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528.9
PRAVDA, J.
K problému nevyhnutnostl a lubovolnosti v kartografU
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 5, str.
121-127, 2 obr., lit. 9
Poznávací proces, odraz a obraz v kartografU. Vedec-
ké zákony, princípy, pravidlá, problém nevyhnutnosti
a !ubovo!nostI v rozhodovacom 'procese, ktorý sa týka
limitovanosti výberu matematického základu mapy,
general1zácie a výrazových prostriedkov.

[528.884 +64] [437]
NEUMANN, J.
Současný stav techniky a technologie dálkového prů-
zkumu Země v Ceskoslovensku
GeodeHcký a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 5, str.
127-131
Hodnocení dosaženého stavu rozvoje techniky a .tech-
nologie dálkového průzkumu Země v ČSSR za období
od počátku 80. let. Analýza technické a technologické
základny leteckého i kosmického sběru dat, po,dpůr-
ného pozemního průzkumu a analogových, digLtálních
i hybridních metod zpraCOVání dat.

528.486.1:528.52
NOVÁK, Z. - PROCHÁZKA, J.
Vytyčováni zjednodušeným vytyčovacim ramenem
Geode,tický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 5, str.
131-134, 3 obr., 1 tab., lit. 4
Využití zjednodušeného vytyčovacího ramene pro fi-
nální část vytyčení bodu polární metodou a pro;tínáním
vpřed. Srovnání obou postupů z hlediska přesnosti a
hospodárnosti.

528.913
PYŠEK, J.
Přiřazení kuželové plochy referenčni ploše kulové v de
l'lslově zobrazení
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, č. 5, str.
135-139, 30br., 1 tab., I1t. 8
Praktické uplatnění obecného přístupu k řešení kuže-
lových zobrazení ekvidistantních v polednících na mož-
né variantě de l'lslova zobrazení s o·ptimálním roz-
ložením zkreslení. Srovnání s ostatními kuželovými
zobrazeními.

528.9
nPAB,lJ,A, 51.

K np0611eMe He06xoAHMOCHI H npoH3BollbHOCTH
B KapTorpa(j)HH
reoAe3HllecKHH H KapTorpa(j)HllecKHH 0630p, 33,
1987, N° 5, CTp. 121-127, 2 pHC., IIHT. 9
npol.lecc n03HaHHll, oTpalKeHHe H 06pa3 B KapTo-
rpa(j)HH. HaYllHble 3aKoHbl, npHHl.lHnbl, npaBHlla (oc-
HOBHble nOllolKeHHll), np061leMa He06xoAHMOCTH H
npoH3BollbHOCTH npH npHHllTHH peweHHH, KacalO-
UlHXCll IlHMHTHpoBaHHocTH Bbl60pa MaTeMaTHlleCKO-
ro OCHOBaHHll KapTbl, reHepallH3al.lHH H cpeAcTB
BblpalKeHHll.

[ 528.884 +64 ] [ 437 ]

HEIiIMAH,5l.

COBpeMeHHoe COCTOllHHe TeXHHKH H TeXHOllorHH AH-
CTaHI.IHOHHoro 30HAHpoBaHHll 3eMIIH B 4exoclloBa-
KHH
reoAe3HllecKHH H KapTorpa(j)HllecKHH 0630p, 33,
1987, N° 5, CTp. 127-131
06cYlKAeHHe AocTHrHYToro COCTOllHHll pa3BHTHll
TeXHHKH H TeXHOllorHH AHCTaHl.lHOHHOro 30HAHpoBa-
HHll 3eMIlH B 4CCP 3a nepHoA OT Hallalla 8D-HX lleT.
AHallH3 TeXHHlleCKoro H TeXHOllorHlleCKoro OCHOBa-
HHll B03AywHoro H KOCMHlleCKoro c60pa AaHHblx,
nO,ll,lleplKHBalOUlero Ha3eMHoro HCClle,llOBaHHll H aHa-
1l0rOBbIX, l.lHepPOBbIX H rH6pH,lIHblX MeTO,llOB 06pa60T-
KH ,lIaHHbIX.

528.486.1 :528.52
HOBAK, 3. - npOXA3KA, lil.
Pa36HBKa C nOMOUlblO 60llee npocToro pa3óHBo1lHO-
ro nllella
reO,lle3HlleCKHH H KapTOrpaepHlIecKHH 0630p, 33,
1987, N° 5, CTp. 131-134, 3 pHC., 1 Ta6., IlHT. 4
~cnollb30BaHHe 60llee npocToro pa36HBollHoro nlle-
lIa ,lIllll oKoHlIaTellbHoH lIaCTH pa36HBKH TOllKH no-
IlllpHblM MeTO,llOM H MeTO,llOM 3acelleK. CpaBHeHHe
06eHx npOl.leCCOB C TOllKH 3peHHll TOllHOCTH H 3KO-
HOMHlIHOCTH.

528.913
nbIWEK, lil.
npHcoeAHHeHHe KOHHlIeCKOH nOBepXHOCTH K C(j)epH-
lIeCKOH nOBepXHOCTH OTHOCHMOCTHB npOeKl.lHH ,lJ,e
nHlla
reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpaeplollleCKHH 0630p, 33,
1987, N° 5, CTp. 135-139, 3pIolC., 1 Ta6., IlHT. 8
npaKTHlIecKoe npHMeHeHHe 06U1ero nO,llXO,lla K pe-
weHloI1OKOHloIlIeCKHXnpOeKl.lIolH 3KBIoIBalleHTHblX B Me-
plol,llHaHaX K B03MOlKHOMY BapHaHTY npOeKl.lIolH ,lJ,e
nlollla C onTIoIMallbHblM pa31l0lKeHIoIeM IoICKalKeHHll.
CpaBHeHloIe C OCTallbHblMH KOHloIlleCKHMIoInpOeKl.llolll-
MH.

528.9
PRAVDA, J.
Zum Problem der Unvermeidlichkeit und der Willkiir
ln der Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 5,
Seite 121-127, 2 Abb., Lit. 9
Erkennungsprozess, Reflex und Abbildung in der
Kartographie. Wissens:chaftIiche Gesetze, Prinzlpe,
Grundregeln. Probleme der Unvermeidlichkeit und
Willkiir im Entscheldungsprozess, der die Limita tion
der Auswahl der mathematis:chen Grundlagen der
Karte, Generalisation und die Aussagemittel betriffl.

[528.884 +64] [437]
NEUMANN, J.
Gegenwiirtiger Zustand der Technik und Technologie
der Fernerkundung der Erde in der Tschechoslowakei
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 5,
Seite 127-131
Werten des erzielten Zustandes der Entwicklung der
TechnIk und TechnologIe der Fernerkundung der Erde
ln der ČSSR lm Zeitabschnltt vom Beginn der 80. Jah-
re. Analyse der technlschen und technologischen Ba-
sis der Aero- und kosmischer Datenerfassung, der
terrestrischen Stiitzlnformationen und der analogen,
digitalen und auch Hybridmethoden der Datenverar-
beltung.



528.486.1:528.52
NOvAK, Z. - PROCHAzKA, J.
Absteckung mi! einem einfacher Absteckungsarm
Geodetický a kar,tografický obzor, 33, 1987, Nr. 5, Seite
131-134, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 4
Nutzung eines einfachen Absteckungsarmes fiir das
Endprodukt der Punktabsteckung mlttels der Polarme-
thode und des Einschnlttes nach vorn. Vergleich belder
Methoden aUS dem Standpunkt der Genaulgkeit und
Wirtschaftlichkeit.

528.913
PYSEK, J.
Ankniipfung emer Kegelflliche zUr Referenzkugelflli-
che bei der de I'Isle Abbildung
Geodetický a kar,tografický .obzor, 33, 1987, Nr. 5, Seite
135-139, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 8
Praktische Bewertung allgemeiner Liisung der Ke-
gelabbildungen, dle ii.quidlstant lm Merldlan sHlId, bel
elner miigllchen Varlante der de l'lsle Abblldung mlt
optlmaler Verteilung der Verzerrung. Verglelch mit
anderen Kegelabblldungen.

528.9
PRAVDA, J.
On the Problem of Inevltabllity and Arbltrariness in
Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, pp.
121-127, 2 fig., 9 ref.
Process of recognlt1on, ref1exlon and Image ln car-
tography. Sclentlfic laws, prlnclples, and rules. The
problem of lnevltab1l1ty and arbltrarlness ln the pro-
cess of declslon, concernlng the llmltat10n of the
cholce of the mathemat1cal base of a map, general1-
zatlon, and the means of expresslon.

[528.884+64] [437J
NEUMANN, J.
Contemporary State of Technics and Technology of the
Earth's Remote Sensing in Czechoslovakia
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, pp.
127-131
Evaluatlng the ach1eved state of development of tech-
nic s and technology of the Earth's remote senslng ln
CSSR slnce the beglnnlng of 801es. Analysls of technl-
cal and technologlcal basls of aerlal and space data
collectlng, supportlng terrestrlal research, and ana-
logue, dlgital as well as hybrid methods of data pro-
cesslng.

528.486.1:528.52
NOVAK, Z. - PROCHAzKA, J.
Aligning by Means of the SimpIiUed Laying-Out Arm
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, PP.
131-134, 3 fig., 1 tab., 4 rel.
Use of the slmpllfled laylng-out arm for the flnalpart
of laylng-out ,the poInt by means of ,the polar method
and ,the method of lntersectlon. Gomparlng both me-
thods from the vlewlpolnt of accuracy and economy.

528.913
PYSEK, J.
Placing the ConicRl Surface to the Reference Spheri-
cal Surface in the de I'lsle Projection
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, PP.
135-139, 3 flg., 1 tab., 8 ref.
Praétlcal appl1catlon of a general approach to solvlng
conlcal projectlons equldtstant ln merldians, on the
possible variant of the de l'lsle projectlon wlth an
optlmal dlstributlon of dlstorUon. Comparlson wlth
other conical projections.

528.9
PRAVDA, J.
Du probléme traitant de I'lnévitable et de l'arbitraire
dans la cartographie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5,
pages 121-127, 2 lllustratlons, 9 blbllographles
Processus du connalssable, réflexlon et Image dans
la cartographle. Lols sclenttflques, prlnclpes, regles,
pro,blemes, de 1'lnévltable et de l'arbltralre dans le
processus de déclslon qul concerne le cholx llmlté de
la base mathémaUque de la carte, la général!satlon et
les moyens ďexpresslon.

[528.884+64J[ 437]
NEUMANN, J.
Etat actnel des techniqne et technologie relatives a
I'exploration téléguidée de la Terre en Tchécoslova-
qnie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, pa-
ges 127-131
Evaluat10n de l'état du dáveloppement des technlque
et technologie obtenues dans la branche de I'explora-
tlon téléguldée de la Terre en Tchécoslovaqule pendant
la pérlode du commencement des années quatre vlngt.
Analyse de la base technlque et technologlque relat1ve
II la collecte des dates aérlennes et cosmlques, de I'ex-
ploratlon terrestre ďappul et des méthodes analogu es,
dlgitales et hybrldes de l'élaborat1on des dates.

528.486.1:528.52
NovAK, Z. - PROCHAzKA, J.
Jalonnement effectué plIr bras de jalonnement sinpU-
fié
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, pa-
ges 131-134, 3 Ulustratlons, 1 planche, 4 blbl1ogra-
phles
Utilisation du bras de jalonnement slmpllHé pour la
partie Hnale de jalonnement ďun polnt par la mé-
thode polalre et lntersectlon dlrecte. Comparalsoni des
deux procédés du polnt de vue préclislon et économle.

528.913
PYSEK, J.
Association de la surface cODlque il la snrface de ré-
férence sphérique dans la projection de de I'lsle
Geode,tlcký a kartografický obzor, 33, 1987, No. 5, pa-
ges 135-139, 3 Illustratlons, 1 planche, 8 blbllogra-
phles
Ut1l1ootlon pratlque de l"accěs géněral i\ la solutlon
des projectlons ,cllnlques ěquldlstantes dans les měrl-
dlens slUr la varlante posslble de la projectlon de
de l'lsle avec la rěpartltlon optlmale de la děforma-
Uon. Compaoolson avec autres projectlons cllnlques.
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K problému nevyhnutnosti a fubovol'nosti
v kartografi i

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

Na tvorbu mapy možno nazerať ako na špecifický,
kartografický spasob vyjadrovania sa. Kartogra-
fické vyjadrovanie využívajú tak neodborníci
(v obmedzenej miere), ako aj (najma) odborníci
z raznych vedných disciplín. Na kartografické vy-
jadrovanie (obzvlášť pri tvorbe tematických máp)
sa nazerá ako na akt používania svojbytného od-
borného jazyka, pomocou ktorého sa analyzujú
a riešia problémy mnohých vedných disciplín a po-
mocou ktorého sa tlmočia, prezentujú najrozmani-
tejšie poznatky. Vychádza sa z toho, že kartogra-
fické vyjadrovanie je všeobecne dostatočne známe,
dostupné a použitefné podfa potreby.
V povedomí mnohých sa zakorenil názor, že pri

tvorbe mapy existuje vefká fubovafa v rozhodova-
ní o mierke, zobrazení, generalizácii, ale najma pri
vofbe a používaní kartografických výrazových pro-
striedkov (značiek, farieb ap.). Od takéhoto názo-
ru potom nie je ďaleko k presvedčeniu, že tam,
kde je vefa fubovale, nie je miesto pre vedecké
zovšeobecnenia - a teda k presvedčeniu, že kar-
tografia je disciplína, v ktorej mažu existovať na-
najvýš len určité princípy, pravidlá a zásady, ale
nie zákonitosti (ako prejavy objektívneho zákona)
alebo dokonca vedecké zákony) ako odrazy objek-
tívnych zákonov), ktoré by určovali jednoznačnú
(a teda nefubovofnú) cestu v rozhodovacích karto-
grafických postupoch.
Príspevok sa preto zaoberá niektorými závažný-

mi momentmi nevyhnutnosti a fubovofnosti v kar-
tografii.

renia a poznatky typicky kartografické, ktoré
umožňujú pretlmočiť poznatky prvej skupiny do
systému kartografických znak ov (výrazových, vy-
jadrovacích prostriedkov). Kartografické poznatky
majú nielen technický, ale i metodický charakter,
v dasledku čoho sa na kartografiu nazerá sčasti
ako na technickú a sčasti ako na metodickú dis-
ciplínu.

Subjektom poznania pri kartografickej forme od-
razu je ciefavedome, logicky uvažujúca a praktic-
ky konajúca prírodno-spoločenská bytosť, človek,
spoločnosť vo svojej celistvosti, vo svojom historic-
kom vývine a vo vzájomnom vzťahu i vzájomnom
pasobení s objektom poznani a [3].

Výsledkom kartografickej formy odrazu je mapo-
vý obraz, ktorý existuje najprv v ideálnej podobe
vo vedomí subjektu, ale po spredmetnení, materia-
lizácii sa stáva mapovým (kartografickým) die-
lom - obdobne ako umelecký obraz a umelecké
dielo [3].

Mapový (kartografický) obraz nie je v kartogra-
fU neznámym pojmom. Už v r. 1979 ho vymedzil
A. M. Berljant ako "formu odrazu javov a proce-
sov objektívnej reality vo vedomí čitatefa mapy
(alebo v čítacom zariadení prístroja), ktorý sa vy-
tvára pomocou priestorovej kombinácie (kompo-
zície) kartografických znakov" [2 J. Toto vymedze-
nie je však sformulované z pozície čitatefa mapy.
Predmetom nášho zájmu je kartografický obraz
ako výsledok kartografickej formy odrazu objek-
tívnej reality, ako zmyslová predstava, ktorá pred-
chádza, sprevádza a dotvára sa v priebehu tvorby
mapy u jej tvorcu. Všimnime si preto vymedzenie
umeleckého obrazu v práci [3]: "Umelecké mysle-
nie nepostupuje od zmyslovej predstavy k abstrakt-
nej myšlienke, alebo od abstraktnej myšlienky
k zmyslovej predsťave, ale je pohybom obrazneJ
myšlienky. Jde tu o osibitnú formu zjednotenia
zmyslového a racionálneho, ktorú nazývame ume-
leckým obrazom. Umelecký obraz rozvíja tú vlast-
nosť zmyslovej predstavy, obrazotvornosti, ktorá
umožňuje subjektu postihnúť v jednotlivom všeo-
becné, podstatu v typickej forme jej prejavu. Zmy-
slová predstava sa nemaže stať nástrojom umelec-
kého zovšeobecnenia inak, než prostredníctvom ty-
pizácie".

Ak uvažujeme o mape (o mapovom vyjadrovaní sa)
ako o špecifickej forme odrazu objektívnej reality,
potom musíme brať na vedomie určité nevyhnut-
nosti, ktoré platia pre jej tvorbu (a samozrejme
i pre jej využívanie).
Tvorba mapy - ako akt, proces kartografického

vyjadrovania sa pomocou systému znakov - je pre-
dovšetkým duchovná činnosť, druh ciefavedomej
intelektuálnej (poznávacej) činnosti, v ktorej ako
štruktúrne prvky vystupujú objekt a subjekt pozna-
nia.
Objektom poznania kartografie je tá časť objek-

tívnej (prírodnej alebo spoločenskej) reality, ktorá Aj kartografický obraz mažeme vymedziť ako
v jej odraze vo vedomí človeka je predmetom, té- osobitnú formu zjednotenia zmyslového a racionál·
mou mapy. Na procese odrazu sa zúčastňuje i pro- neho, ale toto zjednotenie je vo svojej podstate iné
striedok poznania, ktorý maže byť tak materiálny a netýka sa len typického, ale všetkého podstatné-
(prístroj, zariadenie, pomacka), ako aj ideálny ho zo zvoleného aspektu (ciefa mapy, mapového
(predstava, myslený model, hypotéza, teória ap.). vyjadrenia). Kým umelecký obraz má svojou typi-
Ciefom poznania v kartografU je dosiahnuti~ ta- .záciou pasobiť na vedomie človeka prostredníct-
kého súhrnu poznatkov, ktoré umožňujú vytvoriť-vom vyvolaných emócií a predstáv, v kartografic-
mapu. Tieto poznatky sa delia na dve skupiny: po- kom obraze jednoznačné prevláda racionálny
znatky o predmete (téme) kartografického vyjad- aspekt (emocionálny, predstavový nemizne upl-
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ne, len ustupuje do pozadia), založený na strohej
logike a prísnej významovej adekvátnosti zobrazo-
vaného voči zobrazovanému, na vedeckej definova-
nosti zachovania alebo minimálneho skreslenia
dížok, plOch, uhlov, na abstrahovaní od nepodstat-
ného (z hfadiska vyjadrovanej témy), na charakte-
ristickej generalizácii a na celom rade ďalších oso-
bitností, ktoré sú v centre pozornosti kartografic-
kej vedy.

Pre umelecký obraz je charakteristické subjektív-
no-individuálne vyjadrenie typického v jednotlivom
a maximálne pasobenie na človeka cez jeho emó-
cie, čomu sú podriadené všetky umelecké prostried-
ky a techniky.

Pre kartografický obraz je charakteristické ob-
jektivizované vyjadrenie vyabstrahovaného a gene-
ralizovaného všetkého podstatného (z daného
aspektu), čomu sú podriadené všetky kartografic-
ké výrazové prostriedky, pristupy a techniky.

Napriek týmto zásadným rozdielnostiam treba
vyzdvihnúť i niektoré spoločné črty umeleckého
a kartografického obrazu: je to predovšetkým vy-
jadrovanie sa v rovine (platí to však len va vzťa-
hu k mafbe, grafike ap.), ale i v tejto rovine ume-
lecký obraz využíva princíp perspektívy, bokorysu,
nárysu, kým kartografický obraz využíva prevaž-
ne princíp padorysu. Ďalej je to využívanie niekto-
rých rovnakých výrazových prostriedkov (čiary,
plochy, farby, kontrasty, poltóny atď.) a v nepo-
slednej miere je to i estetická stránka (pri umelec-
kých obrazoch je dominujúca, pri kartografických
obrazoch ustupuje racionálnej, funkčnej stránke).

Kým tvorba umeleckých obraz ov je viazaná ume-
leckými princípmi, zásadami a zákonmi, tvorba-
-konštrukcia kartografických obrazov podlieha
in}'m - kartografickým princípom, zásadám a pra-
vidlám, z ktorých niektoré majú charakter záko-
nitostí až vedeckých zákonov.

3. Vedecké zákony, princípy a pravidlá v kartogra-
fU

Podfa [7] z ontologického hfadiska zákon (objek-
tívny zákon) je nezávisle od nás existujúca, pod-
statná všeobecná, nevyhnutná, stála a opakujúca
sa súvislosť vecí alebo javov. Je to podstatný vzťah,
t. j. vzťah medzi podstatami. Zákon postihuje tak
momenty stálosti ako i menlivosti.

Zákonitosť, ktorá sa často chápe ako ešte nepo-
znaná (nesformulovaná) alebo menej podstatná ne-
vyhnutná súvislosť, má z filozofického hfadiska
najmenej tri významy: po prvé sa chápe ako vý-
sledok súčasného pasobenie viacerých zákonov
(napr. ak hovoríme o zákonitostiach prechodu od
socializmu ku komunizmu máme na mysli pasobe-
nie niekofkých zákonov), po druhé sa chápe v tom
istom zmysle ako zákon (napr, ak sa hovorí o dy-
namických aleba štatistických zákonitosti ach ide
v podstate o celkom konkrétne zákony) a po tretie
sa chápe ako prejavovanie sa objektívneho zákona.

Z gnozeologického hfadiska je zákon forma od-
razu objektívnej reality a vedecký zákon je odra-
zom objektívneho zákona. Pokrok vedeckého po-
znania vždy úzko súvisí s objavovaním-formulova-

ním nových zákonov, ktoré sú d61ežitými opornými
bodmi, stupienkami poznávania v každej vede
(a teda aj v kartografii).

Z logického hfadiska zákon je filozofická kate-
gória, ktorá je vypracovaná na označenie ontolo-
gického štatútu zákona. Dbjavenie-formulovanie zá-
konov vždy predpokládá existenciu dobre prepra-
covaného aparátu pojmov, prostredníctvom ktorých
sa vymedzuje zákonitá súvislosť medzi javmi.

Celostné chápanie zákona predpokládá jeho sú-
hrnné chápanie z ontologického, gnozeologického
a logického aspektu.

Zákon, ako objektívna súvislosť javov, vzniká
a platí za určitých predpokladov, t. j. ak existuje
vecný základ pre jeho vznik a ak existujú vhodné
konkrétno-historické podmienky. Napr. biologické
zákony mohli vzniknúť a platiť až po vzniku živo-
ta (a jeho fáz zdokonafovania), spoločenské záko-
ny - až po vzniku človeka a spoločnosti. Pri apli-
kácii na jednotlivé vedy to znamená, že vedecké
zákony v nich mohli vzniknúť až vtedy, keď tieto
vedy vznikly a keď stupeň poznania, abstrahovania
a zovšeobecnenia poznatkov v nich viedol k vytvo-
reniu dostatočného pojmového a kategoriálneho
aparátu, na základe ktorého bolo možné formulo-
vať jednotlivé vedecké zákony. V pretlmočení na
podmienky kartografie to znamená, že kartografic-
ké zákony nemohli vzniknúť a formulovať sa v dáv-
nejšiej minulosti, pretože kartografia bola až do
začiatku tohoto storočia prevažne empíriou (s vý-
nimkou matematickej kartografie počínajúc zhru-
ba 18. staročím) a ako veda sa na náležitú úroveň
začala dostávať až v druhej polovici nášho storo-
čia.

K tomu, čo bolo o vedeckom zákone uvedené a ci-
tované v práci [6] treba dodať, že v zmysle práce
[3] termín "Zákon" sa najčastejšie používa v dvoch
významoch: ako objektívny zákon (napr. ako zá-
kon prírody), alebo ako jeho vedecký odraz -- ako
vedecký zákon niektorej vednej disciplíny.
Tieto významy treba vedieť rozlišovať, inak vznik-
nú nedorozumenia ako napr. v práci.[8].

Na základe práce [7] treba ešte zdarazniť, že zá-
kony vedy nie je možné zamieňať si s inými kate-
góriami tej istej vedy, pretože ich objektívny zá-
klad je rozdielny. Medzi zákonmi a kategóriami
vedy platí tak vzah jednoty, ako i rozdielnosti čo
do ich miesta a funkcie va vedeckých teóriách.
Veda je systém rozvíjajúcich sa a neustále sa pre-
hlbujúcich a triedených poznatkov, medzi ktorými
možno vyčleňovať systémy pojmov, kategórií, záko-
nov a princípov. Princípy sa chápu jednak ako vý-
chodiskové hfadiská, základné kritériá, na ktorých
sa budujú jednotlivé systémy a podsystémy kaž-
dej vedy (resp. teórie), ale za princíp (podfa [3])
sa maže považovať aj poznaný zákon, ktorý zjedno-
cuje predtým oddelené poznatky do samostatného
systému. V kartografii pod princípom mažeme 1'0-

zumieť napr. padorysnosť grafického vyjadrovania,
rozmiestňovanie výrazových prostriedkov (podfa
kartQgramového alebo topografického princípu) ap.

V 'kartografii sa doteraz nazhromaždilo veYa ta-
kých zovšeobecnení, ktoré sa považujú za princípy,
zásady alebo pravidlá, a preto formulovanie nie-
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ktorých kartografických zákonov [6] vnieslo do to-
hoto "ustáleného" systému akýsi nevhodný "nepo-
riadok", ktorý narušil mnohé z toho, čo bolo dote-
raz "dobré'. Napríklad v systéme doterajších po-
znatkov v kartografii severnú orientáciu máp mož-
no kvalifikovať ako zásadu, pravidlo, možno i ako
princíp, ale nie ako zákon. ČO sú však kartogra-
fické zobrazenia, mierky máp, kartografická gene-
ralizácia alebo znakovo-vyjadrovacie operácie? SÚ
to len zásady, len pravidlá, len princípy, alebo
možno na ne nazerať ako na vnútorné zákony ma-
py?

Medzi mnohými kartografmi vládnu Oba-lY na-
zvať niektoré podstatné a nevyhnutné súvislosti
v kartografii (na mape) slovom "Zákon", resp.
v našom prípade "vedecký zákon", pretože sa im
zdá, že kartografické zákony predsa nemožu kon-
kurovať zákonom prírody, spoločnosti a myslenia.
Zabúdajú, že o žiadnej konkurencii tu nemaže byť
ani reči, pretože okrem zákonov prírody, spoloč-
nosti a myslenia existuje celý rad vedeckých záko-
nov, ktorých je tofko, kofko je vied ([ 7], str. 9).
Vedecké zákony sa zisťujú aj v takých interdisci-
plinárnych vedách ako je biochémia (chemické zá-
konitosti v biologických javoch), biofyzika, fyzi-
kálna chémia ap. Existujú zákonitosti (zákony)
i v technických vedách, medzi ktoré sa sčasti za-
raďuje i kartografia. No kartografia nie je typická
technická veda, pretože jej oblasť poznania leží
na styku viacerých netechnických vied. Táto oblasť
styku v súčesnasti nie je ešte presne vymedzená -
- preto tofká neistota pri vymedzovaní chaľ'lkte-
ru kartografie a jej zákonov. Kde však tieto zákony
zisťovať, ak nie v oblasti, ktorá je kartografii naj-
vlastnejšia - v oblasti tvorby máp?! Tvorbu máp
treba chápať v najširšom zmysle ako problematiku
kartografického vyjadrovania skutočnosti a nezu-
žovať ju iba na problematiku vykresfovania karto-
grafických originálov, či ich reprodukcie. Nijako
nepodceňujeme ani oblasť využívania máp, il18 to-
to využívanie v porovnaní s tvorbou je následné
a nasmerované prevažne k iným disciplínám. Ako
dokaz stačí azda spomenúť, že len na základe ob-
jektívne dobre vytvorených máp bolu svojho času
možné objaviť zákon zonálnosti (pOdnej, vegetač-
nej, klimatickej).

Aby sme mohli prispieť do diskusie o chaľakte-
re kartografických zákonov, treba bližšie skúmať
podstatné a nevyhnutné súvislosti v kartografii,
predovšetkým v oblasti tvorby máp.

z hfadiska filozofie sa nevyhnutnosť často sto tož-
ňuje s kategóriou zákona, ale nie každá nevyhnut-
nosť je zákonom. Zákon je vyšší prípad nevyhnut-
nosti, v ňom sa odráža nielen stabilnosť a opako-
vatefnosť vzťahov, súvislostí, ale aj sposob, kto-
rým sa táto stabilnosť a opakovateJ'nosť dosahuje.
Náhodnosť (fubovofnosť) je protikladom nevyhnut-
nosti, avšak nie je protikladom zákona [9], pretože
zákon vystupuje aj ako konkrétna miera nevyhnut-
ných a náhodných stránok javov a procesov.

Konkrétne miery nevyhnutnosti a podmienenosti
existujú i v kartografii, čo si mažeme ozrejmiť na

vyše spomínaných prípadoch rozhodovania o ma-
tematickom základe mapy (o jej zobrazení a mier-
ke), o miere-stupni generalizácie, ako i při určova-
ní kartografických výrazových prostriedkov.

4.1 R o z hod o van i e o mat e mat i c k o m
základe mapy

Z vymedzenia mapy vyplýva, že na to, aby sme
mohli kartograficky (mapou) vyjadriť ciefovo sta-
novené charakteristiky určitého javu objektivnej
reality (napr. využitia zeme, dochádzky do zamest-
nania, objemu a štruktúry pofnohospodárskej vý-
roby - atď., atď.), ich kartografický obraz musí
byť v nejakej mierke voči skutočnosti (nevyhnut-
ne) a súčasne skonštruovaný v nejakom konkrét-
nom matematicko-kartografickom zobrazení. Po-
vedzme, že to bude zmenšenie v mierke 1 : 200 000
a že zobrazenie bude ekvivalentné kužefové (na
dotykový kužef, s jednou neskreslenou rovnobež-
kou k referenčnému elipsoidu napr. Krasovského).

Mierka 1 : 200000 nie je ani princípom, aní zása-
dou, ani obyčajným pravidlom, ale pre danú mapu
(napr. Západoslovenského kraja) - tak pre topo-
grafický podklad ako i pre tematický obsah -- vy-
stupuje ako pevná podmienka, nevyhnutnosi.', ako
jeden z kartografických zákonov. Podobnou nevy-
hnutnosťou je i zobrazenie (ekvivalentné kužeJ'ové,
či ktorékoIvek iné), ktoré pre danú mapu nie je
len princípom, len obyčajnou zásadou, pravidlom,
lebo je to súhrn matematických podmienok, kto-
rý definuje každé kartografické zobrazenie a vy-
stupuje ako ďalší kartografický zákon.

Každá konkrétna mierka 1: M, kde M mažeme
teoreticky uvažovať od _00 do +00 i napriek tomu
že na prvý pohfad vyzerá ako príliš elementárny
vzťah, vystupuje pre danú mapu v polohe konkrét-
neho zákona mierky so všetkými z toho vyplývajú-
cimi dasledkami, napr. i s tým, že daná mierka
v danom zobrazení platí striktne len pre neskresle-
nú rovnobežku a že všade inde v poli mapy je iná,
ale presne definovaná súhrnom matematických
podmienok (v našom prípade ekvivalentného ku-
žefového) zobrazenia. Všetky konkrétne mierky,
chápané ako čiastkové zákony mierky mapy, pou-
kazujú na existenciu jedného všeobecného zákona
mierky máp, ktorý bol v práci [6] vyjadrený ako
výraz

kde M je mierkové číslo (napr. 10000),
alebo

kde je AM vefkosť objektu na mape,
Ao vefkosť objektu v skutočnosti,
f M funkčná zá vislosť.

Analogický súhrn matematických podmienok
každého konkrétneho matematicko-kartografického
zobrazenia vystupuje ako konkrétny čiastkový zá-
kon (kužefového, azimutálneho, valcovaného či

iného zobrazenia), poukazujúci na existenciu jed-
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ného všeobecného zákona kartografického zobra-
zenia, ktorý bol v práci [6] vyjadrený

x=f'(g>,r),
y=t"(g>,rl.

kde sú x} y pravoúhle rovinné súradnice bod ov ma-
py,

t'} f" matematické funkcie konkrétneho zo-
brazenia,

rp, A zemepisné súradnice budov na referenč-
nej ploche.

Možno predpokladať, že časom, podfa stupňa
prehíbenia a zovšeobecnenia poznatkov v karto-
grafU sa sformuluje iné, výstižnejšie vyjadrenie
všeobecného zákona mierky, ako aj iné, výstiž-
nejši evyjadrenie všeobecného zákona kartogra-
fického zobrazenia, ale nepredpokládáme, že Heto
(a takéto) zásadné, podstatné a nevyhnutné vzta-
hy každej mapy (ktoré súčasná filozofia označu-
je pojmom vedecký zákon) sa znivelizujú do ne-
podstatných.

V tejto súvislosti treba ešte zdorazniť siluú vzá-
jomnú podmienenosť zákona mierky a zákona zo-
brazenia, ktorá v dosledku prehlbovania poznat-
kov v kartografU sa može ukázať natofko závažná,
že vyústi do formulácie jedného spoločnél1o vše-
obecného zákona. Už na úrovni súčasného stavu
poznania v kartografii vznikajú problémy v nejed-
notnom chápaní nových druh ov máp, akými sú
napr. tzv. anamorfné mapyl), alebo akými sú ešte
menej preskúmané tzv. kognitívne, mentálne mapy,
pre ktoré je sporné uvažovať o mierke a zobrazení
v klasickom zmysle.

4.2 R o z hod o van i e o k a r t o g r a f i c k e j
generalizácii

Kartografická generalizácia (chápaná ako ne Tubo-
vofný postup charakteristického zjednodušovania
tvarov, redukcie počtu prvkov, kvantitatívnej zme-
ny, kvalitatívnej zmeny, zlučovania a odsadzova-
nia) je imanentná vlastnosť každej mapy, a preto
je nevyhnutná. Princípy, zásady a pravidli gene-
ralizácie na mapách sú niečím celkom iným, než
je generalizácia ako nevyhnutnosť. Preto sa v prá-
ci [6] považuje za ďalší všeobecný kartografický-
zákon, ktorého jedno zo slovných vymedzení znie:
"Jav Ao objektívnej reality sa na mape vyjauruje
vždy generalizovane (G) ako jav AM"} alebo opač-
ne: "Jav AM na mape je vždy generalizovaným (G)
vyjadrením javu Ao objektívnej reality". V spolu-

1) Mnohí kartografi nepovažujú anamorfné mapy za
"opravdivé" mapy a zastávajú názor, že nepatria do
kartografie. Na faktom je, že vývoj takýchto máp je
podporovaný potrebami hlavne socioekonomickej geo-
grafie, ktorej na vyjadrovanie svojich problémov často
nevyhovuje klasická mapa. O tom, ČO patrí alebo ne-
patrí do fartografie, rozhoduje jej všeobecný vývin,
v ktorom nemožu zohrať podstatnú úlohu osobné že-
lani a, sympatie či ne sympatie niektorých kartografovo
V skutočnosti tieto "geometrizované" mapy sú karto-
grafii velmi blízke, lebo logicky správnejšie vyjadrujú
niektoré charakteristiky v "upravenom" vzťažnom prie-
store a ich vyjadrovací aparát - je predsa kartogra-
fický!

práci s J. Krchom pre tento zákon preto navrhu-
jeme formalizovaný výraz

Konkrétne riešenie kartografickej generalizácie
sa na mapách uskutočňuje podfa čiastkových záko-
nov, naznačených v práci [6], kde sú nazvanó ako
zákon zovšeobecnenia formy (zjadnodušenia ale
súčasne zachovania charakteristického tvaru), zá-
kon výberu-redukcie (v rámci ktorého už boi' sror-
mulované výrazy, ktoré sme nazvali podfa po\'od-
cov ako zákony Suchova, Tčipfera, Srnku a Grygo-
renka) a zákon harmonizácie-zosúladenia (pod
ktorým rozumieme aj odsadenie). Nesformulovali
sme napr. zákon kvalitatívno-kvantitatívnej ',čmeny,
resp. i ďalšie závažné nevyhnutnosti, ktoré majú
zásadný význam v procese kartografickej gene-
ralizácie.

Pochopitefne, že kartografická generalizácia na-
priek tomu, že jej podstatné stránky sa začali for-
mulovať pomocou niekofkých čiastkových zákúnov,
ešete dlho a v značnej miere sa bude uskutočňo-
vať na empirickej úrovni - poMa doterajších ale-
bo stále sa zdokonafujúcich "pravidiel" -- preto-
že generalizácia na mapách ešte nie je doslatocne
preskúmaná a nerobia ju len samotní kartografi,
ale i mnohí odborníci z roznych vedných odborov,
ovplyvnenie ktorých vedeckým prístupom nebude
ani rýchle, ani fahké. Dokazom vážnosti tohoto
problému je aj pretrvávajúca neúspešnosť jej kom-
plexného riešenia pomoc ou automatizačnýcll pro-
striedkov. D(ífame však, že je to len otázka ča-
su.

4,3 R o z hod o van i e o k a r t o g r a f i c k Ý c h
výrazových prostriedkoch

Medzi odborníkmi z roznych vedných ocJborov
(tvoriacich mapy), ale aj medzi mnohými kartograf-
mi sa zakorenilo presvedčenie, že ak teda pro roz-
hodovaní o mierke, zobrazení a stupni genel a1izá-
cie niet tofko fubovofnosti a vofnosti kofko pred-
pokladali, potom táto vofnosť celkom ul'čite
a v značnej miere existuje pri výbere jednotlivých
kartografických znakov, ktorými možno označiť
jednotlivé charakteristiky javov objektívneJ rC'ili-
ty za účelom ich mapového vyjadrenia.

Pozrime sa trochu bližšie na akt označovania
v kartografii a krátko ho analyzujme aspoň zo se-
miologického aspektu.

Označovanie v kartografU - či si to uvedomuje-
me aJebo nie - sa v princípe uskutočňuje podYa
tzv. sémantického trojuholníka, známeho zo semi-
olágie (obr. 1).

Tento sémantický trojuholník vyjadruje takú ob-
jektívne existujúcu súvislosť medzi objeklom ale-
bo javom (O-TJ, pojmom (P) a znakom (Z), kto-
rá spíňa všetky predpoklady vedeckého (semiolo-
gického) zákona. Platí všade tam, kde sa v semio-
logickom zmysle uskutočňuje akt označovania -
napr. vefmi dobre je tento vzťah verifikovaný v ja-
zykovede, kde sa za znak považuje slovo, slavné
spojenie, označujúce pojem, v ktorom so odráža ob-
jekt, jav alebo len niektorá jeho vlastnosť. V m1:l-
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Obr. 1Sémantický trojuholník {O-T - objekt, jau;
P - pojem; Z - znak}

tematike je to matematický znak, v chémii CfW·

mická značka, ... a v kartografii je to kartografic-
ký znak, značka.

Sémantický trojuholník nás upozorňuje na to,
že v skutočnosti znakom neoznačujeme 5amotný
objekt-jav ako taký, ale pojem, v ktorom sa odrá-
ža nejaká stránka objektu-javu. Každý objekt Jav
má vždy viac stránok (než jednu), existuje onom
vždy viac pojmov (než jeden) a preto vzniká ne-
vyhnutá potreba existencie adekvátneho počtu zna-
kov na ich označenie, čo možno graficky ilustro-
vať pomoc ou obr. 2.

Ak uvážime, že s rozvojom fudského poznania
množstvo pojmov neustále rastie, potom tieto poj-
my (z hfadiska organizácie fudského poznania)
tvoria určitým sposobom usporiadané systémy. Nie
inak než systémovo treba preto pristupovať i k aktu
označovania pojmov znakmi.

K súčasnosti sa vytvorilo niekofko druhov zna-
kových systémov. Okrem systému prirodzeného ja-
zyka je to napr. systém formálnologických ozna-
čení a výrazov, systém matematických symbolov
a formúl, systém chemických značiek a vzorcov,
systém hudobných označení, systém dopravných
značiek (dopravného značeniaj, systém informač-
ných piktogramov - atď., ako aj systém kartogra-
fických znakov, značiek. V koždom takomto znako-
vom systéme (aj v nejazykovom) existujú určité
vnútorné kritériá, podfa ktorých sa znaky voli a
alebo tvoria, priraďujú sa pojmom (implantuje sa
im význam), kombinujú sa ap.

Na základe akých zásad, pravidiel alebo krité-
rii sa priraďujú znaky v kartografickom znakovom
systéme?

Ozrejmíme si to na príklade vo všeobecnosti dosť
dobre známeho systému topografických značiek.
Rozhodovanie o tom, čo ktorá značka bude ozna-
čovať na našich topografických mapách bolo uro-
bené vtedy, keď sa zostavil a schválil ich zoznam
(značkový kfúč), v ktorom sa rešpektovali histo-
ricky a medzinárodne nazhromaždené skúsenosti
z oblasti tvorby topografických máp. DOležité je
povšimnúť si, že v tomto kfúči (oficiálne má dnes

už iné pomenovanie) je sústredených niekofko sto-
viek znakov, ktoré sú charakteristické vysokým
stupňom asociatívnosti vo vzťahu k tomu, čo majú
reprezentovať, označovať. Asociatívnosť (alebo v do-
terajšom chápaní názornosť) topografických zna-
čiek je práve jedným z tých závažných momentov,
kritérií, ktoré sú typické, charakteristciké pre sys-
tém topografických značiek a ktoré platia pre kar-
tografický znakový systém vélbec, teda aj pre te-
matické mapy. Podstata kartografických znakov je
taká, že umožňuje túto asociatívnosť dosahovat
všetkými ich vlastnosťami: tvarom, vefkosťou,
orientáciou, štruktúrou, farbou (a jej vlastnosťami).
Bolo by nelogické (a teda aj nevedecké) označ 0-

vať-vyjadrovat na topografickej mape napr. most
kruhovou značkou, rieku či cestu trojuholníkovou
značkou, strom či skalu písmenovou značkou, že-
lezničnú stanicu kotvou ap.

AsociatIvnosť znaku je jeho nevyhnutnou vlast-
nosťou v kartografii, treba s ňou rátať a využívať
ju. Samozrejme že tak, ako sa vyvíja spoločnosť,
spoločenské vedomie, tak se vyvíjajú a menia i zna-
kové asociácie, konvencie. Na tematických mapách,
na rozdiel od topografických, sa začali vyjadrovať
stále abstraktnejšie a abstraktnejšie pojmy pomo-
cou abstraktných (geometrických) značiek, ale to
ešte neznamená, že z hfadiska systémového prí-
stupu nejestvuje žiadna asociatívna vlastnosť, kto-
rú by nemali aj geometrické znaky. Z tohoto délvo-
du sa asociatívnost (asociatívna konvenčnosť) po-
važuje v práci [6] za takú nevyhnutnosť, ktorá má
charakter jedného z čiastkových kartografických
zákonov v procese kartografického označovania,
podobne ako i priestorová konkrétnosť, homomor-
fizmus a izomorfizmus mapy. Z pragmatického po-
hradu sa mélžu viedieť tieto vlastnosti znak ov ma-
py len ako princípy, pravidlá, avšak niet sporu, že
sú spolu s mierkou, zobrazením ageneralizáciou
nemenej délležité. Na čo je dobrá taká mapa, kto-

Obr. 2 Sémantický trojuholník, uyjadrujúci vzťah
r6znych stránok objektu {O-T} cez r6zne
pojmy {Pl, P2 ••. Pn} a im zodpouedajúce
znaky {Zl, Z2, ... Zn}
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rá má síce matematický základ a generalizáciu na
vedeckej úrovni, ale jej znakové vyjadrenie je ako
nelogicky zakódovaný rébus?!

Aj v procese rozhodovania o výrazových pro-
striedkoch - znakoch mapy sa teda potvrzuje, že
ich priraďovanie jednotlivým pojmom o objektoch-
-javoch objektívnej reality nie .je a nemaže byť fu-
bovofné, ničím nelimitované. Naopak, čím sú zna-
ky na mape (napr.) asociatívnejšie, tým sa rahšie
vnímajú, tým sa fahšie osvojujú v našom vedomí
ich významy. Všeobecný zákon kartografického
označovania-vyjadrovania sa ešte nepodarilo sfor-
mulovať - nie je sformulovaný ani v práci [6] -
- ale cesta k nemu sa javí ako reálna cez zovše-
obecnenie čiastkovýrh zákonov. Takto treba chápať
problematiku nastolenú v práci [6].

Problematika zákon ov v kartografii nie je nová
a teda jej nastofovanie nie je neočakávané. Nie-
ktoré relevantné vzťahy a súvislosti v kartografii
nazvali zákonmi E. Srnka (1972], F. Topfer (1974)
a W. Grygorenko (1981) - citovali sa podrobnej-
šie v práci [6].

V súvislosti s tým bude iste vhodné upozorniť na
prácu D. Harveyho z r. 1969 (v ruskom preklade
z 1'. 1974 [4]], v ktorej sa autor stotožňuje s názo-
rom. K. Melluisha ešte z r. 1931 [5], ktorý na pí-
sal: "Keď sa tvorí mapa, každý bod sa do nej vná-
ša v súlade s určitým zadaným zákonom, ktorý vy-
jadruje súradnice tohoto bodu na mape prostred-
níctvom súradníc zodpovedajúceho bodu na povr-
chu Zeme. Tento zákon sa nazýva zobrazením da-
nej mapy; rovnice tohoto zobrazenia určujú vzťah
nedzi súradnicami bodov na povrchu Zeme a na
mape." Za existenciu zákonov v kartografii sa za-
sadzoval v r. 1974 aj A. F. AslanikašviIi [1], ktorý
napísal: "Ak maliarstvo, ktoré vo svojej tvorbe ume-
leckých obrazov o prírode je vofné voči prísnym
požiadavkám presného dodržiavania zodpovedajú-
ceho poriadku rozmiestnenia znakov vo vzťahu
k reálne existujúcemu poriadku týmito znakmi
zobrazovaných vecí, pre kartografiu je matematic-
ká strohosť tohoto poriadku zákonom" ([1], str.
23).

Presvedčivost názorov R. K. Melluisha a A. F. As-
lanikašviIiho neznižuje ani to, že priamo neformu-
lovali žiaden konkrétny kartografický zákon. Zis-
ťovanie a formulovanie vedeckých zákonov v kar-
tografii je dlhodobý a permanentný proces, kto-
rý sa nezaobíde bez viac alebo menej ostrej di-
skusnej výmeny názor ov - čím je táto diskusia
konštruktívnejšia, tým lepšie pre kartografiu. Naj-
novšie to potvrdil aj K. A. Sališčev, ktorý vo svo-
jej práci [8] vyslovil niekofko diskusných námle-
tok voči zákonom, uvedeným v práci [6]. Uvádza,
že v práci [6] nie je výklad slova "zákon" a zdá
sa mu, že tento termín sa v nej používa prebytoč-
ne (nadnesene), že miesto zákonov ide o iné, hoci
dOležité vlastnosti máp a pravidlá ich spracovania,
ďalej zadáva otázku, či nie odrazu až príIiš vefa
zákonov v kartografii (kým napr. základné zákony
dialektického materializmu možno spočítať na prs-

toch jednej ruky) a či v tom nie je neúspech, že
úvahy o vzťahu kartografie k vedeckým zákonom
sa obmedzili iba oblasťou tvorby máp.

Výklad termínu "zákon" je uvedený v práci [6],
(str. 308-309) a je plne v súlade s fundamentál-
nou filozofickou prácou [3]. V terajšom príspevku
sa ešte hlbšie objasňuje tento pojem najma vo vzťa-
lm k princípom, pravidlám a .ďalším nevyhnutnos-
tiam v kartografii. Nedorozumenie v diskusii
K. A. Sal.iščeva vzniklo z jeho nepostihnutia rozdie-
lu medzi objektívnym a vedeckým zákonom. Spor
o tom, či ide o vedecké zákony v kartografU, ale-
bo len o bežné vlastnosti či pravdivá vyhotovova-
nia máp sa bude diskutovať pravdepodobne este
dlho. Naše stanovisko je však jasné: áno, ide
o vlastnosti máp, ako aj o pravidlá, princípy ich
vyhotovovania - ale o také, ktoré sú v kartogra-
fii najrelevantnejšie a preto na ne možno nazeraf
ako na vedecké kartografické zákony. V systémo-
vom prehfade v práci [6], dokumentovaného sys-
témovým číslovaním, sa vyčleňujú len 4 všeobec-
né (základné) zákony (a tie tiež možno spočíta f
na prstoch jednej ruky, hoci to nie je argument,
kritérium) : mierky, zobrazenia, generalizácie
a vyjadrovania - ostatné sú čiastkové a nemusia
platiť vždy a pre každú mapu. Dokonca za istých
okolností (a je to naznačené aj v tomto príspevku 1
na mierku mapy možno nazerať ako na súčasť pro-
blematiky matematicko-kartografického zobrazeni a
(ale takýto súborný zákon ešte nevieme formulo-
vať], čím by sa počet základných kartografických
zákon ov znížil na 3. Je to však nutné? Vzhfadom
na relatívne značnú samostatnosť a daležitosť pro-
blematiky mierkovosti (najma na tematických ma-
pách, kde okrem topografickej mierky existuje jed-
na alebo viac mierok vyjadrenia tematického ob-
sahu) na tejto etape poznávania zákonov v karto-
grafii sa ukazuje dOležitou samostatnosť úlohy zá-
kona mierky - zvlášť pre také mapy, mapové vy-
jadrenia, napr. mapové schémy, pri ktorých nemož-
no hovoriť o zobrazení v klasickom zmysle, ale pri-
tom mierku majúl

Na oblasť tvorby máp, z aspektu ktorej vlastne
došlo k vyčleňovaniu zákonov v kartografii, naze-
ráme ako na najvlastnejšiu a ťažiskovú oblasť pre
kartografiu, čo nijak o nemaže znížiť dopad v nej
vyčlenených zákonov. Na využívanie máp nazerá-
me ako na ďalšiu oblast, v ktorej sa uskutočňuje
následná a dOležitá stránka kartografických záko-
nov - ich verifikácia.

Čím viac sa prehlbujú poznatky o podstate mapy,
tým viac sa ukazuje, že proces jej tvorby (rovnako
ako i jej využívania, sa opriera o isté pevné krité-
riá, zákony. V záujme ďalšieho rozvoja kartografie
je nutné odpútať sa od doteraz prevládajúceho ná-
zoru na mapu, ktorý konzervuje konvenčnosť ma-
pového vyjadrovania v polohe značnej fubovornos-
ti. V kartografii sa už nazhromaždil dostatočný po-
tenciál teoretických poznat kov, na základe ktoré-
ho možno z množstva pravidiel, zásad, norem
a princípov vyčleniť tie, ktoré majú charakter ve-
deckého zákona. V každej vede sa použitie termí-
nu "zákon" vefmi starostlivo zvažuje, ale preháňa-
nie opatrnosti v kartografii - nenazvať radšej nič
zákonom - nie je namieste. Veď keby sme neve-
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deli formulovať ani jeden vedecký zákon v karto-
grafii (alebo keby sme sa o to aspoň nesnažili),
popreli by sme tým jej vedeckosť ako disciplíny
a ponechávali by sme ju i naďalej v polohe síce
domyselnej, ale predsa len podradnej odbornej ser-
visnej činnosti.
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Rozvoj technické a technologické základny čs. dál-
kového průzkumu Země zaznamenal v osmdesátých
letech výrazné zrychlení a může se vykázat řadou
přesvědčivých výsledků. Prohloubilo se zabezpeče-
ní kosmického průzkumu území státu a zdokonali-
ly materiálně technické a technologické podmínky
pro letecký multispektrální fotografický průzkum.
Bylo docíleno jistých úspěchů ve vývoji prostřed-
ků pro nefotografický průzkum území a při jejich
technologickém ověření. Zvýšená pozornost byla
věnována sběru a zpracování podpůrných dat ja-
ko prostředku racionalizace postupů dálkového
průzkumu.
Citelného pokroku bylo rovněž dosaženo ve vý-

stavbě technické báze pro analogové a digitální
postupy zpracování a interpretace průzkumových
dat. Široké aktivity se rozvinuly i v oblasti vývoje
a osvojení nových zpracovatelských technologií,
přičemž se prioritní pozornost upřela na systema-
tickou výstavbu programového zázemí počítačově
orientovaných metod zpracování průzkumových
dat. Celý komplex současných výsledků sledované-
ho rozvoje nelze pojmout v celé jejich mnohotvár-
nosti do stručného pojednání a proto je následují-
cí kapitoly popisují jen v základním pojetí a bez

nároku na podchycení všech jednotlivostí docíle-
ného technického a technologického zabez]lecení
našeho dálkového průzkumu.

2. Letecké multispektrálnÍ fotografické snÍmkovánÍ

Nejprve si povšimněme úseku leteckého průzkumu,
který v našich podmínkách v současné době nejlé-
pe uspokojuje existující požadavky na podrobnost
a dochvilnost získaných údajů o území. Prc úče-
ly operativního průzkumu byla zvládnuta techno-
logie barevné, infračervené a spektrozonální řado-
vé fotografie z vrtulníku a pro plnění náročných
velkoplošných úkolů pak byla osvojena technolo-
gie leteckého multispektrálního snímkování, vyu-
žívající spektrální obor 0,4 až 0,9 !-lm.
Při řešení této problematiky se zpočátku uplat-

ňovala aparatura 4XHasselblad 500 EL a dále na
ní navázalo využití dokonalé multispektrální ko-
mory Zeiss MKF-6, zprostředkované kooperaci se
sovětskou organizací GosNICIPR. Rovněž se vyvíje-
la součinnost směřující k zabezpečení čs. dálkové-
ho průzkumu vlastní moderní multispektrální foto-
grafickou technikou, které bylo završeno přijetím
usnesení vlády ČSSR č. 88/1984, jehož praktickým
důsledkem se v roce 1985 stala kromě jiných opa-
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tření implementace dvou špičkových multispe\<:trál-
ních komor Zeiss MSK-4 nesených letouny LnO
FG.

V souvislosti s tímto rozvojem leteckého sním-
kování území se též rozvinuly 81loké výzkumné
aktivity, jež zabezpečily osvojení řady panchroma-
tických, ba:·cwr.}·cl.;, mfračervetlyc'l "I sp3kt:JlOnál-
ních leteckých filmu importovaných ze SSSR
a NSZ a postupy jejich standardního fotolabora-
torního zpracování. Značná pozornost byla věnová-
na metodice stanovení režimů vlastního leteckého
sním kování, opřené o fotometrickó a senzItome~-
rické analýzy, která sledovala zajištění maximillní
vypovídací hodnoty snímků a respektování specifik
jejich následného zpracování a Interpretace. Toto
úsilí podpořily i výsledky vývoje speciéIHzuva~1'3
měřicí techniky, reprezentované n3př. poloautoma-
tickým palubním spektrálním expozimetn:m SEX 08.

Současně s rozvojem fotografického průzkumu
uskutečňovaného z "velkých" letadel se pozurnost
upírala též na možnosti účelného llolatnent 10;[1-
kých letadel a letadlových modelů. In-
tenzivně se řeší využití motcrového klu-
záku L-13 SW Vivat vyvinuté~10 na bázi
osvědčeného větroně Blaník a lwmplexně se
zdokonalily technické podmínky fotografie kého
průzkumu, realizovaného prostřednictvím dálkově
řízených letadlových modelů. Bylo docíler:o zvýše-
ní nosnosti modelu, zdokonalení jel1J dalkového ří-
zení, jeho vybavení propracovanější dálkově ovlá-
danou dvou pásmovou fotografickou k,jmorou a zú-
chranným systémem. Provedené zkoušky vyvinuté-
ho modelového komplexu SLAG-02 pro fo to letecký
průzkum z malých výšek a také daF:iL;h pro;:;tt;enkií
této kategorie potvrdily jejich účinnost pro práce
vykazující malý plošný rozsah a kladoucí důraz na
okamžitou užívatelskou dostupnost prflzkumových
mat<>rj,jlů.

Snaha orientovat čs. letecký průzkum i mimo .)'{ruh
působnosti fotografické techniky vedla k realizaci
dalších výzkumně vývojových prací, j.:}; se zaměřily
na uplatnění televizní, infračervené i mikrov!nné
techniky. Aktivity v oblasti leteckého televizního
průzkumu se opíraly zprvu o využití dvou v čs.
podmínkách pro jiné účely využívaných typů vi-
deosystémů SONY a posléze o výhradně jen pro
účely dálkového průzkumu aplikovaného barevné-
ho videosystému Panasonic WV 888. Získané expe-
rimentální výsledky ukázaly, že sice tato techni-
ka nemůže soutěžit s leteckou fotografií v geome-
trické a spektrální rozlišovací schopnosti, ale zato
je schopna ji výrazně předčít vysokou pohotovostí
poskytnutí svých výstupů k uživatelskému uplatně-
ní.

Aktivity na úseku termovizního snímání území se
ve sledovaném období orientovaly na experimentál-
ní ověření průzkumového procesu s termovizní apa-
raturou AGA THP-1 pracující v rozsahu vlnových
délek 2,0 až 5,6 !-Lma provozovanou polskou orga-
nizací IGiK - OPOLiS a s termovlzní aparaturou
Vulkan, poskytnutou sovětskou organizací V/O

Aerogeologija a pracující ve spektrálních interva-
lech 2 až 5 [.Lma 8 až 13 [.Lm.Výsledky ověřovacích
prací potvrdily vysokou vypovídací schopnost ter-
movizního průzkumu o teplotním poli území a o je-
ho geometrii. Logickým důsledkem těchto poznat-
ků se proto stalo úsilí zaměřené na vyvinutí vlast-
ní čs. aparatury pro daný účel, jehož první výsle-
dek reprezentuje konstrukce úspěšně ověřeného
profilujícího infračerveného radiometru 3P84, pra-
cujícího ve spektrálních oborech 0,5 až 1,1 [.Lm, 2
až 20 [.Lm a 8 až 9 [.Lm.Výrazně rovněž pokročily
práce na vývoji infračerveného skaneru.
Také v oblasti rozvoje technické báze radiolo-

kačního průzkumu se současné aktivity u nás opí-
rají zejména o vlastní vývoj. Vznikl funkční model
palubního radiolokátoru bočního ozařování ARSZ,
pracujícího s listových svazkem radiové vlny
o frekvenci 9350 MHz a s rozlišovací schopností ve
směru letu v závislosti na parametrech přijímací
antény 60 až 210 m a ve směru kulmém v závis-
losti na délce vysílacího pulzu 18 až 25 m. Již dru-
hou konstrukční přestavbu a úspěšné technologic-
ké zkoušky absolvoval mikrovlnný radiometr R11
s parabolickou anténou o průměru 1 m, pracující
v pásmu 11 GHz s citlivostí 0,2 K. Do pokročilého
stadia dospěl také vývoj dalšího mikrovlnného ra-
diometru určeného pro práci v pásmu 37 GHz. vý-
razným impulzem pro praktické technologické
uplatnění sledované složky dálkového průzkumu se
stalo radiolokační snímání území státu aparaturou
TOROS, uskutečněné na kontraktní bázi sovětskuu
organizací.

Vedle leteckého průzkumu Země bylo předmětem
soustavného zájmu také kosmické snímkování úze-
mí státu. Výhradní orientace na sovětské zdroje
vymezila sortiment dostupných kosmických prů-
zkumových materiálů, který zahrnoval jednak vý-
sledky fotografického průzkumu a jednak foto-
grafické záznamy operativního skanerovéhu prií-
zkumu vesměs multispektrálního typu. Fotografic-
kou technikou pořizované snímky území ČSSR po-
cházely převážně z aparatury KATE 140 nesené
kosmickou platformou typu Kosmos a některé též
z komory MKF-6 z paluby kosmické lodi Saljut 6.
Tyto materiály byly dodávany ve formě filmových
kopií v měřítku 1 : 1,2 miliónu resp. 1 : 2,7 miliónu
a vykazovaly rozlišovací schopnost v území zhru-
ba 40 m a nižší. Zásadní rozšíření aplikačních mož-
ností materiálů kosmického průzkumu našeho úze-
mí přinesly první dodávky sovětských spektrozo-
nálních fotografických snímků disponujících roz-
lišovací schopností 10 m.
Skanerové záznamy, dodávané ve formě fotoko-

pií, pak byly poskytovány snímacím systémem
MSU-S z paluby družic typu Meteor Priroda ve
spektrálních pásmech 0,5 až 0,7 a 0,7 až 1,0 [Lm
a jejich rozlišovací schopnost v území činila asi
750 m. Využitelnost kosmických materiálů obou
typů byla omezena absencí jejich fotometrické ka-
librace. V zájmu rozvoje metodik zpracování ra-
diometricky kalibrovaných a normalizovaných kos-
mických obrazů území byly k některým experimen-
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tál ním pracím, využity také digitální záznamy resp.
fotografické reprodukce výstupů amerických mul-
tispektrálních průzkumových systémů řady Land-
sat, pracujících s velikostí obrazového prvku 80 m
a později 30 m (Thematic Mapper) v území. Byly
též učiněny konkrétní kroky k ověření multispek-
trálních výstupů francouzského kosmického kom-
plexu SPOT charakterizovaných obrazovým prv-
kem o velikosti 20 m.
Stále se zvyšující zájem o aktuální kosmické prů-

zkumové údaje o území našeho státu vedl čs. dál-
kový průzkum k výraznější orientaci na využití
méně podrobných obrazových výst1]PŮ kosmických
meteorologických aparatur. V souvislosti s tím se
v oblasti průzkumu území využila data ze snímací-
ho řádkového radiometru AVHRR systému TIROS-N
s velikostí obrazového prvku zhruba 1 km v úze-
mí v pěti spektrálních pásmech: 0,55 až 0,68 [.Lm,
0,7 až 1,1 [.Lm, 3,55 až 3,96 [.Lm, 10,5 až 11,5 [.Lm
a 11,5 až 12,6 !-Lm.Tyto průzkumové údaje jsou
k dispozici čs. uživatelům v quasi reálném čase
díky činnosti pozemských stanic jejich příjmu
a zpracování, které působí v gesci ČHMÚ v Praze-
-Libuši a v SHMÚ na Malém Javorníku.

Úrove~ rozvoje dálkového průzkumu Země, dosaže-
ná v Ceskoslovensku, zprostředkovala přechod na
plnění náročnějších aplikačních cílů této disci-
plíny, které se neobejde bez podpůrných dat, umož-
ňujících geometrickou normalizaci a fotometrickou
resp. radiometrickou korekci průzkumových obra-
zů území, jakož i jejich objektivní tematickou in-
terpretaci. Proto se také rozvojové aktivity uplynu-
lého období orientovaly v návaznosti na řešení pro-
blematiky sběru aerokosmických dat o území též
na sběr a následné zpracování těchto podpůrných
dat. Přitom byla pozornost věnována jednak for-
mování apriorních podpůrných údajů, jež mají
dlouhodobou platnost a mohou být zejména na bá-
zi existujících kartografických podkladů připravo-
vány v kamerálních podmínkách v předstihu pro
mnohonásobné využití a jednak získávání opera-
tivních podpůrných dat, pořizovaných současně
s realizací aerokosmického průzkumu v polních
podmínkách a určených obvykle k jediné aplikaci.
Řešení problematiky apriorních podpůrných dat

se zkoncentrovalo v součinnosti se sovětským part-
nerem na výzkum informačního systému pozem-
ských stanic příjmu a zpracování operativních kos-
mických dat o území. Byla vytvořena ucelená kon-
cepce počítačově vedeného informačního systému,
zahrnující specifikaci apriorních podpůrných dat,
jejich sběru a zakládání, uchovávání, údržby a vy-
užívání jejich bází. Detailně byly rozpracovány vy-
brané úseky hardwarového a programového záze-
mí tohoto informačního systému a vytvořena jeho
experimentální forma pro malé vertifikační území
ve velmi zjednodušené podobě, odpovídající mož-
nostem současné čs. technické základny.
V oblasti operativních podpůrných dat pak byly

sledovány dvě větve řešení dané problematiky.
První se opírala o výběrové expertní hodnocení
stanovených charakteristik vzorků vybraných územ-

ních prvků, jehož výsledky byly určeny jako pod-
klad pro nastavení klasifikátoru při automatizova-
né digitální interpretaci průzkumových snímků.
Druhá větev řešení dané problemaTiky se puk za-
měřila na objektivní metodu sběru operativních
podpůrných dat, záležející ve výběrovém polním
spektrometrickém vyšetření stanovených charakte-
ristik průzkumem sledovaných územních prvků.
Pro tyto účely byl také vyvinut polní spektrometr
SMZ lB vlastní konstrukce pracující ve spektrálním
oboru 0,45 až O, 96 !-Lma ještě další zařízení teto
kategorie. Kvalitativním skokem v oblasti zabezpe-
čení polních spektrometrických prací se stala im-
plementace importovaného progresivně řešeného
spektroradiometru LI 1800, který vyhodnocuje cha-
rakteristiky dopadajícího a odraženého záření vlno-
vých délek 0,30 až 1,10 !-Lma to v kroku 0,006 [.Lm.

Výrazná pozornost čs. dálkového průzkumu byla
věnována cílevědomému rozvoji technické a tech-
nologické báze procesu zpracování průzkumových
dat a to jak analogovými, tak i digitálními metoda-
mi. V rámci rozvoje analogových metod reprezen-
tovalo klíčovou oblast fotografické rozmnožování
těchto materiálů, zahrnující pořizování kopií
a zvětšenin. V souvislosti s tím bylo vývojově osvo-
jeno zpracování řady černobílých a barevných foto-
grafických filmů a papírů tuzemské provenience
[Fomachrom, Fomacolor) i pocházejících z dovo-
zu [Kodak 14 RC, Cibachrome aj. J, přičemž ná-
ročnost naznačeného úkolu byla určena potřebou
zajistit v tomto procesu maximálně věrný přenos
prvotně nasnímaného obrazu území do další fáze
jeho zpracování a interpretace.
Jeho zvládnutí se opíralo o realizaci rozsáhlých

senzitometrických a fotometrických analýz, na
něž navazovalo upřesňování příslušných technolo-
gických postupů. Jako účinný pomocník se tu
uplatnily technické prostředky, jež byly postupně
osvojeny. Jednalo se zejména o vyvolávací aUl:uma-
ty Colenta 60 HSV a 60 AT a Jobo Color Processor,
kopírky Combicop a Zeiss PKA, zvětšovací přístroj
Durst Laborator 1200 s analyzátorem barev Laboco-
lor PM, překreslovač aerokosmických snímků Zeiss
Rectimat C, denzitometry Meodenzi TRD 04 a RLD
01 a o řadu dalších přístrojů.
Jako součást úsilí o rozvoj analogových metod

zpracování aerokosmických snímků byly dále ve
sledovaném období vyřešeny některé postupy zlep-
šení leteckých a kosmických snímků pro usnadně-
ní jejich následné vizuální interpretace, jak§'m je
např. fotografický způsob separ,J.ce linearnentů
v kosmickém obrazu. Rovněž se ověřovaly možnos-
ti uplatnění difraktometrie pro účely strukturní
analýzy územních prvků na leteckých snímcích aj.
Hlavní pozornost však byla soustředěna na další
zdokonalení tvorby nepravě barevných syntéz mul-
tispektrálních průzkumových snímků.
Tyto aktivity byly motivovány uživatelskou sna-

hou o stále detailnější kvalitativní analýzu synte-
tizovaných obrazů, která nebyla v rovnováze s ne-
dostatečnou kvalitativní úrovní fotografických
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vstupů do tohoto procesu i s kvalitou přenosových
charakteristik pro daný účel používaného multi-
spektrálního projektoru Zeiss MSP-4. V souvislosti
s tím se výzkum zaměřil na cílevědomý rozvoJ ří-
zené technologie korigovaných černobílých vstupů
pro tvorbu syntéz. Také v přístrojové bázi tohoto
procesu byla úspěšně ověřena možnost přechodu na
využití zvětšovacího přístroje Durst náhradou za
projektor MSP-4, jež mu poskytuje lepší přenosové
charakteristiky. Jako součást technické báze zpra-
covatelského procesu tohoto typu se v čs. dálko-
vém průzkumu uplatnil též Denzitron poché1z8jící
z výroby NDR a Multicolor Data System 4200 F
vyrobený japonskou firmou NAC Incorporated.

Digitální metody jako druhý sledovaný směr zpra-
cování průzkumových dat měly v uplynulém obdo-
bí prioritní postavení a zaznamenaly také ve srov-
nání s analogovými metodami podstatně dynamič-
tější vývoj. Tento přístup byl motivován snahou
promítnout do zpracovatelské fáze čs. dálli:ového
průzkumu dostupné možnosti elektronizacrl :l za-
bezpečit jí tak pronikavou racionalizaci. Rozuojové
aktivity se tu opíraly zejména o využití dvou počí-
tačových systémů pro obrazovou analýzu: amerir-
kého Optronics Photomation se řídícím počítll.čem
LSI-2/20 a francouzského Pericoloru 2000 s počíta-
čem IMS.

Uvedená technická základna disponuje zařízení-
mi pro digitalizaci obrazových vstupů s geometric-
kým rozlišením na 25 fJ.ma fotometrickým rozliše-
ním do 256 stupňů a též pro zpětné zobrazení di-
gitálních obrazových záznamů do formy zpracova-
ných fotografických snímků. Je vybavena magneto-
páskovými a diskovými pamětmi, alfanumerický-
mi a interakčními barevnými obrazovými displeji,
obrazovými tiskárnami a dalšími perifériemi ne-
zbytnými pro pružnou počítačovou manipulaci
a analýzu aeroskosmických snímků.

Kromě toho je využívána i další počítačová tech-
nika orientovaná na zpracování obrazových dat
např. jako součást vybavení čs. pozemských stanic
příjmu a zpracování kosmických dat. Vedle uvede-
ného speciálního hardware se při uspokojování
příslušných potřeb čs. dálkového průzkumu uplat-
ňuje též univerzální výpočetní technika, zastoupe-
ná především velkým komplexem VK2M45 a dále
počítačem EC 1045. Její aplikační sféru reprezentu-
je zejména rutinní zpracování objemných masivů
aerokosmických obrazových údajů.

Budování sóftwarového zázemí pro počítačové
zpracování a interpretaci aerokosmických obrazo-
vých dat se opíralo o dostupné firemní programo-
vé vybavení uvedené výpočetní techniky, na jehož
bázi jsou postupně formovány rozsái)lé aplikačně
orientované programové systémy. Do současné do-
by jsou takto softwarově pokryty ucelené problé-
mové okruhy, týkající se zpracování spektrální
složky průzkumových dat, zpracování jejich prosto-
rové, strukturální složky, zpracování spektrální
a prostorové složky průzkumových dat a konečně
jejich geometrické transformace a normalizace.

V prvním okruhu, zaměřeném na zpracovam
spektrální složky průzkumových d''lt, byly vytvoře-
ny především programy pro zpractlvúní munozonál-
ních snímků, zahrnující fotometrické korekce,
úpravy přenosových charakteristik zaměřené na ří-
zení strmosti a kontrastu obrazů, izodenzitní a pás-
mové denzitní výtažkování a izodenzitní a pásmové
denzitní barevné kódování. Zároveň tu vznikly pro-
gramy pro zpracování ,>pektrální sloŽH:ymultispek-
trálních snímků, realizující jasové obrazové nor-
malizace, statistické jasové normalizace, stanovení
spektrálních příznaků a parametrů klasifikatoru,
vlastní spektrální klasifikaci a separaci spektrální
a topografické složky průzkumových obrazil.

Ve druhém okruhu, týkajícím se zp:,acování <;truk-
turální složky průzkumových dat, pak byly zformo-
vány programy např. pro zhlazování, výpočet sta-
tistických momentů, výpočet gradientů, přímou
texturální analýzu, dvourozměrnou ortogonální dis-
krétní transformaci, filtraci a pro obrazovou kore-
laci. Ve třetím okruhu, orientovaném na zpracová-
ní spektrální a strukturální složky obrazových dat,
byly vytvořeny programy kupř. pro třírozměrnou
ortogonální diskrétní transformaci, pr 0 filtraci
a pro efektivní komprimaci a dekomprimacl prů-
zkumových dat. A konečně ve čtvrtém okruhu, za-
bývajícím se geometrickou transformací a normali-
zací průzkumových dat, poskytly uskutečněné akti-
vity programy zejména pro afinní transformaci, ko-
lineaci, obecnou polynomickou transformaci, pro
nalezení koeficientů transformačních modelů a pro
digitální geometrickou montáž snímků.

Vedle pojednaných rozvojových prací v oblast ana-
logových a digitálních metod zpracování aerokos-
mických dat se ve sledovaném období rozvinuly
též aktivity ve sféře hybridní zpracuvatelské tec.h-
niky a technologie. Vyvinutý hybridní optickodigi-
tální systém pro zpracování obrazů je založen na
využití koherentního optického procesoru, sc.hop-
ného realizovat některé procesy zpracování obra-
zu v reálném čase. Koherentní procesor je propo-
jen na digitální Část hybriduil10 systému, řízenou
počítačem ADT 4500 a vybavenou kromě paměťo-
vých a dalších standardních periférií též speciali-
zovanou digitalizační a zobrazov'ací t:lchnikoll. Hyb-
ridní prostředky představují velice perspektivní ná-
stroj zásadní racionalizace zpracování aerokosmic-
kých dat a jejich plné technologické uplatnění je
proto v Československu předmětem úsilí bližší či
vzdálenější budoucnosti.

Podaný přehled stavu techniky a technologie čs.
dálkového průzkumu docíleného v posledním ob-
dobí potvrzuje nebývalý rozsah a intenzitu rozvo-
jových prací v dané oblasti. Je svědectvím péče po-
věřených státních orgánů, kterou věnovaly vytváře-
ní podmínek pro sledované rozvojové aktivity, ale
stejnou měrou je i dokladem nezměrné inici<itivy,
vynalézavosti a profesionální zdatnosti dlouhé řa-
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dy zanícených odborníků, kteří tyto své příkladné
vlastnosti osvědčili při překonávání mnoha ekono-
mických, materiálnětechnických i poznatkových
bariér. Tak se do kladení základů disciplíny v naší
zemi natrvalo zapsali výzkumní a vývojoví pracov-
níci Geodetického a kartografického podniku" Pra-
ze, elektrotechnické fakulty ČVUT, Fyzikálního
ústavu ČSAV, Ústavu teorie informace a automati-
zace ČSAV, Výzkumného ústavu zvukové, obrazové
a reprodukční techniky a více j'lk desítky dalších
organizací. Pozitivním jevem sledovaného období by-
la přitom skutečnost, že se mnohé rozvojové akti-
vity uskutečňovaly v plodné bilaterální či multi-
laterální součinnosti se socialistickými zembmi.
Je zřejmé, že poznenáhlu končí první etapa čs.

dálkového průzkumu, pro níž bylo rozhodující vy-
tvoření základní materiálně technické, te:~tmol(lgjc-
ké a poznatkové báze disciplíny. vývoj se nachylu-

je do druhé fáze, v níž bude nutno nastíněný roz-
ber slavu disciplíny doprél'~ovat do pudu by zp.vruD-
né analýzy, z níž v konfrontaci s existujícími náro-
dohospodářskými požadavky vyplyne celostátně
platná komplexní koncepce příštího rozvoje čs.
dálkového průzkumu Země. Jen na této bázi lze
racionálně intenzifikovat podíl dálkového průzku-
mu na uspokojování relevantních poznávacích
a rozhodovacích potřeb národního hospodářství
a cílevědomě vést jeho rozvoj k vyšší efektivnosti
v celém profilu výzkumných, vývojových a reali-
začních aktivit.

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,

ředitel speciálnich geodetických prací,
ČUGK

Vytyčování zjednodu!eným
vytyčovacím ramenem

Technický rozvoj velice ovlivnil vytyčování, jednu
z nejdůležitějších prací v oboru inženýrské geodézie.
Moderní vybavení, tj. přístroje a. spojovací technika,
zrychlují pracovní postup, zvětšují dosah a zvyšují
přesnost, výpočetní technika umožňuje aplikovat
složitější postupy (např. metodu přechodných sta-
novisek), vypočítat teoretickou přesnost a tím ověřit
přesnost dosažených výsledků. V těchto všech oblas-
tech se dosáhlo radikálního zlepšení. Pouze v konečné
fázi vytyčení zůstává postup bez výrazných změn. Při
vyšších {:ožadavcích na přesnost (střední souřadnicová
chyba mlt1l • 10 mm), kdy je realizace vytyčovaného
bodu dosti složitá, se to projevuje nejvíce. Jedná se
o vyhledání vytyčovaného bodu, většinou pomocí
příčného a podélného posunu, stabilizaci bodu a kon-
trolní vytyčení.
Postup vytyčování usnadňuje a zrychluje jednodu-

chá pomůcka - vytyčovací rameno. Její přednost
spočívá v tom, že umožňuje téměř bezchybnou reali.
zaci posunů v dosahu ramene pomůcky. Postačí tedy
jen velmi přibližné vytyčení bodu. Pomůcka se ne·
centruje, ale pouze horizontuje (popř. zařazuje do
směru - podle typu). Vytyč ovací rameno dále umož.
ňuje {:ohodlnou stabilizaci bodu při zajištěné poloze
nad terénem a podle typu pomůcky i kontrolu při ne·
měnném jejím postavení (tedy bez centrace pomůcky
nad vytyčeným bodem).
Vytyčovací ramena jsou dvojího typu. První, po-

lární jsou opatřena vodorovným kruhem, pomocí
kterého lze vytyčova t bod z přibližné polohy polárními

Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
Ing. Jaromír Procházka, CSc.,

k atedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

prvky, v okruhu dosahu ramene [1], [2]. Druhý, zjed-
nodušený typ nemá úhloměrné zařízení a vyžaduje
zařazení pomůcky do vytyčovaného směru. Posun se
realizuje pouze v podélném směru. Typy polárního
vytyčovacího ramene jsou dva. Výrobek firmy Opton
se skládá z otočného limbu a alhidády, na níž je umís.
těno vodorovné pravítko se stupnicí. Po pravítku se
pohybuje jezdec se čtecí pomůckou a s olovnicí. Pro
měření délky se nasazuje odrazný hranol do osy o~áčení
ramene. Polární vytyčovací rameno typu VUGTK
bylo vyvinuto ve spolupráci katedry speciální geodé-
zie, stavební fakulty ČVUT v Praze s Výzkumným
ústavem geodetickým, topografickým a kartografic-
kým ve Zdibech u Prahy. Rameno je opatřeno na
posuvném jezdci ještě čepem k nasazení odrazného hra-
nolu. Tato úprava umožňuje provést kontrolní měření
z jednoho postavení pomůcky a přitom nezávisle,
přímo nad vytyčeným bodem. Jinak je vytyčovací
rameno řešeno obdobně jako předcházející. Polární
vytyčovací rameno má své nedostatky. Je jím poměr-
ně složitý výpočet vytyčovacích prvků pro pomůcku
a použití stativu, což ztěžuje vyhledání přibližné
polohy.

2. Zjednodušené vytyčovacÍ rameno

Protože vytyčení směru teodolitem je poměrně snadné
(s vyhovujíCÍ přesností), lze s výhodou použít k vytyče-
ní bodu pomůcky, která umožňuje realizaci posunů
v podélném směru. Takovou pomůckou je zjednoduše-
né vytyčovací rameno, vyvinuté na katedře speciální
geodézie. Rameno se upevňuje do lehkého přenosného
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stojanu, u něhož lze měnit výšku a který je opatřen
krabicovou libelou a dvěma opěrnými tyčemi. Stojan
je vlastně tyčovou olovnici, která se urovná do svislice
pomocí opěrných tyčí proměnné délky a krabicové
libely. Vhodný je například lehký stojan firmy Kern.

Vytyčovaci rameno s délkovou stupnicí je sklopné
podle vodorovné osy a je umístěno excentricky tak, že
strana se stupnici prochází točnou osou pomůcky
(obr. 1). Čep ramene je vložen od objímky stojanu
a rameno je otočné kolem osy tyče stojanu. Při vyty-
čování se rameno zajistí ve vodorovné poloze. Po ra-
meni se pohybuje jezdec s čepem pro nasazení odrazné-
ho hranolu s cílovým terčem. Pro polární metodu je
čep odsazen od indexu o konstantu, stejně jako čep
v základní poloze od osy tyče stoj anu. Jezdec je opatřen
zářezy pro závěs olovnice, který je současně čtecím
indexem pro nastavení délky na stupnici ramene.
Jezdec je reverzní, což umožňuje vytyčení při výško-
vých i hloubkových záměrách. Pro metodu protínání
vpřed se používá jezdec S čepem pro cílový terč,
umístěný centricky nad čtecím indexem. Délka ra·
mene je jeden metr a jeho dosah se zvětšuje možností
přetočení o 180°.

Vytyčení bodu se skládá ze tří fází. V první části se
složená vytyčovací pomůcka (slouží jako výtyčka)
zařadí teodolitem přibližně do směru poblíž vytyčo-
vaného bodu a zhruba se urovná podle krabicové libely.
Odrazný hranol s terčem je umístěn v točné ose po-
můcky (základní poloha) a zaměří se vodorovná
vzdálenost. Rozdíl mezi projektovou a naměřenou
vodorovnou délkou udává posun od přibližné polohy A
k vytyčované. Krokováním se realizuje změna délky
a přibližné vytyčení se opakuje, dokud není vytyčo-

vaný bod v dosahu pomůcky (0,2-1,0 m). Vytyčení
přibližné polohy bodu usnadňuje sledovací funkce
dálkoměru (systém "Tracking"). Tyč stojanu se zařa-
zuje do směru podle pokynů z vytyčovacího stanoviska
buď s použitím vysílačky nebo ukazováním rukama.
Přesnost zařazení tyče stojanu do směru je charakteri-
zována základní střední chybou mcp • 5 mgon, která
byla stanovena na základě ověřovacích měření v te-
rénu (z velkého souboru) [3]. Přibližná poloha od
projektové by neměla být blíže než 0,2 m, protože by
se mohla nepříznivě uplatnit nepřesnost zařazení
tyče stojanu do vytyčovaného směru při vytyčování
délkového posunu na rameni. V tomto případě je i sta-
bilizace bodu obtížná.
Druhou částí vytyčení je zaměření osy pomůcky

a nastavení jezdce s terčem do vytyčovarié polohy.
Vzdálenost na hranol v základní poloze se měří již
při rozložené vytyčovací pomůcce (vztyčeném ramén-
ku) s pečlivě urovnanou krabicovou libelou. Po vý-
počtu vodorovné vzdálenosti se vYlločte podélný posun
jako rozdíl mezi vzdáleností projektovou a měřenou.
Podélný posun se realizuje nastavením jezdce s olov.
nicí do vypočtené polohy na vytyč ovacím raménku.
Natáčením raménka kolem svislé osy se terč velmi
pečlivě zařadí do vytyčovaného směru podle pokynů
z vytyčovacího stanoviska (pomocí vysílačky nebo
ukazováním rukama). Po nastavení terče do směru se
raménko upne. Tím je skončeno první vytyčení. Bod
se prováží na terén, stabilizuje a přenese na stabilizaci.
Přesnost zařazení cílového bodu (použito Zeissova ter·
če z terčové soupravy) do směru je charakterizována
střední chybou mcp = 1,2 mgon (střední chyba byla
získána z velkého souboru, má charakter základní
střední chyby a je dvakrát tak velká jako chyba v cí-
lení teodolitem [3]). Přesnost v podélném směru je
závislá na použitém dálkoměru. Přesnost vytyčení
bodu v příčném směru je dána vzorcem:

mw!.dmq=---,e
kde mW! = 1,4 mgon je střední chyba vytyčeného
úhlu, a d je vytyčovaná vzdálenost (obr. 2). Pro
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d = 100m je mq ~ 2,4 mm. Při vytyčování se uplat.
ňuje ještě chyba v realizaci (vyznačení) bodu a lze ji
odhadnout hodnotou mr = 2 mm.
Třetí částí vytyčení je kontrolní zaměření polohy

bodu získané prvním vytyčením. Měří se polární prvky
(tj. úhel a délka) na odrazný hranol s terčem nad vy·
tyčeným bodem. Kontrola se provádí vždy až po
realizaci bodu, neboť při stabilizaci a vyznačení bodu
múže dojít k porušení polohy pomúcky. Z naměřených
hodnot se vypočtou rozdíly LI v podélném a příčném
směru a porovnají se s mezními rozdíly LIM';

LI ~ LIM = V2.t.m = t·Vmi + mL (2)

kdo t je součinitel konfidence a m je střední chyba
jednoho měření. Pro t = 2 je LIM ~ 3m. Pokud
střední chyby prvního a druhého vytyčení nejsou
stejné, musí se to ve vzorci (2) uvažovat. Nepřekročí-li
dosažené rozdíly mezní rozdíly, je měření vyhovující.
Přesnost kontrolního měření je v podélném směru
stejná jako při prvním vytyčení. V příčném směru je
přesnost asi dvakrát větší, neboť úhel se měří v jedné
skupině a střední chyba úhlu mw. = 0,7 mgon.
Často je přesnost vytyčení podstatně větší než

přesnost požadovaná projektem. Tento případ je běžný
pro příčnou odchylku při kratších záměrách. Potom
se kontrolní měření pouze provede, ale nerealizuje se.
To platí tehdy, když:

kde U"uv je mezní vytyčovací odchylka (požadovaná
přesnost) a ostatní symboly jako ve vzorci (2). Zvoli-li
se t = 2, bude podmínka splněna pro:

Bude-li splněna podmínka (2)a (4), postačí pouze první
vytyčení k určení definitivní polohy. Složitější případy
nastanou, nejsou-li splněny vztahy (2) nebo (4), popř.
uváží-li se vyšší přesnost kontrolního měření. To však
překračuje rámec tohoto článku. Tímto problémem se
bude zabývat připravovaný článek.

2.2 Postup vytyčení pro metodu protínání
vpřed

Vytyčení bodu lze rozložit do tří fází. V první části se
složená vytyčovaci pomúcka zařazuje do směru přibliž-
ně. Po hrubém zařazení do směru ze stanoviska A, q;A,
se totéž opakuje ve směru druhém ze stanoviska B, q;B.
Tím se poruší původní směr q;A' Úloha se opakuje, až
je pomůcka postavena v blízkosti vytyčovaného bodu.
Dosah vytyčovacího ramene je asi 1 m (s hluchým
prostorem asi 0,2 m od osy tyče stojanu). V jednom
směru, např. q;A, se pomůcka zařadí co nejpřesněji
(mlpA = 5 mgon), potom v druhém směru q;B postačí,
aby záměra procházela zhruba polovinou vodorovného
ramene s přesností ±150 mm [4].
Druhou částí je první vytyčení bodu. Je-li bod při-

bližně vytyčen, pomůcka se rozloží, urovná krabico-
vou libelou a vztyčí se raménko do vodorovné polohy.
Vodorovné raménko se orientuje např. do směru na
stanovisko A a raménko se upevní svěrným šroubem.
Na čep jezdce se nasadí cílový terč a nastaví se do
směru na druhé stanovisko B. "Podélný posun" se
realizuje posunem jezdce s terčem do směru na bod B.

Poté se utáhne svěrný šroub na jezdci a cílový terč
se natočí na bod A. Uvolní se svěrný šroub na-tyči
pomúcky a otáčením raménka kolem svislé osy se
realizuje posun v "příčném směru". Po posunu v jed.
nom směru je nutné vždy překontrolovat druhý směr.
Do vytyčovacích směrú se terč zařazuje ukazováním
tukama od obou přístrojú nebo vysílačkou. Po zařa-
zení terče do obou vytyčovacích směrů (v jedné poloze
dalekohledu) se prováží vytyčená poloha na terén
olovnicí, stabilizuje a znovu prováží na stabilizaci.
Poslední částí je druhé vytyčení bodu, které má

kontrolní charakter. Po realizaci bodu se kontrolně
měří na terč, který se orientuje do osy směrů na body
A a B. Kontrolují se oba směry vytyčení měřením
úhlů q;A, q;B na terč, v jedné skupině. Rozdíl mezi vy-
tyčovaným a naměřeným úhlem musí být menší než
mezní rozdíl. Mezní rozdíl zahrnuje přesnost zařazení
terče do směru (mwl = 1,4 mgon) a přesnost kontrolní-
ho měření úhlu (mw2 = 0,7 mgon). Při součiniteli kon.
fidence t = 2 bude mezní rozdíl LIJI = 3,1 mgon (2).
Pokud je mezní rozdíl překročen, provede se nové
vytyčení.
Je-li přesnost požadovaná projektem UMV podstatně

menší než přesnost měření m (teoretická), je možno za
určitých podmínek (4) od realizace posunú upustit
a první vytyčení pokládat za konečné.
Aby bylo možno porovnat přesnost metody polární

s metodou protínání vpřed, je vhodné pro protínání
vpřed odvodit podélnou a příčnou střední chybu,
vztaženou ke spojnici stanoviska A s vytyčovaným
bodem P (obr. 3). Střední příčná chyba je dána stejným
výrazem jako pro metodu polární (1):

mwl·bmq=---,
(!

kde mlpl je střední chyba vytyčeného směru a b je délka
spojnice AP. Střední podélná chyba je dána vzor·
cem:

mf = (ma. : r + ((!:~~yr(a2 + b2.cOS2 y), (6)

\
\
\

p +t
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M. Úhel St~.plilní Stfldnl' podélná chy~
.·b

v ran chybe
PodklAd Hlt. ve/ifiny CelJco~y m " mm

55 1-i5,2G 1,3 5,s 1,9 5,8

?t 100,00 ',6 1,1 l,li 7,3

100 66,67 2,4 10,0 2,8 10,4

ISO 43,27 3,5 15,0 6,6 16,4

250 ~O7 5.5 25,0 19, 1 31A

a md její střední chyba, y je úhel průseku směrů cpA
a CPE, m"'l a b souhlasí se symbolikou v rovnici (5).
První člen v rovnici (6) vyjadřuje vliv podkladu, který
u polární metody v kap. 3 není uvažován. Tato chyba
se neuplatní v rozdílu mezi prvním a druhým (kon-
trolním) vytyčením. Také při vytyčení tvaru objektu
není úhel dvou přímek ovlivněn chybou v základně.
Tato chyba se však uplatní v rozměru objektu (délka
úsečky), a to v poměru délky úsečky k délce základny.
Velikost příčné a podélné střední chyby, vypočtená

z rovnic (5), (6) je uvedena v tab. 1 pro stejně dlouhé
záměry (a • b), délku základny d = 100 m a pět
různých úhlů průsečíku záměr y. Uvažuje se m", =
= 1,4 mgon a md = 10 mm.
Z tab. 1 je patrný velký vliv úhlu y při rovnoramen-

ném trojúhelníku na střední podélnou chybu (vyplývá
to z poměru třetího k pátému sloupci). Střední příčná
chyba je přímo závislá na délce strany b. Z rovnice (6)
je patrné, že nejmenší chyba v podélném směru je při
úhlu y = 100 gon a minimální délce strany a.

Obě metody je možno porovnávat z hlediska ekono-
mického, požadavků na vybavení a dosahované přes-
nosti. Z hlediska hospodárnosti je u metody polární
menší potřeba pracovníků, tj. tři, v krajním případě
dva, kdežto pro protínání je to pět, případně tři pra-

covníci. Trvání pracovního procesu je přibližně stejně
dlouhé za předpokladu, že se použije elektronický
tachymetr, kterým se vytyčují přímo vodorovné vzdá.
lenosti. Je-li nutné měřit zenitový úhel a délku redu-
kovat, doba vytyčení se prodlužuje. Také vyhledání
přibližné polohy vytyčovaného bodu je i při použití
sledovací funkce "Tracking" pomalejší. Pokud se týká
vybavení, je pro polární metodu potřebný dálkoměr
a teodolit, u protínání dva teodolity. Ani při hodno-
cení přesnosti nelze jednoznačně stanovit, která z me-
tod je vhodnější. Je-li přesnost v příčném směru, za
uvedeného způsobu hodnocení, u obou postupů stejná,
je přesnost v podélném směru u polární metody závislá
na kvalitě dálkoměru, u metody protínání na tvaru
určovacího obrazce a přesnosti základny. Obecně lze
konstatovat, žepro kratší vzdálenosti je protínání přes-
nější a naopak pro delší záměry je vhodnější polární
metoda. Další předností polární metody jsou menší
požadavky na přehlednost terénu.
Z uvedeného hodnocení vyplývá, že ve většině pří-

padů bude polární metoda výhodnější, ale při volbě
metody mohou rozhodovat specifické podmínky.
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Přiřazení kuželové plochy referenční
ploše kulové v de l'lslově zobrazení

Doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.,
katedra zeměpisu,

Pedagogická fakulta v Plzni

Francouzský hvězdář Josef Nicolaus de 1'lsle použil
v roce 1745 pro mapy Ruska ekvidistantní kuželové
zobrazení v polednících se dvěma nezkreslenými rov-
noběžkami.

Zemský povrch (referenční plocha kulová) je tak
zobrazen na kuželovou plochu, která protíná referenční
plochu kulovou ve dvou rovnoběžkách o zeměpisných
šířkách ({II a ({I2' Zkreslení v rovnoběžkách o zeměpis-
ných šířkách ({II a ({I2' Zkreslení v rovnoběžkách n( 1
pro ({I E (({II' ({I2)' pro ({II a ({I2n = 1, pro ({I rt <({II' ({I2) je
pakn>l.

Pro zobrazení pásu ({I E (rI'J, ({Is) volil de l'Isle střední
rovnoběžku

a rovnoběžky, které se nezkreslují ({II a ({I2 jako arit-
metický průměr

({IJ + ({Io.
({II = 2 '

přičemž ({IJ a ({Is jsou krajní rovnoběžky zobrazovaného
pásu.

Touto volbou však nedosáhneme optimálního rozlo.
žení zkreslení uvnitř pásu (({IJ, ({Is),

Zobrazovací rovnici kuželových zobrazení ekvidistant-
ních v polednících pro obrazy rovnoběžek dostaneme
dourčením diferenciální rovnice

dn IXm
--ntg({l=---,
d({l cos ({I

kde IX E (O, 1),

podmínkou ekvidistance v polednících
m=l.

Dostaneme tak lineární diferenciální rovnici s pravou
stranou

dn IX
--ntg({l=---.
d({l cos ({I

Jejím řešením je funkce

-IX({I+ an=----.
cos ({I

Vzhledem k tomu, že podle [1, 2, 8, 4]

lXen =----,
R cos ({I

kde e je poloměr obrazu rovnoběžky, můžeme srovná-
ním s (7) určit hledanou zobrazovací rovnici

v našem případě ve tvaru
aR

e=-R({I+-.
IX

Konstantu a určíme z podmínky, aby rovnoběžka
o zeměpisné šířce ({I = ({Iz se zobrazila jako kružnice
o poloměru e = ez, tedy

aR
ez = - R({Iz + -. (10)

IX

Konečný tvar rovnice e = e(({I) získáme dosazením (10)
do (9)

Druhá zobrazovací rovnice pro obrazy poledníků je
dána vztahem [1, 2, 8,4]

<5 = IXA, (12)

kde <5vyjadřuje úhel, který svírá obraz poledníku
s obrazem základního poledníku a A je zeměpisná délka.
V zobrazovacích rovnicích (11), (12) není dosud určen
parametr IX a poloměr kružnice obrazu základní rovno-
běžky o zeměpisné šířce ({Iz, tedy ez.

Položíme-li podmínku, aby rovnoběžka o zeměpisné
šířce ({Iz nebyla zkreslena

n''I'='I'z = 1,

dni
d({l tp~tpz

d ( lXe )
R cos ({I

d({l

de . I Odq;COS ({I+ e sm ({Itp=tpz =

pro ({Iz =F O.

Parametr IX určíme z podmínky

ni - __ lXe__ = 1 ,
tp=tpz - R cos ({Iz

ze které vyplývá
IX = sin ({Iz.

V případě dvou nezkreslených rovnoběžek ({IZl' ({IZ2
získáme konkrétní tvar zobrazovací rovnice (9) urče.
ním IX a a z (7)

- IX({IZl+ a = cos ({IZl

- IX({IZ2+ a = cos ({IZ2
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3. Optimální přiřazení kuželové plochy referenční ploše
kulové v de l'Islově zobrazení

V úvodu jsme se zmínili, že vypočítáme-li střední
rovnoběžku pásu rpo jako aritmetický průměr zeměpis-
ných šířek rovnoběžek ohraničujících zobrazovaný
kulový pás rpJ, rps, nedosáhneme toho, aby zkreslení
v rovnoběžkách uvažovaného pásu bylo optimální.

Využijme toho, že výraz (7) vyjadřuje závislost
zkreslení v rovnoběžce na zeměpisné šířce rp

-OI.rp + O
n = n(rp) =----.

cos rp

Dostáváme se tak k úloze vyšetřit extrém funkce
n = n(rp),

dn -01. cos rp + (O- OI.rp)sin rp
-~ - ------------ .-= O,
drp - cos2 rp

01.
tgrp = ----

0-OI.rp ,

Z rovnice (14) můžeme určit zeměpisnou šířku rpe,,,
ovšem v závislosti na (01., O).

Požadujeme dále, aby na krajních rovnoběžkách
rpJ a rps bylo zkreslení stejné.

Na základě tohoto požadavku můžeme určit 01.1' 01
z podmínky

njrp=rpJ = 1.
rp=rps

Řešíme v tuto chvíli úlohu proložení sečné plochy
kuželové v rovnoběžkách rpJ, rps

= 1) n (-0I.1rpS + 01 = 1),
cos rps

(16)

- 0I.1rpJ+ CI - cos rpJ = O

- 0I.1rpS+ 01- cos rps = O .

Z daných podmínek určíme

cos rpJ - cos rps
({is -rpJ

01.1 = 0.699 057

01= 1.23205 .

Určením 01. a O jsme dostali konečný tvar zobrazo-
vacích rovnic kuželového zobrazení ekvidistantního
v polednících, a to pro případ, kdy kuželová plocha

protíná referenční plochu kulovou v rovnoběžkách
rpJ = 30° a rps = 60°. Pro (rp < 30°) U (rp > 60°)
jsou hodnoty zkreslení v rovnoběžkách n > 1, pro
rp = 30° a rp = 60° pak n = 1 a pro rp E (30°, 60°) je
n<1.

Naší snahou je přiřadit kuželovou plochu referenční
ploše kulové tak, aby na krajních rovnoběžkách pásu
bylo zkreslení o tolik větší než jedna o kolik bude menší
než jedna na extrémně se zkreslující rovnoběžce uvnitř
pásu. Rovnoběžku, v níž dochází k extrémnímu zkres-
lení, dosud neznáme. Závislost zkreslení v rovnoběžce
na zeměpisné šířce a konstantách 01., O je dána vzta·
hem (7), tedy

-OI.rp + O
n =-----.

cos rp

Tato funkce nabývá extrémní hodnoty pro rp vyhovují-
cí výrazu (14)

01 tg rp - 01.1 = 0I.1rptg rp.

Hodnoty 01 a 01.1 pro sečnou polohu kuželové plochy
v rovnoběžkách rp = rpJ a rp = rps jsme určili.

Zajímá nás tedy řešení rovnice

1.23205 tg rp - 0.699057 = 0.699057 rp tg rp

v intervalu (rpJ, rps).

Užijeme.li některé z numerických metod (např.
metody Newtononovy) dostaneme hodnotu

rpex = 46° 22' 45951"

s přesností e < 1,5.10-9•

Extrémní zkreslení v uvažovaném pásu je v rovno-
běžce rp = rpex, a tJ'

n --'-0.9656
s přesností 5.10-5.

Rozdíl ve zkreslení nrpJ resp. nrps a nrpex je r = 0.0344.

Požadujme, aby
r

nlrpex= 1-2
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r
nl'l'J = 1+"2

přičemž n'l'i' i: ex, J, S, je dáno výrazem (7).

K určení nových parametrů kuželové plochy IX, O,
vyhovujících požadavku (22) stačí uvažovat (při tomto
postupu) dvě ze tří podmínek (22).

Užijeme-li podmínky na epJ a eps, dostáváme

IX = 0.711 080

0= 1.253242.

Úlohu určení r, (t a O lze řešit najednou dosazením
(7) do (22). Dostáváme tak tři rovnice pro tři neznámé

r
- (tepe;.-+ O = cos epex - 2 cos epex

r
- (tepJ + O = cos epJ +2 cos epJ

r
- (teps + O = cos eps + 2 cos eps·

Zobrazovací rovnice kuželového zobrazení ekvistant-
ního v polednícich s optimálním rozložením zkreslení
v pásu (30°, 60°) určuje (9) s (23) a (12)

e = (~~-ep)R
O

kde - -'- 1.762449, (t == 0.711080.
(t

4. Postup při určení zobrazovacích rovnic kužcloyého
zobrazcnÍ ekvidistantnÍho v polední cích s optimálním
rozložením zkreslení uvnitř pásu ep E (epJ, eps)

Máme-li zobrazit pás zemského povrchu (referenční
plochy kulové) mezi zeměpisnými rovnoběžkami epJ
a eps, pak nejdříve vypočteme podle (17) a (18)

cos epJ - cos eps
eps - epJ

O = (tepJ + cos epJ = (teps + cos eps.

(24) Dosazením obou parametrů do (9) bychom získali
zobrazovací rovnici pro obrazy rovnoběžek v případě
sečné kuželové plochy ve zmíněných rovnoběžkách.

r = 2 (cos eps - cos epex) (epex - epJ) - (cos epJ - cos epex) (epex - eps)
(cos fPJ + cos epex) (epex - eps) - (cos eps + cos epex) (epex - ep)J

r
cos epJ - cos epex +2 (cos epJ + cos epex)

epex - epJ

r
O = (tqJez + cos epxe - 2 cos epex .

V našem případě, pro epJ = 30°, eps = 60° a ep~x
z (21) určíme parametry r, IX a O takto

r == 0.034948
(t == 0.711 272
O ...:..1.253581

Zeměpisné rovnoběžky, v nichž n = 1, určíme opě~
na základě vztahu (7)

O - (tep
n=----

cos ep
pro (t = (t a O = O,

tedy z rovnice
cos ep = O - (tep.

Užitím iterační metody pro rovnici (27) ve tvaru

ep = arccos(O - (tep), (28)

pro parametry (t, O podle (23) a počáteční hodnotu

fP = 45° dostaneme eplln=l = 34° 52' 56~;59

a pro

Nás zajímá hodnota epex (zeměpisná šířka, v níž do-
chází uvnitř pásu (epJ, eps) k extrémnímu zkreslení),
tu určíme řešením rovnice (20) pro (t a O

O tg ep - (t = (tep tg ep.

Nyní (známe-li epxe (můžeme řešit soustavu (22) resp.
(24). Dostáváme tak (25) r (maximální rozdíl zkreslení
v rovnoběžkách uvažovaného pásu) a parametry ku-
želové plochy (t a O.

Zobrazovací rovnice (9) a (12) jsou tak určeny.

Řešením rovnice (28)

ep = arccos(O - (tep)

určíme nezkreslené (sečné) zeměpisné rovnoběžky.

Budeme-li uvažovat epJ = 30°, eps = 60°, pak střední
rovnoběžka v de l'Islově zobrazení (1) je epo = 45°
a rovnoběžky, ve kterých nedochází ke zkreslení (2)

epl = 37° 30' a ep2 = 52° 30'.

Tabulka rozložení zkreslení vypadá takto

ep
30°
37° 30'
45°
52° 30'
60°

n=P
1.0227
1.0
0.9914
1.0
1.0329

Llwo
1° 17' 0211

0°
0° 29' 3211

0°
1° 51' 2311
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Zobrazeni I "r i "r; I S•
K 1.0 0.0 1.0

80 0.295 0.270 0.565

Pt 0.262 0.224 0.486

DLI 0.140 0.121 0.261

DLIopt 0.102 0.090 0.192

E. 0.0 0.352 0.352

Ea 0.0 0.512 0.512

Ea 0.0 0.801 0,801

E1 0.0 0.941 0.941

E 0.0 1.0 1.0

Es 0.0 1.058 1.058

qJ

30°
34° 52' 56~'
45°
46° 22' 45~'
56° 27' 09;'
60°

n=P
1.0172
1.0
0.9825
0.9823
1.0
1.0172

L1wo

0° 58' 38"
0°
1° 00' 33"
1°01'31"
0°
0° 58' 38"

Pro vzájemné porovnání obou zobrazení je vhodné
vytvořit součty čtverců odchylek zkreslení plošného
a úhlového [6]

n n
SP = }:;(Pi - 1)2 a SU = }:;L1wr

i=1 i=1

Tak můžeme zmíněná zobrazení porovnat s ostatními
kuželovými zobrazeními. Ve srovnání se omezme na
zobrazení konformní, ekvivalentní a některá zobrazení
s vyrovnávacím charakterem.

K ... konformní zobrazení na tečnou kuželovou
plochu pro qJ = 45°,

E ... ekvivalentní zobrazení na tečnou kuželo·
vou plochu pro qJ = 45 0,

Es ... ekvivalentní zobrazení na sečnou kuže-
lovou plochu v zeměpisných rovnoběž-
kách qJJ = 30° a qJs = 60°,

E1, E2, Ea, E4 ••• varianty ekvivalentních zobrazení
z [7],

. . . ekvidistantní zobrazení v polední cích na
tečnou kuželovou plochu v zeměpisné
rovnoběžce qJ = 45°, (vyrovnávací cha·
rakter),

... ekvidistantní zobrazení v polednících na
sečnou kuželovou plochu v zeměpisných
rovnoběžkách qJJ = 30° a qJs = 60°, (vy-
rovnávací charakter),

DLI de l'Islovo zobrazení pro pás qJ E (30°,
60° ),

DLIopt ... de I'Islovo zobrazení s optimálním rozlo-
žením zkreslení v pásu (30°,60°).

V tabulce 1 uvedeme rovněž poměrná čísla,uP a,uu [6]

sP SU
P Zi U _ Zi,ui = -SP , ,ui - Su '

K E

kde Zi znamená výše uvedená zobrazení, tedy K -
- DLIopt, i E O, 11).
Čím jsou poměrná čisla,uf bližši O, tim jsou zobrazeni

bližší zobrazením ekvivalentním, pokud má zobrazení
převahu konformních vlastností, pak,ur __ 1. Ana-
logicky můžeme usuzovat podle ,uf' .

Pro posouzení míry konformity, resp. ekvivalence
jednotlivých zobrazení je velmi názorný obr. 2.

Optimální rozložení zkreslení popisovaného zobra-
zení v pásu (qJJ, qJs) je rovněž vidět na obr. 3, kde 10-
mená čára vyjadřuje součty S = ,ur + ,uf' .

Zobrazení, v němž dochází pokud možno k nejmen-
šímu zkreslení plošnému a současně úhlovému, vyho-
vuje podmínce min (,uf + ,uf'). V uvedeném, souboru
této podmínce nejvíce vyhovuje uváděné zobrazení.
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s. '" !lI lili.... E. E. E, E..,......-

V příspěvku je předloženo praktické uplatnění obec-
ného přístupu k řešení kuželových zobrazení ekvi-
distantních v polednících na možné variantě de 1'Islova

zobrazení s ortimálním rozložením zkreslení. Jednodu-
ché získání zobrazovacích rovnic předloženého zobra-
zení pro libovolný pás ohraničený zeměpisnými rovno-
běžkami rpJ a rps a hodnocení ve srovnání s ostatními
kuželovými zobrazeními ukazuje na jeho přednosti.

Analogicky lze postupovat ve všech zobrazeních
třídy jednoduchých zobrazení při požadavku optimál-
ního rozložení zkreslení uvnitř územního pásu.
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Praha, 1955.

[2] HOJOVEC, V.: Matematická kartografie, ČVUT,
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[4] PYŠEK, J.: Obecné řešení třídy jednoduchých
zobrazení. Kandidátská disertační práce. VŠSE,
Plzeň, 1979.

[5] PYŠEK, J.: Třída jednoduchých zobrazení. Geodet.
a kartogr. obzor, 26/68, 11180,č. 2, s. 27-32.
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a jejich porovnání. Geodet. a kartogr. obzor, 29/71,
1983, č. 6, s. 141-152.

[7] PYŠEK, J.: Obecné řešení kuželových zobrazení.
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220.
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Nedra, Moskva, 1969.

Lektoroval:
Prof. Ing. Michal Daniš, CSc.,

Katedra mapování a pozemkových úprav
Svf SVŠT v Bratislave

SPOT - nová kvalita kosmického
průzkumu Země
528.8 SPOT

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
i'editel speciálních geodetických

prací, ČÚGK

Ve dnech 17. až 19. prosince 1986 se konal.a ve
francouzském městě Toulouse mezinárodni konfe-
rence o prvních výsledcích kosmického průzl;umu
Země pomocí družice SPOT 1. Jejími pořadateli
byla francouzská kosmická agentura CNES (Cent-
re National ď Etudes Spatiales) a nově vzniklá
společnost SPOT IMAGE v součinnosti s Národním
zeměpisným ústavem IGN (Institut Géogruphique
National). Na konferenci bylo přítomno cca 350
účastníků z mnoha zemí všech kontinentů, přičemž
asi polovinu tvořili účastníci z Francie. Ze socialis-
tických států byly zastoupeny delegace PLR, MLH..
VSR a ČSSR.

Konference seznámila účastníky s metodilwu
sběru a prvotního zpracování operativních kosmic-

kých informací, pořizovaných průzkumovou druži-
cí SPOT 1, a s prvními výsledky jejicn využití v růz-
ných odvětvích národního hospodářství. Dosažené
výsledky ukázaly, že družice SPOT představuje
v současné době jeden z nejdokonalejších a nej-
přesnějších operativních systémů kosmickéhoJ prů-
zkumu zemského povrchu pro národohospodářské
účely.

Francouzská družice SPOT 1 (Satellite PwbatOlre
ď Observation de la Terre) pro kosmický průzkum
Země byla vynesena na oběžnou dráhu dne 22. úno-
ra 1986 francouzskou nosnou raketou Arianne z ra-
ketové základny ve Francouzské Quayaně a po po-
čátečním zkušebním provozu je od 7. května 1986

1987/139



Geodetický a kartografický obzor
140 ročník 33/75, 1987, číslo 5

v provozním využití. Její oběžná dráha je té-
měř kruhová ve výšce cca 832 km nad ideálním
povrchem Země a má prakticky polární průběh,
takže oběžný cyklus, t. j. doba mezi oběhy nad
stejným územím, činí 26 dnů. Je vybavena dvěma
totožnými snímacími aparaturami, které snímají
souběžné pruhy území o širce 60 km s překrytem
3 km, avšak které mohou snímat zemský povrch
i v šikmém záběru v rozsahu do 27 o na východ ne-
bo na západ od oběžné roviny.

Každá snímací aparatura může pracovat buď
v panchromatickém režimu s obrazovým elemen-
tem 10 m, nebo v multispektrálním režimu ve třech
spektrálních pásmech od viditelné do blízké infra-
červené oblasti (500 až 890 mm] s obrazovým ele-
mentem 20 m. Technika šikmého záběru dovoluje
snímat totéž území na rovníku po uplynutí 3, 7 dnů,
v zeměpisné šírce 45 o po uplynutí 2, 4 dnů a v po-
lárních oblastech každý den. Díky této možnosti
lze nejen programovat kosmický sběr dat v požado-
vaném termínu, ale tak.é pořizovat kosmické sním-
ky s překrytem, umožňujícím stereoskopické vy-
hodnocení výškopisu terénu.

Obrazová data o zemském povrchu, zachycená
uvedenými snímacími aparaturami, jsou předávána
rádiovými kanály na pozemní přijímací stanice,
kde se registrují na magnetická media. Do konce
roku 1986 byly v provozu 4 pozemní přijímací sta-
nice: jedna u města Toulouse v jihozápadní Fran-
cii, jedna u města Kiruna v severním Švédsku a dvě
na území Kanady (v západní a východní části ze-
mě]. V roce 1987 má být vybudováno několik dal-
ších stanic, mezi nimi jedna stanice na území ČLR,
a v roce 1988 má být světová síť pozemních přijí-
macích stanic dobudována. Tím bude umožněno
přijímat v reálném čase obrazové informace o li-
bovolném území zemského povrchu včetně oceánů.
Dále je připravováno na rok 1987 vypuštění druži-
ce SPOT 2 a do roku 1990 družice SPOT 3 a SPOT 4,
jejichž spektrální záběr zahrne vedle viditelné ob-
lasti spektra také infračervenou oblast, termovizní
záření i vybranou oblast mikrovln. Realizací tohoto
projektu vznikne celosvětový, universální, operativ-
ní a vysoce přesný systém kosmického průzkumu
Země, pracující v reálném čase a s programovaným
sběrem dat.

Prvotní zpracování registrovaných obrazových dat
se provádí na 4 úrovních komplexnosti: úroveň 1A
představuje registrovaná data po radiometrické ko-
rekci, úroveň lB po radiometrické i geometrické
korekci, úroveň 2 po obou korekcích s převodem
do zvoleného kartografického zobrazení a nejvyš-
ší úroveň S obsahuje data úrovně 2, transformova-
ná do dané sítě vlícovacích bodů.

Společnost SPOT IMAGE nabízí zájemcům obra-
zové informace požadovaného území po scénách
60 X60 km, v pan chromatickém nebo multispek-
trálním provedení, jednotlivě nebo jako stereodvo-
jice, na zvolené ze 4 úrovní prvotního zpracování,
s registrací na magnetických mediích nebo i ve for-
mě fotografického snímku ( negativ, pozitiv, ba-

revná syntéza), v měřítkové řadě od 1: 50000 do
1: 400 000.

Uvedený sortiment výrobků lze objednat s urČe-
ním budoucího termínu snímání, který dodavatel
garantuje s ohledem na meteorologickou situaci
(oblačnost] a na průběh oběžné roviny s maximál-
ní odchylkou ±15 dnů, nebo z archivních scén pu-
blikovaných v katalogu. Pro pohotovou informaci
o obsahu scén se na objednávku poskytují tzv. rych-
lé pohlednice (quick look] v podobě fotografic-
kých obrazů scén na papíře v měřítku 1: 400 000
bez prvotního zpracování nebo jejich záznamů na
videokazety.

V závislosti na požadované úrovni prvotního
zpracování, na formě registrace (magnetická pás-
ka nebo fotografický snímek] a na rozlišovací
schopnosti záznamu (panchromatický nebo multi-
spektrální záběr] se cena jedné scény pohybuje
v rozpětí od 3000 do 18 000 francouzských franků.
Vzhledem k poměrně vysokým cenám je umožněn
nákup též části jedné scény (např. poloviny, čtvr-
tiny]. Kosmické snímky i obrazové záznamy lze
získat za příslušné ceny z kterékoliv oblastí zem-
ského povrchu bez omezení a podmínek.

Souvislý blok přednášek byl na konfer'enci věno-
ván metodice radiometrické a geometrické korek-
ce registrovaných obrazových dat. Radiometrická
korekce vychází ze skutečnosti, že každá z obou
snímacích aparatur obsahuje 30 až 40 tisíc ploš-
ně rozmístěných snímacích elementů (detektorů],
u nichž se časem mění jejich elektrické charakte-
ristiky, zejména citlivost na radiaci a proud za
.temna. Proto se hodnoty elektrických charakteris-
tik snímacích elementů kalibrují na palubě družice
jednou týdně a předávají rádiovým kanálem na
přijímací stanici, kde slouží v rámci prvotního zpra-
cování k radiometrické normalizaci obrazu.

Geometrická korekce zbavuje registrovaná data
zkreslujícího vlivu projekčního systému a šikmého
záběru a převádí je pomocí sítě kontrolních bodů
na ortogonální projektci. Vnitřní geometrická přes-
nost obrazu byla analyzována pomocí indentických
bodů řady snímkfl téže oblasti, pořízených stejnou
snímací aparaturou v různých spektrálních pás-
mech nebo různými aparaturami ve stejném pás-
mu, a činila v průměru cca 5 m. Řada přednášek
dokazovala, že při spolehlivé radiometrické a geo-
metrické korekci obrazu je jeho rozlišovací schop-
nost prakticky rovna rozměru obrazového elemen-
tu, t. j. u pan chromatických snímků činí 10 m
a u multispektrálních 20 m v území.

Velká pozornost byla na konferenci věnována vyu-
žití snímků SPOT v geodézii a kartografii. Pro je-
jich fotogrammetrické vyhodnocení byl vyvinut
v IGN a vyroben francouzskou firmou MATRA spe-
ciální analytický vyhodnocovací přístroj TRASTER.
S jeho pomocí byl proveden rozsáhlý experiment
fotogrammetrického vyhodnocení 60 stereodvojic
panchromatických snímků, na nichž bylo určeno
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několik set kontrolních bodů s přesnosti etalonu
pro daný účel.

Z chybového rozboru vyplynulo, že rozdíly v sou-
řadnicích bodů dávají střední polohovou odchylku
kolem 10 m, zatímco střední odchylka ve výšce či-
nila 7 m a po odstranění špatně identifikovatel-
ných bodů klesla na 5,5 m. Přitom histogram od-
chylek ukázal jejich normální rozložení. Potvrdilo
se, že přesnost vyhodnocení závisí na úrovni prvot-
ního zpracování obrazu, t. j. roste v řadě 1A, lB,
2, S.

Výsledky experimentu prokázaly, že fotogram-
metrické vyhodnocení snímků SPOT dovoluje ma-
povat nová území v měřítkách 1: 50000 až
1 : 250 000 s podstatnou Časovou i finanční úspo-
rou. Spolehlivě lze vyhodnotit vrstevnice s inter-
valem 40 m a za příznivých podmínek až 20 m. Po-
lohové vyhodnocení přináší problémy s identifikací
bodů a menších objektů a vyžaduje klasifikaci
snímků ve větším rozsahu než u tradičních me-
tod mapování. V rámci experimentu byla úspěšně
ověřena též metoda kosmické aerotriangulace
(kosmotriangulace). Snímků SPOT lze dále využít
k aktualizaci map uvedených měřítek, zejména po-
kud jde o liniové prvky, k vyhotovení tematických
map s dynamicky se rozvíjející tematikou, k tvor-
bě digitálního modelu terénu a k založení topogra-
fické a kartografické databanky.

Rozsáhlý blok přednášek byl zaměřen na četné
aplikace snímků SPOT v různých odvětvích národ-
ního hospodářství. Pozoruhodné výsledky byly pre-
zentovány z oblasti trasování komunikací, pláno-
vání rozvoje měst, rajonizace území z hlediska ohro-
žení zemětřesením, geologické interpretace a tekto-
nické analýzy, inventarizace fyzického stavu území,
klasifikace vegetace a zemědělských kultur, před-
povědí úrody vybraných plodin, zjišťování zdravot-
ního stavu ječmene a pšenice, inventarizace a ma-
pování lesů a sledování mořských mělčin. Předmě-
tem uvedených aplikací byly převážně rozvojové
země, ale také řada zemí Evropy, Kanady a U-SA.
Pro některé aplikace bylo využito stereodvojic sním-
ků k počítačovému zpracování panoramatických
obrazů území v jednotlivých spektrálních pásmech
i v podobě barevné syntézy, což rozšířilo možnost
interpretace.

Ve většmě přednášek tohoto bloku bylo provede-
no srovnání snímků francouzské družice SPOT 1
a americké družice LANDSAT TM ze stejného úze-
mí z hlediska sledované aplikace. Z této zajímavé
a často vzrušující soutěže vyšly vítězně snímky
SPOT, které poskytují přesnější, podrobnější a vý-
raznější výsledky a navíc umožňují stereoskopic-
kou analýzu území. Přitom odborníci, kteří se
v tomto střetnutí postavili na stranu snímků SPOT,
byli vesměs z jiných zemí než z Francie a někdy
také reprezentovali mezinárodní organizace (ITG,
FAO, ISPRS). Nicméně je doposud výhodou sním-
ků LANDSAT jejich širší spektrální záběr s vět-
ším podílem infračerveného pásma (až do
2500 mm), což zejména dává větší možnosti při
interpretaci stavových charakteristik u vegetace.

Avšak tato výhoda je jen dočasná a bude překoná-
na vypuštěním družic SPOT 2, 3 a 4.

Do konce roku 1986 bylo prodáno různým objed-
natelům cca 8000 záběrů SPOT. Z tohoto počtu bylo
asi 70 procent požadavků orientováno na progra-
movaný sběr dat v udaném termínu a zbylých
30 procent představují dodávky materiálů z archi-
vu. Z celkového počtu objednávek je cca 80 pro-
cent záběrů požadováno na úrovni prvotního zpra-
cování lB a 2 a z nich většinu představuje úro-
veň lB. Za 10 měsíců roku 1986 bylo pořízeno dru-
žicí SPOT 1 kolem 300 kosmických záběrů ČSSR,
které několikanásobně pokrývají celé naše území
a mají podle údajů katalogu většinou· vynikající
kvalitu a nepatrnou nebo žádnou oblačnost.

Společnost SPOT IMAGE zřídila asi v 50 zemích
světa instituci tzv. distributorů, jejichž úkolem je
shromažďovat a předkládat souhrnné požadavky
různých zájemců o kosmické snímky SPOT, ale také
koordinovat ve své zemi výzkum využití materiálů
SPOT v rámci programu PEPS (Programme ď Eva-
luation Preliminaire de SPOT). Ze socialistických
států byla instituce distributora vytvořena v MLR
(FOMI Budapest), v PLR (Geokart Varšava)
a v SFRJ (Geologický ústav Bělehrad J.

Od roku 1987 organizuje společnost SPOT IMAGE
odborné kursy pro výcvik specialistů ve využívání
materiálů SPOT v těchto odvětvích: zemědělství,
hydrologie, lesní hospodářství, geodézie a karto-
grafie, geologie, územní plánování, průzkum moř-
ských mělčin a případně i dalších. V rámci uvede-
ných odvětví jsou kursy členěny na začátečníky
a pokročilé a na specialisty a řídící pracovníky.

Francouzská družice SPOT 1 je základem univer-
sálního, operativního a velmi přesného systémJ
kosmického průzkumu Země s vysokými paramet-
ry a s velkými možnostmi využití v geodézii a kar-
tografii i v jiných odvětvích národního hospodát-
ství. Snímky d"užice SPOT mají vůči nejnovějším
sovětským kosmickým snímkům sice nižší rozlišu-
vací schopnost i vyšší ceny, ale jejich výhodou je
větší operativnost a pohotovost pořizování, bohat-
ší sortiment prvotního zpracování a volná distri-
buce bez ohledu na území. Uvedené výhody se eko-
nomicky uplatní zejména při sledování velkoploš-
ných a dynamicky se vyvíjejících jevů.

Podobně jako dodávky sovětských kosmických
snímků je třeba i požadavky na snímky západních
kosmických agentur včetně snímků SPOT pro ná-
rodohospodářské účely v ČSSR koordinovat v zá-
jmu účelného vynakládání finančních prostředků
a širšího využití získaných snímků v zainteresova-
ných resortech. S tímto cílem je navrhováno vládě
ČSSR usnesení, které řeší koordinaci uvedených po-
žadavků na úrovni Koordinační rady pro dálkový
průzkum Země, vytvořené usnesením vlády ČSSR
Č. 249/1977. Nástrojem zmíněné koordinace budou
pravidla požadování, objednávání, financování, vy-
užívání a evidence západních kosmických snímků.

1987/141



Geodetický a kartografický obzor
142 ročník 33/75, 1987, číslo 5

v. konference odpovědných geodetů
1986v Brně
061.3[528.48] "Brno 1986"

Pod heslem racionalizací k zvýšení kvality a hospodár-
nosti se Iwnala již pátá celostátní konference odpověd-
ných geodetil ve dnech 13. a 14. listopadu 1986. Kratší
interval od minulé konference byl zvolen proto, že bylo
rozhodnuto vázat tuto významnou akci v inženýrské
geodézit (lG) na pětiletý plán. Tento záměr také ovlivnil
celý obsah uvedené konference. O organizaci se staral
Dům tecJiniky Brno a KV ČSVTS geodézie a kartografie
Brno.

V kongresové ha'le hotelu Voroněž zahájil jednání doc.
ing. Josef Vitásek, CSc., přivítal účastníky (425), před-
stavitele resortu geodézie a kartografie, vysokých škol
a VTS.
V úvodním referátu ••Plnění usnesení IV. konference

odpovědných geo(Ietů v Brně 1983" byla hodnocena od-
borným garantem doc. ing. Zdenkem Novákem CSc.
činnost orgánů ČSVTS-GKv oboru inženýrské ge~dézie:
Záměr organizátorů (tematické komise) byl projednat

aktuální otázky týkaj[cí se činnosti odpovědnýc~ geo-
detů. Byly stanoveny čtyři tematické okruhy:

- úkoly lG v 8. pět~letém plánu a cesty jejich zajištění
- rozš[ření nových poznatků a progresívních techno:

logií,
- posouzení účinnosti platných předpisů v úseku lG,

zprostředkování výměny zkušeností z hlavních geo-
detických pracovišl' a seznámení s výsledky prací
vzorných kolektivů BSP a KRB.

Tyto okruhy byly rozděleny do tří půl dnů.
První den dopo'ledne vystoupili zejména představitelé

resortů, referáty se týkaly prvn[ho okruhu:
Ing. Miloslav Mi111er:Rozoj inlenýrské geodézie v resor-
tu CÚGKv 8. 5LP, Ing. Daniel Lenko: Úlohy rezortu geo-
dézie a kartografie v SSR v 8. 5LP, Ing. Slavoj Kádner,
CSc.: ffiavní směry dopravy v období let 1986 al 2000
a jejich zabezpečení v oboru geodézie a kartografie, Ing.
Jiří Novotný: Úkoly geodézie v resortu paliva energetiky
v 8. 5LP, Ing. Vladislav Janeček: Úkoly odpovědných geo-
detů (OG) v 8. pětiletce v Severočeském kraji a molnlOS-
ti jejich zajiiltění, Ing. Milan Dokoupil - Ing. Miroslav
Vícha - Ing. Jan Macháň: vývoj a uplatnění OG v Seve.
romoravském kraji v 8. 5LP, Ing. Eduard Maták: Spolu-
práca tízemných orgánov geodézie a kartografie so zod-
povednými geodetmi, Ing. Václav Šanda: Stav a výhled
Výzkumné činnosti VÚGTK v inlenýrské geodézii.
Odpoledne pak bylo jednání převážně zaměřeno na

třetí tématický okruh:
Ing. Milan Martinek, CSc.: Nároky městského informač-
ního sysfému hlavního města Prahy na činnost odpo-
vědných geodetů v 8. 5LP, Ing. František Beneš, CSc.:
Úkoly GKP Praha v návaznosti na činnost odpovědných
geodetů v 8. pětiletce, Ing. Vladimír Houda: Cinnost vý-
početního střediska GKP Praha z hlediska molných slu-
leb na tíseku práce odpovědných geodetů, Ing. Václav
Čech: Strnkťura geodetické činnosti v dodavatelské or-
ganizaci resortu FMD, Ing. Václav Luňáček: Změna struk-
tury geodetických prací v projektovém tístavu, Ing. Ja-
roslav Hlubuček: Posouzení tíčinnosti platných předpisů
závazných pro činnost odpovědných geodetů, doc. Ing.
Zdenek Novák, CSc.: Ke koncepci tvorby předpisů v re-
sortu geodézie, Ing. František Šilar, CSc.: Použití statis-
tických metod v inženýrské godézii, Ing. Miroslav Herda,
CSc.: K revizi CSN pro přesnost vytyčování stavebních
objektů, Ing. Miroslav Herda: K průběhu zkoušek pro zís-

kání způsobilosti k výkonu funkce odpovědného geodeta,
Ing. Josef Žampach: Ověřování způsobilosti k některým
činnostem ve výstavbě, Ing. Alfonz Bartoš: Postup Sti'GK
na príprave zodpovedných geodetov pre investičntí vý-
stavbu.

Druhý den se pak referáty týkaly zbývajících dvou te-
matických okruhů:
Ing. Slavoj Kádner, CSc.: Evidence podzemních vedení
a zařízení u drah, Ing. MHoslav HaerU - Ing. Ladislav
Hrebenár - Ing. Mdjmír Nováček: Evidence podzemních
vedení OKD s využitím automatizovaného kreslení map,
Ing. Jan Fafejta: Evindence podzemních inlenýrských
s~tí z hlediska provádění geologicko-průzkumných pra-
CI, Ing. Miroslav Herda, CSc.: Mezinál'odní vědeckotech-
nická spolupráce pro zajiiltění geodetických prací při
Výstavbě a provozu jaderných elekťráren 1000 MW, prof.
I~g. Ondrej Michalčák, CSc.: Geodetické problémy pri
vystavbe mOstov modernými stavebnými metódami, Ing.
Josef SkaIlcký: Zji'šťování deformací mostních konstruk-
cí z předpjatélw betonu, doc. Ing. Jozef Štubňa, CSc.:
Sledovanie stability vysokých stavebných objektov ve·
lového typu, Ing. Juraj Hliva: Problémy výkonu funkcie
zodpovednélJo geodeta invesťora dodávatelským zposo-
bom, doc. Ing. Jiří Pažourek, CSc. - Ing. Alexej Vaula:
Geodetická kontrolní měření na vybraných objektech
staveniiltě jaderné ele'ktrárny Dukovany, Ing. Jaroslav
Kolman - Ing. Boh1umil Majer: Geodetická souči'nnost
při montáli technologie jaderné elektrárny Dukovany,
Ing. Jozef Martinec: Funkcia zodpovedného geodota na
výstavbe atómovej elektrárne v Mochovciach, Ing. Jan
Pytel - Ing. Antonín Šinkner: Geodetické práce při vý·
stavbě jaderné elektrárny TemeUn, Ing. Oldřich Přibyl:
Geodeti'cká příprava Výstavby vodního díla Sl. Harta,
Ing. Aleš F!lorián: Geodetická spolupráce při rekonstruk·
ci a přístavbě Divadla J. K. Tyla v Plzni, doc. Ing. Juraj
Šolc, CSc. - Ing. Gabriela Hostinová, CSc. - Ing. Fran-
tišek Ko~út, CSc.: ZOdpovedný geodet a geodeťické prá-
ce pri zakládaní stavieb, Ing. Zdeněk Havel - Ing. Zde-
něk Škách!a: Komplexnf provádění geodetických pracf
pi'i Výstavbě silniční sítě Severočeského kraje.
V diskusi, která následovala po druhé a třetí části

jednání, vystoupilo celkem deset účastn[kťi konference.
Reagovali na přednesené referáty, nebo doplnili vlastní
zkušenosti. Účastníky zaujal zejména příspěvek Ing. Mi·
loslava Mi111era, náměstka předsedy ČÚGK: Cenová po-
Utika v resortu CÚGK i mimo něj.
Na závěr konference vystoupil předseda tematické ko-

mise Ing. Jan Zámečník s návrhem závěrů V. konference.
Po doplnění byl návrh sch'válen. Doporučuje se zaměřit
pozornost na následující problémy:

v zájmu racionalizace inženýrsko-geodetických prací
zaměřit pozornost na koordinaci uvnitř jednotliVých
resortů zřízením funkce hlavního geodeta resortu
(v dopravě, energetice, stavbnictví, zemědělství atd.)
pokud nebyla ještě zřízena,
na obnovení činnosti meziresortní koordinační komi-
se geodézie a kartografie v ČSR,
na nové aplikace inženýrské geodézie při výstavbě
a v provozu v odvětvích stavebnictví, energetikY, do-
pravy, průmyslu atd.,
na součinnost odpovědného geodeta při tvorbě a údrž-
bě informačních systémů a při tvorbě a budování
souborné evidence podzemních vedení,
nadále podporovat akce jejichž cílem je prohlubovat
znalosti platných předpisů.
By!I.okonstatováno, že závěry IV. konference OG 1983

příznivě ovlivnily další rozvoj inženýrské geodézie. Dále
se doporučuje uspořádat další konferenci odpovědných
geodetů v roce 1991.
V. konferenci odpovědných geodetů 1986 krátkým

zllodnocením ukončil doc. Novák.

Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
odborný garant akce
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PODOBEDOV, N. s.: Prirodnye resursy Zemli i ochra-
na okrulajuščej sredy. (Přírodní zdroje Země a ochrana
životního prostředí). Moskva, Nedra 1985, 236 str., 38
obr., 5 tab.
(048]525:502.7

Racionální využívání přírodních zdrojů a ochrana život-
ního pr-ostředí tvoří jeden ze základních' současných ce-
losvětových problémů. Na řešení ekonomických, organi-
začních, právníchl, technických, technologických aj. opa-
tření se podílejí pracovníci celé řady odvětví a oborů.
K nim patří i geodeti a kartografové.
Vzhledem ke složitosti problematiky a potřebě další-

ho zdokonalení ,ochrany přírodníchl zdrojů a životního
prostředí v podmínkách vědeckotechnického rozvo je
vzniká potřeba intenzívní výchovy odborníků i širší ve-
řejnosti. Pro výuku geodetů a kartografů na vysOkýcll
školách v SSSR byla vydána recenzovaná učebnice.
Publikace má 2 části.
V první jsou vyloženy základní zákonitosti geosfér

Země, atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry.
Druhá část pojednává o přírodních zdrojích Země

a zvláštnostech jejich! vytváření. Těžiště obsahu spočívá
v opatřeních k ochraně životního prostředí, zejména

problém optimalizace životního prostředí,
monitorování životního prostředí a jeh'o právní a or-
ganizační ochrana,
znečištění životního prostředí, jeho zdroje, druhy
a důsledky,

- och'rana před znečištěním atmosféry, vodních toků,
vodních nádrží, moří,

- ochrana přírodních zdrojů, zejména nerostných su-
rovin, půdy, ,lesů,
ochrana zvířat,

- ochrana člověka, včetně och'rany před hlukem,
- problém ekonomiky využívání přírody aj.
Významná úloha v ochraně životního prostředí připa-

dá dálkovému průzkumu Země, především interpretaci
materiálů leteckého a kosmického průzkumu a tematic-
kým mapám vyhlotoveným s využitím výsledků dálkového
průzkumu Země. K ochraně životního prostředí, zejmé-
na půdního fondu, lze využít kvalitativní informace po-
zemkového katastru a dalších účelových informačních!
systémů. V těchto -oblastech spatřuje autor publikace
možnosti dalšího zdokonalení informací o přírodních!
komplexech a životním prostředí.
Učebnici lze hodnotit jako jeden z prvních pokusů

o systematický výklad a přiblížení aktuální problema-
tiky ochrany přírodních zdrojů a životníh'o prostředí po-
sluchačům vysokých škol geodetického a kartografické-
ho směru. V tom je možno spatřovat její přínos a mož-
nost využití pro výuku i praxi v ČSSR.

Ing. Jaroslav Kouba, CSc., VÚGTK

ŠVEHLA, F. - VAŇOUS, M.: Pozemkové úpravy - Práce
projekčnf. Praha, Ediční středisko ČVUT 1986, 145 s.,
cena 13 Kčs.
(048)528.4:333

V Edičnom stredisku Českého vysokého učení technické-
h'o (ČVUT) vyšie/l učebný text "Pozemkové úpravy (pro-
jekčné práce)", ktorý nadviizuje na skriptá Něm e-
č e k, J. a 1.: pozemkové úpravy, Praha, ČVUT 1975, kto-
rých spoluautormi boli aj tvorcovia tohoto učebného
textu.
Význam uvedeného diela spočíva v tom, že projekčné

práce tvoria tažiskovú čast vyučby z predmetu Pozem-
kové úpravy (PŮ) a poskytujú poslucháčom najvačší
priestor na ftQzvíjanie tvorivéh1o myslenia v tejto dis-
cipline.

Obsah učebného textu je rozčlenený okrem úvodu do
10 tematických celkov, pričom je zachovaná požadovaná
postupnosť pri spracovaní súhrnných a jednostupňoých!
projektov PŮ.

Druhá kapitola je venovaná riešeniu hraníc hospodár-
skych ,obvodov (HO). Autori vych1ádzali pritom z posú-
denia vZájomných vzťahov roznych tvarov HO, z va-
riantných možností umiestenia výrobných stredísk
a strednej dopravnej vzdialenosti pri pravouh'lom a ra-
diálnom usporiadaní cestnej siete. Vzájumné vzťahy
a súvislosti medzi HO, výrobným strediskom a cestnou
sietou sú teoreticky zd1'ivodnoné a matematicky sformu-
lované tak, aby sa pre konkrétny prípad zvolilo ,optimál-
ne riešenie.

Tretia kapitola sa zaoberá problematikou tvorby hra-
níc intravilánov ,obcí (zastavaných častí sídlisk), vyrov-
naním hraníc a delením pozemkov. Domnievam sa, že
delenie pozemkov je účelnejšie spájat s projektovaním
podnych celkov, ako s tvorbou hraníc intravilánov.
Za vefmi d1'iležitú považujm štvrtú kapitolu, venova-

nú usporiadaniu podnych] celkov a delimitácii podneho
fondu, pretože týmito opatreniami možno ovplyvn1ť vý-
robné a ekologické podmienky v upravenom území. Pri
stanovení optimálnych vefkostí a tvar ov podnych celkov,
autori zohladnili celú radu faktorov (spoločenské, prí-
rodné, technické, výrobné a pod.). Osobitnú pozornost
venovali rozboru mech'anizačných faktorov pri č,lnko-
vom a kruhbvom sposobe pohybu agregát ov a odporú-
čali vhodné vefkosti a tvary pozemkov pre výrobnú prax.
V piatej kapitole "Zúrodňovacie a rekultivačné opa-

trenia" sa autori zamerali na triedenie a charakteristi-
ku zemín, na stroje používané pri zemných prácach, na
metody výpočtu objemu zemín, na rozvoz hmot a na tech-
nologické postupy pri realizácii rekultivačnýchl zásahov.
Rozsahom najobsiahlejšia je šiesta kapitola (30 stránI.

zaoberajúca sa problematikou polnohospodárskej dopra-
vy, najma systémami cestnej siete, kategorizáciou pol-
ných ciest spracovaním jednostupňovej projektovej do-
kumentáci~, spevňovaním pofných ciest, dimenzovaním
vozoviek a technol6giou vlastnej výstavby pofnýcll ciest.
Táto kapitola poskytuje ucelený obraz o projektovaní
a realizovaní pofných ciest.
Rovnako závažnou tematikou súvisiacou so spracova-

ním súhrnných projektov PŮ sú vodohospodárske opatre-
nia I10zvedené v siedmej kapitole. Prevažne ideo Hnio-
vé prvky, ktoré zásadným sposobom ovplyvňujú orga?i-
záciu podneho fondu, ako napr. úpravy tokov,odv-odno-
vacie zariadenia, malé v,odné nádrže, rybníky, závlah'ové
sústavy a pod. K samotnému projektovani~ týchto ,opa-
trení sú uvádzané aj potrebne hydrotechmcké výpocty.
Kapitolu uzatvára stručný postup realizácie vodohospo-
dárskych zariadení.
Autori textu venovali vefkú pozornosť aj problemati-

ke protier6znej ochrany pody. Jej riešenie je považované
v súčasnosti za mimoriadne akutálne a naliehavé. Er6-
zia totiž spas obuje nášmu národnému h1ospodárstvu,
osobitne pofnohospodárstvu, ročne miliardové škody.
V úvodnej časti ilsmej kapitoly je aplikovaný vzorec
z Wischmeierovej-Smithovej rovnice na stanovenie prí-
pustnej d!žky svahu, a tým aj určenie prípustnej šírky
pozemku (podneho celku) na svahu. Autori odporúčajú
na odstraňovanie negatívnych! vplyvov vodnej a veter-
nej er6zie využívať celý súbor protier6znych opatrení
(agrotechnické, technické a biologické). Opodstatne-
nosť zaradenia tejto kapitoly do učebného textu je aj
preto, že zabezpečenie protier6znej ochrany pody. je
možné jedine v rámci organizácie podneho fondu, teda
prostredníctvom komplexnýcll PŮ.

V deviatej kapitole sú stručne rozvedené zásady ochra-
ny a tvorby krajiny tak, ako by sa mali tieto problémy
riešiť v súvislosti s PÚ. Kapitola by si vyžadovala viičší
rozsah (má 3 strany).

Posledné dve kapitoly (10 a 11) sú venované bilan-
ciám podneho fondu, ekonomickému dopadu PŮ, reali-
zác1i súhrnných projektov PŮ a rozpočtovej dokumen-
tácii jednostupňových projektov. S ohladom na závaž-
nost problematiky, riešenie týc1Jito otázok vyžadovalo by
si vačší priestol.' v učebnom texte (vyhradené je len
6 stránI. Autori ba/li viazaní stanoveným rozsahom !textu.
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Učebný text svojim obsahom, skladbou tematiky a spO-
sobom výkladu je pr!nosom rovnako v teoretickej ,ob-
lasti PO, ako aj v metodickom a ,technologickom prí-
stupe pri spracovávaní súhrnných projektov pO. Je ur-
čený pre posluch!áčov vyššich r,očníkovodboru geodézia
a kartografia. Vrelo ho odporúčam využívat aj projek-
tantom pO v ich každodennej zodpovednej práci.

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
Katedra mapovanta a pozemkových úprav SvF SVST,

Bratislava

MONMONIER, M. S.: Computer - Assisted Cartography.
Principles and Prospects (Počítačová kartografie. Zá-
k~ll!dné princípy a výhlady). Englewood Cliiffs (New
Tarsey), Pre:ntice - HalI, Inc. 1982. 214 s.

Obsahom recenzovanej knihy je náčrt zá,kladných prin-
cipov a perspektív tvorby máp pomocou výpočtovej
techniky. Určená je pre geografov a kartografov, oso-
bitne študentom so zameraním na tematiclkú ~artogra-
fiu. M6že byt však užitočná aj geológom, lesnílmm,
plán01načom, architektom, demografom, jednoducho všet-
kým používatelom tzv. "počítačových máp".

Vdaka te'chnicky nenáročne volenej forme vyjadre-
nia, predpokl'adá sa u čítatefa len základná znalost
vyššej algebry a trigonometire. Tým knJiha poskytuje
zaujímavú a prístupnú informáciu o výpočtovej tech-
nlike vo všeobecnej rovine, ako aj o jej využití pri
súčasnej tvorbe kartograflickýoh prác. Autor si dáva
za cieJ objasnit výhody a nevýhody tohto spojenia.
Predkladá r6zne sp6soby a metódy na zber, ucho-
1nanie, triedenJie a zobrazenie geografickej informácie
a zd6raňuje geografické a geometrické princípy tohto
procesu.

Knlihu tvorí osem kapitol a jeden dodatok. 98 dia-
gramov, fotografií a ukážok máp :lJObrazuje r6zne algo-
ritmy, grafické symboly a údajové štruktúry. Kv6li
lepšej predstave o obsahu kapitol uvedieme ich názvy
so stručným obsahom:

1. kaplitoIa "OVOD" uvádza čitatel,a do počítačovej
kartografie. Ro'wberá jej úlOhu a postJavenie v procese
t1norbya analýzy máp, ako aj historické aspekty a vý-
znam techIJIického rozvoj'a výpočtovej techniky. Tento
mal velký vplyv na kartogl1af1ieké metódy, predovšet-
kým v oblasti spraco1nania geogl1afických údaj:ov s ich
následným vykreslením vo forme máp.

2. kapitola "POČíTAČE A ALGORITMY" obsahuje zá-
kladné poznatky o počítačoch, sp6sobe ich práce, ako
aj princípy vytváran:ia algor1itmov a vlastných progr,a-
mov. Zároveň objasňuje úlohu počítačov, progmmov
a údajových súborov v procese archivácie velkého
množstva kartogl1afických informácií a s,amotnej t'vor-
by tematlických máp.

3. až 6. kapitola "RASTROVI!:SYMBOLYA MAPOVA-
NIE PLŮCH", "PROSTRIEDKY NA TVORBU RASTROV",
"VEKTOROVI!: SYMBOLY" a "KARTOMETRIA A MAPO-
vI!: PROJEKCIE" obsahujú d6ležité vztahy a súvislosti
medzi ~artografickýrrťi symbolmli a automatizovanou
analýzou máp s ohI\adom na dva zákl,adné typy digitál-
nych údajov (rastrové a vektorové).

7. kapitola "ŠTRUKTORY KARTOGRAFICKÝCHÚDA-
JOV" je venovaná d6ležitej otázke o.rganizácie úd'ajo-
vých súborov (OÚS) na r6znych zobrazovaných objek-
toch. oOS má velký vplyv na efektívnost výpočtového
procesu, ako aj na samotnú tvorbu máp. Člitatelov'i po-
skytuje poznatky o "archi'tektúre" počítačového karto-
grafického systému, kde sa okrem iného oboznámí
s organJizáciou pamHti počítača, o sp6so'be zobrazenia
samotnej kartografickej informácie atd.

8. kapito~a "TVORBA MAPY POMOCOU VýpOčTOVEJ
TECHNIKY" uvádza názorné príklady toho, alm vý-
počtová technilm IlJapomáha nielen prli tvoérbe obsahu,
ale aj celkového vzhladu kartogl.'aflického diela v zá-
vislosti od stupňa kresUacioh možností a analýz pre-
vedených na zobl1azovaných javoch, resp. údajoch.
Autor v nej dalej l1ozoberá podrobnejšie geografický
obsah sledovaných objektov a javov, komplexné zobra-
2JovanJie kr:aj'iny, tvorbu fl8rebných máp, klasifikáciu
a 2iobr,azov'anlie, resp. mapov,anie modeIov a generali-
záciu mapového obsahu.

V súhl'ne knJiha oboznamuje len s podstatnými prv-
lmmi súčasného technického vybavenia (hardwaru)
určeného na práDu s kartografickými údajmi, odbreme-
ňujúc čitateJa od množstva detailov. Viičší d6raz sa
k}adie na pochopenJie prtncípov, pomoc ou ktorých auto-
matizované kartogl'af1ické systémy narábajú s geogra-
fickými údajmd. Obdobne 'počítačové programy na tvor-
bu máp sú .naznačené len p'0mocO'u vývojových diagra-
mo,v, zachovávajúc si tak aktuálnost aj do budúcnosti.
A nakoniec aj samotné infol.1mácie o mapových progra-
moch, zobl1azovacích 2iariadeniách, počítačových systé-
moch sú zredukované na najnižšiu mož.nú mieru v d6-
sledku ich r6znorodosti a mnohotvárnostli. Bližšie rozo-
beraníe jednotlivých druhov a typo'v programov a zaria-
dení by presiahlo možnosti tejto knihy.

Detailnejšie sa ho'vorí len o dvoch mapových pro-
gramoch (CAMP a SYMAP). Oba vhodne ilustrujú pod-
statu a postup tvol'by máp pomociQu výpočtovej tech-
nliky.

V dodatku autor podáva stručný prehfad najd6leži-
tejších organizácií, J:nštitúo!í a agentúr zaobemjúcich
sa otázk,ami kartografického softwaru a hardwaru, ako
aj poskytovaním informácií a služieb v oblasti použitía
výpO'čtovej technliky pri tvorbe kartografiekých diel.

Rozoberaná problematika plne nadviizuje na súčasnú
Eťktuálnu otá2iku efektívneho využívaIJIia počítačov v pro-
cese tvorby tematických máp.

RNDr. Dagmar Kusendová,
Katedra regtonálne; geogralte,
ochrany a plánovanta kra;tny,

PF UK, Bratislava

Poznámka redakcie:

Záujemci si knihu m6žu p'ožičat v Ostrednej knižnici
Prírodovedeckej falmlty Univerzlity Komenského, Mlyn-
ská dol,ina, 842 15 Bratislava.

Pro příští GaKO připravujeme:

HUML, M.: Metody geometrického zpracování dru-
žicových skanerů

BROŽ, V.: Otázky přesnosti při zaměřování pozem-
ních stavebních objektů

PRAVDA, J.: Príprava Etnografického atlasu Sloven-
ska

BUCHAR, P.: Zjednodušené vkládání prvků symet-
rických matic na programovatelných kalkuláto-
rech
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Symposia "Z dějin geodézie
a kartografie" v Národním technickém
museu v Praze - 2. pokračování

Přinášíme pokračování seznamu přednášek, které byly
prosloveny v roce 1984 a 1986 na VI. a VII. sympoziu
Z dějin geod~zie a kartografte. Přednášky opět přispěly
k prohloubení znalostf historie geodézie a kartografie
v Československu a setkaly se s vřelým přijetfm. Do mo-
zaiky historie přispěli další autoři z členské základny
Klubu přátel NTM - sekce exaktních věd. Možno říci, že
dosavadní autorský kolektiv již vytvořil dobrou literární
studii k dějinám sledované disciplfny v Československu.
V I. s y m p o z 1u m v r o cel 9 8 4

Dobroslav Nič: Dva neznám~ listy lana z Púchova ke
Kosmografii české.
Jaroslava Staňková: VZátemny měřicky doložený, archt-
tektonický vztah dvou významných pražských staveb.
Otilie Škopová: Mapová sbírka NTM.
Emanuel Procházka: Příspěvek k použití oválu v barokní
architektuře.
Ludvík Mucha: Mapy českých kratů od F. J. ,. Kreibicha.
Pavla Burdová: Laick~ mapování koncem 18. století.
Dušan Trávníček: Vznik samostatn~ho Československa
a ;eho teritoridlní vývot až do počátku druhé světov~
války.
Olga Kudrnovská: Archívní doklady Kořistkovy organi-
zační a tvůrčí práce.
Josef Hfirský: ledna z rarit mapov~ sbírky NTM - Velká
pruská mapa severních Čech 1780.
VII. sympozium v roce 1986
Otilie Škopová: První měření zeměpisných šířek v Če-
chách.
Eva Semotanová: Formování společensk~ho vědomí ze-
měměřičů v českých zemích na přelomu 19. a 20. století.
Bedřich Polák: Dvo;í měření geodetick~ základny u Fe-
ledinců fU lesensk~ho).
Dušan Trávníček: Ozemní vývot Československa 1938 až
1947.
Olga Kudrnovská: Zpráva o zasedání Komise pro dě;iny
kartografie ICA ve dnech 22. až 24. 9. 1986 v Praze.
Zdeněk Horský: Kartografická hodnota zobrazení Země
na gl6bu armilární sf~ry inv. č. 24.860NTM.
Alena Šolcová: ,. H. Lambert - matematik a kartograf.
Olga Kudrnovská: Československo v mapách včera a dnes
- historická část výstavy. (Komentář k výstavě map
v NTM 1986.)
Ludvík Mucha: Padesát let od vydání atlasu RČS.
Jana Kyselová: Dokumentace a hodnocení slunečních ho-
din v 'ihočesk~m krati.
Podrobnější zpráva ze VII. sympozia byla uveřejněna
v GaKO č. 4/1987 na s. 110.
Samostatně uspořádané přednášky k významným vý-

ročím a zhodnocení životního dna:
Rok 1984
Miroslav Hauf: K st~mu výročí narození akademika Ry-
šavého.
Zdeněk Boháč: Život a dílo dr. Ivana Honla.
Rok 1985
Alena Šolcová - Martin Šolc: Friedrich Wilhelm Bessel
- astronom, matematik, geodet. (K 200. výročí naro-
zení.)
Přednášky ze IV. a V. sympozia spolu se samostatně

uspořádanými přednáškami byly vydány v dalších dvou
sbornícfch 03 a 04 Z dějin geodézie a kartografie v řadě
Rozprav Národního technického muzea v Praze (číslo
Rozprav 97 a 100). Současně upozorňujeme na právě
vyšlou knížku B. Poláka Staropražsk~ sluneční hodiny,
kterou vydalo nakladatelství Academia.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

K jubileu Ing. Daniela Lenku,
nositel'a štátneho vyznamenania
Za zásluhy o výstavbu

Čas nameIlal dňa 4. 4. 1987 Ing. DaIllielovi Len k o v i
65 rokov,z kJtorých vyše 40 prežil v plnom pracovnom
nasadení. Jeho jubileum inšp:iruje k zamysle,n:iu, suma-
rizácii a hodnoteniu jeho práce.
Jubilant sa narodil v podtatranskej obci Hybe, okres

Liptorv:ský Mikuláš. StredoškJolské štúdium absolvoval na
gymnáziu v okre,snom meste v roku 1942 a zememer,ač-
ské ~IlJžiinleIlStvoIlJa Slovenskej vysokej škole technic-
kej v Bratislave (SVŠT) v roku 1946. V júlii toho istého
roku priš,iel natrvalo do Bratisl!avy a nastúp[J do štát-
nej zememeračskej služby na Katastrálny meračský
úrad. Neskol' pracoval na Fotogrametrickom ústave pre
Slovensko (1949-1950), Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave (1951-53), Geodetickom, to-
pogr,afickom a k'éllrtografiokom ústave (1954-1956) a Geo-
de1lickom ústave (1957-1958). V priebehu svojej posob-
nosti na týchto pracoviskách prešiel viac druhov terén-
nych aj konštrukJčných prác, postupne od vedúceho čaty
po vedúceho na roznych stupňoch a útvaroch, pričom zís-
kal šiI10ký odborný rozhlad. Bohaté skúsenosti a výborný
organiZ'ačný talent pr'ispeli k tomu, že 1. 4. 1958 bol
pozv.aný na Správu geodé2)ie a '-artografie na Slovensku
(SGK) do funkcie vedúceho kartograficko-polygrafické-
ho oddelerrta. Po úzenl'nej reorganizác:i:i SGK v roku
1960 prešiel na Ústav geodé2)ie a kartograflie - ÚGK
(od roku 1968 Oblastný ústav geodézie), kde pracoval
opat va vedúcich funkdiách. V roku 1963 získal zlep-
šovatelské osvedčenie. Zastával viaceré funkC'ie v celo-
slovenských a celoštátnych orgánoch.
Okrem vlast:nej pracovnej či'nnosti sa Ing. Lenko

staral aj o svoj politický a odborný rast. V roku 1966
skonč!il štúdium na Vysokej škole e'konomickej v Bra-
1Iislave (VŠE) a získal druhý t:itul ekonomický inžJinier.
V rokoch 1967-1968 absolvoval dvojsemest:rál!ny kurz
- zákLady vedeckého riadenia.
Od 15. 7. 1968 bol Ing. Lenko členom a zástupcom

vedúceho pracovnej skup'iny pre vytvorenie Slovenskej
správy geodézie a kartograf,te (SSGK) a U'znesením vlá-
dy SSR č. 129 z roku 1969 bol vymenovaný do fU'nkcie
námestníka riaditefa SSGK (od 1. 7. 1973 námestníka
predsedu Slovenského úI1adu geodéZ'ie a kartografie -
SÚGK). V tejto :wdpovednej funkclii do 31. 1. 1987 úspeš-
ne uplatňoval svoje odborné vedomosti, organizačné
a I1iadjlace schoplllOlsti. Od 1. 2. do 31. 3. 1987 odovzdával
svoje bohaté skúseností vo funkcii vedúceho sekreta-
riátu predsedu SÚGK. 1. 4. 1987 odišiel do dochodku.
Ing. Lenko bol predsedom alebo členom viacerých

medziresortných kom1jlsií, pracovných skupín, redakč-
ných rád (RR) a pod. Od roku 1961 bol členom a od
škoLského roku 1979/1980 je predsedom komdsie pre
štátne záverečné skúšky na odbore geodézia a karto-
gI1afLa (GaK) SVŠT. V rokoch 1969-1975 bol najskor
zástupcom vedúoeho redakcie a neskol' podpredsedom
RR Geodetického a kartografického obzoru (GaKO). Vo
funkoii podpredsedu RR Atlasu SSR sa zaslúžil o jeho
vysokú úroveň.
Nemo~no nespomenút jeho aktívnu činnost v KSS

a v spoločenskýoh organizádiách (ROH, ČSVTS), kde
prešiel celým I1adom funkcií, a tiež ako propagandista
str,aníckeho vzdelávania pri ZO KSS na SÚGK a akti-
vista ÚV KSČ a ÚV KSS. V ČSVTS vykonával v rokoch
1971-1974 fUlnkciu podpredsedu Slovenského výboru
(SV) Geodeticko-kartografiickej spoločnosti (GKS) a bol
členom Československého výboru GKS. V súčasnosti je
členom pléna SV GKS ČSVTS.
Pri všetkej svojej činnosti preuk!azoval D. Lenko ná-

ročnost na politické a odbomé vedomosti spolupraeov·
níkov, ale bol náročný aj voči sebe. Za účelom ďalšiebo
rozšíren!ila svojich pomtický'ch a odborných vedomostí
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absolvoval v rokoch 1974-1976 cyklické vzdelávanie
pre pracovníkov 2. okruhu na Ústave státní správy
v Prahe.

Popri pestrej palete činnosti jubilanta treba osobitne
vyzdvihnúť jeho pedagoglickú, prednáškovú a publikač-
nú činnosť. Okrem viacročnej p,rednášatefskej činnosti
v závodnej škole práce a v Odbornom uči!lištli pri ÚGK,
v rokoch 1960-1971 ako externý pedagóg prednášal
na SVŠT ekonomiku a riadenie geodetic'kých a karto-
grafických prác. V ostatných rokoch tieto prednášky
vykonáva len spŮ'radJicky pre denné, diafkové a post-
graduálne štúdium [PGŠ). Je autorom dočasnej vysoko-
školskej učebnice "EkonŮ'mika, organizácia a kal ku-
láoia zememeračských prác vrátane bezpečnostd práce"
[Bratislava 1964) a spoluautorom skrípt "Ekonomika
a riadenie geode1!ických a kartografických prác" [Bra-
tislava 1981 a 1987). Ďalej je autŮ'rom 21 odborných
prác, vačšinou koncepčných a hŮ'dnoNaoich, publiko-
\řaných v GaKO a jednej práce publikovanej v časo-
pise geodetickej služby BeR. Okrem toho vyše 20 jeho
príspevkov bolo uverejnených v r6znych zborníkoch
a č,asoplisoch v ČSSR. Úspešne referoval na vi.acerých
domácich konferenciách a seminároch. Lektoro,val člán-
ky v GaKO, oponoval kandidátske dizertačné práce, prá-
ce absolventov Inštitútu riadenia v Bra1:'islave a kurzu
základov vedeckého ri;adenia, ďalej recenzoval diplo-
mové práce a práce PGŠ absolventov odboru GaK SVŠT
a VŠE.

Záslužná odborná, organizátor'ská a politi[cká Nnnosť
D. Lenku bola ocenená viacerým~ vyznamenaniami a
pamatnými medailami. Boli mu udelené rezortné vyzna-
menania všetkých stupňov, ďalej štátne vyznamenanie
"Za vynikajúcu prácu" (1975), "Čestné
u z n a n lie" ÚV KSČ, vlády ČSSR, ÚRO a SZM za vy-
nikajúce úspechy v roku 1977, vliaceré vyznamenania
za činnosť v rámci ČSVTS (6) a "Pamatná medai-
I a" hlavného mesta SSR Bratislavy (1979). Za úspešné
zabezpečovanie politických a hospodárskych úloh mu
v roku 1982 bolů udelené druhé štátne vyznamenanie
"Z a z á s I u h Y o v Ý s t a v b u", ď,alej "Z I a t á
medaila SVŠT" (1982), "Národná cena SSR"
za osobitné tvorivé a interpretačné úsilie na spracovaní
Atlasu SSR [ako člen kolektívu - 1982) a "P a mat n á
m e da liI a" k 40. výroč1iu vyvrcholeni a národnooslo-
bodzovacieho bOj,a čs. fudu a oslobodenia našej vlasti
Sovietskou armádou (1985).

65 rakov Ing. Daniela Lenku je úroda dlhoročných
žatiev, spatá s rozvíjaním geodézie a kartografie. Oce-
ňujeme jeho takmer 41-ročnú záslužnú prácu, ktorú
vykonal pre úspešný rozvoj čs. geodézie a kartograNe
a prajeme mu do ďalších IIokov na zaslúženom odpo-
činku vefa zdravia, duševnej pohody a príjemný pocit
z dobre vykonanej práce.

60 rokov Ing. Michala Šalapu

R!iaditef technického odboru [TO) Slo-
ven s k é h o Ú l' a d u g e o d é z i e a k a l' t o g l' a-
f i e [SÚGK) Ing. Michal Š a I a p a dňa 3. 3. 1987 v dob-
rom zdraví a v plnom pracovnom nasadení o'slávil svoje
šesťdesiate narodeniny.

JuIJilant sa narodil v Lesnom, okres Michalo'vce. Do
štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1948 na
Inšpekturát katastrálneho vymeriavania v KošiOiach [od
roku 1949 zememeračské oddelenie technického refe-
rátu KNV). PopIli zamestnaní maturoval v roku 1952 na
Vyššej škole pracujúcich pre verejné vymedavanie
a mapovanie pri Vyššej priemyselnej škole stavebnej
v Košiciach. V roku 1952 pr1ichádza do Bratislavy, kde

pracuje dodnes, a to na Slovenský zememeračský a kar-
tograf'ický ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický,
topografický a kartografický ústava nesk6r na Geodetic-
ký ústav [GÚ) a Kartografický a geodetický fond [teraz
GÚ, n. p.). V priebehu p6sobnosti na tomto ústave vy-
konával najma práce mapovacie a triangulačné a pre-
šiel r6znymi funkciami - od vedúceho čaty, cez ve-
dúceho oddielu, vedúceho výrobného útvaru po vedúce-
ho technickoekonomickej kontroly. V roku 1960 skončil
popri zamestnaní štúdium zememeračského inžinierstva
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
a v roku 1964 p6sobil ako expert geofyzikálnej skup'iny
pIli vyhJadávaní nerastných sum,vín v Afganistane.
V rokoch 1968-1969 absolvoval dvojsemestrátny kurz
pracovníkov kontroly.

Viacročná výlmnná činnosť a úspešne zastávané funk-
oie boli dobrým predpo'kladom, aby v roku 1969 bol
Ing. Š a la p a vymenovaný za vedúceho koordinačného
odboru na novozri!adenej Slovenskej správe geodézie
a kartografie [od 1. 7. 1973 SÚGK) a od 1. 1. 1973
za vedúceho TO [od 1. 7. 1978 za riaditefa TO).

Náročné úlohy, kladené na vedúceho pracovníka
ústredného orgánu, mohol Ing. Š a I a p a zvládnuť vďa-
ka absolvovaniu Večernej univerzity marxizmu-leniniz-
mu (1977) a kvalifikačného kurzu pre vedúcich pracov-
níkov štátnej správy (1979).

Nemožno nespomenúť jeho aktívnu č!innosť v KSS.
Ako 21-ročný vstúpil do KSČ, kde prešiel celým radom
funkcH, až po predsedu ZO KSS na SÚGK a vykonával
dlhoročnú propagandistickú činnosť. Od roku 1977 p6-
sobí ako lektor Obvodného výboru KSS Bratislava I pre
oblasť vedeckého komuni:z;mu.

Pracov'ÍtO'sť a angažovanosť Ing. Š a I a p u bola oce-
nená viacerýmli vyznamenaniami a pamatnými medai-
lami: "N a j lep šíp l' a c o vn í k l' e z o l' t u Ú S GK"
(1962), "Pamatná medaila k 50. výročiu
založen'ia KSČ" (1971), "Zaslúžilý pr,acov-
ník rezortu SÚGK" (1977), "Čestné u2lUanie za
dlhoročnú propagandistickú činnosť KSČ" (1985) a "Pa-
matná meda'Ha k 40. výročiu oslobodenia našej vlasti
Sovietskou armádou" (1985). K životnému jubileu mu
bolli udelené: "Čestné uznanie Slovenského výboru Geo-
deticko-kartografickej spoločnostd ČSVTS" a štátne vy-
znamenanie - medaila "Z a o bet a v ú p l' á c u P l' e
s o c i a Ii z m u s".

Blahoželáme Ing. Michalovi Šalapovi k životnému ju-
bileu i k udeleniu štátneho vyznamenania a že láme mu
dobré zdravlie a optimizmus do ďalších rokov.

Soudruhu Ing.
půjčeno státní
vou práci pro

Mojmíru Kouřilovi pro-
vyznamenání "Za oběta-
socialismus"

Dne 16. května 1987 dovršil význačné životní jubileum
60 let s. Ing. Mojmír Kouřil, ředitel Geodézie, n. p., Brno.

Narodil se v Roubanině v okrese Blansko. V roce 1947
maturoval na reálném gymnáziu v Boskovicích. Po ukon·
čení studií na VUT v Brně, obor zeměměřický a vojenské
prezenční služby nastoupil v r. 1953 v družstvu Geo-
plan. Po sjednocení zeměměřické služby v r. 1954 přešel
do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, kde
pracoval jako technik, později vedoucí čety. Od r. 1956
byl ve funkci vedoucího okresního měřického střediska
v Moravské Třebové a od r. 1960 vedoucím střediska geo-
dézie ve Svitavách. V r. 1968 byl ustanoven do funkce
náměstka ředitele Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafie v Brně. Od nového organizačního uspořádání re-
sortu v r. 1972 zastával funkci ředitele Krajské geodetic-
·ké a kartografické správy pro Jihomoravský kraj. Během
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své praxe prošel různými druhy zeměměřických prací
a získal bohaté znalosti a zkušenosti z řízení pracovních
kolektivů při zajišťování geodetických a kartografic-
kých prací. Od 1. 1. 1979 byl jmenován do funkce ředi-
tele Geodézie, n. p., Brno.

Výsledkem jeho cílevědomé politické práce jsou trvale
vzestupné hospodářské výsledky podniku po celou 7. pě-
tiletku, zejména pak v letech 1983-1985, kdy byl podni-
ku propůjčen Rudý prapor předsedy ČÚGK a ČVOS pra-
covníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního ob-
chodu. Jeho systematická činnost se promítá jak do hos-
podářských výsledků podniku, tak do řádně plněných
kvalitativních ukazatelů plánu ve snižování nákladovos-
ti a zvyšování produktivity práCe. Také úkoly a opatře-
ní programu hospodárnosti byly průběžně a řádně plně-
ny.

Široká je jeho činnost veřejná i politická, je aktivis-
tou KV KSČ, členem komise KNV pro ochranu a využití
půdního fondu a členem KV ČSVTS. Výsledky jeho prá-
ce byly oceněny udělením státního vyznamenání "Za vy-
nikající práci" v r. 1977, propůjčením čestného odznaku
"Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" a řadou dalších oce-
nění.

U příležitosti 60. narozenin soudruha Ing. Mojmíra
Kouřila mu byl propůjčen čestný titul "Zasloužilý pra-
covník resortu Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického" předsedou ČÚGK a předsednictvem ČVOS pra-
covníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního ob-
chodu. Na návrhy Jihomoravského KV KSČ propůjčil pre-
zident republiky s. Ing. Kouřilovi státní vyznamenání
medaili "Za obětavou práci pro socialismus" jako oce-
nění jeho dlouholeté obětavé práce a zásluh při budo-
vání socialismu v Československé socialistické republice.

Upřímně mu blahopřejeme k udělení obou vyzname-
nání a přejeme hodně úspěchů v práci i v osobním ži-
votě a pevné zdraví.

Změny ve funkcích ředitelů Geodetické-
ho a kartografického podniku v Praze,
n. p. a Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického ve Zdi-
bech

Dne 31. prosince 1986 ukončil svoji aktivní činnost sou-
druh Dimitrij G e b e u e r, ředitel Geodetického a kar-
tografického podniku v Praze, n. p., nositel státních vy-
znamenání "Za vynikající práci" a "Za zásluhy o výstav-
bu".

Soudruh Gebeuer je původním povoláním dělník, v pra-
xi si prohluboval své znalosti 8 v roce 1965 úspěšně do-
končil dálkové studium na střední průmyslové škole
zeměměřické v Praze. Po celý život pracoval v obo-
ru geodézie a seznámil se s pracemi topografickými,
triangulací, fotogrammetrií i pracemi dokumentačními.
Škola života a příkladnost v práci jej dovedla od nejniž-
ší funkce až do funkce ředitele podniku, kterou zastával
od roku 1976. Podnik za jeho vedení splnil vždy úkoly
hospodářského plánu v hodnotových ukazatelích i věcné
náplni. Je nositelem čestných titulů "Nejlepší pracov-

ník resortu ČÚGK" a "Zasloužilý pracovník resortu
ČÚGK".

Jako člen KSČ od roku 1945 se trvale zapojoval do stra-
nické práce a veřejné činnosti v různých funkcích.
V místě bydliště ve Škvorci je dlouholetým poslancem
MNV a členem rady MNV, od roku 1968 je předsedou MO
SČSP.

Působení soudruha Gebeuera ve funkci ředitele a v řa-
dě dalších funkcí bylo oceněno při odchodu na zaslouži-
lý odpočinek udělením plakety Klementa Gottwalda. Bla-
hopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdravi.

Dnem 1. ledna 1987 byl do funkce ředitele Geodetic-
kého a kartografického podniku v Praze, n. p., jmenován
soudruh Ing. Miroslav M i k š o v s k ý, CSc., který do-
sud zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického ve Zdibech
(viz blíže GaKO č. 7/1986 J.

Přejeme mu hodně úspěchů při zabezpečování hospo-
dářských úkolů a realizaci závěrů XVII. sjezdu KSČ
v podmínkách Geodetického a kartografického podniku.

S účinností od 1. ledna 1987 byl jmenován do funkce
ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografické-
ho a kartografického ve Zdibech soudruh Ing. Hynek
K o h I, který zastával od roku 1978 funkci náměstka
předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického
(viz podrobněji GaKO č. 7/1985J.

Přejeme soudruhu Kohlovi hodně elánu při zabezpečo-
vání úkolů vědecko-výzkumné základny pro zajištění
procesu urychlení v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického.

Uplynulo sotva půldruhého
roku, kdy jsme v našem ča-
sopise vzpomínali 70. naro-
zenin Ing. Stanislava Jaroše,
dlouholetého ředitele a
funkcÍ'onáře v resortních!
geodetických organizacích se
sídlem v Brně. Bylo to vzpo-
mínání radostné, nehoť ju-
bilant, tehdy již na odpo-
činku, se těšil pevnému
zdraví. Proto s tím větším
zarmoucením jsme přijali
smutnou zprávu, že po krat-
ší nemoci dne 4. ledna 1987

opustll naše řady. Nezbývá nám tedy, než naposled zhod-
notil jeho celoživotní dHo.

Narozen 20. července 1915 v Brně-Líšni v rodině děl-
níka, vystudoval zeměměřický obor na ČVŠT v Brně v 1'00

ce 1938. V tehdejší, již pohnuté době, byly existenční mož'
nosti ve veřejných službách minimální; praxi začínal
v civilně-geometrovské kanceláři. Za války byl nasazen
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v jedné brněnské továrně. Po osvobození pokračoval
v civilní praxi samostatně (1945-1949J a zúčastnil se
osídlovacích prací na jižní Moravě. Nastalý politický vý-
voj pokládal za jedině správný, vstoupil do KSC a st8'1
se horlivým zastáncem social1zace civilněgeometrovské
služby. V ustaveném družstvu Geoplan v r. 1950 byl prv-
ním ředite>lem pobočného brněnskéh'o závodu, a po pře-
chodu družstva na vyšší hospodářskou formu v r. 1953
v n. p. Geometra zastával funkci hlavního inženýra. Po
celostátním sjednocení geodetické a kartografické služ-
by v r. 1954 a zřízení samostatného resortu OSGK byl
v nově založeném OOGK v Brně jmenován hiIavním inže-
nýrem, tehdy s pusobností pro kraj Brněnský a Gott-
waldovský. V dalším organizačním vývoji uvnitř resortu
b}'l1,od r. 1960 ve funkci náměstka ředitele u OGK v Brně,
a od r. 1968 podnikovým ředitelem nově zřízené hospo-
dářské organizace Inženýrská geodézie, n. p., v Brně,
s pobočnými závody v Opavě a Pardubicích. Po další re-
organizaci od r. 1972 zastával funkci ředitele Geodézie,
n. p., v Brně, až do odchodu do duchodu v r. 1979.

Ve všech vedoucích funkcích se projevoval jako poli-
ticky uvědomělý, velmi bystrý a rozvážný organizát,or,
který dovedl získat spO'lupracovníky a vytvářet ovzduší
pro plnění plánovaných úkolu. Při tom se vždy opíral
o stranu, odbory a společenské organizace, v nichž měl
řadu funkcí.

V KSC byl propagandistou v různých seminářích a ak-
tivistou zemědělského ,oddě'lení KV KSC. Na pracovištích!
byl zakladatelem a dlouholetým předsedou ZP sCSP.

V CSVTS byl dlouholetým čllenem KV společnosti pro
geodézil a kartografll, členem Ov ČSVTS a po tři roky
předsedou odborné skupiny pro EN. Celostátní akce, p'o-
řádané v rámci ČSVTS (jak,o byly sympozia, semináře,
dny nové techniky, burzy technických zlepšenr aj.J na-
cIlázely u něho vždy porozumění a maximální podniko-
vou podporu.

Na úseku výchovy mladých kádrů předával po 13 let
své praktické zkušenosti jako externí učitel a člen ko-
mise pro závěrečné diplomové zkoušky z oboru geodézie
na FAST VUT v Brně. O významných dokončených pra-
cích (zaměř,ování ropovodu, hromadná reambulace map
města Brna aj.J publikoval odborná a informativní po-
jednání v GaKO (1959, 1961, 1967J.

Za dlouholetého pusobení Ing. Jaroše v řídících funk-
cích a úspěšné plnění hospodářských úkoIu dostalo se
brněnskému ústavu a podniku řady uznání a celostát-
ního ocenění: OOGK Brno získal šestkrát Rudý prapor,
v r. 1965 státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu",
Inženýrská geodézie, n, p., Brno titul "Podnik 25. výročí
osvobození ČSSR Sovětskou armádou".

Osobně jeho aktivní a mnohostranná činnost na úse-
ku politickém, hospodářském, společenském, řídícím
a odborném, kterou během 35 let pro čs. geodézil a so-
cialistickou spo'lečnost vykonával, byla oceněna: stát-
ním vyznamenáním "Za vynikající práci" (1967J, pamět-
ní medailí k 50. výr,očí založení KSČ (1971], medailí
k 25. výročí Vítězného února (1973], titulem "Nejlepší
pracovník resortu (1974], odznakem "Zasloužilý pracov-
ník" (1975 J, státním vyznamenáním "Za Zásluhy o vý-
stavbu" (1975], čestným uznáním se stříbrným a zlatým
odznakem OR ČSVTS (1968, 1978J.

Poslední rDzloučení se zasloužilým vedoucím pracov-
níkem Ing. Jar·ošem se konalo v brněnském krematoriu
dne 13. ledna 1981 za účasti předsedy COGK, ředitele
n. p. Geodézie Brno a všech jeho společenských složek,
zástupce KGKS v Brně, zástupce FAST VUT v Brně a ši-
roké geodetické veřejnosti.

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na katedře geodézie
FAST V UT v Brně v roce 1986
[043] ,,1986" 378.962(437.222-21 ):528

A b d e II a t i f Abdelraouf
Vliv matematických! formulí na výpočet souřadnic vrcho-
lů polygonových pořadu
B l' a b c o v á Radka
Sestavení a testOVání programu pro anél'lytickou blízkou
fotogrammetrli
Ci m p I Pavel
Kontrolní měření kruhové jeřábové dráhy
C o c h I a l' BOhumír
Přesnost mapy EN v prostoru styku fotogrammetrického
vyhodnocení a kartometrického převodu místní tratě v ob-
ci Slup
D dle k Miroslav
Studie atmosferických prvku v blízkosti vstupu do štoly
Fa w a z Rushdi
Vyrovnání účelové polohové sítě
F I o l' i á n TDmáš
Modelování teplotních poměrů a jejich vliv na dráhu
laserovéh'o paprsku
G a I a n d l' Zdeněk
Využití analytické fotogrammetrie při určování tvaru
stavebních konstrukcí
G u a l' a Kazimír
Kontrolní měření přivaděčů PVE Dalešice
G i o u s i Yihye
Určování objemu zemních těiJes ruznými metodami
G l' Y g a l' Pavel
Vyhotovení dokumentace stavebních objektu v historie-
kýchl jádrech měst pro účely modernizace
Hej I Ladislav
Přenesení výšky do podzemí
Ho v o'ř á k Karel
Určování deformací horninového modulu rovinnou koli-
neární transformací
J e 11n e k Zdeněk
Posouzení přesnosti mapy EN v prostoru styku rozdíl-
ných mapovacích metod
K a c e t:1 Radek
Vliv nehomogenního prostředí na dráh'u optického pa-
prsku
K a d I č e k Jiří
Přesnost směru malé lokální sítě
K a š par Karel
statistická analýza výsledku měření posunů hydrostatic-
kDU nivelací
'K a v ál e k Miroslav
Automatizace vyrovnání geodetických měření
K o t I a ř í k Petr
Metoda přechodných stanovisek
K o t I a ř í k o v á Dagmar
Využití geodetické dokumentace skutečného provedení
stavby plynovodu jako p,odkladu pro tvorbu Jednotné
mapové a geodetické dokumentace plynovodů koncer-
nu ČPP
K 'o vař í k o v á Mirka
Zaměření rozptýlené zeleně ve vybrané části Moravské-
ho krasu
Kr e j č í Vít
Návrh úpravy komunikace v lokalitě Žarošice mezi stá-
vající komunikací a tratí nové výsadby vinic
K l' a m .0 'I i š Tomáš
Kontrolní měření horizontálních a vertikálních deforma-
cí ocelového potrubí přivaděčii na PVE Dalešice
K l' míč e k Milan
Zaměření a vyhotovení dokumentace památkového ob-
jektu v Jihlavě
K u b í č e k Dušan
Sled,ování erozních jevii pomocí pozemní stereofotogram-
metrie
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K u č e j a Pavel
Zdokonalení technologie kontrolních měření staveb
Mě š ť á n e k Igor
Studie možnosti nahrazení technické nivelace trigono-
metrickým měřením výšek
P 010 k Tomáš
P,orovnání přesnosti ruzných metod měření fasád památ.
kových objektu
Pot a š Václav
Vyhotovení dokumentace památkového objektu
R a uch ,ovan s k Ý Petr
Možnosti využití interpretace družicových snímku v geo-
fyzice
S a m e k Marcel
Vliv refrakce na trigometrické měření výšek
Sed 1á č e k Zdeněk
Zaměření závrtu, depresí a rozptýlené zeleně ve střední
části Moravského krasu
S m e j k a lov á Ivana
Transformace snímkových souřadnic do mapy (1:10000)
Tuček Pavel
Vybudování základní výškové sítě pro sledování svis-
lých posunu při stavbě kolektoru v městské památkové
rezervaci Jihlava
Uhl í ř o v á Jana
Aplikace metod bHzké f.otogrammetrie
U1č í k František
Určení dé!lky cyklistické dráhy v přetlakové hale TJ VŠ
Praha v Praze-Motole
U t í k a 1 Zdeněk
Zjednodušený výpočet přesnosti výšky bodu
Val í č e k Vojtěch
Měření def,ormace ocelové konstrukce strojovny PVE
Dalešice
Vaň á k O' v á Hana
Kontrolní periodická výšková měření na turbogeneráto-
rech jaderné elektrárny v Dukovanech
V 1á č i I Tomáš
Sledování deformací vlícovacího klíče fotogrammetrické
tunelové soupravy
V I a d y k a Petr
Zkoumání přesnosti kontrolního měření staveb
Vy k Ydal Ivo
Sestavení programového souboru pro výpočet transfor-
mací
Z i m e k Jaroslav
Srovnávací studie výsledku geodetických metod kontroly
stability turbosoustrojí

Ing. Pavel Kosta,
katedra geodézie FAST VUT v Bmě

Rop/er, A.: Aktuální definice technicko-hospodářských
Úprav zemědělských pozemku (výzkum na základě ná-
rodních potřeb a světových zkušenostech), s. 3-6.

Przeczek, B.: Zhodnocení (valorizace) příměstských ob-
lastí s využitím leteckých snímku, s. 6-8.

Barlog, St.: Realizace agrární reformy na Území Bydhošť-
ského vojvodství, s. 9-1l.

Dabrowski, Z.: Sociálně-ekonomické změny v Bydhošť-
ském vojvodství a rozvoj technicko-hospodářských
úprav v období 40 let, s. 11-12.

Chachulskž, E.: 40 let realizace agrární reformy na území
Bydhošťského vojvodství, s. 12-13.

Wasnžewski, R. - Zrobek, R.: Rozvoj pozemkového ka-
tastru v Austrálii, s. 13-16.

Wasilewski, T.: Nové přístroje fy. WILD a možnosti jejich
využití pro geodetické práce, s. 19-24.

Zglinski, A.: Vyznamenání předsedy Hlavní správy geo-
dézie a kartografie za vynikající vědecké a technické
přínosy v oblasti geodézie a kartografie, s. 2.

Bucholc, f.: Mezi geodézií a zákonem (některé geodetic-
ko právní aspekty ve výnosech Nejvyššího soudu),
s.3-5.

Golaski, T.: Stanovení názvů řek v létech 1949-1955 -
příčiny a příklady nejednoznačnosti, s. 6-8.

Dlenderek, R. - Korpetta, D. - Kamžnska, G.: Číselné
zpracování výsledků busolních měření, s. 9-10.

Bedkowskž, A. - Kaminska, G.: Záznam tónových rozdí-
lu na leteckých snímcích lesních masívu v ruzných
intervalech skanerování, s. 11-13.

Augustynžak, T.: Analýza vhodnosti výpočetního progra-
mu (systému) SIEČ na příkladě aktuálnosti průchodu
cesty a cestních stavebních objektů na mapě 1: 25000,
s. 13-14.

Bakowski, Z. - Grzeskowžak, T. - Luczak, A.: Využití cha-
rakteristik vertikálního členění terénu, s. 15-17.

Tasinski, T. - Zrobek, R.: 25 let činnosti studentského
vědeckého kroužku k otázkám technickohospodářských
úprav zemědělských území, s. 17-20.

Szczutko, T.: Využití programovatelných kalkulátorů série
TI-58/TI-58C/TI-59 v geodézii - program pro přibližné
vyrovnání polygonového pořadu libovolného typu,
s. 21-22.

Szczutko, T.: Využití programovatelných kalkulátorů série
TI-58/TI-58C/TI-59 v geodézii - program pro přesné
vyrovnání libovolného polygonového pořadu, s. 22-23.

Využívat všechny rezervy k urychlení růstu objemů,
s.1-7.

Žžtkov, V. P.: Úlohy 12. pětiletky - za tři a půl roku,
s.7-8.

Ka/tan, V. f.: Analýza životnosti geodetických bodů a ur-
čení vektorů pohybu zemské kůry, s. 9-13.

Plešakov, 1. Ta. - Andrejev, V. K. - Slipčenko, S. f.:
Určení souřadnic bodů s využitím informací o tvaru te-
rénu, s. 13-16.

Perskžj, M. f.: Výzkum stability laserového paprsku
v atmosféře, s. 16-18.

Nžkž/orov, B. f.: Poznámka k článku M. L. Marguleva,
s.18-21.

Magus'kij, B. F.: 'Princip metody nejmenších čtvercu a
rozdělení chyb měřených hodnot, s. 21-23.

Agapov, S. V.: Společné projektivní změny ploch při zpra-
cování kosmických snímků, s. 23-26.

Nosenko, G. A.: Využití materiálů kosmického mapování
pro výzkum objemu ledovcových systémů, s. 26-3l.

Rusinov, M. M.: 'Památné mezníky rozvoje širokoúhlé le-
tecké optiky, s. 31-35.

Slipčenko, S. f. - Kuznecov, M. V.: Letecké snímkování
v Rusku, s. 35-38.

Sirjajev, Te. Te.: O rozvoji a zavádění automatizace v kar-
tografU, s. 38-43.

Antipov, f. T.: O problému automatizace při tvorbě map,
s. 43-48.
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Cvetkov, V. !a.: O dvou koncepcích automatizace, s. 48
až 51.
MarřJenko, V. V.: Do diskuse o automatizaci v kartogra-

fii, s. 51-52.
El'man, R. I. - Bodanskž;, Je. D.: Stanovisko zpracova-

telil, s. 52-53.
Ivanov, Tu. A. - Spžrždonov, A. I.: O novém hodnocení

přístrojové výroby, s. 54-55.
Vorob';ev, S. V.: Řešení protíná ní na malých počítačkách,

s.55-56.
!urkžna, M. I.: Zprávy ze Sympozia "Geodézie a fyzika

Země", s. 57-59.

Skavronskž;, V. N.: Pracovat ne pouze více, ale hlavně
lépe, s. 1-7.

Gruzdev, N. M.: Zevšeobecnění formálního zhodnocení
parametru měřené funkce, s. 7-11.

Ske;valas, I. M.: Stanovení tolerance ze středních kvadra-
tických chyb měření, s. 11-13.

Mal'kov, V. M. - Tarakanov, A. S.: Jednotný přístup k vy-
rovnání geodetických protíná ní, s. 13-15.

Sčupel, S. A.: Transponování simetrické matice metodou
Jordano-Gauss, s. 15-17.

Ustavžč, G. A. - Salžn, Tu. N. - Oblakov, V. A.: Automa-
tizace metody záměrné přímky při použiÚ metody se
strunou a stínem, s. 17-19.

Brykžn, P. A.: Některé otázky zdokonalování organizace
a řízení v topograficko geodetické výrobě, s. 20-23.

Ale;nžkov, S. A.: Výzkum zachování topografických plá-
nu zastavěných oblastí v měřítku 1 : 500, s. 24-27.

Gvozdeva, V. A.: Tvorba automatizovaného informačního
systému n aminipočítači SM 1800, s. 27-30.

Pavlov, A. I.: Výzkum přesnosti vyrovnání fototriangu-
lačního bloku za podmínek kolinearyty, s. 30-32.
KadžřJanskž;, S. A. - Čerepanov, A. B.: Metoda inter-
polace pro řešení úloh analytické transformace sním-
ku, s. 32-36.

Žabbarova, G. Ž.: Přesnost určení výšek při použití elek-
tronického tachymetru Ta 5, s. 36-37.

Gusev, Tu. S.: Zkušenosti z topografického mapování
elektronickým tachymetrem, s. 37-39.

černy;, A. N. - Sorokžn, Tu. v. - Baulžna, R. Ta. - Tu-
manova, A. 1.: Využití stereorentgenové fotogrammetrie

při mapování pro kontrolu kvality výrobku slévárenské
výroby, s. 40-43.

Vanžn, A. G. - Katuškov, V. A.: Určení souřadnic bodu
mapovémo podkladu při archytektonicko restaurátor-
ském mapování, s. 43-46.

Musatov, B. A.: Mapování přírodních objektu šelfu z kos-
mických fotografických snímku, s. 46-50.

Sverdlov, E. I. - Savrov, S. A. - Frždman, B. S.: Inte-
grovaný automatizovaný kartografický systém, s. 50
až 53.

!evte;ev, O. A.: Naléhavé problémy, s. 53-55.
Lapžng, K. A.: Výpočet protínání zpět z úhlu na minipočí-

tačce "Elektronika B3-34", s. 55.
Kuznecov, M. V. - S/ipřJenko, S. I.: O evidenci chyb mě-

ření ruských geodetu XVIII. století, s. 56-58.
Vojtenko, S. P. - Tarasenko, N. 1.: Zdokonalování me-

trologického zajištění inženýrsko-geodetických prací,
s. 59-61.
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Nejvýše položené rekreační zařízení resortu ČÚGK je Novopacká bouda v Krkonoších. Správcem této chaty ,je Český
úřad geodetický a kartografický

Opravuje

teodolity, nivelační přístroje, refraktometry, triedry,
puškohledy, mikroskopy

Praha 1. Myslíkova 5
Bratislava. Mehringova 14
Liberec, ul. 5. května 17
Plzeň. Veleslavínova 25
Ostrava. Miličova 4
Ceské Buděiovice. Česká 27

..,.,.
prlJem oprav

Olomouc. tř. Osvobození 27
Prešov. SRR 113
Hradec Králové. Resslova &00
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
- Dam služeb



ZKOUMÁNí lÁIEK
ElEKIROHOYÝM PAPRSKEM

Pojednává o rentgenové mikroanailýze a rastrovací elek-
tronové mikroskopii. Vy'svěHuje fyzikální principy obtOU
metod, uspořádání a funkci přístrojů a podrobně probírá
základní druhy a:na,lýza možnosti jejich použití vsiliká-
tovém průmyslu, metO'lurgii, geologii 01 mineralogii, v teoh-
nologii polovodičů a v biologii.

404 stran, 207 obrátků, 24 tabulek, 1 všitá příloha, 1 přílo-
ha pod páskou, váz. 51 Kčs

HMOINÁ ZAINIERESOVANOST
Y PRŮMYSlOVÝCH PODNiCíCH

Zabývá 'se formami hmotné zainteresovanosti ve výrob-
ních organizacích, plánovitým 'Usměrňováním mzdových
nákla,dů pomocínormativů a jednotlivými fondy hmotné
zainteresovanosti. Věnuje pozornost problémům hmotné
stimulalce v oblasti iOlves,tic,,technického rozvoje, zásob,
kvality výroby a v oblasti vývozu.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51,113 02 Praha I

...... výt. .I;IuIínský-Jurek: Zkoumání látek elektronovým paprskem

...... výt. Valach a kolektiv: Hmotná zainteresovanost v průmyslových
podnicích
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