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Ing. Jan Hrabáček,
katedra vyšší geodezie FSv ČVUT v Praze

Současné znalosti o šíření měřických chyb nedávají zcela zapravdu předpokladu normality, za jehož platnosti je optimální od-
had metodou nejmenších čverců. Clánek prezentuje robustnější metodu tzv. M-odhadu, na příkladu lineární transformace sou-
řadnic je demonstrována jeho větší odolnost vůči hrubé chybě.

Summary

Present knowledge of error propagation in measured values do not confirmfully the hypothesis ofnormality on which the le-
ast square method is based. The paper presents a more robust method of so-called M-Estimate. On an example of linear trans-
formation its better power of resistance against gross error is demonstrated.

Metoda nejmenších čtvercův (dále MNČ) je nejběžnější ná-
stroj pro zpracování nadbytečných měření, což z něj dělá při-
rozený etalon pro srovnání s jinými metodami. Hlavně proto
jsou zde nejzákladnější vztahy MNČ uvedeny, avšak pro je-
jich notorickou známost velmi stručně, a také z důvodu za-
vedení symboliky.
Odhad vychází z minimalizace euklidovské normy vek-

toru oprav měření, pro případy se zavedením vah se jedná
o euklidovskou normu vektoru tzv. normovaných oprav. Pro
vektory měření I a příslušnjch oprav v je úloha nalezení vek-
toru vyrovnaných hodnot I řešena z podmínky

kde I = (I, I, ... , IV je matice dimenze (n, 1). Pro případ li-
neárního modelu (lineární regrese) má rovnice oprav tvar

kde A je designová matice (obecně odlišná od I), x je vektor
neznámých parametrů. Výpočet vektoru oprav je realizován
prostřednictvím řešení soustavy normálních rovnicI)

T
M =~(ATA)-I

x n-p ,

n je počet měření (dimenze vektoru I), p je počet určovaných
parametrů (dimenze vektoru x). Další podrobnosti nalezne
čtenář např. v [6], [7].

') nebo některou z ortogonalizačních metod, např. Gramm-Schmid-
tovou, či singulárním rozkladem

Optimální výsledky přináší MNČ za předpokladu nor-
málního rozdělení chyb měření, přestože odhad touto meto-
dou vždy vykazuje nejmenší výběrovou střední chybu bez
ohledu na rozdělení. Výše uvedený předpoklad normality je
však zřídkakdy zcela splněn, ve výběrech působí jak chyby
systematické (což je typické pro novější technologie sběru
dat), tak i chyby hrubé. Důsledkem výskytu příměsi - hrubé
chyby, je ovlivnění odhadu MNČ, a to jak u parametru po-
lohy, tak i parametrů měřítka. Protože toto ovlivnění je pro
MNČ značné a PI;ovelké hrubé chyby odhad zcela selhává,
hovoří se o této metodě jako o nerobustním odhadu.
Po výpočtu odhadu MNČ by měla následovat analýza

oprava po eventálním vyřazení odlehlých pozorování nový
výpočet odhadu. Většina testovacích procedur opět vychází
z předpokladu normality souboru.

M-odhady (z angl. maximum likelihood type estimator) patří
do rodiny tzv. robustních metod. Tyto metody pracují dobře
v určitém dostatečně velkém okolí daného rozdělení pravdě-
podobnosti. M-odhadem neznámého vektoru parametru
x z rovnice (3) či parametru I z rovnice (2) je řešení, které
minimalizuje funkci oprav

ip(~;)=min,
i=1 Si

kde p( ) je vhodná zvolená funkce, 1; je vhodný (též dosta-
tečně robustní) odhad střední chyby měření. Uvažovaný mo-
del bude nadále předpokládat stejnou přesnost všech měření,
proto Vi: 1;= 1, symbolem t bude nadále míněna normovaná
oprava ve tvaru t = v/1. Minimalizace funkce normovaných
oprav se provádí i v případě souboru měření se stejnými va-
hami, kde by postačovalo formulovat úlohu ekvivalentně jako
~; p(v;) = min, a to z praktických důvodů.
Je zřejmé, že speciální volba p(t) = konst t2 dává odhad

MNČ. Cílem je však formulovat funkci p(t) takovou, aby vy-
hovovala volnějším předpokladům ve srovnání s požadav-
kem striktní normality. Obecně se jako dobrá jeví volba

(L -I)p(t) = -log[ -U '
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pro funkci ft ) hustoty pravděpodobnosti rozdělení přísluš-
ného argumentu, v němž L značí skutečnou hodnotu hleda-
ného parametru, upak základní střední chybu souboru. To je
ovšem podmíněno alespoň přibližnou znalostí tohoto rozdě-
lení. Pro funkci (7) je odhad (6) maximálně věrohodným od-
hadem.
Odhad je hledán řešením rovnice (6), kterou je v případě,

že p(t) má spojitou d~rivaci IjJ(t), možno řešit ve tvaru (8) pro
výpočet M-odhadu 1 pro přímá měření a ve tvaru (9) a jeho
konkretizace (10) M-odhadu ~ pro regresi

~!/Je11;) = o,

'$!/J(';:: \Ai} = o, j=l ... p,
,~l sr

~".(A~-Iť ..k,'f' -' _,,_' i} = o, J = 1... p.
,~l S

Symbol Ai} označuje prvek matice A s řádkovým, respek-
tive sloupcovým indexem i, j, symbol Ai označuje i-tý řádek
téže matice. Již zmíněná funkce !/J( ) hraje v úloze M-odhadu
mnohem významnější roli než její primitivní funkce.

2.1 Význam volby funkce !/J pro koncepci
M-odhadu

Na příkladu funkce pro MNČ a příkladu obecné (zatím blíže
neurčené) !/J-funkceje možno alespoň naznačit význam volby
této funkce pro robustnost odhadu.
Předpokládejme, že opravy v argumentu liché funkce

dp(v)
dv

jsou pro zjednodušení ve standardizovaném tvaru. Pak po ro-
zepsání

t::'t je skutečná chyba odhadu 1, B; je skutečná chyba i-tého
měření z výběru), má podmínka M-odhadu (8) tvar

jeho formální řešení je možno hledat např. z Taylorova roz-
voje rovnice (13) do 1. řádu,

Předpoklady tohoto postupu jsou: dostatečně malé t::'t
vzhledem k B;, vhodná funkce !/J, (monotónnost, diferenco-

\ji (t) .....{mt
......•..

vatelnost). Pro volbu !/J(v) = v (MNČ) se vztah (16) zjedno-
duší do známého tvaru

To ovšem při výskytu hrubé chyby Bn U n-tého měření zna-
mená, že pro Bn ~ 00 limita výrazu (16) ve tvaru pro MNČ
(17) diverguje. Koncepčním řešením, které se snaží předejít
divergenci limity, je volba funkce !/J tak, aby limita výrazu
(16) konvergovala ke konečnému, dostatečně malému číslu.
Funkce !/J přiznává každému z měření v minimalizovaném
výrazu (13) či aproximaci (16) vliv, který koresponduje s ve-
likostí skutečné chyby měření. Je logickou snahou s narů-
stající velikostí této chyby omezit či zvrátit růst jejího vlivu
na posun výsledného odhadu, a to právě vhodnou volbou !/J.

Otázkou výběru vhodné funkce p, respektive !/J, jako první
řešil Huber. Jím odvozené funkce mají tvar

_ { ~t2 Itl:S;c}
p(t) - cltl _ ~C2 Itl> c '

t-{ t Itl:S;C}
IjJ( ) - c sgn(t) Itl> c '

kde c je daná konstanta, o jejímž významu bude následovat
zmínka později. Odhad na základě těchto funkcí je M-odha-
dem pro model tzv. kontaminovaného normálního rozdělení,
formulovaný ve tvaru

F je distribuční funkce rozdělení náhodné veličiny (L - l),
(]> je distribuční funkce normálního rozdělení téže veličiny,
H je distribuční funkce symetrického, tzv. kontaminujícího
rozdělení, a je míra kontaminace. Tento model, a na něm za-
ložený Huberův M-odhad, na rozdíl od MNČ postihuje even-
tualitu, že výběr je ne zcela gaussovský (normální), či obsa-
huje odlehlá pozorování. Představu o Huberově funkci dává
obr. 1. Ze zápisu funkce (18) je zřejmé, že volba c ~ 00 dává
MNČ, odhad pro c ~ O je LI odhadem.2) Výskyt konstanty
c v Huberově funkci je důvodem již dříve zmíněného nor-
mování oprav v argumentu funkce. Pro normované opravy
lze používat jednotný koeficient, nezávislý na středních chy-
bách výběrových souborů či jednotlivých měření. Velikost
koeficientu c závisí na předpokládané míře kontaminace,

2) LIje konvenční označení pro odhad, který minimalizuje sumu ab-
solutních hodnot oprav ~i Ivil

1999/210
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Číslo Y[m] X[m] y[m] x[m]bodu
1 901,246 -1695,269 -51,445 -1819,689
2 1245,368 1726,261 1875,367 1042,618
3 309,425 347,687 332,377 272,465
4 --419,646 370,451 -309,663 618,746
5 -2146,735 -776,629 -2367,473 364,637

v praxi (kde o této míře není většinou lepší než jen hrubá
představa) se koeficient c volí v intervalu hodnot 1 až 2, ty-
picky okolo 1,5. Význam volby je vysvětlitelný intuitivně:
měření s opravou do velikosti přibližně 1,5-2 násobku střední
chyby je považováno za korektní, oprava velikostně nad touto
mezí signalizuje odlehlost pozorování. S očekávanou vyšší
mírou kontaminace by měla být velikost koeficientu zmen-
šována (viz přiklad 4.1).
Huberova funkce řeší nalezení odhadu polohy (respektive

regrese), minimalizace funkce ve tvaru (6) předpokládá zá-
roveň znalost základní střední chyby či alespoň jejího od-
hadu ~. Výběrová střední chyba jako nerobustní odhad pro
tento účel není používána.

Rovnici (6) je potřeba s ohledem na implicitní tvar vyřešit
numericky, Hogg [3] uvádí tři algoritmy. Ke zde uvedenému
postupu lze dospět buďto užitím Newtonovy metody pro hle-
dání kořene rovnice (8), či rozvojem této rovnice (přesněji:
členů obsažených v sumaci) v řadu. O. a 1. člen Taylorova
rozvoje funkce IjJmají tvar

ql~li)=q(~+~-li)=q~:li)+ ~ 1jJ{~:li)dt.
s s s s s

(21)
Předpokladem jsou: existence a ohraničeno st 1jJ'a mono-

tónnost funcke IjJv okolí bodu ~ - li' ~ je počáteční odhad
parametru 1, ve výpočetní proceduře se obvykle doporučuje
volit výběrový medián souboru. Funkce (8) s použitím roz-
voje (21) a uvážením lichosti funkce IjJa sudosti funkce 1jJ'
přejde na tvar vedoucí k vyčíslení dl;

obvykle konverguje již v 1. přiblížení (pro Huberovu funkci).
Pro nemonotónní ljJ-funkce mohou nastat potíže s konver-
gencí.
Jako dostatečně robustní odhad měřítka souboru se volí

například MAD-odhad3)

A _ medlli - medlil
s - 0,6745

M-odhad pro lineární model je řešen různými strategiemi,
zde zmíněná převádí rovnici (l0) rozšířením na tvar

.,i A~ -I)
~ Ai~ - li '1', '~' _ . _
-4; A A A Aij - 0, J - 1... p, (24)
's iX -Ii

A
S

pro poměr IjJ(t;)fti = Wipřejde rovnice dále na tvar

~ A~-I .
~ 'A ' wiAij=O, J=1. .. p,, s

A7WA~ -A7Wl = O,

W = d' (IjJ(V/~) IjJ(vnf~) )
lag fA , ... , fA .

Vi S Vn S

Řešení ~ získáme iteračním postupem z rovnice (26) s pře-
počtem vah dle (27); jako počáteční aproximace se nabízí ře-
šení MNČ. Jako odhad parametru ~ je pro jednoduché mo-
dely uvažován MAD-odhad. Exaktní vztah pro kovariance

(A) _ rr E(!f(e/a» (ATA)-l, (28)
cov x - [E(IjJ'(e/a»F

Varianta MNČ M-odhad M-odhad M-odhad
c = 1,5 c = 1,0 c = 0,01

(a) m~,= 0,003 m m'- 0,003 mv-
A 0,004 ms=

(b) VY2 = 0,46 m vY2 = 0,46 m vY2 = 0,991 m
vX2 = -0,23 m VX2 = -0,23 m vX2 = -0,476 m
m'- 0,20m m:= 0,20m m' - 0,006 mv- v-

A 0,34m A 0,011 ms= s=

(b)+(c) vY2 = 2,1 m vY2 = 0,975 m VY2 = 0,995 ID

vX2 = -2,1 m vX2 = -0,476 m vX2 = -0,486 ID

VY4 = -8,Om VY4 = -10,013 m vY, = -10,006 ID

vX4 = 3,9m vX4 = 4,996 m vx, = 4,999 ID

m'- 1,5 m m'- 0,010 m m~,= 0,003 IDv- v-
A 0,023 m A 0,007 ms= s=

(a): souřadnice dle tab. 1
(b); [Y, Xh = [1346,368; 1725,761] m 'eY2 = 1,000 m .eX2 = -0,500 m
(c): [Y, X], = [--429,646; -375,451]m • ey, = -1O,OOOm, .ex = 5,000 m
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Varianta A, A2 tAm] txlm]
mA1 mA2 mty[m] mdm]

(a)-MNČ 0,8944827 -0,4469754 133,9079 -44,59 II
I, I . IQ-'i 1,1 . 10-" 0,0018 0,0018

(b) 0,894589 -0,446839 134,11 -44,72
c = 1,5 8,2 . 10-5 8,2 . 10-5 0,14 0,14
(b) 0,8944832 -0,4469693 133,9113 -44,5986

c = 1,0 3,1 . 10-6 3,1 . IQ-'i 0,0052 0,0052
(b)+(c) 0,89448262 -0,4469728 133,9112 -44,5943
c = 0,01 7 . 10-8 7 . 10-8 0,0001 0,0001

kde symbol E( ) značí střední hodnotu a (T značí základní
střední chybu, je nutno pro účely výpočtu nahrazovat apro-
ximacemi, např.

M~ = (__ n)12 A~tfJ(v/1) (ATA)-' (29)
n - p [A ~""(v/1)F .

Typickou geodetickou aplikací lineární regrese je Helmer-
tova rovinná podobnostní transformace souřadnic; podrob-
nosti nalezne čtenář např. v [6, str. 70-83], identifikace hrubé
chyby je řešena v [9]. Zkušebními daty budiž dvojí souřad-
nice sítě pěti bodů, uvedené v tab. 1. Y,Xjsou kartézské sou-
řadnice v globální soustavě, y, x jsou souřadnice v lokální
soustavě. Další nově použitou symbolikou jsou zde označení
Aj, A2 pro rotační koeficienty lineární transformace, tX1 tv pro
translační koeficienty. Symboly mA

"
mA2, mlr ml jsou ozna-

čením pro příslušné střední chyby. Y

Chyba je svou velikostí významně větší než 2-3 násobek
střední chyby souboru, což je v praxi považováno za hranici
pro odlehlost pozorování. Jde o chyby, způsobené buďto lid-
ským omylem, nebo je příčinou výskytu určitá nehomoge-
nita přesností dat v souboru. To v případě lineární tranfor-
mace přichází v úvahu např.pro souřadnice bodů získané
digitalizací z mapových podkladů.
Zde jsou chyby simulovány na bodech č. 2 a 4, změnou

souřadnic v soustavě OYX. V tab. 2 jsou uvedeny výsledky
výpočtu MNČ a M-odhadu, symbolem m: je označena
střední oprava souřadnic (kvadratický průměr oprav) na bo-
dech, na kterých není simulována hrubá chyba, m: tudíž pro
daný odhad indikuje míru "rozemletí" hrubých chyb na tyto
body. Dále jsou v tabulce se symbolem B uvedeny hodnoty
vnesených chyb, k nimž jsou uvedeny příslušné opravy sou-
řadnic. Výsledky varianty (b) pro c = 1,0 a (b) + (c) pro
c = 0,01 demonstrují, že pro vhodně zvolený koeficient c do-
káže M-odhad přidělit simulovaným odlehlým pozorováním
přiměřené opravy.

Stabilitou odhadu je zde míněna blízkost výsledků M-řešení
pro kontaminovaný soubor ku výsledkům měření MNČ pro
výběr bez odlehlých pozorování. V tab. 3 je prezentováno ře-
šení MNČ a tři z M-řešení, označení se shoduje s tab. 2. Hod-
noty středních chyb koeficientů transformačního klíče jsou
získány z kovariančních matic dle (5) a (29). Výsledky vari-
ant (b) pro c = 1,0 a (b) + (c) pro c = 0,01 se navzdory kon-

taminaci souboru přibližují řešení MNČ na rozdíl několika-
násobku střední chyby. Statistickému testu hypotézy o rov-
nosti středních hodnot ne všechny koeficienty vyhoví, s při-
hlédnutím k velikosti hrubých chyb je možno ještě uvažovat
o použitelnosti výsledku.

Lze se domnívat, že pro chyby v rozmezí 2,5 až 3 násobku
základní střední chyby souboru metoda sice potlačí efekt od-
halení velikosti chyby, ale zlepší se kvalita odhadu.
Za zmínku stojí nereálnost kovariancí u M-odhadu, ná-

zorný je v tomto smyslu M-odhad pro variantu (b) + (c), což
je v podstatě L, odhad. Vztah (29) platí asymptoticky, což
vede při výpočtu pro malý soubor k nepříliš důvěryhodným
výsledkům. Tato vlastnost je spolu s větším tzv. asymptotic-
kým rozptylem (jinými slovy menší přesností) M-odhadů po-
važována za daň za jejich robustnost.

S. Závěr

Metoda M-odhadu je schopna jednoznačnějším způsobem
než MNČ identifikovat hrubé chyby. Může sloužit nejen jako
diagnostický nástroj, pro automatizovanější výpočty může
být cennou vlastností použitelnost odhadu (ve smyslu výše
zmíněné stability) i v případě existence kontaminace. Jako
kámen úrazu se jeví volba konstanty c, pro očekávanou ro-
zumnou míru kontaminace (do 5-10 %) je adekvátní koefi-
cient cca 1,5. Pro neznámé soubory dat je nutno provést ně-
kolik variant vyrovnání a porovnat s nevyhnutelnou dávkou
subjektivity jejich výsledky. M-odhad zároveň zobecňuje
svým pojetím odhad MNČ a L" jako speciální případ; uve-
dený algoritmus je tudíž využitelný pro výpočet těchto od-
hadů a na něm založené výpočetní programy jsou universál-
nější.

[I] HUBER, P. J.: Robust Statistic. NewYork, Wiley 1981. Moskva,
Mir 1984. [Ruský překlad.]

[2] STAHEL, W.: Robust altematives to least squares. [Research re-
port No. 78.] ZUrich, ETH 1996.

[3] HOGG, R. Y.: An introduction to robust estimation. ln: Robust-
ness in Statistics, see next item, pp. 12-18.

[4] LAUNER, R. L.-WILKINSON, G. N. (eds.): Robustness in sta-
tistics. Proceedings of a Workshop held at the Army Research
Office, Research Triangle Park. North Carolina 1978. NewYork,
Academic Press 1979. Moskva, Mašinostrojenije 1984. [Ruský
překlad.]

[5] BARNETT, Y.-LEVIS, T.: Outliers in Statistical Data. NewYork,
Wiley 1978.

[6] INGEDULD, M.-JANDOUREK, J.-RATIBORSKÝ, J.-BLA-
ŽEK, R.: Geodézie. Metody výpočtu a vyrovnání geodetických
sítí, Praha, ČVUT 1993.

[7] BOHM, J.-RADOUCH, Y.-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. Praha, GKP 1990.

[8] VOTOČEK, M.: Návrh C++ tříd pro transformaci souřadnic. [Dí-
plomová práce.] Praha 1997 .ČVUT v Praze. Fakulta stavební.

[9] CHARAMZA, F.: K identifikaci chybného bodu při výpočtu
klíče podobnostní nebo afinní transformace v rovině. GaKO,
21 (63), 1975, č. 10, s. 277-282.
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Postupy při ověřován í
normality souborů

Ing. Jana Marešová,
katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze

V říjnu J998 byla vydána nová norma CSN JSa 5479 (OJ 0239) Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normál-
ního rozdělení. Tento příspěvek stručně informuje o testech normality uvedených v této normě, o jejich použití a o významu
pro geodetickou praxi. Budou připomenuty i další normy vztahující se k této problematice a testy v nich obsažené.

New standard ČSN JSa 5479 (OJ 0239) StatisticalJnterpretation of Data - Tests of Deviationfrom Normal Distribution was
edited in October J998. This paper informs briefly about normality testing, as given in this standard, about their application
and importance for surveying. Also other standards relation to this problem and their testing is mentioned.

V geodetické praxi se často setkáváme s problémy souvise-
jícími s matematickou statistikou a jsme nuceni její metody
aplikovat. Jedná se například o rozhodnutí, zda danou hod-
notu z naměřeného souboru považovat za odlehlou či nikoli,
testování hypotéz o středních hodnotách nebo variacích dvou
souborů apod. Tyto metody a mnohé další postupy požadují,
aby data vstupující do výpočtu měla normální rozdělení.
O některých měřených veličinách již předem víme (např.
z dřívějších měření), že takto rozděleny jsou a nemusí se tedy
u nich testy odchýlení od normálního rozdělení provádět.
Tyto testy však mohou být přínosné nebo dokonce nezbytné
v případech, kdy se vyskytnou pochybnosti o normalitě sou-
boru. Příkladem mohou být např. úkoly inženýrské geodézie
spojené s kontrolním měřením či regulací výrobního procesu,
u nichž se používají metody požadující právě normální roz-
dělení. Pokud by toto rozdělení nebylo potvrzeno, musí se
použít jiné metody, méně přesné, více obsáhlé a méně efek-
tivní (např. neparametrické testy).

2. Testování normality souborů

Při testování normality souborů lze použít různých druhů
testů, které lze rozdělit do několika skupin:
a) grafické,
b) momentové,
c) regresní,
d) založené na tzv. charakteristické funkci,
e) používající rozčlenění hodnot souboru do tříd.
Ke každé z těchto skupin je dále uveden krátký komentář.

Všechny uvedené testy jsou založeny na testování nulové
hypotézy, zda soubor odpovídá základnímu souboru s nor-
málním rozdělením. Postup testování lze shrnout do násle-
dujících kroků:
1. určí se nulová a alternativní hypotéza,
2. podle alternativní hypotézy se zvolí použitelný test,
3. hodnoty se upraví podle požadavku prováděného testu,
4. vypočítají se potřebné výběrové charakteristiky souboru

(E - střední hodnota, m; - výběrový centrální moment i-
tého řádu, apod.),

5. vypočítají se pomocné hodnoty a výsledné testové stati-
stiky,

6. zvolí se hladina významnosti 0',

7. vypočte se kritická oblast testu,
8. provede se testování a stanoví se závěry.

Nejprve kjedné z předmětových norem uvádějících testy nor-
mality. Roku 1993 vyšla norma ČSN 730212 [I], ve které
je uveden test normality pomocí výběrového koeficientu šik-
mosti souboru, jehož absolutní hodnota nesmí překročit kri-
tickou hodnotu. Tento test je však sám o sobě nepostačující,
neboť pokud bude hodnota šikmosti rovna nule, nejedná se
jen o normálně rozdělený soubor, ale o všechna symetrická
rozdělení jako je např. rozdělení rovnoměrné. Dále je v této
normě poznamenáno: "Jestliže se podle předchozího před-
poklad normality nezamítl, lze její další vlastnosti ověřit ně-
kterým z testů uvedených v ČSN 01 0225." V této normě [2]
jsou uvedeny testy využívající rozdělení hodnot souboru do
tříd. Jedná se o Kolmogorovo kritérium, Pearsonovo krité-
rium dobré shody (kritérium ,ť), uvedené též v [3,4] a kri-
térium W2; v druhé části je popsán speciální test pro malé roz-
sahy výběru - kritérium W.

Nejznámějším z těchto testů je Pearsonovo kritérium dobré
shody (skupina testů e», které porovnává hodnotu testové
statistiky "chí - kvadrát",

,ť =:t (r; - RY ,
;=1 R;

kde je: r; - četnost v jednotlivých třídách testovaného sou-
boru,

R; - teoretická četnost zvoleného základního souboru
v jednotlivých třídách,

s - počet tříd,
o' - hladina významnosti testu,

s tabelovanou kritickou hodnotou Xa2•

Norma [2] je z roku 1980 a od postupů zde uváděných se
nyní ustupuje - viz [5], neboť seskupování do tříd vede ke
ztrátě informace o daném výběru.
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Nejnovějším materiálem ISO, (říjen 1998), zavedeným
u nás a zabývajícím se problematikou testování normality je
ČSN ISO 5479 [5]. Všechny testy, v této normě zařazené,
jsou přednostně určeny pro úplné údaje, nikoliv pro údaje se-
skupované do tříd. Testů lze použít jak pro měřené údaje, tak
i pro jejich funkce. Protože jsou testy odchýlení od normál-
ního rozdělení značně neefektivní pro malé výběry, omezuje
se tato norma na výběry o rozsahu osm měření a více.
Norma doporučuje, pokud není k dispozici žádná další in-

formace o výběru, sestrojit nejprve na tzv. normálním gra-
fickém pravděpodobnostním papíře graf kumulativní dis-
krétní funkce měřených hodnot Xi oproti grafu hodnot
odpovídajícímu normálnímu rozdělení (skupina testů a».
Tato grafická metoda poskytuje vizuální informaci o typu od-
chýlení od normálního rozdělení a není testem odchýlení
v přísném smyslu.
V normě ČSN ISO 5479 [5] jsou rozlišeny dvě kategorie

testů odchýlení od normálního rozdělení. Testy první kate-
gorie vycházejí z určení hodnot šikmosti a špičatosti souboru
(skupina testů b)) a jejich porovnáním s kritickými hodno-
tami uvedenými v tabulkách. Šikmost a špičatost jsou cha-
rakteristiky tvaru rozdělení pravděpodobnosti a vypočítají se
ze vzorců (2, 3).

Šikmost ..fb~= ~j2'
m3

V'V b m4splcatost 2= -2-'
m2

mj je výběrový centrální moment j-tého řádu

I}',n _)I'm·=- (x-x
J n ;=1 I ,

Xi - x jsou odchylky od aritmetického průměru.

Do této kategorie je možné započítat i tzv. sdružený test.
Testová statistika je tvořena dvojicí hodnot šikmosti a špiča-

tosti, které se vynesou do dvojrozměrného grafu, kde jsou již
předem vykresleny křivky kritických hodnot.
Do druhé kategorie testů, uváděných v této normě, patři

tzv. "omnibus testy". Prvním z nich je Shapiroův-Willkův
test, který je založen na regresním modelu (skupina testů c»

Rozsah
Střední hodnota
Směrodatná odchvlka
Sikmost .
Spíéatost

n·- 15
E ~ -0.057
F 0.782
a ~ -0.424876
e ~ 2.070110

Pearsonúv test. dobré shody:
Hodnota testOV3\."ihO kritéria; 7.7706
Kritická homola : 16.9000

Epssův - Pulleyův omnibus test
Hodnota kritéria testu Epps.Pulley: 0.1376
Kritická hodnota : 0.3660

Jednostranný test šikmosti
Homota kritéria testu šikmosti: 0.4249
Kritická hodnota : 0.8500

Jemostranný test špičatosti
Hodnota kritéria testu špičatosti: 2.0701

Nulová hypotéza se nezamítá. pokud testová statistika překroči kriti\."kou hcdlotu.
Kritická hodnota : I. 7200
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a používá uspořádané údaje. Testovou charakteristikou je
hodnota

kde index k nabývá příslušných hodnot podle toho, zda je
celkový počet n sudý nebo lichý,
ak jsou uvedeny v tabulce,
m2 je druhý centrální moment.

Opět jsou připraveny příslušné tabulky kritických hodnot.
Druhým z "omnibus testů" je Eppsův-Pulleyův test, který

má velkou sílu pro mnoho alternativních hypotéz. Používá
vážený integrál čtverce modulu rozdílu mezi charakteristic-
kou funkcí výběru a charakteristickou funkcí normálního roz-
dělení (skupina testů d». Testovou statistikou je hodnota

TEP= I+~ +~ íIexpJ-(X;-Xk)2} - f2!exp{-(X; -xYl,13 n k=2j=1 12m2 j 4m2 J
(5)

která je opět porovnávána s tabulkovými kritickými hodno-
tami.

V některých praktických případech je nutno testovat od-
chýlení od normálního rozdělení použitím několika nezávis-
lých výběrů. V takovém případě se použije modifikovaný
Shapiroův- Willkův test.

V současné době je prováděno na katedře speciální geo-
dézie FSv ČVUT ověřování vypovídací schopnosti jednotli-
vých testů normality pro různé rozsahy souborů s různými
tv.ary rozdělení pravděpodobnosti. Pro tento účel byl vytvo-
řen program NORMAL TEST 1.0, který obsahuje výpočet
řady testů zde uvedených, dále informace k testům, kritické
hodnoty pro hladiny významnosti lY = 0,05 a lY = O,OJ, vý-
počty charakteristik souboru atd. Pro ukázku je na obr. 1
hlavní ovládací okno programu NORMAL TEST 1.0 s na-
čtenými testovanými hodnotami zkušebního souboru
"ukázka.txt" o rozsahu n = 15.

Po provedení výpočtu (testování normality) se zobrazí vý-
sledný protokol (obr. 2), kde jsou uvedeny výběrové charak-

teristiky souboru, testové statistiky jednotlivých testů a je-
jich kritické hodnoty. U souboru "ukázka.txt" nebyla prová-
děnými testy zamítnuta nulová hypotéza o normalitě souboru
na hladině významnosti 5 %.

S problematikou testování normality souborů se v inženýr-
ské praxi často setkáváme. Proto je vhodné vytvořit si pře-
hled o možnostech jejího řešení. Tento příspěvek vznikl za
účelem seznámení čtenářů s novými, dosud nezavedenými,
testy odchýlení od normálního rozdělení. Pozornost je zde
věnována hlavně testům uvedených v normě ČSN ISO 5479
[5]. Pro úplnost jsou zde vypsány vzorce testových charak-
teristik jednotlivých testů, ale k testování je nutné mít stano-
vené kritické hodnoty a ty jsou k dispozici v citované normě
[5]. V níjsou též uvedeny další poznámky k jednotlivým tes-
tům jako například, kdy je vhodné který test použít, pro jaký
rozsah souboru apod.

[1] ČSN 73 0212-6. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola
Qřesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka. 1993. 15 s.

[2] CSN 01 0225. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým.
1980.40 s.

[3] BŮHM, J.-RADOUCH, Y.-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. 2. vyd. Praha 1990. 418 s.

[4] KUBÁČKOVA, L.-KUBÁČEK, L.-KUKUČA, J.: Pravdepodo-
nosť a štatistika v geodézii a geofyzike. I. vyd. Bratislava 1982.
328 s.

[5] ČSN ISO 5479 (01 0239). Statistická interpretace údajů - Testy
odchýleni od normálního rozdělení. 1998.38 s.

Poznámka: Příspěvek byl vypracován v souvislosti s výzkumným zá-
měrem J 04/98: 21 0000001.

Lektorovala:
Doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc.,

PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Martin Štroner,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Clánek se v první části věnuje principu holografie a stručnému přehledu jejích aplikací z oblasti holografické interferometrie.
V druhé části jsou popisovány dva různé způsoby výpočtu velikosti změny Jázového posunu a vliv těchto postupů na výsledné
hodnoty s využitím teorie vyrovnávacího počtu.

Summary

The paper deals in its first part with principle oj holography and gives a short review oj its application in holographic inter-
Jerometry. In the second part, two different ways oj calculation oj phase shift changes and influence oj such ways to final re-
sults are given using theory oj adjustment.
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V poslední době proniká do měření v geodézii mnoho no-
vých metod z oblasti aplikované fyziky. Lze připomenout
např. již od sedmdesátých let používané dálkoměry, elektro
- optické univerzální teodolity, nyní v mnoha oblastech po-
užívanou technologii Global Positioning System (GPS)
a další. Neustálý rozvoj elektroniky a elektrotechniky a zvy-
šování výkonu běžně dostupných počítačů umožňuje rozší-
ření pole působnosti, zpřesnění a digitalizaci některých již
déle známých metod, mezi které patří i holografická interfe-
rometrie. Tato poskytuje stejnou přesnost měření jako kla-
sická interferometrie, tedy zlomky vlnové délky použitého
světla, která je používána např. ke kalibraci latí pro přesnou
nivelaci. Dovoluje ale také provádět interferometrii prosto-
rových útvarů, dovolující stanovit rozdíly tvarů složitých troj-
rozměrných těles. Není zde také omezení na velmi lesklé po-
vrchy, zkoumané plochy mohou světlo difúzně odrážet. Je
také možné zkoumané povrchy těles zaznamenat na holo-
gram a později či na jiném místě interferometricky studovat
jejich odlišnosti, eventuelně tímto způsobem studovat změny
jednoho tělesa v čase nebo vztahy předlohy a kopie apod.
Velkým omezením této metody byla její doposud laboratorní
povaha a také používané záznamové médium, totiž fotogra-
fické desky exponované bez fotokomory (tedy práce v za-
temnění). Je také třeba konstatovat vysoké nároky na foto-
grafický materiál a relativní zdlouhavost a obtížnost
vyhodnocování výsledků vzhledem k vyvolávacímu procesu
a analogové povaze materiálů. S příchodem diodových la-
serů jako zdrojů koherentního elektromagnetického záření
a snímačů CCD (Charge Coupled Device), ať už řádkových
nebo maticových, se otevírá široké pole působnosti pro tuto
metodu v různých oborech a také v geodézii. Je třeba po-
znamenat, že výzkum použitelnosti holografie v geodézii byl
uskutečněn již v sedmdesátých letech, ale vzhledem k ana-
logové povaze snímání a vyhodnocení nebyly nalezeny apli-
kace.
V rámci své disertační práce na katedře speciální geodé-

zie fakulty stavební ČVUT se zabývám problematikou holo-
grafické interferometrie ajejími aplikacemi v geodézii. Přís-
pěvekje věnován objasnění principu holografie, holografické
interferometrie a hlavně metodě digitálního záznamu a vy-
hodnocení hologramu spolu s rozborem přesnosti.

2. Princip holografie

Základ holografie lze snadno ukázat na schématu Denisju-
kovy objemové holografie (1962), obr. 1, blíže viz [2].
Koherentní světlo soustředěné optickým kondenzorem

prochází clonkou s velmi malým kruhovým otvorem, dále
prochází fotografickou deskou a dopadá na odrazný předmět.
Zde je odraženo s polohově různě modifikovanou fází vlnění
(závisí na tvaru předmětu) a opět dopadá na fotografickou
desku. Vlnění putující mezi clonou S a rellexním předmětem
R se nazývá referenční vlna nebo také koherentní pozadí. Mo-
difikovaná vlna od předmětu R k záznamovému médiu je vlna
předmětová. Vzhledem k tomu, že předmětová a referenční
vlna pocházejí z jednoho zdroje a splňují i ostatní podmínky
koherence, dochází ke vzniku interferenčních stojatých vln.
Intenzita dopadajícího záření se zaznamená na fotografickou
desku. Záznam prostřednictvím intenzity obsahuje informaci
o fázi předmětového záření, jejíž hodnota se mění v závis-
losti na odrazném předmětu. Vyvoláním fotografické desky
se získá hologram. Jestliže se nyní předmět odstraní a hol0-
gram umístí na původní místo, po osvětlení původním zdro-
jem vznikne ohybem světla na struktuře hologramu obraz

~I S - dírková clona
_ . _ . . _ . _ . F - fotografická deska

R - retlexní předmět

/

předmětu ve stejném místě, jako byl snímaný předmět. Toto
se nazývá rekonstrukce vlnoplochy.
Holografie nenašla v době svého objevení (Denis Gabor,

1948) až do aplikace laseru praktické uplatnění. Renesance
nastala právě použitím laseru, který je intenzivním a přitom
vysoce koherentním zdrojem elektromagnetického záření.
Na obr. 2 a) je ukázáno uspořádání pro holografování od-
razných předmětů (E. N. Leith, J. Upatnieks, 1962, blíže [I]
a [2]), kde je použito dělení vlnoplochy a v části b) téhož ob-
rázku příklad uspořádání za použití dělení amplitudy. Toto
uspořádání se používá i v současných aplikacích.
I když zde referenční a předmětová vlna nemají opačný

směr, vzniká interferenční pole skládáním referenční vlny od-
ražené zrcadlem M a předmětové vlny difúzně odražené od
trojrozměrného objektu R. Při osvětlení vyvolané fotogra-
fické desky vložené do původního místa vznikne obraz před-
mětu, tentokrát plně trojrozměrný.
Základem holografie je tedy záznam interferenčního pole

na fotografickou desku či jiné médium, kde toto pole vznikne
skládáním vlnění modifikovaného odrazem od předmětu
nebo jeho průchodem (předmětová vlna) a vlněním kohe-
rentního pozadí, čímž se uchovává informace o fázi před-
mětové vlny.

3. Holografická interferometrie

Holografické zobrazení se uskutečňuje koherentním světlem,
které je schopno dále interferovat a tedy rekonstruovaná vl-
noplocha může dále interferovat s jinou koherentní vlnou,
případně i s jinou rekonstruovanou vlnoplochou. Přitom se
vytvářejí interferenční útvary (plochy, proužky apod.). Jest-
liže se obě interferující vlnoplochy navzájem mnoho neliší,
jsou interferenční útvary od sebe makroskopicky vzdáleny
a vzniká tak interferenční obrazec, který je možno analyzo-
vat a určit rozdíly v tvaru obou vlnoploch. Protože vlnová
délka světla je velmi malá (pro často používaný zdroj záření
červený laser je A = 630 nm), je možno jako u klasické in-
terferometrie měřit nepatrné změny s přesností zlomků vl-
nové délky. Je možné také stanovovat rozdíly tvarů trojroz-
měrných těles a není zde omezení na velmi lesklé povrchy,
postačuje difúzní odraz. Dále budou krátce popsány některé
klasické metody holografické interferometrie, ze kterých se
vychází v současných aplikacích.

Tato metoda spočívá v interferenci vlny rekonstruované z ho-
logramu s vlnou, která se odráží od předmětu. Předmět se
nejprve zholografuje ve vybraném uspořádání, vhodném
vzhledem k povaze zkoumaného jevu. Vyvolaný hologram
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se umístí přesně do původního místa. S nezměnným holo-
grafickým uspořádáním se osvětlí předmět a referenční vI-
nou i hologram. Referenční vlna má funkci rekonstrukční
a rekonstruuje obraz předmětu v původní poloze a velikosti.
Kromě toho osvětlený předmět odráží vlnu do směru hol0-
gramu stejně jako v původním procesu holografování. Re-
konstruovaná vlnoplocha z hologramu interferuje s předmě-
tovou vlnou. Jestliže se tedy mírně změní poloha nebo tvar
předmětu, vytvoří se interferenční proužky, které se mění
v reálném čase s posunutím či deformací předmětu, často je
výsledek nazýván živé proužky.

Tato metoda je vhodná nejen pro odrazné předměty, lze ji
p<;lUžíti pro propustné fázové objekty, u nichž se mění index
lomu v závislosti na prostorových souřadnicích a čase.

V předchozím odstavci byla interferometricky porovnávána
vlnoplocha pocházející od reálného předmětu s vlnoplochou
rekonstruovanou z hologramu. Lze také studovat výsledek
interference dvou rekonstruovaných vln, z nichž každá po-
chází od jednoho hologramu. První možností je postupné
zholografování dvou stavů na jedno záznamové prostředí,
čímž se získá dvojnásobný hologram. Po prosvícení rekon-
strukční vlnou vzniknou současně oba obrazy s navzájem ko-
herentními vlnami. Pokud se výsledné obrazy mnoho neliší
co do tvaru i polohy, výsledkem je makroskopický interfe-
renční obrazec udávající velikost změn. Tento případ se na-
zývá metoda dvojího osvitu.

Dva hologramy mohou být také zaznamenány na dvě zá-
znamová média, ale při rekonstrukci je třeba oba hologramy
na sebe těsně přiložit, aby se obrazy maximálně ztotožnily.

Hologramy s dvojím osvitem se dobře uplatňují při studiu
dynamických jevů. Při použití laseru se dvěma rychlými
pulsy jako zdroje záření lze zaznamenat diferenční obrazec
mezi stavem v čase t a velmi blízkým časem t + Llt.

V předchozích odstavcích se předpokládaly pouze dva staci-
onární, nepatrně změněné stavy předmětů. Jestliže by se po-
čet osvitů rozšířil na diskrétní řadu, výsledek by byl moaré
obrazec mnohonásobného interferenčního pole. Tento pří-
stup lze extrapolovat na kontinuální osvit nepřetržitě se mě-
nící scény, což je základem holografického zkoumání pohy-
bujících se předmětů. Jestliže se všechny body předmětu
pohybují stejnou rychlostí, bude intenzita obrazové vlny zá-
viset na celkové dráze vykonané předmětem. Jestliže se však
různé body předmětu budou pohybovat odlišnou rychlostí,

objeví se interferenční proužky. Při harmonickém kmitání,
kdy různé body předmětu mají různou amplitudu, vznikají
interferenční obrazce umožňující určení uzlových bodů
a míst o stejné amplitudě.

Holografickou topografii lze použít k vytváření vrstevnic na
předmětech s rovnoměrně odrážejícím povrchem, které mají
malou členitost a vrstevnice usnadňují jeho pozorování. Mo-
hou vznikat jako zviditelnění rovinných nebo jiných řezů pro-
cházejících předmětem kolmo nebo rovnoběžně se směrem
pozorování. Řezy se realizují interferenčním polem, které se
při rekonstrukci promítá na obraz. Jedna z možností je dvojí
osvit, kde se mírně liší vlnové délky, další potom mírná úh-
lová odchylka osvětlovací vlny při druhém osvitu.

Mezi další metody patří tzv. "střižená" holografická inter-
ferometrie (shearing interferometry). Spočívá v tom, že spolu
navzájem interferují dvě vlny téhož obrazu. K realizaci se
používá metoda dvojího osvitu, při druhém osvitu se např.
mírně změní úhel mezi referenční a obrazovou vlnou, posune
hologram v příčném či podélném směru apod.

Vícesvazková holografická interferometrie používá při sní-
mání hologramu dvě referenční vlny, které svírají opačný
nebo dvojnásobný úhel s předmětovou vlnou a tedy při re-
konstrukci dostaneme současně rekonstruovaný předmět
i jednu z referenčních vln. Vzhledem k rekonstrukčním úh-
lům se obě vlny překrývají a vzniká interferenční obrazec.

Stroboskopická metoda se používá především při studiu
kmitů. Jde vlastně o interferenci prvního řádu mezi kmito-
vými stavy, které se přerušovaně osvětlují. Přerušované
osvětlení se snadno realizuje přerušováním laserového pa-
prsku rotujícím kotoučem s otvory.

4. Moderní metody záznamu a vyhodnocení

Záznam hologramu nebo přímo interferogramu lze provést
na mnoho různých médií, která lze označit jako analogová.
Jsou to například fotografické desky, které byly nejvíce
používány, ale také dichromovaná želatina, magnetická
vrstva či nelineární krystal nebo termoplastický materiál
(blíže viz [2]). Rozvoj techniky v současné době umožňuje
využít pro záznam digitální kamery na bázi maticových sní-
mačů CCD s následným propojením přímo s počítačem,
který provádí registraci a podle softwarového vybavení také
vyhodnocení. Analogové záznamy lze převést do digitální
podoby scanováním a provést počítačové vyhodnocení.
Z hlediska dnešního vývoje techniky je ovšem nejperspek-
tivnější plně digitální způsob, jedna z možností bude dále
ukázána ([3]).

Na obr. 3 je uvedeno schéma uspořádání, které může být
pro tento účel použito. Ze zdroje elektromagnetického záření
L vychází svazek monochromatického světla, které je polo-
propustným zrcadlem Zl rozděleno na dvě části [podobný pří-
pad na obr. 2 b)]. Referenční svazek projde zrcadlem ZJ,
odrazí se od zrcadla PZ (zrcadlo posuvné pomocí piezoele-
mentu) a po průchodu zrcadlem Z2 dopadá na snímač CCD.
Předmětový svazek se odrazí od polopropustného zrcadla Zl'
od zrcadla Z3 a dopadá na předmět, kterým je modifikován.
Po odrazu od předmětu P se odráží od zrcadel Z4 a Z2 a do-
padá na snímač CCD. Od zrcadla Z2 k snímači vytváří před-
mětová a referenční vlna interferenční pole, které umožňuje
získat hodnotu fáze.

Výsledná intenzita snímaná jedním prvkem maticového
snímače CCD je dána skládáním pole předmětového a refe-
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Počet měření n Posuny ()j / rad tp; (<p)
3 7t/ 4~37t / 4; 5 7t /4 (13-12)/( 11-12)
4 -7t / 2~O~7t/ 2, 7t (12-14)/( 13-11)
5 -7t ~-7t/ 2~O~7t / 2, 7t 2 (h-14)/(2h-11-15)
7 -37t / 2~-7t~-7t/ 2~O~7t / 2~7t~~37t / 2 (7(13-15)-(11-h))/(814-4(h+16))

kde je: I - měřená intenzita,
10 - intenzita předmětového pole,
IR - intenzita referenčního pole,
'P - fázový posun.

V případě jednoho měření je zde potom k řešení jedna rov-
nice o třech neznámých, protože je známa pouze hodnota mě-
řené intenzity I dopadající na snímač. Problém lze řešit tak,
že neznámou hodnotu fázového posunu lze změnit o známou
hodnotu o (v popsaném uspořádání realizováno změnou po-
lohy zrcadla PZ pomocí piezoelementu), rovnice má tak ná-
sledující tvar:

Měřená intenzita I se tímto krokem změní, ale počet ne-
známých se nezvýší a přidáním dalšího měření s o různým
od předchozích se získá třetí rovnice mající opět stejné ne-
známé.
Je vhodné pro tři měření volit o, = 7T 14, O2= 37T 14, 03 =

= 57T/4, v rovnicích potom dojde ke zjednodušení. Řešením
soustavy tří rovnic o třech neznámých lze odvodit výsledný
vzorec pro výpočet fázového posunu 'P:

() h -12
tg 'P = -1-1-'

1 - 2

kde I; (i = 1,2,3) jsou měřené intenzity elektromagnetického
záření za podmínky aplikace příslušných posunů o;.
Jestliže se nyní změní poloha nebo tvar předmětu, lze tuto

změnu vyjádřit zavedením neznámé f do rovnice (2). f je
změna fázového posunu mezi měřeným prvním stavem cha-
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rakterizovaným rovnicí (2) a druhým stavem charakterizo-
vaným rovnicí (4).

Čárkou jsou značeny hodnoty příslušející druhému stavu
předmětu. Za podmínky použití stejných konstant o; při mě-
ření lze velikost členů 'P +fz rovnice (4) vypočítat podle rov-
nice (5), která je analogická (3).

( j) 1'3-1'2
tg 'P + = I' - 1/'1- 2

Hodnotu hledaného fázového posunuf lze potom vypočí-
tat takto:

l' 3 - l' 2 13 - 12

t (j) tg( 'P + j) - tg( 'P) = _1_' 1_-_1_/2__ 1_1-_12_

g = 1 + tg( 'P+ j) tg( 'P) 1 1'3 - l' 2 13 -12'

+ l' 1 - l' 2 I, - 12

Postup měření by tedy vypadal následovně. Nejprve se
provedou tři měření v prvním stavu, po změně způsobené na-
příklad zatížením předmětu tři měření v druhém stavu. Po-
mocí rovnice (6) je možno vypočítat velikost změny fázo-
vého posunu mezi prvním a druhým stavem.
Ze vzorce (2) vyplývá, že minimální počet měření

v jedné etapě (stavu) jsou tři. Lze samozřejmě počet mě-
ření zvětšit. Výpočet fázového posunu lze potom uskuteč-
nit buď pomocí vzorců odvozených například v [3] nebo
[4], nebo pomocí vyrovnání metodou nejmenších čtverců
(MNČ). Pro čtyři, pět a sedm měření v jedné etapě (stavu)
zde budou uvedeny příslušné posuny o; a vzorce pro vý-
počet hodnoty 'P v první etapě (tab. 1). Vzorce pro výpo-
čet členů 'P + f v druhé etapě se liší pouze tím, že měřené
intenzity jsou z druhého stavu.
Je zde vhodné upřesnit, že posun o; je uváděn v radiánech.

Pro aplikaci je potom skutečná velikost změny délky dráhy
paprsku dána jednoznačně uvedeným posunem a vlnovou
délkou použitého elektromagnetického záření.

5. Rozbor přesnosti výpočtu fázových posunů

Tato kapitola se bude zabývat apriorním chybovým rozbo-
rem vzorců uvedených v předchozí kapitole a také přesnosti
výpočtu změny fázového posunu f vyrovnáním MNČ. Úče-
lem je stanovit výslednou přesnost, vhodný počet měření
vzhledem k přírůstku přesnosti a také porovnání přesnosti
výpočtu s vyrovnáním a bez vyrovnání.

Podkladem pro stanovení přesnosti vypočtené hodnoty !jsou
pro tento odstavec vzorce uvedené v tab. 1. Pro názornost
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Obr. 4 Prostorové zobrazení matice směrodatných
odchylek - 3 měření

bude postup předveden a vysvětlen na nejjednodušším pří-
padu tří měření pro každou etapu.
Hodnotafmůže podle vztahu (6) nabývat hodnot v inter-

valu (-90°, +90°). Pří takovémto rozboru přesnosti je třeba
uvážit všechny možnosti a charakterizovat chyby funce (6)
v celém jejím průběhu. Nelze předpokládat, že by naměřená
data byla rozložena rovnoměrně a s dostatečnou hustotou po
daném intervalu a bylo tedy nutné v tomto případě měřené
hodnoty simulovat pomocí rovnice (7).

. Jako proměnné jsou v simulační funkci označeny hodnoty
<p, 8,f Hodnoty fbyly voleny v intervalu od -87,5° do 87,5°
s krokem 5°, hodnota 8 byla dosazována ve shodě s tab. 1.
Hodnotaj má sice vliv na simulovanou hodnotu měřené in-
tenzity, ale nikoli na vypočtenou hodnotuf Pro výpočet byla
zvolena malá, nenulová hodnota. Volba konstant 10 a IR také
neovlivní výsledné hodnoty, bylo třebaje zvolit pouze s ohle-
dem na numerickou stabilitu výpočtu.
Dále bylo pro výpočet přesnosti nutné odhadnout velikosti

směrodatných odchylek měřených intenzit. Pro tento účel
byla zvolena pro všechna měření vždy v jednom výpočtu
stejná relativní chyba, tedy o velikosti ml % z měřené hod-
noty. Výpočet byl proveden pro možnosti mezi 5 % a 60 %
s krokem 5 %. Směrodatnou odchylku vypočtené hodnoty
f lze za těchto podmínek získat pomocí zákona hromadění
směrodatných odchylek (předpokládá se vzájemná nezávis-
lostjednotlivých měření intenzit). Výsledkem je obecná rov-
nice pro případ tří měření v jedné etapě (9).

-2 (df )2 (df )2 (df )2
tJf = """df: I) ml + dI2 12ml + dI3 13 ml +

( df I' )2 (df I' )2 (df I' )2+ ar; I ml + dli 2 ml + {[f';, 3 ml .

Vzhledem ke zvolenému počtu variant výsledků f a také
relativních chyb ml je výsledkem pro tento případ matice
36X 12 prvků, která popisuje přesnost funce v závislosti na
přesnosti měřených intenzit IJ, 12,13, I'J, I'2, I'3' Výsledek je
možné zobrazit ve formě prostorového grafu (obr. 4) nebo
vrstevnic (obr. 5), ale ani tato názorná vyjádření necharakte-
rizují vypočtená data přístupným způsobem. K hodnocení

přesnosti je možné si zvolit různé charakteristiky, např. prů-
měrnou přesnost. Zde bude použita j ako kritérium maximální
směrodatná odchylka pro každou z dvanácti úrovní přesnosti
mJ, protože je vhodné počítat vždy s nejhorší eventualitou.
Tímto postupem se počet výsledných směrodatných odchy-
lek zredukoval na 12 (jedna pro každé ml) a lze je názorně
zobrazit v grafu.
Na obr. 4 jsou na ose Z vyneseny velikosti výsledné ur ve

stupních v závislosti na velikosti f (velikost označena pořa-
dovým číslem O... 35, kde Oodpovídá hodnotěf = -87,SO, 35
pak f = 87,5°) a na velikosti relativní směrodatné odchylky
měřených intenzit ml (na příslušné ose je uvedeno opět po-
řadové číslo, Oodpovídá ml=5%, hodnota II pak ml=60° %).
V obr. 5 jsou již na osách vyneseny přímo hodnoty f a mJ,
vrstevnice zobrazují průběh velikosti uf ve stupních v závis-
losti právě nafa ml'

Postup při výpočtu přesnosti hodnoty f při 4, 5 a 7 měře-
ních v jedné straně je principielně naprosto stejný a nebude
zde popisován. Výsledkem rozborů výpočtů bez vyrovnání
je graf na obr. 6, který ukazuje závislost maximální směro-
datné odchylky na počtu a poměrné přesnosti naměřených
hodnot. Je zde zřejmá lineární závislost velikosti ur na veli-
kosti relativní chyby ml měřených intenzit.
Z grafů na obr. 6 je vidět, že nárůst přesnosti je největší

při přechodu ze tří na čtyři měření jedné etapy, při přechodu
na páté měření se maximální směrodatná odchylka nezmění.
K dalšímu mírnému nárůstu přesnosti dochází při použití se-
dmi měření. Pro ilustraci hodnoty maximálních směrodat-
ných odchylek pro ml = 10 %. Pro 3 měření Ur = 11,0°, pro
4 uf= 6,7°, pro 5 uf= 6,7°, pro 7 uf= 6,2°. Je tedy zřejmé,
že pokud to nevyžaduje nějaký zvláštní účel, je vhodné pou-
žít právě čtyři měření v každé etapě.
K obr. 6 je třeba dodat, že téměř splývají grafy pro 4. a 5.

měření a složené značky (+ a X) na bodech vytvářejí hvěz-
dičku (*).

Tento způsob výpočtů je založen na vyrovnání MNČ. Způ-
sob výpočtu bude také tentokrát ukázán na nejjednodušší va-
riantě, tedy na třech měřeních pro každou etapu. Z hlediska
výsledku je sice zbytečné tuto variantu počítat pomocí MNČ,
ale poslouží k demonstraci metodiky výpočtu a také ke kon-
trole správnosti postupu, protože v této variantě musí být vý-
sledky získané pomocí zákona hromadění směrodatných od-
chylek ze vzorců a získané z vyrovnání MNČ stejné.

11-
- 35€'
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Obr. 5 Vrstevnicové zobrazení matice směrodatných
odchylek - 3 měření

1999/219



Geodetický a kartografický obzor
220 ročník 45/87,1999, číslo 9

Výpočet vyrovnáním zprostředkujících za použití dat na-
simulovaných již pro předchozí výpočty je možné provést
následujícím způsobem. Zápis se zjednoduší, jestliže se de-
finuje proměnná Yo, respektive YR, která vznikne jako od-
mocnina z intenzity 10, respektive IR' Jedná se o hodnoty, které
se až na multiplikativní konstantu shodují s amplitudami pří-
slušných vlnění.
Linearizovaná rovnice oprav pro i-tou měřenou intenzitu

- první stav:

li = f20,0 + f2R•O + 2 Yo.oYR.Ocos(S+ CPo)-Ii, (10)

Yo = .JTr" YR = ~.

Hodnoty pro výpočet členu I s posledním indexem O (Yo.o,
YR,IJ, CPoa v dalším textu také fo) značí přibližné hodnoty ne-
známých, Index i označuje, že v různých rovnicích oprav je
různé Si a různé měřené hodnoty li' Pro vysvětlovaný případ
i nabývá hodnot i = 1.. .3. Nevyčíslené členy v rovnici oprav
a(i), b(i), d(i) jsou příslušné derivace funce neznámých, která
je ekvivalentní s (2):

a(i) = 2 Yo.o+ 2 YR•O cos(CPo+ Si)'
b(i) = 2 YO,R+ 2 Yo.ocos(CPo+ Si)'
d(i) = - 2 YO•R Yo.o sin(cpo+ S;).

VII,i= az (i) dY'o + bz (i) dY'R + Cz (i) df + dz (i) dcp+ l'i,
l'i = Yb.o + Y~,o + 2 Y~,o Y~,o cos(S + CPo)-l'i' (12)

Čárkované hodnoty přísluší hodnotám druhé etapy. Tvar
členů a/i) až dz(i):

a/i) = 2 Y~.o + 2 Y~,o cos(CPo+ Si + fo),
bz(i) = 2 Y~,o + 2 Y~.o cos(CPo+ Si + fo), (13)
cli) = - 2 Y~,o Y~.o sin(cpo+ Si + fo),
dli) = - 2 Y~,o Y~,o sin(cpo+ Si + fo).
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Obr. 7 Prostorové zobrazení směrodatných odchylek
Z MNe - 4 měření

Pro výpočet směrodatných odchylek není třeba vyčíslovat
hodnoty absolutních členů I, postačí vypočítat matici plánu
experimentu A a matici vah P. Matice A je sestavena pro
vektor neznámých dxT = (dYo, dYR, dY~, dY~, dI, dcp),

a(l) b(l) O O O d(l)
a(2) b(2) O O O d(2)
a(3) b(3) O O O d(3)
O O all) bzCI) clI) dlI)
O O al2) bz(2) cz(2) dz(2)
O O az(3) bzC3) cz(3) dz(3)

Matice vah P je v případě nezávislých měření diagonální.
Váhu jednoho měření potom lze vyčíslit:

Matice P je potom dána P = diag(p], P2, P3, p;, p;, P ;).
Kovariační matice se potom získá podle vzorce (blíže viz
[6]):

o 0.05 0.1 0,15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0,5 0.55 0.6 0.65

m~
Relativnívelikost ~ m&ú

Obr. 6 Grafy maximálních směrodatných odchylek
v jednotlivých úrovních přesnosti

Výsledná matice má rozměr 6X 6
prvků, prvek As,s je variance hod-
noty I, tedy vzhledem k volbě vah
čtverec směrodatné odchylky Uf

Tento výpočet byl proveden pro
všech 36X 12 možností (36 variant
výsledné hodnoty f, 12 úrovní přes-
ností ml)' Získané charakteristiky
přesnosti se od výsledků získaných
bez použití MNČ lišily maximálně
v hodnotách 10-10 rad, což je jistou
kontrolou správnosti výpočtu.
Metodicky stejně byly vypo-

čteny 4, 5 a 7 měření v jedné etapě.
Výstupem je opět graf zobrazující
maximální směrodatné odchylky
pro jednotlivé úrovně ml (obr. 7).
Stejně jako v odstavci 5.1 je i zde
zřejmý lineární přírůstek velikosti
maximální směrodatné odchylky
na přírůstku relativní přesnosti. Pro
ilustraci tvaru závislosti u/nafa ml
je na obr. 7 uveden prostorový graf
pro čtyři měření, výpočet s vyrov-
náním.
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5.3 Porovnání
výsledků

Pro vyhodnocení výsledků roz-
boru přesnosti lze použít již
uvedené grafy maximálních
směrodatných odchylek (obr. 6
a obr. 8). Je zde zřejmé, že jak
u výpočtu změny fázového po-
sunuJ pomocí vzorců, tak u vy-
rovnání nemá smysl používat 5
měření v jedné etapě, k největ-
šímu nárůstu přesnosti dojde při
přechodu ze tří na čtyři měření.
Vzhledem k lineárnímu prů-
běhu závislo~ti maximální (Tfna
ml lze pro vybranou úroveň
přesnosti ml (zde 10 %) zobra-
zit závislost maximální (Tf na
počtu měření v jedné etapě a na
způsobu výpočtu (obr. 9).
Z hlediska ekonomiky mě-

ření a dosažené přesnosti je tedy
nejvhodnější používat 4 měření
v jedné etapě a přesnost vý-
sledků lze podle teorie vyrov-
návacího počtu zlepšit zavede-
ním mírně složitějšího výpočtu.
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6. Závěr

Holografie a její aplikace holografická interferometrie mají
v digitální podobě v dnešní době již nenahraditelné aplikace
v oblasti nedestruktivního zkoumání výrobních a konstrukč-
ních vad součástek (letecký průmysl atp.). V současnosti pro-
bíhá na Fakultě stavební ČVUT výzkum v této oblasti a je
studováno i využití v geodezii, hlavně v oblasti měření po-
sunů a přetvoření stavebních objektů.

Pozn.: Článek byl vypracován v rámci studijní etapy grantového pro-
jektu 103/99/0021 GAČR.

[I] COLLlER, R. J.-BRUCKHARDT, CH. B.-LlN, H. L.: Optical
Holography. I-st ed. New York and London, Academic Press
1971.

Obr. 9 Závislost maximální (Tf na počtu měření a způsobu
výpočtu

Obr. 8 Grafy maximálních (Tf v jednotlivých úrovních
přesnosti - MNe

[2] MILLER, M.: Holografie. I. vyd. Praha, SNTL 1974.
[3] MIKŠ, A.: Vyhodnocování statických deformací pomocí elek-

trooptické holografie. Stavební obzor, 4, 1995, č. 2, s. 60.
[4] MIKŠ, A.: Algoritmy pro vyhodnocování interferenčního pole

indukovaného statickou deformací. Stavební obzor, 6, 1997, č.
2, s. 91.

[5] VEJBOR, P.-HAVRÁNEK, V.-WAGNER, J.: Návrh funkčního
vzorku CCD holografického interferometru. Jemná mechanika
a optika, 41, 1996, č. 4, s. 104.

[6] B0HM, J.-RADOUCH, V.-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. 2. vyd. Praha, Geodetický a kartografický
podnik 1990.

Do redakce došlo: 21. 4. 1999

Lektoroval:
Doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc.,

Ústav geodezie FAST VUT,
Brno

KocAB, M.-PRAŽAK, 1.: Nové programové prostředky
VÚGTK pro přepracování katastrálních map do digi-
tální formy
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TERMINOLOGIE A SYMBOLIKA
V GEODEZII A KARTOGRAFII

Termín "Sudety, sudetský" nejen
v české kartografii

Starobylé geografické jméno Sudety bylo spolu s mnoha jinými po-
jmy v průběhu posledních padesáti let politicky zdiskreditováno. Při-
tom málokdo z českých občanů se dokáže orientovat ve významech
tohoto jména. Napsal-Ii jsem "ve významech", učinil jsem to zá-
měrně: Ještě si ukážeme, kolik prostorových entit proskribované
slovo Sudety v průběhu času označovalo. Otázkou do budoucna zů-
stává, zbaví-Ii se Sudety ve smyslu pojmenování geografické jed-
notky svého nynějšího pejorativního politického kontextu či nikoli.
Domnívám se, že to není pouze akademický problém; praktické po-
tíže vznikají především při překladu, respektive převodu tohoto
jména z německých nebo polských textů do češtiny. Snaha o vytla-
čení tohoto slova z českého geografického názvosloví byla nesmy-
slná a zřejmě neúspěšná, o čemž svědčí i jeho běžné užívání v ho-
vorové češtině ve významu "české pohraničí", konkrétněji "české
pohraničí odstoupené v roce 1938 Německu", případně ve spojení
"sudetský Němec", "sudetoněmecký" apod. Nově se, především
v odborné literatuře a publicístice, vyskytuje i spojení "sudetský
Čech".

Jméno Sudety se poprvé objevuje v Ptolemaiově Geografii
v 2. stol. n. I. v podobě soídeta [Soídeta]. Původ jména je nejasný.
Mohlo by znamenat germánské výrazy Sudode (tj. siidliche Gebirg-
sode = jižní horská pustina) nebo Suditha. Spíše je ale jeho původ
ještě starší a museli bychom ho hledat u starých Keltů.') V novověku
se potom s používáním jména Sudety setkáváme od 16. století, nej-
prve pro dnešní Krušné hory. Později došlo k posunu a od konce
19. století je území Sudet nejčastěji vymezováno Lužíckými horami
na severozápadě a Moravskou bránou na jihovýchodě. Pro spojení

') Srv. J. 1. Egli, Nomina geographíca. 2. vyd. Leipzig 1893, str. 886,
heslo "Sudeten".

sudetský Němec, sudetoněmecký nacházíme doklady až ve 20. sto-
letí. Ve 20. století také získal kromě čistě geografického chápání po-
jem Sudety význam politicko-geografické jednotky ve výše zmíně-
ném pojetí českého pohraničí osídleného do konce 2. světové války
většinou německým etnikem.

Slova Sudety, sudetský je proto možné v češtině používat v ně-
kolika významech. V užším smyslu jsou jimi označovány horské
celky severovýchodních Čech, severní Moravy a Slezska - velmi
obecně řečeno jde o hromadné pojmenování pohraničních horstev
mezí Labem a Moravskou bránou. Ve starší literatuře a některých
slovnících je vztahován pojem Sudety také na Krušné hory potažmo
celou Českou vysočinu. Sudety jsou tedy v šírším smyslu nahlíženy
jako ucelený horský systém vymezený na jihu proti Alpám a na vý-
chodě proti Karpatům. Sudetští Němci jsou potom historicky oby-
vatelé tohoto prostoru hovořící německy, na odlišení od říšských
Němců, respektive ostatních Němců bývalé habsburské monarchie
(alpských, karpatských, sedmihradských, banátských aj.). Samotní
tzv. sudetští Němci ovšem nebyli a nejsou dodnes jednotni v použí-
vání této terminologíe. Především bývalí němečtí obyvatelé Prahy,
jižních Čech a jižní Moravy se za sudetské Němce často nepovažo-
vali.2)

Tím se dostávám ke genezi pojetí Sudet jako politicko-geogra-
fické jednotky. Rozhodujícím impulsem byl vznik Československé
republiky v roce 1918 jako mnohonárodnostního státu, jehož jazy-
kově němečtí občané v pohraničí se od počátku snažili o vlastní se-
beurčení. Jednou ze čtyř jimi utvořených provincíí tzv. Německého
Rakouska (Deutsch-Osterreich) se staly i Sudety (Sudetenland)
s hlavním městem Opavou.3) Poprvé tak byla vytvořena politická
jednotka pojmenována podle horského systému Sudet. Zahrnovala
území severní Moravy, severozápadní část českého Slezska a seve-
rovýchodní část Čech. I když československá vláda čtyři zmiňované
pohraniční provincie neuznala, vojensky obsadila a na mírové kon-
ferenci v Paříži svůj postup obhájila, úsilí československých Němců
po sebeurčení tímto postupem nezastavila. Ve 30. letech německých
sebeurčovacích snah využila pronacistická Sudetoněmecká vlaste-
necká fronta, později přejmenovaná na Sudetoněmeckou stranu. vý-

2) Sebeidentifikace Němců žijících v minulosti na území dnešní
České republiky byla vždy problematická. V meziválečné době
označení sudetský Němec, český Němec, rakouský Němec (Ra-
kušan) pro etnicky německé občany ČSR často splývala.

3) Ostatní provincie se nazývaly Deutsch-Bohmen, Bohmerwaldgau
a Deutsch-Siidmahren.

--19-----.
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Pří!. I CSR - fysická mapa. Lesnický a myslivecký atlas. Praha, Ústřední správa geodézie a kartografie.
[Mapová část, s. 1-2. Výřez.] 1955.
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SOUSTAVY SYSTEMS PODSOUSTAVY SUB·SYSTEMS

I SUMAVSKA SOUSTAVA
A Ceskoleska hornatina
B Sumavsb. hornatioa

A l';tlP.d~s)l; pahnrlcalona

II CESKOMORAVSKA SOUSTAVA
B Jihočeske ponve
C (;fIt!tkomoravska vrchovlna
D Brněnska vrchoYlOa

A l\Ninohorske hornatiny a ,;"chovlny
III KRUSNOHORSKÁ SOUSTAVA B ~kruAnohorské ponve

C Podkruinohorské vulkanlcke v1choviny

A Zapadni Sudety

IV SUDETSKÁ SOUSTAVA
B Stledni Sudety
C Vychodni Sudety
D Sudetské podhů;1

V POBEROUNSKA SOUSTAVA
A Brdska pod soustava
B Plzeňska pahorkatlna

VI CESKA TABULE I
A Pahoril.allny Ceske tabule
B Polabske labule

VII STREDOPOlSKE NillNY A Slezska niti"a

VIII VNÉKARPATSKÉ SNilENINY A Západni Vnékarpatske sniženlOY
B Sevemi Vnéka,patské snilentny

A Jihomoravske Karpaly
B Slředomoravs"e Karpaly

IX VNÉJSI ZAPADNI KARPATY
C Podhúň Zapadnich Beskyd
D Zapadni Beskydy
E Moravsko-slovenske Karpaly
F Slovenské Beskydy

X VNITROKARPATSKÉ SNilENINY A VKfeňska pánev

Pří!. 2 Regionální členění reliéfu ČSR. FyzickojJeografická regio-
nalizace ČSR. Brno, Geografický ústav CSAV 1971.
1:500000 [Výřez, Zmenšeno.]

voj nezadržitelně směřoval k známé mnichovské konferenci čtyř ev-
ropských velmocí. Přijetím jejich dohody vládou ČSR bylo počát-
kem října 1938 Německu odstoupeno československé pohraničí, pro
které se v té době již běžně používalo označení Sudety. Zmatky
s tímto pojmem ale neskončily. Německá vláda utvořila na nově zís-
kaném území tzv. říšskou župu Sudetenland s hlavním městem Li-
bercem, která ale nezahrnula veškeré Československem odstoupené
území, ale jen jeho větší severní část vymezenou zhruba
linií Tachov-Cheb-Litoměřice-Trutnov-Šumperk-opava.4) Jiho-
českou a jihomoravskou část českého pohraničí Němci připojili
přímo k Bavorsku a rakouským župám Oberdonau a Niederdonau.
Po rozbití ČSR v dubnu 1939 se oficiálně sudetskými Němci a tím
občany Říše stali i etnicky němečtí obyvatelé Protektorátu Čechy
a Morava, např. z Prahy, Brna, Olomouce nebo Jihlavy.

Koncem války skončila existence nejen protektorátu, ale i sudet-
ské župy. Téměř všichni "sudetští" Němci byli vysídleni a pojmem
Sudety přestaly být označovány jakékoli politicko-geografické jed-
notky. Zůstal původní význam horopisný.5) Zatímco ale čeští geo-
grafové ho v tomto pojetí v následujících desetiletích užívali běžně,
z české poválečné kartografické produkce záhy zmizel. Tento vývoj
bych dokumentoval na příkladu fyzickogeografické mapy ČR v mě-
řítku 1:2 mil. V Lesnickém a mysliveckém atlasu vydaném Ústřední
správou geodézie a kartografie v Praze r. 1955 byla použita jako
úvodní mapa jeho mapové části. Zde popsaný horopisný celek Su-
det je rozdělen na Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Brou-
movské mezihoří, Orlické hory, Hrubý a Nízký Jeseník a Oderské
vrchy.6) V obsahově jinak bohatší mapě stejného měřítka Horopis
a vodopis z prvního vydání Školního zeměpisného atlasu ČSR z roku
1960 nalézáme navíc pojmenování Rychlebské hory a na polském
území Sudetské pohoří, avšak souhrnné pojmenování Sudety tu již
chybí. V druhém vydání atlasu vydaném v roce 1962 chybí už i po-
piska Sudetské předhoří. Připouštím, že k vypuštění obou jmen
z mapy mohlo dojít z různých důvodů; z čistě kartografického hle-

4) Oblast Hlučínska východně od Opavy byla Němci jako část tzv.
A1treichu, tj. Německé říše před 1. světovou válkou, připojena
přímo k pruskému Slezsku.

5) Původní význam orografické jednotky od přeneseného významu
politicko-geografického nedokážeme ve jménu Sudety rozlišit.
Obojí zní stejně. Němčina má pro oba významy rozdílná pojme-
nování: Sudeten pro pohoří, Sudetenland pro území. Kromě toho
se v německé geografické a historícké literatuře používá čas od
času termín Sudetenlander (v překladu sudetské země) ve vý-
znamu České země. Srv. příslušné heslo ve slovníku DUDEN -
Worterbuch geographischer Namen. Europa (ohne Sowjetunion).
Mannheim 1966.

6) Viz Příl. I.
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MASYW CZESKI
RUDAWV (KRU~NOHORSKÁ SOUSTAVA)

Kruinohorská hornatlna (Rudawy)

Podkruinohorská oblast (České
Stfedohofi - Srednlogórze Czeskle)

SUDETY Z PR1EDGÓRZEM SUDECKIM

Przedgórze Sudeckie

Wzgórza Strzegomskie
Równlna SWldntcka
Masyw SI~zy
Wzgórza Niemczansko-Slrzelinskie
Obniienie Podsudeckie
Obnlzenie Otmuchowskie
Przedgórze Paczkowskie

Pogórze zachodniosudeckie
(Lausitzer HOgelland)

Obniienie Zylawsko·Zgorzeleckie
Pogórze Izerskie (Frýdlantská pahorkatina)
PogOrze Kaczawskie
Pogórze Walbrzyskie (Bolkowsko·Walbrzyskie)

Sudety Zachodnie (Krkonobka oblast)

GOry Izerskie (Jizerské hory)
Góry Kaczawskie
Kotlma Jelenlogorska
Karkonosze (KrkOnoSe)
Rudawy Janowlckie

Sudety Srodkowe (Orlická oblast)

Brama Lubawska
GOry Walbrzyskie
GOry Kamienne
Gory Sowie
GOry Bardzkie
Obnlzenie NoweJ Rudy
Obnizenle Scinawkl
GOry Stolowe (Broumovska vrChovina)
PogOrze Orlickie (Podorllcká pahorkatina)
GOry Orlickie (Orlické hory)
GOry Bystrzyckie
Kollina Klodzka (Kladska kollina)

Sudety Wschodnie (Jesenická oblast)

GOry Zlote (Rychlebské hory)
Masyw Snleinlka (Kralický Sněžnik)
GOry Opawskie (Zlatohorska vrchovina)

Krkonošsko·Jesenlcké podhufi (Pogórze
Karkonosko·Jesenickie)

Pl VTA CZESKA (ČESKA TABULE)

Severočeská tabule (Plyla P~nocnoczeska)

Stfedočeská tabule (P/yta Srodkowoczeska)

WViVNA POlUDNIOWOCZESKA (JIHOČESKA
SOUSTAVA)

Brneňská vrchovina (Wyi.yna Brnenska)

Příi. 3 Regiony fizycznogeograficzne. Atlas Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Warszawa, Glówny geodeta kraju 1994.

[s. 53.3. Výřez. Zvětšeno.]

díska jejich uvedení na mapě v měřítku 1:2 mil. nezbytné není. Ve
svém důsledku ale absence Sudet jako orografickéjednotky ve škol-
ních atlasech od konce padesátých let vedla k rozšíření obecné ne-
znalosti původního horopisného významu tohoto jména.

Tento trend neužívat politicky kompromitované pojmenování Su-
dety je velmi dobře zachycen ve stanovisku sekretariátu Názvoslovné
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komise při ČÚGK ke jménu Sudety ze dne 15. 2. 1979.7) V závěru
stanoviska se mj. píše: "Současná praxe - neužívání pojmenování
nadřazeného celku Sudety a odvozenin od něho v běžné praxi i v kar-
tografických dílech pro školy a veřejnost a omezení užívání tohoto
pojmenování jen na úzce odbornou základnu geografie, geologie, zo-
ogeografie, fytogeografie a případně dalších oborů - vyhovuje po-
žadavku na odstranění (neužívání) tohoto jména." Nyní je třeba
stručně vysvětlit, proč bylo toto stanovisko vydáno. V průběhu 70. let
se ve spolupráci Geografického ústavu ČSAV a Názvoslovné komise
ČÚGK dokončovalo zpracování regionálního členění reliéfu ČSR
(na podkladě mapy v měř. 1:500000). Původní návrh z r. 19738) čle-
nil území České vysočiny jako geomorfologické provincie na šest
soustav (pozdější terminologií subprovincií). Jednou z nich byla Su-
detská soustava členěná dále na podsoustavy (či nověji oblasti) Zá-
padní Sudety, Střední Sudety, Východní Sudety a Sudetské podhůří.9)
Na počátku roku 1979 v souvislosti s přípravou na 4. zasedání
7. a 8. lingvisticko-geografické skupiny OSN pro standardizaci geo-
grafi~kého názvosloví, které se konalo v únoru t. r. ve Varšavě, byl
v ČVGK a Geografickém ústavu ČSAV diskutován návrh na pře-
jmenování těchto geomorfologických jednotek. Konečný návrh,
schválený v březnu 1979 v Geografickém ústavu ČSAV, přišel s no-
vými jmény Krkonošsko-jesenická subprovience, Krkonošská ob-
last, Orlická oblast, Jesenická oblast a Krkonošsko-jesenické pod-
hůří.l") K závěrům výše zmíněného stanoviska sekretariátu
Názvoslovné komise, kde se varuje před neuváženými změnami, ")

7) Viz přípis Geodetického ústavu v Praze adresovaný Českému
úřadu geodetickému a kartografickému ze dne 28. 2. 1979, čj.
672/1979-107/NK.

") T. Czudek (ed.) aj.: Regionální členění reliéfu ČSR. Soubor map
fyzickogeografické regionalizace ČSR 1:500000.2. opravené vy-
dání. Brno, Geografický ústav ČSAV 1973. Názvy geomorfolo-
gickýchjednotek byly schváleny na 2. zasedání Názvoslovné ko-
mise při Českém úřadu geodetickém a kartografickém v Praze
24.11. 1971. .

9)Viz Při\. 2. Toto členěni i názvosloví uvádí jen s malou změnou
nejnověji V. Král: Fyzická geografie Evropy, Praha 1999, s.
128-129: "Západní Sudety, polská část: Sudety Zachodnie ... Po-
górze Zachodniosudeckie (Západosudetská pahorkatina), ně-
mecká část Oberlausitzer Hiigelland ... Střední Sudety, polská
část: Sudety Srodkowe ... Przedgórze Sudeckie, česká část: vý-
chodosudetské podhůří. .. Východní Sudety, polská část: Sudety
Wschodnie.

lO) Původní návrh Geografického ústavu ČSAV na přejmenování Su-
det na Česko-polské hory a Sudetského podhůří na Polsko-české
2o~hůří kritizoval mj. tehdejší předseda Názvoslovné komise
CVGK doc. J. Demek, DrSc., kvůli terminologické nepřesnosti.
Z jeho stanoviska (je přiloženo ke spisu zmíněnému v poznámce
č. 7) cituji zajímavou pasáž: "Za hlavní problém považuji do-
hodnout s polskými soudruhy, aby rovněž i oni přestali používat
název Sudety. Pokud toho nebude dosaženo a polští soudruzi na
svých mapách a v publikacích budou Sudety dále používat, mů-
žeme se dostat do směšné situace." K tomu dodávám pouze to,
že v nejnovější fyzickogeografické regionalizaci Polska obsažené
vAtlasu Polské republiky (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Wars-
zawa 1994, mapa 53.3) je uvedena subprovincie Sudety s Przed-
górzem Sudeckim a makroregiony Przedgórze Sudeckie, Pogórze
zachodniosudeckie (Lausitzer Hiigelland), Sudety Zachodnie
(Krkonošská oblast), Sudety Srodkowe (Orlická oblast), Sudety
Wschodnie (Jesenická oblast) a Krkonošsko-Jesenické podhůří
(Pogórze Karkonosko-Jesenickie), přičemž posledně uvedené
jméno je evidentně výsledek chybného pochopení českého geo-
morfologického názvosloví. Ale ruku na srdce: Je opravdu lo-
gické přejmenovat Sudetské podhůří (Przedgórze Sudeckie na
polském území) na Krkonošsko-jesenické podhůří, když nejen
s Krkonošemi, ale i dokonce ani s Krkonošskou oblastí územně
nesouvisí? Výsledné řešení z konce 70. let tedy působí nejen
směšně,jak se J. Demek právem obával, ale v mezinárodním styku
vede i k chybám ve vzájemné vědecké komunikaci. Viz Pří\. 3.

") Zde cituji z prostorových důvodů jen vybrané pasáže ze stano-
viska: " ... Z odborného hlediska není věcného důvodu navrhovat
změnu. Naopak. Činí obtíže, co navrhnout, aby nové jméno vhod-
ným způsobem vyjádřilo některý ze znaků geografického objektu,
který je pojmenován .... Lze mít za to, že bude velmi obtížné pře-
svědčit další vědecké disciplíny (zejména geology) o nutnosti toto
tradiční pojmenování změnit. ... Obtížnost přesvědčivého zdů-
vodnění navrhovaných změn a zejména pak jejich skutečného za-
vedení v širokém okruhu, zejména odborných uživatelů v ČSR
a PLR (obtíže s prosazením obecné závaznosti) vyznívá proti za-
vedení nových pojmenování."

nebylo v závěrečném rozhodování přihlédnuto. Plénum Názvoslovné
komise se navrženými změnami patrně nezabývalo, žádný doklad
o tom se v zápisech ze schůzí komise nenachází.
V závěru svého krátkého ohlédnutí za nedávnou historií jednoho

zajímavého geografického jména bych rád citoval z příslušných he-
sel některých českých či československých encyklopedií a slovníků
vydaných ve 20. století ty pasáže týkající se dané problematiky, které
pomohou čtenáři pochopit složitost procesu pojmenování geogra-
fických objektů v různých etapách historického vývoje.
Ottův slovník naučný, díl XXIV., Praha 1906, str. 331: "Sudety

jest hromadný název pro horstvo táhnoucí se po severovýchodním
okraji české massy od zlomu Labského až k bráně Moravské, hor-
nímu toku Odry ... "
A. Sedláček, Místopisný slovník historický Království českého.

Praha 1909, str. 846: "Sudety slovou Krušné hory v Ptolemaiově geo-
grafii, nyní vědecký název pro vše horstvo v českých zemích a ji-
hovýchodním Německu."
Příruční slovník naučný, díl IV.Praha 1967, str. 305: "Sudety I. Su-

detská pohoří, souborný název pro pohoří od kaňonu Labe přes Lu-
žické a Jizerské hory, Krkonoše, Stěny, Orlické, Soví, Javornické,
Rychlebské hory, Jeseníky, Oderské vrchy až k Moravské bráně.
... 2. termínu Sudety se používalo do r. 1938 pro území severních
a západních Čech obydlená Němci, v nacionální propagandě Němců
vůbec pro území ČSR se smíšeným obyvatelstvem."
Ilustrovaný encyklopedický slovník, díl III. Praha 1982, str. 443:

"Sudetská soustava, germorfologie dřívější označení pro Krkonoš-
sko-jesenickou subprovincii."
Malá československá encyklopedie, díl v., Praha 1987, str. 929:

"sudetská oblast, Sudeticum - biogeograficky vyčleněná část území
ČSSR a Polska zahrnující Krkonošsko-jesenický horský systém, ... "
Geografický místopisný slovník. Praha 1993, str. 768: "Sudety,

německy Sudetenland - geograficko-politický termín, používaný ze-
jména v německém prostředí k označení pohraničních oblastí čes-
kých zemí obývaných do r. 1945--46 Němci, popř. pro jejich část
(severní a severovýchodní Čechy, severní Moravu a Slezsko) .... "

PhDr. Pavel Boháč,
sekretariát Názvoslovné komise CÚZK,

Zeměměřický úřad,
. Praha

10. zasadnutie pracovnej skupiny 1
CERCO o autorskoprávnej ochrane
a ekonomických záležitostiach
poskytovania kartografických diel

V dňoch 10. a 11. júna 1999 sa konalo v nemeckom Hannoveri za-
sadnutie pracovnej skupiny I Európskeho výboru predstavitel'ov geo-
deticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Respon-
sables de la Cartographie Officielle - CERCO) o autorskoprávnej
ochrane a ekonomických záležitosti ach poskytovania kartografic-
kých diel (WGI/CERCO).

10. zasadnutia WG l/CERCO sa zúčastnili zástupcovi a 15. ná-
rodných godeticko-kartografických inštitúcií (NMA) - členov spo-
ločenstva CERCO - z Belgicka, z Dánska, z Fínska, z Francúzska,
z Holandska, z Chorvátska, z Islandu, z Lotyšska, z Maďarska, z Ne-
mecka, z Nórska, zo Slovenska, zo Švajčiarska, zo Švédska a z Vel'-
kej Británie.
Hostitel'skou organizáciou 10. zasadnutia bol Landvermessung

und Geobasisinformation Niedersachsen (LGN) v Hannoveri. Ro-
kovanie viedla predsedníčka WG l/CERCO Laila Aslesen z Nór-
ska. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Multipurpose European
Ground-Related Information Network (MEGRIN) Claude Luzet
a Mark Probert. Účastníci po prerokovaní schválili program za-
sadnutia a zápis z 9. zasadnutia WGI/CERCO. Predsedníčka infor-
movala o stave čerpania rozpočtu WG l/CERCO. Vedúci piatich ri-
ešitel'ských tímov (RT) informovali o výsledkoch činnosti od
posledného zasadnutia WG l/CERCO, ktoré sakonalo vjanuári 1999
vo Viedni.
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RT 1-vývoj medzinárodnej legislatívy ovplyvňujúcej národné
kartografické inštitúcie (hlavný spracovatel' Nórsko, členovi a Bel-
gicko, Francúzsko, Rakúsko, Velká Británia) upriamil pozornosť
účastníkov na
a) existenciu a činnosť International Institute for the Unification

of Private Law (Unidroit) so sídlom v Ríme, v ktorej pracuje
nasledujúcich 58 členov: Argentína, Austrália, Belgicko, Bolí-
via, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Egypt,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holadsko, Chile, Chorvátsko,
India, Irak, Irán, trsko, Izrael, Japonsko, Juhoslávia, Južná
Afrika, Kanada, Kolumbia, Kórea, Kuba, Luxembursko, Ma-
ďarsko, Malta, Mexiko, Nemecko, Nigéria, Nikaragua, Nórsko,
Pakistan, Paraguaj, Pol'sko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Rusko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Spojené štáty ame-
rické, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko,
Turecko, Uruguaj, Vatikán, Vel'ká Británia a Venezuela. Čin-
nosť je zameraná na spoločnú prípravu základných princípov,
ktoré majú byť zohl'adnené pri tvorbe medzinárodných zmlúv
v oblasti obchodného a komerčného práva, to znamená, že pri-
jaté princípy možu ovplyvniť aj formuláciu zmlúv týkajúcich
sa predaja produktov geografických informačných systémov
(G1S),

b) znenie medzinárodných dohOd a odporúčaní v spojitosti s ochra-
nou osobných údaj ov v informačných systémoch, a to
- článok 17 International Covenant on Civil and Political Rights:
"Nikoho súkromie, rodina, dom a korešpondencia nesmie byť
podrobená svojvol'nému alebo neoprávnenému prístupu, ani ne-
oprávneným útokom na jeho česť a reputáciu; každý má právo
na zákonnú ochranu voči takému prístupu alebo útoku.";

- článok 8 The European Convention for Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms: "Každý má právo, aby bol
rešpektovaný jeho súkromný a rodinný život, jeho dom a ko-
rešpondencia. ";

- článok I European Union's Directive on Personal Data:,,\. V sú-
lade s touto direktívou budú členské štáty ochraňovať základné
práva a slobodu fyzických osob, obzvlášť ich právo na súkromie
so zretel'om pri spracovávaní osobných údajov. 2. Členské štáty
nebudú obmedzovať a zakazovať vol'né šírenie osobných údajov
medzi členskými štátmi Európskej únie v spojitosti s ochranou
poďla bodu 1.";

- článok 2 a) European Union's Directive on Personal Data:
"Osobné údaje znamenajú informáciu vzťahujícu sa k indentifi-
kovanej alebo identifikovatel'nej fyzickej osobe (objekt údajov);
identifikovatel'nou osobou je ten, kto može byť identifikovaný
priamo alebo nepriamo, obzvlášť odkazom na identifikačné číslo
alebo odkazom na jeden alebo viac faktorov vzťahujúcich sa
kjeho fyzickej, fyziologickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej
alebo spoločenskej identite.".

V súvislosti s uvedenými dohodami použitie osobných údaj ov v po-
čítačoch a podobných zariadeniach musí byť regulované zákonom.
Jednotlivci musia vedieť komu a aké údaje možno poskytovať.
Vláda nemá iba povinnosť rešpektovať uvedené dohody, ale ich ak-
tivne presadzovať. Členské štáty Európskej únie sú direktívou za-
viazané, aby prijali ochranný mech anizrnus voči vol'nému šíreniu
osobných údaj ov o fyzických osobách tretím stranám. Je potrebné
si uvedomiť, že kombináciou máp vefkých mierok so štatistickými
údajmi alebo tiež kombináciou máp vel'kých mierok s katastrál-
nymi informáciami dochádza k vytvoreniu bázy údaj ov (BÚ)
s osobnými údajmi fyzických osob, ktorých súkromie má byť reš-
pektované.

RT 2 - Štandardné zmluvy poskytovania geo~rafických infor-
mácH na INTERNET (hlavný spracovatef Švédsko, členovi a
Fínsko, Francúzsko, Švajčarsko) predložil štúdiu konkretizácie fak-
torov ovplyvňujúcich poskytovanie geografických informácií prost-
redníctvom INTERNET. Takáto zmluva musí zohfadňovať podklady,
ciele, špecifiká, potreby národnej kartografickej inštitúcie, ďalej ná-
rodné a medzinárodné trhové pravidlá, pravidlá elektronického ob-
chodu, národné právo a medzinárodné dohody a odporúčania nad-
národných organizácií. Na štúdii bude RT 2 pracovať ešte v ďalšom
období.

RT 3 - Cenová politika kartografických inštitúcií (hlavný spra-
covatel' Dánsko, členovia Island, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Slo-
vensko). RT 3 vypracoval dotazník, na ktorý odpovedali členské štáty
CERCO a vyžiadal odpovede na tie isté otázky aj od americkej ná-
rodnej kartografickej inštitúcie. Z predbežných výsledkov porovna-
nia stavu v Európe a v Spojených štátoch amerických vyplýva, že
európske štáty majú vytvorené širšie spektrum máp, ich mapy sú ak-
tuálnejšie a ceny sú zhruba o polovicu nižšie. Na štúdii bude RT 3
pracovať aj v ďalšom období.

RT 4 - Prístup verejnosti k informáciám (hlavný spracovatel' Nór-
sko, členovi a Holandsko, Vel'ká Británia). RT 4 vypracoval návrh
stanoviska k materiálu Európskej komisie Public Sector Informa-
tion: A Key Resource for Europe, Green Paper on Public Sector In-
formation in the Information Society, ktorý bol vystavený na
www.echo.Iullegallenlaccess.htmI.Pripomienky. ktoré k návrhu
uplatnili členovi a CERCO, boli do stanoviska zapracované a stano-
visko podpísané prezidentom CERCO Jean Pouli tom bolo zaslané
Európskej komisii.

RT 5 - Spolupráca s MEGRIN (hlavný spracovatef Belgicko, čle-
novia Francúzsko, Švédsko, Vel'ká Británia). Zástupcovia MEG-
RIN informovali o priebehu konzultácií pri formulácii zmlúv a ce-
novej politiky poskytovania BÚ vytvorených v rámci projektov
MEGRIN s členmi RT 5, a to o stave prác na projektoch Seamless
Administrative Boundaries of Europe (SABE), La Clef (pokračo-
vanie projektu Geographical Data Description Directory) a Path-
finder towards the European Topographic Information Template
(PETIT) a o dlhodobejších koncepčných zámeroch MEGRIN, kto-
rých hlavným ciel'om je nájsť univerzálny servis, európsku kompa-
tibilitu a konkurencie schopné produkty. K námetu Clauda Luzeta
na vytvorenie cestnej BÚ, ktorá by konkurovala existujúcim ko-
merčným prevádzkovatel'om informačných systémov s tematikou
cestnej dopravy sa v diskusii konštatovalo, že v1ičšina európskych
národných kartografických inštitúcií nemá kompetenciu na aktua-
Iizáciu a prevádzkovanie informačného systému s podrobným te-
matickým obsahom dopravných sietí, ale spravidla iba so základ-
ným obsahom. V súčasnosti existuje širšie spektrum komerčných
firiem, ktoré majú vytvorené svoje ~Ú, a ich aktualizácia nieje prí-
liš nákladná ani problematická. Učastníci dospeli k záveru, že
tvorba takejto BÚ v rámci MEGRIN v globálnom kontexte nemá
budúcnosť.
Claude Luzet načrtol zámery súvisiace s projektom Global Map-

ping Project a predložil návrh stanoviska, ktoré bolo pripomienko-
vané účastníkmi zasadnutia WG lICERCO a ktoré bude odoslané In-
ternational Steering Committee for Global Maping.
Štúdie RT budú predložené plenárnemu zasadnutiu CERCO v sep-

tembri 1999. V diskusi okolo okrúhleho stola zástupcovi a členských
štátov podali informácie, ktoré sa týkajú záujmovej oblasti a ktoré
nastali od posledného zasadnutia WG lICERCO. Zaujímavá bola in-
formácia zástupcu zo Švédska, ktorý uviedol, že do BÚ s rozlíšením
zodpovedajúcim mapám stredných mierok nedávajú parcelné čísla,
pretože tým može byť nepriamo identifikované vlastníctvo fyzickej
osoby.
Zástupca z Nórska informoval, že cena máp predávaných na

CD-ROM, ktoré možno prehliadať a t1ačiť(read only) je rovnaká ako
cena máp vydaných tlačou. Cena súborov BÚ predávaných na
CD-ROM je dvojnásobná.
Zástupca z Dánska informovalo probléme, kde dánska NMA na

základe zmluvy poskytla údaje nemeckej NMA, nemecká NMA pre-
dala údaje nemeckej komerčnej firme a nemecká komerčná firma na
vydaných mapách neuviedla © dánskej NMA. Problém analyzujú
a budú o ďalšom priebehu informoval.
Účastníkom rokovania WG l/CERCO bola zabezpečená pred-

náška o štruktúre a činnosti pracoviska LGN a umožnená prehliadka
pracovísk zabezpečujúcich činnosti na úseku vydávania kartogra-
fických diel a tvorby G1S s možnosťou konzultácií.
Medzi hlavné úlohy LGN patrí zhromažďovanie a poskytovanie

informácií z územia Dolného Saska, aktualizácia geodetických zá-
kladov, aktualizácia topograficko-kartografického informačného
systému, riadenie informačných technológií, vývoj softvéru na úseku
mapovania a správy katastra a poskytovanie údajov používatel'om.
LGN sa vnútorne člení na ekonomický odbor, odbor informač-

ných technológií, odbor geodetických základov, odbor topograficko-
-kartografickej bázy informácii a odbor poskytovania geopriestoro-
vých informácií a grafických služieb.
LGN vyhotovuje a predáva nasledujúce produkty:

a) ATKIS digitálny model povrchu - DLM25, t. j. dvojrozmerný
model povrchu Zeme, s polohou, tvarom, názvami a atribútmi ob-
jektov, aktualizovaný vo vektorovej forme, s rozlíšením zodpo-
vedajúcim mierke 1:25 000, obsahujúci dopravné a vodné areály,
línie vod a pobrežné vody, železničnú, vodnú a leteckú dopravu,
informácie o využití krajiny, územné členenie a d6ležité porasty,

b ATKIS digitálny model reliéfu - DMR 5 s pravidelnou sieťou
12,5 m a s primernou výškovou presnosťou od 0,5 do 1,5 m,

c) ATKIS digitálny model reliéfu - DMR 50 vytvorený z línií topo-
grafických máp 1:50 000 a s priemernou výškovou presnosťou od
2 do 10 m,

d) snímky povrchu Zeme v roznych mierkach z celého územia Dol-
ného Saska, mapy vyhotovené z kozmických snímok, digitálne
ortofotomapy, plotrovanie a kompiláciu leteckých snímok a kon-
taktné kópie leteckých snímok,
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e) topografické mapy v mierkach 1:25 000, 1:50 000, I: I00 000,
1:200 000, 1:500 000, I: I 000 000, cyklistické mapy 1:75 000,
turistické mapy 1:50 000 a mapy na vol'ný čas 1:40 000,

O rastrové údaje zo základných topografických máp mierok od
I :5000 do I: 100 000 s raznym rozlíšením v separátnych vrstvách
alebo vo farebnej kombinácii, vo výmennom formáte TIF, PCX
a iných,

g) German National Survey Satellite Positioning Service - SAPOS
permanentný multifunkčný servis poskytujíci informácie v štyroch
oblastiach, a to EPS - Real time positioning service, HEPS - High
precision real time positioning service, GPPS - Geodetic precision
positioning service, GHPS - Geodetic high precision positioning
service,

h) historické mapy, produkty na CD-ROM a grafický servis.
LGN má vyhotovený DMR z celého územia Dolného Saska s roz-

líšením zodpovedajúcim mierke I: 10 000. Z neho začali vyhotovo-
vať mapy v mierke 1:25 000. Mapy v mierke I: 10 000 vyhotovujú
len v prípade objednávky zákazníka. Softvér vyvinula Univerzita
Hannover. Prostredníctvom INTERNET poskytujú metaúdajový ser-
vis, kde sú vystavené ukážky produktov, súvisiace informácie o pro-
duktoch a cenách a možnosť objednania produktov. Na CD-ROM
predávajú mapu Dolného Saska v mierke I: 100 000 v cene 30 DM.

ID. zasadnutie WGIICERCO bolo prínosným podujatím. Prero-
kovávané témy a diskusie napomáhajú harmonizácii NMA pri apli-
káciách v oblasti poskytovania analógových a digitálnych produk-
tov GlS. V tejto súvislosti mažu zainteresovaní záujemcovia nájsť
užitočné informácie na nasledujúcich adresách:
www.shef.ac.uk/uni/academicID-Hlgis/policy.
www.auslig.gov.au/mapping/global-rnIglobal.
www.esri.comldatalonline/kti/agreement.html
www.un.org
www.unhchr.ch
www.dhcour.coe.fr
www.echo.Iu/legal/en/labhome.html
www.amcad.comlGISLaw.htm
www.europe.eu.intleur-Iex/enlindex.html
www.echo.Iu/legal/enlaccess.html
www.unidroit.org
www.gsi.mc.go.jp/iscgm.sed

II. zasadnutie WG IICERCO sa bude konať v januári 2000 v Špa-
nielsku.

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKK SR

Holandsko-německý kartografický
kongres, Maastricht 1999

Ve dnech 17.-20. května 1999 se konal v Maastrichtu Holandsko-
německý kartografický kongres. Ústředním heslem kongresu bylo:
"Regionální Evropa - kartografie bez hranic". Součástí kongresu
byly 48. německé kartografické dny (18. 5. 1999 odpoledne), mezi-
národní kartografický veletrh a seminář Europa Forum/Jugend Fo-
rum.

Jednání kongresu bylo zahájeno slavnostním ceremoniálem, je-
hož se zúčastnila Jeho výsost nizozel1}skýprinc Willem Alexander
a řada dalších oficiálních osobností. Uvodní referát na téma "Kar-
tografie: současný, dřívější a budoucí stav komunikace" přednesl bý-
valý prezident Mezinárodní kartografické asociace Prof. Dr. F. J. Or-
meling, Sr. (Holandsko).

Na kongresu bylo předneseno v sedmi tematických okruzích (nová
média, topografie, topografie a plánování, historie, informační
systémy a životní prostředí, navigační systémy, vzdělávání) celkem
20 referátů. Jejich autory byli přední holandští a němečtí specialisté.
Část z těchto referátů byla přednesena v holandštině, což při absenci
tlumočení poněkud ztížilo jejich sledování. Většina referátů předne-
sených v holandštině však byla doplněna dvojjazyčnými holandsko-
německými slidy a anotována v kongresových materiálech v obou
jednacích jazycích. Moderátoři diskusí pak tlumočili vznesené do-
tazy a odpovědi autorů.

Symposium Europa Forum/Jugend Forum, které se konalo dne
19. května 1999 odpoledne, bylo zaměřeno na přípravu (výchovu
a vzdělávání) kartografů a na možnosti jejich uplatnění v rámci zemí
Evropské unie. Zjednání vyplynul závěr, že v současné době se hledá
nový model přípravy kartografů na univerzitách, v němž by byla vý-
uka kartografie spojena s fotogrammetrií, dálkovým průzkumem
Země a s geoinformatikou. Přehledu současné přípravy kartografů

ve vybraných evropských zemích je věnován samostatný příspěvek,
který byl připraven pro Geodetický a kartografický obzor, č. 7-8.

Součástí kongresu byl mezinárodní kartografický veletrh, jehož se
zúčastnilo 24 vystavovatelů představujících oblast tvůrců a uživatelů
kartografických softwarů. Veletrhu se mezi jinými zúčastnily firmy
ESRI Nederland, BARCO Graphics a AED Graphics, kartografické
nakladatelství Springer-Verlag a některé německé a holandské státní
civilní i vojenské instituce (např. Landesvermessungsamt Nordrhein-
Westfalen, Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz, Topografische
Dienst Nederland aj.).

Holandsko-německý kartografický kongres poukázal na některé
nové směry ve vývoji kartografie, zejména pak na její stále se pro-
hlubující funkci v oblasti geoínformatiky. Kongresu, který doku-
mentoval možnost pořádání nového typu společných kartografických
akcí v rámci Euroregionu, se zúčastnilo asi 600 delegátů. Výhledově
se předpokládá pořádání i dalších společných evropských kartogra-
fických kongresů. O možnost jeho uskutečnění v r. 2002 byla požá-
dána Kartografická společnost České republiky.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti CR,

katedra mapování a kartografie FSv CVUT v Praze

V době konání Holandsko-německého kartografického kongresu se
uskutečnilo společné zasedání přizvaných zástupců 10 evropských
kartografických společností, které navazovalo na předchozí jednání
představitelů společností o zřízení společné evropské kartografické
asociace, uskutečněné v Hamburgu v r. 1995, v Barceloně v r. 1995
a ve Stockholmu v r. 1997. Výsledkem zasedání bylo projednání
předběžných stanov a podpis zakládací listiny nové regionální kar-
tografické organizace - Evropská kartografická unie, jejíž oficiální
název je "European Cartographic Union" (ECU). Tato nová organi-
zace má sdružovat evropské kartografické společnosti a zajišťovat je-
jich dvoustranné a mnohostranné styky a akce, stejně tak jako vý-
chovu a odbornou přípravu kartografů v evropských zemích.
Součástí programu bude i vzájemná výměna informací a kartogra-
fických časopisů vydávaných jednotlivými společnostmi. Pro zlep-
šení informovanosti společností bude zřízena samostatná stránka
Unie na webu. Za jednací jazyk Unie byla zvolena angličtina.

Zakládajícími členy Unie se staly kartografické společnosti Bel-
gie, České republil9', Francie, Holandska, Lucemburska, Německa,
Polska, Rakouska, Svédska, Švýcarska aVelké Británie,jejichž před-
stavitelé se zúčastnili jednání a podepsali v Maastrichtu zakládací
lístinu Unie. Tito představitelé současně vytvořili přípravný výbor
Unie. Do jeho čela zvolili Prof. A. Tatthama (V. Británie). Do funkce
generálního sekretáře připravného výboru Unie byl zvolen Prof. Dr.
Menno-Jan Kraak (Holandsko). České znění schválených prozatím-
ních stanov Evropské kartografické unie bude zveřejněno v nejbliž-
ším čísle Zpravodaje Kartografické společnosti ČR a rovněž na we-
bové stránce společnosti (http://risc.upol.cz/-viteklkscr/index.html).

Doc. Ing. Miroslav MiHovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti CR,

člen přípravného výboru Evropské kartografické unie

Oznamujeme predplatitel'om a záujemcom časopisu Geodetický
a kartografický obzor (GaKO) v Slovenskej republike (SR), že od
čísla 10/1999 dojde k zmene sposobu rozširovania časopisu GaKO.

Časopis GaKO bude rozširovať, informácie o predplatnom podá-
vať a objednávky prijímať
PNS, a. s., odbor centralizovanej zahraničnej tlače,
Záhradnícka 151, 829 81 Bratislava 25
telefón (07) 50245 236 až 240.
(Do čísla 9/1999 tieto služby plnili všetky obchodné strediská PNS.)

Doterajších predplatitel'ov časopisu GaKO osloví ústredie uvede-
nej PNS, a. s.

Redakcia
(J. Vanko)
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HEIPKE, CH.-EDER, K.: Performace of tie point extraction in
automatie aerial triangulation. (Schopnost vyhledání spojovacích
bodů v automatizované aerotriangulaci). Official Publication No 35
of the European Organization for Experimental Photogramme-
tric Research. (Oficiální publikace č. 35 Evropské organizace pro
experimentální fotogrammetrický výzkum). Frankfurt am Main,
Bundesamt flir Kartografie und Geodasie 1998. 51 s., 22 obr., 9. tab.,
3 dodatky.

1. Úvod

Analytická aerotriangulace (AAT) byla po dlouhou dobu předmětem
zkoumání z různých hledisek, jimiž byly např.: vliv rozmístění, hus-
toty a přesnosti výchozích vlícovacích bodů, tvar bloku, způsoby
a rychlost výpočtu, působení zbytkových systematických chyb apod.
S nástupem digitálních metod ve fotogrammetrii přistoupil další pod-
statný jev a tím je automatizace. V aerotriangulaci se automatizace
uplatní především při vyhledávání spojovacích bodů. Kvalita vzá-
jemné orientace snímků (modelů) a tím i tuhost bloku je závislá právě
na výběru a měření spojovacích bodů.

Dnes je v digitálni fotogrammetrii k dispozici více systémů AAT,
které mají různý stupeň automatizace ajsou používány v praxi. Do-
sud však nebylo provedeno srovnání těchto programů. Evropská or-
ganizace pro experimentální fotogrammetrický výzkum (OEEPE)
a Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
Země (ISPRS) organizovaly testování výkonnosti jednotlivých
systémů digitální AAT z hlediska automatizovaného vyhledávání
a měření spojovacích bodů. Test byl především zaměřen na zjištění
současných schopností komerčních systémů AAT a na podněty kje-
jich dalšímu rozvoji.

Může být položena otázka, proč se provádí test nepřímého určo-
vál)í orientačních prvků, když se tyto prvky stále více určují pomocí
GPS (Global Positioning System) a INS. Předpovědi odborníků se
však shodují v tom, že po nějakou dobu bude nepřímé určování prvků
vnější orientace (PVO) ještě užíváno.

Zpráva ob.sahuje závěrečné výsledky testu a je rozdělená do šesti
kapitol: I. Uvod, 2. Popis testu, 3. Učastníci testu a programové
systémy, 4. Způsob analýzy, 5. Výsledky a diskuse, 6. Závěry.

2. Popis testu

Test byl organizován tak, že automatizované vyhledávání a měření
spojovacích bodů bylo považováno za autonomní proces, který byl
proveden bez jakékoli interakce uživatele. Byla dovolena jen auto-
matická detekce a eliminování hrubých chyb v průběhu robustního
vyrovnání. Cílem testu bylo zkoumání:
- geometrické stability výsledného bloku,
- přesnosti snímkových souřadnic spojovacích bodů,
- omezení existujících komerčních a výzkumných programových

systémů.

Zásady pro výběr dat byly:
- potřeba reprezentativního vzorku dat pokrývajícího standardní fo-

togrammetrické aplikace,
- malé bloky nebo řady s ovladatelnými objemy dat,
- dobrá naděje na úspěch u existujících systémů AAT,
- užití jen fotogrammetrických snímků a skenerů.

Byla dána přednost velkým měřítkům snímků (I :2000 až
I: 15000), blokům 3x2 a 2x3 snímky, velikost pixelu 20-30 mikronů,
přitom byly vyloučeny velké rotace. 39 zájemců si na pilotním pra-
covišti Technické univerzity v Mnichově vyzvedlo celkem 5 lokalit.
3 lokality obsahovaly černobílé materiály, jedna barevné a jedna in-
fračervené. 21 zájemců skutečně odevzdalo výsledky měření.

3. Účastníci testu a programové systémy

Mezi účastníky byly hlavní firmy dodávající fotogrammetrické pro-
gramy (LHS, Zeiss, Inpho, Intergraph). Účastníci použili buď ko-
merční programy nebo vlastní. Při porovnání publikovaných vlast-
ností programů se ukázalo, že subpixelové korelace užívá jen
program HATS, ostatní používají s jednou výjimkou metodu least
square matching. Pouze program Match AT je schopen provádět ex-
trakci spojovacích bodů na všech překrývajících se snímcích najed-
nou, všechny ostatní programy porovnávají vždy jen dva snímky.
Match AT také jako jediný je schopen využívat i existujícího digi-
tálního modelu terénu.

Účastníkům testu byl předán kalibrační protokol letecké komory,
digitální obrazy snímků, přibližné hodnoty PVO a pro systémy, které

to ke svému chodu potřebují, souřadnice několika výchozích bodů.
Úkolem účastníků bylo pouze automatizovaně určit svým systémem
co možná největší počet spojovacích bodů a spolu se zprávou pře-
dat jejich souřadnice pilotnímu pracovišti. Žádné ruční zásahy ne-
byly dovoleny.

4. Způsob analýzy

V pilotním pracovišti byla data dvakrát nezávisle proměřena postupy
klasické interaktivní AAT.V každém bloku bylo kromě spojovacích
bodů určeno větší množství kontrolních bodů. Po vyrovnání byly ur-
čeny i jejich souřadnice v předmětovém prostoru, avšak v místním
souřadnicovém systému, který byl volen tak, že pro první snímek
byly PVO považovány za neměnné a rovněž první základna foto-
grafování byla považována za konstantní. Výsledek tohoto referenč-
ního měření a výpočtu byly jednak vyrovnané hodnoty referenčního
měření, jednak jejich charakteristiky přesnosti: střední chyba vnitřní
orientace, střední chyba vyrovnání a střední souřadnicové chyby vy-
počtených kontrolních bodů.

Ze snímkových souřadnic dodaných účastníky testu byl v každém
bloku proveden stejný výpočet, při kterém byly vypočteny PVO.
PVO jsou vlastním výsledkem digitální AAT.Zkoumání kovarianční
matice z vyrovnání by při množství účastníků a dat nebylo schůdné,
a proto se přešlo na zprostředkující porovnání. Vypočtené PVO byly
nastaveny jako neměnné a mezi spojovací body byly zařazeny i sním-
kové souřadnice kontrolních bodů, určené při referenčním měření.
Střední chybu z takto zadaného výpočtu bylo možné porovnat se
střední chybou referenčního vyrovnání. Vypočtené objektové sou-
řadnice kontrolních bodů byly transformovány na jejich referenční
hodnoty a bylo možné posoudit míru ztotožnění po transformaci.
V průběhu analýzy byly také zaznamenávány počty určených spo-
jovacích bodů, jejich rozložení, počty snímků, na nichž byly identi-
fikovány, počty bodů vyloučených při vyrovnání a byla generována
grafická znázornění odchylek.

5. Výsledky a diskuse

Výsledky byly posuzovány podle jednotlivých bloků vzhledem k te-
rénu, který byl na snímcích zobrazen. Ne všichni účastníci dodali
data ke všem blokům.

6. Závěry (částečný překlad)

Vzhledem k účelu testu mohou být učiněny následující závěry (je
třeba znovu zdůraznit, že vyhledání spojovacích bodů bylo v prů-
běhu AAT považováno za zcela autonomní proces):

- Dobrá geometrická stabilita bloku může být zaručena jen
tehdy, když je vyhledán dostatečně velký počet spojovacích bodů
(řádově 100 až 300 na snímek). Důvod je ten, že místní korelační
postupy,jakjsou použity v testovaných systémech, aby se dosáhlo
přijatelné úrovně přesnosti, jsou náchylné k hrubým chybám a tyto
hrubé chyby mohou být spolehlivě eliminovány tehdy, když jejich
procento je relativně malé. Jestliže je nalezeno příliš málo bodů,
může být výsledný blok velmi deformován. Během testu se tento
problém vyskytl hlavně u výsledků generovaných pomocí HATS.
Jak bylo zmíněno dříve, HATS si vyžaduje interaktivní zásah ope-
rátora,jestliže body chybějí nebo je třeba je přeměřit, ale této mož-
nosti v testu záměrně nebylo použito.

- Zvláště ve větších blocích závisí geometrická stabilita také na po-
čtu a rozložení výchozích vlícovacích bodů a na kvalitě přímého
měření pro určení orientačních prvků pomocí GPS a INS. Taková
informace může vést k poněkud redukovanému počtu nutných spo-
jovacích bodů ve snímku. Jak již bylo zmíněno, toto nebylo před-
mětem zkoumání v rámci testu.

- Vysoký počet nadbytečných měření při vyrovnání vede k menší
teoretické střední chybě a ke zlepšení spolehlivosti PVO ve srov-
nání s analytickou fotogrammetrií. Tyto prvky musejí však být po-
važovány za primární výstup z AAT.

- I když význam velkého počtu bodů měřených na více snímcích
není tak velký jako u analytické fotogrammetrie, může přílišné za-
nedbání tohoto aspektu vést k deformacím bloku. V testu všechny
komerční systémy generovaly dostatečný počet takových bodů, ale
zdá se, že na tento aspekt by se měl klást větší důraz.

- Za příznivých podmínek (otevřený a plochý terén, dobrá textura)
může být přesnost souřadnic spojovacích bodů vyjádřena
jednotkovou střední chybou 0,15 až 0,20 pixelu při použití přiro-
zených spojovacích bodů, je-Ii pro zpřesnění souřadnic použita
technika least square matching. V jednom projektu dosáhl systém
Match AT dokonce hodnoty 0,11 pixelu. V analytické fotogram-
metrii lze srovnatelné přesnosti dosáhnout jen tam, kde jsou spo-
jovací body signalizované.

- Vezmou-Ii se v potaz výsledky všech testů, pak reálná hodnota jed-
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notkové střední chyby leží mezi 0,2 a 0,3 pixelu (opět s použitím
přirozených spojovacích bodů a metody least square matching),
alespoň tehdy, když snímky byly skenované s velikostí pixelu 20
až 30 mikronů. Hodnoty jsou dosti podobné v různých systémech.
V tomto testu nebyl zvlášť zkoumán účinek velikosti pixelu. Zku-
šenost a literatura říkají, že velikost pixelu menší než 20 mikronů
nezvýší přiměřeně přesnost spojovacích bodů.

- Omezení existujících systémů se ukázalo u bloku s horna-
tým a zalesněným terénem, kde někteří účastníci nedokázali zís-
kat správné a přesné výsledky. Zdá se, že slabým místem je spo-
jení řad.

- Neschopnost dát přijatelný výsledek není systémy indikována
(s částečnou výjimkou programu HATS), protože interní samo-
kontrola není dostatečně zajištěna. Prvky samokontroly jsou vý-
sledky korelace u jednotlivých bodů, rozložení spojovacích bodů
a počet bodů měřených na více než 2 snímcích, přesnost měření
a kovarianční matice neznámých. Teorie vyrovnání vyvinutá pro
analytickou fotogrammetrii, která zahrnuje měřítka spolehlivosti
a detekci a eliminaci hrubých chyb se zdá být vhodným výcho-
diskem pro nutná zlepšení.

- Vzhledem k velkému množství požadovaných měření (viz výše)
by samokontrola měla být automatická.

- Minimálním požadavkem na prokázání kvality výsledků je gra-
fický výstup, znázorňující zbytkové chyby po vyrovnání. Ve vět-
ších blocích by měla být dána možnost prohlížet takové grafické
znázornění na obrazovce s možností zoomování.

- Je zajímavé, že, jak úspěch, tak i selhání se vyskytly částečně
v rámci jednoho a téhož systému. To napovídá, že je třeba velké
míry zkušenosti při ovládání programu, zejména správným nasta-
vením volných parametrů, jsou-Ii k dispozici. Vezmeme-Ii v úvahu
i výsledky, které v důsledku velkých chyb nebyly v této zprávě
zveřejněny, je vidět, že tato zkušenost je zvláště potřebná pro užití
Match AT a HATS. Jestliže nebude možné významně redukovat
počet volných parametrů, bude třeba dodatečného doškolení ope-
rátorůAAT.
Jak již bylo zmíněno, nebyla zkoumána všechna témata, vztahu-

jící se ke kompletnímu systému analýzy, např. záležitosti týkající se
ekonomického užití. Dále nebylo zkoumáno chování systému AAT
pro větší a nepravidelné bloky a vliv informací o výchozích vlíco-
vacích bodech. Z dosažených výsledků lze usoudit, že současné
systémy AAT vykazují po několika letech přítomnosti na trhu po-
zoruhodnou úroveň výkonnosti. Velký počet detailů však vyžaduje
dalšího propracování. Celkově lze předvídat, že při výrobním pro-
cesu bude plně autonomní vyhledávání a měření spojovacích bodů,
i když je v mnoha směrech přijatelné, následováno ověřením a edi-
tací operátorem. vývoj programů by měl být soustředěn na vytvo-
ření spolehlivějšího samokontrolního mechanismu a uživatelsky pří-
větivého prostředí pro účinné ověřování a editování výsledků AAT,
zahrnující schopnost stereoskopicky měřit s velkou přesností. Další
práce je třeba pro stanovení správné specifikace kvality výsledků au-
tomatické AAT, zvláště pro prvky vnější orientace.

Článek je zpracován přehledně a dobře vystihuje princip a vý-
sledky poměrně rozsáhlého a na analýzu pracného experimentu.

Ing. Tomáš Morávek,
Katastrální úřad v Pardubidch

Pozn.: Publikace OEEPE je možno zakoupit na adrese: Bundesamt
fiir Karthographie und Geodiisie - Aussenstelle Berlín - Stauffen-
bergstrasse 13, D-10785 Berlin

Jsou osobní výročí, která osobitým způsobem charakterizují vý-
znamná období nebo historické předěly v dějinách, zvláště dějinách
vědy a techniky. Zároveň mohou být příležitostí ke zhodnocení nebo
alespoň uvědomění si skutečností, typických pro současnost profese
- bouřlivý rozvoj geodézie jako exaktní a technické vědy bez hranic
s prastarými kořeny, sahajícími do prehistorie lidstva.

Životní dráha profesora Burši je od padesátých let těsně spjata
s východisky a vzestupnou křivkou tohoto vývoje, a to jak v národ-
ních tak i v mezinárodních souvislostech.

Prvním výchozím bodem je Bojanov u Chrudimi, kde se v uči-
telské rodině dne 4. července 1929 Milan Burša narodil. V Hradci
Králové absolvoval gymnázium a od roku 1948 studoval geodézii na
Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Na základě výsledků
konkurzu je v roce 1951 vyslán ke studiu na astronomicko-geode-
tickou fakultu MIIGAiK (Moskevský institut inženýrů geodézie, fo-
togrammetrie a kartografie). Na této vysoké škole pak od roku 1955
studoval u prof. Izotova Moloděnského teorii a osvojoval si fyzikální
principy řešení úloh vyšší geodézie a geodetické gravimetrie. Tento
přístup, aplikovaný při řešení velikosti a tvaru náhradního tělesa
Země, přenosu měřených dat s fyzického povrchu Země na elipsoid
promítáním po normále s využitím interpolovaných tížnicových od-
chylek a výšek kvazigeoidu předznamenal přechod od povrchových
úloh k úlohám družicové geodézie.

Roku 1959 obhájil kandidátskou dizertační práci "Určení para-
metrů zemského elipsoidu". V období příprav na definování moder-
ních, klasických geodetických systémů S-42 a S-42/83 (léta 1955 až
1973) byly ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém (VÚGTK) na základě Buršových modifikací zkon-
struovány mapy průběhu kvazigeoidu a izočar tížnicových odchy-
lek, potřebných pro přenos dat do výpočetní plochy.

Svými teoretickými pracemi při realizaci těchto podkladů přispěl
významně k zabezpečení systémových potřeb a popularizaci geode-
tické gravimetrie a významu výsledků tíhových měření pro geodé-
zii. Perspektivně tím připravoval nástup fyzikální a družicové geo-
dézie, a to v podmínkách, kdy i někteří uznávaní představitelé a část
odborné veřejnosti ještě lpěla na tradičních postulátech a metodách
vyšší geodézie.

V tehdejších podmínkách se velmi zasloužilo popularizaci teorie
a praxe nastupující družicové geodézie, o šíření zahraničních prací
a dosahovaných výsledků. V tomto období přispěl k přípravě geo-
detů nové generace svojí třídílnou učebnicí družicové geodézie, která
dodnes neztratila na svém významu. V roce 1973 obhajuje doktor-
skou práci "Určení parametrů geodetických referenčních systémů
Země a Měsíce z družicových a povrchových údajů", publikuje pra-
videlně v domácích a zahraničních časopisech a pracuje v tehdejší
národní komisi Akademií věd pro geodézii a geofyziku.

Vzhledem k své orientaci je pozván do Astronomického ústavu
ČSAV, kde je od roku 1974 vedoucím oddělení dynamiky sluneční
soustavy, které založil a vybudoval; tuto funkci zastával až do roku
1990.

V letech 1983 až 1987 byl místopředsedou Mezinárodní geode-
tické asociace (IAG) a zároveň předsedou speciálních studijních sku-
pin 5.99 "Slapové tření a rotace Země" a 5.100 "Parametry významné
pro astronomii, geodézii a geodynamiku" (1987-1991). Význam-
ným přínosem skupiny 5.99, která studovala změny mechanické
energie sluneční soustavy, bylo zavedení tzv. silové slapové funkce
vyjadřované Stokesovými konstantami.

Od roku 1991 zastával funkci předsedy zvláštní komise IAG pro
astronomicko-geodetické fundamentální konstanty, zabývající se de-
finicí základních parametrů geodetického geocentrického systému.

V rámci dlouhodobé spolupráce na výzkumných úlohách vojen-
ské topografické služby je v současné době odborným vedoucím me-
zinárodní pracovní skupiny globální geodézie (Global Geodesy Wor-
king Group Topics: Satellite Altimetry Applications) při
Geografickém výboru NATO, řešící aktuální problematiku testování
modelů geopotenciálu a vytvoření globálního systému výšek -
s ohledem na praktické potřeby navigace v podmínkách existence
GPS (Global Positioning System).

Od roku 1995 je profesor Burša také vědeckým pracovníkem To-
pografické služby Armády České republiky ve VTOPÚ Dobruška,
který je garantem řešení těchto perspektivních temat.

Vědecké a praktické přínosy jubilantajsou, díky jeho invenci a pra-
covitosti, rozsáhlému encyklopedickému a jazykovému vzdělání,
zaujetí pro "svět a prostor geodézie", velmi významné. Zahrnují také
příspěvky k řešení problematiky tvaru a tíhového pole Měsíce (vznik
selenodézie - zde např. obhajuje hypotézu, že na rozdíl od planety
Země není Měsíc v izostatické rovnováze) a dalších planet; dále je
to teorie rotace Země a studium vlivů slapů na vývoj sluneční sou-
stavy.

Zabýval se z toho plynoucími základními problémy geodynamiky
- je autorem teorie vlivu rotačních deformací tělesa Země na poru-
chy pohybu umělých družic Země a připravil IAG doporučované pa-
rametry trojosého elipsoidu. Již v roce 1969 odvodil nejpravděpo-
dobnější hodnoty geopotenciálu na ploše geoidu, rozměr délkového
faktoru, velké poloosy referenčního elipsoidu aproximací poloměru
rovníkového řezu družicového geoidu (tehdy již 6378138 metrů !)
a zploštění f = I : 298,286 a další významné, odvozené charakteris-
tiky. Současně razil zásadu, že technická a metodická úroveň teh-
dejší geodézie neřeší detaily tvaru Země, ale její globální charakte-
ristiky; proto mají nadále význam povrchová geodetická,
astronomická a hlavně pak tíhová data.
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Obecné řešení výrazu pro silovou funkci dvou obecných těles li-
bovolného tvaru a rozložení jejich hustot, které je východiskem pro
formulaci výrazu pro dynamiku systému kosmických těles a po-
zději umožňuje určování členů rozvoje geopotenciálu do řady sfé-
rických funkcí až do současného modelu EGM96 (Earth Gravita-
tional Model 1996). Na jejich základě vznikaly kolektivní práce
o globálních změnách dynamických parametrů Země v rámci dy-
namiky sluneční soustavy (léta 1991 až 1993) a také byla formu-
lovánajednoduchá metoda pro odvození parametrů referenčních tě-
les planet.

Problematika zpřesňování parametrů modelu geopotenciálu má
v současné době velký význam pro teorii geodézie a její důsledky
v navigaci. K tomu bylo využíváno jednak rezonance drah umělých
družic Země, výsledků družicové altimetrie a průběhu geoidu od-
vozeného z modelu geopotenciálu. Práce, věnované této integrální
problematice, byly ve druhé polovině 90. let rozvíjeny v rámci
GGWG (Geodesy and Geophysic Working Group) s využitím glo-
bálně rozmístěných dat (souřadnic) GPS a dat existujících kontinen-
tálních či regionálních výškových systémů (tj. systémů nadmořských
výšek). (

Profesor Burša velmi často přicházel s originálními přístupy k ře-
šení problémů, které poté, co se osvědčily, umožňovaly vznik spe-
ciálních studijních skupin a rozvinutou publikační činnost. Pro mladé
pracovníky byl nejenom intelektuálním předvojem, ale také vzorem
pracovního nasazení a příslovečné píle. V obdobích změn, nástupů
nových objevů měla nesmírný význam jeho činnost pedagogická,
autorská, vystupování na pracovních shromážděních, které mnohdy
sám organizoval a řídil.

Byl členem redakčních rad řady významných časopisů - Ediční
rady ČSAV, od r. 1976 až do současné doby je vedoucím redakto-
rem časopisu Studia geophysica et geodaetica Earth, Moon and Pla-
nets a Acta geodaetica et geophysica Hungarica a také předsedou ko-
mise pro obhajoby doktorských dizertačních prací z oboru geodézie.

Pro moderní českou geodézii mělo mj. velký praktický význam
zavedení jeho metodiky astronomicko-gravimetrické interpolace
systémových tížnicových odchylek a metodiky nivelace převýšení
kvazigeoidu pro různé typy topografického reliéfu, popularizace pro-
storového a dynamického pojetí geodézie, uvedení prostorové po-
dobnostní transformace do výpočetní praxe (6 prvků), zavedení me-
todik testování modelů geopotenciálu a řešení problematiky
globálního výškového systému.

Mnozí pracovníci české střední a mladé vědecké generace
s vděčností vzpomínají na jeho odborné a pedagogické vedení.
Přednášel na ČVUT v Praze a na Vojenské akademii v Brně půso-
bil jako externí profesor kosmické geodézie. Významná je jeho
publikační činnost; je autorem téměř 382 původních prací, auto-
rem a spoluautorem několika knih, které byly přeloženy do ang-
ličtiny a ruštiny. Je dokumentováno na tisíc citací jeho prací ve vě-
decké literatuře.

Lze připomenout také jeho lidský rozměr - smysl pro humor, pro
všední a sympatické lidské slabosti a také výjimečný smysl pro his-
torické dimense - obdiv a úctu k jejím aktérům, kteří na poli vědy
obětavě naplňovali svoji životní roli.

Práce a osobnost profesora Burši tak znamenaly vedle vědeckých,
teoretických přínosů pro rozvoj geodézie v národním a mezinárod-
ním měřítku také velký lidský příklad pro současné a budoucí nosi-
tele a realizátory těchto nikdy nekončících temat.

Geodetická veřejnost děkuje profesorovi Buršovi za jeho dosud
vykonané dílo a přeje mu stálé zdraví, optimizmus a mnoho úspě-
chů v další vědecké práci.

Vedoucí redaktor GaKO Ing. Stanislav
Olejník - 65 let

Dne 27. července 1999 se dožil 65 let Ing. Stanislav Olejník, vedoucí
oddělení gravimetrie Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Praze. Narodil
se ve Zlíně. Středoškolská studia absolvoval na tamním Reálném
gymnáziu v roce 1952 a zeměměřické inženýrství na Zeměměřické
fakultě ČVUT v Praze v roce 1957. Po ukončení studií nastoupil do
Geodetického a topografického ústavu v Praze (předchůdce ZÚ).

Vykonával gravimetrické mapování, tíhová měření v okolí Lapla-
ceových bodů a československé gravimetrické síti. V letech
1962-1963 se zúčastnil gravimetrické prospekce naftových ložisek
v Afghánistánu. Zabýval se metodikou výpočtu oprav z reliéfu te-
rénu, problematikou přesnosti gravimetrických map a korelacemi tí-
hových anomálií a výšek. Je autorem map středních tíhových ano-
málií na území tehdejšího Československa, jichž se dosud využívá
pro určování gravimetrického geoidu. V letech 1971-1973 absolvo-
val na ČVUT v Praze postgraduální studium oboru geodézie a kar-
tografie. Jako specialista se zúčastňoval akcí v rámci mezinárodní
spolupráce zejména v oblasti instrumentální gravimetrie a studia ne-
slapových změn tíhového pole Země. Zvyšoval si odbornou kvalifi-
kaci a dosáhl 1. stupně vědeckotechnické atestace.

Od roku 1975 působí ve funkci vedoucího gravimetrického od-
dělení. Navrhoval a usměrňoval koncepci gravimetrických základů
a zajistil jejich kvalitativní úroveň podle mezinárodních standardů.
Byl autorem několika předpisů, technologických postupů a spo-
luautorem projektu vybudování společné gravimetrické sítě na
území České republiky, Slovenska a Maďarska v tíhovém systému
1995 s využitím absolutních měření. Byl iniciátorem praktického
spojení naší gravimetrické sítě se sítěmi Rakouska a Německa a je-
jího zapojení do sítě evropské, autorem projektu pro tíhové za-
měření bodů Geodynamické sítě České republiky aj. Je autorem
či spoluautorem 30 odborných článků, některé publikoval i v ča-
sopise Geodetický a kartografický obzor; známa je i jeho činnost
lektorská.

V našem časopise pracoval jako technický redaktor a člen redakční
rady od roku 1978, od roku 1990 pak úspěšně pracuje ve funkci ve-
doucího redaktora.

Do dalších let přejeme Ing. Stanislavovi Olejníkovi dobré zdraví
a spokojenost v osobním životě.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁRA

Výročie 55 rokov:

5. júla 1999 - Marta Stanková. Narodila sa v Slančíku (okres Ko-
šice-okolie). Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy stavebnej
a zememeračskej v Košiciach (1962) pracovala v Ustave pre hospo-
dársku úpravu lesov v Košiciach a od roku 1964 v Ústave geodézie
a kartografie (ÚGK) v Prešove. V rokoch 1966 až 1979 pracovala
v detašovanom pracovisku Strediska geodézie (SG) Banská Bystrica
v Brezne ÚGK v Žiline (od roku 1968 Oblastného ústavu geodézie
v Bratislave a od roku 1973 Krajskej správy geodézie a kartografie
- KSGK - v Banskej Bystrici). V rokoch 1979 až 1990 p6sobila
v Stavoinveste Banská Bystrica, pracovisko v Brezne. V roku 1990
sa vrátila do detašovaného pracoviska SG v Brezne KSGK v Ban-
skej Bystrici, kde v roku 1991 sa stala jeho vedúcou. Od 1. 1. 1993
do 23. 7. 1996 vykonávala funkciu riaditefky Správy katastra Brezno
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. Zaslúžila sa o zavedenie vý-
počtovej techniky na pracovisku v Brezne a o jeho priestorové a ma-
teriálne dobudovanie. Od 24.7. 1996 do 4.7. 1997, t.j. do odchodu
do d6chodku, pracovala v referáte opráv chýb v katastri nehnute-
l'ností katastrálneho odboru Okresného úradu v Brezne.
13. srpna 1999 - Ing. Bohumila Stašková, ředitelka Zeměměřic-
kého a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Českých Budějovicích. Po
absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze na-
stoupila jako technik na Středisko geodézie v Prachaticích. Při za-
městnání absolvovala studium oboru geodézie a kartografie na Sta-
vební fakultě ČVUT v Praze, které zakončila v r. 1969. Na Středisku
geodézie v Prachaticích pracovala jako samostatný inženýr geodet,
později jako vedoucí oddílu. Od září r. 1978 působila jako samo-
statný výrobní dispečer, od r. 1988 zastávala funkci vedoucí útvaru
řízení výroby tehdejší Geodézie České Budějovice. Po reorganizaci
resortu pracovala od 1. 1. 1991 ve funkci odboru dohledu a inspekce
Krajské geodetické a kartografické správy v Českých Budějovicích
a k I. I. 1993 byla jmenována do funkce ředitelky ZKl. Ve všech
funkcích prokazovala vždy vysokou odbornou úroveň a dobré orga-
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nizační schopnosti. V roce 1981 byla za svou práci odměněna udě-
lením titulu Nejlepší pracovník resortu. Je členkou odborné skupiny
pro katastr nemovitostí Č,eského svazu geodetů a kartografů a člen-
kou Kolegia předsedy ČUZK.
21. srpna 1999 - Doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Narodil se v Havlíč-
kově Brodě. V roce 1967 absolvoval Fakultu technické a jaderné fy-
ziky ČVUT v Praze, na jejíž katedře matematiky pak působil jako
asistent do roku 1969, kdy přešel na katedru fyziky Stavební fakulty
ČVUT. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1979, o rok později se
stal vědeckým pracovníkem katedry. Roku 1981 při katedře fyziky
založil laboratoř dálkového průzkumu Země (DPZ) a stal se jejím
vedoucím. Touto problematikou se intenzívně zabývá od roku 1975.
Docentem byl jmenován v roce 1992. Přešel na katedru mapování
oboru geodézie a kartografie ČVUT, kde je v oblasti DPZ činný i pe-
dagogicky. Je autorem řady publikací, řešitelem výzkumných úkolů,
lektorem mezinárodních kurzů (OSN, ESA), členem našich i zahra-
ničních vědeckých společností. V současnosti vede konzorcium pro
tvorbu a využívání databáze v zemích PHARE v rámci programu
Evropské agentury pro životní prostředí, řídí práce na využívání dru-
žicových dat pro zemědělskou informatiku a pro tvorbu DEM.
12. září 1999 - Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Narodil se v Praze,
kde absolvoval i zeměměřická studia na Střední průmyslové škole
(1964) a na oboru geodézie Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze
(1967). Po praxi v investičním odboru bývalých Československých
státních drah nastoupil roku 1971 na katedru speciální geodézie FSv
ČVUT. Věnuje se především inženýrské geodézii a dějinám našeho
oboru (člen Národního komitétu pro FlG a zástupce Ceské repub-
liky ve FIG). V roce 1978 absolvoval semestrální stáž UNESCO na
Technické univerzitě v rakouském Grazu, hostoval i na dalších vy-
sokých školách. Kandidátskou práci obhájil roku 1979, docentem
byl jmenován r. 1988, habilitační řízení doplnil roku 1997. Kromě
základních a volitelných přednášek pro posluchače oboru geodézie
a uvedených oblastí, ve kterých též publikuje v tuzemsku i v zahra-
ničí, je pověřen i přednáškami geodézie a inženýrské geodézie pro
studijní obor vodohospodářské stavby. Je citován v nových edicích
amerického biografického slovníku Marquis Who's Who.
27. září 1999 - Ing. Miloslav Miiller, dlouholetý vedoucí pracov-
ník různých orgánů resortu geodézie a kartografie, v letech
1986-1990 náměstek předsedy Ceského úřadu geodetického a kar-
tografického, poté pracovník odboru řízení územních orgánů Čes-
kého úřadu zeměměřického a katastrálního. Své bohaté odborné zku-
šenosti uplatňoval při práci na tvorbě komplexních programů
a konc,epci dlouhodobého vývoje zeměměřictví a katastru nemovi-
tostí. Učinně se rovněž podílel na přípravě a zpracování návrhů zá-
konů a prováděcích vyhlášek důležitých pro současnou i budoucí
funkci našeho oboru. Nyní působí ve funkci ředitele detašovaného
pracoviště Boskovice Katastrálního úřadu v Blansku. Je třeba též při-
pomenout jeho publikační činnost v našem časopise a v Hospodář-
ských novinách.

Výročie 60 rokov:

6. augusta 1999 - Ing. Ján Gerčák, vedúci katastrálneho odboru
Krajského úradu v Trnave. Narodil sa v OTšavici (okres Levoča).
Po absolvování nadstavbového štúdia na Strednej priemyselnej
škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1959 nastú-
pil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Bratis1ave. V ro-
koch 1960 až 1965 študova1 na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) zememeračské inži-
nierstvo. Po jeho skončení nastúpil do Ústavu geodézie a karto-
grafie (od roku 1960 Oblastný ústav geodézie a od I. 1. 1973 Správa
geodézie a kartografie) v Bratislave - Stredisko geodézie (SG)
v Trnave, kde v rokoch 1967 až 1973 vykonával funkciu vedúceho
rajónu. 15. 12. 1973 bol poverený vedením SG v Trnave a 1. 8.
1975 bol vymenovaný za vedúceho SG. V rokoch 1984 až 1986
absolvoval yostgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia
na SvF SVST. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.1996 bol riaditeTom Správy
katastra (SK) Trnava Katastrálneho úradu v Bratislave. Pod jeho
vedením dosahovala SK Trnava dobré výsledky, najma v oblasti
zakladania a vedeni a katastra nehnuteTností a všeobecnej doku-
mentácie. V terajšej funkcii posobí od 24. 7. 1996. Je nositeTom
rezortného vyznamenania.
2. září 1999 - Doc. Ing. JosefVitásek, CSc., vedoucí Ústavu geo-
dézie Fakulty stavební VUT v Brně. Narodil se ve Vranovicích
u Brna. Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Brně
(1958) absolvoval v roce 1963 ol:ior geodézie na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Po praxi v Geotestu Brno nastoupil roku 1972 na
geodetický obor VUT Brno. Hodnost CSc. obháji1 r. 1981 prací "Vliv
atmosféry na dráhu záměrného paprsku", docentem byl jmenován

o dva roky později. Jeho vědecký zájem je zaměřen především na
výzkum vlivu refrakce v nehomogenním prostředí; výsledky jsou
publikovány v mnoha domácích i zahraničních časopisech.
4. září 1999 - Ing. Miroslav Pouč, ředitel Katastrálního úřadu v Olo-
mouci. Rodák z Olomouce. Po absolvování Střední průmyslové školy
stavební v Brně pracoval jako měřický technik v n. p. Geotest Brno.
Vysokoškolské studium získal dálkovým studiem oboru geodézie
FSv ČVUT v Praze v r. 1966, které rozšířil postgraduálním studiem
(1973). Od r. 1970 byl zaměstnán v n. p. Geodézie Opava, kde pro-
šel různými funkcemi až po výrobního náměstka ředitele. Jeho čin-
nost byla oceněna několika resortními i státním vyznamenáním.
8. září 1999 - Ing. Adolf Vjačka, vedoucí oddělení technického
rozvoje Katastrálního úřadu v Opavě. Narodil se v Kozmicích
(okres Opava). V r. 1956 nastoupil u Oblastního ústavu geodézie
kartografie v Opavě (pracoviště - měřické středisko v Hlučíně).
V r. 1966 dokončil dálkové studium zeměměřictví na Stavební fa-
kultě ČVUT v Praze. V r. 1986 absolvoval postgraduální studium
na Vysoké škole ekonomické v Praze (specializace vědecko-tech-
nické informace) a v r. 1988 dosáhl I. stupně vědeckotechnické
atestace. Věnuje se racionalizaci, provozně-výzkumné činnosti
a technickému rozvoji, zejména v oblasti mapování a katastru ne-
movitostí. Je tvůrcem technických předpisů velkoměřítkového ma-
pování a několika desítek referátů prezentovaných z výše uvedené
oblasti na odborných seminářích. Publikoval i několik článků, ze-
jména v časopise Geodetický a kartografický obzor. Záslužná je
i jeho aktivita v bývalé Československé vědeckotechnické společ-
nosti, i v Českém svazu geodetů a kartografů, kde zastával funkci
místopředsedy do r. 1998.

Výročí 65 let:
7. srpna 1999 - Ing. Jan Neumann, CSc. Narodil se v Brandýse
nad Labem. Po absolvování reálného gymnázia studoval Země-
měřickou fakultu ČVUT v Praze a studia dokončil státní závěreč-
nou zkouškou v roce 1957. Po skončení studií nastoupil do Karto-
grafického a reprodukčního ústavu v Praze, kde se záhy
specializoval na problematiku vědeckotechnického rozvoje v kar-
tografii. V roce 1967 přešel do Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického. Jeho jméno je zde v prvém ob-
dobí nerozlučně spjato zvláště s výzkumem informačního systému,
zejména se subsystémem kartografických informací ISGK. Později
pak tu působil jako vedoucí řešitel programového systému MAPA
a vědecký tajemník ústavu. V roce 1969 dokončil externí vědeckou
aspiranturu na ČVUT v Praze obhajobou disertační práce na téma
"Kvalifikace charakteristik erozního reliéfu s přihlédnutím k mož-
nostem automatizace procesu tvorby vrstevnicového obrazu". V dal-
ším období své výzkumné činnosti stál u kolébky dálkového prů-
zkumu Země, budování a vedení Střediska dálkového průzkumu.
V létech I986-1991 pracoval jako vedoucí vědecký pracovník
v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV v Praze. Zde pů-
sobil ve funkci vědeckého tajemníka celoakademického programu
dálkového průzkumu Země a výzkumně se zabýval zejména frak-
tálními charakteristikami geografických jevů a jejich uplatněním
v kartografické generalizaci. V současné době je pracovníkem Ze-
měměřického úřadu a plně se soustřeďuje na koncepční činnosti při
tvorbě a budování ZABAGED (Základní báze geografických dat).
Významná je též jeho publikační činnost, která zahrnuje na osm-
desát položek, z nichž mnohé cizojazyčné reprezentují jeho podíl
na mezinárodní vědecké spolupráci. Také čtenářům GaKO je dobře
znám jako dlouholetý autor prezentující se fundovanými vědeckými
a odbornými články i recenzemi a informacemi, vždy psanými vy-
tříbenoujazykovou formou. V roce 1973 byl vyhodnocen jako "Nej-
lepší pracovník resortu ČÚGK".
21 . augusta 1999 - Ing. Michal Nazad, zástupca riaditeTa ekono-
mického odboru (EO) a referent pre mzdovú a investičnú politiku
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
(ÚGKK SR). Rodák z Košaroviec (okres Humenné). Po abso1vo-
vaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavi-
tel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT)
v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie
v Prešove (neskór Ústav geodézie a kartografie, Inžinierska geodé-
zia, n. p. a Geodézia, n. p.), kde do 30. 11. 1976 vykonával a riadil
práce mapovacie a inžinierskej geodézie v róznych funkciách až po
vedúceho prevádzky. V januári 1975 skončil prvý beh postgraduál-
neho štúdia (PGŠ) odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fa-
kulte SVŠT a v roku 1984 PGŠ organizátorov systémového riade-
nia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 1. 12. 1976 prešiel
do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od I. I. 1993 UGKK
SR) ako vedúci odborný referent-špecialista. 1. 1. 1980 bol pove-
rený vedením plánovacieho oddelenia EO a od 1. I. 1986 do marca
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1990 vykonával funkciu riaditefa EO. Potom pracoval ako referent
pre mzdovú a investičnú politiku EO. Od 1. 8. 1993 do 30. 9. 1996
bol vedúcim oddelenia rozpočtu a vecných úloh EO, od 1. 4. do
30. 12. 1997 bol poverený vedením EO a od 1. 1. 1998 je v teraj-
šej funkcii. Je publikačne činný a je nositefom rezortných vyzna-
menaní.

26. srpna 1999 - Ing. František Wágner, dřívější ředitel Země-
měřického a katastrálního inspektorátu v Bmě. Narodil se v Bmě.
Studoval na gymnáziu v Tišnově, v r. 1957 absolvoval studia na Ze-
měměřické fakultě ČVUT v Praze. Praxi nastoupil u tehdejšího Ob-
lastního ústavu geodézie a kartografie v Bmě v provozu mapování,
po dva roky pak pracoval jako vedoucí rajónu na Středisku geodé-
zie ve Žďáru nad Sázavou a potom jako technolog a inženýr specia-
lista v Geodézii, Brno. Významně se podílel na zavádění racionali-
zace a automatizace geodetických prací, zejména na úseku evidence
nemovitostí. Za tuto práci se mu dostalo celospolečenského uznání.
V letech 1975-1989 byl vedoucím útvaru řízení výroby, 1989-1991
výrobním náměstkem ředitele Geodézie, Brno. 1. 1. 1991 se stal ře-
ditelem Krajské geodetické a kartografické správy v Bmě a 1. 1.
1993 ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Bmě.
Jako dlouholetý aktivní člen bývalé Československé vědeckotechnic-
ké společnosti (ČSVTS), odborné skupiny evidence nemovitostí
(nyní katastru) a člen výboru pobočky ČSVTS byl spoluorganizáto-
rem řady odborných seminářů a konferencí, na kterých také před-
nášel. Za práci v ČSVTS obdržel čestná uznání. Věnuje se také ak-
tivně sportu, řadu let byl vedoucím oddílu odbíjené v Tišnově. Do
důchodu odešel v r. 1997.
I. září 1999 - Ing. František Kocina, rodák z Prahy. Od roku 1957
po absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze zaměstnanec
Geodetického a topografického ústavu (dnešního Zeměměřického
úřadu) v Praze). Vykonával postupně mapovací a triangulační práce,
po roce 1973 byl odpovědným geodetem povrchových sítí metra
a na dalších exponovaných stavbách v Praze. V letech 1981-1982
působil jako čs. expert na dopravních stavbách v Iráku. Od roku
1985 byl vedoucím provozu triangulace a mapování. Za vynikající
pracovní výsledky obdržel řadu ocenění. Do důchodu odešel
v r. 1990.
3. září 1999 - Ing. Drahomír Dušátko, CSc., rodák z Kolina, za-
městnanec vojenské topografické služby Armády České republiky
(TS AČR). Po studiu na Vojenské akademii v Bmě, které ukončil v r.
1962, pracoval v terénu jako geodet a souběžně studoval pod vede-
ním prof. M. Picka, DrSc., teorii tíhového pole Země. V r. 1975 ob-
hájil u Geofyzikálního ústavu ČSAV v Praze (GFú ČSAV) kandi-
dátskou práci tematicky zaměřenou na analytické pokračování
harmonické funkce vzhůru a teorii tvorby geoidu. Zúčastnil se mě-
ření ve státní gravimetrické síti, tíhového mapování 1:25 000 a zá-
roveň zabezpečoval výstavbu a naplňování datových bází tíhových,
výškových a geomagnetických údajů, tvorbu map tížnicových od-
chylek a deklinačních údajů. V rámci těchto prací vznikl ve spolu-
práci s GFÚ ČSAV evropský gravimetrický geoid. Je autorem řady
výzkumných zpráv, článků ve Vojenském topografickém obzoru
a pracoval aktivně v tehdejší Československé vědeckotechnické spo-
lečnosti. V průběhu svého působení vždy dbal na úzkou spolupráci
s civilní geodezií a geofyzikou. Pro modemizaci čs. geodetických
základů vznikla jeho přičiněním skupina, která v r. 1987 přispěla ke
vzniku pracovního souřadnicového systému S-JTS, což prakticky
znamenalo transformaci S-1942/83 do S-JTSK. Podstatnou měrou
se zasloužilo nástup prostorového a fyzikálního pojetí geodézie v TS
AČR a o zavedení technologie GPS do praxe služby. V roce 1994
byl přijat za člena Akademie věd v New Yorku. Jeho jméno je uvá-
děno v americkém biografickém slovníku Marquis Who's Who.
V současné době pracuje jako zaměstnanec Vojenského zeměpisného
ústavu v Praze na řešení výzkumných úkolů z oblasti geodézie pro
potřeby AČR.
19. září 1999 - Ing. Bohuslav Kuba, rodák z Opavy, zaměstnanec
odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí ČÚZK. Po ab-
solvování studia Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze nastoupil roku
1957 na Středisko geodézie v České Krumlově, kde v období 1. 7.
1958-31. 12. 1973 působil jako jeho vedoucí. Odtud v roce 1974
přešel na tehdejší ČÚGK do technického odboru, v druhé polovině
osmdesátých let zastával funkci vedoucího oddělení evidence ne-
movitostí. Je uznávaným odborníkem v oblasti evidence respektive
katastru nemovitostí. Významnou měrou se podílel na tvorbě řady
resortních technických předpisů a obou zákonů o katastru. Rozsáhlá
je i jeho činnost publikační (několik desítek pojednání) publikova-
ných zejména v časopise Geodetický a kartografický obzor a Po-
zemkové úpravy. Je spoluautorem příručky Katastr nemovitostí,
která pro velký úspěch vyšla již v šestém aktualizovaném vydání.
Jeho záslužná činnost byla oceněna několika resortními vyzname-
náními.

Výročie 70 rokov:
II. júla 1999 - Ing. Vladimír Pánsky. Narodil sa v Radošine (okres
Topoľčany). Po skončení Fakulty lesníckej Vysokej školy zeměděl-
ské v Bme v roku 1952 nastúpil do Krajského národného výboru
v Košiciach. 1. 11. 1954 prichádza do Oblastného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave (neskór Ústav geodézie a kartografie, Ob-
lastný ústav geodézie a Správa geodézie a kartografie) do funkcie
vedúceho Okresného meračského strediska (OMS) v Zlatých Mo-
ravciach. V roku 1955 je poverený vedením OMS (od roku 1960
Stredisko geodézie - SG) v Topoľčanoch, kde vo funkcii vedúceho
SG pósobil do 31. 12. 1991. Od 1. 1. do 31. 3.1992, t.j. do odchodu
do dóchodku, pracoval v tomto SG ako vedúci právnych vzťahov. Je
nositefom vyznamenaní.
30. července 1999 - Ing. Jaroslav Vondráček, dřívější zástupce ře-
ditele Krajské geodetické a kartografické správy pro Severočeský
kraj se sídlem v Liberci. Aktivně pracoval jako tajemník Krajského
výboru bývalé Čs. vědeckotechnické společnosti - Společnosti ge-
odézie a kartografie.
6. srpna 1999 - Ing. Ivan Podhorský, CSc., rodák z Chocně. Po
maturitě na pražském gymnáziu vystudoval zeměměřické inženýr-
ství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze (1953) a stal
se asistentem prof. Potužáka na katedře mapování se zaměřením na
mapování a evidenci respektive katastr nemovitostí. Pro tuto speci-
alizaci byl pověřen přednáškami, stal se soudním znalcem, autorem
skript a spoluautorem technických příruček, aktivně spolupracoval
s mnohými podniky praxe. Záslužná je i jeho činnost v dřívějších or-
gánech Československé vědeckotechnické společnosti. V součas-
nosti je náčelníkem Sokola na pražských Vinohradech.
7. srpna 1999 - Ing. Ladislav Vopalecký. Narodil se ve Smrkovci
v okrese Klatovy. Po ukončení studií pracoval v bývalém Oblastním
ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích, po roce 1955
v Geodetickém a topografickém ústavu (dnešním Zeměměřickém
úřadě). Zastával funkci vedoucího technickoekonomické přípravy
výroby, podílel se na zpracování několika projektů pro zahraničí.
V letech 1970-1971 byl čs. expertem v Alžíru. Jeho odborná čin-
nost i působení v tělovýchově byly oceněny řadou uznání a vyzna-
menání. Do důchodu odešel v r. 1991.
31. srpna 1999 - Ing. Ferdinand Radouch, bývalý předseda Čes-
kého úřadu zeměměřického a katastrálního. Narodil se v Praze, kde
maturoval v r. 1948 na reálném gymnáziu. Dále studoval země-
měřické inženýrství na Českém vysokém učení technickém a stu-
dium ukončil v r. 1953. Po vykonání základní vojenské prezentační
služby nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Li-
berci, kde se seznámil s řadou odborných činností. Postupně zastá-
val funkce vedoucího oddílu, provozního inženýra, vedoucího pro-
vozu a zástupce ředitele ústavu (1963-66). V r. 1966 byl jmenován
náměstkem předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie. V le-
tech 1965-67 absolvoval kurs pro vedoucí hospodářské pracovníky
na Institutu národohospodářského plánování při Vysoké škole eko-
nomické. Poznatky využil při reorganizaci rezortu v r. 1968.
V r. 1970 byl Ing. Radouch z funkce náměstka předsedy odvolán
a jím zaváděný systém řízení byl opuštěn. V letech 1970 a 1971 pak
pracoval jako geodet na různých úkolech. Od r. 1971 vykonával
funkci odpovědného geodeta na pražských sídlištích až do r. 1990,
kdy byl na návrh Občanského fóra geodetů a kartografů jmenován
předsedou České úřadu geodetického a kartografického (od 1. 1.
1993 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního). Tuto funkci
zastával do 31. října 1993. S jeho působením je spojena i realizace
rozdělení rezortních organizací - vesměs státních podniků - na sféru
státní správy a část podnikatelskou. V letech 1991-93 byly za jeho
vedení vytvořeny základní podmínky pro privatizaci geodetických
a kartografických prací a vznik nových územních orgánů země-
měřictví a katastru nemovitostí a formulovány některé ze základ-
ních zákonů, např. Č. 26511992 Sb., č. 34411992 Sb., ač. 35911992
Sb., a prováděcí vyhláška č. 12611993 Sb. Po odchodu z ČÚZK pra-
cuje dosud v oddělení všeobecné dokumentace Katastrálního úřadu
Praha-město.
15. septembra 1999 - Ing. Vladimír PetruJak. Rodák z Bobrova
(okres Námestovo). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Oblas-
tného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (neskór Ústav geo-
dézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. p. a š.
p.), kde do 31. 12. 1988 vykonával a riadil mapovacie práce v róz-
nych funkciách až po vedúceho prevádzky. Od 1. 1. 1989 do 31. 12.
1990 vykonával funkci u inžiniera špecialistu pre mapovanie. V rámci
reštrukturalizácie rezortu prešiell. I. 1991 do Správy geodézie a kar-
tografie (od 1. 1. 1993 Katastrálny úrad) v Bratislave do funkcie ve-
dúci odborný referent špecialista pre mapovanie. V tejto funkci i
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pósobil do 31. 12. 1994, t.j. do odchodu do dóchodku. Ako dóchodca
pracoval v oblasti mapovania do 23. 7. 1996. Je nositelom rezort-
ných vyznamenaní.

Výročí 75 let:
9. září 1999 - Ing. Zdeněk Mikala, v aktivní službě vedoucí Stře-
diska geodézie Frýdek-Místek, nyní v invalidním důchodu, nositel
čestného odznaku "Zasloužilý pracovník podniku" z roku 1974.
12. září 1999 - Ing. RNDr. Václav Novák, CSc., v aktivní službě
vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně (od roku
1967). Rodák z Kobylnic (okr. Brno-venkov), maturoval na kla-
sickém gymnáziu v Brně, potom paralelně studoval geografii na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a obor ze-
měměřictví na Vysoké škole technické v Brně, které dokončil v roce
1950. Vědecké hodnosti CSc. dosáhl na UK v Praze v roce 1978.
V období 1952-1959 působil na Přírodovědecké fakultě v Brně,
Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci a v Ostravě, Vyšší škole pedagogické v Opavě a na katedře
geodézie Vysokého učení technického v Brně. V letech 1959-1961
se věnoval praktické kartografické činnosti v Kartografickém a re-
produkčním ús.tavu v Modre-Harmonii u Bratislavy a v letech
1961-1967 u Ustavu geodézie a kartografie v Brně jako geodet
a vedoucí oddělení vědeckotechnických informací. Jeho vědecká,
publikační a osvětová činnost je velmi bohatá: obsahuje přes 80 ti-
tulů, článků a pojednání v různých odborných časopisech, sborní-
cích a monografiích. Dlouhodobě pracoval v Krajském výboru teh-
dejší Československé vědeckotechnické společnosti v Brně a České
geografické společnosti. Byl rovněž členem komisí International
Geographic Union a účastníkem mezinárodních konferencí. Na od-
počinku žije v Kobylnicích.
18. září 1999 - Ing. Otto Vlasák, dřívější vedoucí odborný referent
specialista Českého úřadu geodézie a kartografie (ČÚGK). Úspěšně
absolvoval studium zeměměřického inženýrství, ukončené 2. státní
zkouškou. Po vzniku rezortu Ústřední správy geodézie a kartografie
pracoval u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Hradci Krá-
lové ve funkci vedoucího oddílu topografického mapování a od r.
1960 ve funkci zástupce vedoucího Střediska geodézie Trutnov. V r.
1973 byl převeden do oddělení evidence nemovitostí technického
odboru ČUGK. Na tomto pracovišti měl rozhodující podíl na řešení,
prosazení a realizaci inovačních prvků a pojetí přechodu na perma-
nentní údržbu operátů evidence nemovitostí (EN) a automatizace su-
marizačních prací. Smysl pro koordinaci technického a ekonomic-
kého působení mu na tomto pracovišti umožňoval prosazovat
komplexní řešení při zadávání a hodnocení úkolů výzkumných prací
a přímou návaznost výsledků výzkumu na tvorbu technických před-
pisů, norem a cen.

Výročí 85 let:
17. července 1999 - Ing. Josef Kulda, v aktivní službě vedoucí stře-
diska speciálních prací Geodézie, n. p., Praha a vedoucí Střediska
geodézie pro okres Praha-Západ. Po skončení studií na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze v roce 1937 přišel o dva roky po-
zději do Triangulační kanceláře Ministerstva financí. V triangulač-
ních pracích pokračoval ve válečných letech v Zeměměřickém úřadě
a v roce 1949 přešel do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kar-
tografie, Praha. Jeho svědomitá práce, organizační schopnosti
a dobrá odborná úroveň byly vždy dobře hodnoceny.

Výročí 90 let:
19. července 1999 - Ing. Vladimír Brázda, rodák z Bohuňovic
(okres Šternberk). Po absolvování Vysoké školy technické v Brně r.
1935 se stal na téže škole asistentem prof. A. Semeráda, pracoval na
katastrálních měřických úřadech v Moravské Třebové a v Brně, v le-
tech 1946-1953 byl vedoucím oddělení zeměměřického odboru Mi-
nisterstva financí, stavebnictví a techniky a potom vedoucím pláno-
vacího odboru Ústřední správy geodézie a kartografie (1967-1970).
Jeho odborná činnost byla oceněna několika vyznamenáními.
25. júla 1999 - Ing. Jozef Hazucha. Narodil sa v Trstíne (okres
Trnava). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1926.
Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave v roku 1952. Za 47 rokov pracovnej čin-
nosti vykonával práce rózneho druhu, až zakotvil v evidencii ne-
hnutelností (EN). Pósobil v Katastrálnych meračských úradoch
v Trnave, v Prievidzi a v Bratislave, ďalej v Povereníctvach finan-
cií a stavebného priemyslu a v Slovenskom zememeračskom a kar-
tografickom ústave v Bratislave. V rokoch 1954 až 1960 pracoval

v Správe geodézie a kartografie na Slovensku ako vedúci oddele-
nia EN a v rokoch 1960 až 1969 v Ústave geodézie a kartografie
(neskór Oblastný ústav geodézie) v Bratislave na úseku EN. Od
roku 1969 až do odchodu do dóchodku, t. j. do I. 3. 1973, praco-
val v Slovenskej správe geodézie a kartografie ako vedúci oddele-
nia EN. Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku. Je nositelom re-
zortných vyznamenaní.

Z dalších výročí připomínáme:
17. července 1904 - před 95 lety se narodil významný fotogram-
metrik Ing. Karel Tomsa, CSc. Vystudoval Vysokou školu speciál-
ních nauk ČVUT v Praze, na níž se stal asistentem akademika J. Ry-
šavého a později asistentem prof. A. Tichého na Vysoké škole
zemědělské v Brně. Praktické zkušenosti získal u Vojenských lesů,
na Ministerstvu zemědělství a u Státních lesů - Lesprojektu. Zabý-
val se především fotogrammetrií, což ho přivedlo do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze.
Navrhl a zavedl do praxe osobité řešení analytické aerotriangulace.
Bohatá byla i jeho publikační činnost. Jeho stěžejním dílem je učeb-
nice Praktická fotogrammetrie lesnická vydaná v r. 1966 v naklada-
telství Academia ČSAV. Zemřel roku 1993.
20. júla 1909 - pred 90 rokmi sa narodil v Rovne (Ukrajina)
Ing. Jozef Horička. Štúdium zememeračského inženierstva začal
vo Lvove a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bra-
tislave (SVŠT) v roku 1941. Po skončení štúdia pósobil na SVŠT
ako odborný asistent do 20. 12. 1974, t.j. do odchodu do dóchodku,
s výminkou rokov 1946 až 1952, keď pomáhal budovať Vysokú
školu polnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach.
Okrem pedagogickej činnosti, ktorú vykonával vel'mi svedomite
a až s otcovským prístupom k študentom, mal bohatú odbornú a ex-
pertíznu činnosť na úlohách v polnohospodárstve, v priemysle
a v stavebníctve. Bol autorom dvoch dočasných vysokoškolských
učebníc. Známe sújeho "Tabulky na výpočet polygónových tahov"
(1961) a "Tachymetrické tabulky" (1963). Zomrel 14. 12. 1975
v Bratislave.
22. července 1934 - před 65 lety se v Praze narodil Doc. RNDr.
Bruno Bndínský, CSc. Po absolvování Matematicko-fyzikální fa-
kulty University Karlovy v Praze roku 1956 nastoupil na katedru
matematiky Stavební fakulty ČVUT. Roku 1963 obhájil kandidát-
skou a roku 1969 habilitační práci. Zaměřil se především na apli-
kace matematiky v inženýrské praxi, zejména v geodézii. Úzká spo-
lupráce s katedrou geodézie a pozemkových úprav a katedrou
speciální geodézie vyústila ve vědecké a odborné články a výzkumné
zprávy. Napsal řadu původních prací, skript a učebnic z oboru dife-
renciální geometrie a matematiky, byl významným funkcionářem
Jednoty čs. matematiků a fyziků a výtečným pedagogem. Zemřel ná-
hle 8. 9. 1988 v Praze.
24. července 1919 - před 80 lety se v Praze narodil Prof. Dr. Mi-
roslav Hanf, CSc. Po maturitě na reálném gymnásiu (1938) se za-
psal na Vysokou školu speciálních nauk ČVUT v Praze, na níž ze-
měměřické studium dokončil po válečném přerušení v roce 1947.
Stal se asistentem akademika J. Ryšavého v předmětech nižší geo-
dézie, vyrovnávací počet a měření podzemních prostor. Přednášel
konstrukce geodetických přístrojů ar. 1951 obhájil doktorskou práci
z této oblasti. V roce 1962 přešel s nově budovanou geodetickou la-
boratoří na katedru vyšší geodézie (prof. J. Bbhm) a habilitoval se.
Roku 1966 získal hodnost kandidáta věd a byl jmenován profeso-
rem. V letech 1971-1983 byl vedoucím katedry vyšší geodézie, do
důchodu odešel o rok později, i když nadále s katedrou spolupraco-
val. Jeho pedagogická činnost byla oceněna titulem Zasloužilého uči-
tele a medailemi ČVUT. V odborné veřejnosti byl znám jako od-
borník na přístrojovou techniku a měřické metody, autor řady skript,
přednášeka publikací, vedoucí autorského kolektivu technického
průvodce Geodézie (1982 a 1989), bývalý člen redakční rady GaKO
a Národního komitétu 5. skupiny Mezinárodní federace geodetů
(FlG). Je nutno zmínit i celoživotní působení prof. M. Haufa v tělo-
výchově. Zemřel 15.2. 1999.
30. července 1914 - před 85 lety se narodil Ing. Václav Svoboda,
v aktivní službě vedoucí technické dokumentace Geodézie, n. p.,
Praha. Po studiích zeměměřického inženýrství na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval v triangulační kanceláři
Ministerstva financí a později v Zeměměřickém úřadě. Od roku
1951 působil na Ministerstvu zemědělství jako vedoucí odboru a ře-
ditel hlavní správy, podílel se na organizaci hospodářskotechnic-
kých úprav půdy (HTÚP). V roce 1954 se stal ředitelem Agropro-
jektu. V roce 1958 přišel zpět do resortu ČÚGK. Zemřel 5. 8. 1984
v Praze.
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31. júla 1969 - pred 30 rokmi vyšla čiastka 1-2 (ročník 1.)Spravo-
daja Slovenskej správy geodézie a kartografie, od 31. 7. 1973,
ročníka V, čiastky 5-6 premenovaného na Spravodaj Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGK), od 29. 3. 1983, ročníka XV,
čiastky I označovaného Spravodajca,SÚGK a od 15.2. 1993, roč-
níka XXV, čiastky I Spravodajca Uradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Spravodajca, určený
organizáciám ÚGKK SR, odborom okresných úradov a krajských
úradov, ktoré vykonávajú štátnu správu na úseku katastra nehnute-
l'ností, fyzickým a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti
v odbore geodézie, kartografie a katastra a ostatným zainteresova-
ným fyzickým a právnickým osobám, sa stal významným pomocní-
kom pri skvalitňovaní prác všetkých uvedených zainteresovaných
a pri zlepšovaní ich informovanosti.
I. septembra 1959 - pred 40 rokmi bol otvorený prvý ročník od-
boru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bra-
tislave ako dvojročný abiturientský kurz pre študujúcich popri za-
mestnaní. V školskom roku (šk. r.) 1960/1961 bol otvorený
dvojročný abiturientský kurz aj na dennom štúdiu a v šk. r.
1961/1962 sa otvorilo štvorročné štúdium odboru geodézia. Od I.
9. 199I sa odbor geodézia v Bratislave vyučuje na samostatnej
Strednej priemyselnej škole geodetickej a od 1. 9. 1993 na Stred-
nej geodetickej škole.

I. septembra 1979 - pred 20 rokmi bol otvorený prvý ročník od-
boru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej (SPŠS)
v Banskej Bystrici ako nadstavbové dvojročné štúdium absolven-
tov gymnázií. V školskom roku 1984/1985 bol odbor geodézia pre-
miestnený na SPŠS v Lučenci. Za 6 rokov svojej existencie opus-
tilo brány SPŠS v Banskej Bystrici 185 absolventov odboru
geodézia.

I. septembra 1979 - pred 20 rokmi bol otvorený prvý ročník od-
boru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej (SPŠS)
v Lučenci ako nadstavbové dvojročné štúdium. V školskom roku

198111982 sa otvorilo štvorročné štúdium odboru geodézia. Odbor
geodézia bol premiestnený za SPŠS v Žiline a v Banskej Bystrici.

I. septembra 1979 - pred 20 rokmi bol otvorený prvý ročník od-
boru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Pre-
šove ako dvojročné nadstavbové štúdium. V školskom roku
1982/1983 bol zrušený. Za 4 roky svojej existencie škola vychovala
102 absolventov odboru geodézia.

24. září 1909 - před 90 lety se narodil v Kyjově Ing. Jindřich Lunga,
bývalý vedoucí útvaru mapování u Oblastního ústavu geodézie a kar-
tografie (OÚGK) v Bmě (od roku 1954). Do této funkce přešel po
bohaté praxi v katastrální službě (Uherské Hradiště a Brno) a u Ko-
munotechny v Kyjově. Byl uznávaným odborníkem a organizátorem
a v letech 1957-1958 byl vyslán jako vedoucí skupiny expertů pro
geodetickou pomoc do Vietnamu. Byl publicisticky odborně
i osvětově činný v GaKO i jiných časopisech, naposled v periodiku
Dějiny věd a techniky (DVT, 1980, č. 4) kritickým článkem "Délka
českého (pražského) lokte". V resortu byla jeho práce oceněna titu-
lem nejlepšího pracovníka ÚSGK (1958) a ve VSR čestným uzná-
ním s titulem nejlepšího pracovníka Vietnamské socialistické re-
publiky (1958). Zemřel 24. 5. 1981 v Kyjově.
30. září 1909 - před 90 lety se narodil v Dráždanech prof. dr. Ing.
Horst Peschel, profesor a rektor Technické univerzity (TU) v Dráž-
danech. Byl významným geodetem a vysokoškolským pedagogem.
Po studiu zeměměřického inženýrství pracoval jako asistent u prof.
Werkmeistera. Po dosažení doktorátu odešel do praxe. V r. 1950 se
vrátil na univerzitu, kde se stal vedoucím Geodetického institutu.
Zasloužil se o založení Národního komitétu geodetického a geofy-
zikálního Německé akademie věd. Byl též ředitelem Geodetického
institutu v Postupimi a spoluzakladatelem časopisu Vermessungs-
technik. Rozsáhlá byla i jeho publikační činnost, stejně jako činnost
veřejná a mezinárodní. Jeho zásluhou byla rozvinuta dobré spolu-
práce s československými geodety a spolupráce TU Dráždany
a ČVUT v Praze. Zemřel v Dráždanech.

Vyznačení státních hranic České republiky

Foto:
Ing. Jiří Provázek,
Zeiněměřický úřad,
Praha

Bod styku státních hranic České republiky, Rakouské republiky
a Spolkové republiky Německo "Plechý"
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