítek. Vliv rozvoje teorie a výpočetní techniky.
vývoj od klasické etapy před užitím počítačů (srovnávací meto-
da pro lokální charaktenstiky) k počltačovým metodám (globál-
ní charakteristiky zobrazení). Možnosti apriorních aplikací při
odvození zobrazení. Nástin dalších možností při užití obecné
teorie variavalentních zobrazení metodou volné regulace ploš-
ného a úhlového zkreslení.

528.481: 622.1: 528.344: 629.783 GPS

LANDSPERSKÝ, D.-JINDRA, D.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. I, str. 5-8,
5 obr., 3 tab., lit. 8

Využití metod GPS pro geodetické sledování pohybů v Mostec-
ké pánvi. Porovnání výsledků dosažených firemním a vědec-
kým software. Postup konfrontace s terestrickým zaměřením
předchozích etap.

92: 528 Horský

HÁNEK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. I, str. 8 -11,
2 obr., lit. 7

Ji~o~eskí: ro~ák .Františe.~ Hors~ý, tech,nický 'fedolKí Triangu-
lacm a vypocetm kancelare ve Vldm. Zakladm udaJe o Jeho ŽI-
votě a díle. Pozornost je věnována především originálnímu vy-
rovnání trigonometrické sítě a stereografické projekci pro kata-
strální mapování Uher v letech 1860-1864.

To the Development of Criteria of Valuation of Cartographic
Projections from the Point of View 'of Distortion

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. I, pp. 1-4,
3 fig., 9 ref.

Criteria of valuation of cartographic projections of maps at
mostly small scales. Influence of growing theory and computer
technology. Evolution from the classical state before computer
application (comparison method of determination of local cha-
racterization) to computer methods (global characterization of
projection). Chances of il priori applications during derivation
of projection. Perspectives of other possible applications of the
general theory of variavalent projections using the method of
free regulation of area and angular distortion.

528.481: 622.1: 528.344: 629.783 GPS

LANDSPERSKÝ, D.-JINDRA, D.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 1, pp. 5-8,
5 fig., 3 tab., 8 ref.

Application of GPS methods to geodetic monitoring of mot ion
in the Most Basin. Comparison of results obtained by firm and
scientific software. The way of confronting with terrestrial sur-
vey of preceding epochs.

92: 528 Horský

HÁNEK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 1, pp. 8-11,
2 fig., 7 ref.

František Horský, bom in South Bohemia, was a technical lea-
der of the Triangulation and Calculation Office in Vienna. Ba-
sic data about his life and work. The paper focuses to his origi-
nal adjustment of the trigonometric network and stereographic
projection as applied to cadastral mapping of Hungary in the
years 1860-1864.

A propos de I'évolution de critéres pour I'évaluation de la repré-
sentation cartographique du point de vue déformations

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. I, pages 1-4,
3 planches, 9 bibliographies

Critéres pour le jugement de la représentation cartographique
des cartes, surtout des cartes il petites échelles. Influence du dé-
veloppement de la théorie et de la technique mécanographique.
L'évolution il partir de l'étape classique avant l'introduction des
ordinateurs (méthode comparative pour carastéristiques 10-
cal es) jusqu'au méthodes de traitement par ordinateurs (caracté-
ristiques globales de la représentation cartographique). Possibi-
lités d'application il priori pour la dérivation des représenta-
tions. Esquisse de possibilités ultérieures pour l'emploi de la
théorie générale de représentations variavalentes par la mé-
thode de réglage libre de la déformation superficielle et angu-
laire.

528.481: 622.1: 528.344: 629.783 GPS

LANDSPERSKÝ, D.-JINDRA, D.

Utilisation des méthodes du Systéme Global de Postitionnements
(G PS) pour I'analyse des mouvements produits dans le bassin
houiller de Most

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. I, pages 5-8,
5 illustrations, 3 planches, 8 bibliographies

Utilisation des méthodes GPS pour l'observation géodésique
des mouvements de terrain se produisant dans le bassin houil-
ler de Most. Comparaison des résultats obtenus par l'utilisation
de logiciel commercial et scientifique. Procédé de confrontation
avec le relévements terrestre réalisé durant les étapes précé-
dentes.



92: 528 Horský

HÁNEK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. I, pages 8-11,
2 illustrations, 7 bibliographies

Natif de la Boheme du sud, František Horský fut chargé de la
fonction de Chef technique du Bureau de triangulation et des
travaux de calcul á Vienne. Données élémentaires concernant
sa vis et son reuvre. U ne attention importante est consacrée sur-
tout á la compensation originale du réseau trigonométrique et
á la projection stéréographique con~ues pour le levé cadastral
de la Hongrie effectué pendant les années 1860-1864.

Zur Eutwicklung der Kriterien fiir die Bewertung der kartogra-
phischen Abbildung mit Riicksicht auf die Verzerrung

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. l, Seite 1-4,
3 Tab., Lit. 9

Kriterien fiir die Beurteilung der kartographischen Abbildung
der Karten vor allem kleiner Massstiibe. Einfluss der Entwick-
lung der Theorie und der Rechentechnik. Entwicklung von der
klassischen Etappe vor der Nutzung der Rechner (Vergleichs-
methode fiir lokale Charakteristiken) bis zu rechnergestiitzten
Methoden (globale Charakteristiken der Abbildung). M6glich-
keiten der a priori Anwendungen bei der Ableitung der Abbil-
dungen. Entwurf weiterer M6glichkeiten bei der Anwendung
der allgemeinen Theorie variavalenter Abbildungen mit der
Methode der freien Regulierung der Fliichen- und Winkelver-
zerrung.

528.481: 622.1: 528.344: 629.783 GPS

LANDSPERSKÝ, D.-JINDRA, D.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 1, Seite 5-8,
5 Abb., 3 Tab., Lit. 8

Anwendung der GPS-Verfahren fUr geodiitische Uberwachung
der Bewegungen im Moster Becken. Vergleich der mit einem
Firmensoftware und einem wissenschaftlichen Software erziel-
ten Ergebnisse. Verfahren der Konfrontation mit der terrestri-
schen Vermessung vorhergehender Etappen.

92: 528 Horský

HÁNEK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 1, Seite 8-11,
2 Abb., Lit. 7

František Horský, gebiirtig aus Siidb6hmen, technischer Leiter
der Triangulations- und Berechnungskanzlei in Wien. Grund-
angaben iiber sein Leben und Werk. Aufmerksamkeit wird vor
allem der Originalausgleichung des trigonometrischen Netzes
und der stereographischen ProJektion fUr die Katasteraufnah-
me von Ungarn in den Jahren 1860-1864 gewidmet.

528.235

r0J10BEl\, B.

K Bonpocy pa3BHTH" ~pHTepHeB oueU~H ~apTOrpa~HqeC~Oro
H30opa"'eHH" c TOq~H 3peUH" Hc~a"'eHH"

reone3114eCK11ií 11 KapTorpa<jJH4eCKl1ií 0630P, 42, 1996, NQ I,
CTp. 1-4, 3 ra6., JlI1T. 9

Kpl1Tepl111 no OUeHKe KapTorpa<jJ114eCKOro 11306palKeHI1" Ha
KapTax npelKne Bcero -VleJlKI1XMacWTa60B. B,ll1~Hl1e pa3BI1TI1~
TeOpl1H H BbPfHCJ1HTeJlbHOH TeXHI1KH. Pa3BHTHe OT KJlaCCHl.fe-

cKoro 3Tana (cpaBHI1TeJlbHblií -VleTon nJl~ JloKa,lbHoií xapaKTe-
pI1CTI1KI1)no nepl10na npl1MeHeHI1H MeTonoB Bbl4HCJl11TeJlbHblX
MaWl1H (rJJo6aJlbHa~ xapaKTepHcTHKa H306palKeHI1~). B03MOlK-
HOCTH anpHopHoro np11MeHeHH~ npH nOJlY4eHHH H306palKe-
HH~. npenCTaBJleHI1~ o naJlbHeiíwHx B03MOlKHOCT~X npl1 npl1-
-VleHeHI1I106rueií TeOp1111Bapl1aBaJleHTHblx 11306palKeH11ií -VleTO-
no-vl cs060nHoro perYJll1poBaHI1~ I1CKalKeHI1~ nJloruaneií
11yrJloB.

528.481: 622.1: 528.344: 629.783 GPS

JIAHiJ,CnEPCKl1, iJ,.-J1l1HiJ,PA, iJ,.

reOne3114eCK11ií 11 KapTorpa<jJ114eCKl1ií 0630P, 42, 1996, NQ I,
CTp. 5-8, 5 pI1C., 3 Ta6., JlI1T. 8

l1cnOJlb30SaH11e MeTonOB GPS nJl~ reone3114eCKoro CJlelKeHI1~
nSl1lKeHl1ií B MOCTeUKo-vl 6acceiíHe. CpaBHeHl1e pe3YJlbTaTOS,
nOJlY4eHHblX <jJl1pMeHHblM 11HaY4HO-TeXHI14eCKI1-Vl06ecne4eHI1-
eM. MeTon cpaBHeHl1>! c 3eMHblM 113MepeH11eM npenwecTBY-
IOll..I.HX3TanOB.

reone3114eCK11ií 11 KapTorpa<jJ114eCKl1ií 0630P, 42, 1996, NQI,
CTp. 8-11, 2 pl1c., JlI1T. 7

<l>paHTI1WeK rOpCKI1, ypolKeHeu 113 IOlKHoií l.IeXHI1, TeXHI14e-
CKl1'ií Benyruyií Tpl1aHrYJl~Ul1oHHOií 11 Bbl4l1c.ll1TeJlbHOií KaH·
UeJlHpl111 B BeHe. OCHoBHble naHHble o ero lKH3H1111ne~TeJlbHO-
CTI1. BHI1MaHl1e yneJleHo npelKne scero opl1rl1HaJlbHo-vlY ypas-
HI1BaHl11O Tpl1rOHO-VleTp114eCKOií cenl 11 cTepeorpa<jJ114eCKOií
npOeKU1111 nJl~ KanacTposoro KapTorpa<jJl1po<jJaHI1~ BeHrpl111
B nepl10n c 1860 no 1864 rr.

BIITERER, L.: Odvodenie rovníc vzostupnice
a prechodnice podI'a Blossa

CEBECAUER, D.: Optimálny odhad polohy voI'-
ného stanoviska pri aktualizácii katastrálnych
máp

KOSTELECKÝ, J.-CIMBÁLNÍK, M.: Převod
souřadnic mezi S-JTSK a ETRS-89

KONEČNÝ, M.-MIKŠOVSKÝ, M.: Nové tren-
dy v kartografii
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K vývoji luitérií pro hodnocení
kartografického zobrazení
z hlediska zkreslení

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
Praha

V [4] jsme mj. stručně uvedli v souvislosti s neklasický-
mi při stupy v matematické kartografii lokálni a globální
kritéria, užívaná při hodnocení kartografických zobra-
zení. Smyslem předkládané práce je ukázat, že obecná
teorie kartografického zobrazení, rozvíjená zvláště v po-
sledních desetiletích při užití počítačové techniky, může
již v současné době zpětně působit na samotnou formu-
laci optimalizace zobrazení a její kritéria. Jestliže např.
jsou rozvíjena zobrazení zvaná variavalentní (termín
Vasilevskij [9]), jejichž užití sehraje roli při tvorbě např.
ekvidemických map, může definice (volba) variavalen-
ce být položena v poslední době přímo do vínku (for-
mulace) zobrazení v souvislosti s jeho optimalizací.
Jsou zde možnosti, na něž ukážeme po shrnutí vývoje
v daném tématu.

2. Kritéria kvality kartografického zobrazení v době
před užíváním počítačů

V "předpočítačové době" byla pro kvalitu zobrazení
používána téměř výhradně srovnávací (aposterior-
ní) metoda podle lokálních charakteristik. Ja-
ko příklad uvedeme práci prof. Fialy z r. 1921 "Volba
zobrazení pro stát československý s úvodem do karto-
grafie" a navazující práce. Pro předmětný územní celek
je přitom apriorně při volbě zobrazení vybráno několik
typů zobrazení, o kterých se podle teorie a zkušeností
předpokládá, že by mohla připadat v úvahu. Často se
přitom vychází ze zobrazení "jednoduchých", u nichž
jsou zákony zkreslení jednoduché. Např. je známa
vhodnost zobrazení kuželových (či válcových) pro úze-
mí protáhlá ve směru zeměpisné nebo kartografické
rovnoběžky (či rovníku), dále pak zobrazení azimutál-
ních pro území okrouhlého tvaru. Propočtem extrém-
ních zkreslení a srovnáním jejich hodnot se pak vybírá
nejlepší varianta. Přitom někdy sehrává úlohu i složi-
tost potřebných výpočtů. Charakteristikou této metody
tedy je, že se ještě nejedná teoreticky o optimalizaci
v matematickém smyslu, i když často může být splněn
praktický cíl. Matematická minimalizace kritéria zde
není plně uplatněna při vyvození zobrazení. Metoda je
adekvátní užité výpočetní technice, předcházející samo-
činným počítačům, schopným řešit složitě formulované
úlohy v dané oblasti. Rovněž celé řešení je prováděno
po etapách, takže se spiše jedná o mechanizaci výpočet-
ních prací, nikoliv o jejich automatizaci.

Pro mapy malých měřítek jsou vyhotovovány různé
pomůcky, které v praxi často usnadňují práci. Typic-
kým příkladem je atlas pro volbu zobrazeni [3] již
z r. 1957, známý v naší kartografické praxi. Jeho součás-
tí jsou mj. cenná kritéria, upotřebitelná při volbě zobra-
zení, dále pak faktory mající vliv na volbu zobrazení

a další poznatky. Důležitou součástí atlasu jsou vzorce
a připojená vysvětlení. Pro části zemského povrchu (od
území států přes kontinenty až po hemisféry a planisfé-
ry) s hlavními charakteristikami jsou doporučována zo-
brazení a uvedeny nákresy zeměpisných sítí a průběhy
ekvideformát v malém měřítku. Obsáhlou, prakticky
nejdůležitější přílohu tvoří tabulky pravoúhlých sou-
řadnic uzlových bodů pro doporučovaná zobrazení.

I u nás byly provedeny některé práce, směřující k ob-
dobným cílům. Atlas kartografických zobrazení na ka-
tedře mapování a pozemkových úprav Stavební fakulty
SVŠT v Bratislavě [I] je oproti uvedenému obsáhlému
dílu [3] koncipován bez tabulek pravoúhlých souřadnic.
Obsahuje vedle zobrazovacích rovnic a vzorců pro vý-
počet zkreslení nákresy řady zobrazení s vykresleným
zobrazovaným územím. Základní uspořádání není tedy
podle územních celků jako v [3], ale podle typů zobra-
zení s doporučením, pro která území je zobrazení vhod-
né. Zřejmě je již v r. 1975 počítáno s užitím počítačů
pro výpočet pravoúhlých souřadnic, případně i charak-
teristik globálních, o nichž pojednáme v další kapitole.

Je ovšem třeba poznamenat, že volba zobrazení je dů-
ležitým úkolem, který není možno beze zbytku řešit
uvedenými pomůckami, ale je třeba vždy postupovat
samostatně s náhledem do takových pomůcek při jejich
užití. Rovněž je třeba souhlasit se zdůrazněním, které
uvádí např. Pyšek [8], že by neměly být publikovány
mapy bez přesného udání kartografického zobrazení. Je
třeba k tomu dodat, že i v současné době-zpětná identi-
fikace užitého zobrazeňí činí často potíže a dosud není
z literatury znám algoritmus řešení takové úlohy. Dá se
však předpokládat, že počítačová technika usnadní na-
jít zpětně zobrazovací rovnice spolu se všemi charakte-
ristikami neznámého zobrazení, jak jsme se již dříve
zmínili, např. v závěru práce [5]. Komplexní řešeni však
stále čeká na podrobné zpracování.

Užití počítačů umožnilo zavedení globálních krité-
ri í, vyjadřujících kvalitu zobrazení z hlediska zkreslení
jedinou charakteristickou hodnotou. V práci [4] jsme
uvedli a vysvětlili kritéria minimaximální (extrémní)
a součtová (variační, integrální). Souhrnně je těmto kri-
tériím věnována v tomto časopise naše práce [7] již
v r. 1968. V podstatě lze konstatovat, že globální kritéria
je možno dobře aplikovat nejen aposteriori, tedy pro
srovnání zobrazení, ale i apriori, tj. již při vyvození
zobrazení, a to při podmínce optimalizace (minimaliza-
ce) takových výrazů. Přitom je minimalizace prováděna
numericky (experimentálně) nebo v některých - spíše
ojedinělých - případech se podařilo vyvodit teorémy
pro taková optimální zobrazení (např. teorém Čeby-
šev-Graveho pro zobrazení konformní, Meščerjako-
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vův teorém pro zobrazení ortogonální ekvivalentní -
Eulerova). Podrobněji současný stav rozpracování je
možno nalézt v naší práci [4].
Lze tedy souhrnně konstatovat, že nástup počítačů

umožnil zavést globální kritéria přímo do formulace zo-
brazovací úlohy, a tím matematicky zpřesnit optimali-
zací z hlediska zkreslení.

4. Možnosti formulací s vývojem řešení obecných tříd
v poslední době

Obecně můžeme konstatovat, že dosud zmíněná kritéria
v podstatě přihlížejí při hodnotách zkreslení pouze
k poloze uvažovaného bodu (zeměpisným souřadni-
cím), nikoliv však k jeho geografickému významu. Při-
tom se zpravidla vyžaduje vlastnost přísné ekvivalence,
v jejímž důsledku dochází ku značným úhlovým zkres-
lením. Určité řešení tohoto problému přinesl pro mapy
velkých územních celků (celé zeměkoule) profesor uni-
verzity v Chicagu Goode pro pseudocylindrická zobra-
zení se zkresleními narůstajícími se vzdáleností od
středního poledníku [2]. Při takovém zobrazení pro pev-
niny nevolil jen jeden střední poledník, nýbrž užil pro
jednotlivé pevniny různé střední poledníky (zvlášť pro
severní a jižní polokouli). Obdobně postupoval u map
oceánů. Nákresy řešení jsou uvedeny např. prof. F. Fia-
lou [2] pro Mollweidovo zobrazení a Eckertova stejno-
plochá sin usoi dál ní zobrazení, kde byla řešení praktic-
ky užita. Je ovšem třeba zdůraznit, že se v Goodově
řešení nejedná o nová zobrazení, ale pouze o speciál-
ní uspořádání, jehož základní myšlenkou je nepřipustit
značné hodnoty zkreslení v užitých ekvivalentních zo-
brazeních. Nevýhodou takového řešení je vznik spár za-
vedením různých soustav; zobrazení je nesouvislé
a hodnota globálního kritéria oproti souvislému zobra-
zení se samozřejmě zmenší.
V poslední době jsou - i když původně pro jiné úče-

ly - rozvíjena zobrazení variavalentní,jejichž myš-
lenku lze použít pro naznačený problém při získání
souvislého zobrazení. Jejich teorii s ukázkami praktic-
kého řešení jsme ukázali pro obecnější třídu v [6], při
užití ortogonality (jako výhodné podmínky) pak v [5],
proto zde shrneme a rozvedeme jen ty výsledky, které
mají význam pro naši úvahu.
Jako nejdůležitější pro mapy malého měřítka jsou

používána kritéria, mající základ ve zkreslení plošném
a úhlovém. V [3] jsou kartografická zobrazení podle
hodnot zkreslení dělena do pěti skupin:
- zobrazení ekvivalentní,
- zobrazení s malým plošným zkreslením,
- zobrazení ekvidistantní,
- zobrazení s malým extrémním úhlovým zkreslením,
- zobrazení konformní.
Je skutečností, že vliv plošného zkreslení P narůstá od
ekvivalentních zobrazení (P = I) ke zobrazením kon-
formním, extrémní úhlové zkreslení .dm pak roste
v obráceném směru, tj. od zobrazení konformních (.dm
= O) ke zobrazením ekvivalentním. I když je možno dis-
kutovat s uvedeným rozdělením (zobrazení ekvivalentní
jsou "širší" třídou než zobrazení konformní apod.), pro-
tichůdnost plošného a úhlového zkreslení existuje a
později ji v naší úvaze budeme analyzovat.
V naší práci [5] jsme při označení lokální charakteris-

tiky plošného zkreslení Pužili s výhodou funkce pro ex-
trémní úhlové zkreslení .dm

mp L1m (ve stupních) ~

0,5 74,0
0,6 56,1
0,7 40,0
0,8 25,4
0,9 12,0
1,0 O
1,1 10,9
1,2 20,8
1,3 29,7
1,4 37,8
1,5 45,2

T I 2
z.dm

= + tg T'
Při obecných zobrazovacích rovnicích

v nichž zeměpisné souřadnice jsou značeny jako U,
V (šířka, délka) a parciální derivace jako indexy, např.
I" ox d b I - 'I . ( . "J U = oU apo . y o vyvozeno, ze pro r e a na eXlstuJl-

cí) zobrazení musí platit v běžném bodě

pz + (jz + gZ)Z
T~ u ZU
- 2P(f1 + gu)

S výhodou je možno ve výrazu (3) uvažovat rovnost,
což vede k variavalentním zobrazením ortogonálním,
s předepsaným průběhem P (U, V). V [5] byl podán al-
goritmus řešení takového zobrazení s příklady a ukázán
stupeň volnosti (volitelnou podmínkou je např. obraz
středního, výchozího poledníku). Při uvážení známého
vzorce pro délkové zkreslení v poledníku mp můžeme
psát jednodušeji pro lokální charakteristiky podle (3)

pZ + m4

T> p
= 2 zPmp

V rozvinutí variavalentního zobrazení diferenční me-
todou podle algoritmu v [5] jsou počítány parciální de-
rivace Iv, gv pro numerické diferenční získání uzlových
bodů na s o u sed ním (dalším) poledníku obecně jako
funkce hodnot T, P, neboť fu, gu a tedy mp jsou známé
hodnoty.
Pro variavalentní zobrazení v běžném bodě dochází

pro Tpodle (4) k minimu při volbě P= m;, kdy může
hodnota T,"ill = 1, tj. podle (I) .dm = O.
Ověření vz. (4) je možno provést úvahou pro ortogo-

nální zobrazení (rovnost ve vztahu (4)): jestliže k mini-
mu T = I (.dm = O) dochází při P = m;, musí platit mp
= m,. (m, značí zkreslení délkové v rovnoběžce), což je
známý základní vztah pro ortogonální zobrazení při nu-
lovém úhlovém zkreslení, kdy Tissotova indikatrix pře-
chází v kružnici.
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P L1w (ve stupních) ~

0,5 14,1
0,6 3,7
0,64 0,0
0,7 5,1
0,8 12,8
0,9 19,4
1,0 25,4
1,1 30,6
1,2 35,4

Pro jinou volbu, kdy P =1= m;, vyplývá z (4) pro reálná
zobrazeni T> I, tedy .1w =1= O. Podrobněji budeme tako-
vý případ analyzovat. Položíme-Ii při P =1=mi"

P= m,2, + .1, (5)

bude při značení přírůstku 5 pro charakteristiku T pro
reálná zobrazení

T ~ I + 5.

Úpravou podle (4) pak je

I ,12
5"2:- , ,

- 2 m,~(m,~+ .1)

Z povahy vzorce (7) je zřejmé, že při .1 =1= O nabývá 5

vždy kladné hodnoty (podle (I) 2 tg2 .1t), neboť závor-

ka ve jmenovateli musí být kladná (podle (5) je výrazem
pro plošné zkresleni). Je tedy možno shrnout, že může
platit .1w = O při P = m; a rovnosti ve (4), jinak však
pro reálná zobrazení.1w > O. Speciálně pro ekviva-
lenci (P = I) bude podle (7) a (5) pro reálná ekvivalen-
tni zobrazení

Tedy 5 dosahuje obecně kladných hodnot (s výjimkou,
kdy lokálně ve speciálním případě platí mp = I).
Vztah (8) vyjadřuje v číselném příkladu tab. I, která

demonstruje značná úhlová zkreslení pro reálná ekviva-
lentní zobrazení. V ní je 5 přepočteno podle vztahů (6)
a (I) na úhlové zkreslení .1w.
Tim se potvrzuje z literatury známá skutečnost, že při

ekvivalenci může být .1w = O jen ve speciálních připa-
dech.
Možnost snížení úhlového zkreslení na úkor

zkreslení plošného ukážeme číselně porovnáním výsled-
ků v tab. I s výsledky v tab. 2, počítané podle (7) v pří-
kladu pro mp = 0,8. Hodnoty 5jsou v dalších tabulkách
2 a 3 přepočteny na úhlové zkreslení .1w, .1 je pak pře-
počteno podle (5) na plošné zkreslení P.
V tab. 2 jsou uvedeny hodnoty v příkladu pro ml' =

0,8, tj. mp < I. Ukážeme ještě v tab. 3 hodnoty pro pří-
klad při mp = 1,1, tj. mp> 1.

Obecně by bylo možné ukázat grafické schéma, které
by znázorňovalo závislost tří veličin, vyskytujících se
při diferenčním řešení variavalentniho zobrazení:
- d a n é hodnoty ml' (vyplývající z předchozího výpoč-

tu, v němž je volná pouze počáteční podmínka, jak
plyne z lít. [5]),

- dále plošné zkreslení Ppodle (5) jako vo Ii te Iné ve-
ličiny (na rozdíl od jiných typů variavalentních zo-
brazení, v nichž P je hodnotou požadováno, tedy da-
nou předem z formulace, např. u ekvidemických
map),

- konečně jako závislé veličiny .1w, určované podle
vztahu (7). Je zřejmé, že trojrozměrné grafické zná-
zornění by bylo vyjádřeno plochou (pro variavalent-
ní zobrazení ortogonální). Při reálných (obecněji
existujících) variavalentních zobrazeních by pak
vznikal prostor nad touto plochou. Ohraničení této
plochy je samozřejmě dáno přirozenými podmínka-
mi, tj. matematicko-kartografickým významem veli-
čin (jejich hodnoty jsou nezáporné).
Pro názor a jako ověření však postačují naše číselné

příklady z předchozích tabulek.
Závěrem je možno konstatovat, že tabulky demon-

strují pravidlo pro volbu Ppři variavalenci, že totiž ku
snížení úhlového zkreslení může dojít změnou hodnoty P
směrem ku hodnotě P = m;, jak bylo ostatně již obecně
v textu uvedeno podle (7) (pro P = mi, dochází k mini-
mu).
Pozn.: Provedený rozbor vztahu Pa L1w je možno provést i ji-
nými způsoby, zvláště při předpokladu ortogonality, kdy se
vztahy nerovnosti mění v rovnost. Náš rozbor je tedy obecněj-
ší. Výpočet klasickým způsobem ověřuje správnost našich
vzorců.
Takový je tedy vztah extrémního úhlového zkresleni

a plošného zkreslení. Jím je možno pro všechna re á In á
zobrazení obě zkreslení regulovat, a to přímo při
počítačových propočtech řešení. V tom spočívá praktic-
ký přínos možného řešení. Od často praktikované přís-
né ekvivalence je možno ustoupit zavedením variava-
lence snížením nároků na hodnoty plošného zkreslení,
což povede ku snížení značných hodnot úhlového zkre-
slení. Takovou myšlenku je třeba dále rozpracovávat.
Např. určíté potíže by mohly obecně vzniknout z té sku-
tečnosti, že při velkých změnách plošných zkreslení by

P L1w (ve stupních) ~

0,5 49,1
0,6 39,4
0,7 31,0
0,8 23,5
0,9 16,9
1,0 10,9
1,1 5,4
1,2 0,5
1,21 0,0
1,3 4,1
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mohlo dojít k nežádoucím změnám v zakřívení polední-
ků a rovnoběžek v obraze. K takovým velkým změnám
by však při vol b ě hodnot pro plošná zkreslení při pro-
vádění regulace plošného a úhlového zkreslení nemělo
docházet. Námět je tedy třeba chápat jako jednu z dal-
ších možností vývoje kritérií pro hodnocení kartografic-
kých zobrazení, v níž není přihlíženo stroze pouze k po-
loze (zeměpisným souřadnicím) uzlových bodů zobra-
zovaného území a hodnotám zkreslení v těchto bodech,
ale mít na zřeteli i význam z hlediska geografického, te-
dy jako by byla zaváděna určitá "váha" v každém bodě.
Možnost se tedy nabízí s postupným dalším rozpraco-
váváním teorie variavalentních zobrazení, neboť ji do-
sud není možno pokládat za ukončenou. Zatím zde by-
lo užito i přibližných diferenčních způsobů ([5] a další).
Stanovení uvedených "vah" bylo by asi možno prová-
dět metodou charakteristické funkce, které jsme se dří-
ve v časopise věnovali.

Byla podána stadia ve vývoji hodnocení kartografic-
kých zobrazení a problematika práce s nimi. Původní
intuice a teoretické závěry vedly nejdříve ke srovná-
vací metodě několika zobrazení, z nichž byl prová-
děn výběr na základě lokálních kritérií. Metoda je
charakteristická pro dobu, v nichž samočinné počítače
nebyly užívány, či byly užívány ojediněle.
Pozdější metodu v době užívání počítačů charakteri-

zuje užití g Io bál n í c h kritérií, ať již integrálních či mi-
nimaximálních, z nichž některá jsou - v určitých ty-
pech kartografických zobrazení ~ teoreticky propraco-
vána (aplikována) tak, že je možno jich užít nejen pro
metodu srovnávací, tj. aposteriorně, ale i při samotném
vyvození zobrazení, tj. apriorně, takže následného srov-
nání není zpravidla zapotřebí.
Další vývoj je možný v souvislosti s rozpracovávanou

teorií variavalentních zobrazení. Naší základní myšlen-
kou je volná regulace plošného a úhlového
zkreslení jako vzájemně protichůdných požadavků.
Pro praktické užití by bylo však třeba teorii dále rozpra-
covávat, i když základ obecných řešení variavalentních
zobrazení v práci [6] či při užití ortogonality v práci [5]
již existuje. Regulace zkreslení spočívá v ustoupení od
přísné ekvivalence (plodicí velká úhlová zkreslení) tak,
aby změna plošného zkreslení (od P = I) přinesla poža-
dované snížení úhlového zkreslení. Myšlenka volné re-
gulace by samozřejmě přinesla i změnu do samotných
globálních kritérií. Např. jejich sestavení by muselo při-
hlížet k oběma charakteristikám, tj. úhlovému i plošné-
mu zkreslení, zatímco při současném požadavku ekvi-
valentních zobrazení figurují v kritériích výrazy pouze
pro úhlová zkreslení.
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Ustanovujúce valné zhromaždenie
Komory geodetov a kartografov

Prípravný výbor (PV) Komory geodetov a kartografov
(KGK) zvoláva podl'a § 19 odseku 2 zákona Národnej rady
(NR) Slovenskej republiky (SR) Č. 216/1995 Z.z. o Komore
geodetov a kartografov (ktorý nadobudol účinnosť I. januá-
rom 1996) na deň 22. marca 1996 do Prešova
USTANOVUJÚCE VALNÉ ZHROMAŽDENIE KOMORY
GEODETOV A KARTOGRAFOV.
PV KGK vymenoval podl'a § 19 odseku I zákona NR SR

Č. 216/1995 Z.z. predseda Úradu geodézie, kartografie a kata-
stra SR doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc., na návrh Slo-
venského zviizu geodetov (SZG) a Únie zamestnávatel'ských
zviizov - Zviizu geodézie a kartografie (ÚZZ-ZGK).
PV KGK, v zložení: predseda - prof. Ing. Jaroslav Abe-

lov i Č, CSc., katedra geodetických základov (KGZ) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Brati-
slave (za SZG); členovia - Ing. Michal Badida, CSc., Ge-
odézia Prešov a. s. (za ÚZZ-ZGK); Ing Ján Hardoš, SIGEO
s. r. o. Bratislava (za SZG); prof. Ing. Ondrej Mi c h a Ič á k,
CSc., katedra geodézie SvF STU (za SZG); Ing. Vladimír Jan-
kovský, Geodet konzorcium Galanta (za ÚZZ-ZGK); Ing.
Stanislav Strečanský, Geodézia Bratislava, a. s. (za ÚZZ-
ZGK); Ing. Vladimír Stromček, Geodézia Žilina a. s. (za
ÚZZ-ZGK), do ustanoveni a orgánov KGK vykonáva ich pó-
sobnost (pozri § 19 odsek I zákona NR SR Č. 216/1995 Z.z.),
a preto pripravuje stanovy, organizačný, skúšobný a volebný
poriadok KGK. Tieto materiály schváli zhromaždenie KGK
a zvolí orgány KGK. Z tohto hl'adiska je účasť budúcich čle-
nov KGK na valnom zhromaždení vel'mi dóležitá.
Pozvanie na valné zhromaždenie KGK pošle PV KGK všet-

kým fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenia podl'a vyhlášky
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) Č. 82/1973
Zb. o overovani geometrických plánov a iných výsledkov geode-
tických prác a vyhlášky SÚGK Č. 1111974 Zb. o geodetických
prácach vo výstavbe. (Obidve vyhlášky zrušilI. januárom 1996
zákonom NR SR Č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.)
Ďalšie informácie možno získať od predsedu PV KGK na

adrese KGZ SvF STU, Radlinského 11,81368 Bratislava, tele-
fón 07/361 596 alebo 07/325476 (súčasne číslo faxu).
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Využití metod GPS k analýze
pohybů v Mostecké pánvi

Ing, David Landspe!ský,
katedra vyšší geodézie Stavební fakulty CVUT

v Praze,
Ing. David Jindra, CSc.,

Geoinvest Praha, spol. s r. o.

Zhruba od poloviny 70. let probíhala v prostoru velko-
lomu ČSA v Komořanech u Mostu geodetická měření
zacílená na studování dynamiky předpolí a to klasický-
mi terestríckými metodami.
Polohová složka se určovala měřením v tzv. vnější

a vnitřní síti. Výsledkem pravidelných etapových měře-
ní ve vnější síti byl zejména podklad pro aktualizaci
místního souřadnicového systému. Měření ve vnitřní sí-
ti sloužilo k určení pohybových tendencí ve jmenované
oblasti a probíhalo dvakrát za rok.
Výšková složka se vyvozovala z opakovaných měření

nivelačních pořadů mezi tzv. monitorovacími mikrosítě-
mi Jezerka a Jezeří a výchozími stabilizacemi ve ska-
lách v prostoru Červený Hrádek. Nové hodnoty nad-
mořských výšek sloužily k detailnímu studiu vertikál-
ních pohybů.
Na podzim roku 1994 se poprvé v této lokalitě využi-

lo ke zjištění a interpretaci pohybů observací GPS
s tím, že při přechodu na novou metodiku bude zajiště-
na návaznost na klasická terestrická měření prováděná
do té doby.
Zpracování kampaně MOST P94 proběhlo v první fá-

zi softwarem GPSurvey a TRIMNET Plus, ver. 1.20 fir-
my Trimble, konečné řešení pak Bernským GPS softwa-
rem vyvinutým v Astronomickém ústavu University
v Bernu.
V následujícím textu stručně popíšeme zpracování

oběma programovými balíky, nečiníme si však nárok na
komplexní rozbor celého postupu a výsledků, rovněž
nezahrnujeme analýzu přesnosti (podrobněji např. [3]).
U čtenářů předpokládáme alespoň částečné zasvěcení
do problematiky GPS.

Diference
IONO&MODEL - IONO

35
30

25
Q) 20

~ 15

10
5
O ~~~I.

-2 -1 O 1 2 3 4 5
Velikost v [mm]

Firemní software na rozdíl od vědeckých softwarových
produktů musí umožňovat běžnému uživateli, nepříliš
obeznámenému s úskalími GPS, především pohodlnou
obsluhu a rychlé a v rámci obvyklých nároků i dostateč-
ně přesné výpočetní zpracování.
Procesor WAVE je nejdůležitější součástí celého pro-

gramového balíku. WAVE, tj. Weighted Ambiguity and
Vector Estimator, nejprve pro interval observace sestaví
z vybraných datových souborů simultánních měření mi-
nimálně dvou aparatur skupinu vektorů - základen
(baselines), které dále v několika aproximačních kro-
cích vyřeší. Síť sestavená z vyřešených základen se pak
vyrovná programem TRIMNET Plus. Nevýhodou pro-
cesoru WAVE je, že neumožňuje zcela korektně zpraco-
vávat ani omezenou množinu základen (tj. s uvážením
všech matematických korelací), jako tomu bylo u jeho
předchůdce TRIMVEC. Zanedbání těchto korelací při
vyrovnání sítě znamená, že jednotlivé základny považu-
jeme za nezávislé, ačkoli tomu tak není.
V případě malých sítí (tj. velmi krátkých základen,

maximálně několik kilometrů) se pro nízkou hladinu
šumu doporučuje řešení na původní nosné frekvenci LI'
Předpokládá se, že diferencovaná měření jsou v dosta-
tečné míře zbavena systematických chyb. Pro 37 zákla-
den (kratších než 5 km) jsme provedli tři typy výpočtů
lišících se konečným typem řešení:
1. řešení na původní frekvenci LI (LI),
2. řešení s kombinací LI a 4. zbavené vlivu ionosféry
(IONO),
3. ionofree řešení s modelováním ionosférické refrakce
v každé z aproximací předcházejících konečnému řeše-
ní (IONO&MODEL).
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Všem řešením je společné použítí přesných efemeríd
a vyřešení celočíselných ambiguit u všech základen. Vy-
řešené základny porovnáme podle velikosti jejich šik-
mých vzdálenosti, tj. podle vlastních výsledků výpočtů
procesorem WAVE. Pro všech 37 základen vytvoříme
rozdíly řešení IONO&MODEL - 10NO a 10-
NO&MODEL - LI, jejich četnosti jsou znázorněny na
obr. I a 2. Řešení IONO&MODEL bylo vybráno jako
referenční, neboť vykázalo obecně nejpříznivější hod-
noty charakteristík kvality řešení jako ratio a reference
variance (jednotková střední chyba), viz [3].
Je patrné, že řešení IONO&MODEL a IONO jsou si

navzájem velmi blízká, plných 80 % výsledků je totož-
ných, největší rozdíl dosahuje 2 mm. Zcela jiný závěr
vyplývá z porovnání řešení 10NO&MODEL a LI. Pou-
ze 65 % rozdílů řešení je menších než 2 mm, maximální
diference činí až 10 mm. Z toho plyne, že řešení pouze
na frekvenci LI ~ tedy pro dosažení maximální možné
přesnosti - nevyhovuje zejména proto, že vliv ionosfé-
rické refrakce není dostatečně eliminován, a to ani
u krátkých základen.

Relevantním typem zpracovávaných pozorovam
v Bernském GPS softwaru jsou fázová měření, kódová
měření se používají pro odstranění zbytkové chyby ho-
din přijímače a k výpočtu přibližných souřadnic s přes-
ností cca 101 m, nejsou-Ii k dispozici lepší. Podstatná
část chyb je redukována diferencováním, podchycení
vlivu zbytkových systematických chyb se provádí zavá-
děním a odhadem parametrů použitých modelů. výpo-
čet neznámých parametrů (popř. eliminace) vyrovná-
ním MNČ se provádí na úrovni dvojitě diferencova-
ných předzpracovaných pozorování s tím, že se na roz-
díl od GPSurvey uvažují všechny matematické korela-
ce. Z těchto důvodů můžeme řešení považovat za exakt-
ní a definitivní a použít jej také ke srovnání s řešením
GPSurvey.
Nejdříve vyřešíme připojení na stanice IGS, jejichž

souřadnice jsou známy v ITRF (International Terrestri-
al Reference Frame). Takto získané souřadnice tří bodů
26 (Medvědí skála), 27 (Kapucín), 19 (Uhelný vrch) v sy-
stému ITRF budeme v dalším kroku považovat za opěr-
né a vypočteme již velmi dobré souřadnice všech bodů
sítě s přesností blízkou 10-2 m. Tyto souřadnice použi-
jeme k určení celočíselných hodnot ambiguit. Nalezení
spolehlivé strategie pro vyřešení ambiguit je v současné
době velmi diskutováno (viz např. [4], [5]), zejména pro-
to, že lze tímto způsobem několikanásobně zvýšit přes-
nost určovaných neznámých.
Pro velmi krátké základny použijeme metodu obec-

ného výběru FARA. Vyhledávání se provádí v intervalu
trojnásobku aposteriorní střední chyby odhadu reálné
ambiguity, maximální hodnotu poměru středních chyb
řešení s celočíselnou a reálnou ambiguitou uvažujeme
rovnu 1,4 a minimální hodnotu obráceného poměru va-
riancí nejlepšího a druhého nejlepšího celočíselného ře-
šení rovnu 2. Ostatní základny řešíme metodou SIGMA
- viz [4], [5]. Vzhledem k tomu, že je možné touto meto-
dou řešit ambiguity na různých frekvencích (např. Ls,
respektive L:J), udávají se parametry v jednotkách cyklu
požadované frekvence. Mluvíme potom o wide-Iane, re-
spektive narrow-lane, ambiguitách.
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Obr. 3 Rozdělení residuí po Helmertově transformaci
v horitontální poloze
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Obr. 4 Rozdělení residuí po Helmertově transformaci
ve výšce

Parametry programu GPSEST při odhadu wide-Iane
a narrow-Iane ambiguit jsou uvedeny v tab. 1, pro krát-
ké základny v tab. 2. Nejprve vyřešíme wide-Iane ambi-
guity, které následně při narrow-Iane řešení zavedeme
jako známé.

V tomto okamžiku máme v souborech jednou dife-
rencovaných měření uloženy celočíselné hodnoty ambi-
guit na obou frekvencích LI a ~ a můžeme provést ko-
nečné řešení. Parametry GPSEST jsou uvedeny v tab. 3.
Celá síť se řeší s jedním pevným bodem č. 26, vyřeše-

né ambiguity považujeme za známé, jako neznámé figu-
rují pouze ty, které se nepodařilo odhadnout s dostateč-
nou pravděpodobností. Výsledné řešení obsahuje
64 643 dvojitě diferencovaných fázových pozorování,
209 neznámých parametrů (z toho 135 souřadnic, 22
ambiguit a 52 troposférických parametrů). Počet vyřeše-
ných ambiguit je 254 a počet bodů 48.
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Tab. 1 Parametry programu GPSEST - řešení wide-Iane
a narrow-Iane ambiguit

Frequency
Fixed Stations
Ambiguities Resolution
Strategy
A Priori Ambiguities
Troposphere Model
Site-Specific Trop. Par.

Ls (wide-lane) L] (narrow-lane)
AU 0026

Sigma Sigma

No
Saastamoinen

O

Wide-Iane
Saastamoinen

I

Tab. 2 Parametry programu GPSEST - řešení ambiguit
na krátkých základnách

Frequency
Fixed Stations
Ambiguities Resolution Strategy
A Priori Ambiguities
Troposphere Model

LI& L2

A***
Search (FARA)

No
Saastamoinen

Frequency
Fixed Stations
Ambiguities Resolution Strategy
A Priori Ambiguities
Troposphere Model
Site-Specific Trop. Par.

L]
0026

Eliminate
LI & L2

Saastamoinen
I

Porovnání dvou variant zpracování sítě MOST prove-
deme prostorovou Helmertovou transformací. Charak-
teristickými rysy obou řešení bylo použití přesných efe-
merid produkovaných lOS, na všech základnách byly
řešeny celočíselné ambiguíty a rozhodující bylo též po-
užití lineární kombinace zbavené vlivu ionosféry 1..:,.
Řešení Bernským OPS softwarem se navíc vyznačuje
připojením na stanice lOS a použitím připojovacích
bodů jako opěrných, vyrovnáním celé sítě s uvážením
všech korelací a dále určováním relativních oprav k za-
vedenému modelu troposféry. Residua po Helmertově
transformaci vypovídají velmi dobře o přiblížení obou
souborů a jsou graficky znázorněna odděleně v hori-
zontální poloze a ve výšce na obr. 3 a 4.
Z obrázku je patrná velmi dobrá shoda obou řešení

v horízontální poloze (maximální odchylka činí cca
5 mm), drobné neshody ve výšce (max. 26 mm) lze při-
číst zejména nedostatečnému vystižení vlivu troposfé-
rické refrakce softwarem OPSurvey. Ten předpokládá,
že se efekt troposféry dostatečně eliminuje použitím
troposférického modelu (model Hopfieldové) a diferen-
cováním měření a neumožňuje zavádět opravy k tomu-
to modelu při výpočtu jako neznámé parametry.
Poznamenejme, že nejnovější verze firemního softwa-

re (2.0), která je k dispozici od léta 1995, umožňuje již
zavádět několik různých modelů troposféry (mj. i Saa-
stamoinen). Rovněž je možné k modelu zavádět opravy.
Pro budoucí analýzy lze tedy očekávat i ve výšce lepší
shodu obou řešení.
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ETAPA PB4 - ETAPA P93
ETAPA P93 - ETAPA P94

Souřadnice z předcházejících terestrických merení ve
vnitřní síti jsou vyjádřeny v místním systému P84, který
je použitým zobrazením blízký S-JTSK a který je cha-
rakterizován rozměrem určeným z měření elektronický-
mi dálkoměry. V zásadě půjde o prostorovou transfor-
maci, kompatibilita definic rozměrů systému P84 a vy-
rovnané sítě OPS nás neopravňuje ke změně měřítka
(pokud existuje měřítkový nesoulad, je v našem zájmu
jej odhalit), provedená transformace tedy bude šesti-
prvková se zachováním měřítka. Vlastní srovnání vý-
sledků měření v síti MOST s výsledky předchozích etap
se bude skládat z následujících kroků:
I. Modifikovanou prostorovou Helmertovou transfor-
mací převedeme souřadnice všech bodů do roviny
Křovákova zobrazení systému P84.

2. Identické body v systému P84 a body z etapy P94
podrobíme analýze identit. V tomto kroku nám půjde
převážně o identifikaci hrubých chyb způsobených
např. porušenou stabilizací a o stanovení kritérií, po-
dle kterých podezřelé body z dalších úvah vyloučíme.
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Přidržíme se obvyklého postupu, který pouzlva
k identifikaci chybného bodu výpočtu klíče podob-
nostní Helmertovy transformace s tím, že za bod po-
dezřelý z neidentity se označuje ten, při jehož vypuš-
tění z výpočtu transformačního klíče dojde k největší-
mu poklesu součtu čtverců oprav. Viz např. [I].

3. Provedeme transformaci souřadnic všech bodů etapy
P94 do systému P84 podle transformačního klíče ur-
čeného z identických bodů, které vyhoví požadav-
kům z předchozího kroku.

4. Porovnáme souřadnice etapy P94 se souřadnicemi
P84, popř. P93 (viz obr. 5) a provedeme klasifikaci
případných pohybů. Je třeba poznamenat, že stabili-
zace bodů v této přechodné etapě ještě není jednotná
a rozvržení bodů v dostatečné míře nerespektuje
značně nehomogenní charakter území. Z těchto dů-
vodů je třeba posuzovat dynamické tendence v loka-
litě velmi opatrně.

Článek stručně popisuje praktický případ použití mo-
derních metod GPS při sledování pohybů svrchních
vrstev v poddolované oblasti. V navázání na terestrická
měření se ukázala překvapivě dobrá shoda (obr. 5).
Žádné dramatické pohyby, které by v posledním roce
narušily stabilitu oblasti, nebyly prokázány. Velmi po-
zoruhodná je možnost zpracování kampaně takového
rozsahu firemním softwarem, nikoliv vša.k pouze na pů-
vodní frekvenci LI' Do budoucna lze doporučit takové
rozvržení bodů, které by v maximální míře respektovalo
značné nehomogenity území a provedení jednotné
hloubkové stabilizace na všech bodech. Další cestou ke
zpřesnění je takové rozvržení observačních intervalů,

které by umožnilo množství nadbytečných pozorování,
tj. opakovaná stání na bodech v různých denních do-
bách.

[I] JINDRA, D.: Zhodnocení stavu a modernizace S-JTSK.
[Kandidátská disertační práce.] Praha 1990. - České vyso-
ké učení technické v Praze. Fakulta stavební.

[2] JINDRA, D.: Geodetické sledování pohybů v předpolí velko-
lomu ČSA v Komořanech. Analýza opakovaných geodetic-
kých měření. [Rozborová zpráva.] Praha, Geoinvest, spol.
s r. o., 1994.

[3] LANDSPERSKÝ, D.: Analýza pohybů svrchnich vrstev
v poddolované oblastí Mostecka pomocí GPS. [Diplomová
práce.] Praha 1995. - České vysoké učeni technické v Pra-
ze. Fakulta stavební.

[4] MERV ART, L.: Globální polohový systém. [Skriptum.] Praha
VydavatelstvÍ ČVUT. 1994

[5] MERVART, L.: Ambiguíty Resolutíon Techníques ín Geode-
tic and Geodynamíc Applícations ofthe Global Positíoníng Sy-
stem. [Doktorská disertační práce.] Bern 1995. - Druckerei
Universitat Bern. Astronomica! Institute.

[6] ROTHACHER, M.-BEUTLER, G.-GURTNER, W.-
-BROCKMAN, E.-MERVART, L.: Bernese GPS Softwa-
re Versíon 3,4. Bern, 1993. Astronomica! Institute (Drucke-
rei Universitiit Bern).

[7] Trimble Navigation Ltd., CA: GPSurvey Software User's
Guíde. Survey and Mapping Division. Sunnyvale 1994.

[8] Trimble Navigation Ltd., CA: TRIMNET Plus - Survey
Network Software User's Manual. Survey and Mapping Di-
vision. Sunnyvale 1991.

Lektoroval:
Ing. Jiří Provázek,

Zeměměřický úřad,
Praha

Životní a odborná dráha našeho krajana, geodeta Fran-
tiška Horského, spadá do doby, kdy na území habsbur-
ské monarchie nebyl ještě vydáván odborný zeměměřic-
ký tisk. To spolu s jeho skromností vedlo k tomu, že
známá životopisná data jsou poměrně nečetná. Nejdů-
ležitějším pramenem jsou osobní vzpomínky a hodno-
cení z pera někdejšího Horského počtáře, pozdějšího
přednosty vídeňské Triangulační a výpočetní kanceláře,
dvorního rady A. Blocha [1]. (Ke stejnému tématu pub-
likoval týž autor již v 6. čísle 1. ročníku OZfV, tj. v roce
1903, který však není ve fondech knihoven pražského
Klementina.) Z podrobné práce [1] čerpal český příspě-
vek [2] (za iniciálami J. R. se podle mého názoru skryl
Josef Ryšavý, pozdější čs. akademik) a je též východis-
kem následujících řádků. Odtud jsou převzata i vyobra-
zení.

Ooc. Ing. Pavel HAnek, CSc.,
katedra specifllní geodézie

Stavební fakulty fVUT v Praze

To, že uvedené články, věnované se značným časo-
vým odstupem dílu F. Horského, nacházíme v počát-
cích obou citovaných periodik, jistě svědčí o významu
jeho osobnosti. (Považuji zde za potřebné připomenout
a vyzdvihnout pozornost redakce Zeměměřičského
věstníku, kterou věnovala mnohým našim význačným
odborníkům.) V nejobsáhlejší české encyklopedii, otto-
vě slovníku naučném, je heslo F. H. zařazeno až v Do-
datcích (díl 11-2, s. 1213, Praha, J. otto 1933), podstatně
stručnější text najdeme např. v Malé čs. encyklopedii
(díl 2, s. 833, Praha, Academia 1985).

František Horský se narodil 3. dubna 1811 v Třeboni
v rodině provaznického mistra. Po gymnasiálních stu-
diích v Českých Budějovicích se zapsal na Stavovské
technické učiliště v Praze i na universitu, kde studoval
matematiku. Roku 1837 nastoupil jako adjunkt úřadu
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daně pozemkové. Již roku 1842 byl přeložen do Trian-
gulační a výpočetní kanceláře ve Vídni, roku 1853 byl
jmenován trigonometrem. Prošel bohatou praxí, půso-
bil např. v Chorvatsku a tehdejší Slavonii. "Svědčí za-
jisté o znamenitém rozhledu jeho v těchto pracech a vy-
soké úrovni odborné, že vždy již při měření úhlů měl na
mysli pozdější výpočet sítě." Roku 1861 se stal druhým
revidentem a technickým vedoucím kanceláře. Jeho
představený, plukovník Eduard von Pechmann, který
byl roku 1860 jmenován vedoucím rakouského kata-
stru, o něm referoval: "Každý sebeobtížnější úkol je
s to provésti, kromě toho je nadán schopností poučiti
a vésti jiné ... Na svém dnešním místě je nepostradatel-
ným."

František Horský se oženil "ve zralém mužném vě-
ku", ale jeho manželství zůstalo bezdětné. Veškerý
volný čas věnoval práci nebo dalšímu odbornému
studiu, zřejmě i přes obtíže způsobené vleklou choro-
bou. Zemřel před 130 lety, 14. října 1866 ve Vidni na
choleru.

Krátce se zmíníme o jeho dalších pracích. Roku 1844
konstruoval pravítkový planimetr Posenerova typu, kte-
rý byl zaveden do rakouského katastru. Podstatně zná-
mější v odborné veřejnosti byl tzv. Horského diagram
navržený roku 1855 pro grafická vyrovnání sítí a použí-
vaný po dlouhá desetiletí. Diagramem se velmi jedno-

duše určila na podkladě náčrtu trigonometrické sítě
I :50 000 ze známých rozdílů výsledných a přibližných
souřadnic I trigonometrického bodu změna směrníku (s
přesností 0,2") a délky (s přesností 0,01 m) trigonome-
trické strany a změna jejího logaritmu (v jednotkách 6.
místa mantisy) nebo opačně ze změny směrníku a z při-
bližné délky se určily změny souřadnic koncového bo-
du a délky strany. Diagram byl zařazen do služebních
instrukcí [3], [4]. Byl popsán ve významných učebnicích
mocnářství (Miil1er-Novotný: Geodésie nižší II, Pra-
ha 1899; Hartner-Doležal: Hand und Lehrbuch der
niederen Geodasie, Wien 1904) i v rozšířeném němec-
kém časopise (Marek, J.: Ober die Ausgleichung trigo-
nometrischer Anschlussnetz. ZfV, 3, 1874, s. 159-176).
Hodnoceni a četné příklady použití uvádí A. Semerád
v práci [5].

Roku 1860 byla grafická triangulace IV. řádu nahra-
zena číselnou metodou s měřením teodolity, pro kterou
F. Horský vypracoval instrukci. Ta nebyla vydána tis-
kem, ale některé části včetně výpočetních formulářů by-
ly převzaty do (svým způsobem převratné) instrukce [4].
Roku 1865 spolupracoval F. Horský na instrukci pro
stolová měření. Vedl a prováděl triangulaci pro kata-
strální mapování města Vídně v měřítku I :720 i rozsáh-
lé výpočty pro práci E. Pechmanna o tižnicových od-
chylkách.

Horský byl důkladně seznámen s metodami vyrovná-
ní i s metodou nejmenších čtverců (c. F. Gauss, 1809),
která obecně nebyla ještě rozšířena a byla považována
za složitou. Do této oblasti spadá jeho nejvýznamnější
vědecká práce. Na území Uher se tehdy používalo kata-
strální Cassini-Soldnerovo zobrazení s 3 soustavami:
budapešťskou, klaštar-ivaničskou a sedmihradskou [6].
Ukázalo se, že nelze vybudovat trigonometrickou síť jen
v budapešťské soustavě. Bylo proto zvoleno a roku 1863
zavedeno pro uherské katastrální mapy nové zobrazení,
které někdy v literatuře nese Horského jméno. Besselův
elipsoid byl konformně zobrazen Gaussovým postupem
na kouli pomocí tabulek, vypočtených 1857 J. Markem
za účasti dalšího Čecha Hoffmanna, a koule byla zobra-
zena do roviny azimutální stereo grafickou projekcí, po-
užívající budapešťskou a sedmihradskou soustavu. Zo-
brazení, tabulky a postup byly publikovány v návodu
[3], poměrně podrobně zmíněném v [7]. Klad a značení
listů byly v podstatě převzaty z předcházejícího zobra-
zení.

Základem byla trigonometrická síť o 209 bodech,
podmínkově vyrovnaná metodou nejmenších čtverců
pod vedením F. Horského v letech 1860-1864 za účasti
4 počtářů. Podle přímého účastníka výpočtů, A. Blocha,
zde jeho "nezapomenutelný učitel" prokázal "své vyni-
kající geodetické nadání, neboť tento úkol vyřešil přímo
geniálně a mistrovsky". Protože se jednalo o jednu
z největších evropských prací svého druhu, uveďme
rámcové údaje řešení.

Měření bylo převzato z vojenské triangulace. Pro
zhruba I 000 úhlů byly vypočteny průměry, střední chy-
by a váhy. Staniční vyrovnání však bylo uskutečněno až
v průběhu podmínkového vyrovnání, rozděleného do 7
skupin. Nejprve byly vyrovnány pomocí celkem 305
rovnic pro 373 úhlů 4 rozvinovací sítě základen u Wie-
ner Neustadt (Dolní Rakousko, W), Party nu (nyní pol-
ský Tarnow, P), St. Anny (nyní rumunský Arad, S)
a u Radautze v Bukovině (dnes Ukrajina, R). Součástí
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řešení bylo dalších 3 431 pomocných rovnic. Dále byly
vyrovnány tzv. spojovací sítě A, B, z nichž každá zahr-
novala základny P, S, síť A ještě základnu označenou
v tomto textu W a síť B základnu R. Ve spojovací síti
A bylo sestaveno 154 podmínkových rovnic (z toho 28
stranových a základnových) a 589 pomocných rovnic
pro vyrovnání 300 měřených úhlů. Na rozdíl od této
části nebylo možno pro připojení a vyrovnání spojovací
sítě B sestavit potřebný počet podmínkových rovnic.
Pro doplnění chybějících dvou rovnic zvolil František
Horský originální řešení zařazením 14 + 23 fiktivních
trojúhelníků se společným (centrálním, uzávěrovým)
vrcholem, voleným zhruba uprostřed mezi oběma část-
mi trigonometrické sítě. Zbývající dva vrcholy fiktiv-
ních trojúhelníků byly vždy tvořeny obvodovými body
sítí A, B (obr. 2). Pro 318 měřených úhlů a 69 fiktivních,
které byly výpočtem eliminovány, bylo řešeno ve čty-
řech krocích 165 + 921 rovnic jednoznačného vyrovná-
ní. Konečně jako 7. skupina byl pomocí 50 + 351 rovnic
pro 90 neznámých vyrovnán zpevňující příčný řetězec.

Po vyrovnání následoval výpočet souřadnic v trojúhel-
nících s přihlédnutím k zavedenému zobrazení.

Rozsah práce vynikne ve srovnání s britskou trigono-
metrickou sítí s 202 body, kterou pro podmínkové vy-
rovnání rozdělil Alexander Ross Clarke (1828-1914)
do 21 skupiny s 12 až 64 podmínkovými rovnicemi. Ob-
divuhodný výkon F. Horského a jeho spolupracovníků
však nebyl dostatečně doceněn, protože např. známá
učebnice W. Jordana (Handbuch der Vermessungskun-
de, 1. díl, Eggertovo 6. vyd., Stuttgart 1906) jako největ-
ší vyrovnání uvádí výpočet saské sítě ("jen") o 159 pod-
mínkových rovnicích.

Výpočet uherské trigonometrické sítě byl prováděn
logaritmicky desetimístnými tabulkami, s číselným vý-
počtem členů rovnic na 5, u některých korelát na 6 de-
setinných míst. Číselné hodnoty rovnic byly sestavová-
ny 4 x nezávisle a rovnice byly počítány 2 x nezávisle
s tím, že výpočet pokračoval po dosažení naprostého
souhlasu. F. Horský odvodil důmyslnou soustavu kon-
trol a případných oprav, konstruoval pravítko pro vý-
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počet excesů, každý mezivýsledek osobně ověřoval. Ce-
lý výpočet je číselně naprosto bezchybný [1]. Pro úpl-
nost: 91,1 % oprav úhlů z vyrovnání nepřekročilo 2",
extrémní oprava dosáhla hodnoty + 5, I".
Stereo grafická projekce byla koncem roku 1909 na-

hrazena konformním zobrazením koule na 3 příčné vál-
ce, protože její délkové zkreslení dosahovalo hodnoty
1 : 10 000 a příznívější jen do vzdáleností 126 km od po-
čátku, kdežto na okrajích území bylo až o řád větší a vý-
razně tak převyšovalo přesnost délkových měření [6].
Budapešťská soustava však nadále sloužila k vyrovnání
sítí vyššího řádu.
Dovolte, abych v závěru citoval slova, uzavírající již

články [1] a [2], obsahující přání, aby Františku Horské-
mu "zůstala povždy zachována čestná památka a aby
mezi jmény našich vynikajících geodetů jméno Horský
nikdy nechybělo."
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Do redakce došlo: 20. 9. 1995

CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle) je klub, kde se setkávají představitelé evropských geodetic-
kých a kartografických služeb (jako je např. Ordnance Survey, Institut Gégraphique National atd.), aby projednávali záležitosti společ-
ného zájmu. Výbor byl ustaven v roce 1979 a nyní má 31 členů: dvanáct zemi Evropského společenství (což představuje 13 členů, neboť
Spojené království je zastoupeno jak Velkou Británií, tak i Severním Irskem). osm zemí EFfA (pouze Lichtenštejnsko není členem) a dá-
le deset zemí střední, východní a jižní Evropy.

CERCO pokročilo ve směru skutečné spolupráce v roce 1991 vytvořením mnohonárodní skupiny pro vyhledávání budoucích projektů.
Tuto skupinu vytvořili zástupci Francie, Velké Británie a Finska (které zastupovalo všechny skandinávské země). Cílem bylo stanovit
vhodné projekty pro budoucí spolupráci. Jedním z návrhů je projekt nazvaný MEGRIN (Multipurpose European Ground Related Infor-
mation Network = Mnohoúčelová evropská geografická informační síť), který široce zpřístupní geografická data vytvářená státními ma-
povými službami v Evropě. To přispěje k užší evropské spolupráci. neboť to umožní lidem vjedné zemi dosáhnout snadného přístupu ke
geografickým informacím, které jsou k dispozici v ostatních zemích.

Prvním krokem bylo podepsání Memoranda o dohodě mezi sedmnáctí zeměmi dne 15. června 1993 v Helsinkách o společném vývoji
- adresáře obsahujícího informace o všech v Evropě dostupných digitálních geografických informacích,
- báze dat zahrnující hranice správních jednotek v Evropě (až po úroveň obcí či jejich ekvivalentů).
a o specifikaci budoucích spolecných zdrojů geografické informace.
Z iniciativy CERCO se v letech 1989-1995 uskutečnila řada GPS-kampaní (EUREF). při nichž byla téměř celá Evropa pokryta sítí

referenčních základních polohových bodů, určených geocentrickými souřadnicemi v systému ETRF-89. a tak vytvořeny předpoklady pro
spojení základních geodetických polohových sítí evropských zemí.

V rámci činnosti CERCO byla zpracována rozsáhlá komparativní studíe o katastru v různých evropských zemích a poskytnuta konsul-
tační pomoc některým východoevropským zemím, které s budováním katastru teprve začínají.

XVII. plenárni zasedáni představitelů geodetických a karto-
grafických služeb členských států Rady Evropy se uskutečnilo
ve dnech 25.-27. září 1995 v Budapešti. Větší část zúčastně-
ných představitelů prezentovala národní zprávy o činnosti jimi
řízených orgánů a organizací za období od září 1994 do srpna
1995. Spolu s předchozími informacemi z XIII. až XVI. ple-
nárního zasedání CERCO (viz GaKO 12/1991, 111993,
1111993, a 12/1994) vytvářejí dosti podrobný obraz o rozvoji
geodézie, kartografie a kat astru v celé Evropě. Důležité po-
znatky z nejnovějších národních zpráv budou jistě zajímat širší
odbornou veřejnost v České i Slovenské republice.

Bulharsko

Původní síť 8 bodů sítě nultého řádu BULREF byla zhuštěna
technologií GPS na 15 bodů a v Sofii vybudována národní re-
ferenční stanice. Jsou konány přípravy ke zhuštěni sítě GPS re-
ferenčních bodů až na vzdálenost 25-40 km. V Sofii a Varně
byly zřízeny absolutní gravimetrické body. Bulharsko se účast-
ní mezinárodniho projektu sledování dynamiky recentních po-
hybů ve Středomoří (WEGENER-MEDLAS).

V rámci reorganizace v roce 1994 bylo vytvořeno 21 okresních
zeměměřických úřadů (zabezpečujících zejména geodetickou
část katastru nemovitostí), 6 národních operačních jednotek
(středisko katastrálních informací, geografických dat, geogra-
fické informační středisko, výpočetni středisko, střediska ad-
ministrativních a marketingových služeb) a ústřední úřad (29
zaměstnanců). Celkový počet pracovníků v resortu klesl
o 1,8% vůči předchozímu roku a činí nyní 2 161. Trvající eko-
nomická recese se projevuje ve zmenšení objemu katastrálních
měřických prací, a proto se volné kapacity přesouvaji na tvor-
bu státních mapových děl a digitálních topografických databá-
zí. 47 % všech nákladů bylo pokryto přijmy. Zeměměřické úřa-
dy se rovněž zabývají projektováním pozemkových úprav
a oceňováním nemovitostí. V roce 1994 bylo ve Finsku zaměře-
no 22324 geometrických plánů (v České republice 134000!).
Čekací doba na zaměření státním orgánem je 12 měsíců. Topo-
grafická mapa I :20000 celého státu je dostupná i v rastrovém
formátu na CD. Dále je zčásti k dispozici vektorová topogra-
fická databáze na základě mapy v měřítku I :50000 (v roce
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1994 přírůstek 540 mapových listů). Prodej digitálních produk-
tů pokrývá 15 % nákladů, prodej map 40 %. Byly zahájeny prá-
ce na vložení souborů katastrálních a geografických dat do sítě
Internet World Wide Web.

Francie

Státní škola geografických věd bude přestěhována do nového
sídla v Marne-Ia-Vallée v polovině roku 1996. Byl zahájen pro-
jekt "Jakost bází dat", týkající se zejména geodetické, topogra-
fické a kartografické báze dat IGN v Paříži, a digitálně vytvo-
řen zkušební list topografické mapy I :25 000 na základě BD
Topo I :25 000 se všeobecným i turistickým obsahem. Z báze
dat mapy I : I mil. byly odvozeny silniční databáze Route 120
(120 tis. km silnic) a Route 500 (500 tis. km silnic). K širšímu
využití bází geografických dat jsou uzavírány dohody s minis-
terstvem životního prostředí, vnitra, výstavby a statistickým
úřadem. Probíhá optimalizace funkčních zařazení v IGN
a ukazuje se potřeba dalších 70 pracovníků.

Chorvatsko

Ústředním úřadem bez výrobních kapacit se stala Státní geo-
detická správa v Záhřebu. Mapy a plány jsou většinou zhoto-
vovány Fotogrammetrickým podnikem v Záhřebu a Geodetic-
kými podniky ve Splitu, Rjece a Osjeku na základě objedná-
vek Státní geodetické správy. Byl vytvořen Vojenský kartogra-
fický ústav podřízený ministerstvu obrany Chorvatské republi-
ky.

Katastrální mapy v měřítkách I : 500-1 :2 500 jsou k dispo-
zici pouze na '/5 státního území. Zbývající území je zobrazeno
pouze na nepravidelně udržovaných mapách v měřítku
I :2 880. Během posledních 30 let byla pořízena Státní mapa
I :5 000 na 70 % území, která však není udržována. Prvních 18
mapových listů bylo zhotoveno ve vektorové formě na analy-
tických fotogrammetrických přístrojích. Stále nejsou k dispozi-
ci tiskové podklady topografických map v měřítkách I :25 000
až I: 500000 (zadržovány y Bělehradě). V roce 1994 byl do-
končen technický projekt Ustředního topografického a karto-
grafického informačního systému, který sleduje ideu a způsob
řešení německého systému základní báze geografických dat
ATKIS.

Ordnance Survey je národní mapovací službou v rámci minis-
terstva financí. Má ústřední úřad v Dublinu a 6 regionálních
úřadů, celkem 340 zaměstnanců. Zajišťuje veškeré geodetické
a kartografické práce ve státním zájmu včetně leteckého měřic-
kého snímkování (i pro podnikatelskou sféru). Mapy urbanizo-
vaných zón v měřítku I : I 000 jsou kompletní v digitální formě
a kontinuálně se udržují. Obnova map I :2 500 extravilánů se
děje novým fotogrammetrickým mapováním v digitální formě.
Do vybavení moderními fotogrammetrickými prostředky se
vkládají značné investice. Mapy velkých a středních měřítek
jsou vyhotovovány prostředky digitální kartografické techniky.
Tradiční tisk map byl již opuštěn. výstupy pro uživatele se rea-
lizují pomocí laserového nebo elektrostatického plotteru v li-
bovolných výřezech od formátu AO do A5.

Litva

Po získání 4 základních referenčních bodů v GPS kampani
EUREF BAL92 byla zaměřena síť 52 základních polohových
bodů nultého řádu, které jsou ve vzájemné odlehlosti cca
40 km. Akce pokračuje zaměřováním dalších asi I 000 bodů
technologií GPS v odlehlosti 7-10 km. Přednostně byly urče-
ny 3-4 body v každém z větších sídel. Byl definován národní
geodetický referenční systém LGKS 94, vztažený k bodům
z kampaně EUREF BAL92 a k elipsoidu GRS 80, a kartogra-
fické zobrazení státních mapových děl - UTM se středním
poledníkem L=24°. K definici geoidu na území Litvy byl vy-
tvořen digitální model reliéfu ve čtvercové síti o straně I km,
provedeno nivelační připojení 37 GPS bodů v síti I. řádu,
technologií GPS určeny výšky I 167 bodů a k danému účelu
využito 12000 gravimetrických měření. S pomocí Finského
geodetického ústavu byly určeny hodnoty absolutní tíže ve
třech stanicích. V roce 1995 byl péčí švýcarské vlády vybaven
Státní fotogrammetrický ústav v Kaunasu novým zařízením
pro tvorbu topografických map z leteckých snímků. Základní
mapa se vyhotovuje v měřítku I : 10 000 na základě technolo-

gie ortofotomap předané v rámci pomoci švédské vlády. Švéd-
ská firma Satellitbild poskytla Litvě kosmické obrazové zázna-
my pokrývající 80 % území a analogové kosmické fotografické
snímky z 56 % území státu. Budou použity pro tvorbu fotoma-
py v měřítku I :50 000.

Maďarsko

Státní geodetická a kartografická služba rovněž spravuje ma-
ďarský katastr nemovitostí (technickou část). 115 okresních
úřadů, 19 župních úřadů a budapešťský katastrální úřad hrají
důležitou roli v procesu privatizace a pozemkových úprav.
Maďarský kata str registruje přes 7 milionů nemovitostí a je
graficky zobrazen na 55 tis. katastrálních mapách různého stá-
ří a měřítka. Proces restitucí vyvolal vznik 2 mil. dalších par-
cel, z nichž mnohé nevyhovují pro zemědělskou výrobu a bu-
dou předmětem pozemkových úprav. Privatizace státních pod-
niků v oboru geodézie a kartografie pokračuje, ale ukazuje se,
že cca 25 % zůstane i nadále v majetku státu.

Vojenská topografická služba dokončuje digitální topogra-
fickou databázi map I :50000 a konceptuální model standar-
du vojenských topografických map. V Maďarsku působí více
než I 000 soukromých zeměměřičů, o které odborně pečuje
Maďarská společnost pro geodézii, kartografii a dálkový prů-
zkum a profesně odbor při Maďarské inženýrské komoře. Mi-
nistr zemědělství vydal nařízení o podmínkách poskytování
digitálních geografických dat. 84 mapových listů I: 100 000
bylo již rastrově i vektorově digitalizováno a je též k dispozici
digitální model reliéfu ve čtvercové síti o straně 100 m.

V rámci programu PHARE je 115 okresních úřadů vybavo-
váno lokálními sítěmi PC. Jsou spojeny kabely s centrální da-
tabází a vyhlášen tendr na projekt nového systému vedení ka-
tastru nemovitostí. V současné době je digitalizováno 93 % in-
formací o parcelách a 38 % listů vlastnictví. Švýcarská vláda
schválila finanční a technickou pomoc při založeni a vedení
digitální katastrální mapy v Budapešti.

Nizozemsko

Důležitou součástí Topografické služby v Emmenu se stává
úřad pro marketing a prodej kartografických produktů. V sou-
časné době jsou výdaje organizace kryty z 25 % příjmy. V roce
1995 a 1997 budou dokončeny digitální topografické databáze
TOPIO Vector a TOP50 Vector zobrazující obsah map v měřít-
ku I: 10 000 a I :50 000. V roce 1996 se předpokládá úplná
konverze do operačního systému Windows NT. Mapy v měřít-
ku I :25 000 a I :250000 jsou k dispozici v rastrové formě na
CD-ROM. Rastrové produkty jsou distribuovány soukromou
firmou. Vektorová databáze TOPIO Vector byla doporučena
jako společný základ pro GIS v různých resortech národního
hospodářství. Byla již uzavřena řada mezinárodních smluv
o využití této databáze.

Pro naše země je příkladný sortiment nizozemských digitál-
ních geografických produktů (tab. I).

Norsko

Statens Kartverk je veřejným podnikem zodpovědným minis-
terstvu životního prostředí. Ekonomickým charakterem je pří-

Databáze Obsah Pokrytí Údržba

TOP500 Vector mapa I :500 000 100% (1995) každé 4 roky
TOP250 Vector mapa I :250 000 100% (1995) každé 4 roky
TOP250 rejstřík jmen 100% (1995) dosud
Gazetteer nestanoveno
TOP50 Vector mapa I :50 000 75 % (1997) 4-8 roků
TOP50 Wegen silniční databáze 100% (1994) 4-8 roků
TOP50 rejstřík jmen 100% (1987) dosud
Gazetteer nestanoveno
TOP25 Raster mapa I :25 000 100% (1994) dosud

nestanoveno
TOPIOVector základní báze 30% (1996) 4-8 roků
TOPhoogte MD DTM I bodlha 100% (1993) dosud

nestanoveno
TOPgrenzen admin. hranice 100% (1995) každoročně
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spěvkovou organizací, která v současné době kryje svými pří-
jmy 37 % nákladů. Byla dokončena výstavba geodetické obser-
vatoře na Špicberkách zařazená do světové sítě VLBI-měření.
Bude sledovat recentní pohyby a změny hladiny moře a sou-
časně plnit funkci referenční GPS stanice pro polární oblasti.
V nepřetržitém provozu je systém II GPS referenčnich stanic
na území Norska (SATREF), které vysílají korekčni data pro
všechny uživatele technologie GPS (geodézie, navigace aj.).
Silniční vektorová databáze, zahrnující všechny veřejné i sou-
kromé cesty delší než 50 m, se dále naplňuje a pokrytí celé ze-
mě je plánováno v roce 1996. Ve spolupráci s firmou Telenor
Mobil a Norskou telekomunikační společností se přistoupilo
k budování elektronické silniční sítě pro potřeby navigace a lo-
kalizace vozidel. Do konce roku 1997 má být dokončena tzv.
elektronická mořská cesta podle celého velmi členitého pobře-
ží Norska. V roce 1994 skončila integrace dat pozemkové kni-
hy se souborem geodetických informací katastru nemovitostí.
Statens Kartverk je zodpovědný za údržbu stávajících tiště-
ných topografických map, z nichž nejpoužívanější je I :50000.
Pro veřejnost jsou vyhotovovány zejména turistické mapy na
jejich podkladě. Značná pozornost je věnována standardizaci
geografických dat. Norsko se aktivně zúčastní tvorby meziná-
rodních standardů v rámci CEN a ISO.

V oboru zeměměřictví a katastru trvá rozdělení kompetencí na
celostátní úrovni (minísterstvo pro územní plánování a výstav-
bu - hlavní geodet Polska) a lokální úrovní (součásti vojvod-
ských a okresních úřadů). Od roku 1997 má být v platnosti
zákon sjednocující orgány zeměměřictví a katastru pod vlastní
ústřední správou. Jako geodetický referenční systém je zavá-
děn ETRS, který má umožnit rozsáhlé aplikace technologie
GPS. Začíná se realizovat projekt zhuštění původní GPS sítě
nultého řádu (II bodů) tak, aby vzdálenost sousedních bodů
činila 25-40 km (348 bodů POLREF). Konají se přípravy ke
zpřesnění geoidu na území Polska alespoň na hodnotu
± 10 cm/IOO km, mj. zaměření absolutní tíže na 18 stanicích.
Kartografický program předpokládá vydávání topografických
map v kladu listů Mezinárodní mapy světa I : I mil. a v národ-
ním kartografickém zobrazení (modifikovaný UTM). Digitální
topografická databáze na úrovni mapy I : 10 000 (16 140 listů)
má být vytvářena jen na společenskou objednávku minister-
stev či veřejných podniků a privátních firem. Pokračují práce
na Atlasu Polské republiky (1990-97). Byly dokončeny díly
Státní území a administratívní členění, Přírodní prostředí
a Společnost, autorsky je připraven díl Hospodářství. Velká
pozornost je stále věnována tvorbě map pro zrakově postižené.
V rámci programu PHARE je financováno barevné letecké
snímkování celého státního území v měřítku I :26 000 a vel-
kých měst v měřítku I :5 000. Má být využito k vyhotovení ba-
revných ortofotomap I : 10 000 a I : I 000 na technologické lin-
ce firmy LEICA (Helava DPV 770).

Portugalsko

Byl přijat nový zákon o koordinaci a řízení výrobního systému
mapování a zřízena Národní rada pro koordinaci privátní sfé-
ry v záležitostech mapování. Mapování v měřítkách I : 10 000
a menších a hydrografické mapování v měřítkách I: 5 000
a menších bylo svěřeno výhradně do působnosti tří úřadů:
Portugalského ústavu zeměměřictví a katastru, Vojenského ze-
měpisného ústavu a Hydrografického ústavu. Zvláštní pozor-
nost je věnována ochraně kartografické produkce pomocí co-
pyrightu a trestání přestupků souvísejících s neoprávněným
využitím státních mapových děl.
Portugalské vojenské letectvo pořídílo v roce 1995 černobílé

letecké snímky pro vyhotovení ortofotomap v měřítkách
I :33 000 (18 tis. km2), I: 15 000 (32,7 tis. km2), I: 8 000
(2 270 km2) a I: 5 000 (225 km2). Byly vypsány mezinárodní
tendry na digitalizaci map I : 50 000, na mapování v měřítku
I : 10 000 a vyhotovení ortofotomap v měřítku I :2 000 pro ka-
tastrální účely.

Severní Irsko

Ordnance Survey působí v resortu životního prostředí a za-
městnává 190 pracovníků, z toho 80 působí v regionálních po-
bočkách. Kromě obvyklých funkcí státního orgánu geodézie
a kartografie zabezpečuje OS tvorbu plánů měst a atlasů, vede
archiv leteckých měřických snímků a digitální topografické da-

tabáze. Irský geografický informační systém (NIGIS) provozu-
je distribuovanou počítačovou síť spojující vládní úřady, míst-
ní samosprávu a veřejné organizace a umožňující všeobecně
využívat digitální geografická data. Výdaje OS jsou z 34 % po-
kryty příjmy.
Digitální topografické databáze velkého měřítka jsou do-

končeny ze 70 % a aktualizovány do 7 dnů od zaměření změny
v terénu. Frekventovaně se prodává digitální bezešvá rastrová
mapa I :50000 ve čtvercích 20 x 20 km.
Za základní bázi pro různé oborové GIS je považována digi-

tální topografická mapa I : 10 000.

Slovinská republika

Od I. I. 1995 došlo k převzetí geodetických praci vykonáva-
ných komunálními orgány měst a obcí a soustředění ve stát-
ních organizacích řízených Republikovou zeměměřickou sprá-
vou. Té nyní podléhá 12 regionálních geodetických správ se 46
detašovanými pracovišti. Do její působnosti patří geodetická
dokumentace státních hranic, základní geodetické sitě vyšších
řádů, registr prostorových územních jednotek, geografické ná-
zvosloví, státní mapová díla a kartografické databáze. Regio-
nální správy pečují o katastr nemovitostí a zvláštní katastr sta-
veb a provádějí údržbu geodetických sítí a ty geodetické práce,
které nebyly zadány formou státních zakázek podnikatelské
sféře. V resortu Republikové zeměměřické správy působi 591
zaměstnanců, dalšich 550 geodetů a kartografů pracuje ve stát-
nich podnicích.
V roce 1995 byla technologií GPS zhuštěna dosavadní síť 8

referenčnich bodů, a to o 34 trigonometrických bodů I. řádu,
II bodů geodynamické sítě a 3 základni body letišť. Připravuje
se zaměření 7 absolutních tíhových bodů. Byla dokončena di-
gitalizace souboru písemných informaci katastru nemovitostí,
který je veden pomocí vlastního systému programů. Digitaliza-
ce geodetických informací zahrnuje dosud jen 3 % celého obje-
mu katastru nemovitostí. Základní topografické mapy I :5 000
jsou nyní udržovány v intervalu 7 let a topografické mapy
I :25 000 v intervalu 10 let. Vytváří se topografická databáze
z map I :5 000 a I : 10 000 ve vektorovém tvaru postupně po te-
matických vrstvách (zatím 4 %) a generalizovaná kartografická
databáze z map v měřítku I :25 000. Byla podepsána dohoda
s mínísterstvem obrany, že orgány Republikové zeměměřické
správy vytvoří základní bázi geografických dat i pro potřeby
slovinské armády. V pokročílém stadiu je budování databáze
geografických jmen.
Zkoušky přesnosti existujícího digitálního modelu reliéfu

ve čtvercové síti o straně 100 m ukázaly, že jeho střední výš-
ková chyba nepřesahuje 10 m. Je záměr zdokonalit a zpi:e-
snit digitální model reliéfu, přednostně v příhraniční zóně.
Pozoruhodné je vedení databáze prostorových územních
jednotek, která zahrnuje prostorové a statistické jednotky,
sídla, obce, katastrální území a administrativní jednotky.
Jednotlivé stavby jsou definovány čísly a definičními body.
Pomocné prostorové jednotky jsou volební obvody a okresy
a působnost regionálních geodetických správa jejich deta-
šovaných pracovišť. Ceny jsou tvořeny v případě tištěných
map, ostatní produkty se poskytují za správní poplatky
a náklady za vyhotovení.

Německo

16 spolkových zemí Německa konzultuje společné kroky
v oborech geodézie a kartografie v Pracovním výboru zeměmě-
řických správ spolkových zemí Německa (AdV). Ten pracuje
od I. I. 1995 v nové struktuře s odbornými pracovní mí skupi-
nami: základní geodézie, topografie a kartografie, základní zá-
ležitosti (legislatívní, organizační, profesní, vzdělávací, mezi-
národní spolupráce), katastr nemovitosti a informační a tele-
komunikační technologie. Společnými projekty jsou přede-
vším automatizovaná pozemková kniha, automatizovaná kata-
strální mapa a úřední topograficko-kartografický informační
systém (AKTlS). Probíhá nové vyrovnání základní nivelační
sítě celého Německa. Geodetický referenční systém ETRS 89
byl přijat za společný polohový systém a zobrazení UTM jako
budoucí jednotná kartografická projekce. AdV se angažuje
v přípravě projektu vybudování sítě permanentních referen-
čních GPS stanic s vysíláním korekcí rádiem pro účely naviga-
ce a lokalizace silničních vozidel a též ve vytvoření servisního
centra, které bude poskytovat základní geodetická data z celé-
ho území SRN v případech, že požadavek převýší působnost
zeměměřického úřadu jedné spolkové země.
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Síť referenčních GPS bodů (D-REF) má nyní 110 bodů ve
vzájemné odlehlosti cca 80 km. Zhuštění na 200 bodů bylo
provedeno pro přesnější určení průběhu geoídu na území
SRN. Jednotlívé zeměměřické úřady dále zhušťují síť GPS bo-
dů na vzdálenost cca 25 km (např. Bavorsko 127 nových bodů,
Sasko 44 bodů).
Zeměměřické úřady jednotlívých spolkových zemí jsou po-

stíženy drastíckou redukcí počtu zaměstnanců a výdajové po-
ložky rozpočtu.

Španělsko

Poté, co bylo v roce 1968 ukončeno topografické mapovam
v měřítku I : 50000 území na Pyrenejském poloostrově í ostro-
vech náležejících Španělsku, přistoupil Národní zeměpísný
ústav (IGN) k novému, převážně fotogrammetrickému mapo-
vání v měřítku I :25 000. Polní práce skončíly již v roce 1993
a do konce roku 1994 bylo vydáno 2 230 z celkového počtu
4 173 mapových listů. Od roku 1986 je vytvářena digitální kar-
tografická databáze BCN25 tak, že jsou postupně digitalizová-
ny jednotlivé tematické vrstvy na tískových podkladech. Nej-
dále je vrstva komuníkací (I 094 listů). Sestavováním a vydá-
váním map prostředky počítačové kartografie se zabývá 200
zaměstnanců. K díspozici mají více než 100 pracovních staníc
(z toho 60 na regionálních detašovaných pracovištích), 20 ba-
revných rastrových plotterů a 2 laserové plottery s vysokým
rozlišením k exponování tiskových podkladů. Současně se vy-
tváří digitální model reliéfu ve čtvercové síti o stranách 25 m
v zobrazení UTM (dosud hotovo 38 %, ukončení se předpoklá-
dá v roce 1997). Starší digitální kartografická databáze
BCN200 s 8 tematickými vrstvami obsahu topografické mapy
I :200 000 je právě revidována, a to jak aktualízací geometric-
kého obsahu, tak i regenerací topologických vztahů. Práce
skončí ještě v roce 1995 a dále se předpokládá aktualizace
vždy po 2 letech.
Na Národním atlasu Španělska pracuje 34 odborných sku-

pin. 41 částí ze 47 bude publíkováno do konce roku 1995. IGN
spolupracuje se Španělskou dopravní správou na vytvoření
dopravního navigačního systému, pro který poskytne vhodnou
kartografickou databázi. Struktura příjmů IGN v roce 1994 za-
hrnovala 45 % za mapy a jiné tištěné publikace, 24 % za digitál-
ní kartografické rrodukty, 14% za licence k využití státních
mapových děl, 9 YD za letecké měřické snímkování a zbytek za
geodetická a geofyzikální data a produkty dálkového průzku-
mu Země.

Švédsko

K 1. 1. 1996 je připravována zásadní reorganizace v oblasti ze-
mě.měřictví a katastru. Státní zeměměřický úřad (Lantmateriet)
a Ustřední úřad pro data o nemovitostech budou sloučeny do
jednoho orgánu se třemi hlavními úkoly: služby katastru ne-
movitostí, poskytování geografických informací a obchodní
služby. Dosavadních 120 okresních měřických úřadů a úřadů
pro registraci nemovitostí bude sloučeno do 24 zeměměřic-
kých úřadů. Služby na komerční bázi budou organizovány se-
parátně, později převedeny do jedné nebo více společností. Již
v roce 1995 bylo z působnosti Státního zeměměřického úřadu
vyňato oceňování nemovítostí a svěřeno specíalizované, vlá-
dou vlastněné společnosti (SVEFA). K ní odešlo asi 100 od-
borníků v této disciplíně. Uspěšně pokračuje budování inte-
grovaného systému písemných i geodetických informací kata-
stru nemovitostí, což ještě usnadní připravovaná fúze. Za úpla-
tu jsou poskytovány obcím, městům a specialízovaným firmám
(v lesnictví, správě podzemních vedení aj.) mapy velkých
a středních měřítek v analogové a digitální formě a z nich od-
vozené databázové produkty, geodetická data, podpůrná data
uživatelům technologie GPS a další služby. Je vyvíjen tlak, aby
se uživatelé více podíleli na nákladech spojených s provozová-
ním geodetických sítí a státních mapových děl. Zejména na
pomoc státům, které tvořily součást bývalého Sovětského sva-
zu, byla založena konsultační firma Swedesurvey jako státní
organizace.
Na území Švédska je v provozu 21 permanentních GPS refe-

renčních stanic, z nichž jsou rádiem sdělovány korekce všem
uživatelům technologie GPS. Ti si zakupují lícenci pro odběr
dat k dosažení absolutní polohové přesnosti 10m nebo 2 m
pro účely navigace a lokalizace dopravních prostředků. Státní
zeměměřický ústav byl kritizován pro příliš vysoké ceny digi-
tálních geografických dat. K většimu rozlišení digitálních kar-
tografických produktů byly vydány v rastrové formě mapy

1:50000, I : 100 000, I :250000 a I :700000 na CD-ROM. By-
lo již Qublikováno 14 ze 17 dílů elektronického Národního
atlasu Svédska a prodáno 20 tisíc kopií.
Je zamýšleno vytvořit digitální geografickou "master" data-

bázi na podkladě aktualizovaných hospodářských map
I : 10 000 a z ní odvozovat databáze menších měřitek, které
jsou dosud nekonsistentní (totožné s koncepcí ZABAGED/I
v České republice).

Švýcarsko

V parlamentu probíhá diskuse o reorganizaci federálních orgá-
nů ve směru jejich větší samostatné působnosti. Není vylouče-
no, že Federální topografický úřad bude vyjmut z působnosti
ministerstva obrany a podřízen jinému ministerstvu. V roce
1994 byla vyhotovena nová topografická mapa v měřítku I : I
mil. pro potřeby armády a veřejnosti, čímž byla uzavřena mě-
řítková řada topografických map od I :25 000. Současně byly
dány na trh rastrové mapy celé měřítkové řady. V roce 1995
bude dokončena vektorizace topografických map I: 25 000.
V oblasti geodézie Federální topografický úřad zejména spolu-
pracuje s firmou TELECOM-PTT na pilotním projektu navi-
gace vozidel pomocí GPS a na rozsáhlých projektech trans-
alpských železnic (RAIL2000 a ALPTRANSIT).

Geodetický referenční rámec tvoří 90 bodů vybraných z řady
GPS-kampaní od roku 1988 (dosud určeno I 080 bodů). Cílem
dalších měření je získání rovnoměrně rozmístěných bodů ve
vzdálenosti 35-40 km. Hlavní činností ve fotogrammetrii je
revize topografických map I :50 000 pomocí stereoskopických
obrazových záznamů z družice SPOT zpracovaných na analy-
tických vyhodnocovacích přístrojích. Rastrovým snímáním,
vektorizací vrstevnic z map I :25 000 a počítačovým zpracová-
ním vzniká digitální model reliéfu ve "čtvercové" geografické
síti I" x I". Byly dokončeny pilotni projekty budování geogra-
fických informačních systémů v měřítkách I: 25 000
a I :250000 a od počátku roku 1996 se přistoupí k jejich reali-
zaci.

Ing. Jiří Šíma. CSc.,
Český úřad zeměměřický a katastrální

v. mezinárodní konference
o katastru nemovitostí

Konference o katastru nemovitostí (KN) navázala na tradici
čtyř celostátních konferencí o evidencí nemovitostí. Uspořáda-
ly ji společně Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) a Slo-
venská společnost geodetov a kartografov (SSGK) v pražském
hotelu Pyramida ve dnech 8. až 10. listopadu 1995. Organizač-
ně konferenci zajišťoval Institut vzdělávání geodetů a karto-
grafů Praha. Konference se jako vždy těšila velkému zájmu
a počet účastníků dosáhl až 270 delegátů a hostí, mezi nimi též
2 z Polska a I ze Spolkové republiky Německo (země Severní
Porýní- Westfálsko).
Jednání konference zahájil odborný garant a předseda od-

borné skupiny kat astru nemovitostí CSGK Ing, ~byněk Sou-
ček - Český úřad zeměměřický a katastrální (CUZK).
Úvodní blok otevřel svým referátem předseda ČÚZK

Ing. Jiří Šíma, CSc., který zhodnotil plnění úkolů na úseku
KN v posledních letech a nastínil cíle pro další obpobí. Před-
seda Uradu geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK SR)
Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc., rozebral aspekty vlastnictví
v právním státě. Na závěr úvodního bloku pronesl zdravici
prof. Stanislav Pachuta za Polský svaz geodetů a kartografů.
V prvním tematickém okruhu se přípravou novel právních

předpisů v KN v obou. resortech zabývaly referáty
t\1gr. Ing. Petra Baudyše (ČUZK) a JUDr. Juraje Macka
(UGKK SR). Problematice vkladu práva do KN se věnoval ye
svém referátu JUDr. Miloš Čepka, Katastrální úřad (KU)
v Přerově. Jaký je současný stav v zápisech právních vztahů
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k bytům v SR uvedl Ing. Ján Tomaškin, KÚ Banská Bystrica.
Stanovisko k existenci zjeslnodušené evidence pozemků podal
Ing. Lumir Nedvidek z CUZK. Právnimi aspekty obnovy kata-
strálního operátu se zabýval Ing. Jozef Vlček (KÚ Banská By-
strica). V závěrečném koreferátu se Ing. Karel Mikota ze Ze-
měměříckého a katastrálního ínspektorátu (ZKI) v Libercí za-
měříl na problematíku nesjednocených operátů v prostorech
s grafickými přídělovými plány.
O~uhý temati9ký okruh byl věnován digitalizaci KN. Kon-

cepcI rezortu ČUZK přednesli Ing. Josef Pražák v oblasti sou-
boru grafických informací (SGI) a Ing. Josef Jirman na úseku
souboru popisných informací (SPI). Stavu a vývoji automati-
zovaného zpracování ýdajů KN na Slovensku se věnoval
Ing. Erik Ondrejička (UGKK SR). Referát na téma doplnění
číselné katastrální mapy o původní vl,astnické parcely za ne-
mocného Ing. Tomáše Morávka (KU Pardubice) přednesl
Ing. Karel Cejnar. Své první zkušeposti s novým úkolem resor-
tu podal In~. Jaroslav Kolman, KU Třebíč v referátu KN a bo-
nitované pudně ekologické jednotky (BPEJ). V tomto okruhu
byly předneseny tři koreferáty: Automatizovaná pozemková
mapa A~K (Oipl.-Ing. Ulrich Oiiren, Landesvermessungsamt
Nordrhem- Westfalen), yedení digitální katastrální mapy
(Ing. Karel Štencel, KU Kroměříž) a Systém Microgeos
(Ing. Milan Kocáb, Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický Zdiby). V diskuzi přednesl své připomínky
k digitalizaci KN Ing. Adolf Vjačka (KÚ Opava) a k doplňo-
vání BPEJ do katastru Ing. Bohumil Kuba (CÚZK).
Ve třetím tematickém okruhu "KN a pozemkové úpravy"

přednesl základní referát Požadavky na KN při komplexnich
pozemkových úpravách Ing. Kamil Kaulich z Ústředního po-
zemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR. Obnovou ope-
rátu KN po pozemkových úpravách se zabýval Ing. Bohuslav
Volný (ZKI Brno). Zk:~cené formy pqzemkových úprav na
Slovensku uvedl Ing. Vlham Kemény (UGKK SR). I v tomto
okruhu byly předneseny tři koreferáty: Spolupráce KÚ s po-
zemkovým úřadem (Ing. Jan Jekl, KÚ Opava), Geodetické
práce při pozemkových úpravách (Ing. František Janovský, fir-
ma GEOS Litoměřice) a Projektování komplexních pozemko-
vých úprav v okrese Litoměřice (Ing. Luděk Wiinsch, Pozem-
kový úřad Litoměřice). V diskuzním příspěvku hovořil
Ooc. Ing. Jaroslav Michal, CSc. (České vysoké učení technic-
ké, Stavební fakulta) o schvalování projektu pevných bodů po-
lohového pole pro pozemkové úpravy.
Poslední tematický okruh zahájil Ing. Juraj Vališ, CSc. (vý-

skumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave) referátem
Využití ~N v jiných informačních systémech. Ing. Josef Ka-
mera (KU Brno) v referátu KN jako informační systém popsal
současný stav automatizovaného vedení KN a jeho nejbližší
výhled. Využití údajů jiných informačních systémů ke zkvalit-
ně~í údajů KN bylo předmětem referátu Ing. Zbyňka Součka
(ČUZK). Velmi zajímavý byl příspěvek o jednotné digitální
mapě Prahy, který přednesl Ing. Jiří Čálek (Institut městské in-
formatiky, Praha). Oya koreferáty informovaly o využití údajů
KN pr.o potřeby Utvaru rozvoje hlavniho města Prahy
(Ing. Milan Huml, ČVUT, katedra mapování a kartografie)
a využití dat KN pro uživatele v oblasti státni a místní správy
a samosprávy (Ing. Zdeněk Plachý, firma K& P data). V disku-
zi hovo.řil Ing. Zdeněk Hurtík (Zeměměřický úřad, Praha)
o funkcI centrální báze dat při poskytování informací z KN.
V závěrečném bloku předseda ČSGK Ing. Petr Polák zhod-

notil průběh konference, místopředseda SSGK Ing. Juraj Va-
liš, CSc., pozval vše~~ny přítomné na VI. konferenci na Slo-
vensko a předseda CUZK Ing. Jiří Šíma, CSc., poděkoval or-
ganizátorům za uspořádání konference.
V průběhu konference uspořádaly v jiné místnosti hotelu

č!Yř~firmy výstavu geodetických při strojů a software pro digi-
talm mapu.
Součástí konference byl též společenský večer ve vinárně

Marie Teresie na Starém Městě, kde v příjemném prostředi po-
kračovala odborná diskuze.
V. konference o katastru nemovitostí dokumentovala přede-

vším výrazný pokrok, kterého bylo za poslední tři roky v KN
dosaženo, zejména v rozvoji automatizace. Ukázala i na řadu
problémů, které je třeba řešit, aby KN obsahoval spolehlivé
údaje o právních vztazích k nemovitostem a byl dobrým pod-
kladem pro územně orientované informačni systémy. Celý prů-
běh konference prokázal rostoucí společenský význam katas-
tru nemovitostí v obou republikách.

Ing. Zbyněk Souček.
Český úřad zeměměřický a katastrálni
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17. mezinárodní kartografická
konference ICA

Ve dnech 3. až 9. září 1995 se uskutečnila v Barceloně 17. mezi-
národní kartografická konference ICA, jejiž jednání probíhalo
ve třech sekcích s následujícím programem:
- sekce A: národni a regionálni databáze, jejich uživatelé,

standardy a distribuce dat, aplikace dálkového
průzkumu, mapy životniho prostředí, multimedia,
atlasová kartografie;

- sekce B: dálkový průzkum - nové systémy a možnosti, ob-
sluha prostorových dat a kartografie, kartografic-
ká generalizace, kartografická kresba a digitálni
technologie, interakce a vizualizace prostorových
dat, automatizace sběru a zpracování dat;

- sekce C: teoretická kartografie, společenský význam karto-
grafie, výchova a vzdělávání kartografů, mapy pro
handicapované uživatele, hydrografické mapy,
strategické programy v kartografii, historie karto-
grafie, uplatnění žen v kartografii.

Publikovaný dvoudílný sborník o 2912 stranách obsahuje
579 referátů zpracovaných autory z 54 států, z nichž bylo 147
předneseno v jednotlivých sekcích. Více než 400 ze zmíněného
počtu referátů bylo doprovázeno materiály uvedenými formou
posterů.
Sborník podává velice podrobnou informaci o stavu řešení

různorodé problematíky současné kartografie. Řada referátů
se přitom týká problémů aktuálních pro konkretizaci a realiza-
ci projektu ZABAGEO. V této souvislosti zaujaly především
přednášky o vytváření základního rámce digitální geografické
informace pro šíroké společenské aplikace, kterým se pro ná-
rodní prostředí Spojených států zabýval S. C. Guptill (USA),
pro mezinárodní evropské prostředí pak na příkladu realizace
projektu MEGRIN A. Illert a I. Wilski (SRN). V obou přípa-
dech se počitá s integrací geografické informace pocházejicí
z různých zdrojů a s její následnou harmonizací, pro kterou je
nezbytné uplatnění řady jednotících nástrojů, jako je technic-
ká normalizace, ustálená identifikace entit apod.
Zároveň se projevily i některé diference v americkém

a evropském přístupu k vytvářeni tohoto základniho informač-
ního rámce, týkající se např. autorskoprávní ochrany geogra-
fické informace aj. Naopak v obou případech se shodně iden-
tifikuje výskyt množství nekonzistencí v informaci integrované
do jednotného informačního rámce a naznačují metody jejich
p~ekonávání, které se sice realizují v počítačovém prostředí,
mcméně s převažujícím podílem živé práce odborného subjek-
tu.
Technické normalizaci geografické informace jako jednomu

ze základních předpokladů integrace této informace a s tím
související její výměny byly věnovány dva významné příspěv-
ky. H. Moellering (USA) informovalo tom, že komise ICA pro
technickou normalizaci v oblasti přenosu prostorových dat vy-
tváří ucelený celosvětový přehled existujících norem tohoto ty-
pu, registrující jejich technické charakteristiky, kterých je na
základní úrovni rozlišováno třináct, na střední úrovni pěta-
osmdesát a na nejpodrobnější úrovni dvě stě dvacet. Tak je při-
pravován k publikaci unikátni podklad pro všechny uživatele
geografické informace, kteří v této věcné oblasti vyhledávají
optimální přístup k normotvorné činnosti, kteří integrují infor-
maci vytvářenou v podmínkách různých norem apod.
F. Salgé (Francie) pak podal podrobný přehled o procesu

vytváření evropských norem geografické informace naplňova-
ném Evropským výborem pro normalizaci (CEN). Zároveň in-
formovalo celkové evropské infrastruktuře, která se na podpo-
ru geografické informace formuje a na níž participuje zejména
Evropská komise, Evropská střešní organizace pro geografic-
kou informaci (EUROGI), Evropský statistický úřad (EURO-
STAT) a Evropský výbor představitelů zeměměřických služeb
(CERCO).
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Vzhledem ke koncepci ZABAGED jako master databáze,
z niž se počítačovou generalizací budou odvozovat sekundární
databáze nížších úrovní podrobnosti, byla se zvláštní pozor-
ností sledována odborná vystoupení oríentovaná na tuto gene-
ralizační problematíku. Program ukázal, že se v rámci ICA
stala klíčem k dalšímu rozvoji automatizace tvorby map a to-
mu také odpovídala více jak desítka přednesených příspěvků.

Mnoho úsilí se soustřeďuje především na ídentifikaci a for-
malizaci poznatků, jimiž se řídí generalizační proces. Sleduje
se tu jednak cesta využití implicitních poznatků, obsažených
v generalizovaných mapových dílech vytvořených tradiční
technologií, a jednak cesta uplatnění explicitních poznatků,
opírajících se o vyhodnocení digitálního zobrazení reálného
světa v existující databázi a specifikaci príncipů jeho generali-
zace.

Zevrubnou analýzu sběru a vyhodnocení implicitních po-
znatků o generalizaci, realizovaném v interakčním systému za
použití metodiky strojového učení, podal T. Reichenbacher
(Švýcarsko), který také potvrdil praktickou uplatnitelnost po-
psaného postupu názornou experimentální identifikací para-
metrů vybraného operátoru tvarové generalizace liniových en-
tit. Saga (Švédsko) pak prezentoval metodiku vyvození expli-
citních poznatků o generalizaci založené na využití geometric-
ké informace obsažené v databázi. Na příkladu digitálního zá-
znamu mořské břehovky demonstroval odvození řady jejích
strukturních charakteristik a jejich využití v řízení procesu ge-
neralizace této entity.

S. F. Keller (Švýcarsko) ve svém vystoupení zdůvodnil na
základě rozboru složitosti generalizačního procesu nezbytnost
jeho zvládání s využitím interakčního, kooperativního, učícího
se a adaptivního systému. V návaznosti na tuto analýzu pak
předvedl postup označovaný jako "generalizace podle příkla-
du", při jehož uplatnění kartograf zobrazí na obrazovce počí-
tače svou představu generalizace vybrané entity, systém ji ana-

lyzuje a vyvodí z ní parametry generalizačního operátoru, kte-
ré pak aplikuje i na automatizovanou generalizaci dalších ob-
dobných entit.

Závažnou komponentou generalizačních procesů je řešení
generalizací vyvolaných polohových konfliktů mezi entitami;
v souvislosti s tím přednesl přínosný příspěvek A. Ruas
(Francíe). Byla v něm zprostředkována metoda hierarchické
dělby prostoru triangulací s vrcholy podchycujícími potenci-
álně konfliktní části konkurenčních entit a ukázán postup po-
čítačového řešení konfliktů. Také W. Peng, K. Sijmons
a A. Brown (Nizozemsko) použili triangulace jako účinného
nástroje pro řešení dílčích generalizačnich procedur týkají-
cích se rozpoznávání tvarů, detekování prostorových konflik-
tů, identifikace okolí, posunu entit a jejich agregace a jeho
nosnost prokázali na řadě počítačově realizovaných generali-
začních rozhodnutí.

Podrobnou studii automatízovaně uskutečněné hierarchické
dekompozice liniové entity na stále homogennější části a na je-
jím základě vyvozená obecná pravidla generalizace takové en-
tity, řídící vypuštění nepodstatných detailů, zvýraznění jejích
podstatných rysů a řešení přitom vznikajících polohových
konfliktů, byla předmětem podnětné přednášky G. Plazanet
(Francie).

R. C. Thompson a D. E. Richardson (Kanada) potom ve
svém vystoupení představili instrumentárium teorie grafů
jako významný prostředek výběru entit silniční sítě při jejím
generalizovaném kartografickém zobrazení. Jako uzly grafů
se pf"itom uplatnily nejen křižovatky, ale také rozhraní po-
čtu jízdních pásů, druhu krytu vozovky apod. a jako hlavní
metody teorie grafů byly aplikovány nejkratší cesta a kos-
tra.

Příspěvek A. Schlegela a R. Weibela (Švýcarsko) na příkla-
du existující technologie geografického informačního systému
ACR/INFO dokumentoval nepřipravenost současných tech-
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nologií tohoto typu k obsluze procedur kartografícké generali-
zace. Zároveň autoří informovalí o svém pokusu rozšířít pro-
dukt ARC/INFO o tyto kartografické aplíkace programované
v jazyce AML a C a o problémech, které se při jejich využití
projevují zejména nízkou rychlostí příslušných transakcí
a omezenímí vyvolanými použitým datovým modelem geogra-
fického informačního systému.

Pozornost byla rovněž věnována vyhodnocení kvality vý-
sledků generalizačniho procesu. R. Ehrliholzer (Švýcarsko) ve
svém příspěvku diskutoval otázku současného nazírání na ja-
kost v kartografii, identifikoval činitele jakosti a kritéria jejich
hodnocení a definoval úrovně tohoto vyhodnoceni. Následně
pak byl navržen ucelený rámec vyhodnoceni kvality kartogra-
fické generalizace integrujicí základní kvantitativní a kvalita-
tivní hlediska.

Posléze T. KilpeHiinen (Finsko) se zabývala kličovou otáz-
kou, jak vytvářet a udržovat bázi topografických dat zobrazuji-
cí reálný svět integrovaně na několika generalizačních úrov-
nich. Prezentovala datový model pro databáze vícenásobné re-
prezentace reality a demonstrovala jeho přednosti pro konzi-
stentní údržbu databáze ve všech jejích generalizačních úrov-
ních s využitím původní metody tzv. přírůstkové generalizace.
A konečně N. Tsukada (Japonsko) informovalo své kompara-
tivní studii existující japonské a americké metodiky generaliza-
ce topografických dat se zvláštním zřetelem na jejich analogie
a odlišnosti v generalizačních pravidlech.

V souvislosti s ostře v projektu ZABAGED sledovanou pro-
blematikou údržby této databáze byla v programu konference
věnována také nemalá pozornost příspěvkům na analogické té-
ma. Mezi nimi zaujala především přednáška A.1akobssona
(Finsko), který informovalo finské bázi topografických dat in-
tegrující generalizační úrovně I :20000 a I :50000. Popsal její
datový model, model jakosti jejích dat a proces obnovy jejího
obsahu, který se realizuje převážně na podkladě externích da-
tabází s frekvencí jednoho roku a v případě staveb, komuni-
kační sítě a energetických rozvodů se plánuje jeho další zkrá-
ceni.

1ako účinný nástroj údržby bází topografických dat prezen-
toval1. R. Ramirez (USA) prototyp mobilního mapovacího sy-
stému GPSVan TM vezeného skříňovým automobilem a sestá-
vajícího ze dvou přijímačů GPS, inercíálního systému, magne-
tických kolových senzorů, stereovizniho systému na bázi CCD
kamer, počítače a vstupních a paměťových zařízeni. Pojednal
postup jeho využití od polních prací po zpracování jeho dato-
vých výstupů a informovalo jejich velmi nadějné kvalitativní
úrovni.

Příspěvek P. G. Hardyho a P. Wrighta (Spojené království)
uvedl hodnoticí přehled existujících technologií údržby vekto-
rových geografických dat a údržby rastrových geografických
dat a ukázal na výhody hybridní údržby vektorových a rastro-
vých dat. Tyto výhody využívá nový objektově orientovaný
geografický informační systém společnosti Laser Scan, na je-
hož příkladě byl též demonstrován způsob smíšeného zpraco-
vání rastrových a vektorových dat při aktualizaci databáze
a popsány její výstupní produkty.

S ruskými kosmickými snímky vysokého stupně rozlišení,
pořízenými komorami typu KFA a KVR, jako s možným zdro-
jem dat pro údržbu velkoměřítkových ortofotomap se ve své
přednášce zabýval E. Czaplovics (SRN). Uvedl charakteristiky
obrazu tohoto typu snímků a na základě provedených experi-
mentů dospěl k závěru, že mohou být použity k údržbě polo-
hopisu map měřítka I : 10 000; pro údržbu výškopisné složky
map však nejsou pro měřítka větší než I : 100000 dostatečné.

E. P. Baltsavias, D. Stallmann (Švýcarsko), C. Armenakis
a A M. Regan (Kanada) posléze prezentovali výsledky svých
experimentů zaměřených na údržbu báze geografických dat na
úrovni podrobnosti měřítka I : 50000, opírající se o digitální
mono- a stereoortofotosnímky. V porovnání s tradičními pří-
stupy konstatovali významnou úsporu realizačního času zalo-
ženou kromě jiného i na pohotovosti detekce změn a to při
podstatném zvýšení přesnosti získaných výsledků jak v polo-
hopisných, tak i ve výškopisných datech.

Z dalších Uiž většinou nepřednesených) referátů je vhodné
upozornit na následující:
- Mier, F. (Španělsko) pojednávající o integraci souborů

vzniklých digitalizací analogových map s jinými daty,
- Martyrenko, A (Rusko) zabývající se vývojem metod tvor-

by mezinárodního systému zeměpisných map jako univer-
zalního zdroje dat o Zemi,

- Rocha Salamanca, R. A-Caro, C.1. (Kolumbie) informu-
jící o integrálním GIS založeném na německém datovém

Obr. 2 Prof M. Wood. nově zvolený prezident
Mezinárodní kartografické asociace

modelu ATKIS, včetně výčtu 102 entitních tříd (uspořáda-
ných v 7 kategoriích a 22 subkategoriích) a ukázky listu ka-
talogu objektů databáze SIGAC,

- Goffredo, A. (Itálie) popisující automatizovanou prostoro-
vou a tematickou generalizaci map vytvořených z družico-
vých snímků pro účely tvorby GIS,

- Kubik, K.-Xiaoliang Wu (Austrálie) uvádějící matematic-
ký postup tvorby mapy ze snímků pořízených družicí SPOT
při použití digitální fotogrammetrické pracovní stanice,

- Martínez Casasnovas, 1. A-Molenaar, M. (Španělsko, Ni-
zozemsko) pojednávající o konceptuálním modelu automa-
tizované generalizace hydrografické sítě,

- Tahiri, D.-Donnay, 1. P. (Belgie) zjišťující přesnost digitál-
ních modelů terénu odvozených z topografických map,

- Monier, P. (Francie) konstatující, že pro korektní generali-
zaci reliéfu je nutno doplnit digitální model terénu, který jej
příliš schematizuje, o geomorfologické informace,

- Barrault, M. (Francie) představující metodu automatického
rozmístění popisu lineárních objektů tak, aby byla dodrže-
na dostatečná kartografická kvalita,

- Amhar, F.-Ecker, R. (lndonézie, Rakousko) zabývající se
přesností poloh budov na digitálních ortofotomapách,

- lshii, M. (Japonsko) podávající novou metodu tvorby digi-
tálního modelu terénu z vrstevnic, která odstraňuje chyby,
k nimž nevyhnutelně dochází při použití konvenčních me-
tod a navíc obsahuje fraktální vlastnosti odvozené z vrstev-
nic,

- Serra, P. (USA) zabývající se tvorbou časoprostorových da-
tabází,

- Feranec, 1.-0ťaher, 1.-Kolář, 1. (Slovensko, ČR) shrnují-
cí zkušenosti z výstavby databáze Corin Land Cover
I : 100000 na území Slovenska a České republiky,

- Pravda, J. (Slovensko) vyzdvíhující některé vývojové trendy
v teoretické kartografii,

- Woodsford, P. A. (USA) informující o objektově orientova-
ných databázích a kartografické generalizaci vyvíjené fir-
mou Laser-Scan,

- Dixon-Gough, R. W. (Velká Británie) stručně charakterizu-
jící dálkový průzkum jako nástroj topografického mapová-
ní v současnosti i budoucnosti a uvádějicí četné citace lite-
ratury zabývající se touto tematikou,

- Guiavarch, P. aj. (Francie) popisující automatickou tvorbu
vrstevnic z leteckých snímků pro účely výstavby báze topo-
grafických dat BDTopo,
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- Timpf, S.-Frank, A. U. (Rakousko) navrhujicí uložit ob-
jekty různých úrovní podrobnosti do databáze, která může
být využita k tvorbě map,

- Nebiker, S.-Carosío, A. (Švýcarsko) odvozující pořízeni
dat geografických informačních systémů na základě auto-
matizované extrakce objektů ze skenovaných topografíc-
kých map použítim technologie rozpoznávání vzorků,

- Brandenberger, Ch. (Švýcarsko) zabývající se odvozováním
topografických map větších měřítek z digitálních katastrál-
ních map se závěrem, že toto odvození je sice možné, avšak
vyžaduje rozsáhlé interaktivní pracovní kroky,

- Collier, P. (Velká Británie) charakterizující změny v karto-
grafii zemí bývalého východního bloku, avšak se závažnými
nepřesnostmi; na zákrok účastníků cesty byl zrušen poster
vztahující se k tomu referátu pro zavádějící srovnání mapo-
vých děl ČR (reprezentovaných ukázkou ZM SO) a Maďar-
ska (TM 2S),

- Bordes, J. aj. (Francie) popisující využití GIS pro automa-
tíckou interpretací leteckých snímků,

- De Golbéry, L. (Francie) poukazující na význam fundamen-
tálniho díla J. Bertina "Sémiologie graphique" pro vizuali-
zaci výstupů z GIS,

- Jaakkola, O. (Finsko) uvádějící popis automatizované gene-
ralizace dat pořízených v rámci "Land Cover map" Fínska,

- Grelot, J. P. (Francie) zabývající se vztahem mezi IGN jako
státní kartogra[ickou organízací a soukromým sektorem,

- Schneider, B. (Svýcarsko) studující teoríi interpolace v digi-
tálnich modelech terénu,

- Prechtel, N. (Německo) popisující tvorbu seríe map využíti
půdy I : 100000 na základě snímků pořízených skanerem
Landsat TM na území spolkové země Sasko,

- Piroh, J. (Slovensko) podtrhujicí důležítost topografíckých
map pro tvorbu GIS,

- Campos, M. aj. (Španělsko) navrhující levný způsob včleně-
ni map do rastrového nebo vektorového GIS,

- Baranowskí, M.-Andrzejewska, M. (Polsko) uvádějící di-
gitální zpracování map pro tvorbu národního atlasu Polska
v měřítkách I :3 mil., I :4,S mil. a I :6 míl.,

- Kamínsky, V. J. (Rusko) zabývající se tvorbou konceptu
kvality digitálních map, tvorbou matematických modelů od-
hadu kvality a účinností použitých metod,

- Bernaldo de Ouiros, J. (Španělsko) charakterizující 01-
GEST z různých pohledů jako "standard standardů".

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, účast na 17. mezinárod-
ní kartografické konferenci přinesla velké množství námětů
a poznatků, jejichž podrobné studium a aplikace prospěje zdo-
konalování přistupů k řešení takových významných stránek
projektu ZABAGED, jako je automatizovaná generalizace její
master databáze a její údržby a zároveň napomůže ke zpřesňo-
vání polohy tohoto projektu v národním i evropském kontextu.

S mezinárodní kartografickou konferencí byly spojeny ná-
sledující výstavy:
- mezinárodni výstava map a atlasů, která byla obeslána cca

I 400 exponáty z 48 států (z toho 44 kartografických děl
z ČR), dále OSN, EU. Na tuto výstavu navázala výstava ná-
mořních map (cca ISO map z 18 států) a výstava španělské
kartografie (cca 290 map),

- technícká komerční výstava za účasti 42 firem, např. Inter-
graph, Leica (z ČR se úspěšně prezentovala Help Servíce
Group),

- výstava portulánových map,
- mezinárodní výstava poštovních známek s kartografickou

tematíkou,
- mezínárodní výstava dětské kresby (memoriál B. Petcheni-

kové, USA),
- výstava prací prof. E. Imhofa ke 100. výročí jeho narození.

Účastníci konference měli možnost navštívit "Institut Carto-
grMic de Catalunya", kde byli stručně seznámeni s jeho aktivi-
tami, k nimž náleží zejména:
- zpracování, reprodukce a rozšiřování základních kartogra-

fických děl,
- zhušťování a údržba geodetické sítě nižšich řádů,
- zpracováni projektů silníční kartografie pro realízaci vý-

stavby silnic a veřejné práce v Katalánsku,
- rozvoj metod tematické kartografie včetně technologií vyu-

žívajících materiálů dálkového průzkumu pro tvorbu map
využití půdy (Katalánsko I: 100 000 ze snímků Landsat
TM), geologických map, map měst (např. Barcelona

I : 10 000 na základě snímků pořizených komorou
KFA 3000) atd.,

- vedení mapové knihovny Katalánska,
- tvorba databází pro výstavbu G IS (databáze I :S 000 se ex-

perimentálně generalizuje do měř. I: 2S 000 a databáze
I : SO 000 do I: 100000). Hardwarové vybavení se opírá
o zařizení SD 2000 fy Leica a Image Statíon Intergraph,

- koordinace kartografických aktivit mezi veřejným a soukro-
mým sektorem, spolupráce s externími uživateli.

Předvedené ukázky kartografických děl zpracovaných v In-
stitutu přesvědčivě dokazují, že i v současnosti patří katalán-
ská kartografie k nejvyspělejším v Evropě.

Ing. Jan Neumann, CSc., RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř,
Zeměměřickf' úřad,

Praha

Programy komisí Mezinárodní
kartografické asociace 1995-1999

10. valné shromáždění Mezinárodní kartografické asociace
(ICA) projednalo na svém zasedání v Barceloně ustanovení
a programy komisí a pracovních skupin asociace a zvolilo je-
jich předsedy.

Podle stanov ICA může každá členská země delegovat do
každého z těchto orgánů jednoho člena. Jeho přijetí za člena
komise nebo člena-korespondenta závisí na rozhodnuti před-
sedy komise. _

Výbor Kartografické společnosti CR chce tímto seznámit
širší kartografickou veřejnost s programy orgánů ICA. Zá-
jemci z řad společnosti, kteři jsou ochotni aktivně spolupraco-
vat na těchto programech, se ,!!ohou přihlásit u sekretáře Kar-
tografické společnosti Ing. B. Sídla, Zeměměřický ústav v Pra-
ze. V případě širšího zájmu o některé programy bude v rámci
ČR ustavena pracovní skupina, jejíž vedoucí bude delegován
do přislušného orgánu ICA. Podrobné programy komisi a pra-
covních skupin ICA jsou následující:

Stálá komise ICA pro vvchovu a vzděláváni kartograjii (předse-
da: Ferjan Ormeling, Holandsko)
I. Podporovat kartografii v rozvojových zemích, revidovat

publikaci ICA "Basic Cartography" (Základy kartografie)
a přeložit ji do francouzštiny. Pořádat semináře v rozvojo-
vých zemich.

2. Podporovat průběžné vzdělávání kartografů přípravou me-
nu o kartografických a ke kartografii vztažených koncepcí
a pořádat semináře s vývojovými a vzdělávacími materiály
o nových trendech.

3. Realizovat integraci navázánim styků s komitéty pro vzdělá-
vání sesterských geodetických a kartografických organizací,
vypracováním seznamu institucí vyučujících kartografii
a maxímálně spolupracovat s ostatní mí komísemi a pracov-
ními skupinami ICA.

Stálá komise pro výrobu map (předseda: F. J. M. van der Steen,
Holandsko)
1. Rozšiřovat informace o nových výrobních technologiích

a organizovat mezinárodni kartografické semináře ve spolu-
práci se stálou komisi ICA pro výchovu a vzdělávání.

2. Připravit k vydáni ICA publikaci "Compendium of Carto-
graphic Techniques" (Kompendium kartografických tech-
nik), svazek I -- "Analogové techniky" a svazek 2 -- "Digi-
tální techníky".

3. Zkoumat funkčnost komerčních kartografických softwarů.
4. Informovat o aplikaci standardů ISO 9000 (Systémy řízení

jakosti) v kartografické výrobě.

Stálá komise pro historii kartografie (předseda: Marthew Edney,
USA)
I. Prozkoumat možnost sestavení mezinárodní databáze o in-

díviduálních výrobcích map a výrobních firmách pro inter-
netovou výchozi stránku World Wide Web (dále jen WWW).
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2. Prozkoumat možnost iniciování mezinárodní databáze
o běžné literatuře o historii kartografie pro zřízení interneto-
vé výchozi stránky WWW.

3. Zajistit lepši informovanost o mezinárodnich iniciativách,
týkajicich se dějin kartografie, pravidelným zveřejňovánim
informaci.

Komise pro standardizaci přenosu prostorových dat (předseda:
Harold Moellering, USA)
I. Vyvinout a uveřejnit schematický přehled vybraných cha-

rakteristik pro přenos dat podle všech národnich a meziná-
rodních standardů.

2. Vyvinout a uveřejnit
- charakteristiky vztažené ke standardům pro určení meta-

dat pro transfer prostorových dat,
- popisy národnich a mezinárodních standardů pro meta-

data vztažená k těmto charakteristikám.
3. Zorganizovat informativní zasedání o aktivitách komise

v r. 1997 a 1999 na mezinárodních kartografických konfe-
rencich ICA.

4. Zorganizovat a uskutečnit zasedáni komise v létě v r. 1996
a 1998.

5. I nadále být vědeckým spojením kategorie A s ISO 211 Ko-
mitétu pro geografické informace / geomatiku.

6. Vyměňovat si informace a zprávy s členskými zeměmi ICA
a s obdobnými organizacemi o vývoji standardů pro transfer
prostorových dat a metadat.

7. Sbirat a distribuovat v rámci komise kopie všech standardů
pro prostorová data, publikovaných v členských zemích
ICA a v ostatních mezinárodnich organizacích.

8. Sloužit jako středisko pro informace týkajicí se světového
vývoje přenosu digitálních prostorových dat a metadat. Po-
kud možno vyvinout internetovou výchozí stránku pro
WWW.

9. Stanovit požadavky na výzkum ve vazbě na procesy standar-
dizace.

Komise pro kvalitu prostorových dat (předseda: Joel L. Morrison,
USA)
I. Prozkoumat a doporučit odpovídající meze kvality pro kaž-

dý prvek prostorových dat.
2. Doporučit vhodné kódování pro schválené meze pro každý

prvek.
3. Předvést využiti mezi kvality prostorových dat v metadatech

digitálních prostorových datových souborů.

Komise pro teorii kartografie (předseda: Tosimoto Kanakubo.
Jap.onsko)
I. Rídit studii, která porovná základní teoretické struktury

v kartografii.
2. Zorganizovat pracovní skupiny pro rozvoj výzkumu speciál-

ních témat, navržených předchozí pracovní skupinou pro
stanovení hlavních teoretických problémů kartografie.
Pracovní skupina pro poznávání (kognici) v kartografii
- zpracuje přehled dosavadních výsledků poznávacího vý-

zkumu v kartografii a sestaví bibliografii,
- bude vytvářet poznávací model základních prvků GIS,

porovnávat různé navržené modely a podá písemné zprá-
vy o výsledcích,

- vytvoří vlastní internetovou výchozí stránku WWW pro
výměnu názorů.

Pracovni skupina pro sémiotiku
- zpracuje přehled stávajícich výsledků ve výzkumu mapo-

vé sémíotiky v souboru krátkých zpráv,
- zorganizuje vybrané studie o dezénu map a interpretaci

ze sémiotického hlediska a bude informovat o výsledcích,
- sestaví a uveřejní zprávu a referáty z činnosti komise a je-

jích pracovních skupin.

Komise pro vizualizaci (předseda: Alan MacEachren. USA)
I. Zkoumat a referovat o měnící se a rostoucí úloze map ve vě-

dě, v rozhodování, ve formulaci politiky a ve společnosti ve
vazbě na nástup inteligentních dynamických map, které jsou
tvořeny jako vizuální myslící prostředky - podklady pro
rozhodováni.

2. Zkoumat a referovat o vazbách mezi vědeckou a kartografic-
kou vizualizací a stanovit cesty pro usnadnění výměny názo-
rů mezi kartografy a ostatnimi specialisty, pracujícími na
problémech vizualizace.

3. Organizovat semináře pro využití shora uvedených výsledků

a usnadňovat přenos principů kartografické vizualizace
a technologie na mezinárodní úrovni.

4. Zřídit internetovou výchozí stránku WWW, zaměřenou na
rozšiřováni výsledků výzkumu kartografické vizualizace
a přikladů kartografických vizualizačních výrobků.

5. Vydávat příslušné publikace pro rozšiřování výše uvedených
výsledků.

Komise pro užívání map (předseda: James Carter. USA)
I. Zpracovat a uveřejnit bibliografii o užívání map, uložit ji na

výchozí stránce WWW internetu tak, aby byla dostupná
v digitálních i jiných formátech. Vstup zorganizovat tak, aby
sloužil potřebám komisí a pracovních skupin ICA i ostatním
odborníkům v kartografii a v jí blízkých oborech.

2. Sdělovat výsledky výzkumu a vyměňovat si informace o uží-
vání map každoročním uspořádáním jednoho nebo více spo-
lečných seminářů, zejména společně s ostatními komisemi
a pracovními skupinami ICA. Výzkum a publikace o užívání
map budou propagovány organizováním zasedání k různým
aspektům této problematiky na odborných konferencích po
celém světě.

3. Zkoumat užívání map na internetu a referovat o průběžných
výsledcích. Tyto zprávy budou k dispozici na internetu i v ji-
ných formátech.

Komise pro mapování ze satelitnich snimků (předseda: Marc Ber-
nard, Francie)
I. Analyzovat úlohu satelitních snímků při zhotovování a uží-

vání operativních (nebo polooperativních) národních a regi-
onálních databázi.

2. Stanovit funkci současných a budoucích satelitních systémů
a jejich možných kartografických aplikací včetně vhodného
technologického vývoje.

3. Analyzovat vývoj multisenzorových systémů a problémy,
s nimiž se setkáváme při jejich využiti.

4. Zorganizovat v r. 1997 seminář, zabývající se touto proble-
matikou a výsledky publikovat ve sborníku.

Komise pro národní a regionální atlasy (předseda: Timothy Trai-
nor. USA)
I. Propagovat a podporovat zpracování, výrobu a užívání atla-

sů a atlasových informačních systémů předváděním zpraco-
vatelských a výrobních aplikací u organizací, které zpraco-
vávají národní a regionální atlasy. Publikovat zásady a do-
poručení pro výrobu celosvětových, národních a regionál-
ních atlasů.

2. Sledovat využívání a vývoj nových pomůcek pro dezén atla-
sů, pro jejich zpracování a rozšiřování
- podporou využívání a aplikací nových koncepcí zpraco-

vání atlasů,
- multimediálním přístupem získávání geografických infor-

mací,
- zhodnocením systémů CD-ROM, on-line služeb a ostat-

ních formátů pro rozšiřování integrovaných geografic-
kých dat.

Komise pro mapy pro slepé a slabozraké (předseda: Andrew Ta-
tham, V. Británie)
I. Vyměňovat a rozšiřovat informace o vzhledu a technologii

výroby map a tiskovin pro slepé a zrakově postižené a zajiš-
ťovat odborníky pro semináře na celém světě.

2. Studovat a vyhodnocovat vývoj a odpovídajicí technologie
a zdroje pro zlepšování map a tiskovin pro slepé a zrakově
postižené.

3. Podněcovat výrobu map a tiskovin pro slepé a zrakově po-
stižené v členských zemích ICA a připravit do tisku přehled
jednotlivců a instítucí pracujících v této oblasti.

4. Zkoumat, zda se eventuálně nehodí mapy a tiskoviny pro
slepé a zrakově postižené i pro jiné skupiny uživatelů (např.
pro děti a pro žáky s potížemi při učení).

5. Rozvíjet užší vztahy s World Blind Union a rozšiřovat tuto
spolupráci až po přípravu mezinárodní konference o způso-
bu pohybu a na další příslušné organizace pro budoucí svě-
tovou spolupráci, komunikaci a výchovu v užívání map
a tiskovin slepými a zrakově postiženými osobami.

Komise pro námořní kartografii (předseda: Ron Furness. Austrá-
lie)
I. Podporovat rozvoj námořní kartografie

- usnadnit systémovou práci představitelů členských zemí
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ICA v komisi jako zdroj, jímž může být podpořena ná-
mořní kartografíe,

- zřídít výchozí ínternetové stránky WWW pro námořní
kartografií,

- zří dít a udržovat rutinní vztahy i vztahy na vyšší úrovni
s blízkými vědeckými institucemí, jako např. s Internatio-
nal Hydrographic Organizatíon (IHO), s Hydrographic
Society, s FIG, IAG a s IGU,

- povzbudit autory, kteří tvoří v oblastí námořní kartogra-
fie, a zajistit kontakty a pomoc při přístupu ke zdrojům
a k materiálům,

- představovat a podporovat prácí ICA na odpovídajících
fórech,

- reagovat na problémy přednesené Výkonným výborem
ICA, zejména na jeho pokyny nebo informace.

2. Podporovat ICA a kartografii jako hlavní partnery pří zpra-
cování pobřežního pásma. Pokračovat ve spoluprácí s komi-
sí pobřežních systémů IGU a v organizování serie sympozií
Coast GIS (Coast GIS 97 je plánováno v Aberdeen, Skotsko
a Coast GIS 99 v Jížní Africe). Zkoumat možností výchovy
a pořádání semínáře o aplikací GIS na pobřežní pásma
v rozvojových zemích.

3. Podporovat zpracování publikací v oblasti námořní karto-
grafie a zvláště publikací, pojednávajících o pobřežním pás-
mu
- vydávat sborníky referátů ze všech sympozií a konferencí

organizovaných komisí,
- podporovat, a kde je potřeba iniciovat, přípravu článků

z oblasti kartografíe pobřežního pásma,
- požádat přední odborníky, přípravující významné publi-

kace týkající se kartografie a GIS, o pojednání o pobřež-
ním pásmu (plánováno ve spojení s IGU).

4. Budoucí aktivity spolupráce:
- zajistit posouzení seznamu speciálních zařízení, objektů

a atributů vztažených k pobřežnímu pásmu, zpracované-
ho v IHO a v pracovní skupině pro digitální geografické
ínformace,

- zajistit provedení všech navrhovaných změn v publika-
cích IHO S-23 (hranice oceánů a moří) a seznamu názvů
podmořských objektů (podle směrnic stanovených v pub-
likacích \HO B6).

Komise pro uplatnění žen v kartografU (předsedkyně: Eva Sieki-
erska, Kanada)
I. Sloužit jako zdroj pro vyhledávání statí a námětů, týkajících

se uplatnění žen v kartografii
- přípravou referátů pro prezentaci na konferencích a pro

publikování v kartografických časopisech,
- přípravou a šířením základní bibliografie o problematice

vztažené k uplatnění žen a jejím vývoji v kartografii
a v k ní vztažených oblastech.

2. Usnadňovat odborné vztahy mezi kartografy v mezinárodní
komunitě
- inovací seznamu žen pracujících v kartografii, v zeměmě-

řičství a v oblasti GIS,
- organizováním společných projektů s ostatními komisemi

a pracovními skupinami ICA,
- udržováním kontaktů s komisemi sesterských organiza-

cí, jako jsou IGU, FIG, a s UNESCO, které se zaměřují
na uplatnění žen a na vývoj k tomu vztažených problé-
mů.

3. Zajistit možnosti profesního rozvoje ve vybraných skupi-
nách ICA (ženy, mladí kartografové a kartografové z rozvo-
jových zemí)
- organizovánim zvláštních zasedání na konferencích

ICA,
- pořádáním seminářů s aktivní účastí žen a dalších skupin

jako přednášejících a tím vytvořit podmínky pro rozvoj
profesního profilu těchto účastníků.

4. Navrhnout mechanismus, jímž by byly zajištěny stejné příle-
žitosti v ICA pro všechny skupiny
- vyzváním Výkonného výboru ICA, aby určil speciální

programy pro tyto skupiny,
- podporou rovného zastoupení v ICA a studiem vývoje

oboru.

Pracovní skupina pro kartografU map pro děti (předsedkyně: Jac-
queline Andersonová, Kanada)
1. Zjistit odborníky, pracující v oblasti zpracování map pro dě-

ti, popř. i ty, kteří se o tuto problematiku zajímají, a připra-

vit a zpřístupnit seznam těchto odborníků (v digitální nebo
písemné formě), zahrnující jejich jména, adresy a oblasti zá-
jmu.

2. Připravit k rozšíření vybranou bibliografii o problematice
týkající se map a dětí, která bude obsahovat stav a zavádění
nových technologií včetně multimediálních.

3. Zkoumat a dokumentovat druh výkladu o mapách, který do-
stávají žáci základních škol v různých zemích (např. postup
při seznamování s mapami, instrukční materiály, problémy,
s nimiž se při tom setkávají, apod.).

4. Připravit rukopis (pro případné vydání) o předběžných smě-
rech podporujících dětskou interakci s mapami a uvádějící
děti k mapám a k prostorným informacím jak při použití tra-
dičních metod, tak i nových technologií.

5. Připravit pro Výkonný výbor ICA písemný návod a seznam
kritérií pro posuzování prací zařazených do dětské soutěže
"Memoriál Barbary Petchenikové".

Pracovní skupina pro generalizaci (předseda: Robert Weibel, Švý-
carsko)
1. Všeobecně: Pokusit se udržet běžně vysoký trend a úroveň

zájmu mezi členy pracovní skupiny pravidelnými pracovní-
mi setkáními, zvláštními semináři a publikacemi.

2. Organizovat pravidelná roční pracovní zasedání.
3. Organizovat semináře ve spojení s mezinárodními kartogra-

fickými konferencemi ICA (každé dva roky).
4. Organizovat zvláštní zasedání o generalizaci map u příleži-

tosti mezinárodních kartografických konferencí ICA s orga-
nizátory z pořádající země.

5. Naplánovat zpracování nejméně jedné z publikací (alterna-
tivně)
- zvláštní vydání časopisu s recenzovanými články, nebo
- publikaci s příspěvky ze semináře.

Pracovní materiály z 10. Valného shromáždění Mezinárodní
kartografické asociace (ICA). Barcelona, září 1995.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA

Výročie 50 rokov:
29. októbra 1995 - Ing. Alžbeta Málková, vedúca oddelenia
písomných informácií katastr.a nehnutel'ností Geodetického
a kartografického ústavu (GKU) Bratislava. Narodila sa v Bra-
tislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1968 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie v Brati-
slave - Stredisko geodézie Bratislava-mesto, kde pracovala
na úlohe reambulácia máp a od roku 1972 sa zaoberala auto-
matizáciou evidencie nehnutel'ností (EN). V týchto prácach
pokračovala aj v Geodézii, n. p., Bratislava v rokoch 1973 až
1981. Ako skúsená odborníčka v oblasti automatizácie, prešla
I. 7. 1981 do výpočtového strediska Geodetického ústavu, n.
p., Bratislava (teraz GKÚ). Tu p6sobila ako vedúca oddielu
automatizovaného spracovania pisomného operátu EN (\ 981
až 1990), od I. I. 1991 ako vedúca oddelenia Automatizované-
ho informačného systému geodézie a kartografie prevádzky
automatizovaného spracovania informácií a od roku 1995 je
v terajšej funkcii. Je autorkou a spoluautorkou 15 zlepšovacích
návrhov a aktívne pracuje ako členka rezortnej komisie pre in-
formatiku. Významná bola jej činnosť aj vo vedecko-technic-
kej spoločnosti (VTS). Za pracovné úsilie bol a vyznamenaná
na ústavnej a rezortnej úrovni, ako aj v rámci VTS.
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25. novembra 1995 - Ing. Miroslav Masár, riaditel' Správy ka-
tastra Senica Katastrálneho úradu v Bratislave. Rodák z Krá-
l'ovej Lehoty (okres Liptovský Mikuláš). Po skončení Lesníc-
kej fakulty Vysokej školy Lesníckej a drevárskej vo Zvolene
v roku 1970 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratisla-
ve, kde pracoval v oblasti evidencie nehnutel'ností (EN). V ro-
ku 1973 prešiel do Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bra-
tislave - Stredisko geodézie (SG) v Senici, kde pokračoval
v prácach EN a prešiel všetkými výkonmi. Od 1. 6. 1980 praco-
val v Geodézii, n. p., Bratislava vo funkcii vedúceho oddielu
EN v Senici. 1. 1. 1984, ako skúsený odborník EN, sa vracia do
SGK - SG v Senici ako vedúci tohoto SG. V terajšej funkcii
p6sobí od 1. 1. 1993.

Výročie 55 rokov:
9. října 1995 - Ing. Petr Chudoba, pražský rodák, absolvent
oboru geodézie stavební fakulty ČVUT z roku 1963. Po stu-
diích pracoval v dřívějším Geodetickém a topo~rafickém ústa-
vu v oborech astronomie, gravimetrie a inženyrské geodézie.
Od roku 1967 působil na Středisku geodézie pro okres Praha-
západ, od roku 1971 jako jeho vedoucí. V r. 1974 přešel do
útvaru řízení bývalého n. p. Geodézie, Praha a od r. 1975 do
technického odboru t,ehdejšího Českého úřadu geodetíckého
a kartografického (ČUGK). V témže roce byl jako expert vy-
slán na Kubu, kde působíl s dvouletou přestávkou do roku
1983. Po návratu byl pověřen řízením mezinárodních vztahů,
od roku 1990 vedením sekretariátu předsedy ČÚGK. V sou-
časné do_bě zastává funkci ředitele personálního a správního
odboru Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního.
II. októbra 1995 - Ing. František Mosej, riaditel' Správy kata-
stra (SK) Košice-vigiek Katastrálneho úradu (KU) v Koši-
ciach. Narodíl sa v Tahanovciach (dnes časť mesta KoŠíc). Po
absolvovaní Strednej priemyselnej školy stavebnej a zememe-
račskej v Košiciach v roku 1959 nastúpil d.o Oblastného ústavu
geoclézie a kartografie v Prešove (nesk6r Ustav geodézie a kar-
tografie, Inžinierska geodézia, n. p., a Geodézia, n. p.), kde vy-
konával práce inžinierskej geodézie a najma tvorby máp vel'-
kých mierok. V roku 1976 skončil popri zamestnaní štúdium
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. 1. 7. 1981 prechádza do
Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach (KSGK)
do funkcie vedúceho Stredíska geodézie Košice-mesto. Od
1. 1. 1991 vykonával funkciu vedúceho odboru dohl'adu a kon-
troly KSGK, kde úspešne využil svoje odborné vedomosti
a riadiace schopnosti. V terajšej funkcii p6sobí od 1. 1. 1993.
Pod jeho vedeníI11 sa SK Košice-vidiek zaraďuje medzi najlep-
šíe pracovíská KU v Košicíach.
15. října 1995 - Ing. Ivan Pešek, CSc., vědecký pracovník ka-
tedry vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Ostrav-
ský rodák, absolvent zeměměřického studia v r. 1962 na Sta-
vební fakultě. Po praxi v bývalém Geodetickém a topografic-
kém ústavu v roce 1968 nastoupil na pedagogickou dráhu. Vě-
nuje se geodetické astronomii, kandidátskou práci na téma
",Určení fyzických librací Měsíce" obhá)il r. 1979. Je členem
\...eské a Evropské astronomické spolecnosti a Mezinárodní
astronomické unie. Dlouhodobě se zabývá především teorií ro-
tace družic ve sluneční soustavě a v tomto oboru také publiku-
je.
30. októbra 1995 - Ing. Ferdinand Kelemen, vedúcí technické-
ho oddelenia (TO) Správy katastra (SK) Lučenec Katastrálné-
ho úradu v Banskej Bystrici. Rodák z Pincinej (okres Luče-
nec). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Sta-
vebnej fakulte Slovenskei vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1963 nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline
(od I. I. 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave), kde praco-
val v oblasti evidencie nehnutel'ností (EN). V roku 1968 bol
poverený funkciou vedúceho Strediska geodézie (SG) vo Vel'-
kom KrtíŠi. V tejto funkcii pokračoval až do konca roku 1979
(od roku 1973 ako pracovník Krajskej správy geodézie a karto-
grafie - KSGK - v Banskej Bystrici). V rokoch 1980 až 1990
pracoval ako vedúci oddielu EN Geodézie, n. p., Zilina. Popri
týchto prácach p6sobil v rokoch 1979 až 1990 ako externý pe-
dagóg na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci. 1. 1.
1991 sa vrátil do KSGK ako vedúci TO SG v Lučenci. V tejto
funkci i pokračuje aj na SK (od 1. 1. 1993). Je uznávaným od-
borníkom na geometrické plány a je nositefom rezortného vyz-
namenania.
21. decembril 1995 - Ing. Vladimír Rolko, riaditel' odboru in-
špektorátu Yradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (UGKK SR). Narodil sa vo Vrbovciach (okres Seni-
ca). Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na

Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej š,koly technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1962 nastúpil do Ustavu geodézie
a kartografie v Žiline (od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie
v Bratislave) - Stredisko geodézie v Žiline, kde pracoval v ob-
lasti evidencie nehnutel'ností (EN). V rokoch 1968 až 1972 vy-
konával funkciu vedúceho rajónu. V roku 1973 prešiel do Geo-
dézie, n. p., (od 1. 7. 1989 Š. p.) Žilina do funkcie samostatný
referent technológie EN, nesk6r prevádzkový inžinier, vedúci
prevádzky EN (1974 až 1985), zástupca vedúceho prevádzky
EN a v dobe od 1. 4. 1988 do 31. 12. 1990 p6sobil ako špeciali-
sta EN a vedúci útvaru riadenia výroby. Od 1. 1. 1991 pracoval
v technickom odbore Krajskei správy geodézie a kart0l\rafie
v Banskej Bystrici, pr~covisko Zihna, ako vedúci odborny refe-
rent špecjalista (VORS). 1. 8. 1991, ako skúsený odborník, pre-
šiel do UGKK SR do funkcie VORŠ pre referát inšpektora
EN. V terajšej funkcii p6sobí od 1. 12. 1991. V rokoch 1983 až
1986 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia
a kartografia na SvF SVŠT.

Výročí 60 let: _
5. říjn;t 1995 - Ing. Vlastimil Dušek, rodák z Horní Cermné
(okr. Ustí nad Orlicí). Vystudoval obor geodézie a kartografie
na ČVUT v Praze. Po jeho absolvování nastoupil v. r. 1958
do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Opa-
va na Středisko geodézie Přerov, kde kromě tří let působení
ve Frýdku-Místku a v Ostravě pracuje dodnes; od r. 1990 ja-
ko vedoucí Střediska geodézie, od I. I. 1993 ve funkci ředite-
le Katastrálního úřadu. K jeho zálibám patří sport, hrával ak-
tivně volejbal.
6. října 1995 - Ing. Roman Petřík, narozený v Pardubicích.
Vysokoškolské studium specializace geodézie-fotogrammetrie
absolvoval na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě
v. r. 1958. První zaměstnáni nastoupil na Oblastním ústavu
geodézie a kartografie v Opavě. V letech 1962-1969 pracoval
v Inženýrských a průmyslových stavbách, Ostrava a poté nece-
lý rok v zeměměřickém a projektovém družstvu Geoma v Os-
travě. Koncem roku 1970 přešel na Středisko geodézie (SG),
Ostrava, kde se v r. 1974 stal vedoucím oddílu a 1. 1. 1991 ve-
doucím SG. V lednu 1993 byl jmenován ředitelem Katastrální-
ho úřadu v Ostravě. Ing. R. Petřík má rád přírodu, pěstuje
horskou turistiku a na své chalupě se věnuje práci se dřevem.
24. októbra 1995 - Ing. Vladimír Hupka, poverený zriaďova-
ním nového pra,coviska Správy katastra (SK) lIava Katastrál-
neho úradu (KU) v Banskej Bystrici. Rodák z Myjavy (okres
Senica). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Pol'nohospodárskeho pro-
jektového ústavu v Žiline, kde zabezpečoval ge9detické pod-
klady pre melioráci~. V roku 1964 prichádza do Ustavu geodé-
zie a kartografie v Ziline (od I. I. 1968 Oblastný ústav geodé-
zie v Bratislave) do funkcie vedúceho rajónu Strediska geodé-
zie (SG) Považská Bystrica so sídlom v Púchove. V tejto funk-
cii p6sobí do 31. )2. 1972. V rokoch 1973 až 1978 pracuje
v Geodézii, n. p., Zilina ako vedúci oddielu evidencie nehnu-
tel'ností. V roku 1978 prechádza do Krajskej správy geodézie
a kartografie v Banskej Bystrici do funkcie vedúceho SG v Po-
važskej Bystrici. 1. 1. 1993, ako skúsený 05!borník, je vymeno-
vaný za riaditel'a SK Považská Bystrica KU v Banskej Bystrici.
Funkciu riaditel'a vykonával do 31. 7. 1995. Je nositel'om re-
zortného vyznamenania.
21. prosince 1995 - Ing. Richard Fischer, rodák z Paříže. Od-
borné vzdělání ziskal na Střední průmyslové škole zeměměřic-
ké (SPŠZ) a na oboru geodézie a kartografie Fakulty inženýr-
ského stavitelství ČVUT v Praze. Po praxi na pracovištích re-
sortu působí od roku 1971 jako učitel odborných předmětů na
SPŠZ se zaměřením zejména na kartografické rýsování a eko-
logii.

Výročí 65 let:
17. listopadu 1995 - Ing. Jaromír Kaňok, absolvent zeměmě-
řického studia na ČVUT v Praze a postgraduálního studia na
Vysoké škole báňské v Ostravě. Od roku 1958 se věnoval důl-
nímu měřictví. Stal se uznávaným odborníkem a vedoucím od-
dělení důlního měřictví a geologie při tehdejším podniku Os-
travsko-karvinské Doly, Ostrava.
1. listopadu 1995 - Ing. Jaroslav Chajda, absolvent zeměmě-
řického studia s fotogrammetrickou specializací na Vysoké
škole technické, Brno a Vojenské akademii v Brně (1954). Po
bohaté praxi (např. na Středisku geodézie v Uherském Hradiš-
ti) působil s dvouletou přestávkou v letech 1976-1988 jako
expert na Kubě při zakládání tamějšího katastru.
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17. listopadu 1995 - Ing. Jan Jakl, vedoucí referátu triangu-
lační dokumentace Zeměměříckého úřadu v Praze, bývalý re-
ferent Českého úřadu geodetického a kartografického, expert
při geodetických pracích na Kubě. Profesni vzděláni ziskal na
Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze.
15. prosince 1990 - Ing. Zdeněk Ryba; v aktivní službě byl ve-
doucím útvaru řízení a kontroly jakosti tehdejší Geodézie, Par-
dubice.
20 prosínce 1995 - Ing. Miroslav Berg, významný pracovník
v oboru fotogrammetríe, dřívější vedoucí fotogrammetríckého
oddílu Geodézie, Opava. Byl činný též v odborné skupině fo-
togrammetrie a dálkového průzkumu Země bývalé Českoslo-
venské vědecko-technické společnosti.
23. decembra 1995 - Ing. Alfréd Nejedlý. Narodil sa v Brati-
slave. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1957 nastúpil do Geodetického ústavu
v Bratislave, kde vykonával práce mapovacie, triangulačné ale
najma špeciálne práce pozemnej fotogrametrie. Tiež sa aktívne
zúčastňoval na prevádzkovom výskume a pričinil sa o zdoko-
nalenie technologických postupov z pozemnej fotogrametrie.
V týchto prácach pokračpval aj po reorganizáciách v rezorte
geodézie a kartografie v Ustave geodézie a kartografie a v Inži-
nierskej geodézii, n. p. V roku 1970 prešiel do Výskumného
ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave. Popri zá-
sluhách o vybudovanie Odborového informačného strediska
geodézie a kartografie s celoštátnou posobnosťou (v rámci bý-
valého Česko-Slovenska), sa osobnou angažovanosťou pričinil
o rozvoj vedecko-technickej propagácíe a o popularizáciu geo-
dézie v širšej verejnosti. Je publikačne činný. Známy je jeho
"Malý slovensko-nemecký a nemesko-slovenský slovník po-
zemkového katastra" (Bratislava, VUGK 1991). Záslužná bol a
jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti. 31. 12. 1993
odišiel do dochodku, kde zostavil "Slovensko-nemecký a ne-
mecko-slovenský slovník pre geodetov", ktorý bude vydaný
koncom roka 1995. Za svoju činnosť bol viackrát vyznamena-
ný.

Výročí 70 let:
21. listopadu 1995 - Prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc., ro-
dák z Markvartic u Opavy, absolvent Přírodovědecké fakulty
University v Brně a v Praze (1949), významný pedagog katedry
matematiky Stavební fakulty ČVUT v Praze (od r. 1950), člen
domácích i zahraničních vědeckých společností. Podstatnou
měrou se zasloužilo výuku matematiky posluchačů oboru geo-
dézie a o řešení mnohých problémů oboru. Podílel se na od-
borném růstu řady našich vědeckých pracovníků.
9. prosince 1995 - JUDr. Zdeněk Rozprým, bývalý ekonomic-
ký náměstek různých brněnských podniků resortu. Do roku
1978 přednášel 6 let právní předpisy posluchačům zeměměřic-
tví Vysokého učení technického v Brně.

Výročí 75 let:
13. prosince 1995 - Ing. Eduard Konečný, bývalý vedoucí
technické přípravy výroby v Geodézii, Opava; působil též
v tehdejší Ceskoslovenské vědecko-technické společnosti.

Výročí 80 let:
4. října 1995 - Ing. František Poslušný, absolvent poválečného
ročníku ČVUT a Vysoké školy ekonomické v Praze (roku
1964). Pracoval v ekonomických funkcích, naposledy byl eko-
nomickým náměstkem ředitele Geodetického ústavu v Praze.
21. listopadu 1995 - Ing. Karel Lefan, absolvent zeměměřic-
kého inženýrství na ČVUT v Praze roku 1935. Do roku 1955
působil v resortu geodézie, stal se významným odborníkem
v oblasti topografického mapování. Poté pracoyal jako hlavní
důlní měřič, později přešel do nově vzniklého Ustředního geo-
logického úřadu. Byl členem mezirezortních důlněměřických,
geodetických a geologických komisí, mezinárodních organiza-
cí a spolupracovníkem vysokých škol. Po roce 1969 byl zbaven
funkcí a stal se výkonným důlním měřičem v tehdejší Geoin-
dustrii, kde nadále prosazoval zavádění moderních metod; od-
borně působil i po odchodu do důchodu až do roku 1986.
10. října 1995 - Ing. Otto Čížek, absolvent ČVUT v Praze. Po
bohaté praxi v katastru byl roku 1954 jmenován ředitelem Ob-
lastního Ústavu geodézie a kartografie v Liberci.

Výročie 85 rokov:
28. októbra 1995 - Ing. Karol Jurda. Rodák z juhomoravské-
ho okresného mesta Třebíč. Po skončení zememeračského in-
žinierstva na Českej vysokej škole technickej v Brne v roku

1933 viedla ho služobná povinnosť na Slovensko, ktorému zo-
stal verný dodnes. Pracoval v Inšpektoráte katastrálneho vy-
meriavania v Martine (1933 až 1942) a od roku 1942 v Brati-
slave, kde posobil vo viacerých pracoviskách: Triangulačná
kancelária (1942 až 1948), ktorej v rokoch 1945 až 1948 bol
vedúci, zememeračský odbor povereníctiev Slovenskej národ-
nej rady (financií, techniky, stavebníctva - 1949 až 1953), ve-
dúci oddelenia geodetických základ ov a nového merania
v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (1954 až 1960)
a od roku 1960 až do odchodu do dochodku, t. j. do 30. 6.
1976 výskumný pracovník Astronomicko-geodetického obser-
vatória katedry geodetických základ ov Stavebnej fakulty
SVŠT. S jeho menom sú spojené mnohé práce vo výrobnej, n-
adiacej a výskumnej činnosti v odbore geodézie a kartografie
na Slovensku.
II. lis!opadu 1995 - Ing. Stanislav Brožek, rodák z Kamen-
ných Zehrovic, okr. Kladno. Zeměměřictví vystudoval v Praze
a první zaměstnání nastoupil v roce 1936 ve Zlatých Morav-
cích. Po odchodu ze Slovenska a krátkém působení u nového
měření v Praze přichází v květnu 1939 na Katastrální úřad
v Roudnici n. L. V roce 1948 se stává jeho přednostou. Službě
u "katastru" v okrese Roudnice (později Litoměřice) zůstal
věrný až do svého odchodu na odpočinek v roce 1973. Byl
vždycky přímý a čestný. Pro mladší generaci geodetů v regionu
byl dobrým učitelem a hlavně vzácným přítelem.

Blahopřejeme!

Z ďalších výročí pripomíname:
13. októbra 1900 - pred 95 rokmi sa narodil v Zakarpatskej
Ukrajine akademik Antal Tárczy-Hornoch, čestný občan me-
sta Sopronu. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v Leobene
(Rakúsko), kde v roku 1923 získal diplom banského a v roku
1924 banskomeračského inžiniera, ako aj hodnosť doktora
techniky. V roku 1926 nastúpil ako profesor a vedúci katedry
geodézie a banského meračstva na Vysokú školu banskú
a lesnícku v Šoprone, kde posobil do roku 1959. Od roku
1946 bol členom Maďarskej akadémie vied (MAV). Zaslúžil
sa o založenie Zememeračskej fakulty (1949) a Geodetického
a geofyzikálneho výskumného laboratória (GGVL) MA V
(1955). Po presťahovaní banského maračstva do Miškovca
(Miskolc) a geodézie do Budapešti v roku 1959, bol vymeno-
vaný za riaditel'a GGVL v Šoprone a od roku 1971 za riadite-
l'a Výskumného ústavu geodézie a geofyziky MA V v Šoprone.
V roku 1972 odišiel do dochodku. Napísal ako autor a spo-
luautor 6 kníh a 300 vedeckých a odborných prác. Bol čle-
nom i čestným doktorom viacerých zahraničných akadémií
a nositel'om mnohých domácich i zahraničných vyznamenaní.
Zomrel 16. I. 1986 v Šoprone.

24. októbra 1915 - pred 80 rokmi sa narodil v Zlatých Morav-
ciach (okres Nitra) Ing. Michal Martinovič. Štúdium zememe-
račského inžinierstva začal na Českej vysokej škole technickej
v Brne a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bra-
tislave v roku 1942. Pracoval na lnšpektoráte katastrálneho vy-
meriavania v Martine (1942 až 1945) a od roku 1945 v Bratisla-
ve, a to v Katastrálnom meračskom úrade, v Slovenskom ze-
memeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topo-
graf1ckom a kartografickom ústave, v Geodetickom. ústave
(GU), v Kartografickom a geodetickom fonde a v GU, n. p.,
kde vykonával a viedol (na roznych stupňoch) najma práce tri-
angulačné, Do dochodku odišiel 30. 4. 1980. Zomrel 30. 9.
1990 V Bratislave.
25. listopadu 1905 - před 90 lety se narodil Ing. Viktor Hartl,
dřívější vedoucí odboru evidence nemovitostí Ustřední správy
geodézie a kartografie. Spolupracoval s oborem geodézie Sta-
vební fakulty ČVUT, byl spoluautorem skript a autorem dal-
ších publikací. Zemřel náhle I. května 1987 ve věku 81 let
v Praze.
17. decembra 1905 - pred 90 rokmi sa narodil v Kamilove
(okres Nymburk - Česká republika) dr. Ing. Jaromír Štěpán.
Po abs01vovaní zememeračského inžinierstva na Českom vyso-
kom učení technickom v Prahe v roku 1933, celý život zostal
verný geodézii na Slovensku. posobil v Michalovcil}ch (Kata-
strálny meračský úrad - KMU), v Bardejove (KM U), v Tren-
číne (lnšpektor.át katastrálneho vymeriavania), v Liptovskom
Mikuláši (KMU) a od roku 1949 až do smrti v Prešove (tech-
nický referát KNV, Oblastný ústav geodézie a kartografie,
Ústav geodézie a kartografie, lnžinierska geodézia, n. p., Geo-
dézia, n. p.). V roku 1947 získal hodnosť doktora techniky. Bol
publikačne činný a podal viacero zlepšovacích návrhov. Zo-
mrel 24. II. 1976 v Prešove.
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