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deskriptivní a praktické geometrii, geodézii a fotogrammetrii.
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Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 5, pp. 87 -91,
3 fig., 19 reL

Cartographic anamorphosis and its importance to the optimiz-
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Eduard Doležal (1862-1955)
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Basic biographic and bibliographic data of the outstanding Aus-
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Standardisierungsprozess von mehr als 68 Tausend geographi-
scher Namen aus der Grundkartel:10 000 und das Veriiffentli-
chungsverfahren seiner Ergebnisse. Internationale Regulierung
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Ke kartografickým anamorfózám
a jejich vývoji v poslední době Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,

Praha

Kartografické anamorfózy jako vyjadřovací prostředek
hlavně tématické kartografie nejsou dosud v tomto ča-
sopise souhrnněji pojednány.

Prvním cílem je proto shrnout alespoň některé jejich
typy podle literatury pro představu rozsáhlosti daného
tématu, případně pro jeho další rozvinuti. Uváděné
možnosti metod však nelze pokládat za jejich vyčerpá-
vající výčet. Příkladů užití je možno najít v literatuře
mnoho. Je přitom možno konstatovat existující vztah
mezi znázorňovaným jevem a metodou, kterou je zná-
zornění aplikováno. Všimneme si proto užívaných me-
tod a uvedeme přehled výsledků, kterých bylo zatím
dosaženo matematickokartografickou cestou; ta je
u nás v současné době rozvíjena. Ani prezentovaná lite-
ratura k tématu není samozřejmě vyčerpávajíci. Lze ji
pokládat za výchoZÍ a v případě potřeby v ní najít další
odkazy. Obsahuje pouze práce, ze kterých bylo čerpáno
a kde lze nalézt i konkrétní příklady.

Druhým cílem je ukázat na smysl snahy zvláště z po-
slední doby po co největší obecnosti řešení mate-
matickokartografické úlohy (zobrazení větších územ-
ních celků). Často je uváděna jako důvod obecnosti
možnost optimalizace v dané třídě zobrazení z hlediska
kartografických zkreslení (volné koeficienty nebo funk-
ce v obecných zobrazovacích rovnicích). Ukážeme, že
obecnost výsledných řešení vyniká i u nekonvenčních
úloh, jakou je "nepřímá metoda" pro anamorfózy v zís-
kání zobrazení, nazývaných variavalentními. Druhý cíl
- jak vyplývá i ze zaměření autora - bude pojat kom-
plexněji, i když též zhutnělou cestou, jak předpokládá
povaha pojednáni.

2. Pojem anamorfózy

Nejčastějším požadavkem při vytváření kartografické-
ho obrazu je jeho co nejpřirozenější podoba zo-
brazovanému území. V matematické kartografii pro
větší území přitom nejčastěji uvažujeme hodnotu ploš-
ného, délkového a úhlového zkreslení. V některých
speciálních případech však má smysl uvedené hle-
disko cílevědomě porušit a požadovat splnění jiných
podmínek. Jako příklad můžeme uvést vyjádření určité-
ho jevu dílčími plochami (např. úměrnost velikosti
ploch počtu obyvatel u map ekvidemických). Jindy
požadujeme, aby např. městské plány neměly měřítko
konstantní, ale proměnlivé, neboť v nich chceme zná-
zornit celé území města při silné koncentraci některých
jevů v určitých částech (síť zařízení obchodu, služeb,
kultury atp.). Jestliže např. se u takových plánů měřítko
ke středu zvětšuje, je umožněno s větší podrobností vy-
jádřit centrum města. Ve speciálním případě můžeme
jindy požadovat, aby při znázornění časové dostupnosti
centra města z různých míst došlo k takové transforma-
ci, aby izochrony byly znázorněny kružnicemi.

Má tedy smysl v některých případech provést trans-
formaci (přeměnu, přetvoření) mapy tak, aby vyhovova-
la požadavkům, které byly v příkladech naznačeny.
Mluvíme pak o anamorfóze mapy, jejímž cílem je
umožnit účinnější kartografické vyjádření určitých geo-
grafických jevů.

Jak bylo uvedeno, v literatuře je možno nalézt řadu pří-
kladů užití anamorfózy. Proto se v dalším omezíme na
typy, které je možno považovat za reprezentativní. Kla-
sifikace typů v literatuře není vyčerpávajícím způsobem
provedena. V české litaratuře se jí zabývá Murdych [14,
15, 16], který také věnuje pozornost definici samotného
pojmu. Též Bugajevskij [l] uvádí další prameny ke stu-
diu vývoje anamorfóz. Základy jejich analytického ře-
šení položil Tobler [17].

Murdych [16] vedle anamorfóz "pravých" mluví
i o anamorfózách "nepravých" (tzv. pseudoanamorfó-
zách), kdy na rozdíl od anamorfóz "pravých" nejde
o transformaci geometricky definovanou nebo o trans-
formaci celé plochy mapy či plánu, ale jen vybraných
prvků.

Při plošné "pseudoanamorfóze" jsou plochy
dílčích částí celkového území úměrné jiné veličině, pře-
devším počtu obyvatel (ekvidemická anamorfóza). Cel-
kový obrazec je složen obvykle z pravoúhelníků rozlo-
žených tak, aby byla zachována sousednost územních
částí. Do takové osnovy může být s výhodou vložen
i další obsah.

Při "pravé" anamorfóze radiální (centrické,
azimutální) [16] je prováděn posun bodů od centrálního
bodu stejně pro všechny stejně vzdálené body. Poloha
bodu je určena polárními souřadnicemi - směrem
a vzdálenosti. Při změně vzdálenosti z plánu konstant-
ního měřítka bývá uvážena např. logaritmická závislost.
Smyslem takové anamorfózy je podrobnější znázornění
v okolí určitého bodu. Je možno zavést např. i měřítko
časové [6], jak uvádí Sališčev v kruhových anamor-
fózách při znázorňování časové dostupnosti centra měs-
ta z okrajových míst. Izochrony v původním nákresu
tvoří v anamorfované kresbě kružnice.

Podobný cíl jako radiální anamorfózy sleduje myš-
lenka užití dynamického měřítka, jak uvádí Hájek
a Doluvodská [2]; myšlenky lze samozřejmě užít i v ji-
ných případech při realizaci počítačovou technikou.
Podstatou je určení tzv. řídící funkce, která vytvoří dy-
namické měřítko. Je vztahem mezi původními souřad-
nicemi bodu podkladu a novými souřadnicemi bodu na
mapě (plánu) proměnného měřítka. Přechod z jednoho
měřítka do druhého je plynulý, anamorfóza je "pra-
vou".

Při osové anamorfóze [16] jsou jednotlivé body
původní kresby posunuty kolmo k centrální ose podle
určitého zákona, např. podle válcové projekce, takže
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(obr. I) vzdálenost r se změní na vzdálenost d = r sín IfI

(r jako jedíný volný parametr je zvolený poloměr rotač-
ního válce a IfI je středový úhel příslušný znázorňované-
mu bodu P). Smyslem takové anamorfózy je podrob-
nější znázornění podél určítého směru; tím může být
např. určitá komunikace, vodní tok apod.

V literatuře, kde jsou uváděny konkrétní příklady,
jsou prezentovány i jiné způsoby anamorfóz.

V poslední době vývoj v anamorfózách postupuje mate-
matickokartografickou cestou. Jak bylo uvedeno dříve
[12], upozorňují Vachramejeva a Bugajevskij [18] na
skutečnost, že anamorfóza je jedním z nejbližších úkolů
matematické kartografie, a že "tradiční kartografická
zobrazení nemohou být při vydávání anamorfovaných
map, charakterizovaných zvláštní mí podmínkami zo-
brazení, užita a proto je nutné rozpracovat nová zobra-
zení". Zatímco tedy anamorfózy především pro větší
měřítka (menší územní celky) jsou rozpracovanější (viz
příklady typů z předchozí kapitoly), pro větší územní
celky se hledají metody v matematické kartografii. Sem
směřují i naše práce z poslední doby. Je možné se do-
mnívat, že nyní je již tato problematika v takovém sta-
diu vývoje, které zaslouží stručnou formou shrnout
a ukázat, jak mohou obecné metody námi rozvíjené
v matematické kartografii zasáhnout i do vývoje ana-
morfóz. To bylo v úvodu zmíněno jako jeden z cílů to-
hoto pojednání a v tom smyslu vyznívá i poznámka
lektora k naší práci [9].

Na příkladu ekvidemických map je možno ukázat
možnosti matematické kartografie. Je v nich požadová-
no, aby existovala úměrnost mezi dílčími plochami zo-
brazovaného území a jejich počtem obyvatelstva. Může
se ovšem jednat i o jiné geografické jevy. Je tedy žádá-
no, aby obraz vyhovoval určitým a priori daným záko-
nům plošného zkreslení, obecně sloiitějším než je
u map ekvivalentních (s plošným zkreslením identicky
rovným jedné). Taková zobrazení, v nichž plošné zkres-
lení je předem danou funkcí polohy (zeměpisných sou-
řadnic), nazýváme zobrazeními variavalentními.
Dá se mluvit o jisté analogii "plošné anamorfózy" zmí-
něné v předchozí kapitole, ovšem v exaktní podobě.

V literatuře byly zatím použity dvě matematickokar-
tografické cesty pro získání variavalentních zobrazení.

Mohou být nazvány metodami "nepřímými", pozdější
pak metodami "přímými".

Základní myšlenka nepřímé metody spočívá
v transformaci (anamorfóze) nějakého vhodného zobra-
zení tak, aby exaktně anamorfovaný výsledek splňoval
žádanou podmínku (průběh plošného zkreslení podle
daného zákona). Je to tedy v podstatě analogie dvoji-
tého zobrazení originálu. Jak bylo v naší práci [7]
uvedeno, taková myšlenka není v matematické karto-
grafii nová. Byla - ovšem pro jiné účely - užita např.
při vzniku zobrazení, řazených nejčastěji k nepravým
(zobrazení Aitovovo, Hammerovo, Wagnerovo, zobra-
zení polykonická CNIIGAiK - Centralnyj naučnois-
sledovatelskij Institut Geodezii, Aerofotosemki i Karto-
grafii apod.), při hledání optimalizovaných ekvivalent-
ních zobrazení pak v naší práci [7].

Protože mezi výsledkem a originálem jistě existuje
matematickokartografický vztah, je možno předpoklá-
dat i vztah "přímý", při němž hledáme cestu, realizující
výsledek přímým zobrazením originálu při splnění dané
variavalence [8].

Anamorfovaným variavalentním mapám dává matema-
tický základ Vasilevskij [19]. Podle svých výsledků roz-
pracoval grafi ckou cestu, kterou stručně popíšeme
podle jeho podání pro pseudocylindrická zobrazení.

Výchozí (anamorfovaná) mapa je v ekvivalentním zo-
brazení. Na ní se vytvoří síť dvou systémů křivek tak,
aby vzdálenosti mezi nimi splňovaly podmínku, že
vzniklé obrazce jsou tím menší, čím větší je pro vytváře-
nou mapu "charakteristický ukazatel" (v našem přípa-
dě plošné zkreslení). Na původní mapě se vytvoří kol-
mé osy ao, boo Na obě strany každé z os jsou kresleny
systémy křivek ai a bj (obr. 2). Vzdálenosti mezi nimi
(stejně v obou systémech) jsou vytvářeny podle vzorce
Dij = k/Pij (obr. 3). Přitom k je konstanta a Pij plošné
zkreslení, charakteristické pro daný (uvažovaný) úsek
mapy. Tím vznikne na výchozí mapě v ekvivalentním
zobrazení síť, jíž v nové mapě odpovídá systém pravo-
úhlých souřadnic. Tak je dán vztah pro grafický vznik
výsledné mapy.

Obdobný způsob autor uvádí pro vznik azimutálního
variavalentního zobrazení.

Uvedený způsob pro grafický vznik variavalentní
anamorfované mapy má své opodstatnění ve vztazích

kde P je charakteristická funkce (plošné zkreslení), x, y,
jsou pravoúhlé souřadnice výchozího (ekvivalentního)
zobrazení, X, Y jsou pravoúhlé souřadnice výsledného
(variavalentního) zobrazení.
Pozn.: Odvození vzorců (1) není v dostupné u nás líteratuře
uvedeno, proto jsme se pokusili o vyvození v [12]. Vasilevskij
mluví o vlastnosti konformity v nekonečně malém okolí bodu
při užité transformaci, kterou jsme v důkazu použili. Podle
bližšího pozdějšího zkoumání jsme došli k závěru, že konform-
ní vztah přeurčuje úlohu. To však nemění nic na správnosti
uvedených vzorců.

Vzorce (1) se staly základem pro Bugajevského praci
[I]; autor provádí anamoďózu jako matematickou
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transformaci (tedy nepřímou cestu) při výchozím pseu-
docylindrickém Mercator-Sansonově zobrazení a ZÍs-
kává výsledný matematickokartografický vztah pro va-
riavalentní zobrazení s koule. V něm uvažuje ovšem
plošné zkreslení jako funkci zeměpisné šířky, která je
aplikována v příkladě pro střední hustotu vody oceánů.

Při transformaci (x, y) ~ (X, y) podle (1) je možno
postupovat i obecněji, vyjdeme-li z nějakého ekviva-
lentního zobrazení, v němž na rozdíl od uvedené Buga-
jevského aplikace bude platit

kde cp je volená funkce souřadnice x (U, V). Takové vý-
chozí zobrazení můžeme najít obecnou cestou vzniku
ekvivalentního zobrazení, kterému jsme se věnovali
v pracech [4,5, 7]. Jestliže např. podle [5] píšeme pro ek-
vivalentní zobrazení

s neurčenými koeficienty a, b, c, ... , při označení u =
V cos U, platí pro ekvivalentní zobrazení podle [5]

Je tedy podle (3) dána funkce obou zeměpisných sou-
řadnic pro Vasilevského vztahy (1) a koeficienty a, b,
C, ••• , můžeme provést předpis (charakteristickou funk-
ci) varivalentního zobrazení při užití volby (2). Jestliže
tedy např. provedeme pro (2) volbu

kde x je dáno výrazem (3), pak podle (1) platí

X = f x dx, Y = f x dy

1
X= - x2 Y= xy2 '

a po dosazení podle (3) a (4)

1
X = 2 (U + a V cos U + b V2 cos2 U + C VJ

cos3 U + .. .)l, (8)

Y = (U + a V cos U + b V2 cos2 U + c VJ
cos3 U + ... ) V cos U.

Vztahem (5) je dána potřebná nezáporná hodnota ploš-
ného zkreslení.

Ověření našeho postupu je možno provést z výsledků
(7) zpětným vyvozením plošného zkreslení pro zobraze-
ní (X, Y) přímým způsobem, tedy ze zeměpisných sou-
řadnic U, V. Pro základní vzorec

I
p= -U (XuYv- XvYu),cos

kde indexy jsou označeny parciální derivace, bude

Xu = xXu,
Xv = x xv,
Yu = x Yu + Y xu,
Yv = x Yv + Y xv·

Tedy pak

I
p= --U-[xxu(xYv+ YXv) - xXv(xYu+ YXu)].cos

I
p + --U- x2 (xu Yv - XvYu)·cos

Původní zobrazení (x, y) je podle [5] ekvivalentní, takže
platí podle (3) a (4) Xu Yv - XvYu = cos U a tedy P = x2,

takže vztah (5) je ověřen.
Jestliže tedy podle [5]je možno koeficienty a, b, c, ...

hledat např. minimalizací vhodně zvoleného globálního
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kritéria pro získání optimalizovaného ekvivalentního
zobrazení (x, y) v dané třídě, v aplikaci na variavalentní
zobrazení je možno koeficienty hledat z předpisu
pro průběh plošného zkresleni výsledného zobra-
zení (X, Y). Příklad takové metody obsahuje naše práce
[13]. .

Pozn.: - Uvedená metoda byla ukázána podrobněji, protože
plní cíl uvedený v úvodu pojednání. Ukazuje totíž příklad vý-
znamu obecnosti metod matematické kartografie z poslední
doby.
- Ekvivalentní zobrazení (x, y) podle (3), (4) je zobecněním
zobrazení Mercator-Sansonova, které vzniká položením a =
b = c = ... = o.

Jak bylo uvedeno, pod přímou metodou rozumíme
získání výsledku (variavalentního zobrazení) klasickým
způsobem, nejčastěji v matematické kartografii užíva-
ným. Formulace úlohy (aniž bychom se zatím zabývali
její korektností) spočívá v nalezení přímou cestou tako-
vých zobrazovacích rovnic (vztahů mezi souřadnicemi
zeměpisnými a rovinnými), které splňují daný průběh
plošného zkreslení, což je jedinou podmínkou pro vy-
vození. Je tedy možno rozdělit úlohu do dvou fází:
- vyjádření zákona pro průběh plošného zkreslení ja-

ko základní charakteristiky,
- vyvození vlastního zobrazení včetně dalších vyplýva-

jících chara;kteristik.
V dalším shrneme výsledky, kterých bylo zatim dosaže-
no v literatuře u obou fází.

Základní charakteristikou, která má být - nejčastěji
alespoň přibližně - splněna, je tedy plošné zkreslení.
Jeho průběh je obvykle na začátku řešení úlohy vyjá-
dřen hodnotami, závislými na dílčích plochách území,
pro které je vyjadřovaný jev kvantitativně a priori dán.
Jak bylo uvedeno např. u ekvidemických map, jeho
hodnota charakterizuje počet obyvatel pro jednotlivé
oblasti. Mluvíme o základní (prvotní) charakte-
ristické funkci variavalentního zobrazení. Na zákla-
dě definice plošného zkreslení P je možno pro určitý
počet obyvatel zvolit P = I a ostatní plošná zkreslení
pro dílčí plochy určit proporcionálně počtu obyvatel.
V praxi u jiných jevů může ovšem dojít i k jiným prvot-
ním vyjádřením, např. plošné zkreslení je funkcí pouze
zeměpisné šířky (ukazatelem je třeba střední šířková
hodnota hustoty vody apod.). Prvotní formulace varia-
valence je tedy záležitostí ad hoc, nejčastěji ji diktuje
praxe ekonomické geografie.

Uvedené prvotní vyjádření zpravidla vyžaduje k ma-
tematickokartografickému řešení variavalentního zo-
brazení přetvořit základní charakteristickou funkci do
vhodného tvaru, vyjadřujícího plošné zkreslení jako
spojitou funkci zeměpisných souřadnic U, V. Hojovec
a Soukup ve [13] užili polynomů, kdy jejich koeficienty
jsou určovány z konkrétních daných hodnot plošného
zkreslení v určitých bodech

P= (poo + pIOU+ POI V+ P20 U2 + Pil UV+ (9)
+ P02 V2 + ... )2.

Vzniká systém, který je možno linearizovat a jehož řeše-
ní nečiní potíže ani při značném rozsahu; při přeurčení
je možno zavést vyrovnání hodnot. Úloha je někdy cha-
rakterizována tak, že v každé celé dílčí oblasti je kon-
stantní (dané) plošné zkreslení, ovšem pro každou tako-

vou oblast s jinou hodnotou. Je to jakási "ekvivalence
(konstantní plošné zkresleni) po částech". Lit. [13] řeší
takový problém, výsledkem je rovněž polynom ve tvaru
(9) s případnou dostatečně hustou dvojrozměrnou ta-
bulkou (argumenty jsou zeměpisné souřadnice U, V).
V jednodušších případech se může jednat o polynom
(výslednou tabulku) s jedním argumentem (v příkladu
dříve zmíněném střední šířková hustota vody).

Po nalezení vhodného tvaru charakteristické funkce
je možno přistoupit k vlastnímu řešení variavalentního
zobrazení. Je třeba konstatovat, že oblast možných řeše-
ní je velice rozsáhlá (obdobně jako u zobrazení ekviva-
lentních), neboť při obecném vyjádření zobrazovacích
rovnic

je variavalentním zobrazením každé, které splňuje při
daném plošném zkreslení P podle známého vzorce par-
ciální diferenciální rovnici (indexy značí parciální deri-
vace)

Ta je sestavena pro dvě hledané funkce f, g dvou nezá-
visle proměnných U, Va řešení není tedy jednoznačné.
V literatuře je uvedeno několik řešení, provedených na
různém stupni obecnosti. Shrneme dosavadní výsledky.

Pseudocylindrická variavalentní zobrazení uvádějí
Hojovec a Čadilová [12]. Řešení je poměrně jednodu-
ché, neboť platí

(obraz zeměpisných rovnoběžek tvoří osnova rovnoběž-
ných přímek), a tedy fv = o. Proto podle rovnice (11)
platí

y = c~u U f P(U, V) dV+ H(U). (13)

I v tomto dílčím případě je patrna obecnost (nedourče-
nost), neboť výsledky podle (12) a (13) obsahují volné
funkce f, H. Můžeme je stanovit podle dalších podmí-
nek.

Jestliže určitý jev kvantitativně závisí pouze na země-
pisné šířce, platí podle (13)

y= c~uU P(U) V+ H(U). (14)

Zobrazení lze užít např. pro již zmíněné znázornem
střední šířkové hustoty vody oceánu při užití plošného
zkreslení pro kartografický ukazatel.

Ob e cněj š í řeš e n í bez položení dalších podmínek
uvádějí Hojovec a Buchar [10]. V rovníci (11) jsou par-
ciální derivace gu, gv pokládány za dané (zvolené). Pro
vzniklou nehomogenní lineární parciální diferenciální
rovnici 1. řádu v hledané funkci fzná matematika řeše-
ní. Výsledkem jsou zobrazovací rovnice

x= f G(U)dU+ F(y),

cos U (15)
y = ~ f P(U, V) dV+ H(U),
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v nichž F, G, H jsou volnými funkcemi. Jimi je možno
plnit další korektně sestavené požadavky.

Zobrazení tvoří tedy dosti širokou třídu, ob e c n o u
v tom smyslu, že obě rovinné souřadnice jsou oproti
pseudocylindrickým zobrazením funkcemi obou země-
pisných souřadnic. Obrazy poledníků a rovnoběžek
jsou tedy obecnými křivkami, rovněž plošné zkreslení je
předepsanou funkcí obou zeměpisných souřadnic. Spe-
cifikací uvedeného řešení je možno získat různé typy
variavalentních zobrazení, např. i pseudocylindrická
v rovnicích (12) a (13) nebo s přímkovými obrazy poled-
níků atd. Přesto však řešení nelze pokládat za zcela
obecné, neboť jsou v něm učiněny některé předpoklady
při integracích.

Za korektní formulaci lze pokládat spojení varia-
valence s ortogonalitou podle Hojovce [11]. Je to
jistá analogie Eulerových zobrazení, tj. takových, která
splňují ekvivalenci současně s ortogonalitou poledníků
a rovnoběžek v obraze. Podmínka ortogonality je - jak
známo - jednou ze dvou podmínek konformity. V lite-
ratuře je prokázán její význam tím, že při lokální volbě
plošného zkreslení (v určitém bodě) dává minimální ex-
trémní úhlové zkreslení. K naší podmínce variavalence
podle (11) je proto podle [11] požadovanou ortogonali-
tou připojena podmínka

Pro ortogonální variavalentní zobrazení jsou nalezeny
rovnice

Pcos U Pcos U ft
.ft + g~ gu, gv = .ft + g~ u·

Jejich řešení při užití počítače je provedeno diferenč-
ním způsobem, kdy derivace jsou nahrazeny poměrem
diferencí. Korektní formulaci doplňuje vhodná počá-
teční podmínka (např. pro střední poledník). Je rozvi-
nuto zobrazení pro požadovaný průběh plošného zkres-
lení při současném propočtu dalších potřebných cha-
rakteristik. Zobrazení není dáno zobrazovacími rovni-
cemi, ale dostatečně hustou tabulkou souřadnic uzlo-
vých bodů pro kresbu obrazu poledníků a rovnoběžek
s hodnotami zkreslení. V literatuře jsou vypracovány
metody, jak případně z výsledných číselných hodnot
získat zobrazovací rovnice v analytickém (běžném) tva-
ru.

Byly shrnuty metody anamorfóz se zvláštním zřetelem
k vývoji v poslední době, kdy je téma koncipováno též
jako úloha matematické kartografie pro tzv. variava-
lentní zobrazení. Bylo ukázáno na význam obecných ře-
šení pro anamorfózy nepřímými metodami, zatímco
obecnost v matematické kartografii byla chápána hlav-
ně z hlediska možných optimalizací podle zkreslení.

Uvedená řešení jsou v literatuře rozpracována po-
drobně do číselných ukázek a nákresů. Je třeba je
ovšem pokládat pouze za příklady. Praktické aplikace
- včetně dalších možných řešení i teoretických - jsou
otevřeny.
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Skoněenie štandardizácie
geografických názvov
zo Základnej mapy
Slovenskej republiky 1:10 000

V súčasnosti sa už v odborných kruhoch nevedie disku-
sia, ktorá by spochybňovala funkciu názvoslovia ako
základnej zložky kartografického diela popri polohopi-
se a výškopise. Geografický názov jazykovými pro-
striedkami jednoznačne, stručne a jasne určuje, identifi-
kuje a individualizuje geografický objekt a tým umož-
ňuje a zľahčuje orientáciu v teréne, na mape a vóbec
spoločenskú komunikáciu. Kartografické dielo musí te-
da obsahovať skutočne používané názvy, aby bolo prak-
ticky používateľné. Súčasne musí v názvosloví rešpekto-
vať normy a zákonitosti .spisového jazyka, aby plnilo
i dokumentačnú i normatívnu funkciu.

2. Medzinárodná regulácia národnej štandardizácie
geografických názvov

S problematikou národnej štandardizácie a národných
zoznamov názvoslovia sa opakovane zaoberajú i konfe-
rencie Organizácie spojených národov o štandardizácii
geografických názvov (d'alej iba Konferencie OSN)
usporadúvané v 5-ročných intervaloch [1] a [2]. V odporú-
čaní č. 4 I. Konferencie OSN (d'alej iba č. 1/4) na základe
spoznania, že národná štandardizácia geografických ná-
zvov poskytuje ekonomický a praktický prínos jednotli-
vým národom a vychádzajúc z uvedomenia si toho, že ná-
rodná štandardizácia je zásadným predpokladom pre
medzinárodnú štandardizáciu, Konferencia OSN poža-
duje, aby boli príslušnými názvoslovnými autoritami zo-
hľadnené dohodnuté postupy štandardizácie geografic-
kého názvoslovia. Z veľkého množstva prijatých postu-
pov a zásad štandardizácie tu uvádzam iba malú časť. Pre
každý geografický objekt, ktorého názov má byť štandar-
dizovaný, sa odporúča určiť charakter objektu, jeho roz-
sah a polohu. Konferencia OSN d'alej odporučila, aby
každá národná názvoslovná autorita formulovala, prija-
la a zadefinovala hlavné principy svojej činnosti v tejto
oblasti. V principoch má okrem iného zohl'adniť pri roz-
hodovaní o návrhoch na štandardizáciu i faktor vyhnuti a
sa opakovaniu rovnakého názvu pre dva alebo viac geo-
grafických objektov, ako aj existencie viac ako jedného
názvu pre jeden geografický objekt. Podobne bola for-
mulovaná potreba vyhnúť sa neužitočným zmenám už
štandardizovaných názvov, stanoviť normu na používa-
nie skratiek v jednotlivých komponentoch geografických
názvov a na zaobchádzanie so zloženými (viacslovnými)
názvami. Národná názvoslovná autorita má dať primera-
nú publicitu týmto principom a postupom pri štandardi-
zácii, najma má spracovať a kontinuálne revidovať ná-
zvoslovné zoznamy všetkých svojich štandardizačných
geografických názvov. Každý názvoslovný zoznam ako
dodatok k štandardizovaným názvom má obsahovať mi-
nimálne také informácie, ktoré sú potrebné na lokalizá-
ciu a identifikáciu pomenovaného objektu, tj. druh geo-
grafického objektu, presný popis lokalizácie a rozsah ob-
jektu, vrátane bodového lokalizačného-identifikačné-

Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

ho vzťahu každého objektu, vzťah častí geografického
objektu k celému objektu, informáciu o jednotke admini-
stratívneho členenia, ak je potrebná a vzťah k mape, na
ktorej sa objekt nachádza. Ak národná názvoslovná au-
torita stanoví, že je to technicky a ekonomicky možné,
majú zoznamy obsahovať pri geografických názvoch aj
informácie ako gramatický rod a číslo, výslovnosť a také
d'alšie lingvistické informácie, ktoré móžu viesť k lepšie-
mu pochopeniu a používaniu štandardizovaných geogra-
fických názvov na národnej i medzinárodnej úrovni.
V odporúčaní č. 111/16 Konferencie OSN bola OSN za-
viazaná, aby neuznala nijaké zmeny geografických ná-
zvov predtým už štandardizovaných kompetentnou ná-
zvoslovnou autoritou, ktoré by boli urobené inými inšti-
túciami. V odporúčaní č. V/16 Konferencia OSN zazna-
menala značný nárast poznatkov a skúseností z oblasti
publikovania geografických názvov v ich národnej ofi-
ciálnej forme a odporučila pokračovať v spracovaní
aspoň základných zoznamov geografických názvov kaž-
dou členskou krajinou, ktoré sú potrebné vzhľadom na
to, že tvoria základňu pre medzinárodné používanie ge?-
grafických názvov. V odporúčaní č. V/17 Konferencla
OSN zaznamenala vývoj v oblasti počítačového spraco-
vania geografických názvov vrátane značného úsilia in-
vestovaného do rozvoja týchto metód a vyslovila predpo-
klad ich postupného narastajúceho využívania.

Problematikou národnej štandardizácie a otázkami
vydávania názvoslovných zoznamov v klasickej i elektro-
nickej podobe sa pravidelne zaoberajú Konferencie
OSN a samozrejme i periodické odborné podujatia niž-
šej hierarchickej štruktúry. Predmetné vzťahy, postupy
práce a dokumentácia výsledkov činnosti sú regulované
značným počtom odporúčaní Konferencií OSN, z kto-
rých navyše časť sa postupne spresňuje, resp. modifikuje
podľa dobového poznania rozvoja problematiky. Jed-
ným zo základných všeobecne uznaných principov je to,
že medzínárodná štandardizácia má vychádzať z národ-
nej štandardizácie. Tento princip bol opakovane Konfe-
renciami OSN potvrdený, napr. odporúčaním č. V/l3,
podľa ktorého sa má v publikáciách na mapách a v ostat-
ných dokumentoch dávať prednosť národným oficiál-
nym názvom pred exonymami. Nevyhnutným predpo-
kladom pre napíňanie cieľov Konferencií OSN je teda
v podmienkach každej členskej krajiny postupná realizá-
cia procesu štandardizácie názvov geografických objek-
tov z vlastného územia a primerané publikovanie výsled-
kov tohto procesu, aby mohli byť používané nielen vo
vlastnej krajine, ale i v zahraničí podľa odporúčaní Kon-
ferencií OSN v publicistike, odbornej literatúre, karto-
grafickej tvorbe i v prostriedkoch masmediálnej komuni-
kácie.

V priebehu rokov 1976 až 1981 bola uskutočnená reví-
zia názvoslovia Základnej mapy (ZM) 1:50 000 (doved-

1995/92



Geodetický a kartografický obzor
ročník 41183, 1995, číslo 5 93

na 133 mapových listov pokrývajúcich územie Sloven-
ska). V rámci revízie bolo zistené skutočné používanie
každého geografického názvu, ktorý je obsiahnutý
v ZM I :50 000, bol urobený buď jeho prípadný návrh
úpravy alebo bola potvrdená správnosť dovtedajšej po-
doby názvu na mape, a to v stave optimálnej podoby
zodpovedajúcej dobovej úrovni poznania. Pri úprave
názvoslovia ako podklad bolo použité názvoslovie ZM
vydanej v rokoch 1970 až 1972. O zistených podobách
a návrhoch úpravy urobených na úrovni okresných ná-
zvoslovných zborov konštituovaných pri vtedajších stre-
diskách geodézie (SG), rokovala ďalej sekcia geografic-
kého názvoslovia z územia Slovenska ako súčasť Ná-
zvoslovnej komisie (NK) pri vtedajšom Slovenskom
úrade geodézie a kartografie (SÚGK), a potom plénum
NK SÚGK. Ako výsledok kolektívneho úsilia pomerne
vel'kého počtu odborníkov, ktoré zaručuje primeranú
úroveň výsledku, bol návrh štandardizácie, ktorý pre-
dložilo plénum NK SŮGK, schválený predsedom
SÚGK. Súbor schválených štandardizovaných geogra-
fických názvov bol vydaný v podobe 4 publikácií "Geo-
grafické názvoslovie Základnej mapy ČSSR I :50 000
z územia Slovenskej socialistickej republiky" v edícii
Kartografické informácie. Publikácie boli postupne
zverejnené, a to v roku 1976 časť 1. Názvy neosídlených
geografických objektov, Východoslovenský kraj; v roku
1977 časť 1. Názvy neosídlených geografických objek-
tov, Stredoslovenský kraj; v roku 1979 časť 1. Názvy ne-
osidlených geografických objektov, Západoslovenský
kraj a v roku 1981 časť 2. Názvy sídelných geografic-
kých objektov. Dovedna obsahujú 4 publikácie štandar-
dizované podoby 18492 geografických názvov, ktoré sú
závazné pre všetkých používatel'ov geografického ná-
zvoslovia, najma pri kartografickom spracúvaní budú-
cích vydaní ZM I :50 000, pri tvorbe tematických máp
všetkých druhov (turistické mapy, automapy, mapy pre
hospodársku výstavbu a iné), ZM vačších mierok i máp
menších mierok (základných aj účelových). Štandardi-
zované podoby geografických názvov sa používajú aj
v odborných a populárnych publikáciach (turistických,
vlastivedných a i.) aj vo všetkých ostatných komunikač-
ných prostriedkoch.

Zoznamy názvoslovia obsahujú všetky názvy geogra-
fických objektov (vrch ov, dolin, sediel, honov, riek,
vodných nádrží, hrebeňov, jaskýň, jazier, kanál ov, os-
trovov, prameňov, rybníkov, svahov, samot, horární,
hospodárskych dvorov, hradov, majerov a i.), ktorých
názov sa v etape generalizácie obsahu ZM I :50 000 oci-
tol na mape s výnimkou názvov obcí, častí obcí, základ-
ných sídelných jednotiek a administratívnych obvodov
(kompetencia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- SR) a názvov orografických cel kov (štandardizované
podoby tejto kategórie názvov boli publikované osobit-
ne, pozri [3]).

Predmetom úpravy boli najma vecne nesprávne ná-
zvy, nepoužívané názvy, evidentné pravopisné a tlačové
chyby, nárečové a inojazyčné podoby názvov.

Po štandardizácii geografického názvoslovia zo ZM
1:50000 a jeho súbornom zverejnení pristúpil SÚGK,
od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR, k realizácii analogického, ale omnoho
rozsiahlejšieho projektu, a to k revízii geografického

názvoslovia zo ZM I: I O 000 z územia celého Slovenska.
Prvé vydanie ZM 1:10000 bolo skončené v roku 1986.
Územie Slovenska je pokryté 2790 mapovými listami
ZM I: IO 000. Geografické názvoslovie ZM I: IO 000,
podobne ako názvoslovie ZM 1:50000, v procese reví-
zie po zistení skutočne používanej podoby každého
geografického názvu v obci bol o podrobené v okres-
nom názvoslovnom zbore pri správe katastra katastrál-
neho úradu (do 1. 1. 1993 pri SG) v NK ÚGKK SR
(SÚGK) buď úprave dovtedajších podob názvov alebo
ich potvrdeniu a po prerokovaní v NK ÚGKK SR
(SÚGK) v podobe výsledného návrhu bolo postúpené
na schválenie-štandardizovanie navrhovaných podob
predsedovi ÚGKK SR. Podoby názvov už štandardizo-
vané v rámci ZM 1:50 000 boli rešpektované a prevzaté
aj pre ZM I: 10 000 a neboli už teda predmetom opako-
vaného štandardizačného procesu s výnimkou nepatr-
ného počtu geografických názvov, kde bola konštatova-
ná odovodnená potreba reštandardizácie. Tieto prípady
sú vo vydaných zoznamoch jednoznačne označené. Jed-
notkou spracovania bolo územie jedného okresu. Štan-
dardizované názvy z územia okresov boli postupne vy-
dávané v novej edícii Geografické názvoslovné zozna-
my OSN-ČSFR a od 1. 1. 1993 v edícii Geografické ná-
zvoslovné zoznamy OSN v nasledujúcom poradí: v ro-
ku 1983 Bratislava-vidiek; 1985 Trnava, Topol'čany;
1986 Žiar nad Hronom; 1987 Banská Bystrica; 1988 Po-
prad, Nitra; 1989 Stará I:ubovňa, Senica; 1990 Liptov-
ský Mikuláš, Košice-mesto a Košice-vidiek, Rožňava,
Vranov nad Topl'ou; 1991 Trenčín, Komárno, Vefký
Krtíš, Trebišov; 1992 Bardejov, Rimavská Sobota, Lu-
čenec, Prešov, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves;
1993 Galanta, Zvolen, Svidník, Humenné, Nové Zám-
ky, Michalovce, Levice; 1994 Dolný Kubín, Žilina, Po-
važská Bystrica, Čadca, Martin, Prievidza, a tiež po-
sledný zoznam celej edície Bratislava. Zoznamy sú
spracované a upravené v súlade s rezolúciou č. 114, časť
E, Konferencie OSN v Ženeve (Švajčiarsko, 1967)
a s rezolúciou Č. IIII2 Konferencie OSN v Aténach
(Grécko, 1977) ale aj s ďalšími rezolúciami (pozri [l]
a [2]). Funkcíu zdroja osobitných informácií potrebných
na hlbšie pochopenie prezentovanej problematiky a na
komplexnejšie využívanie uvedených informácií najma
pre zahraničných používatel'ov geografických názvov
(vydavatel'ov kartografických diel a i.) podl'a odporúča-
nia Č. 114 Konferencie OSN a ďalších odporúčaní plní
Toponymický návod vydaný v slovenčine aj v angličti-
ne (pozri [4] a [5]).

Dovedna publikácie - zoznamy geografických ná-
zvov obsahujú štandardizované podoby 68314 geogra-
fických názvov (z toho 16366 štandardizovaných už
v rámci ZM 1:50000, z nich 719 reštandardizovaných
geografických názvov a 15647 republikovaných, už
skor štandardizovaných názvov). V celoslovenskom
priemere pripadá 24,5 geografických názvov na I ma-
pový list ZM 1:10000, na I obec (2848 obcí) 24,0 geo-
grafických názvov, na I katastrálne územie (3520 kata-
strálnych území) 19,4 geografických názvov a na I km2

plošného obsahu Slovenska 1,4 geografického názvu na
úrovni ZM 1:10000.

Rozsah závaznosti a rozsah používania štandardizo-
vaných geografických názvov ZM I: IO 000 je rovnaký
ako i v kategórii geografických názvov ZM 1:50 000.
Štandardizované geografické názvy sa používajú pri
spracovaní aktualizovaného vydania ZM 1:10000, pri
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tvorbe tematických máp v mierke 1: 1O 000, pri tvorbe
základných i tematických máp vačších i menších mie-
rok, v literatúre cestovného ruchu, v turistickej literatú-
re i v d'alšej spoločenskej komunikácii. Ucelený súbor
názvov geografických objektov z mapového diela ZM
1:1O 000 ako kompletná homogénna nenahraditel'ná
báza údajov umožní realizovať rozmanité vedecké štú-
die v aplikovanej toponomastike.

Metodika úpravy geografických názvov ZM 1:10 000
v etape návrhu štandardizácie bola rovnaká ako v kate-
górii ZM 1:50 000. Samotný proces úpravy poskyto1 ne-
očakávane vel'ký počet podnetov teoretickej toponoma-
stike na vedecké skúmanie. Výsledky týchto riešení sú
štandardizačnou praxou netrpezlivo očakávané. V zo-
znamoch geografických názvov ZM 1: 1O 000 sú názvy
abecedne usporiadané podl'a obcí a každý názav má
uvedené druhové označenie pomenúvaného objektu
(cesta, dolina, jazero, kanál, les, 1úka, samota, vini-
ca, ... , podobne ako v kategórii ZM 1:50 000). Súradni-
ce geografických objektov uvádzané nie sú. V druhej
časti každého okresného zoznamu je abecedný zoznam
všetkých geografických názvov v okrese s indexom ob-
ce, na území ktorej sa názov geografického objektu na-
chádza. V oboch častiach zoznamov sú osobitne ozna-
čené i neštandardizované podoby geografických ná-
zvov, ktoré v rámci štandardizačného procesu boli
upravené.

V priebehu postupného spracovania zoznamov geo-
grafického názvoslovia po jednotlivých okresoch boli
na základe nového poznania vyplývajúceho z rozširujú-
cej sa pramennej bázy údajov, na základe rozšírenia te-
oretických poznatkov a na základe postupného up1at-
ňovania prijatých systémových riešení revidované už
štandardizované a vydané zoznamy názvov. Výsledky
tejto revízie, týkajúce sa dovedna 302 geografických ná-
zvov z predchádzajúcich zoznamov sú zverejnené v 7
čas tiach errát v zaznamoch A 7 Banská Bystrica, A 8
Poprad, A 20 Komárno, A 23 Bardejov, A 25 Lučenec,
A 29 Galanta a A 43 Bratislava.

Skončením projektu štandardizácie geografických ná-
ZWJV za ZM SR 1: 1O 000 a pub1ikovaním jeho výs1ed-
kov bola preukázaná kontinuita aktivít, ktorá sa začala
analogickým predchádzajúcim projektom na úrovni
ZM 1:50 000. Realizáciou projektu sa SR prih1ásila
k ciel'om, ako boli zadefinované Konferenciami OSN
o štandardizácii geografického názvos10via: fixovať je-
diný spósob písania názvu každého dotknutého geogra-
fického objektu na základe národnej štandardizácie.
Jednotné písanie štandardizovaných podób geografic-
kých názvov prináša úsporu, predchádza prípadným
omy10m a nedorozumeniam medzi používatel'mi týchto
názvov, zvyšuje výchovnú, kultúrnu a spoločenskú úro-
veň obyvatel'stva, skvalitňuje informačnú komunikáciu,
prispieva k zvýšeniu národnej reprezentácie a zvyšuje
medzinárodnú prestíž nášho štátu. Projektom bol a tiež
realizovaná zásada činnosti prijatá spomínanými Kon-
ferenciami OSN o štandardizácii geografického názvo-
slovia, aby štandardizácia bo1a osnovaná na výsledkoch
vedy vo vzťahu k jazykovým zákonitostiam a k technic-
kým prostriedkom tvorby toponymických údajov. Rea-
lizovaným projektom sme zároveň splnili viaceré odpo-
rúčania týchto Konferencií OSN smerované do spraco-

vania toponymických zoznamov, ktoré ponúkame od-
bornej verejnosti nielen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
V súvislosti s hodnoteným projektom treba skonštato-
vať, že iba v priebehu rea1izácie projektu sme pristupi1i
k plneniu čerstvého odporúčania Konferencie OSN,
a to budovať bázu údajov geografických názvov pro-
striedkami výpočtovej techniky a vydávať zoznamy
údajov z týchto báz údaj ov predovšetkým formou ofi-
ciá1nych národných gazeterov. Problematika transfor-
mácie k1asickej podoby zoznamov geografických ná-
zvov do podoby ovládatel'nej počítačom a umožňujúcej
robiť rozmanité výstupy podl'a požiadaviek používatel'a
je v súčasnosti predmetom spracúvania nadvazného
projektu. V tomto nadvaznom projekte bude zároveň
zabudované i doplnenie bázy údajov o súradnice geo-
grafických objektov. Tento projekt bude mať dve podo-
by výstupu: súhrnný zoznam štandardizovaných geo-
grafických názvov zo ZM 1: 1O 000 s vybranými kva1ifi-
kátormi názvov v klasickej podobe vydaného zoznamu,
a tiež v podobe bázy údajov geografických názvov na
elektronickom médiu - diskete. V úvodných fázach
spracúvania tohto projektu treba rozhodnúť o súradni-
covom systéme, v ktorom budú súradnice pomenova-
ných geografických objektov, resp. názvov, prezentova-
né, o charakteristike bodu alebo bodov, ktorý svojmi
súradnicami bude reprezentovať nebodový geografický
objekt, čiže objekt s líniovým alebo plošným charakte-
rom (ťažisko objektu, geometrický stred objektu, polo-
ha paty stredu/začiatku názvu na mape, začiatok/koni-
ec líniového objektu ?), o stupni podrobnosti vyjadrenia
súradníc tohto bodu a najma, či pójde o zoznam štan-
dardizovaných geografických názvov za ZM 1:10 000,
a1ebo tento zaznam bude podl'a dohodnutých zásad
rozšírený o súbor informácií viazaných na tento objekt.
Napr. ak vodný tok preteká cez viacero katastrálnych
území, ale jeho názav sa v ZM 1: 10 000 vyskytuje iba
na niektorých z týchto katastrálnych území, či bude bá-
za údajov o výskyte geografického názvu na ZM
1:1O 000 doplnená o výskyt geografického objektu vo
vzťahu k všetkým katastrá1nym územiam. Samozrejme,
že musí byť zadefinovaný výmenný formát údajov, kto-
ré na magnetickom médiu budú poskytnuté používate-
l'ovi, ako i používatel'ský softver na prehliadanie tejto
bázy údajov. Pri tvorbe tohto projektu a najma pri roz-
hodovaní o prípadnom rozšírení zoznamu budú zo-
hl'adňované aspekty využívania tejto bázy údajov, a tiež
otázky ekonomické.

LlTERATÚRA:
[I] HORŇANSKÝ, 1.: Medzinárodná štandardizácia geogra-

fického názvoslovia. Kultúra slova, 24, 1990, č. 10,
s.335-339.

[2] HORŇANSKÝ, 1.: Šiesta konferencia OSN o štandardizá-
cii geografických názvov. Geodetický a kartografický ob-
zor, 39 (81), 1993, č. 2, s. 40-41.

[3] Názvy vrch ov a dolín Slovenskej socialistickej republiky.
[Geografické názvoslovné zoznamy OSN -ČSSR.] Bratisla-
va, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1987, s. 7-14.

[4] Toponymický návod na používanie geografických názvov
z územia Československej socialistickei republiky. [Geo-
grafické názvoslovné zoznamy OSN-CSSR.] Bratislava,
Slovenský úrad geodézie a kartografie 1987.

[5] Toponymický návod pre vydavatel'ov kartografických
a iných giel [Geografické názvoslovné zoznamy OSN.] Bra-
tislava, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky 1993.

Do redakcie došlo: 17. I. 1995
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Ooc. Ing. Pavel Hánek, CSC.,
katedra speciální geodézie

Stavební fakulty fVUT v Praze

Podrobnou a téměř úplnou biografií a bibliografií vý-
znamného rakouského geodeta a pedagoga Prof. Dr.
Eduarda Doležala je především obsáhlá úvodní část

K. Lega ve sborníku [3], ze které vychází tento článek
a který byl vydán ještě za života jubilanta. Předcházel
mu obdobný sborník [1] a v české odborné literatuře
pak článek [2].

Eduard Doležal pocházel z Heřmanic, předměstí
Moravských Budějovic, ve kterých byl jeho rod značně
rozšiřen a spřízněn. Podle zpovědního seznamu se na-
rodil 2.3. 1862 v domě č. 144 (nyní č. 425; památka
E. D. neni připomenuta) v Blahoslavově ulici. Byl
prvním z dětí heřmanického rodáka Františka Doleža-
la, faktora vídeňské textilky, a Eleonory, rozené Kova-
říkové z Police, pocházející (podle [3]) z jazykově smíše-
ného manželství. Z početných sourozenců přežili pouze
Anna (* 1865) a Anton (* 1866).

V městské dvoujazyčné škole se nadaný Eduard po-
prvé setkal s geodézií zásluhou řídícího učitele Javurka,
který výuku geometríe doplňoval ukázkami tzv. praktic-
ké geometrie v terénu.

Rodiče byli nepříliš majetní, snad i proto, že "otec
pro svou dobrotu a důvěru v poctivost spoluobčanů byl

připraven o celý majetek". Rodina se v místě třikrát stě-
hovala, otec se stal hostinským, ale roku 1876 z exis-
tenčních důvodů přesídlila do Vídně. Hlavní město vel-
ké říše se pro Eduarda Doležala stalo "novou, vyvole-
nou vlastí", když předtím z finančních důvodů nemohl
nastoupit do semináře v Dolních Rakousích. Do svého
rodiště se však často vracel k příbuzným i za kamarády
ze školy (zejména pozdějším starostou E. Blažkem
a Ing. A. Ostrčilem). Roku 1927 věnoval své dosavadní
publikace moravskobudějovickému muzeu. (Podrob-
nosti z tohoto období života E. D. jsou uvedeny v [4]:
pánům Ing. J. Nekulovi a E. Jenerálovi upřímně děkuji
za ochotnou pomoc.)

Velmi skromný a nadaný, pracovitý a cílevědomý
Eduard Doležal ukončil ve Vídni v roce 1879 s vynikají-
cím prospěchem nižší reálku. Po zvážení možnosti na-
stoupit jako kreslič do Vojenského zeměpisného ústavu
(VZÚ), který tehdy prováděl tzv. III. vojenské mapová-
ní, se rozhodl pro studium na učitelském ústavu pro zá-
kladní školy, ale po roce přestoupil na vyšší reálku, kde
roku 1884 maturoval s vyznamenáním; na studiích si
vypomáhal kondicemi. Protože se chtěl stát středoškol-
ským učitelem s aprobací matematika, deskriptíva a fy-
zika, zapsal si tyto discipliny spolu s astronomií a me-
teorologií na univerzitě nebo technice; později přibyla
i pedagogika, vyšší geodézie, stavební mechanika. Tak
se seznámil s profesorem praktické geometrie A. Schel-
lem, se kterým ho pak po léta pojilo osobní i odborné
přátelství. (Např. roku 1909 vídeňská firma Rost vyrá-
běla podle jejich společného návrhu fotogrammetrický
přístroj - tzv. Photo-Transformator.) Podle dobových
svědectví F. Doležal disponoval mimořádnou schop-
ností syntézy teorie a praxe. Během studií, která ukončil
v roce 1889, stačil absolvovat kurs pro učitele tělový-
chovy a krátce tento předmět vyučovat (zabýval se jím
a publikoval v tomto oboru ještě po řadu následujících
let), a stát se asistentem na cvičeních prof. A. Schella.

V roce 1889 byl jmenován profesorem matematiky,
fyziky, deskriptivní a praktické geometrie na nově zalo-
žené průmyslové škole pro vzdělávání katastrálních,
lesních a stavebních techniků v bosenském Sarajevu,
kterých byl citelný nedostatek. (Poznámka: Bosna
a Hercegovina byly od 15. stol. tureckým pašalíkem. Po
protitureckém povstání bylo toto území obsazeno roku
1878 rakousko-uherskou armádou, ale formálně až do
anexe roku 1908 zůstalo částí osmanské říše. Katastrál-
ní mapování zahájil roku 1880 vídeňský VZÚ. Pro čte-
náře bude možná zajímavá skutečnost [5], že ještě roku
1913 ze 153 techniků bosenského katastru bylo 15 %
Němců, 26 % Srbochorvatů a plných 43 % Čechů; Slo-
vák byl!.) Eduard Doležal, který měl ve svém prvním
místě plnou volnost, využil příležitosti. Výuku připravil
velmi pečlivě (dokonce se během prázdnin naučil srbo-
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chorvatsky) s logickým řazením probírané látky tak
promyšleně, že systém pedagogické návaznosti předná-
šek, cvičení a závěrečných cvičení (výuk v terénu) využí-
val i ve své další učitelské kariéře a do určité míry jím
ovlivnil výuku v celé monarchii. Publikacemi ve Zprá-
vách Jihoslovanské akademie věd v Záhřebu zahájil
svou obsáhlou publikační činnost. Záhy se seznámil
s nově vznikajícím oborem - fotogrammetrií a praktic-
ky ji ověřoval. Navrhl např. (z finančních důvodů nere-
alizovanou) konstrukci fototeodolitu s vodorovně umís-
těnou fotografickou deskou. (Pozn.: První přednášky
z fotogrammetrie v monarchii zavedl roku 1889 prof.
F. Steiner na německé technice v Praze v rámci pozem-
ního stavitelství.)

V lednu roku 1896 nastoupil na vídeňské Vysoké
technické škole k prof. A. Schellovi jako konstruktér, tj.
v podstatě asistent přístrojových cvičení. Přednášel
však i fotogrammetrii a přes velké pracovní zatížení stu-
doval a spolupracoval s předními odborníky a instituce-
mi praxe (Scheimpf1ug, Pichler, VZÚ). Roku 1897 od-
mítl nabízenou docenturu na Báňské akademii v Příbra-
mi, protože zatím nesplnil všechny úkoly na stávajícím
pracovišti, o rok později odmítl nabídku profesury des-
kriptivní geometrie na vídeňské technice, protože se pro
tento obor necítil plně kompetentní, a roku 1899 nepři-
jal vysokou funkci ve VZÚ, protože toužil po dráze pe-
dagogické.

V prosinci téhož roku byl jmenován profesorem
deskriptivní a praktické geometrie na Báňské akade-
mii v Leobenu, vedl i nepovinné přednášky z foto-
grammetrie. Rychle pronikl do specifiky oboru; roku
1906 vyráběl Rost jeho úpravu Csetiho důlního nive-
lačního přístroje. Podnikal studijní cesty do Belgie,
Francie, Německa, aby se seznámil se stavem země-
měřického oboru i způsoby výuky. Zásadním způso-
bem přepracoval a rozšířil starší Stampferovu učebnici
nivelace a zejména učebnici Handbuch der Niederen
Geodiisie prof. F. Hartnera a připravil její 9.-11. vy-
dání v letech 1904, 1909 a 1921 pod autorským ozna-
čením Hartner - Doležal. Tato kniha, považovaná za
vrchol rakouské geodézie, ho proslavila v odborných
evropských kruzích. Velmi aktivně se zasazovalo re-
formu studia, systém dalšího vzdělávání atd. ·Jeho zá-
sluhou byla roku 1902 zřízena v Leobenu samostatná
katedra důlního měřictví.

Roku 1905 byl povolán za nemocného prof. A. Schel-
la a s jeho doporučením do Vídně na místo vedoucího
jedné z nejstarších kateder, na které dříve působil i zná-
mý geodet Stampfer. Prof. Eduard Doležal byl v té do-
bě již významným vědcem a pedagogem a neúnavně
pokračoval ve své činnosti. Stal se poradcem minister-
stva kultu a vyučování. Od roku 1906 se zasazoval
o rozšíření zeměměřického studia na tříleté (stalo se tak
až ve školním roce 1924/5, pro důlní měřiče o 5 let dří-
ve) s perspektivou čtyřletého studia s II. státní zkouš-
kou a právem doktorským. Zejména tuto činnost ocenil
ve svém článku [2] prof. J. Petřík. Mezi studenty obou
vysokých škol byl pro svou laskavost a přes určitou ná-
ročnost velmi oblíben, jeho přednášky byly vyhledává-
ny; posluchači ho nazývali otcem chudých studentů.
Pro své bohaté znalosti, diplomatický takt a jednoznač-
nost jednání byl uznáván též svými kolegy. Roku
1907/8 byl zvolen děkanem Stavební fakulty a o rok
později rektorem. V roce 1911 zřídil při katedře geodé-
zie ústav fotogrammetrie a byl mu udělen titul dvorního

rady. Znalosti geodézie považoval za užitečné a potřeb-
né pro specialisty jiných, třeba univerzitních oborů, na-
př. pro archeology, geology, geografy. Proto se 1921
habilitoval na Filosofické fakultě univerzity, ale pro
malý zájem o několik let později na soukromou docen-
turu rezignoval.

3.5. 1907 byl zvolen na řadu let předsedou nově zalo-
žené Rakouské fotogrammetrické společnosti, která by-
la první svého zaměření ve světovém měřítku. To odrá-
želo tehdejší vysokou úroveň mladého vědního oboru
v habsburské monarchii, ke které prof. E. Doležal pod-
statně přispěl. Jeho přičiněním vycházel čtyřjazyčný
spolkový časopis Internationa/es Archiv fur Photogram-
metrie, který redigoval až do roku 1923. Byl čestným
předsedou Mezinárodní fotogrammetrické společnosti,
založené pod vlivem rakouské společnosti 4. 6. 1910; je-
jí I. kongres se konal v září 1913 ve Vídni. Aktivně se
podílel na organizaci měřické služby v monarchii i re-
publice, byl dlouholetým redaktorem Osterreichische
Zeitschrift fur Vermessungswesen, funkcionářem spolku
rakouských zeměměřičů (předsedou poprvé
1907-1911, čestným členem zvolen v Praze 1913), v ob-
dobí 1913-1937 členem a prezidentem Rakouské ko-
mise stupňových měření. Byl aktivně činný v řadě dal-
ších korporací, v omezené míře i po roce 1930, kdy ne-
mocný odešel do výslužby a přesídlil do Badenu. (Ná-
stupci na rozdělené katedře se stali prof. Dokulil a prof.
H. Rohrer.)

Jeho zásluhy byly odměněny 4 státními vyznamená-
ními, stal se čestným předsedou 6 a čestným členem 13
vědeckých společností (Čs. fotogrammetrické společ-
nosti od 1932) a 5 studentských spolků. Byl členem 3
akademií věd, čestný doktorát mu udělily 4 vysoké ško-
ly (1926 německá technika v Brně).

Rozsáhlý a imponující je jen pouhý výčet jeho publi-
kační a přednáškové činnosti, který je důkazem jeho
odbornosti i píle. Je autorem 6 knih, vydaných v 13 vy-
dáních, téměř 150 vědeckých a odborných článků, zhru-
ba 50 prací zaměřených k organizaci výuky a měřické
služby, 57 životopisných článků a nekrologů, 361 recen-
ze odborných publikací, to vše na stránkách zhruba 20
periodik. Přednesl 32 zásadních přednášek, týkajících
se 6 vědních oborů, a velké množství dalších v různých
společnostech. Většina prací tohoto výčtu pochází z do-
by před rokem 1922, poslední práce je datována rokem
1948.

Moravský rodák, geodet a učitel světového jména,
profesor Eduard Doležal zemřel 7. 7.1955 v Badenu,je-
hož byl čestným občanem. Fotografie, převzatá z [3], by-
la pořízena 1932.

[I] Festschrift Eduard Doležal. Sonderoffentlichung I der Os-
terreichischen Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Vídeň
1932, nové vydání 1948.

[2] Petřík, J.: Eduard Doležal. Zeměměřičský věstník, 20,
1932, č. 5, s. 77.

[3] Lego, K.: Festschrift Eduard Doležal zum nel}nzigsten Ge-
burtstage. Sonderveroffentlichung 14 der OZfV. Vídeň
1952.

[4] Sdělení E. Jenerála v dopise starosty Ing. J. Nekuly
z 13.7.1994 P. Hánkovi.

[5] Zeměměřičský věstník I, 1913, Č. 2, s. 32
Do redakce došlo: 12.1. 1995
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Vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
k zákonu o zeměměřictví

Ing. Miloslav Míiller,
Ceský úřad zeměměřický a katastrální

1. Úvod

Předsc;da Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále
jen "Vřad") podepsal dne I. února 1995 vyhlášku, kterou se
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a do-
plnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále
jen "zákon"). Vyhláška nabude účinnosti dnem vyhlášení ve
Sbírce zákonů Ceské republiky.
Tímto dnem byl ukončen legíslativní proces přípravy další-

ho významného právního předpisu. Vyhláška ovlivní odbor-
nou působnost příslušných orgánů státní správy, územni sa-
mosprávy a profesních fyzických a právnických osob na úseku
nejen zeměměřictví, ale i katastru nemovitostí České republi-
ky. .
Vyhláška navazuje na Vřadem připravované nařízení vlády

České republiky, které podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona
stanoví geodetické referenční systémy a státní mapová díla zá-
vazná na území našeho státu.

2. Legislativní příprava vyhlášky

Příprava vyhlášky probíhala souběžně s legislativní přípravou
návrhu zákona. Pracovní znění vyhlášky bylo předloženo
k vnitro resortnímu připomínkovému řízení, profesním zájmo-
vým sdružením a vybraným podnikatelským osobám již měsíc
poté, kdy vláda České republiky schválila návrh zákona. Pra-
covní návrh vyhlášky byl v rámci tohoto připomínkového říze-
ní doplněn a upřesněn z hlediska potřeb zajistit účinnou prak-
tickou realizaci ustanovení vyhlášky. Dále jeho znění bylo
značně korigováno a zevšeobecněno v ustanoveních, taxativně
vym.ezujících základní a tematická státní mapová díla vydáva-
ná Vřadem, včetně podrobné úpravy jejich mapového obsahu.
Důvod, proč k tomuto kroku v obsahu vyhlášky došlo byl ten,
že citované nařízení vlády je vyšší právní předpis a v případě
dřívější účinnosti vyhlášky, nemohou její ustanovení předurčo-
vat přijetí nařízení vládou České republiky.
V zájmu dát zainteresovaným osobám na připomínkovém ří-

zení co nejffiirší prostor vyjádřit se k návrhu upraveného znění
vyhlášky, Vřad jim opětovně toto znění předloží! ke stanovis-
ku v rámci připomínkového řízení u ústředních orgánů státní
správy a vysokých škol. Na základě stanovisek připomínkují-
cích míst byly v návrhu vyhlášky provedeny tyto nejpodstat-
nější změny:
I. na základě stanoviska
a) Ministerstva dopravy doplněno ustanoveni o vracení
úplaty za poskytnuté údaje o geodetickém bodu, které ne-
lze využít pro výkon zeměměřických činností z důvodu
zničení měřické značky,

b) Ministerstva hospodářství provedeny úpravy, týkající se
vazby vyhlášky na stavebm zákon a odborné terminolo-
gie,

c) Ministerstva obrany zevšeobecněna ustanovení o druzích
státních mapových děl,

d) Ministerstva průmyslu a obchodu konkrétněji vymezeny
neurčité pojmy o potřebách údržby bodového pole,

e) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpřesněno
vymezované vysokoškolské vzdělání zeměměřického smě-
ru,

f) Ministerstva spravedlnosti vypuštěna ustanovení, která by
bylo možné považovat za výklad autorského zákona
č. 35/1965 Sb., •

2. ze společného jednání zástupců Vřadu, Ministerstva dopra-
vy, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického a profesních zájmových sdružení vzešlo závě-
rečné znění ustanovení o zeměměřických činnostech ve vý-
stavbě a o náležitostech geodetické části dokumentace sku-

tečného provedení stavby využívané pro vedení státních ma-
pových děl.
Některým požadavkům na úpravu návrhu vyhlášky nebylo

možné vyhovět. Například, aby podrobněji upravila pro potře-
bu vybraných orgánů státní správy bezúplatné po~kytování
4dajů o geodetických bodech a,státní mapová díla vydávaná
Vřadem. K této úpravě nemá Vřad zmocnění, navíc přísluší
Ministerstvu financí. Dále, aby vyhláška komplexně upraví!a
technické požadavky na všechny druhy bodových Qoli (po-
drobné polohové bodové pole upraveno vyhláškou Vřadu č.
126/1993 Sb.). Tento požadavek je sice logický a má svůj prak-
tický význam, ale zasahuje do vyhlášky č. 126/1993 Sb., v ta-
kovém rozsahu, který vyžaduje její rozsáhlejší novelu. Vyhláše-
ní této novely současně s vyhláškou k zákonu by zapříčinilo
nepřiměřené oddálení jejich účinnosti a mělo by negativní dů-
sledky na časové zvládnutí výměny dříve vydaných oprávnění
k ověřování výsledků zeměměřických činností. Vydání jedno-
ho právního kodexu pro výkon zeměměřických činností, včet-
ně potřeb katastru nemovitostí, si vyžádá významné změny
v příslušných zákonecp. Tyto změny budou zřejmě sledovat
i nové koncepční cíle Vřadu, z nichž některé již byly zveřejně-
ny.
Úřad se rovněž zabýval, v rámci vyhodnocení stanovisek

k návrhu vyhlášky, problematikou detailního vymezení země-
měřického vzdělání pro udělení úředního oprávnění k ověřo-
vání výsledků zeměměřických činností využívaných ve veřej-
ném zájmu a pro udělení živnostenského oprávnění. Hlubší
analýzu si vyžádalo srovnání studijního oboru "geodézie a kar-
tografie" s oborem "důlní měřictví" Vysoké školy báňské v Os-
travě. Bez ohledu na to, že studium "důlního měřictví" bylo
vázáno na činnosti podrobené hornímu zákonu č. 44/1988 Sb.,
posoudilo České vysoké učení technické v Praze učební plány
studijníhg oboru "důlní měřictví". Ve svém stanovisku sdělilo
našemu Vřadu, že tento studijni obor není plně kompatibilní
s výukou "geodézie a kartografie". Návrh vyhlášky z tohoto
důvodu nezařazuje studijní obor "důlní měřictví" mezi studij-
ní obory vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru.
Návrh vyhlášky byl dále projednán v Komisi pro správní

Qrávo a v Komisi pro finanční právo Legislativní rady vlády
Ceské republiky. Na základě jejich stanovisek byl v ustanove-
ních vyhlášky o správě bodových polí a státních mapových děl
odstraněn určitý dualismus se zněním zákona o zeměměřic-
kých a katastrálních orgánech.
Z výsledků připomínkového řízení lze vyvodit, že nejsou zá-

sadnější názorové rozdíly na řešení problematiky náležitostí
výkonu zeměměřických činností upravovaných vyhláškou. Dá-
le, že neobsahuje taková ustanovení, která by neumožňovala
plynulý přechod činností upravených dřívějšími právními
předpisy na nový právní stav.

3. Obsah návrhu vyhlášky

Návrh vyhlášky je mimo úvodní ustanovení uspořádán do pěti
oddílů, jejichž obsah je vymezen ustanovením § 20 odst. I zá-
kona č. 200/1994 Sb. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha,
v níž je uvedeno rozdělení a technické požadavky na body bo-
dového pole, výčet norem upravujících výkon zeměměřických
činností ve výstavbě a rozměr a vzor razítka k ověřováni vý-
sledků zeměměřických činností.
Úvodní ustanovení vymezuje předmět úpravy a součas-

ně objasňuje základní odborné pojmy použité v textu vyhláš-
ky, jako je "geodetický bod", "geodetické údaje", "báze dat
bodového pole".
Oddíl první vymezuje předmět a obsah správy bodových

polí. Obsah této správy je vymezen taxativním výčtem činností,
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které jsou svěřeny do působnosti přislušným orgánům země-
měřictví a katastru podle zákona Č. 359/1992 Sb. Jedná se
o Zeměměřický úřad vykonávajicí správu základního bodové-
ho pole a jím určených bodů podrobného tíhového bodového
pole. Dále o Katastrální úřad Brno-město, v Českých Budějo-
vicích, v Liberci, v Opavě, v Pardubicích, Plzeň-město a Praha-
východ vykonávající správu bodů podrobného výškového bo-
dového pole v územním rozsahu stanoveném podle opatření
předsedy Uřadu. Správa podrobného polohového bodového
pole je v návrhu vyhlášky uvedena s využitím odkazu na po-
drobnější úpravu ve vyhlášce Č. 126/1993 Sb. Toto zjednoduše-
né znění je uvedeno proto, aby byla dosažena úplnost věcného
výčtu správy bodového pole a snazší orientace veřejnosti na
navazující zvláštní předpis při uplatňování, zejména při před-
kládání písemných žádostí o přemístění nebo oznamování
o poškození nebo zničení geodetického bodu. Taxativní výčet
činností správy bodového pole odpovídá povinnostem stano-
veným pro správu bodového pole, mezi něž príoritně náleží
bodová pole průběžně udržovat, systematicky doplňovat nebo
obnovovat a o nich poskytovat veřejnosti údaje využívané pro
mezinárodní a vědecké účely, pro potřebu tvorby a vedení stát-
ních mapových děl, lokalizaci vlastnických práv k pozemkům,
pro investiční výstavbu apod.
V dalších samostatných paragrafech návrhu vyhlášky jsou

podrobněji upraveny tyto rozhodující činnosti výše uvedené
správy bodových polí, které mají vztah na veřejnost.
Jednoznačně jsou vymezeny technické podmínky umisťová-

ní značek na nemovitostech, včetně obrazového znázornění
v příloze k vyhlášce, které je významné z hlediska jejich zřizo-
vání na základě správního řízení nebo jednání umístění značky
s vlastníkem nemovitosti a při uplatňování práva na přiměře-
nou náhradu za omezení obvyklého užívání nemovitosti (§ 8
a § 10 odst. 3 zákona). Postup při správním řízení o umístění
značky se 'předpokládá upravit vnitřním předpisem orgánů ze-
měměřictví a katastru.
Podrobněji je stanoven způsob a forma poskytování údajů

o bodech bodového pole. Veřejnosti bude umožněno získat
bezplatně informace z geodetických údajů o jednotlivých bo-
dech nahlédnutím do dokumentovaných operátů za podmínek
stanovených vyhláškou. Na písemnou žádost bude možné po-
žádat o vyhotovení výpisů nebo kopií jednotlivých údajů nebo
hromadných výstupů z údajů bodových polí za úplatu, při-
čemž dochází k jednoznačnému vymezení pojmu hromadné
výstupy. Neoprávněné další předávání nebo šíření poskytnu-
tých údajů o bodech je porušením pořádku na úseku zeměmě-
řictví. Proto při poskytnutí údajů orgánem zeměměřictví a ka-
tastru se stanovuje povínnost upozornít odběratele na možnost
přestupku. Negativně je vymezována odpovědnost orgánů ze-
měměřictví a katastru za věrohodnost poskytnutých údajů
o bodech. Toto ustanovení ve svém důsledku směřuje k povin-
nosti osob, vykonávajících zeměměřické činnosti, přesvědčit se
podle poskytnutých údajů o tom, zda poloha a výška bodu se
nezměnily. Zvláštním ustanovením jsou řešeny případy, kdy za
úplatu jsou poskytnuty údaje o bodu, které z důvodů zničeni
nebo přemístění bodu nelze využít. Administrativně náročné
vracení této úplaty je řešeno formou snížení úplaty při dalším
poskytování údajů.
Zákon ukládá osobám vykonávajícím zeměměřické činnosti

povinnost oznamovat změny a zjištěné závady v geodetických
údajích. Dále ukládá vlastníkům a oprávněným uživatelům ne-
movitostí povinnost oznamovat správci značky její poškození
nebo zničení. Aby oznamovací povinnost měla žádoucí efekt,
jsou v návrhu vyhlášky stanoveny náležitosti tohoto oznámení.
Oznámení bude možné učinit u místně příslušného katastrální-
ho úřadu, i když není správcem značky. Vnitřními předpisy or-
gánů zeměměřictví a katastru bude podrobněji upraven postup
při předávání tohoto oznámení správci značky. V případě, že
správce značky zjistí osobu, která způsobila poškození nebo
zničení značky, budou náklady spojené s její obnovou přede-
psány této osobě k úhradě.
Je upraven obsah oznámení, na základě kterého Zeměměřic-

ký úřad zahájí správní řízení o přemístění a odstranění značky
nebo učinění jiného opatření. U oznámení jsou demonstrativ-
ně uvedeny náležitosti. V případě, že žadateli nebo oznamova-
teli nejsou některé údaje o bodu známé, otgán zeměměřictví
a katastru je v rámci správního řízení došetří. Lze očekávat, že
značky budou přemísťovány jen ve výjimečných případech,
kdy z projektové dokumentace staveb vyplývá, že značka bude
překázet výstavbě.
Odd í I dr u h Ý stanovuje předmět správy státních mapo-

vých děl a její obsah, který je taxativně vymezen i pro tvorbu

základní báze geografických dat České republiky. Obsahem
správy, jak je uvedeno v odůvodnění návrhu vyhlášky, není
činnost orgánů zeměměřictví a katastru spojená s distribucí
prodejních výtísků a ~opií. Seznam správců státních mapo-
vých děl vydávaných Uřadem bude uveřejněn ve Zpravodaji
Uřadu. Dále jsou blíže stanoveny údaje poskytované z doku-
mentačních fondů státních mapových děl.
V dalších samostatných paragrafech vyhlášky jsou podrob-

něji upraveny rozhodující podmínky užití státních mapových
děl a postup při standardizaci geografického názvosloví, které
mají vztah k veřejnosti.
V návaznosti na zákon a autorský zákon je vymezena forma

poskytování státních mapových děl k užití. Svolení k užití se
uděluje písemnou. smlouvou, jejíž obsah podrobněji vymezují
pravidla vydaná Uřadem dne I. června 1994 čj. 2530/1994-22.
Právní úprava se nevztahuje na prodejní výtisky nebo kopie
mapových podkladů, pokud nebudou fotografovány, kopíro-
vány, přetiskovány, digitalizovány či užity pro tvůrčí zpracová-
ní nového kartografického díla a jeho obchodní šíření.
Ochrana státního mapového díla podle autorského zákona

je podrobněji upravena zněním ochranné doložky, která musí
být uvedena na kartografickém díle, vytvořeném s užítím stát-
ního mapového díla. Negativně je vymezen případ, kdy tato
ochranná doložka se na kartografickém díle neuvádí. Jedná se
o tvůrčí zpracování nového kartografického díla vytvořeného
s užitím státního mapového díla, přičemž odůvodnění k návr-
hu vyhlášky tento pojem vysvětluje tak, že jde o nové původní
autorské dílo zpracované v odlišném grafickém vyjádření
předmětů obsahu než jaký používá poskytnutý mapový pod-
klad státního mapového díla.
Podrobná úprava postupu při standardizaci geografického

názvosloví vymezuje geografické objekty a náležitosti návrhu
na jejich standardizaci, subjekt, kterému se návrh předkládá,
a zásady standardizace podle pravidel spisovné če.štiny. Uve-
deným subjektem se rozumí Názvoslovná komise Uřadu, jejíž
organizační záležitosti zajišťuje sekretariát, který je součástí
Zeměměřického úřadu. Podrobnosti o působnosti této komise
a sekretariátu budou pro potřeby informovanosti veřejnosti
uveřejněny ve Zpravodaji Uřadu. Dále je v návrhu vyhlášky
uvedena forma uveřejňování standardizovaného názvosloví
pro potřeby vydavatelů kartografických děl.
O d dí I tře tí taxativně stanovuje výsledky zeměměřických

činností, které jsou využívány ve veřejném zájmu orgány státní
správy a územní samosprávy a které musí být ověřeny fyzickou
osobou s uděleným úředním oprávněním. Tento výčet je po-
třebný pro jednoznačné vymezení práv a povinností fyzické
osoby s úředním oprávněním podle § 16 zákona, popřípadě
pro kontrolu orgánem zeměměřictví a katastru, zda výsledek
zeměměřických činností ověřila k tomu oprávněná osoba.
Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě jsou přitom

uspořádány podle toho, zda výkon zeměměřických činností
souvisí se zajištěním přípravy, projektování, provádění nebo
dokumentaci a provozu staveb. V jejich taxativním výčtu podle
uvedených etap výstavby jsou zohledněny i povinnosti, vyplý-
vající například ze zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu a o lesích.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 6 odst. 3 zákona zavazuje

vlastníka stavby, která tvoří polohopisný obsah státních mapo-
vých děl, předložit na vyzvání orgánům zeměměřictví a kata-
stru geodetickou část dokumentace skutečného provedení
stavby, jsou podrobněji stanoveny náležitosti této dokumenta-
ce. Přitom se přihlíží i k zvláštním druhům staveb vedených
v kat astru nemovitostí, včetně přesnosti měření. Obdobné ná-
ležitosti jsou stanoveny i pro dokumentaci staveb, kterou bu-
dou podle potřeby využívat orgány zeměměřictví a katastru
k vedení jiných základních státních mapových děl nebo která
je určena ke kolaudačnímu řízení.

Oddíl čtvrtý stanovuje náležitosti žádosti o udělení
a o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků ze-
měměřických činností.
Písemná žádost má mimo jiné obsahovat základní údaje

prokazující občanství České republiky, tj. o čísle občanského
průkazu a kým byl vydán. V případě, má-li žadatel trvalý po-
byt mimo území Ceské republiky, půjde o číslo cestovního pa-
su s údajem kým byl vydán. K písemné žádosti bude potřebné
přiložit výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců, podle kte-
rého bude ověřována bezúhonnost. Dále opis (kopie) dokladu
o ukončeném vysokoškolském vzdělání zeměměřického směru
s ověřením podle zvláštních zákonů Č. 41/1993 Sb., nebo
Č. 358/1992 Sb., které zaručí věrohodnost plnění zákonné pod-
mínky, a doklad o odborné praxi.
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Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru je vymezeno
podle studijního oboru vysokých škol technického směru, kde
je studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením
diplomu inženýr. V současné době jde o studijní obor "geodé-
zie a kartografie" na Českém vysokém učení technickém v Pra-
ze, Vysokém učení technickém v Brně a Vojenské akademii
v Brně a o studijní obor "inženýrská geodézie" na Vysoké ško-
le báňské v Ostravě. Dále návrh vyhlášky vymezuje všechny
další studijní obory, které byly zavedeny u právních předchůd-
ců současných fakult uvedených vysokých škol a které jsou
rovnocenné s citovanými studijními obory. Diplomy, popřípa-
dě jiné doklady o vysokoškolském studiu vystavené zahranični
vysokou školou platí pouze tehdy, jsou-li výslovně uznány
(nostrifikovány) podle zákona o vysokých školách č. 172/1990
Sb., a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Č. 476/1990 Sb. Diplomy o vysokoškolském studiu ve stanove-
ných oborech vystavené příslušnými školami Slovenské repub-
liky se považují za rovnocenné podle sdělení Ministerstva za-
hraničních věcí Č. 148/1993 Sb., a nostrifikační doložku nevy-
žadují.

Vzhledem k tomu, že při legislativní přípravě zákona bylo
upuštěno od zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro udě-
lení úředního oprávnění, věnuje návrh vyhlášky zvláštní po-
zornost podrobnější úpravě plnění stanovených podmínek
odborné praxe. K žádosti má být připojeno potvrzení o od-
borné praxi žadatele vystavené úředně oprávněným zeměmě-
řickým inženýrem, pod jehož vedením žadatel ve stanovené
době získal odborné znalosti a zkušenosti pro samostatný vý-
kon příslušných zeměměřických činností a pro ověřování je-
jich výsledků; při splnění odborné praxe nemůže úředně
oprávněný zememěřický inženýr žadateli odmítnout vydání
tohoto potvrzení. Součástí tohoto dokladu má být přehled
výsledků zeměměřických činností, vykonaných žadatelem ve
stanovené době pro odbornou praxi, které ověřil úředně
oprávněný zeměměřický inženýr vydávající žadateli potvrzení
o odborné praxi. Zvláštním ustanovením jsou řešeny specific-
ké případy změny osoby úředně oprávněného zeměměřické-
ho inženýra v průběhu stanovené délky odborné praxe a kdy
je možné nahradit doklad o odborné praxi čestným prohláše-
ním žadatele.

Za odbornou praxi se považuje nejen výkon zeměměřických
činností podnikatelského charakteru, ale i činnosti při vedení
katastru nemovitostí a jeho kontrole, pokud je požadováno
udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. I písmo a) zákona,
a při vedení a obnově souboru geodetických informací novým
mapováním a jeho kontrole, pokud je požadováno udělení
úředního oprávnění podle § 13 odst. I písmo b) zákona, dolože-
ný potvrzením orgánu zeměměřictví a katastru.

V souladu se zmocňovacím ustanovením zákona, jsou taxa-
tivně vymezeny náležitosti písemné formy o zánik úředního
oprávnění na vlastní žádost.

V samostatném paragrafu je upraven jednotný způsob for-
my ověřování výsledků zeměměřických činností. Tato úprava
sleduje, aby ověřovací doložka byla vždy umístěna na stejném
místě a na všech prvopisech, a aby i razítko fyzické osoby
s úředním oprávněním mělo stejnou formu.

Odd í I p á t Ý obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení.
Do přechodných ustanovení je zahrnuto ustanovení o postup-
ném vytváření Základní báze geografických dat České republi-
ky a o formě digitálních rastrových dat, která jsou v současné
době k dispozici pro užití.

V samostatném přechodném ustanovení, a to s využitím po-
drobnější úpravy náležitostí písemné žádosti a dokladů o udě-
lení úředního oprávnění, je řešena výměna oprávnění vyda-
ných podle dřívějších předpisů. Odlišnost je pouze v tom, že se
navic předkládá prostá kopie dosavadního oprávnění, ale ne-
vyžaduje se doklad o odborné praxí.

Závěrečná ustanovení obsahují výčet rušených předpisů bý-
valého Českého úřadu geodetického a kartografického regi-
strovaných ve Sbírce zákonů, které navazovaly na právni před-
pisy zrušené zákonem, a účinnost vyhlášky, která má být ode
dne jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Příloha k vyhlášce je uspořádána do pěti částí. V části
prvé je stanoveno rozdělení bodových polí. Oproti dříve použí-
vaným názvům sítí základního bodového pole, jsou zaváděny
tyto nové názvy: "Česká státní trigonometrická síť", "Česká
státní nivelační síť (závazná zkratka ČSNS)" a "Česká gravi-
metrická síť".

Část druhá až čtvrtá upravuje technické požadavky na body
polohového, výškového a tíhového bodového pole. Mimo sta-
novenou přesnost a náležitosti údajů o geodetických bodech,

je hlavní důraz kladen na jednoznačné vymezení způsobu
označení těchto bodů měřickými značkami a ochrannými a sig-
nalizačními zařízeními. Tato úprava, včetně obrazového zná-
zornění s číselnými údaji o rozměru měřických značek, má
podrobnost, která je potřebná při provádění zákonných práv
a povinností nejen osob dotčených výkonem zeměměřických
činností orgánů zeměměřictví a katastru, ale i osob zajišťují-
cích navazující zeměměřické činnosti v podnikatelské sféře ne-
bo'pro jiné účely.

Cást pátá obsahuje výčet norem upravující výkon zeměmě-
řických činností ve výstavbě, jejichž výsledky jsou využívány
ve veřejném zájmu a musí být ověřeny úředně oprávněným ze-
měměřlckým inženýrem. Tím se stávají právním předpisem po-
dle § 16 odst. I písmo b) zákona, nikoli normou, která má pro
uzavírání smluvních závazků jen doporučený význam.

Část šestá stanovuje rozměr a zobrazuje vzor razítek k ově-
řování výsledků zeměměřických činností. Razítko úředně
oprávněného zeměměřického inženýra má být kulaté o průmě-
ru 36 mm, se státním znakem uprostřed razítka a po vnitřním
obvodu s umístěným textem stanoveným zákonem. Řádkové
razítko o ověření náležitostí a přesnosti výsledků zeměměřic-
kých činností má mít rozměr 55 mmX 12 mm.

Příloha bude uveřejněna ve Sbírce zákonů.

Mimo již vzpomenuté změny ustanovení vyhlášky, dochází
k těmto dalším podstatným změnám oproti dříve platným vy-
hláškám bývalého Českého úřadu geodetického a kartografic-
kého.

Osobám vykonávajícím zeměměřické činnosti, které jsou vy-
užívány ve veřejném zájmu orgány zeměměřictví a katastru,
nevzniká povinnost předem jim oznámit tyto činnosti, jak to
dříve podrobněji upravovala vyhláška Č. 59/1973 Sb.

Ustanovení vyhlášky se nevztahují na výkon zeměměřických
činností podrobených hornímu zákonu Č. 44/1988 Sb., které se
považují za hornické činnosti. Právním důsledkem toho je, že
ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle
§ 12 odst. I písmo b) zákona o zeměměřictví, se nevztahuje na
dokumentaci staveb vymezenou § 56 písmo a) stavebního záko-
na Č. 50/1976 Sb., ve znění § 23 odst. 3 a 4 horního zákona.
Proto je platnost dříve vydaných oprávnění v dohodě s Čes-
kým báňským úřadem podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 60/1973
Sb. ukončována až 31. prosince 1997. Stane se tak v době, kdy
se předpokládá účinnost nového horního zákona, který udělo-
vání, popřípadě výměnu těchto oprávnění upraví.

Podle ustanovení zákona o zeměměřictví, který nepřipouští
výjimky z vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru,
nelze udělit úřední oprávnění fyzickým osobám s ukončeným
vzděláním jiného technického směru s dlouholetou zeměmě-
řickou praxí, jak to umožňovaly dříve platné vyhlášky
Č. 60/1973 Sb., a 10/1974 Sb.

Udělování úředního oprávnění se řídí postupem upraveným
zejména správním řádem č. 71/ 1967 Sb. Realizace této změny
bude sice administrativně náročnější, ale vnese preciznost a vě-
rohodnost do celého procesu tohoto řízení, včetně odnímání
úředního oprávnění. Podrobným postupem řízení o udělení,
zániku a odejmutí úředního oprávnění se vyhláška nezabývá,
poněvadž to legislativní pravidla pro 'přípravu právních před-
pisů neumožňují, navíc k tomu není Uřad ani zmocněn. Proto
bude postup v řízení upraven v jednacím řádu zeměměřických
a katastrálních inspektorátů a pravděpodobně dojde k jeho
uveřejnění. Udělování úředních oprávnění, s výjimkou výmě-
ny oprávnění vydaných podle dříve platných právních předpi-
sů, se zpoplatňuje správním poplatkem ve výši 200 Kč, který je
stanoven v položce 26 přílohy k zákonu Č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích vybíraných správními orgány České re-
publiky, ve znění zákonů č. 85/1994 Sb., a č. 273/1994 Sb.

Ustanovení vyhlášky vychází ze současné odborné praxe
a z některých nových koncepčních řešení zeměměřických čin-
ností, které vychází z moderních technologií. Činnost podnika-
jících osob ovlivňovaná působností orgánů státní správy bude
vyhláškou již jednoznačněji vymezena.

1995/99



Geodetický a kartografický obzor
100 ročník 41183, 1995, číslo 5

Vyhláška obsahuje i určitý předpoklad dalšího vývoje, který
z praktického hlediska nemohl být ověřen. Například jde
o právní úpravu náležitostí dokladů o odborné praxi pro udě-
lení úředniho oprávnění se všemi možnými specifickými vari-
antami odborné praxe a o rozsah výsledků zeměměřických čin-
ností, které mají prokazovat získané další praktické zkušenosti
a znalosti. Citovaná problematika bude řešena v rámci správ-
ního řízení podle zákona Č. 7111967 Sb.
Cílem tohoto článku je přispět k uvedení již uceleného sou-

boru právních předpisů o zeměměřictví do života profesních
osob.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST
40. výročí VÚGTK

Dne 26. října 1994 se konalo ve společenských místnostech
Parkhotelu v Praze slavnostní setkání u příležitosti 40. výročí
Výzkumnéllo ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického (VUGTK).

Přátelského setkání se zúčastnilo více než 120 zaměstnanců
ústavu a hos!ů. Mezi hosty byli zejména významni bývalí za-
městnanci VUGTK, dále pak řada zaměstnanců resortu České-
ho úřadu zeměměřického a katastrálního, zástupci vysokých
škol (Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého
učení technického v Brně a Vojenské akademie, Brno), zástup-
ci spolupracujících organizací, např. Výskumného ústavu geo-
dézie a kartografie v Bratislave, Kartografie, a. s., Praha, Geo-
dézie Praha, firmy HSI a Intergraph CZ), a konečně i zástupci
některých centrálních orgánů (Ministerstva hospodářství, Mi-
nisterstva obrany aj.). .
Setkání zahájil a pozvané uvítal ředitel VUGTK Ing. Miro-

slav Roule, CSc., který se ve svém krátkém úvodním slově zmí-
nil o vývojových etapách ústavu, jeho současném obtížném
postavení a perspektivách v období transformace společn,osti.
Poté vystoupil se svým krátkým projevem předseda ČUZK

Ing. Jiří Sím~, CSc. (obr. I), který poukázal na dosavadní důle-
žitou roli VUGTK při rozvoji našeho resortu a representaci
české geodézie a kartografie v zahraničí. ~odotkl dále, že od
I. II. 1994 vstoupí v platnost nový statut VUGTK, respektující
nové prvky společenské objednávky vědecko-výzkumných čin-
ností v konkurenčním prostředí, a do dalších let popřál ústavu
mnoho pracovnich úspěchů.
Během více než tříhodinového setkání došlo k řadě diskuzí,

ve kterých se zejména vzpomínalo na uplynulá léta vzájemné
užitečné a plodné spolupráce a hovořilo se o budoucnosti vý-
zkumu a vývoje v oboru. Celé setkání se neslo ve velmi přátel-
ském ovzduší a jeho účastníci vesměs s povděkem kvitovali
jeho uspořádání.

Seminář o školních zeměpisných
mapách a atlasech

Sekce pro kartografii České geografické společnosti (vedoucí
sekce Doc. Ing. RNDr. Václav Novák, CSc.) spolu s Národ-
ním technickým muzeem v Praze (vedoucí oddělení exaktních
věd Ing. Antonín Švejda), uspořádaly dne 26. ledna 1995 semi-
nář k problematice školních kartografických pomůcek. K této
problematice je možno se stále vyslovovat. I v budoucnosti se
budou názory na obsah a zpracování různit podle zaintereso-
vanosti osob a profesí. Mapy a atlasy se budou podřizovat
učebním osnovám a náplni učiva. Přihlížet se bude k hospo-
dárnosti výroby i odbytu. Výsledkem je a bude dílo jako kom-
promis mezi přáními a možnostmi.
V dřívějším Československu se začal vážně zabývat proble-

matikou map pro školy Ing. Antonín Koláčný, CSc. Výzkum
byl započat v roce 1959 a prakticky pokračoval realizačními
pracemi až do roku 1965. Výsledky experimentálních prací vy-
ústiJy ve dvě obsažné výzkumné zprávy s názvem Jednotná sou-
stava školních kartografick.ých pomůcek (JSŠKP). Zprávy byly
doloženy řadou příloh a maketami map a atlasů. Čtenáři Geo-
detického a kartografického obzoru byli seznámeni s výsledky
výzkumu příspěvkem Budování Jednotné soustavy školních kar-
tografických pomůcek (GaKO, 10(52), 1964, str. 165). Přesto, že
práce měla mezinárodní ohlas, její vzpomenutí v naší odborné
literatuře postrádáme.
Poznamenali jsme si některé připomínky ke školním karto-

grafickým pomůckám. Naši čtenáři si mohou vyslovené názory
ověřit u svých školáků a připadně své zkušenosti sdělit Karto-
grafii Praha, a. s., jako hlavnímu producentovi. Bylo pozname-
náno, že atlasy by měly respektovat náplň a obsah současně
.probíhající přestavby školního vzdělávání.

Bylo poukázáno, že atlasy všech zemí bez výjimky mají to
společné, že se z nich dětí těžko učí. Hospodářské mapy jsou
přeplněny a smluvené značky jsou nesrozumitelné. Je jich pře-
míra a počet není úměrný výskytu a důležitosti. Značky by mě-
ly být svou velikostí přímo úměrné významu (vyšší nebo nižší
značka) a přitom umístěny do míst výskytu. Za výhodnější se
však považuje vyznačovat průmysl plošně. Na překážku použi-
ti chemických značek je např. přesun výuky chemie do vyšších
tříd. Zaplnění mapy se mimo to řídí obsahem učebnic, neboť
při sestavování map je třeba uvést vše, co je v učebnicích uve-
deno.
Atlasy se zpravidla koncipují pro širší rozpětí škol - např.

střední a vysoké. V dnešních atlasech jsou důležité tematické
mapy. Kromě tradičních map průmyslu a zemědělství je třeba
zařadit takové, které zaznamenávají důležité činnosti člověka.
Snadnější aktualizaci umožňují sešitové atlasy, u nichž se oce-
ňuje i jejich malá hmotnost. Dobrou pomůckou jsou dobře
koncipované vlastivědné mapy.
V tvorbě nových atlasů se prosazuje tendence komplexních

děl národních, regionálních a speciálních. Výběr map sleduje
vojenství, bezdomovce, místa sociálního napětí, inflaci a samo-
zřejmě ekologii a životní prostředí. Upouští se od klasického
uspořádáni atlasů tak, že se spojuje mapová část s textem a ilu-
stracemí. Vznikají atJasové encyklopedie. Novinkou jsou počí-
tačové a elektronické atlasy, u nichž se obraz vizualizuje na
obrazovce. Mezi jejich výhody patři dynamické zobrazování,
snadné doplňování, pohotové vykreslení nebo zhotoveni tisko-
vých podkladů atd. Aktualizace map je pohotová a rychlá.
Elektronické atlasy jsou dnes vydávány i pro školy.
Přítomní se také vyjádřili k názvosloví. V posledních pěti le-

tech nedošlo k žádným podstatným změnám v otázce psaní
správných názvů. Důkazem toho jsou i naše atlasy, kde jsou
uváděny různé verze pojmenování. Vyskytují se např. anglické
a francouzské názvy i tam, kde nástupnické státy bývalých ko-
lonií již mají své oficiální názvy. Poukázalo se přitom na naše
názvoslovné publikace i na úředni seznam geografického ná-
zvosloví pod patronací Organizace spojených národů (OSN),
který je příkazem k používání příslušného názvu ve všech jazy-
cích a ve všech státech světa. V poslední době se začíná použí-
vat na místo dlouhého pojmenování "Česká republikll" název
"Česko". Sleduje se tím analogické zkrácení pojmenování stá-
tů - příklad: Polsko, Bulharsko.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha
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PřiPravované odborné akce
v CR a SR

16.-19. května 1995

SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNI

ŽILINA - pořádá SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ GEODE-
TOV ~ KARTOGRAFOV, ČESKÝ SVAZ GEO-
DETU A KARTOGRAFU A STOWARZYSZE-
NIE GEODETÓW POLSKICH V SPOLUPRÁ-
CI S DOMOM TECHNIKY ZVAZU SLOVEN-
SKÝCH VEDECKO- TECHNICKÝCH SPO-
LOČNOSTÍ ŽILINA, spol. s r. o.

29. května 1995

PODNIKATELSKÁ ETIKA - seminář

MĚLNÍK - pořádá ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTO-
GRAFŮ
ve spolupráci s INSTITUTEM VZDĚLÁVÁNÍ
GEODETŮ A KARTOGRAFŮ PRAHA

3. června 1995

JEDNOTNÁ DIGITÁLNÍ MAPA PRAHY - seminář

PRAHA-pořádá, ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTO-
GRAFU - pobočka Institutu městské informatiky
Praha

6. června 1955

GEODETICKÉ PRÁCE PŘI POZEMKOVÝCH ŮPRA-
VÁCH - seminář

PRAHA - pořádá ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTO-
GRAFŮ
ve spolupqíci s INSTITUTEM VZDĚLÁVÁNÍ
GEODETU A KARTOGRAFU PRAHA

KONFERENCE INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

(7. KONFERENCE OG)

PRAHA-pořádá. ČESKÝ SVAZ,GEODETŮ A ~AKrO-
GRAFU - ODBORNA SKUPINA INZENYR-
SKÉ GEODÉZIE

Niektoré možnosti medzinárodnej
spolupráce geodetov v Európe

V dňoch 25.9. 1994 až 27. 10. 1994 bola .organizáciou Euro-
chambre (inštitúcia Európskej únie - EU - združujúca eu-
rópske priemyselné a obchodné komory) v spolupráci so Slo-
venskou obchodnou a priemyselnou komorou organizovaná
odborná stáž pre manažérov súkromných firiem z oblasti sta-
vebnictva.
Na základe konkurzu bolo vybraných 6 účastníkov zo Slo-

venska, 5 z Pol'ska, 6 z Maďarska a I z Čiech. Prvé 3 dni účast-
nící absolvovali v Bruseli (p~ednášky o podmienkach podnika-
nia a spolupráce v rámci EU spojené s exkurziami) a ďalšie 4
týždne absolvovali individuálne vo vybratých európskych fir-
mách v Belgicku, v Nemecku, v Luxembursku, v Taliansku, vo
Vel'kej Británii a v Írsku (štúdium ekonomických, organizač-
ných, personálnych a technologických aspektov podnikania).

Posledné 2 dni stáže účastníci predkladali a prezentovali, kaž-
dý za seba, záverečnú správu opať v Bruseli.
V rámci tohto pobytu sa autor príspevku zaujímal aj o sta-

vovské geodetické organizácie v Belgicku. Podarilo sa mu nad-
viazať úzky kontakt s p. Lucom Bruggemanom, vicepreziden-
tom Féderation Royale des Géometres Experts Indépendants
- FRGEI (Král'ovská federácia nezávislých geodetov-exper-
tov). Zároveň nadviazal aj neoficiálny kontakt medzi FRGEI
a Slovenským zvazom geodetov.
Nezávislí geodeti, združení v tejto profesijnej organizácii,

okrem bežných geodetických činností, vykonávajú hlavne ex-
pertíznu činnosť v oblasti nehnutel'ností - oceňovanie pozem-
kov a stavieb na účely úverov, hypoték, predajov a pod. Pre
svoju činnosť vydali cenník minimálnych cien (od roku 1981),
a tieto ceny vždy za určité obdobie aktualizujú indexom - zá-
vislým na if1ácii a prebratým z oficiálnych štatistických údajov
(index v roku 1994 cca 1,6). Snažia sa už dlhšiu dobu o za lože-
nie geodetickej komory zo zákona, pretože ich postavenie a ce-
ny prác sú na omnoho nižšej úrovni ako majú geodeti v oko li-
tých krajinách, kde majú založenú komoru. Napr. dodnes ma-
jú problémy s konkurenci ou pracovníkov belgického katastra,
ktorí "podnikajú" popri zamestnaní. To je aj jedna z príčin
nízkej cenovej úrovne - až takej, že len z geodetickej činnosti
ťažko vyžijú.
Prostredníctvom p. Bruggemana sa autor príspevku dostal

k niektorým materiálom o novej organizácii európskych geo-
detov European Group of Surveyors (EURGEO) so sídlom
v Bruseli. Táto organizác!a chce zastrešovať cca 100 000 geode.
tov z členských štátov EU, ktorí su združení v národných pro-
fesijných organizáciách.
Medzi jej hlavné ciele patrí:

- vzájomné uznávanie kvalifikácie medzi členmi a pridruže-
nými členmi,

- vydávanie tzv. EURGEO-pasu s ciel'om ul'ahčiť slobodný
pracovný pohyb profesionálne kvalifikovaných európskych
geodetov,

- rozvíjanie spoločných pravidiel pre vzdelávanie a praktické
činnosti,

- reprezentovať záujl1)Y geodetov - členov EURGEO vo
vzťahu k politike EU (lobbizmus).

Možné sú 3 formy účasti na aktivitách EURGEO: riadny člen,
pridružený člen a pozorovatel'.
Riadnym členom sa móže stať profesijná organizácia (komo-

ra, združenia, zvazy a pod.) ustanovená v niektorej z krajín
EŮ, ktorá súhlasí so stanovami a ciel'mi EURGEO a je prijatá
75% kvalifikovanou vačšinou na členskej schódzi EURGEO.
Pridruženým členom móže byť profesijná organizácia z kra-

jin mimo EU, ktorá súhlasí so stanovami a ciel'mi EURGEO
a je prijatá na členskej schódzi 75% kvalifikovanou vačšinou.
Pridružený člen má rovnaké práva a povinnosti ako riadny
člen - okrem hlasovacieho práva na členských schódzach
EURGEO. Pridružený člen sa stáva automaticky riadnym čle-
nom, keď jeho krajina je prijatá do EÚ.
Členovia EURGEO móžu udeliť štatút pozorovatel'a profe-

sijnej organizácii, ktorá o to prejaví záujem a podporuje ciele
EURGEO. Pozorovatel' sa móže zúčastňovať schódzí a iných
pracovných akcií, ale netvorí súčasť organizačnej schémy.
Členské príspevky platia riadní a pridružení členovi a za kaž-

dého svojho člena, ktorému bol vydaný EURGEO-pas a to 50
ECU (cca 2000 Sk) mesačne. Z toho 30 ECU ostáva v mater·
skej organizácii a 20 ECU sa poukazuje do EURGEO.
Jednou z hlavných povinností riadneho alebo pridruženého

člena je vzájomné uznávanie kvalifikácie geodeta z inej kraji-
ny, združeného prostredníctvom členskej profesijnej organizá-
cie v EURGEO.systéme a ktorý vlastní EURGEO-pas. Ak
z nejakých dovodov (Iegislatívnych, technických, atď.), nemož-
no uznať priamo jeho kvalifikáciu, má mu byť nápomocná.
Napr. pomocť umožniť doplnenie kvalifikácie (kurzy, prax)
tak, aby táto doba nepresiahla 180 dní, alebo 2 roky.
Celý tento systém je zal9žený na článkoch 58 až 60 Rímske-

ho dohovoru a smerníc EU o vzájomnom uznávaní odborných
kvalifikácií (89/48/EEC a 92/5I/EEC). •
Doteraz sa členmi EURGEO stali 3 profesijné organizácie

z Vel'kej Británie a po jednej z Nemecka, z Belgicka, z Talian-
ska, z Grécka, zo Španielska a z Írska. Pozorovatel'mi sú zatial'
po jednej organizácii z Francúzska a zo Španielska.
O pridružené členstvo prejavili záujem pol'skí geodeti.

V EURGEO očakávajú záujem o tento druh členstva aj z ostat-
ných, tzv. bývalých krajín východnej Európy.

Ing. lán Hardoš,
SIGEO s. r. o. Bratislava
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17th International Cartographic
Conference
10th General Assembly of ICA

General Theme and Topics.
Cartography crossing borders.

Cartography at the end of the 20th century is helping us to
cross borders, not only political dividing lines, but those im-
posed on the sciences of cartography and geography.

This action of breaking down borders is evident in daily life
in the areas of economics, communiciation, culture, the social
sciences, etc, and it is also a fact in the sciences which focus
on the Earth and, specifically, in world cartography.

The process of crossing geographical, technological, cultural
and other frontiers has been clearly reflected in the world of
cartography, where the current transition is no more than
a process of fertilization, already familiar, in the long history
of mapmaking and which will allow us to rise to stili unful-
filled human challenges. We suggest the following topics to
know how borders are at present being crossed in our field.

1. Geographical Information Systems;
- Generating Thematic Cartography.
- Interface with expert systems.
- Role of GIS in topographic map compilation and up-

dating.
2. Digital Cartography and cartographic generalization.
3. Limitations and extensions introduced by digital systems

in the cartographic design.
4. Digital Cartographic Information: Interchange, standards,

distribution and privacity.
5. Cartography for Environmental Monitoring.
6. Thematic Cartography: Desk-top technologies for design,

compilation and production.
7. Remote Sensing: New systems and their capabilities and

applications in cartography.
8. Spatial Data Handling: Analytical techniques and user in-

terface.
9. National and Regional Cartographic Agencies: Strategic

programmes.
10. Hydrographic mapping.
II. History of Cartography.
12. National and Regional Database: Common standards.
13. Maps for the Handicapped.
14. Education, training, and continuous education for digital

cartography and GIS.
15. National and Regional At1ases.
16. Theoretical Cartography.
17. Social Importance of Cartography.
18. Women and Cartography: The pioneers.
19. Navigation Systems (Electronic Chart, Autonavigation and

GPS).
20. Multimedia Display and Hypermapping.
Organisation: International Cartographic Association.

Přehled odborných akcí
v zahraničí v r. 1995

5 - 15/19 Delft, Nizozemí
Výroční zasedáni komise 7 FIG
Gury Hunter, Víctoría 3052, Austrálíe

5 - 21/26 Berlin, Německo
62. zasedáni Stálého výboru FIG a konference o geo-
dézii v transformujících se zemích
CPO Hanser Servíce, Schaumburgerallee 12, D-
14054 Berlín, Německo

5 - 22126 Berlín, Německo
Výroční zasedání komise 3, 5 a 8 FIG
Dípl. Ing. Helmut Brackmann, Stadt Essen, Rath-
enauserstr. 2, D-45127

5 - 23125 Birmingham, Velká Británie
GIS '95

6 - 12/16 Budapešť, Maďarsko
GIS '95 Centra I Europe
Congress, Lovas u. 19, H-IOI2 Budapest.

7 - 2/5 Boulder, USA Colorado
IUGG Conference and XXI General Assembly
University of Colorado

8 - 23125 Dortmund, Německo
79. německé geodetické dny
DVV, Freistuhl 4, D-44137 Dortmund, Německo

9 - 3/9 Barcelona, Španělsko
17 International Cartographic Conference, 10 Ge-
neral Assembly or ICA
ICC, Balmes 209-211, E-08005 Barcelona

9 - 11/16 Vídeň, Rakousko
16 International Conference on the History of Car-
tography
Austrian National Library, Josefplatz I, A-IOI5
Wien

9 - 27/29 Berlín, Německo
9th Int. Symp. Computer Scíence for Enviroment
Protection
Fortbildungszentrum Gesundheits - und Umwelt-
schutz, Kleinstr. 23-26, D-I0787 Berlin - Katja
Strzelczuk

9 Graz, Rakousko
Kurs inženýrské geodézie
Prof. Schelling, Graz

Pozn.: tel. resp. fax u většiny zahraničních odb. akcí je k dispo-
zici v sekretariátu Českého svazu geodetů a kartografů.

Dne 3. července 1995 bude v Katastrálním úřadě v Liberci
otevřena nová prodejna map.

Adresa: Prodejna map
Rumjancevova 10
46065 Liberec

Telefon (ústř.): 048125251-4,25941-5
Telefax: 048128161
Prodejní doba: Po 8,00-12,00

Út 8,00-12,00
St 8.99-12,00
Čt 8,00-12,00

13,00-16,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
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CZERNY, A.: Cartographic Model of Reality. Structure and
Properties (Kartograficky model reality. Štruktúra a vlastnos-
ti). Geographical Studies. Special Issue No. 7. Vydal Ústav
geografie a priestorovej organizácie Pol'skej akadémie vied
Warszawa, vo vydavatel'stve OSOLlNEUM, Wroclav 1993,
76 s., 28 obr., lit. 71.

Je sympatické, že teoretické kartografické práce vychádzajú aj
v postkomunistických štátoch, dokonca ako malé monografie.
Keďže je málo čisto kartografických edícií, vychádzajú vel'mi
často v geografických edíclách (napríklad aj u nás v edícii Ge-
ographia Slovaca). Je tiež potešitel'né, že vychádzajú vangličti-
ne, vďaka ktorej sú dnes jazykovo dostupné na celom svete.
Dokazuje to, že v teoretickej kartografii je čo rozvíjať, je o čom
diskutovať.

Monografia má okrem predslovu aj rozsiahly analytický
úvod, tri kapitoly, záverečné poznámky, trojstranový zoznam
literatúry a trojstranové resumé v pol'štine.

V úvode autor vyčleňuje (okrem tradičnej kartografie) 6 ori-
entácií výskumu v kartografii: komunikačnú, systémovo kyber-
netickú, semiotickú, formálnu, língvistickú a poznávaciu, prí-
čom za najdóležítejšie považuje komuníkačnú a poznávacíu
orientáciu. Tento jeho názor sa zhoduje so súčasným nazera-
ním na teoretickú nadstavbu v kartografii, v ktorej sa diskutuje
o teoretických koncepciách v kartografii. Rozdiel je len termi-
nologický: to čo on považuje za orientácie, iní už niekol'ko ro-
kov nazývajú koncepcie. V úvode sa ešte krátko analyzujú po-
zície 5 autorov, ktorí považujú mapu za model na poznanie
reality, a pozície 12 autorov, ktorí považujú mapu za komun i-
kačný model.

Kapitola "Teória mapy ako systému" je najrozsiahlejšia (má
36 strán) a je očividne hlavným obsahom monografie. Vysve-
tl'uje sa v nej systémový prístup a dva spósoby (metódy) opisu
mapy ako systému.

Prvý spósob, vyjadrený v tvare
(M)S = R[(M)PJ

znamená, že objekty Mtvoria systém vtedy, ak majú vlastností
P, ktoré majú definované relácie R medzi sebou (relácie karto-
grafického modelovania).

Druhý spósob, vyjadrený v tvare
(M)S = [R(M)JP

znamená, že objekty M tvoria systém vtedy, ak medzi mml
existujú pevné relácie R, ktoré majú definované vlastnosti P.
V tomto prípade do súboru relácií R patria relácie syntaktické,
sémantické a pragmatické.

Mapový znak považuje autor za agregát, pozostávajúci
z distinktívnych (rozlišujúcich) prvkov. To je významné kon-
štatovanie, ktoré sa zhoduje s jazykovým prístupom k mapo-
vému znaku, ale škoda, že autor nešiel hlbšie a nepokúsil sa
podrobnejšie rozJíšiť tieto prvky a relácie medzi nimi. Zrejme
ho limitovala teória modelovania a semiotika, z ktorých vy-
chádza a z ktorých ani jedna nemá rozpracovanú hierarchiu
prvkov tak podrobne ako lingvistika. Toto autorovo pridfža-
nie sa prevažne teórie modelovania a čiastočne aj semiotiky
potvrdzuje všeobecný predpoklad, rozšírený medzi teoretic-
kými kartografmi, že mapa a jej znakový systém sú príliš zlo-
žité veci na to, aby sa mohli analyzovať a vysvetl'ovať len
z jednej či z dvoch pozícií. Pozornosť si však zasluhuje auto-
rov prínos v tom, že rozJí šil 3 druhy syntaktických relácií
medzi mapovými znakmi: ekvivalentné, hierarchické a kvan-
titatívne. Ostáva diskutabilné, prečo medzi ne nezaradil aj to-
pologické relácie, hoci ich ilustroval II, ale označil ich ako
pozičné relácie.

V rámci sémantických relácií autor vypracoval nový systém
triedenia mapových znakov na základe rozJíšenia ikonických
a neikonických relácií medzi mapovými znakmi a nimi repre-
zentovanými objektmi. V zásade rozJíšil tri skupiny znakov:
ikonícké znaky, ikonické symboly a neikonické symboly. Pod
ikonickosťou autor rozumie podobnosť, prirodzenú názornosť,
pod symbolickosťou rozumie konvenčnosť, arbitrárnosť a ab-
straktnosť. Aj z tohto vidno, že autor kombinoval modelový
prístup so semiotickým. Použil až tri anglické výrazy na pome-
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novanie mapového znaku: "sign", "token" a "symbol" (znak,
znak-znamienko-znamenie a znak-symbol). V snahe zjednodu-
šiť a sprehl'adniť prístup k mapovému znaku tento prístup prá-
ve skomplikoval. Nazdávam sa, že každý grafický prvok na
mape je znakom, resp. súčasťou (prvkom) znaku. Jeden je viac
ikonický (podobný tomu obektu-designátu, ktorý reprezentuje,
obrazový, názorný), iný menej, jeden je viac konvenčný (ab-
straktný, nepodobný svojmu designátu), iný menej. Mnohé
triedenia mapových znakov sú nedósledné preto, lebo medzi
ikonickosťou a konvenčnosťou nie sú ostré hranice. Kruh (kru-
hový mapový znak) nemožno klasifikovať len ako geometrický
(konvenčný, abstraktný) znak, pretože mu nemožno uprieť iko-
nickú vlastnosť okrúhlosti, pre ktorú sa hodí ako reprezentant
na vyjadrenie mnohých okrúhlych objektov (bodov, studní,
prameň ov ap.). Viaceré geometrické znaky sú vel'mi asociatív-
ne, motivované, ikonické.

Podobný problém je v kartografii s termínmi "štruktúra"
a "textúra", ktoré sa používajú na pomenovanie jednej z vlast-
ností mapového znaku. Termínu "štruktúra" sa autor snažil
vyhnúť tým, že výraz "textúra" (vo význame "zrnistosť") pou-
žil na označenie štruktúry bodových a čiarových znakov, pri-
čom štruktúru areálových znakov nazýva "tvar vzorky, resp.
symbolického rastra". Autorova snaha riešiť terminologický
problém je pochopitel'ná, a preto ju treba chápať ako výzvu do
diskusie. Textúra sa dostala do kartografie z dial'kového prie-
skumu zeme ako pomenovanie pre jednu z charakteristík fo-
toobrazu. Začala konkurovať predtým používaným kartogra-
fickým termínom "štruktúrne znaky", "štruktúrne rastre"
,,(karto )grafická štruktúra" ap. Ako sa zdá, kartografi si ešte
dlho budú sťažovať život týmto a podobným (izočiary-izople-
ty-izochory) termionologickým súperením.

Pragmatické relácie autor zúžil (na báze semiotiky) na pro-
blém kodifikácie vzťahu medzi znakom a ním reprezentova-
ným objektom v legende, t. j. na zmyslové vnímanie a chápa-
nie znaku a jeho významu používatel'om mapy. Rozlíšil až šty-
ri druhy tejto kodifikácie: kodifikáciu v užšom zmysle, kodifi-
káciu v širšom zmysle, dodržanie zvyklostí (hore sever, zauží-
vané farby na vyjadrenie zemského reliéfu, mora, riek, zauží-
vanie kurzívy na popis hydrografických objektov ap.) a ďal-
ších konvencií ("nepísaných pravidiel" v kartografii). Analyzo-
val tiež problém izomorfizmu a homomorfizmu mapy z hl'adis-
ka matematickej logiky.

V kapitole "Poznávacia funkcia mapy" autor venuje pozor-
nosť hlavne procesu vyhotoveni a mapy. Analyzuje proces
spracovania mapy na báze empirických meraní, spracovania
odvodených máp, výskum pomocou máp a empirický výskum
s asistenciou máp. Rozlišuje primárne a odvodené informácie
a vysvetl'uje pojem mapovej interpretácie (na rozdiel od expla-
nácie). Zaoberá sa dedukčným, redukčným, indukčným uvažo-
vaním nad mapou (podl'a Ajdukiewicza) a ďalšími logicko-
gnozeologickými proces mi pri vnímaní mapy. Z kapitoly je
zrejmé, že autorovi je bližšie poznávacie než komunikačné
chápanie mapy.

Krátku kapitolu pred záverom autor venoval definícii mapy.
Očividne v tomto videI ciel' celej svojej monografie. Navrhol
toto vlastné chápanie mapy:

..Mapaje model reálneho systému; tento model má nasledujú-
ce vlastnosti: 1)je grafický, 2)je symbolicko-ikonický, 3)je kódo-
vaný, 4) medzi modelovaným systémom a mapou existuje vzťah
homomorfizmu alebo korešpondencie, 5) dvojdimenzionálne zna-
ky reprezentujú pozičné vzťahy prvkov modelovaného systému
zemského povrchu, iného nebeského telesa, alebo nebeskej sféry,
6) zachová va ďalšie vzťahy, ktoré vyjadrujú r6zne vazby medzi
prvkami modelovaného systému. "

Toto chápanie, resp. definíciu, možno odporučiť do pozor-
nosti všetkým koncepčne aktívnym kartografom. Tam, kde jej
autor skončil móžu mnohí začať a zverejniť svoje úvahy v po-
dobe vačšej či menšej monografie. Forma malých monografií
je, ako sa ukazuje, vel'mi výhodná, pretože dlhé články v od-
borných kartografických alebo geografických časopisoch sú
nepopulárne, a krátkym článkom sa podstatné veci nedajú vy-
svetliť. A teoretické záležitosti v kartografii sú naozaj horúce.
Možno vysloviť spokojnosť s tým, že do teoretickej diskusie
o podstate mapy sa zapája stále viac kartografovo Celková at-
mosféra je v súčasnosti vel'mi priaznivá na zriadenie Komisie
pre teoretické koncepcie v kartografii (alebo pre poznávaci
proces v kartografii) v rámci Medzinárodnej kartografickej
asociácie (ICA).

Ing. lán Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SA V,

Bratislava
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Official Publication No. 29 of the European Organization for
Experimental Photogrammetric Research. (Oficiální publika.ce
č. 29 Evropské organizace pro experimentální fotogrammetnc-
ký výzkum). Frankfurt am Main, Institut fiir ~ngewa~dte Geo-
dasie 1994. 86 s. Empirické výsledky blokove aerotnangulace
s podporou GPS

Publikace shrnuje a hodnotí výsle?~y m.ezinár.od~ího, expe.;i:
mentu kterého se v roce 1993 zucastmlo 6 mstltucI z petl
evrop;kých zemí (Švédsko, SRN, Finsko, Norsko, ŠVýca~sko).
Jeho cílem bylo vymezit možnosti a definovat přínos aplikace
technologie GPS při redukci po~tu výchozích v~ícovací,:~ bo-
dů pro blokovou aerotriang.ulacl.,!ato ~etod~ je dne.s s~~oce
používána k určení souřadmc a vyse~ vlico~aclc~ bod~pn, fo-
togrammetrickém mapování ve ~e.1ky~ha stredm~h mentka,ch.
Technologií GPS (Global POS\tlOm?g System) JSo~ ~a smm-

kového letu určovány prostorove souradmce projekcmho cen-
tra letecké měřické komory. K tomuto účelu se používá meto-
dy kinematického určování polohové diference vzhledem ke
stálé pozemní stanici o známé poloze. Povaze úkolu adekvát-
ních výsledků (střední hodnoty prostorové polohové chyby
0,03-0,13 m) bylo dosaženo již při použití jednofrekvenčních
aparatur na palubě snímkujícíh~ le!adla. ., o

Byly pořízeny poměrně rozsahle bloky leteckych smmku
(50-264) na 8 zkušebních bodových polich v pěti zúč~stně:
ných zemích v rozsahu měřítek od I :330~ d~ I :5~ 000; Vycho~1
a kontrolní vlicovací body byly vesmes slgnalizovany terčI,
spojovací body mezi modely vyznačeny p'a snímcíc~ las.ere~
zařJzením PUG nebo vyhledány body s pnrozenou signalizacI.
Pro srovnání s konvenčni blokovou aerotriangulací byl pro-

veden výpočet bloků s obvyklým počtem výchozich vlícova-
cích bodů (po obvodu a uvnitř bloku) a při použití t:chnologie
GPS s minimem výchozích vlícovacích bodů (zpravidla pouze
v rozích bloku).
Problém neurčitosti (ambiguity) fáze při měření GPS byl ře-

šen pořízením 2 řad (na začátku a n~ konc!, bloku) ~ol~o
k ostatním letovým drahám a zavedemm dalslch neznamych
do výpočtu bloku. v",
I když přijímač aparatury GPS na palubě le!adla pnj~mal

signály z navigačních družic nepřetržitě, určem polo~y jeho
antény bylo prováděno I x až 2x za ~ekundu. Součas~e byl re-
gistrován okamžik expozice snímku jako střed ~asoveho mter-
valu posunu snímku zařízením pro kompenzacI smazu (FMC)
během otevření závěrky letecké komory. Souřadnice projekč-
ního centra pak byly odvozeny lineární interpol~cí vS?hledem
na excentricitu přijímací antény (vzhledem k projekcmmu cen-
tru), která byla určena geodetickým měřením před snímkovým
letem.
Transformace souřadnic projekčních center v referenčním

systému WGS 84 (World Geodeti~ System) do národních sou:
řadnicových systémů se uskutečmla prostorovou po?obnost~1
transformací na výchozích vli~ovacích .bodech v rozlch bloku,
které ve vlastní blokové aerotnangulacl s podporou GPS slou-
ží pouze k tomuto účelu.
Rozbor přesnosti dosažených výsledků ukázal, že. výsle~ná

přesnost blokové aerotriang~lace s podporou GPS je o .;na!o
menší než konvenční blokove aerotnangulace s podstatne vet-
ším počtem vých?zích vlícovacíc.h ~odů (<:_50-;-80%). Vyj?e-
me-Ii z přesnosti fotogrammetnckeh<? mere~ll na leteckych
snímcích (0:"" O:z), lze přesnost blokov~ aerotnangulace s pO?-
porou GPS charakterizovat hodnot~m.1 1,5/_O:x'l~ 2,0/ ,?:z; T~ je
plně vyhovující zejména pro mapovam ve stre<1mch mentkach.
Je však potřeba upozornit, že úspora nákladů z redukce výcho-
zích vlícovacích bodů nemusí vždy pokrýt zvýšené náklady n~
aplikaci technologie GPS. Velmi mar~a,ntní .to m.ů~e ?ýt p'ř~
mapování ve velkých měřítkách, kde .byva k dispOZIcI e~lstujlCI
základní i podrobné bodové pole a jeho redukce nema smysl.
Experiment OEEPE přesvědčivě ukázal, že bloková aerotri-

angulace s podporou GPS je plně ope!ativní metodou, kt~ro~
lze doporučit zvláště u rozsáhlých projektů fotogrammetncke-
ho mapování ve středních měřítkách.

Ing. Jiří Šíma. CSc.,
ČÚZK

Poznámka: Publikace OEEPE je možno zakoupit na adrese: In-
stitut fur Angewandte Geodiisie-Aussenstelle Berlin - Stauffen-
bergstrasse 13, D-10785 Berlin.

Praha včera a dneso Strahov, Malostranské zahrady - 1:2880,
4 mapy, I plán, 19 str. textu. Vydala Kartografie Praha, a. S.,
v roce 1993, cena neuvedena.

V r. 1990 zahájila a. s. Kartografie Praha (KP) vydáv~?í kultur-
ně-historické mapové edice Praha včera a dnes v mer. 1:2880,
v níž je plánováno vydání 6 titulů. V r. 1990 vyšel tito č. I -
Staré Město, Josefov; v r. 1992 č.2 - Karlův most, Pražský
hrad a v r. 1993 č.3 - Strahov, Malostranské zahrady.
Základní myšlenkou je souběžné zo~r~zení ~ta!é ~ souč~sné

Prahy, v edici je to konfrontace fakslmil~ Cisarskeho otisku
stabilního kat astru - I :2880 z r. 1842 (st ara mapa - st. mapa)
se současnou katastrální mapou, rovněž publikovanou v měř.
I :2880 a opatřenou orientační sítí (nov~ '!1apa - n; mapa).
Mapy jsou doplněny bohatou textovou častl - v česk.e (Č), ~n-
glické (A) a německé (N) verzi - zaměřenou na .ar~hltek!o~~c:
ké památky historického jádra hl. m. Prahy a s mml souvlse)lcl
kulturně-historické zajímavosti, vztaženou k novým mapam.

I. tit. tvoří pouze st. a n. mapa s textovou částí na ~ra.vém
okraji a na opačné straně mapové~o.lis!u, kt~rá obsa~u~e I.ne-
pravou obálku publikace. Mapovy list je s!oze~ 5 ~vlslY~1 lo-
my na nepr~ktický fo:mát !4,5X39,~ c~; I sloz~n~ publikac~
je měkká malo odolna proti pomackam. Textova čast uvedena
přímo n~ mapovém listu je vytištěna příliš drobným písm~m,
které se obtížně čte a je málo přehledná pro pohotovou onen-
taci. Jen v I. tit. je Óvodní stať: ve ~. a 3. tit. v~~k chybí. V dal-
ších titulech by měly být publikovany alespon mformace o st.
mapě, především vročení 1842, kvůli časové konkretizaci poj-
mu "Praha včera".
2. a 3. tito dávají edici novou a zřejmě konečnou podobu

publikace s polotuhou obálkou, v přír~čn~m formátu
13x 23 cm. Oboustranně potištěný mapový list je vlepen na
vnitřní zadní straně obálky a textová část je do obálky všita
drátem. Text je zčásti uveden i na mapovém listu; samostatná
textová část publikace umožnila použít větší písmo a přehled-
nější grafickou úpravu usna~ň~jící orientaci v te~t~; .
Umístění st. mapy v levé ča~tI a n. map~ v prave c.ast~mapo:

vého listu (na obou stranách) je v 2. a 3. tlt. nepraktlcke. Nova
mapa je od samostatné textové části zbyteč~ě o~sun~ta st. ma:
pou; při použití n. mapy nll; rubu ma\?ovt:ho listuJe texto,va
část zcela zakryta překlopenym m~povym hstem. Pn opačnem
umístění map by n. mapa sousedila se s~mos.tatnou t~~t,ovou
částí a při využívání map na rubu mapoveho listu by vSlta tex-
tová část překrývala jen levý dolní roh !?' mapy. .
Obsahová náplň edice byla podrobněji posouzena_v 3. tlt. --:-

Strahov Malostranské zahrady - s předpokladem, ze tento ti-
tul již bude oproštěn od "dětských neduhů", P!ovázející~h
vznik každého nového díla. Výsledek posouzem vsak ukaZUje,
že u následujících titulů edice bude co zlepšovat. . .
Nedostatky, dokonce i věcné chyby, v o?sa,hu. 3. tlt. edice

vyplývají z nedostatečného souladu textove častl s mapovou
částí (mapa Strahova - MS, plán Strahovskéh? klá~~era -
PSK, mapa Malostran~kých z~hrad ---;MMZ), predevsI~ ~ n:
mapami, z nesouladu jazykov~ch verzI (Č, A, N) te,xtov~ ~ast!
(vybrané turistické zajímavosti v MS- TS; vy?rane tunstlcke
zajímavosti v MMZ- TMZ, tex.t na mapovem,list1! pod PS~-
TSK), z odlišného znění opakujících se osobmch jm.en, pOj~e-
nování objektů a dalších úd~j~ v Č" A a N ~efZl. Zdroj~m
nedostatků je i nerespektovam Pravidel českeho pravopIsu
z let 1974 a 1993 (Pravidla) včetně stylistické úrovně ~ verz:
a prohřešky proti pravopisné sp~ávnost! ~ A_~ N verzI. ~vů!~
úspornosti jsou uvedeny pouze je~notlive p.~!~I~dy.v porad!.
věcné nedostatky či chyby, rozporn~ ~ c~ybějIC! udaje v mapo:
vé a textové části, pravopisné a stylistlcke. ~edost~~ky v tex~ov~
části, formální nedostatky. V ceJ~ recenz!.Je P9~Z!to mnozstvl
zkratek a zkrácených slov. V pnkladech je v za.v0rce uv~den
podklad (mapová nebo textov.á část) _a lokahzac~ obje~tu
v podkladech (v mapě pole onent. slte, v textu nazev ulice
a čp., případně n~zev objekt?). _ , _., '
Uvodem několik souhrnnych vecnych pnpommek k textove

části. V Č verzi se podle Pravidel píše vždy SV., nikoliv Sv" ja~
je tomu v celé textové části; výrazy zbarokovat, zbarokovan1
jsou zastaralé, Pravidla uvádějí zbarokiz~vat, zba~okizovanJ;"

V A verzi mají být podle Velkého anglicko-českeho slovm-
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ku, K. Hais-B. Hodek, Academia Praha, 1991, výrazy baro-
que, rococo, dassical, dassicism (jako podstatná i přidavná
jména) uváděny s malým počátečním písmenem a zkratka čísla
N o bez tečky, na rozdíl od textové části, kde jsou tyto výrazy
vždy s velkým počátečním písmenem a zkratka čísla většinou
s tečkou, jen výjimečně bez tečky. V A a N verzi je vhodnější
používat rodova šlechtická jména v jejich historické podobě:
Czernin, Kinski, Lobkowicz (Lobkowitz), než v české podobě:
Černín, Kinský, Lobkovic; rovněž není vhodné obě podoby
jmen nahodile střídat.
V současně vydaných publikacích KP má významný objekt

odlišné jméno: Strahovský klášter (Strahov - Malostranské
zahrady, 1993) - Klášter premonstrátů na Strahově (Praha
panorama - plán středu města 1:5000, 1993) obdobně jako
Strahofer Pramonstratenser KI. (stará MS). •
V mapové a textové části má jméno objektu odlišné znění,

např.: Nanebevzetí panny (správně Panny) Marie (nová MS
B3) shodně s,Maria,Hif1!melfahrf (stará MS) - kostel P. Marie
(TS LORETANSKE NAMESTI) - kostel P. Marie Andělské
(TS LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ čp. 99/6 kap'y~ín. kl.); Fontá-
na s putti (MMZ B2) - Fontána (TMZ PETRINSKE SADY,
sochy a pomníky).
V mapové a textové části má jméno objektu chybné znění,

např. Schonoborská zahrada (nová MMZ A2) - Schonborská
zahrada (TMZ - Č a přehledná mapka na obálce) - správně
Schonbornská zahrada (TMZ - A, N).
V mapové a textové části má objekt odlišné čp., např.: scho-

dy do nádvoří Strahovského klá~tera v objektu čp. 141 (PSK,
MS C2) - čp. 146/9 (TS POHORELEC) - čp. 147(TSK, po-
slední řádek); fa!a kostela P. Marie Vítězné čp. 305/9 (TMZ
KARMELlTSKA) - čp. 385 (MMZ A3).
V mapové části chybí popis objektu uvedený v textové čás-

ti, např.: v PKS - Filosofický sál (TS POHOŘELEC čp.
132/1 Strahovský klášter); v MS - Hladová zeď (TS HLA-
DOVÁ ZEĎ), většina zdi znázorněna a pops~na v ~MZ, text
k ní měl být soustředěn v TMZ PETŘINSKE ,SADY;
v MMZ - bastiony sv. Vavřince a sv. Karla (TMZ UJEZD,
barok. fortifikace).
V mapové části chybí popis ulic podle plánů Prahy: v MS -

Strahovské nádvoří (C2) a Vlašská (C3); v MMZ - Strahov-
ská (B1) a Olympijská (C I).
V mapové části nesouhlasí umístění popisu podle textové

části: popis bývalá Strahovská brápa (MS C2) je umístěn u čp.
125, má být u čp. 121 (TS POHORELEC).
Formální nedostatky v mapové části: v MMZ chybí oranžo-

vá výplň význač~ých budov, např. v C2 čp. 387 a 388 (TMZ
KARMELlTSKA) a parcel ní hranice mezi čp. 380 a 480 (A3);
v MMZ znečitelňují značky pamětních desek čísla popisná, na-
př. čp. 401 (C3) - obdobně v MS; v MMZ se liší typ písma
popisu některých výtvarných objektů, např. Rusalka (C2, viz
Vodník); v MS jsou podle plánů Prahy názvy ulic nepřesně
umístěny, např. Pohořelec (B-C 2), nebo nesprávně orientová-
ny, např. Myslbekova (AI) - obdobně v MMZ; ve vysvětliv-
kách na nové MS chybí zn. restaurace znázorněná tamtéž (B3).
V Č,.A, N verzi mají osobní jména odlišné znění, na2ř. TS

POHORELEC čp. 132/1: Ant. Fr. Maulpertscher (C) -
A. F. MaulQrecht (A) - Ant. Fr. Mau1pertsch (N); TMZ KAR-
MELlTSKA čp. 386/8: Luis Montoyer (Č, N) - L. Monterey
(A); TS, TMZ: nahodile se střídají různé podoby častěji se
opakujících osobních jmen jako Dienzenhofer - Dientzenho-
fer, Quettainer - Quittainer - Quitainer.

y. text. části jsou sporné časové a jiné údaje, např. TS PAR-
LEROVA čp. 118/12 (Č, A): úmrtí Tychona de Il~ahe r.)601
- jeho působení v Praze zač. 17. stol.; TMZ PETRINSKE SA-
DY, kostel sv. Vavřince: zrušen 1284 (Č) - 1784 (N); TMZ
HELLlCHOVA: obec Nebovidy (čI?, 553/18) - osada Nebo-
vidy (396/16); TMZ - "bývalé" objekty nejsou tak vždy ozna-
čeny, např. HELLlCHOVA čp. 553/18: bývalý kostel sv. Va-
vřince (C, N) - Church of St. Lawrence (A), pokud nejsou
znázorněny v n. mapě, chyb! v textu odkaz na st. mapu, např.:
(bývalá) Ujezdská brána (VJEZD Č, N) - Augezder Thor
(stará MZ). , • ,
V,TMZ jsou objekty chybně zařazeny: k NAMESTI KIN-

SKYCH (nová J\1MZ C3) nepatří Koleje (CI) a čp. 391/41 až
455/48 náleží k UJEZDU, pokračování pod čp. 609.
V Č v~rzi jso}l pr,!vopisn~ a stylistické nedostatky, např. TS

LORETANSKE NAMESTI čp. 100/7 Svatá chýše: ... staro-
zákonných prorpků .. > - .spr~vně, ... starozákonních proro-
ků ; LORETANSKE NAMESTI, kostel sv. J. Nepomucké-
ho: freskou představující výjevy ze života a zázraky sv. J.
Nepomuckého z let 1727-1728 od Václava V. Reinera ... -

správně ... freskou od Václava V. Reinera z let 1727-1728
představující výjevy ze život~ a zázraky sv. J. Nepomucké-
ho ... ; TMZ KARMELlTSKA čp. 387/6 a 38812,4: Máří -
správně Maří, čp. 38812,4: V rpce 1850-1855 ... - správně
V letech 1850-1855 ... ; TMZ UJEZD: Staročeskéjméno, kte-
ré znamenalo ... vesnice zvané újezdy. - správně ,Staročeské
slovo "újezd". které znamenalo ... vesnice zvané ..Vjezd". (Ob-
dobně v A, N.)
V A verzi jsou jazykové nedostatky různého druhu, např. TS

LORETÁNSKÁ No 107/1: ... men of literature ... - správ-
ně ... men of letters ... (literáti); TMZ KARMELlTSKA No
379/18: At the Golden Hands - správně At the ThreeGolden
Hands podle Č, (U černého lva) má následovat po At the
Black Lion; zkomoleniny, např. TMZ KARMELlTSKA No
38812,4: ... a post office udes ... - správně ... a post office
used ... ; zkomolen.á slova mající význam budí úsměv, např.
TS KANOVNICKA No 73/7: ... hoses and carriages (hadice
- pučochy - a kočáry) ... - správně ... hOlSes and carriages
(koně a kočáry), nebo dezinformují, např. TS LORETÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ No 103/17: canon (kanovník) - správně podle Č
cannon (kanón).
V N verzi jsou I;ovněž jazykové nedostatky různého druhu,

např. TS LORETANSKA: místo (Loretánská-Gasse) má ,být
(Loretogasse) o\Jdobně jak? (Loretoplatz); TS I;ORETAN-
SKE NAMÉSTI Nr. 101/5 .... bus zu ... - spravně ... blS
zu ... , ... e. B. Maderny. .. - správně... e. B. Maderna;
TMZ VRTBOVSKÁ ZAHRADA: ... Kaňka Tor ... - správ-
ně Kaňka-Tor ... , ... Gererafigur ... - správně ... Ceres-
figur , ... mit Ma1erein ... - správně ... mit Malereien.
Z Č verze nejsou přeloženy do A a N celé informace k ob-

jektům v TMZ HELLlCHOVA čp. 300/13 a ÚJEZD čp. 596/9
a dále části infoqnace (yěty) obsahujicí kulturní zajímavosti,
např. TS LORETANSKA čp. 177/9: V letech 1867 až 1924zde
měl ateliér Karel Engelmiil)er. -<Chybí údaj, zqa to byl malíř
nebo sochař.); TMZ NAMESTI KINSKYCH (správně
ÚJEZD) čp. 458/48: Pamětní deska připomíná, že v domě žil
MUDr. Jan Bohumil Eiselt (* 1831, t 1908), jeden ze zaklada-
telů Spolku čes. lékařů a Časopisu lékařů českých. - V pře-
kladech zvlášť citelně chybí informace o pamětních deskách,
neboť pro cizince jsou desky znázorněné v n. mapách anonym-
ní.
V A dále chybí překlad celých informací k objektům v TMZ

ÚJ~ZD, např. Újezd. brána; NÁMĚSTÍ KINSKÝCH (správ-
ně UJEZD), např. čp. 400/37, a nahodile celé vě!y neb9 čás.ti
vět v informacích k ojbektům, např. TS LORETANSKE NA-
MĚSTÍ No 101/5 - chybí: Palác poničen v I. 1742 a 1757.
Opravy provedl A. Lurago. (Obdobně v TMZ.); TMZ KAR-
MELlTSKÁ No 528/1 - za letopočty 1837-1839 chybí část
věty: ... kdy zde byla založena škola. (Obdobně v TS).
V N verzi rovněž nahodile chybí překlad celýc}1vě! nebo

částí vět v informacích k objektům, např. TS NOVY SVET Nr.
90125 - za slovem hervorragenden chybí: ... český ... a za
jménem Ondříček chybí... nar. 29.4. 1857. (Obdobně
v TMZ.); TMZ KINSKÉHO ZAHRADA - chybí: V husit-
ských válkách byla vinice i objekty zničeny. (Obobně v TS.)
V A v~rzi jso}l zaiimayé ú,daje navíc oproti Č a N, např. TS

LORETANSKE NAMESTI No 100/7 The Loretto Treasure
- po F. B. Fischer of Erlach navíc: ... with six and a half
thqusa.nd 5!iamonds Jse šesti a půl)isícem diamantů); TMZ
NAMESTI KINSKYCH (správně VJEZD) No 419/12 - po
závorce (b. 1799-1883) navíc: ... who did his research in the
Prague area (který prováděl svůj vědecký výzkum v pražské
oblasti).
Na závěr lze konstatovat, že novým MS a MMZ by prospělo

odlišit tmavším odstínem oranžové barvy významné budovy
uvedené v textu. K textové části je třeba připomenout dodrže-
ní jednotné úpravy Č verze a překladů (polotučným písmem
pouze shodné části textu), pokud možno úplný překlad Č ver-
ze do A a N, případně redukci A a N verze provádět systé-
mově, ne nahodile, a hlavně nevypouštět zajímavá kulturně-
historická fakta. V A a N verzi dodržet jednotnou úpravu Č
názvu a A, N názvů veřejných prostranství (ul., nám., zahrad
aj.) a objektů. Nejlépe podle vzoru v·N verzi TMZ, tj. nejprve
C název (verzálkami nebo polotučným písmem) a vedle něj
přeložený název v závorce (obyčejným písmem). Č název a je-
ho překlad uvádět důsledně vždy, kvůli orientaci cizinců v n.
mapách i v místě.
Pracné, ale věci ku prospěchu, by byly ukázky st. a n. mapy

na přední str. obálky, charakteristické pro území znázetrněné
v jednotlivých titulech edice. Na obálce tit. č. 2 je znázorněn
alespoň nepatrný úsek Karlova mostu bez popisu, avšak na
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obálce tit. č. 3 jsou znázorněny Vojanovy sady místo některé
petřínské zahrady.

Uroveň polygrafického zpracování prvních titulů edice je
vcelku standardní, s mírným rozptylem odstínů téže barvy
v. jednotlivých titulech a ne zcela přesným vlícováním barev-
ných výplní ploch v 3. titulu.

Podrobné výsledky posouzení obsahu 3. títulu edice Praha
včera a dnes, v počtu přesahujícím dvě stovky případů obdob-
ných uvedeným příkladům, jsou k dispozicí u autora recenze.

Ing. Svatopluk Kuchař,
Zeměměřický úřad,

Praha

Ing. Miloš Pic~ DrSc., jmenován
profesorem na CVUT v Praze

President republiky a mllllstr školství jmenovali dne 15.6.
1994 podle zákona č. 172/90 Sb., profesorem geodézie Ing.
M. Picka, DrSc.

Ing. M. Pick absolvoval Fakultu speciálních nauk ČVUT
v Praze, zeměměřické inženýrství, v roce 1950. Krátce na to na-
stoupil u Vojenského topografického ústavu, Dobruška, dlou-
hodobé vojenské cvičení. Zde v r. 1952 provedl převod Jednot-
né trigonometrické sítě katastrální s elipsoidu Besselova na
elipsoid Krasovského. Vznikl tak tzv. souřadnicový systém
1952.

Po r. 1953 začal pracovat v gravimetrickém oddělení Geofy-
sikálního ústavu ČSAV v Praze. Vědecké práce z let padesá-
tých se týkají především transformace souřadnic. Tyto teoretic-
ké úvahy byly r. 1959 obhájeny jako kandidátská práce. Spo-
lečně s pracovníky n. p. Geofysika, Brno, vypracoval novou
definici Bouguerovy anomálíe v tehdejší ČSR (1956) a sestavil
soubor map tíhových topografických korekcí pro území celého
státu (1960).

V r. 1960 byl jmenován ředitelem Geofysikálního ústavu
ČSA V a uvedenou funkci zastával až do politických prověrek
v r. 1970. V té době se odborně zabýval zejména fyzikální geo-
désií, zejména pak problematikou tzv. zkušebních oblastí. Sou-
bor prací z uvedené problematiky byl později shrnut do mono-
grafie o tíhovém poli Země, která vyšla česky jako vysokoškol-
ská učebnice, a anglicky v Holandsku (Elsevier, 1973). Tato
monografie byla r. 1963 obhájena jako práce doktorská. An-
glická verze knihy byla v sedmdesátých letech nejcitovanější
čs. prací z geodézie v zahraničí.

Ing. M. Pick byl koncem šedesátých let v zahraničních časo-
pisech (např. Bulletin ďInternational, 1968) označován za jed-
noho z nejlepších světových odborníků na zkušební oblasti.
Při oslavě 70 let sovětské geodetické služby byl označen za jed-
noho z předních světových propagátorů teorie Moloděnského
v anglicky mluvících zemích (Geodezija i kartografija, 1988,
č.5).

Ing. M. Pick je znám jako organizátor mnoha symposií. Pře-
devším šlo o dvě symposia IAG (Mezinárodní asociace geode-
tická) v Praze "Figure of the Earth" (1965, 1969). Zejména na
prvé symposium se podařilo pozvat do Prahy (až na dvě výjim-
ky) kompletní světovou špičku z oboru geodézie. Poprvé v his-
torii tak spolu mohli diskutovat stoupenci Moloděnského a zá-
padni školy (Ohio). Po r. 1970 Ing. M. Pick společně s pracov-
níky n. p. Geofysika Brno orgamzoval ve dvouletých interva-
lech až do r. 1990 symposia "Současné problémy gravimetrie".

Pedagogicky působíl Ing. M. Pick pouze krátce na Matema-
ticko-fysikální fakultě University Karlovy v Praze (přednášky
"Teorie tíhového potenciálu"). Po politických změnách r. 1970
mu další pedagogická činnosti nebyla povolena.

Ing. M. Pick je autorem asi 170 publikací, zveřejněných vět-
šinou v mezinárodních časopisech, autorem vysokoškolské
učebnice a tří vysokoškolských skript. Jeho práce jsou určitě
známější v zahraničí, než u nás. Jedna z posledních je např.
stať v americké mnohoautorské encyklopedii "Geoid and its
Geophysical Interpretation, CRC, 1994". Zde je zajímavé, že
autoři této encyklopedie byli vybíráni podle cítací počítačem.

K dosažení velkého životního úspěchu prof. Ing. Milošovi
Pickovi, DrSc., blahopřejeme.

Dne 14. ledna 1995 zemřel ve věku 88 let Ing. Miloslav Stej-
skal, významná osobnost české geodézie a ředitel dřívějšího
Geodetického a topografického ústavu v Praze.

Velká účast přátel a známých na smutečním shromáždění ve
strašnickém krematoriu dne 20. ledna 1995, jakož i účast před-
stavitelů resortních organizací a Stavební fakulty ČVUT v Pra-
ze byla důkazem, že v osobě Ing. Miloslava Stejskala odešel
oblíbený člověk a výborný odborník.

Ing. M. Stejskal se narodil dne 19. prosince 1906 v Úsobí
(okr. Havlíčkův Brod). Po dokončení vysokoškolských studií
na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze působil od
r. 1932 v Triangulační kanceláři Ministerstva financí v Praze.
Kromě výkonu triangulačních prací byl členem jedné z devíti
subkomisí (zřízených Ing. J. Křovákem v r. 1931) pro přípravu
budování astronomicko-geodetické sítě. Zabýval se problema-
tikou staveb zděných měřických rozhleden (postavil např. roz-
hlednu na trigonometrickém bodě Pecný, poblíž Ondřejova).

V r. 1950 se stal vedoucím odboru geodetických základů teh-
dejšího Státního zeměměřického a kartografického ústavu
v Praze. Při sjednocení zeměměřické služby a jejím novém or-
ganizačním uspořádání v r. 1954 byl jmenován ředitelem nově
zříze;Iého Geodetického a topografického ústavu v Praze
(GTU). Za jeho vedení byly na celém území Československa
dokončeny geodetické základy - astronomicko-geodetická
síť, trigonometrická síť, nivelační a gravimetrická síť.

Ve spolupráci s vojenskou topografickou službou se GTÚ
podílel na topografickém mapování v měřítku I :25 000.

Shora uvedené práce vyžadovaly od vedení ústavu dobré or-
ganizační schopnosti a potřebné odborné znalosti.

Příznačná byla pro Ing. M. Stejskala snaha o neustálé zlep-
šování pracovních podmínek. Byly získány moderní geodetic-
ké přístroje (fotogrammetrické, gravimetrické, dálkoměry aj.).
V r. 1961 získal ústav první dálkoměr v resortu - přístroj švéd-
ské firmy AGA, kterým byla mj. zaměřena přesná vzdálenost
pro přemostění nuselského údolí v Praze. Byly vytvořeny tech-
nologické postupy pro realizaci prací a rozšířen sortiment pra-
covních pomůcek a ochranných oděvů pro polní práce.

Ing. M. Stejskal podporoval aktivity ústavu v zahraničí, na-
př. triangulace 3.-5. řádu a mapování v měřítku 1:25000
v Albánii v letech 1956-1957 a geodetické práce ve Vietnamu
v letech 1957-1958.

Ing. M. StejskaJ vykonával funkci ředitele do konce roku
1965, kdy byl GTU zrušen a v omezeném rozsahu převeden ja-
ko pobočka Geodetického a kartografického fondu v Bratisla-
vě. V nové organizací pracoval Ing. M. Stejskal až do odchodu
do důchodu.

Ing. Miloslav Stejskal byl nejen výborný odborník, ale i člo-
věk, který měl rád obyčejný život. Miloval svou rodinu, měl
rád přírodu a dobré přátele. Velmi se zajímalo kulturu, rád
četl a pravidelně navštěvoval divadlo a výstavy, zejména malíř-
ské. Byl to dobrý člověk. Čest jeho památce.

Geodezija i kartografija, 1993, č. 7

Automatizovaný informační systém státního městského kata-
stru, s. 1-3.

Chochlov, G. P.: Metodika výpočtu přesnosti několikastupňové
vytyčovací sítě, s. 3-8.

Kalenickij, A. /.-Gu/jajev, Ju. P.: Perspektivy gravimetrie ve
stavebnictví, s. 8-11.

Vizirov, Ju. V.: Vytyčení obrysů silničních násypů a výkopů, s.
11-15.

1995/106



Geodetický a kartografický obzor
ročník 41/83,1995, číslo 5 107

Soustin, V. N.: Nepřímý způsob měření výšky teodolitu, s.
15-17.

Birjukov, V. S.: Formalizace rozeznání zobrazení, s. 17-23.
Nech in, S. S.: Tématika V. a VI. technické komise na XVII.
kongresu ISPRS, s. 23-27.

Gelman, R. N.: Změřitelné možnosti snímků pořízených letec-
kou kamerou malého formátu A-39, s. 27 -30.

Beljajev, V. A.: Dialogová analytická fototriangulace DIANA,
s.31-35.

Berk, V. 1.-Maksimov, I. I.-Martyněnko, A. I.: 16. mezinárod-
ní kartografická konference, s. 35-38.

Vasmut, A. S.-Atojan, R. V.-Dubrovec, 1. A.: Jednotný systém
smluvených značek pro turistické mapy, s. 38-42.

Donidze, G. I.: Vrácené názvy, s. 42-44.
Mulaj, J. (Alžír): Stav mapování v Alžirsku, s. 44-45.
Šimanovič, Je. A.-Kuzmina, L. A.-Špakovskaja, Je. v.: Sesta-
vování elektronických map v rádiovém ekologickém monito-
rovacím informačním systému, s. 46-48.

Ivanov, V. 1.-Širjajev, V. v.: Automatizovaná prognóza zato-
pení prostoru při porušení hydrotechnických staveb, s.
48-51.

Obinjakov, V. B.: Význam a použití termínu "katastr", s.
51-52.

Sudakov, S. G.: Základní etapy rozvoje topograficko-geodetic-
kých prací v Rusku, s. 53-56.

Ogorodova, L. v.: Isaak Newton, s. 56-60.
Brovar, V. V.-Jurkina, M. I.: Newtonovská konference, s.
61-62.

Geodezija i kartografija, 1993, č. 9

Žalkovskij, Je. A.: Stav prací na digitální tvorbě map, s. 1-4.
Pal/o, L. G.: Rosgeoinform: Úkoly a perspektivy rozvoje, s.
4-6.

Kopajev, B. V.:Aplikace odchylek odpovídajících prostředí při
výpočtu koeficientů trigonometrického polynomu, s. 7-I O.

Utin, A. M.-Kiselev, V. I.: Prognóza výsledků kontinuálních
měření měnících se veličin, s. 10-12.

Markuze, Ju. 1.-Karavanov, M. Ju.: Efektivní využití vnější
paměti počítače při vyrovnání rozsáhlých geodetických sítí,
s.12-16.

Mozžuchin, O. A.: Výpočet refrakce metodou pomocné základ-
ny, s. 16-18.

Samojlenko, A. N.-Miščenko, N. A.: Zkoumání tepelných de-
formací kostry průmyslové stavby, s. 18-20.

Firsov, N. F.: Příprava dat pro podrobné vytyčení kruhových
oblouků metodami souřadnic a prodloužených tětiv, s.
20-21.

Doncov, A. A.: Neobvyklá Steinerova úloha, s. 22-23.
Kijenko, Ju. P.: Letadla a palubní komplexy pro výškové
a elektronické způsoby měření, s. 23-28.

. Birjukov, V. S.-Serbuchovitin, B. I.: Formalizace výběru kos-
mických snímků pro určení stability zobrazení objektů, s.
29-32.

Akoveckij, V. G.: Výzkum chyb digitálních metod stereofoto-
grammetrického měření snímků terénu, s. 32-36.

Kašin, L. A.:25. výročí vstupu země do Mezinárodní fotogram-
metrické společnosti, s. 37 -38.

Komedčikov, N. N. aj.: Ekologické mapování v Rusku, s.
38-44.

Nyrcova, T. P.: Kartografický design: některé principy a po-
známky, s. 44-46.

Neumyvakin, Ju. K. - Mohammed, M. A. (Irák): Přesnost určení
polohy hraničních značek, s. 46-49.

Sudakov, S. G.: Základní etapy rozvoje topograficko-geodetic-
kých prací v Rusku, s. 49-55.

Pavlov, V. F.: Vrchol vítězství, s. 56-59.
Antonov, A. V.-Tikunov, V. S.: 4. evropská konference o geo-
grafických informačních systémech, s. 59-61.

Gratulace jubilantovi, s. 61-62.
Seliverstov, A. I.: Na pomoc geodetovi, s. 62.
Michail Jevelevič Chejfec (nekrolog), s. 63.

Geodézia és Kartográfia, 1994, č. 3

Mélykúti, G.: Předmluva, s. 129.
Soha, G.: 75 let maďarské vojenské kartografie, s. 129-134.
Paskó, J.: Příspěvek vojenské kartografie maďarské vědě, s.
134-138.

Szabó, B.: Mapy vytvořené Institutem vojenské kartografie, s.
138-141.

Zsámboki, S.: Spolupráce civilní a vojenské kartografie, s.
142-143.

Příspěvky na jubilejním zasedání, které se konalo na památku
75. výročí vojenské kartografie, s. 144-148.

Balázs, L.: Konsolidace, organizace a regulace půdy, která se
v Maďarsku nyní očekává, s. 148-154.

Busics, Gy.: Dvojrozměrná transformace k výpočtu výsledků
měření pomocí GPS, s. 154-161.

Horváth, K.: Vliv různých meteorologických faktorů na viditel-
nost. Odhad délky záměry, s. 161-173.

Ádám, J.: Pétér Biró - akademik, nový rektor Technické uni-
versity v Budapešti, s. 174-175.

Geodézia és Kartográfia, 1994, č. 4

Joó, 1.: 8. mezinárodní sympozium o recentních pohybech
zemské kůry (CRCM '93), s. 189-197.

Mihály, Sz.: Katalog maďarských geodetických služeb a systé-
mů, s. 198-203.

Néméth, Gy.: Vytyčovací sítě v Berhida-Basin, s. 204-209.
Horváth, K.: Vliv viditelnosti na leteckou dopravu a na geode-
tické měření, s. 210-215.

Nagy, S.: Síření paprsku GPS v troposféře, s. 215-218.
Csapó, G.: Absolutní tíhové měření v Maďarsku v letech
1978-1994, s. 218-224.

Papp-Váry, Á.: Skolní atlasy pro školní rok 1994-95, s.
224-229.

Szádeczky-Kardoss, Gy.: Zasedání vědecké komise pro geo-
dézii Maďarské akademie věd, s. 230-231.

R. F.: Výročí mezinárodní spolupráce v oblasti geodézie, s.
237-239.

Geodézia és Kartográfia, 1994, č. 5-6

Ádám, J.: Zpráva z generálního zasedání IAG, které se konalo
v Beijing v Cíně od 8. do 13. srpna 1993, s. 249-253.

Fejes, 1. aj.: Geodynamická referenční síť GPS ve Střední
Evropě, s. 254- 264.

V6lgyesi, L. - Tóth, Gy. - Varga, J.: Převod mezi maďarskými
systémy zobrazení, s. 265-269.

Mentes, Gy.: Možnosti aplikace senzorů CCD v geodetické
měřické technice a ve fotogrammetrii, s. 270-279.

Kis Papp, L.: Kvalita ve vzdělání a v inženýrství, s. 280-282.
Plihál, K.: Tisk map z kovové desky, s. 283-291.

Szádeczky-Kardoss, Gy.: Zased~ní vědecké komise pro geo-
dézii Maďarské akademie věd, s. 294.

Havasi, 1.: Geodetická výuka a výzkum na třech anglických
univerzitách, s. 294-297.

Balász, L.: Statistické jednotky oblastí Evropské unie, s.
298-300.
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Autor: Ing. Pavel Lébr,
Vodní stavby, stavební divize 05,

Praha

PROSPERUJící GEODETICKÁ FIRMA HLEDÁ:

Vedoucího geodeta
vedení skupiny geodetů, řízení geodetické práce

(vítán zájem, případně zkušenosti o technologii GP5, dobré organizační schopnosti,
absolventi vojenských škol zeměměřičského oboru vítáni)

Geodeta - technika
(středoškolské vzdělání zeměměřičského nebo stavebního směru)

Geodeta S oprávněním 1a) - geometrické plány
VŠEM NABízíME:
- plat výrazně nad obvyklý průměr
- prácí v centru
- možnost profesionálního růstu

OD VŠECH POŽADUJEME:
- vzdělání, event. praxi v oboru
- zodpovědnost, tvořivost
- samostatnost
- základy práce na. PC - uživatelsky

Kontakt: pí Vacková 7.00-16.00 hod., tel: 2481 61 95,2481 61 97



TPS-System 1000
Novd rado teodolitl1
o totdlnfch stanic
T/TM/TC/TCM 1100

TC 1700
T/TM/TC/TCM 1800
- kompatibilita s GPS
- matorizované TITC
- molnost tvorby

ap/ikačn(ho software
- zdznam na karty PCMCIA
- rada dalš(ch inovac(

GEFOS 5.r.o., zastoupení Leica AC pro ČR
Konšelská 19,180 00 Praha 8
tel: (02)684 2628, tel/fax: (02)684 4460
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