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teda aj (~)
V ostatnom čase sa začali používať pri riešení roznych
geodetických problémov robustné odhady. Ich prednosťou je, že potláčajú vplyv odI'ahlých meraní. Najvýznamejšia je ich aplikácia v takých prípadoch, keď nie je
možné meranie klasifikovať ako odl'ahlé a testovaním
ho z východiskových údajov vylúčiť.
Z robustných odhad ov sa v geodézii používa najčastejšie metóda najmenšej sumy absolutných hodnát
opráv. Minimalizačný problém móžeme napísať v tvare
[I]

roznych súm absolútnych

i)

i=-l

I I vil

=

i

+(0).

[2].

Friedrich pozmenil simplexovú minimalizačnú úlohu na eliminačnú. V rovnici ach (2a) sú nezávislé premenné xi' (j = I, 2, ... m), nahradené premennými Vi
ktorým sa potom prisúdi hodnota

o.

Medzi (~)

mož-

nými kombináciami systematicky vyhl'adávame a určíme ako nezávislé premenné m hodnát opráv vJ' ktoré
zaistia požadované
minimum (n-m) zastávajúcich
opráv V,.

I

VI

XI = all

a21 XI

opráv

Výmenu, resp. elimináciu nezávislých premenných Xi
vykonáme tak, že zo zvolenej rovnice opravy (2a) určíme xi a dosadíme do ostatných rovníc opráv (2a), napr.
z prvej rovnice vyjadrime XI

I

kde i = (I, ... , n),

all XI

hodnot

JI

I p(v
Vi E (-00,

201

Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc., Ing. Ján Bušovský,
katedra geodézie a geotechniky Stavebnej fakulty
VŠDS v Žiline, dr. Štefan Kovalík, CSc., katedra
informatiky Fakulty riadenia VŠDS v Žiline

Metóda najmenšej sumy
absolútnych hodnot opráv

/I

obzor

+
+

al2x2
anX2

+
+

al",x",
xI/I

a211l

-

II,

-

[2,

- -

all

(a12x2

+ ...

al",x",

-

II)

a dosadíme do ostatných rovnic
a21
V2 = VI
all

+

+

X2

(

al2 a21 )
a22 - --all
l 2l
a ",a )
all

x",(a2",-

-

+...
(/2 -/I~)'

+
all

alebo tiež v maticovom zápise
v = AX - I,
kde

Xi

sú odhadované

parametre.

Minimalizačný problém (I) mážeme riešiť niekorkými sposobmi. N ajznámejšia je simplexová metóda,
resp. jej modifikácia Friedrichova eliminačná metóda
[2]. Z praktických dávodov sú v súčasnosti výhodnejšie
aplikácie iteračných postupov, i keď aj prvé dve sú
vlastne iteračné. Prvý z nich tzv. nepriamy sposob využÍva poznatok konvexnosti množiny prípustných riešení
[3]. Druhý je založený na aplikácii klasickej metódy najmenších štvorcov (MNŠ) s postupným menením váh
(meraní).
Podstatu riešenia jednotlivými metódami si ukážeme
na konkrétnom prípade vyrovnania sprostredkujúcich
meraní elementárnym postupom, aby sme spropagovali
ich ďalšie využívanie v geodetickej praxi.

Pri aplikácii Friedrichovej eliminačnej metódy predpokladáme kladnú hodnotu absolútnych členov li, ak
nie sú, prenásobíme celú rovnicu číslom - I [2].
Ako prvé prípustné riešenie definujeme, podobne
ako pri simplexovej metóde, triviálne riešenie:
XI

=

X2

= ... =

xi

= ... =

X'"

= O.

(5)

Pre prvú výmenu volíme to xi (stÍpec) za sústavy rovníc opráv (2a), v ktorom je suma koeficientov
Sústavu rovníc opráv (2a) predstavuje nehomogénny systém s (m + n) premennými, kde Xi sú nezávislé premenné a

Vi

závislé premenné.

Existuje (~)

permutácií,

1992/201

I Laiil

> I;

i = 1,2,

i

=

1,2,

, n,
, m,

Geodetický

202

a kartografický
obzor
ročník 38/80, 1992, číslo 10

ny a má rovnaké znamienko ako Ia. Vo výmene nezávislých. a závislých premenných pokračujeme dovtedy,
pokiaľ nedost~neme minimum účelovej funkcie, t.j. keď
vo všetkých stlpcoch je:

I Iaijl ~ I;

i
j

= 1,2,
= I, 2,

, n,
, m.

VI

=

V2 =
V3 =
V4 =
V6 =
(Xl =

(6b)

X2

-

0,167vs +
0,334 Vs +
0,666vs +
1,167vs 0,017vs -

I a;; = 0,000 Ia;;
Príklad
Boli odmerané

pravouhlé

súradnice

(pozri tabuľku

I)

1

2

3

4

5

6

s[m]

O

10

20

40

60

70

I [mm]

O

- 4,4

- 13,2

- 8,5

Bod

-

2,4

IOXI
20xI
40xI
60x]
70xI
= 200

+
+
+
+
+
Iai2

X2
X2
X2
X2
X2
X2

+
+
+
+
+

2,4
4,4
13,2
8,5
9,5
= 6 IIi = 38,0.

- 9,5 I

(7)

Prvé triviálne riešenie bude XI = O, X2 O(hodnota účelovej funkcie (I) I I vil = I Ilil = 38,0)nie je optimálne,
pretože 1 Ianl > I a I Iai21 > l. Podľa uvedených zásad
vymeníme stÍpec Xl s riadkom V6, lebo podiel 4, / ~I =
= 0,136 je najmenší a má rovnaké znamienko ako Iail•
Podľa rovníc (3) a (4), vypočítame z rovnice pre V6
Xl = (V6 - X2 - 9,5)170

=

0,015v6

-

0,014x2 - 0,136,
(8)

=

V2 =
V3 =
V4 =
Vs =
(Xl =

I a;1 = 1,857 Ia;2

+
+
+
+

0,857x2
0,714x2
0,429x2
0,143x2
- 0,014x2

+
+
+
+

1,04
1,69
7,77
0,36
- 0,136)

= 3,143 II;

- 0,142)

= 3,000 II;'

(xz = - 0,200vs
V3 =
0,200vs
V4 =
0,599 Vs
- V6 = - 1,200vs
(XI = - 0,020vs

= 10,50.

+ 1,200vz - 1,18)
+ 0,800vz + 0,78
+ 0,40 I Vz+ 7,14
+ 0,200vz + 0,22

(11)

- 0,020vz - 0,122)

= + 0,201 II;"

I a;;' = - 0,201 Ia;;'

= 9,32.

Riešenie: XI = - 0,122, Xz = - 1,18, VI= - 1,18, Vz= O,
V3 = + 0,78, V4 = 7,14, Vs = O a V6 = - 0,22
je optimálne, pretože I IaiI! < 1 a 1 IaiI! < l.
Hodnota účelovej funkcie (1) Ilvil = I II;" I = 9,32.
Rovnica priamky je 1* = - 0,122s - 1,18.

Nepriamy spasob vychádza z poznatku o konvexnosti
množiny prípustných riešení, vyplývajúceho z podstaty
simplexovej metódy [3]. To znamená, že pre dva odhadované parametre to bude priamka, ktorá bude buď
prechádzať niektorou z dvojíc bodov alebo to bude vodorovná priamka prechádzajúca
niektorým zo vzťažných bodov. Úlohu riešime tak, že postupne prekladáme priamku všetkými kombináciami dvojíc bodov, čím
(~) priamok, kde n je počet vzťažných bo-

dov a m je počet odhadovaných
ku m = 2).

X2

0,143v6
0,286v6
0,517v6
0,857v6
0,014v6

+ 7,53
± 0,42

:+ VI = ± 0,200vs :+ 1,200vz ± 1,18

dosiahneme
VI

+ 0,98

+ 1,57

V riadku pre V6, bol absolútny člen I" záporný, preto
sme celú rovnicu prenásobili - l. Tretím prípustným
riešením je Vs = O, X2 = O, XI = - 0,142 (hodnota účelovej funkcie (I) I I Vi I = I II;' 1 = 10,50), ktoré nie je optimálne, pretože I I a;; 1 > I.
Nasledujúcim
optimalizačným
kro kom je výmena
stÍpca X2 (I I a;; I = 3,0) s riadkom Vz, pretože podiel
I;'/a;; = 1,176 je najmenší a má rovnaké znamienko
ako I a;;. Dostaneme

Úlohou je odhadnúť parametre (vzťažnej) priamky
1* = SXI + X2 tak, aby bola splnená podmienka (I).
Pre priamku a tento príklad s ohľadom na (4) mažeme napísať
VI
V2
V3
V4
Vs
V6
Ian

0,833x2
0,666x2
0,334x2
0,167x2
0,017x2

parametrov (pre priam-

(9)
Číslo
bodu

= 10,86.

Druhé prípustné riešenie je V6 = O, X2 = O, XI = O, X =
- 0,36 (hodnota učelovej funkcie (1) Ilvil = I II; I =
10,86) a nie je optimálne, pretože I I a;/I > 1 aj I I a;21
> 1. Hodnoty v zátvorkách (9) do súčtov nezahfňame.
Ďalším optimalizačným krokom bude výmena stÍpca
V6 (I I a;/I = 1,857) s riadkom (premennou) Vs, přetože
podiel 1;/ a;i = 0,420 je najmenší a má rovnaké znamienko ako I a;/. Z rovnice pre Vs (9) vypočítame V6
a dosadíme do zostávajúcich, dostaneme
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1
2
3
4
5
6

Šíkmé priamky
2

3

4

5

6

Vodorovné
príamky

17,20

15,20

28,00

10,50

10,86

38,00

14,00

29,20

9,47

28,00

10,10

10,12

24,40

57,30

46,13

41,20

10,40

24,40

37,20

~

26,40

J
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::l

o
.rJ
o
Vi

>C

1.

2.
Vi

Pi

Pi

7.

8.

Vi

Pi

Vi

P,

9.
Pi

Vi

0,84

1,18

I

1,69 0,59

1,71

0,78

1,21 0,82

1,19

2

1

0,68

0,59

11,69

0,03 35.67

0,01 144,22

3

I

0,07 13,41 -0,14

4

I

5

1

1,55 0,64

6

I

1,94 0,51

-5,94

X2 =

Vi

I

1,47

1,32 -0,77

1,29 -0,78

0,14 -7,13

0,14 -7,14

0,14 -7,14

0,84

999

O

999

1,12

4,90

0,21 4,67

O

999

0,22

0,22

4,58

11,87

10,80

9,34

9,33

9,32

XI

-0,139

-0,127

-0,121

-0,122

-0,122

X2

-1,69

-1,71

-1,21

-1,19

-1,18

Parametre týchto priamok vypočítame zo vzťahu:
lk - li

=---,

Sk -

X2

= li -

K ním pridružime

Si
XI

Si' kde i = I, ... , n - I,
k = i + I, ..., n.

n vodorovných
1* =

priamok

(XI

X2,

(12)

=

LPLpls - LPSLpl
LP LPSS - LPS2

V tabul'ke 3 je naznačený postup s výsledkami niektorých iterácii a postupný vývoj k optimálnemu riešeniu.

Pri Friedrichovej metóde je názorne vidieť postupné
zlepšovanie - optimalizáciu riešenia. Z praktického
hl'adiska, v dobe PC, je jej použitie v uvedenej podobe
príliš komplikované a zdÍhavé.
Nepriamy spósob možno prirovnať metóde čiernej
skrinky. Je založený na poznatkoch vyplývajúcich zo
simplexovej metódy.
Na praktické používanie sa javí najvýhodnejší algoritmus MNŠ s postupným menením váh, ak predpokladáme používanie Pc. MNŠ je prepracovaná, výpočet
stačí doplniť podmienkou (15) a obmedziť maximálnu
hodnotu váhy (14).
Okrem v príspevku uvedených spósobov jestvujú aj
ďalšie, najma však upravená simplexová metóda. Jej
geodetické aplikácie sú podrobnepopísané
napr. v [3].
L1TERATÚRA:

O)
(13)

kde X2 = li aj = I, 2, ... , n.
Optimálne riešenie vyberieme z množiny všetkých riešení. Bude to tá priamka, ktorá spÍňa podmienku (I).
V tabul'ke 2 sú zoradené hodnoty L Ivil pre všetky varianty vzťažných (regresných) priamok.
Z tabul'ky 2 vidieť, že optimálna priamka prechádza
bodmi 2 a 5. VYPočÍtané parametre priamky podl'a (12)
sú zhodné s parametrami odhadnutými Friedrichovou
metódou (II).

[I] Cebecauer, D.: Využitie robustných odhadov v inžinierskej
geodézii. GaKO, 77,1989, č. 10, s. 233-235.
[2] Benning, W.: Zur Auswertung geodetischer Messungen mit
automatisierter Fehlersuche. Allg. verm. Nachr., 85, 1978,
č. I, s. 16-26.
[3] Fuchs, H.: Untersuchungen
zur Ausgleichung durch der
Minimieren der Absolutsumme der Verbesserungen. [Disertation.] Graz 1980. 157 s.
[4] Kegel, G.: Zur Lokalisierung grober Datenfehler mit Hilfe
robuster Ausgleichungsverfahren.
Vermessungstechnik, 35,
1987, č. 10,348-350.
[5] Bohm, J.-Radouch,
V.-Hampacher,
M.: Teorie chýb
a vyrovnávací počet. 2. vyd. Praha, Geodetický a kartografický podnik 1990. 416 s.
Do redakcie došlo: 13.3. 1992

K rovnakým výsledkom, ako predchádzajúce
(I), vedie aj opakované použitie MNŠ LPVV
s postupným menením váh [4] podl'a vzťahu
Pi =~.

I

•

O

L

XI

LplLPSS - LPSLpls
LPLPSS - LPS2

O

1,41 -0,76

0,17 -6,40
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Na výpočet konkrétneho príkladu použijeme vzťahy
prevzaté z [5], ale s upravenou symbolikou použitou
v tomto príspevku podl'a (2a), (14) a príkladu

!terácia

"O

obzor

metódy
= min,

.

Lektoroval:
Ooc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv
ČVUT v Praze

(14)

V prvej iterácii priradíme všetkým vstupným údajom
váhu Pi = I. V ďalších iteráciach prisudzujeme váhu
podl'a (14). Výpočet skončíme, keď rozdiel dvoch po sebe idúcich iterácii

kde k je číslo iterácie a E: je vopred stanovená hodnota.
Pre vzťažné priamky pri nivelačných meraniach sme volili obvykle E: = 0,01. Z praktických dóvodov, aby výpočet na PC nezdegeneroval je vhodné obmedziť aj maximálnu váhu vypočítanú podl'a (14) na I 000.
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Transformace mezi
souřadnicovými sys!émy
v mapových dílech CSFR

katedra

Dosud existují ve většině vyspělých zemích národni
souřadnicové systémy trigonometrickych
sítí, budovaných klasickou triangulací a dosud používané pro běžné technické účely. Tyto národní souřadnicové systémy
jsou již delší dobu zpřesňovány měřením elektronickými dálkoměry a v poslední době zejména metodami
kosmické geodézie. Současně jsou základní sítě astronomicko-geodetické
sítě - spojovány a společně
zpracovávány ve větších mezinárodních celcích. Příkladem je známé EUROPEAN DATUM 1987 (ED 87)
a nebo veřejnosti méně známý SOUŘADNICOVÝ
SYSTÉM 1942/83 (S-42/83).
Současný stav rozvoje teorie a techniky determinuje
·současnost i nejbližší budoucnost polohových bodových polí a vede mj. k těmto dílčím závěrům (viz např.
[1,2,5, 7, 10, II, 13]):
I. Žádné další klasické astronomicko-geodetické
sítě
nebudou nadále budovány a jejich roli převezmou postupně body, určené metodami kosmické geodézie.
2. Všechny globální i lokálni problémy dynamické geodézie včetně recentních pohybů zemské kůry budou
rovněž řešeny pomocí metod kosmické geodézie.
3. Kontinentální
souřadnicové systémy, jako např.
ED 87 nebo S-42/83, budou nadále zpřesňovány
a transformovány do nově definovaného celosvětového
geodetického
systému
CTRS (CONVENTlONAL
TERRESTRIAL
REFERENCE
SYSTEM), v případě
Evropy do ETRF (EUROPEAN TERRESTRIAL
REFERENCE FRAME).
Je prakticky nemožné neustále měnit národní souřadnicové systémy pro technickou praxi a denní potřeby
národního hospodářství. Přitom se přirozeně jeví účelné využít vysoké přesnosti nových kontinentálních
či
globálních systémů též pro běžnou technickou praxi;
denní praxe se totiž ve většině zemí, ve kterých byly vybudovány sítě klasickou triangulací, setkává neustále
s rozporem mezi výsledky měření přesnými přístroji
(např. dálkoměry) a souřadnícemi "daných" bodů.
Jednotlivým souřadnicovým systémům zpravidla odpovídá rozsáhlé mapové dilo. Vztahy mezi identickými
body na mapách v různých systémech byly až do nedávna utajovány.
V článku jsou ukázány možnosti, jak transformovat
souřadnice mezi libovolnými systémy navzájem, a to
s různou přesností. Detailně, jako příklad, je zde uvedena metoda vzájemného převodu rovinných souřadnic
S-JTSK, S-52 a S-42 s přesnosti odpovídající potřebám
grafických převodů mezi těmito systémy.
Odborné znalostí geodetů a odborné znalosti kartografů se dnes již natolik málo překrývají, že autoři považovali za nutné podrobněji vysvětlit i ty části obou
disciplin, které mohou připadat příslušným speciali-

Doc. Ing. Miloš Cimbálník. DrSc .•
katedra vyšší geodézie.
doc. Ing. Bohuslav Veverka. CSc .•
mapování a kartografíe
stavební fakulty
tVUT v Praze

stům samozřejmé; nevelkým průzkumem jsme však zjistili, že ani tyto připady nejsou příliš časté. Rovněž respektujeme požadavky té (velmi početné) části odborníků, kteří potřebuji v rámci svých specifických úkolů
prostě jako uživatelé převést body z jedné mapy (v jednom systému) do mapy druhé (v druhém systému), a nic
více, a potřebují znát příslušné vzorce a vědět něco
o přesnosti, se kterou mohou počítat. Uvolnění vojenských map a navíc stále větší kontakt se sousedními státy zvýšil již dnes frekvenci takto zadaných úloh na výši
dříve nevídanou.

V ČSFR existuje pro denní technickou praxi souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(S-JTSK), jehož rozměr, orientace a umístění na Besselově elipsoidu byly odvozeny z tzv. II. vojenské triangulace z let 1862-1898. Poté byla v letech 1931-1954
budována jako solidní základ pro vědecké i technické
účely moderní Československá astronomicko-geodetická síť (AGS) s těmito základními parametry: průměrná
délka strany s = 36 km, 144 bodů, 227 trojúhelniků,
střední chyba úhlu z Ferrerova vzorce 0,38", 6 geodetických základen měřených invarovými dráty, astronomická měření na cca 50 bodech a dalši potřebná gravimetrická měření.
V letech 1956-58 byla tato AGS vyrovnána v rámci
mezinárodniho vyrovnání sití států Východní Evropy
a SSSR, a to v souřadnicovém systému 1942, do kterého
byly poté převedeny též všechny trigonometrické body
S-JTSK. Metoda převodu a další podrobnosti, včetně
prozatimního souřadnicového systému 1952 (S-52) popsaného podle [12], jsou uvedeny v [3].
Od té doby (od konce 60. let) došlo v ČSFR k dalšimu zpřesnění a doplnění naměřených hodnot:
I. Bylo zaměřeno 14 délek stran v AGS pro "Základnu kosmické triangulace" (ZKT) - viz [5].
2. Bylo zaměřeno 10 délek stran AGS, rozložených
rovnoměrně v AGS; z toho 6 stran (chebská je posunuta) jsou původni, tzv. výchozí strany odvozené ze základen, zaměřených invarovými dráty.
3. Byly zaměřeny některé nové astronomické veličiny,
zejména azimuty a další překontrolovány.
4. Byly nově určeny tížnicové odchylky a převýšení
kvazigeoidu.
5. Byly opraveny některé úhly a doplněno souvislé
spojení se sitěmi sousedních států: NDR, Polsko,
SSSR, Maďarsko.
ČS. AGS byla podrobena všestranné analýze. Po mezinárodním vyrovnání v r. 1958 byla v ČSFR samostatně zpracována v různých variantách (I. testovací vyrovnání); později bylo v rámci připravy na nové mezinárodní vyrovnání provedeno 2. testovací vyrovnání v růz-
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ných variantách a takto připravený a ověřený materiál
byl zaslán k novému mezinárodnímu
vyrovnání do
Moskvy.
Výsledkem mezinárodního vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické
sítě (JAGS) byly pro ČSFR souřadnice 128 bodů v souřadnicovém
systému 1942/83
(S-42/83); z původních 144 bodů leží 3 na území bývalé
NDR, 9 v Polsku a 4 v Maďarsku.
Výsledky vyrovnání JAGS (S-42/83) se liší od vyrovnáni 1956-58 (S-42) jen nepatrně:
I. Došlo k menšímu posunu, pootočení sítě i k mírnému prohnutí sítě.
2. Došlo k většímu (oproti S-42) ovlivnění sítě na hranicích, neboť jde nyní o souvislou plošnou síť, oproti
vyrovnání 1956- 58, kdy měly okolní státy řetězce trojúhelníků a my plošnou síť.
3. Došlo k významnému zlepšení tvaru sítě a její
orientace zejména tam, kde v r. 1956-58 došlo k deformacím v důsledku chybných azimutů, které do vyrovnání vstupovaly jako pevné. Týká se to zejména jižní poloviny Moravy - viz [4J.
4. Došlo ke všeobecnému zlepšení rozměru sítě, neboť do nového vyrovnání bylo vzato větší množství přímo měřených délek - podstatná změna oproti 6 základnám, měřených invarovýmí dráty!
Byla tedy vyrovnaná JAGS nejkvalitnějším základem
pro zpřesnění čs. polohových bodových poli: do sítě
daných 128 bodů byly vyrovnány a transformovány
všechny další polohově určené body způsobem popsaným v [6, 8]. Vytvořením S-42/83 pro všechny polohově
určené body jsou tedy dány předpoklady pro vytvořeni
nového přesného systému pro běžnou technickou potřebu - viz [6, 7J.
Poznámka: Pro trigonometrickou sít" v 5-JT5K. dosud
celostátně užívanou. nebl'lo dosud nic použito z měření
v ČS. AG5. tedy také nic ~ 5-42 nebo z 5-42/83. V důsledku toho dosahuji délkové deformace sitě v 5-JT5K misty
hodnot až 25-30 mm/km. Podrobnosti jsou v [4. 5. 9].
Dí Ičí s h rn u ti: Na území ČSFR jsou tČ. užívány tyto souřadnicové systémy:
S-JTSK, používající mj. Besselův elipsoid, Křovákovo zobrazení (konformní kuželové zobrazení v obecné
poloze),
S-52, používající mj. Krasovského elipsoid, Gaussovo zobrazeni - předběžný a přibližný systém,
S-42, používající mj. Krasovského elipsoid, Gaussovo zobrazení - přesnějši systém na bázi ČS. AGS, vyrovnané mezinárodně v r. 1956- 58,
S-42/83, používající mj. Krasovského elipsoid, Gaussovo zobrazení - zatím nejpřesnější systém na bázi
zpřesněné ČS. AGS, vyrovnané mezinárodně jako součást JAGS v r. 1983: zřejmě poslední souřadnicový systém na bázi pouze terestrických měření. Souhrnnou informaci o vzniku a vlastnostech tohoto systému podává
[15J.
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mické geodézie, jmenovitě SLR (SATELLlTE LASER
RANGING) a VLBI (VERY LONG BASELlNE INTERFEROMETRY).
Touto problematikou obecně a konkrétními kroky čs.
geodézie na cestě do Evropy se podrobněji zabývá článek [9J. Užití kosmických
metod pro geodetickou praxi však mj. znamená znát transformační
vztahy
mezi výsledky družicových metod (vázaných
na geocentrický ETRF 89) a dosud užívanými (výše
uvedenými), případně novými souřadnicovými systémy,
užívanými
běžně
v geodetické
praxi
civilní
i vojenské.

4.1 Něco

z matematické

kartorafie

Problematika vzájemných převodů mezi zeměpisnými
souřadnicemi (na elipsoidu) a rovinnými souřadnicemi
patří mezi klasické úlohy matematické kartografie. Příslušné matematické vztahy, označované jako zobrazovací rovnice, jsou pro základní zobrazení uvedena ve
všech vysokoškolských učebnicích matematické kartografie, viz např. [14J.
V ČSFR jsou to následující dvě zobrazení, použitá
pro tvorbu státnich mapových děl:
a) Křovákovo
konformní
kuželové
zobrazení v obecné
poloze.
Bylo navrženo roku 1922 J.
Křovákem (viz např. [14]) a užito pro většinu historických i soudobých čs. státnich mapových děl, sloužících
národnímu hospodářství. Z významných státních mapových děl je třeba zminit především Základní mapu
ČSFR velkého měřítka (ZMVM), Státni mapu odvozenou 1:5000 (SMO-5) a Základní mapu ČSFR (ZM, měřítkové řady I: 10000 až I :200 000). Geodetickým podkladem pro všechny tyto mapy byl souřadnicový systém
Jednotné trigonometrické
sítě katastrální (S-JTSK):
Křovákovo zobrazeni je spojeno s S-JTSK natolik, že se
často ne zcela správně říká "Křovákův systém".
b) Gaussovo
konformni
válcové
zobrazení
poledníkových
pásů. Tohoto zobrazení, jehož obecnou teorii vytvořil známý K. Fr.Gauss a pro praktické
účely je upravil L. Kriiger, bylo v ČSFR použito pro
souřadnicový systém 1942 (S-42) i pro jeho předchozí
předběžnou variantu S-52 i pro nejnovější S-42/83.
V praxi bylo tedy aplikováno při topografickém mapováni Československa v rámCi jednotného vojenského
mapového díla států bývalého Varšavského paktu. Šlo
o topografickou mapu generálniho štábu Čs. armády
v měřítkové
řadě
I :25 000, I :50 000, I :I00000,
1:200000 a I :500 000. V civilní službě bylo tohoto zobrazení použito pro mapování v měřítcích 1:5 000
a I: 10000 a pro technicko-hospodářské
mapování
(THM), které však bylo záhy zastaveno.
Poznámka: Podobně jako I' phpadě Křovákova systému se i zde (nesprávně) používá oznac'eni "Gaussův systém ", a to' pro 5-42 i 5-52.
4.2 Digitální
mapování,
mačn í systémy

Zásadní průlom v oboru geodetických základů přišel
v poslední době s nástupem GPS (GLOBAL POSITlONING SYSTEM): s nebývalou přesností a velkou operativností bylo náhle možno určit relativní polohy bodů, a to přímo rozdíly tři pravoúhlých prostorových
souřadnic. Paralelně byly vyvinuty další metody kos-

obzor

geografické

infor-

V současné době jsme svědky prudkého nástupu moderních digitálních technologií jak do geodetické tak
i do kartografické praxe. Klasické mapy, ve své analogové (grafické) podobě, se pro pracnost své tvorby,
dlouhé výrobni intervaly a neoperativni aktualizaci, stá-
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CYlidH

=
=

(S-JTSK)
(S-52)
(S-JTSK)
(S-42)
(S-52) (S-42)

=

souřadnicových

CY<'idL

(m)

kvadr.

kub.

lin.

kvadr.

kub.

1,552
1,837
0,805

0,043
0,195
0,164

0,019
0,166
0,165

1,854
1,471
0,481

0,068
0,251
0,228

0,005
0,262
0,274

vají ve vyspělých státech světa postupně zanikajícím
produktem a jsou nahrazovány mapami dígitálními,
uloženými v pamětech počítačů. V praxi se však zpravidla nejedná o nové mapování, ale stávající mapové fondy se nejprve hromadně, nejčastěji rastrově, digitalizují.
Výsledkem jsou datové báze lokalizačních informací,
roztříděné do tematických vrstev, zpravidla totožných
s hlavními obsahovými prvky map: polohopis, inženýrské sítě, vrstevnice aj.
U digitálních map je podstatné, že se prakticky ztrácejí takové klasické atributy státních mapových děl, jakými jsou např. měřítko, klad a značení mapových listů. Vlastní digitální mapa je potom v podstatě rozsáhlým lokalizačním informačním souborem, vztaženým
k celému státnímu území. V této formě je digitální mapa přenositelná do datových bází geografických informačních systémů (GlS). V rámci systémů GlS je potom
řešena další údržba digitální mapy a zejména je možnost ke stávajícím lokalizovaným objektům přidávat
další informace, protože digitální mapa není limitována
grafickou zaplněností jako mapa klasická. Problematika tvorby systémů GlS a jejich vazeb na digitální mapování je v současnosti v ČSFR na počátku svého vývoje
a její detailnější popis přesahuje záměr tohoto článku.
4.3 Potřeba

(m)

lin.

transformací

Jak již bylo výše uvedeno, existují v ČSFR dvě státní
mapová díla, navzájem od sebe výrazně ve všech směrech odlišná: různé elipsoidy, různá zobrazení, různé
souřadnicové systémy, jiný klad a označení mapových
listů. Obě tato státní mapová díla přitom tvoří grafický
(i čiselný) základ pro sběr dat pro potřeby územně
orientovaných informačních systémů. Vzhledem k odtajnění vojenského mapového díla lze rovněž dále očekávat, že řada organizací opět začne využívat mapy
v S-52 či S-42, neboť jim budou více vyhovovat, zejména s ohledem na "přirozený" způsob vymezování mapového rámu poledniky a rovnoběžkami a kvalitnější
polohopisný podklad.
Dále lze očekávat nejen výše zmíněný proces sjednocování geodetických základů, ale í mezinárodní výměnu digitálních map. Do ČSFR se též budou ve stále
větší míře dostávat např. údaje v evropských systémech
(ED 50, ED 79, ED 87 aj.), užívajících kromě rovinných
souřadnic v Gaussově zobrazení též rovínné souřadníce
UTM (Universal Transverse Mercator-Projection
v podstatě jde rovněž o jistou úpravu Gaussova zobrazení; užívá se v celém světě, na různých elipsoidech).
Řada producentů interaktivních grafických systémů
(např. MícroStation fy lNTERGRAPH,
ARC/INFO fy
ESRl, kanadský QUICKMAP, finský GEMINl aj.) se
rovněž snaží o tzv. národní prostředí svých programů,
tj. vybavení souborů voleb ovládání těchto programů,
umožňujících vstup a výstup z různých souřadnicových
systémů a jejich vzájemné transformace.

4.4 Transformace
danými
svými

mezi dvěma systémy,
rovinnými
souřadnicemi

Jsme tedy postaveni před problém převést rovinné souřadnice bodu P(X, Y), daného v prvém souřadnicovém
systému (např. S-JTSK), na rovinné souřadnice téhož
bodu P(x, y) v jiném souřadnicovém systému (např. S52). Oba systémy se, jak známo, liší mj. použitým elipsoidem, orientací obou elipsoidů v prostoru, měřítkem
a také použitým zobrazením - rozdíl v zobrazení, který
je na první pohled nejmarkantnější, nehraje kupodivu
žádnou vážnější roli při řešení našeho problému.
Pro řešení této úlohy je rozhodující přesnost, kterou
při transformaci požadujeme. Zůstaneme-li však v oblasti grafické přesnosti map, dojdeme bezpečně k cíli
následujícím způsobem:
I. Převedeme rovinné souřadnice (X, Y) na zeměpisné (BI LI)'
2. Přičteme diference (dB, dL) mezi zeměpisnými
souřadnicemi obou systémů: ziskáme tak (B" L,).
3. Převedeme zeměpisné souřadnice (B" L,) na rovinné (x, y).
Poznámka: Tento na první pohled jednoduchf: postup
nebyl v mínulosti prakticky možn.Ý pro velke množství ví'počtů. ktere by bylo nutno provest: to dnes přirozeně ne6ní potíže.
Jediný problém je tedy získat rozdíly (dB, dL). V naprosté většině případů však známe několik identických
bodů v obou systémech, u nich rozdíly (dB, dL) vypočteme a pak vypočteme transformační klíč, podle kterého odvodíme tyto rozdíly pro libovolný bod, který chceme převést.
Na příkladu převodu mezi S-JTSK a S-52 ukážeme
jeden ze známých způsobů výpočtu transformačního
klíče (zvlášť pro dB a zvlášť pro dL) a s výhodou využijeme hodnot (dB, dL) z [12], tab. v pří!. 13 a 14 (které tedy již nemusíme počítat).
Poznámka: Oproti známemu postupu, použitemu v [6
a 7]. nepůjde v tomto případě o konformni transformaci.
Pro dB i dL, které jsou funkcí (x, y), napíšeme obecnou transformační rovnici kubickou
F(x, y)

=

K + ax + by + ex' + dxy + ey' -'-f,:' +
+ gx'y + hxy' + ly'

(I)

kde je
A - matice koeficientů,
Z - vektor neznámých,
N - počet bodů, na nichž jsou známy hodnoty
(resp. dL),
M - počet neznámých koeficientů v rocnici (I),
L - vektor hodnot dB (resp. dL).
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Prvky matice A: A(i,j), i = 1,2, ... , N,j= 1,2, ... ,
M; tedy např. pro kubickou transformaci (M = 10):
A(i, I) = I; A(i, 2) = Xi; A(i, 3) = Yi; A(i, 4) = x?;
A(i, 5) = XiYi; ... ; A(i, 10) = .1';'.
Střední odchylku
známého vzorce
CJ8dB =

5dB (resp. 5dL) vypočteme

~{[l"5dBY[N

- MJ},

(podobně

podle

pro 5dL).

V našem příkladě (S-JTSK) = (S-52) nabývají odchylky 5dB a 5dL pro lineární, kvadratickou a kubickou
transformaci hodnot, uvedených v tab. I. Přítom je nutno uvážit, že rozdíl mezi Ferro a Greenwiche je v případě S-52 (viz [12])
.1L

=

Lf

-

zatím co u některých
okrouhlená hodnota

LG

=

17°39'59,7354",

jiných autorů je uvažována
.

za-

Pro úplnost jsou připojeny též hodnoty pro (S-JTSK)
hodnoty pro (S-52)
(S-42).

= (S-42) a dále

=

Poznámky:
1. Paradoxni nepatrné zvétšení nékter,vch středních odchylek ph vyš.ším stupni transformace je způsobeno celkové mal.í'm počtem bodů při vvpočtu klíče a tím relativné
malí'm počtem nadbytečn.í'ch veličin.
2. Prakticky nulové střední odchylky u kubické varianty
(S-JTSK) = (S-52) jsou důsledkem skutečnosti, že šlo
I' tomto případé o transformaci
stejnorodí'ch
souřadnic (a to dokonce o kubickou); u druh.í'ch dvou v)"še
uvedení'ch vzájemn)"ch převodů jde o transformaci
nestejnorod.í'ch
souřadnic:
proto jsou střední hodnoty
u kvadratické i kubické varianty prakticky shodné a ani
daW n'yšování stupné transformace by nevedlo k v,í'znamnéjšímu zmenšení téchto hodnot, (Jde o nestejnorodé souřadnice proto, že nevzniklv na základě totožní'ch méřickvch materiálů; viz kap. 2).
,
3. Metoda, odvozená ví',še,je prakticky zcela univerzální, pokud zůstane u přesnosti, potřebné u map středního
méřítka, Proto také je tato metoda použitelná pro převody
mezi souřadnicovými systémy v rámci systému G/S.
4.5 Počítačový

systém

MATKART

Pro potřeby numeríckého řešení úloh matematické kartografie, tj. vzájemné převody zeměpisných souřadnic
(tp, A) a rovinných souřadnic (x, r) pro různé elipsoidy
a pro různá zobrazení, a dále pro transformace mezi
jednotlivými geodetickými systémy (S-JTSK, S-52 a S42), byl vyvinut systém MATKART, kter)' budeme
stručně charakterizovat:
Systém MATKART je soubor programů i programových jednotek sestavených v jazyce PASCAL 5.5; lze jej
instalovat na počitačích typu PC XT / AT v rámci operačního systému MS DOS. Systém lze využít samostatně, či jej implementout
do systému řízení datové báze
informačních systémů, nebo jeho příslušné komponenty přímo vestavět do nabídky interaktivních grafických
systémů, v rámci tzv. geodetické nadstavby těchto systémů.

Základem systému MATKART je jednotka (unit)
stejného označení, která v sobě integruje následující ře-
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šení, koncipovaná jako pascalovské procedury a funkce:
- převod (tp, A) na Besselově elipsoidu na (Y, X) Křovákova zobrazení; S-JTSK,
- zpětný převod (Y, X) na (tp, A); S-JTS K,
- výpočet délkového a plošného zkreslení v S-JTSK,
- výpočet meridiánové konvergence v S-JTSK, přesně
i přibližně (přímo ze souřadnic (Y, X),
- převod zeměpisné délky od Ferra ke Greenwichi
a zpět,
- převod (B, L) na Krasovského elipsoidu na (x, .1')
v Gaussově zobrazení; S-52, S-42, S-42/83,
- zpětný převod (x, .1') na (B, L) s ohledem na zvolený
pás, elipsoid Krasovského, pro ČSFR 3. a 4. pás,
- výpočet délkového a plošného zkreslení v Gaussově
zobrazení (elipsoid Krasovského),
- vzájemný převod mezi systémy S-JTSK a S-52,
- vzájemný převod mezi systémy S-JTSK a S-42,
- vzájemný převod mezi systémy S-52 a S-42,
- předvolba parametrů elipsoidu (pro běžně užívané
elipsoidy),
- výpočet poloměrů křivosti u těchto elipsoidů,
- výpočet délky oblouku meridiánu u těchto elipsoidů,
- soubor pomocných funkcí pro zvýšení programátorského komfortu, např. převody radiánů na stupně
a zpět, úprava tisku, ovládání obrazovky PC, aj.
Veškeré výpočty jsou prováděny v zobrazení proměnných typu extended, tj. vyžadující matematický koprocesor nebo jeho emulaci. Zásadně nejsou užívány žádné
přibližné vzorce, ale známé exaktní vztahy, upravené
pro potřebu algoritmizace a jednotnosti výpočtů. Přesnost výpočtů je v řádu mm pro souřadnice a 0,0000 I"
pro úhly, s výjimkou převodů mezi systémy S-JTSK,
S-52 a S-42, kde se dosahuje praktické přesnosti cca
2-3 cm pro (S-JTSK) = (S-52) a 20-30 cm, jestliže je
jedním ze systémů (S-42); s ohledem na grafickou přesnost požadovanou při práci s mapami nebo v rámci systému G IS jde však o přesnsot zcela postačující, tj. o I
až 2 řády přesnější, než je nutná.

I. Geodézii a kartografii vždy stály v cestě hranice
mezi státy a v posledním období zejména hranice mezi
politickými bloky. Probíhající sjednocování Evropy tyto překážky z velké části odstranilo.
2. Přesto zůstávají některé atributy souřadnicových
systémů, vázaných na mapová díla, které nelze opomenout. Stávajicí systémy i rozsáhlé mapové fondy musejí
být i pro nejbližší budoucnost nadále využívány.
3. Naštěstí soudobá technika a nové metody umožňují bez větších problémů řešit vztahy mezi jednotlivými
souřadnicovými systémy a umožňují tak velmi snadný
přechod mezi nimi.
4. Táž moderní technika umožňuje přechod na digitální formu shromažďováni dat a současně umožňuje
zbavít se mnoha omezení, která byla vázána na grafické
mapy.
5. Problémy převodu mezi souřadnicovými systémy
jsou nejen na hranicích mezi státy, ale i uvnitř států samotných; ČSFR není v tomto ohledu výjimkou.
6. Předložený článek ukázal možností rychlého přechodu mezi souřadnicovými systémy, které se v současnosti u map středních měřítek v ČSFR použivají.
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7. Prakticky veškeré výpočty, spojené s řešením těchto problémů, umožňuje systém MATKART, který byl
vypracován a je k dispozici na oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT v Praze.

[8]
[9]
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Podnikatel'ský subjekt Slovenská
kartografia, š. p., Bratislava
v podmienkach privatizácie
a prechodu na trhovú ekonomiku

Základom prechodu našej ekonomiky na moderné prosperujúce trhové hospodárstvo je vytváranie rozsiahlej
a efektivnej podnikatel'skej činnosti. Úspešnými sa mažu stať len ti, ktorí budú schopní optimálne alokovať
všetky zdroje, prostriedky, kapitál a maximálne ich aj
zhodnotiť.
Medzi podnikmi snažiacimi preraziť a uplatniť sa na
čoraz náročnejšom domácom a zahraničnom trhu patri
aj Slovenská kartografia, š. p., Bratislava (SK).
V prúde ekonomickej reformy a trhových vzťahov sa
tohoto š. p. najviac dotýka situácia rozpadajúceho
sa
knižného trhu, čo má za následok ekonomické problémy, prejavujúce sa poklesom odbytu, zadÍženosťou
a následnou platobnou neschopnosťou.
Jedinou perspektívnou cestou, ktorá vedie k podníkatel'skému úspechu je zmena obchodnej politiky, vytvorenie koncepcie marketingu, poskytovanie dokonalých
a kvalitných kartografických výrob kov, ako aj snaha
o získanie záka~níkov a ich udržanie. Ďalej je to formulovanie úspešne)stratégie
prcžitia a ďalšieho vývoja,
ktorá má zabezpečiť dlhodobú stabilitu SK a sociálne
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Formulovanie základných ciel'ov podnikatel'skej
činnosti je jednou z rozhodujúcich otázok existencie hospodárskeho vývoja š. p. Tieto sú kritériom vol'by vo
všetkých podnikových rozhodnutíach. Stupeň ich plnenia bude ukazovatel'om úspechu alebo neúspechu.
SK, ako podnikatel'ský subjekt, sleduje mnohostrannosť ciel'ov, ktoré sa sústreďujú najma na:
- stratégiu prežitia,
- stabilitu a prosperitu,
- optimalizáciu majetku a zisku,
- zachovanie dostačujúcej finančnej likvidity.
Dosahovanie
stanovených
podnikatel'ských
ciel'ov
v dynamických podmienkach privatizácie a prechodu
na trhovú ekonomiku vyžaduje nielen ich reálne stanoviť, ale i určiť a zvládnuť cestu ako ich dosiahnuť. Vonkajšia podnikatel'ská činnosť zameriava pozornosť na
obsahovú náplň stratégie a pružnú taktiku jej realizácie.

Stanovením ciel'ov SK v procese vel'kej privatizácie sa
vytvorili východiská na tvorbu privatizačného projektu
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a jeho optimalizáciu. Východiskom pri ujasneni koncepcie spracovania podnikatel'skej stratégie bolo konkrétne stanovenie ciel'ov budúceho privatizovaného
subjektu.
Podnikatel'ská stratégia vychádza zo stratégie odbytovej, cez stratégiu výrobkovú a inovačné dominanty na
zabezpečenie trhu perspektívnymi kartografickými výrobkami.
Vstupná informácia, základné predpoklady podnikania, určenie stratégie a odpoveď na otázku kam sa bude
SK uberať v kontexte strednodobého a dlhodobého časového horizontu, sú premietnuté vo výhl'ade na roky
1991 až 1999 [I]. Tento základný dokument má takúto
obsahovú štruktúru:
- charakteristika súčasného stavu,
- konkretizácia vydavatel'skej činnosti, kartografickej
produkcie a podmienky udržania vydavatel'stva,
- rozbor trhových podmienok,
- automatizácia ekonomických agend, predvýrobných
a výrobných procesov,
- rozbor výrobných podmienok,
- marketing,
~ organizačné a personálne zabezpečenie,
- analýza výhl'adovej finančnej a d6chodkovej situácie.
Podniková stratégia bude významným pomocní kom
i pre systémové premietanie následných zmien, úpravy
a ďalšie doplňujúce spresnenía, ktoré realita vyvolá.
Ďalší vývoj podníkatel'skej stratégie sa bude opierať
najma o tieto základné prvky: odbyt a trh, vonkajšie
prostredie, vlastný podnikatel'ský subjekt, ako aj o konkurenciu.

Vel'ká privatizácia je jedným z kl'účových predpokladov
na dosahovanie prosperity SK. To si vyžaduje riešiť
otázky moderného podnikania, účinného riadenia, managementu, marketingu a motivácie pri transformovaní
princípov do správania sa pracovných kolektivov a jednotlivcov.
Základný privatizačný projekt [2] vypracovala SK
v spolupráci s poradenskou organizáciou (táto zabezpečila trhové ocenenie majetku). SK, š. p., sa bude transformovať na akciovú spoločnosť (a. s.) v prvej vIne privatizácie systémom: 3 % investičný privatizačný fond,
25 (Vo účasť štátu a zbytok podielu na predaj tuzemským
partnerom. Hlavný predmet doterajšej činnosti bude zachovaný s doplnením novej sprostredkovatel'skej
činnosti (dealer) v oblasti povol'ovania Iicencií a predaja
software od zahraničnej organizácie.
K základnému privatizačnému projektu SK bol vypracovaný konkurenčný' privatizačný projekt [3]. Tento
do novovzniknutej a. s. predpokladá potrebu vkladu
kapitálu s ciel'om nových investicii a doplnenie predmetu činnosti o oblasť tlače vel'koplošnej reklamy.
5. Základné aspekty ríadenía v trhovom a konkurenčnom
prostredí
Riadenie v podmienkach trhovej ekonomiky bude celkom novou realitou, na ktorú musí podniková a hospodárska prax urýchlene reagovať. Podnikatel'ská ofenzíva pri prechode na trhovú ekonomiku musí byť spojená
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aj s komplexným systémom riadenia kartografického
subjektu.
V súlade so zásadami moderného managementu sa
vyžaduje po privatizácii predovšetkým: stanoviť filozófiu riadenia, riešiť optimálnu vnútornú organizáciu
a zakotviť strategické riadenie do cel kovej koncepcie
riadenia subjektu [4, 5].
V nadvaznosti na vnútornú organizačnú štruktúru sa
zdokonal'ovanie vnútropodnikového
riadenia predpokladá riešiť integrovane, ako systém i ako celok v smere
dosahovania potrebnej prosperity.

6. Koncepcia podnikateI'ského

managementu

V súčasnom období postupného prechodu na mechanizmus trhového hospodárstva, bude mať vel'ký význam
existenci a účinného managementu.
Priebeh aplikácií
hlavných funkcií managementu závisí od pochopeni a
jeho podstaty v konkrétnej praktickej činnosti, ako aj
od celkovej filozófie vlastného managementu podnikatel'ského subjektu SK [6].
6.1

Postavenie

managementu

po privatizácií

Hierarchia postavenia managementu sa po privatizácii
predpokladá v tomto rozsahu:
- vrcholový management (predstavenstvo, dozorná rada a. s.),
- výkonný management (riaditel', námestníci, útvary),
- podnikatel'ské jednotky (výrobné prevádzky).
Kompetenčné
vzťahy medzi vrcholovým vedením
a niŽŠími zložkami budú vymedzené v systéme riadenia
budúcej a. s.
6.2

Inovačný,
investičný,
mačný management

finančný

a infor-

Riadiť inovácie v podmienkach SK nebude l'ahká úloha, pretože treba uviesť do súladu záujmy marketingu,
výskumu, vývoja, výroby a ekonomiky. Kartografické
výrobky bude žiadúce viac-menej permanentne inovovať, pritom tieto inovácie musia vyhovovať podnikatel'skej stratégii, odberatel'om a priniesť i potrebný finančný efekt.
Rozhodovanie o investíciach bude patriť k najzložitejšiemu rozhodovaniu v podnikatel'skom subjekte, čo
si vyžaduje prihliadať i na výšku očakávanej miery výnosu vloženého kapitálu a k jeho prípadnému riziku.
Otázky finančného managementu sa musia dostať do
popredia záujmu s prihliadnutím na to, že financie sú
základom všetkých rozhodovacích procesov.
V konkurenčnom prostredí trhovej ekonomiky sú informácie s ktorými disponuje SK jedným z rozhodujúcich zdrojov jej dlhodobej stratégie. Je to dané predovšetkým potrebou trvalého informačného prepojenia
s okolím, znalosťami dodavatel'ov, trhu, konkurencie
a podkladov pre informačnú databázu obsahovej náplne kartografických výrobkov.
Transformáciu zásad trhovej ekonomiky do vnútorného riadenia kartografického subjektu treba považovať za jednu z najd6ležitejších činností managementu
v súčasnom období. Management sa stáva dominujúcim i rozhodujúcim faktorom, ako aj potencionálnou silou dynamiky podnikania.
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Rok

Ukazovatel'
(tisíc Kčs)

1989
47316
45 877
36485
10831
29,69
2368

Výkony a mimoriadne výnosy
Tržby
Náklady
Zisk
Nákladová rentabilita (%)
vývoz

324
3214

Počet pracovnikov (osób)
Priemerná mesačná mzda (Kčs)
Základné prostriedky v zostatkových cenách
Stupeň opotrebenia základných prostriedkov
Pohl'adávky u odberatel'ov
z toho: po lehote splatnosti
Závazky voči dodavatel'om
z toho: po lehote splatnosti
Saldo platobnej neschopnosti
Účtovná hodnota

29099
45,40

(%)

4862
-

957
-

+ 3905

a pohl'adávok

55 585

majetku

7. Marketing a predpoklady jeho aplikácie
v podnikatefskej praxi
Marketingové riadenie nutne predpokladá
posilnenie
obchodnej funkcie ako nástroja komplexnej podnikatel'skej činnosti. Aby SK uspela v nových podmienkach
prechodu na trhové hospodárstvo, musi venovať osobitnú pozornosť marketingu, účelnej organizačnej štruktúre a prisposobovať svoje správanie bežnému správaniu
sa na ekonomicky vyspelých trhoch [7].
7.1

Koncepcia

marketingu

SK

Súčasná marketingová koncepcia [8] sa postupne vyvija
v komplex najma týchto marketingových činnosti:
- analýza odbytovej činnosti,
- trh ako východisko pre marketing,
- konkurencia na domácom trhu,
- sposob predaja a odbytové cesty,
- tvorba ceny kartografických výrobkov, vrátane poskytovania diferencovaného obchodného rozpatia,
- reklama,
- plánovanie výroby.
Celkovej koncepcii marketingu a jeho praktickej
aplikácii majú pomocť aj ďalšie aktivity s ciel'om presadenia sa na trhu, ktoré sú pojaté do základného privatizačného projektu.
8. Cenová politika ako súčasť podnikatefskej
a obchodnej stratégie
Stanovovanie cien kartografických výrob kov je kl'účovým prvkom podnikatel'skej stratégie. Hlavným vodidlom cenovej politiky by mala byť osvedčená podnikatel'ská zásada pokial' možno maximálnej stability cien,
čo je však predovšetkým závislé aj od cenovej hladiny
všetkých vstupov [9].

1990
53 003
49782
45 283
7720
17,05
I 789
303
3447
27 855
48,74
7938
5 052
18385
2745
- 10447
52645

1991
55 636
44 275
52 335
3301
6,3\
8237
223
4172
33 260
43,71
10 531
7409
10946
10390
- 415
48 85!

Rozhodovanie o cenách kartografických výrob kov sa
bude opierať hlavne o poznanie výšky nákladov na výrobu a odbyt, o informáciu rozsahu dopytu, o správani
sa konkurencie, ako aj o stanovené podnikatel'ské ciele.
Cenová tvorba v zásade predpokladá
tieto možné
koncepcie stanovovania predajnej ceny kartografických
výrobkov:
- nákladová koncepcia ceny (náklady + zisk),
- cena podl'a odberatel'om akceptovanej hodnoty výrobku (cena dohodou),
- trhová koncepcia ceny (konkurenčná),
- kombinácia nákladovej a konkurenčnej koncepcie
tvorby ceny.
Z hl'adiska doterajšej a predpokladanej ďalšej stratégie SK sa bude v súčasnosti v najvačšej miere využivať
stanovovanie cien podl'a nákladovej koncepcie, s prihliadnutim na potrebu zabezpečeni a prosperity v závislosti na pomere ponuky a dopytu.
Tendencia cenového vývoja kartografických výrobkov v budúcnosti bude pravdepodobne
smerovať od
doteraz platnej rovnice:

k postupnému jej nahradeniu
vej ekonomike:

rovnicou platnou v trho-

Cena sa potom voli v intervale možných hodnot, ktorý
je výslednicou faktorov trhu, nákladov a finančných
ciel'ov subjektu.
Kritérium optimálnej ceny - ziskovosť a predajnosť
kartografického výrobku - nadvazuje nutne na meradlo hodnotenia finančnej situácie: na zisk ako mieru
úspechu a na finančnú likviditu ako preukaz životaschopnosti SK.
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Rok

Ukazovatel'
(tisíc Kčs)

1989

1990

1991

Vlastné zdroje
Cudzie zdroje

55 585
15841

52645
41 397

48 851
40933

Spolu

71 426

94042

89 784

K31.12.

Spósob
výpočtu

Ukazovatel' (%)
Finančná samostatnosť
ZadÍženosť
Koeficient zadÍženosti
Fínančná stabílita

obzor

1989

1990

1991

77,82
14,86
6,73
85,14

55,98
37,35
2,66
62,44

54,41
29,84
3,35
70,16

9. Základné aspekty finančného riadenía
a hospodárenia v trhovej ekonomike
V trhovej ekonomike sa podstatne zvyšuje význam finančného hospodárenia v riadení podnikatel'ského subjektu, pretože finančné zdroje sú rozhodujúce pre jeho
existenciu, podnikanie i hospodársky a sociálny rozvoj
[10).

Uplatňovanie trhovej ekonomiky v značnej miere ovplyvňuje aj finančné hospodárenie SK, a to ako z hl'adiska používaných nástrojov, tak i z vecného hl'adiska.
V d6sledku
liberalizácie
cien, úrokových
sadzieb
a iných faktorov sa zmenili hodnotové relácie, štruktúra
aktiva pasív, nákladov a výnos ov, tvorba výšky zisku
i jeho pomer k základnému majetku v doterajšom š. p.
Základnými finančnými aspektmi na posudzovanie
činnosti SK sa stávajú najma tieto faktory: uplatnenie
na trhu (tržby), výnosnosť vloženého kapitálu (základného majetku), platobná schopnosť, ako aj schopnosť
dlhodobého samofinancovania.
9.1 Charakteristika
majetkovej,
finančnej
a výnosovej
situácie
SK za roky 1989,
1990 a 1991
Základné ekonomické údaje dáva tabul'ka I, ktoré ďalej doplňujú údaje v tabul'kách 2, 3, 4, 5 a 6.
Dosledky prebiehajúcej ekonomickej reformy, rozpad siete knižného obchodu, nevyjasnenosť koncepcie
tvorby a vydávania kartografických
učebných pomocok, pokles kúpyschopnosti obyvatel'stva, ako aj podstatné zvýšenie cien materiálových a iných vstupov sa
negativne prejavili na celkových ekonomických výsledkoch SK. Na zníželllť pracovník ov v roku 1991 mala
vplyv reštrukturalizácia rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) a ňou vyvolaný prevod pracovníkov do rozpočtovej sféry, ako aj odchod niektorých pracovníkov do novovzniknutej a. s. PROMPT
v Bratislave (kapitálová účast' podniku 20 % a Všeobecnej úverovej banky 80 %).

podl'a
podl'a
podl'a
podl'a

(3)
(4)
(5)
(6)

Je predpoklad, že optimálnou orientáciou v zmenenej ekonomickej atmosfére a rýchlejším prisposobením
sa zmeneným trhovým vzťahom, nastane postupné vylepšenie prosperity, doriešenie štruktúry zákazkovej náplne, odbytu a prirodzene i následné zvyšovanie zisku.
9.2 Analýza
majetkovej,
a výnosovej
situácie

finančnej

Zdrojom analýzy sú údaje zo súvahy a výsledovky za
roky 1989 až 1991 (podl'a stavu k 31. 12.).
9.2.1 Štruktúra zdrojov financovania
Túto charakterizuje podiel vlastných a cudzich zdrojov
(tabuľka 2).
vývoj od roku 1989 naznačuje klesajúcu tendenci li
podielu vlastných zdrojov a podstatný nárast clldzích
zdrojov financovania.
9.2.2 Ukazovatele

finančnej základne

Finančná základňa charakterizuje
rozsah hospodárskych prostriedkov v peňažnom vyjadrení, ktoré SK
má, vytvára a používa na krytie svojich potrieb pri zabezpečovaní reprodukčného procesu [II).
Medzi najdoležitejšie ukazovatele patrí ukazovatel' finančnej samostatnosti, ktorý udáva, do akej miery je
SK schopná pokryť svoje hospodárske
prostriedky
vlastnými zdrojmi:
ukazovatel' finančnej samostatnosti
=

vlast. ~droje . 100
aktiva

Ďalší ukazovatel' zadÍženosti podáva charakteristiku
podielu cudzích zdrojov na financovaní hospodárskych
prostriedkov SK:
ukazovatel' zadÍženosti
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Rok

Sposob
výpočtu

Ukazovatel' (%)
Rentabilita výkon ov
Nákladovosť
Rentabilita majetku podniku
Rentabilita základného majetku

1989

199O

1991

22,90
77,13
11,33
25,04

14,78
80,93
8,21
18,71

5,95
94,38
3,79
7,67

podľa (7)
podra (8)
podl'a (9)
podl'a (10)

Rok

Sposob
výpočtu

Ukazovatel' (%)
Okamžitá likvidita
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Celková likvidita

Svoju vypovedaciu
vatel':

schopnosť

1989

1990

1991

7,5664
0,6505
0,5843
3,3499

0,2083
0,8726
0,4146
2,2527

0,7301
0,1661
2,4143

má i reciproký

zadíženosti
=
aktíva
cudzie zdroje - stále pasíva

ukazo-

koeficient

(5)
. 100

ukazovatel'
finančnej
stability
= vlast. zdroje ~ stále pasíva.
aktiva

=

100

(6)

Informáciu
o stave finančnej základne
SK za posledné tri roky podáva tabul'ka 3.
Z tabul'ky 3 vyplývajú
tieto závery: Ukazovatel'
finančnej samostatnosti
charakterizuje
postupný
pokles
a zhoršenie.
Ukazovatel'
zadíženosti
ku koncu rokov
1990 a 1991 poukazuje
na narastajúcu
závislosť SK na
cudzích
zdrojoch.
Hodnota
koeficientu
zadíženosti
značne kolíše. Finančná
stabilita je pomerne
uspokojivá.

Túto mažeme tiež vyčísliť na podklade
účtovnej
uzávierky a súvahy.
Ide o ukazovatel'e
charakterizujúce
rentabilitu
a efektívnosť
hospodárskej
činnosti SK:
renta b'l'I Ha vy'k onov

=

zisk
'k
vy ony

'kl d
'
náklady
na a ovost =
'k
vy ony
'I"
renta b lita
rentabilita

majetku

základného
zisk
.
k'
za'kl a d'ny maJeto

SK

majetku
100.

=

=

Prehl'ad
výpočtu
uvedených
ukazovatel'ov
je obsahom tabul'ky 4.
Tabul'ka 4 signalizuje,
že výnosová
situácia SK má
zatial' rapídne klesajúci trend pri raste nákladovosti.
9,3

Čím viacej sa hodnota tohto ukazovatel'a
blíži k jednej,
tým je zadíženosť vačšia a signalizuje jeho finančnú nestabilitu.
Opodstatnenie
má tiež sledovanie
ukazovatel'a
finančnej stability,
ktorý zohl'adňuje
i výšku vlastným
podobných zdrojov (stále pasíva):

. 100 ,

. 100,

zisk
-k-'a tlva

, 100,

podľa (II)
podľa (12)
podl'a(13)
podl'a (14)

-

Analýza

platobnej

schopnosti

Platobná
schopnosť
(solventnosť)
je jednou
z naJvyznamnejších
charakteristík
finančnej
situácie SK. východiskom
je rozlíšenie
jednotlivých
položiek
aktiv
a pasív podl'a ich Iikvidity,
Charakteristiku
likvidity SK mažeme uviesť v trojakom pohl'ade čiastkového
vyjadrenia
finančnej
rovnováhy pomocou
týchto pomerových
ukazovatel'ov:
okamžitá

Iikvidita =
najlikvidnejšie
prostriedky
prostriedky
s okamžitou
splatnosťou

(II)
.

Za uspokojivú
mažeme obvykle považovať úroveň okamžitej likvidity vo výš ke 0,9 až I, I.
Čiastočnú
predstavu
o vývoji platobnej
situácie v budúcom období
možno získať na z<":klade ukazovatel'a
bežnej Iikvidity:
- , I'k 'd'
b ezna I vlita
Rámcove
Ďalšou
merového

_ obež. prostriedky
bez zásob
- --k-'
k db'
, .. k
rat o o e zavaz y

by mala mať hodnotu
1,0 až 1,5.
možnosťou
vyjadrenia
likvidity pomocou
ukazovatel'a
je pohotová
likvidita:

pohotová
likvidita =
pohl'adávky
+ peniaze, ceniny, vklady
krátkodobé
závazky

po-

a účastiny
(13 )

Týmto spasobom
sa vyjadruje,
kol'ko pohotových
prostriedkov
pripadá
na jednu korunu krátkodobých
závazkov,
Pre dlhodobé
hodnotenie
vývoja platobnej
schopnosti sa využíva ukazovatel'
cel kovej likvidity:
celková likvidita (bilančná)
obežné prostriedky
krátkodobé
závazky'
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1989

1990

1991

Disponíbilný získ
Odpisy
Rezervný fond

3 876
2471

2712
2 858
156

I 485
7 384
239

Pohl'adávky a zúčtovaní a
z:ávazky a zúčtovania
Uvery

5 190
6 388
9353

8 150
28081
13 316

II 676
15 329
25 532

24046
24786
220

27 305
41 737
8060

36936
33 679
3420

-

Zásoby
Fíxný majetok
Účastiny

Výška tohto ukazovatel'a
je primeraná
v rozmedzí 1,5 až
2,5.
lnformácie
o likvidíte SK ku koncu rokov 1989 až
1991 charakterizuje
tabu rka 5.
Z tabu rky 5 vychádza tento záver: Okamžitá likvidita
je vyčíslená zo zákaziek hradených
z rozpočtu SÚGK,
považovaných
z pohl'adu SK za pohl'adávky
s možnosťou okamžitej
splatnosti.
Bežná likvidita je pomerne
nizka a nedosahuje
ani stanovenú
úroveň v dosledku
pomerne vysokého
objemu obežných
prostriedkov
viazaných v zásobách
(hlavne kartografické
výrobky, nedokončená
výroba a materiál).
Zásoby v jednotlivých
rokoch tvoria 80,51 o/tJ, 61,26 % a 69,95 % z celkových
obežných prostriekov.
Preto strategickou
úlohou managementu bude ich postupné znižovanie
s ciel'om odstránenia ťažkosti s platobnou
schopnosťou.
Pohotová
likvidita
signalizuje
klesajúci
podiel
pohotových
prostriedkov na krátkodobých
závazkoch.
Ukazovatel'
celkovej likvidity je primeraný,
čo možno
okrem roku
1989 považovať za pozitivny jav.
Na zabezpečenie
ako aj zlepšenie
platobnej
schopnosti i štrukturálnej
likvidity
SK sa ukazuje
potreba
realizácie konkrétnych
a praxou osvedčených
opatrení,
najma [12]: včas a priebežne
sledovať bonitu (predovšetkým platobnú
schopnosť)
existujúcich
i potenciálnych odberatel'ov,
v dnešnej
podobe
transformácie
si
zmluvne zabezpečovať
inkaso (splátky, zálohy, zmenky,
záruky) a podl'a legislatívnych
možností i výhradu vlastníckeho
práva, v hospodárskych
zmluvách
dosledne
prerokovávať
platobné
podmienky
vrátane
úroku
z omeškania
platíeb, v podnikatel'skej
politike dbať na
súlad platobných
podminok
podl'a reálnych
možností
odberatel'a,
sústavne sledovať včasné ínkaso a prerokovávať s odberatel'mi
úhrady, ako aj zaviesť v hospodárskych zmluvách
povinnosť
dlžníka avizovať príkaz na
vykonanie
úhrady.
zdroje

podniku
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Rok

Ukazovatel'
(tisíc Kčs)

9.4 Finančné
"cash
flow"

obzor

podl'a

metódy

Táto metóda je v trhu\ om hospodárstve
využivaná
predovšetkým
na analýzu pričin zmien v stave peňažných
prostriedkov,
na posudzovanie
finančnej stability, a tiež
pri hodnotení
efektivnosti
investícií [13].
Údaje na posúdenie
"cash flow" sú prevzaté zo súvahya výsledovky.
Uvádza ich tabul'ka 6.
Koncepcia
"cash flow" (peňažný tok) zachycuje
po-

hyb peňažných
prostriedkov
za určité obdobie. Vychádza pritom z príjmov a výdajov SK (nie z výnosov a nákladov), pričom zahrňuje
i príjmy a výdaje súvisiace
s nákupom
a predajom
fixného majetku, úverom, účastinami, ako aj s inými finančnými
transakciami
v priebehu daného obdobia.
Z tabu rky 6 sú zrejmé podstatné
rozdiely pohl'adávok, závazkov, zásob a fixného majetku v medziročných
obdobiach,
čo má potom dopad:
na celkové príjmy
i výdaje, na prírastok,
resp. úbytok finančných
prostriedkov, a tým aj na platobnú
schopnosť
SK.
9.5

Podnikatel'ské

a finančné

riziko

Pri prechode
na trhovú ekonomiku
bude nutné i u nás
sa zaoberať
súvislosťami
medzi celkovým
podnikatel'ským ako aj finančným
rizikom na jednej a rentabilitou
vložených
prostriedkov
na druhej strane, ktoré tvoria
dva základné faktory vo finančnom
rozhodovaní
pod nikaterského
subjektu.
Hospodárska
činnosť nesie so sebou i možnosť vzniku neočakávaných
strát na hospodárskom
výsledku
a majetku,
ktoré možu vzniknúť z vonkajších
príčin,
ako aj z pričin vo vnútri SK (napr.: nesprávny
odhad
ponuky kartografických
výrobkov,
nevhodná
štruktúra
vlastného a cudzieho kapitálu, vyšší podiel úrokov, ako
aj penálov a pokút na nákladoch,
prípadne
i iné negatívne faktory).
Preto vo finančnom
rozhodovaní
treba počítal' s určitou mierou podnikaterského
a finančného
rizika. Toto
može minimalizoval'
správna finančná
politika, ako aj
dostatočné
presadzovanie
zásad zdravého
finančného
riadenia v oblasti optimalizácie
finančnej
štruktúry podielu vlastných
a cudzích zdrojov na financovaní
podnikatel'skej
činnosti SK.

Dosledky
postupne
sa rozvíjajúcej
trhovej ekonomiky
sa začínajú v súčasnosti
plošne prejavovať
s vačšou či
menšou intenzitou
takmer vo všetkých podnikatel'ských
subjektoch
v ČSFR.
Ako základný problém sprevádzajúci
vstup SK do trhovej ekonomiky
sa ukázali problém
s odbytom
produkcie a vznik zadÍženosti
SK. Tieto podmienky
vedli
k narušeni u platobnej schopnosti,
a tým aj k poklesu finančnej likvidity podniku.
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Mnohostrannosť
ciel'ov podnikatel'skej činnosti SK
sa preto sústreďuje najma na stratégiu prežitia až po zachovanie dostačujúcej likvidity. Ich realizácia zostáva
doménou činnosti managementu podnikatel'ského subjektu.
Prijatá koncepcia podnikatel'skej stratégie na roky
1991 až 1999 má byť vodidlom úspešného podnikania
za podmienok včasnej, ako aj kvalitnej prípravy všetkých s tým súvisiacich rozhodnutí a pružného postupu
na jej uskutočňovanie, najma po privatizácii.
Adaptácia SK na nové podmienky si vyžaduje inováciu riadenia, existenciu účinnejšieho
managementu
i marketingu, ako aj pružnú cenovú politiku.
Údaje charakterizujúce majetkovú, finančnú a výnosovú situáciu SK za posledné tri roky,poskytujú
dostatok námetov na nutnosť potreby postupného zlepšovania činnosti v oblasti finančného hospodárenia s ciel'om
zachovania dostačujúcej likvidity ako jedného z najdóležitejších mnohostranných
podnikatel'ských ciel'ov pri
možnosti využívania novej metódy "cash tlow", informujúcej o zdrojoch, pohybe a použití peňažných prostriedkov.
Podnikatel'ský subjekt SK stojí pred rozhodujúcim
krokom, ktorý povedie k ekonomickej transformácii
zodpovedajúcej trhovému hospodárstvu. Jeho privatizácia je o to zložitejšia, že sa v minulosti nemusel správať trhovo. Preto bude pre neho prechod a orientácia
na trhové principy tvrdou skúškou.

Norsko má cca 4,2 mil. obyvatel,,rozlohu 324 tis. km', délku ve
směru sever-jih téměř 2000 km. Clení se na 18 oblastí s celkem
439 obcemi (s počtem obyvatel od 600 do 95 000). Z hlediska
katastru jde o 2,3 milionů parcel a cca 3 miliony vlastníků.
Katastrální

mapy

a měření

[3] Konkurenčný privatizačný projekt š. p. Slovenská kartografia Bratislava. Bratislava, 1991, Artcat, spol. s. r. o.

Jako katastrální mapy se používají 2 druhy map - ve městech
technické mapy (I : 500 až I : 2000) a v neurbanizovaných
oblastech pak hospodářské mapy (I : 5000 až I : 200(0). Měřeni
se připojují zpravidla na body bodového pole, popř. na stabilizované a souřadnicově určené podrobné body. Katastrálni mapa je pak chápána jako přehledná mapa s topografickým obsahem a s označenim čisel parcel (tzv. index map). Od roku 1962
probíhá digitalizace hospodářské mapy I : 5000, která by měla
být ukončena v roce 1995. Technické mapy ve městech již byly
takto digitalizovány v období 1965 až 1985 (základem měřitko
I : (000). Mimořádný význam se přisuzuje řádné stabilizaci
hranic parcel v terénu. Zřejmě jde o zcela pragmatický požadavek ze strany vlastníků, kteří chtěji, na rozdíl od dosavadní
situace u nás, své nemovitostí udržovat a správně využívat. Ke
stabilizaci se použivají speciální znaky (hliníkový zarážecí
znak s hlavou, umožňující vyznačení čisla). ve skále se vytesá
ploška s křižkem. Stabilízuje se i odsazeně tam. kde nelze znak
umístit na hranici. Při každém měřeni se pořizuje protokol
s popisem hranic parcely. Podrobné pokyny a přesná pravidla
postupu i měřeni při dělení parcel stanoví zákon a směrnice
o dělení pozemků (Land Subdívision Act and Regulatíons)
z roku 1981 resp. 1983, které mohou být dobrým podnětem
i pro naše legislativní předpisy.
Katastrální mapy jsou udržovány 18 oblastnimi pobočkami
Statens kartverk a zeměměřičskými odděleni mi 439 obecních
úřadů. Soukromí geometři. kteří by působili na úseku katastru.
v Norsku neexistují.

[4] Moderní řízení, 1991.

Pozemková
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SUGK
Dodatok lektora:
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 529 zo dňa 18.6.
1992 bol schválený postupný priamy predaj SK spoločnosti
s ručením obmedzeným Artcat Bratislava v rozsahu 41,8 % akcií.

kniha

Pozemkovou knihu ("Grunnboker")
spravuji mistni soudy
(celkem 90 úřadů). Tradiční ručni vedení pozemkové knihy
(velmi podobné našemu), registrujicí právní vztahy u soudů.
přestalo již před lety vyhovovat svým obtižným a zdlouhavým
přístupem k informacím, které jsou naléhavě požadovány živější ekonomikou, a nezvládnutim registrace množství listin ve
14 denní zákonem stanovené lhůtě. V di::sledku rozvoje informační technologie bylo v rámci komputerizace celé justice rozhodnuto urychleně převést stávající pozemkovou knihu do digitální formy na počítači.
V roce 1987 byla uzavřena smlouva mezi ministerstvem
spravedlnosti a společnosti TINGLYSINGSDATA
a.S. (40"u
Státní výpočetní centrum, 60u/r, výpočetní střediska obcí). pověřujicí tuto společnost konverzi a dalším vedenim pozemkové
knihy na počítačích v podstatě na ryze komerčnim základě.
Všechny investice i náklady hradí tato společnost bez nároků
na státní rozpočet, má ovšem výhradni právo na distribucí
a prodej informací za ceny jí stanovené. Od roku 1989 se postupně pozemková kniha převádi a dále již udržuje počítačově.
Dokončení převodu se předpokládá do I. 4. 1993.
Převod zajišťují 4 pracoviště pořizování dat (s 25 až 40 pracovniky), převádí se cca 3.300 pozemků denně. Originály knih
se nejprve mikrofilmují. Mikrofilmy se ponechávaji k práci na
soudech, originály se analyzují a barevně adjustují. Přípravu
zajišťují právníci, kteří rozhodují co a jak zapsat včetně použiti
kódů. Kódování informací slouži však jen pro účely tříděni.
automatizované kontroly a pro překlenuti určitých problémů
se dvěma úředními jazyky. Pořizování dat zajišťují pracovnici
po cca 14 denním zácviku. Vstupy se pořizují vždy dvakrát
s kontrolou jiným pracovníkem. Konverze průměrné obce trvá
asi 4 měsíce. Výsledek se vícekrát průběžně kontroluje. Na závěr provede asi po 2 měsících celkovou podrobnou kontrolu
místní soud. Teprve na základě jeho schválení se převede celá
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obec do databáze. Náklady na konverzi jedné nemovitosti čini
cca 60 NOK.
Pozemková kniha obsahuje informace o parcelách, vlastnících a spoluvlastnících, jejich podílu, právnich titulech a datu
jejích regístrace, zástavním právu a dalších věcných břemenech. U staveb, zřízených po roce 1983, obsahuje též právní
vztahy k bytům, které jsou vedeny z právního hlediska jako samostatné objekty. Nájmy jsou vedeny jen dlouhodobé (nad 10
let).
Systém

GAB

Informace z katastru a pozemkové kníhy jsou integrovány do
databázového systému GAB (akronym: Ground parcels, Addresses, Buildings), sdružujicího
G-regTstr (registr parcel
a právních vztahů), A-registr (registr adres) a B-registr (registr
budov). K jednoznačné identifikaci objektů je u parcel používána obdoba našeho úplného čísla parcely, u adres číslo ulice
nebo sílnice jednoznačné pro celé Norsko (4 místa), obdobně
pak i identifikační jednoznačné číslo budovv (7 míst včetně
kontrolního čísla).
.
Do G-registru systému CíAB jsou postupně integrovány údaje z digitální kata>trálni mapy (systém DEK): uzavřený polygon obvodu parcely, sou radnice definičního bodu parcely,
údaje o spojnicích lomových hodů hranic s kódem kvality, kód
druhu čáry spojnic.
Systém GAB je veden v distribuované počitačové siti se sedmi výpočetnimi centry. Pokrývá celou zemi s celkovým počtem
cca 4000 uživatelů napojených tťrminály. Je propojen mimo
jiné i s Registrem obyvatelstva, což umožňuje aktualizovat zejména adresy bydliště. Hlavními uživateli GAB jsou především
obce, mistni soudy, statistika, daňové úřady, resorty zemědělství a lesníctví, zeměměřické orgány, peněžní ústavy a pojišťovny a samozřejmě i občané a soukromé společnosti. GAB se
tak stává solidnim základem programu budování národního
informačního systému o územi NGIS (Národní geografické informační centrum).
Po::.námka.' Cestovní zpráva z účasti delegace ČÚG K na workshopu ve Statens kartverk (Ringerike, Norsko, I. - 7. 6. 1991)
je. pro zájemce o podrobnější
informace k dispozici ve
VUGTK -- OOlS.
Krajská

geodetická

Ing. Ivan Pe.a.
a kartografická
správa.
Opava

Mezinárodní setl<ání studentů
geodézie (IGSM), Mezinárodní
organizace studentů geodézie
(IGSO), Londýn 1992

Ve dnech 6. - II. dubna 1992 se na vysoké škole ~olytechníc
of East London (PEL) uskutečnil 5. ročnik IGSM. Učastnili se
ho studenti ze čtyřiadvaceti evropských a jedné africké univerzity. Československo,
resp. staveb ni fakultu (FSv) ČVUT
v Praze, o~or geodézie a kartografie, reprezentovalo 8 studentů, členů Ceské studentské geodetické společnosti G-plus.
Fmanční prostřed9
poskytla pobočka Českého svazu geodetů a kartografů (CSGaK) při Geodetické a kartografické
správě pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu. (Její předseda Ing.
Jan Koubek, stejně tak jako celé vedení ČSGa K, je ochoten
podporovat našI sp.olečnost i nadále.) Nemalý příspěvek poskytla rovněž FSv CVUT, zajména díky pochopeni jejího děkana doc. Ing. Jiřiho Witzanyho, DrSc .. a proděkana oboru
geodézie a kartografie doc. Ing. Josefa Šmidrkala, CSc. Značné snížení výdajů nám zapůjčením mikrohusu Ford Transit
umožnila reklamni agentura Rencar, a. s., v Praze. Děkujeme
všem výše uvedeným sponzorům.

obzor
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V krátkosti bych rád nyní přiblížíllSGM
'92. Tak jako v loňském roce [I] bylo v úvodu mítinku prosloveno několik přednášek a jeden večer byla uspořádána tradiční Geo-party. Další
program tohoto setkání byl od předchozího mítinku v Grazu
odlišný.
Do dvou dnů byla rozdělena soutěž v měření - "Survey
challenge". Sestávala z určení souřadnic rohů objektu metodou měříckého stolu a určení nepřístupné vzdáleností staršími
typy klasíckých teodolitů. Vítězstvi z tohoto netradičního klání
si odnesla skupina, v níž jsme měli své zastoupení.
Současně v jiné části rozlehlého pozemku PEL probíhala zajímavá výstava, kde své výrobky prezentovaly největší sponzorské firmy, jako např Leica, Sokkia, Geodimeter a další.
Velice dobře zorganizovanou
akci IGSM '92 byla soutěž
spojená s prohlídkou Londýna - "Treasure hunt". Absolvováním všech úkolů bylo umožněno navštívit téměř veškerá turisticky zajímavá místa města. Vynaložená námaha se naší delegaci vyplatíla, neboť jsme si, vedle nezapomenutelných zážitků, odnesli také první místo v soutěži.
V dobře připraveném a organízovaném programu se nám
podařilo vytvořit si časovou mezeru pro návštěvu staroslavné
Cambridge.
Velice důležitým bodem programu IGSM je generálni shromáždění IGSO (podrobněji dále). G-plus, tak jako většina
účastnických společností, je členem IGSO a pro rok 1991-92
měla i svého zástupce v jejím výkonném výboru. Protože
IGSO existuje teprve rok, zabývalo se generální shromážděni
ještě stále převážně legislativou a interní administrativní problematikou.
Poněvadž funkční období výkonného výboru je vždy jen jeden rok, proběhly v závěru mítinku nové volby. A jelikož pořadatelem IGSM,'93 v Praze je naše společnost G-plus, byl
v souladu se stanovami IGSO zvolen do jejího čela náš zástupce, předseda G-plus, Lukáš Korbel. Pro rok 1992-93 bude vvkonávat funkci generálního sekretáře. Pokladníkem byl zvol~n
Pavel Holubec.
Doufáme, že spojíme-Ii české nápady, rakouskou precíznost
a brítskou velkorysost s podporou a přispěním sponzorů, dokážeme v Praze připravit setkání hodné značného zájmu zahraničnich studentů. Podrobné a aktuální informace budeme uveřejňov.at v periodiku "Informace", nyní "Zeměměřický věstnik" CSGaK a článek by nám měl vyjít rovněž ve Stavebním
obzoru, vydávaném FSv ČVUT v Praze a Svazem stavebních
inženýrů.
Na jednotlivé firmy a společnosti se s žádostmi o sponzorství, popř. s nabídkami na spolupráci, budeme obracet osobně.
Předem si dovolujeme jím poděkovat za náklonnost a podporu.
V následujícím se vracím k výše uvedenému odkazu. Pro
lepší informovanost jsem sestavil výtah ze stanov IGSO, přeložených a upravených ve spoluprácí s L. Korbelem (anglický
originál je k dispozici u G-plus na FSv ČVUT v Praze, ohor
geodézie a kartografie, katedra 151).
International Geodetic Student Organisation (IGSO) - Mezinárodní organizace studentů geodézie byla založena 10. 5.
1991 v Grazu.
Je mezinárodní nevládní organizací, jejímž záměrem je podpořit -mezinárodní spolupráci pro všestranný rozvoj geodézie.
V tomto smyslu je cílem IGSO seskupovat společnosti nebo
organizace studentů se záměrem výměny názorů na základě
zájmu členů, reprezentovat studenty geodézie na veřejnosti, organízovat spolupráci mezi členskými společnostmi, poskytovat
informace o možnostech a podminkách studia na jednotlivých
univerzitách, navazovat dohré vztahv a umožňovat tím vÝměnu formou stáží mezi jednotlivými univerzitami.
.
Uvedené aktivity se uskutečňují především prostřednictvím
International Geodetic Studenťs Meeting - IGSM, generálního shromáždění, vydávání bulletinu "Network" a výměny studentů.
Členem IGSO má možnost se na základě pisemné žádosti
stát každá místní společnost nebo organizace, která má své stanovy a je registrována. O přijetí musi být rozhodnuto většinovým hlasováním na generálním shromáždění.
Členství zaniká rezignací neho v případě narušováni zájmů
a cílů IGSO vyloučením, které je podmíněno hlasováním
s tříčtvrtinovou většinou.
IGSO je konstituována: generálním shromážděnim (GS), výkonným výborem (IGS Agency) a IGSM.
.
GS se účastní svým mluvčím členské společnosti. Je řízeno
generálním sekretářem.
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Funkce GS jsou v zásadě následující:
dvoutřetinovou většinou odsouhlasit stanovy a mezinárodní pravidla lGSO, přičemž návrh každé změny musi být zaslán výkonnému výboru nejméně dva měsíce před GS; jedíně v jeho kompetenci je o něm rozhodnout,
zvolit výkonný výbor,
zvolit dva revizory výkonného výboru,
odsouhlasit zprávy generálniho sekretáře, pokladníka a revizorů o finanční situaci IGSO,
rozhodovat o návrzich a připomínkách výkonného výboru
a členů,
odsouhlasit zprávy a výsledky dosažené při lGSM,
vybrat místo pro další lGSM a GS,
stanovit výši členských příspěvků,
hlasovat o vyloučení,
stanovit plán činnosti na další období.
GS je usnášení schopné, je li přítomna nejméně 1 h členů.
Návrh je přijat GS, jestliže dosahuje většiny při dvoustupňovém hlasování. Na I. stupni má jeden hlas každý člen. Na
2. stupni mají I hlas členové jednoho státu. Stát musí být uznáván OSN nebo akceptován IGSO. Tento "státní" hlas je počítán samostatně. Pro příjetí základních rozhodnutí je postačující většinové hlasování. Při hlasování o vyloučení je třeba tříčtvrti nové většiny hlasů. Tohoto pravidla musí být použito rovněž pro počítání "státních" hlasů.
GS se schází každý rok při IGSM a první cirkulář má být zaslán všem členům nejméně 4 měsíce dopředu.
Za administrativní chod IGSO je odpovědný výkonný výbor. Je složen z generálního sekretáře, pokladníka, editora
a dvou členů.
Generální sekretář a pokladník by měli být členy společnosti, která bude pořadatelem příštího IGSM a měli by být zvoleni GS na základě návrhu příslušné společnosti.
Editor by měl být zvolen GS.
Dva členové by měli být rovněž zvoleni GS; není-Ii žádný
návrh, pak by se těmito členy měli stát odstupující generální
sekretář a pokladník.
Funkce výkonného výboru jsou následující:
zajistit plnění rozhodnutí GS,
obhospodařovat
finanční prostředky přidělené GS a připravit finanční zprávu pro další GS,
zajistit spojení mezi členskými společnostmi zasíláním rozhodnutí, publikací a návrhů lGSO,
být obeznámen s dokumenty, rezolucemi, rozhodnutími
a žádostmi členských společností, které jsou prezentovány
u jejich vlád,
navrhovat agendu GS,
připravit návrhy pro GS, týkající se administrace IGSO,
připravit všechny dokumenty vztažené k žádosti o přijetí,
konzultovat s GS otázky, jejichž řešení je mimo kompetenci výkonného výboru,
zveřejňovat všechna fakta, která byla diskutována na GS,
co nejdříve ("Network").
Rozhodování je založeno na většinovém systému. Činnost,
resp. hospodaření výkonného výboru je pod kontrolou dvou
revizorů, kteří mají povinnost prostudovat všechny příslušné
dokumenty a formou zprávy informovat GS.
Strukturu lGSO dotváří lGSM. Jeho základním záměrem je
shromáždění všech členů lGSO a navázání osobních kontaktů
mezi nimi. To může být uskutečňováno prostřednictvím GS,
studijních skupin, exkurzí, výstav, soutěží apod.
Každé lGSM je organizováno jedním členem IGSO. Společnost může určit přípravný výbor pro zajištění IGSM.
Studijní skupiny, exkurze, výstavy, soutěže a další jsou organizovány výhradně přípravným výborem.
Ofícíální zpráva týkající se mítinku by měla být publikována
a měla by obsahovat rozhodnutí GS, jeho rezoluce, zprávy ze
studijnich skupin a seznam delegátů a sponzorů.
IGSO, stejně jako kterákoliv jiná fungující organizace, potřebuje pro svou činnost finanční prostředky. Ty jsou získávány formou členských příspěvků, které je povinna platit každá
členská organizace, darů od mezinárodních společností a instituci nebo od soukromých osob. Dotace společností nebo soukromých osob mohou být akceptovány pouze v případě, jestliže nejsou v rozporu se stanovami lGSO.
Každé členské společnosti, která po dva roky neplatila členské příspěvky, by mělo být odúato členství.
Likvidace IGSO může být provedena pouze na zvláštním zasedání GS rozhodnutím o zániku při tříčtvrtinové většině hlasů
při hlasování.
Rozhodnutí se uskuteční hlasovacími lístky tak, aby bylo

umožněno hlasování i nepřítomným členským společnostem.
V případě neobdržení žádné odpovědi, je postoj této společnosti brán jako zdržení se hlasování.
Závěrem jeden náš malý postřeh: Podle našich dosavadních
zkušeností setkali jsme se v Londýně zřejmě s největším množstvím zahraničních studentů. Že je to efektivní a potřebné, dokazuje i založení IGSO a zájem studentů na práci v organizaci.
Svými, na mezinárodním poli zatím sluomnýmí zkušenostmi,
se k tomuto dění chce připojit i naše Ceská studentská geodetícká společnost G-plus.

LITERATURA:
[I] ČERMÁK, J.: Mezínárodní setkání studentů geodézie IGSM '91 na Technické univerzitě v Grazu v Rakousku.
Geodetický a kartografický obzor, 38 (80), 1992, č. 2,
s. 36~37.
Jakub Čermák.
G-plus

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST
Informace o konferenci "Důlní
mapy - historie a současnost"

Společnost důlních měřičů a geologů v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku spolu s Geofondem Kutná Hora uspořádala ve
dnech 15.-16. dubna 1992 v Kutné Hoře konferenci ,.Důlní
mapy - historie a současnost" a výstavu "Historické důlní
mapy a moderni interaktivní grafické systém): pro tvorbu důlních map" za účasti cca 80 odborníků z celé CSFR. Konference i výstava se konaly díky porozuměni Městského úřadu
v Kutné Hoře ve starobylém prostředi Vlašského dvora. Odborným garantem celé akce byl Ing. J. Fafejta z Geoindustrie
GMS Praha. Na práci tematické komise se podíleli převážně
pracovníci stavební fakulty ČVUT v Praze, na práci výstavní
komise především pracovníci katedry důlního měřictví a geodézie Vysoké školy báúské (VŠ~) v Ostravě, společensk.é a organizační zastřešení realizoval Ceský báňský úřad (ČBU) Praha. Sborník přednášek byl vydán před konferencí v Geoindustrii GMS Praha.
Vlastní konference probihala v zasedad síni Městského úřadu ve Vlašském dvoře. Konferenci zahájil předseda Společnosti důlních měřičů a geologů v českých zemich Ing. V. Filipec.
V prvém přednáškovém

bloku vystoupili:

Doc. Ing. L. Kunák, CSc. (Technícká univerzita Košice)
vývoj banského mapovania na území Slovenska
Horníctví má na území Slovenska dlouholetou tradici a v minulosti mělo mimořádný význam i ze světového hlediska. Slovenská báňská technika se dostala v 18. století na světovou
špičku, což vyvrcholilo v letech 1762-1764 založením prvé
báňské vysoké školy - světoznámé Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Nejstarší známou důlI)í mapou na Slovensku je
mapa Boži dar v Jarabej z r. 1569. Uroveú mapy svědčí o vyspělosti měřiče. Druhá známá důlní mapa je ze stejného století. Více map se zachovalo ze 17. století. V současnosti pokračuje v tradicích Banskej akadémie VŠB v Ostravě a Banícka fakulta TU v Košicích.
Doc. Ing. J. Novák, CSc. (VŠB v Ostravě) a Ing. V. Filipec
(ČBÚ Praha)
Stručný průřez historií českého důlního mapování
Autoři pojednávají stručně o dějinách českého důlního mapování od dob "jihlavského horního práva" až do dnešni doby,
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doby počátků interaktivních grafických systémů. Pojednání
nechce být vyčerpávající historickou studií, ale pouze určitým
průřezem vývoje důlního mapování jako součástí oboru "důlní
měřictví". Staré historické důlní mapy jsou němým svědectvím
minulých slavných období vývoje českého hornictví, jsou pokladem minulosti. V současné době vystupuje do popředí jejích hístoricko-kulturní
hodnota, která doplňuje obraz o kulturních dějinách národa. V závěru pojednání je zmínka o připravovaném jednotném důlně měřickém předpise (vyhlášce
o důlně měřickt dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem).
Prof. Ing. J. Matouš, DrSc. (VŠB v Ostravě)
85 let katedry důlního měřictví VŠB Ostrava
Na VŠB v Ostravě, která je pokračovatelkou první báňské školy na světě, založené 1716 v Jáchymově, oslaví 85 let svého trvání katedra důlního měřictví a geodézie. Byla zřízena úředně
v roce 1907 v Příbrami, která od roku 1849 do roku 1945 byla
sídlem Vysoké školy báňské, přemístěné v roce 1945 do Ostravy. Výuka důlního měřictví má hlubokou tradici, sahajicí až do
středověku. Zakladatelem moderního důlního měřictví a jeho
nejvýraznější postavou v historii byl akademik ČSAV, prof.
Ing. Dr. mont. František Čechura, DrSc. (1887 -1974), na jehož tradici navazuje katedra moderní výukou důlně měřických
předmětů i účinnou spoluprací s horníckými podniky a vědeckovýzkumnou činností.
Doc. Ing. P. Hánek, CSc. (fakulta stavební ČVUT v Praze)
Phendlerova mapa Rudolfovy štoly v Praze
Autor u\ ádí informace o Rudolfově štole, zejména o její mapě
z roku 1593. vyhotovené Isaacem Phendlerem. Toto kartografické dílo je jednou z prvních tzv. nárysových map. Má bohaté
zdobení a poskytuje obrazem a slovem cenné informace o způsobu těžby a technickém vybavení. Příspěvek vyvozuje základní karto metrické vztahy, především měřítko a metrický převod
v mapě použitých délkových jednotek. Obsah mapy porovnává
autor se současným stavebnim provedením.
RNDr. V. Štrupl (Geofond

Kutná Hora)

Mapové fondy na báňsko-historickém

pracovišti

Předložená práce stručně seznamuje s činností báňsko-historického oddělení Geofondu České republiky v Kutné Hoře
a podává přehled jeho mapových fondů. Kromě popisu jednotlivých fondů s uvedením základních údajů naznačuje i koncepci práce s mapovými podklady a jejich využití po dokončení automatizované evidence. Tato evidence by měla být dokončena nejpožději do poloviny příštího roku a měla by obsahovat asi 8 000 báňských map uložených na pracovišti v Kutné
Hoře.
V druhém přednáškovém

bloku odezněly tyto přednášky:

Ing. V. Švagr, Ing. P. Trnka (Rudné doly Příbram)
Převod starých důlněměřických délkových jednotek v zemích
koruny české do metrické míry
Historické důlněměřické podklady se využívají při zástavbě
v minulosti hornicky dotčených území. V práci jsou sestaveny
převody starých délkových jednotek důlněměřické dokumentace do metrické míry. Je zpracováno období od 16. do 20. století. Jednotlivé údaje jsou doloženy citací historických pramenů. Sestavená kritéria hodnocení kvality a přesnosti starých
délkových jednotek a jejich převodu do metrických měr maji
napomoci při jejich hospodářském využivání. Výsledky jsou
pro rychlou orientaci sestaveny tabelárně.
Dr. J. Bilek (Kutná Hora)
K historii důlního měřictví a báňské kartografie
zemích

v českých

Je podáván stručný přehled dějin důlniho měřictví a báňské
kartografie v českých zemích mezi 13. až 19. stoletím se zřetelem k jejich hlavním hístorickým mezníkům a tendencím
a k jejích případným souvislostem s evropským vývojem. Upozorňuje, že naše prvni skutečné báňskokartografické
dílo představuje teprve kompasová mapa Poličanské štoly v Kutné Hoře z roku 1533, vystavená na výstavě, která zároveň patří k nejstaršim na světě.

RNDr. A. Morysek (Regionální
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muezum, Jílové u Prahy)

Historické montánní mapy jílovského zlatonosného revíru
Autor statistícky hodnotí podle stávajících přehledů produkci
důlních map z jílovského zlatonosného revíru. Zvýšená pozornost je věnována mapě hormistra Johanna Christiana Fischera
z roku 1730. Přednáška je doplněna přehledem Jílovských horních map z období 1705-1949.
Ing. K. Šeděnka (ČBÚ Praha)
Funkce důlního měřiče v obecném horním zákonu
Autor poukázal ve svém příspěvku na některé právní a historické kořeny funkce důlního měřiče s cílem vyvolat podnět
k navrácení jeho vážnosti a opodstatněnosti v nových podmínkách. Příspěvek má sloužit též jako podnět k vhodné aplikaci
uvedených skutečností v připravovaném novém komplexním
horním zákonu.
Ing. V. Mikulenka,

Ing. Z. Paděra (VŠB v Ostravě)

Zamyšlení nad dílem starých důlních měřičů
Předpokladem
rozvoje hornictví je mimo jiné odpovídající
úroveň technických znalostí z různých oborů, mezi kterýmí má
nezastupitelnou úlohu důlní měřictví. Článek se stručně zabývá zejména historickým vývojem důlních map z hlediska jejich
techníckého i výtvarného pojetí. V samostatné příloze jsou
ukázky důlních map vytvořených v 16. až 19. století na území
našeho státu, ukázky vynášecích měřítek pocházejicích asi
z 18. století a kopie fotografie mezníku důlní výměry.
Ing. J. Klát (Báňská měřická základna VŠB v Ostravě)
Výzkum důlních map pro výzkum historie hornictví
Autor se zabývá charakteristíkou využívání důlních map pro
výzkum historie hornictví s poukazem na jeho nedostatečnost
a příčiny. Hodnotí krítícky kvalitu historických důlně měřických prací o historii. zdůrazňuje význam důlních map v předmětném speciálním oboru historie a uvádí v návaznosti na
stručnou historii Dolu Odra v Ostravě ukázky kopií výseků
starých důlních map.
V dalším přednáškovém bloku (druhý den konference) byla
pozornost zaměřena na moderní interaktivní systémy pro tvorbu map.
Doc. Ing. B. Veverka, CSc. (stavební fakulta ČVUT v Praze)

Grafické systémy -

současný stav a vývojové trendy

Cílem příspěvku je podat souhrnnou informaci o vývoji a současném stavu aplikace ínteraktivních
grafických systémů
a možnostech jejich užití při tvorbě a obnově mapových děl za
předpokladu použití technologie geografických informačních
systémů.
K interaktivním grafickým systémům patří především Micro
Station (lNTERGRAPH,
USA). ARC/INFO
(ESRI, USA),
ATLAS-DMT (ČSFR), KOKES (Zeměměřický ústav, Praha
a Kappa - ČSFR).
Ing. Z Hoffmann,
ústav, Praha)

Ing. J. Poláček, CSc. (Zeměměřický

Interakční grafický systém KOKEŠ
Referát podává základní informace o interakčním grafickém
systému KOKEŠ verze 5.0. Pojednává o jeho základních datových souborech a jejich struktuře. Uvádi možnosti vstupů a výstupů ze systému a propojení s jinými systémy. Je zmíněno
nasazeni systému v praxi a výhody jeho použití, zejména v československých podmínkách. Jsou naznačeny perspektivy dalšího vývoje.
Ing. K. Pešan (GEOVAP Pardubice)
Grafický systém MicroStation
Cílem přednášky je upozornit na moderní interaktivní grafický
editor MicroStation společnosti Integraph Corporatíon a jeho
souvislosti s informačnímí systémy.
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Obr. 1. Expozice historických map ve sloupovém sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře
Foto: E. Gavlovský

Ing. I. Dvorčiak, zástupce firmy CONDATA ČSFR, spol.
s r. o.
Ing. J. Vidman, zástupce firmy ATLAS, a Ing. Teuber.
Ing. J. Fafejta (Geoindustria

GMS Praha)

Některé aspekty tvorby databáZÍ pro geografické informační
systémy
Současnou největší překážkou pro zavádění geografických informačních systémů je kritický nedostatek digitálních map.
Přednáška poukazuje též na jiné problémy databází: další digitální prostorové údaje, lidský faktor, ekonomika a vliv výkonné státní moci. Zdůrazňuje důležitost práce měřičů při vzniku
a provozu geografických informačních systémů.
Podal rovněž informaci o výhledu činnosti 5. komise ISM
"Životní prostředí ve vztahu k důlnímu měřictví" do IX. kongresu ISM v roce 1994 v Praze a o čínnosti Společnosti důlních
měřičů a geologů v českých zemích.
Zhodnocení a závěr celé konference provedl prof. Ing.
J. Matouš, DrSc., místopředseda společnosti.
Po ukončení přednáškové činnosti konference následovala
její exkurzní část. Zájemci měli možnost navštívit středověké
důlní dílo na Oselském pásmu a muzeum v Kutné Hoře
(RNDr. Pechačová) a archív mapové dokumentace GEOFONDU Kutná Hora (RNDr. V. Štrupl) a shlédnout s odborným
výkladem celý objekt Vlašského dvora - místa konání této
konference.
Součástí konference byla výstava historických důlních map
z historicky významných rudných a uhelných revírů Cech, Moravya Slovenska (obr. I). Vystavováno bylo přes 40 originálů
vzácných důlních map z Kutné Hory, Příbrami, Ostravsko-karvinského uhelného revíru, Severočeské hnědouhelné
pánve
a dalších oblastí. Soubor origínálů byl doplněn něk_olika kopiemi historických map z Kutné Hory a Banskej Stiavnice.
Vystavena byla též kopie nejstarší známé české báňské mapy
z Poličan u Kutné Hory Zikmunda Práška z roku 1534, s popisem v českém jazyce, která dokládá vysokou úroveň českého
důlního měřictví z této doby. Mezi zajímavé exponáty patřil
mimo jiné originál mapy Dolu Carolína z roku 1844 z archívu
Severočeských hnědouhelných dolů (SHD), kde jsou jednotlivá patra zakreslena na odklápěcích kartónech, umožňujících
prostorové znázornění důlní situace (obr. 2). Dále to byla rozměrná celorevirní mapa celého Ostravsko-karvínského
revíru
z roku 1888 v měřítku I : 10000, zhotovená v celorevírní jednotné Ottově souřadnicové sítí, a též originál výpočetní knihy
Ing. Franze Otta z téže doby.
Rada fundovaných referátů přednesených
na konferenci
umožnila získat široký přehled o historických mapách archivovaných i v dalších hornicky významných oblastech ČSFR.

Obr. 2. Mapa Dolu Carolina z archívu SHD se sklopnými
kartóny zobrazující prostorově důlní situaci
Foto: E. Gavlovský

Výstava instalovaná v krásném sloupovém sálu Vlašského
dvora byla doplněna expozicí historických přístrojů ze sbírek
akademíka Čechury z katedry důlního měřictví a geodézie
VŠB v Ostravě.
Další součástí konference byla výstava moderní interaktivni
techniky.
Ing. M. Ka§par, CSc.,
katedra speciální geodé::ie
FSv ČVUT v Praze,
Doc. Ing. E. Gavlovský, CSc.,
katedra důlního měřictvi a geodézie
hornicko geologické fakulty VŠB v Ostravé

První zkušenosti s programovým
systémem ORIENT

V roce 1991 nabídl Institut pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Technické University (TU) Wíen několika vysokým školám států Hexagonály zapůjčení programového systému ORIENT. V případě, že škola neměla vhodný počítač, na který by
bylo možné systém instalovat, byl jí rovněž zapůjčen. Po pětidenním školeni ve Vídní byly účastníkům předány počitače
a software a další už záviselo na jejich zájmu a píli. V ČSFR
mají systém ORIENT Slovenská technická univerzita v Bratislave a Vysoké učení technické (VUT) v Brně.
ORIENT je universální programový systém pro určení bodu
vyrovnáním v oblasti fotogrammetrie. Umožňuje zpracování
různých druhů měření a parametrů současně. Měřením mohou
být snímkové souřadnice, modelové souřadnice, polární prvky
geodetických měření (směry, zenitové úhly, délky), souřadnice
vlícovacích bodů a fiktivní měření (podmínka, že body se nachází na křivce nebo na ploše). Za parametry jsou považovány
jednak transformační parametry, jako jsou prvky oríentace,
a doplňkové parametry pro popis deformace obrazu nebo popis tvaru objektu při fiktívních měřeních. Koncept programu
byl předložen v roce 1976 [I] a do provozu uveden v roce 1978
[2]. V následujícím desetiletí byl rozvíjen.
Program má modulovou stavbu: každý modul je autonomní
a může být kdykoliv v programu nasazen. Základními moduly
jsou: EDIT pro vstup dat, UPDATE pro prohlížení a opravy
dat, PCCORR pro transformaci snímkových souřadnic, ROTPAR pro deklaraci přibližných prvků orientace, ADJUST pro
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vyrovnání, CORMAN pro správu dat, CREATE pro generaci
fiktívních měření, PLOT pro grafický výstup atd. V modulu
ADJUST jsou dva velmí účínné prostředky pro vyhledání
a eliminaci hrubých a systematických chyb, a to data snooping
a robustní vyrovnání. Jejich použiti výrazně usnadní a urychlí
vyhledání podezřelých měření. Program umožňuje zpracování
různorodých veličin, kombinování údajů leteckých i pozemních snímků s libovolnou orientací os.
Zkušenosti s programem jsem získával řešením různých
úloh - AAT pro dvě krátké snímkové řady, kalibrace měřické
komory
UMK
a neměřické
komory
malého
formátu
24 x 36 mm, transformace modelových souřadnic. Při interaktivní práci nejvíce času zabere vstup dat, což však lze odstranit
použitím příkazového souboru. Vlastní vyrovnání a analýza
chyb si vyžaduje cca 15-20 % celkového času pro řešení úlohy. Jsou-Ii precizně připravena vstupní data (měření a přibližné hodnoty prvků orientace), trvá řešení jedné úlohy 1-2 hodiny.
Ve školním roce 1992-93 připravujeme pro studenty oboru
geodézie do výuky posledního ročníku doporučený předmět
programový systém ORIENT. Tímto způsobem je dána studentům možnost výrazně zvýšit kvalitu svých znalostí v oblasti
fotogrammetrie. Několik studentů je bude moci uplatnit při řešeni svých diplomových prací. Učitelé a studenti získali možnost pracovat se systémem vysoké úrovně, což je žádoucí zejména v době, kdy se i v ČSFR objevuje řada jiných fotogrammetrických systémů (např. Rollei-metric systém). V případě zájmu o řešení speciálních, spíše nestandardních úloh z oblasti
fotogrammetrie může ústav geod~zie VUT v Brně provést zpracování snímků tímto systémem. Ustav geodézie v současné době má adresu: 66237 Brno, Veveří 95. Závěrem považuji za
potřebné vyjádřit poděkování za možnost pracovat se systémem ORIENT, a zvýšit tak úroveň československé fotogrammetrie, všem zainteresovaným pracovníkům TU Wien, zejména prof. Walhauslovi.
LITERATURA:
[I] Kager, H. - Kraus, K.: Gemeinsame Ausgleichung photogrammetrisher, geodetischer und fiktiver Beobachtungen.
[International Archives of Photogrammetry XXII6.] Helsinki 1976.
[2] Kager, H.: Das interaktive Programmsystem ORIENT im
Einsatz. [International Archives of Photogrammetry
and
Remote Sensing XXIII/B5, s. 390-401.] Hamburg 1980
Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.,
VUT v Bmě

Ing. Bohumil Šídlo šedesátníkem
V říjnu se dožívá šedesáti let Ing. Bohumil Šidlo, hlavní redaktor Zeměměřického ústavu, Praha. Narodil se 4. října 1932
v Kutné Hoře, kde také navštěvoval Státní reálné gymnasium.
Po maturitě v roce 1951 pokračoval ve studiu na Zeměměřické
fakultě ČVUT v Praze. Po úspěšném absolvování tohoto studia
začal svoji odbornou praxi v roce 1956 v Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze, kde se postupně podrobně seznámil s konstrukčními, sestavitelskými, revizními a redakčními
pracemi při tvorbě, zpracování a vydávání map, především
z oblasti map pro národní hospodářství.
V roce 1962 přešel na Ústřední správu geodézie a kartografie, kde působil v kartografickém oddělení (i v pozdějším Ceském úřadě geodetickém a kartografickém) až do roku 1972.
V tomto období se významně podílel na koncepci edični politiky v oblasti mapové tvorby, účastnil se přípravy i tvorby rozsáhlých mapových děl, jako např. Atlasu Ceskoslovenské republiky, mezinárodní Mapy světa I: 2 500000 a zejména souboru map pro hospodářskou výstavbu.
V letech 1972-1990 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, kde svoji pozornost
zaměřoval především opět na problematiku map středních měřítek. Aktivně se podílel též na tvorbě technických předpisů
v oblasti kartografie.
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Oblast jeho odborných zájmů byla i nadále je vt;lmi široká.
Je dlouholetým členem Názvosloyné komise při ČUGK a pracuje v Terminologické komisi ČUGK, kde se podílel mimo jiné též na při pravě českých ekvivalentů mezinárodniho vicejazyčného výkladového slovniku technických termínů v kartografii. Pozornost zaslouží i jeho činnost ve vědeckotechnické
společnosti, kde působil dlouhá léta jako tajemnik odborné
skupiny 1702 - kartografie. Od roku 1967 uplatňoval aktivně
své organizační schopnosti při přípravách všech československých kartografických konferencí, pořádaných pravidelně ve
tříletých obdobích vědeckotechnickou
společností.
Ve své bohaté aktivitě neopomenul ani Geodetický a kartografický obzor. Kromě autorstvi odborných zpráv, článků a recenzí působil od roku 1966 šest let jako technický redaktor
GaKO a v této činnosti pokračuje opět od roku 1990.
Uspěšné zastávání různých funkcí v organizacích resortu geodézie a kartografie, cenné praktické zkušenosti i odborné znalosti veškeré problematiky kartografické činnosti, získané 35
letým působenim v oblasti kartografické praxe, výzkumu a řízení byly dobrým předpokladem, aby v roce 1991 nastoupil do
funkce hlavního redaktora Zeměměřického ústavu.
Blahopřejeme Ing. B. Šídlovi k jeho životnimu jubileu a přejeme mu zdraví i neutuchající životní elán do dalších let.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(jú., august, september)
Výročie 76 rokov:
4. apríla 1992 - Ing. Daniel Lenko. Rodák z Hybe (okres Liptovský Mikuláš). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1946. V júli toho roku prišiel natrvalo do Bratislavy a nastúpil do Katastrálneho meračského
úradu. Nesk6r pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave
a v Geodetickom ústave. V priebehu p6sobnosti na týchto
ústavoch prešiel viac druhov terénnych aj konštrukčných prác,
pričom ziskal široký odborný rozhl'ad. I. 4. 1958 bol pozvaný
na Správu geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) do
funkcie vedúceho kartograficko-polygrafického
odd~lenia. Po
územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel na Ustav geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie),
kde pracoval vo vedúcich funkciách. V roku 1966 získal druhý
titul ekonomický inžinier. V rokoch 1967 až 1968 absolvoval
dvojsemestrálny kurz - základy vedeckého riadenia. Od 15.7.
1968 bol členom a zástupcom vedúceho pracovnej skupiny pre
vytvorenie Slovenskej správy geodézie a kartografie (SSGK)
a v roku 1969 bol vymenovaný <ID funkcie námestníka riaditeI'a SSGK (od I. 7. 1973 námestnika predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie). V tejto funkcii do 31. I. 1987 úspešne uplatňoval svoje odborné vedomosti, organizačné a riadiace schopnosti a zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie na
Slovensku. Bol predsedom alebo členom viacerých komisií,
pracovných skupín, redakčných rád (RR) a pod. V rokoch
1969 až 1975 bol najsk6r zástupcom vedúceho redaktora a nesk6r podpredsedom RR Geodetického a kartografického obzoru (GaKO). Osobitne treba vyzdvihnúť jeho pedagogickú,
prednáškovú a publikačnú činnosť. V rokoch 1960 až 1971
prednášal na odbore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty
SVŠT ekonomiku a riadenie geodetických a kartografických
prác. Je autorom I a spoluautorom 2 dočasných vysokoškolských učebnic. Ďalej je autorom t,!kmer 50 odborných prác,
z toho 22 publikovaných v GaKO. Uspešne referoval na viacerých domácich konferenciách
a seminároch. Je nositel'om
mnohých vyznamenaní. I. 4. 1987 odišiel do. d6chodku.
II. apríla 1992 - JUDr. Ing. Jozef Gallo. Narodil sa v Dobrej
(dnes časť obce Trenčianska Teplá v okrese Trenčín). Štúdium
zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave skončil 13. 12.
1946. V rokoch 1945 až 1949 študoval právo na Právnickej fakulte (PF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde vy-
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konal L a 2. štátnu skúšku a rigorózne skúšky. Vo februári
1949, po absolvovaní PF, bol zo štúdia vylúčený. V roku 1968,
v rámci- rehabilitácie, bol rozhodnutím dekana PF zaradený do
5. ročníka. V roku 1970 skončil štúdium na PFUK ako promovaný právnik a v roku 1972 po rigoróznej skúške získal titul
JUDr. V roku 1947 nastúpil do zememeračskej kancelárie
(kancelária úradne oprávneného civilného zememeračského
inžiniera) v Trenčíne. Po jej zrušení v roku 1951 prešiel do zememeračského oddelenia Stavoprojektu, nesk6r v roku 1953
do n. p. Geometra a v roku 1954, po vzniku rezortu geodézie
a kartografi~, do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od
roku 1960 Ustav geodézie a kartografie) v Bratislave, kde pracoval na kontrolnom útvare (1956 až 1957), nesk6r ako vedúci
projektového oddelenia (1957 až 1963) a prevádzkový inžinier
(1963 až 1967). V rokoch 1968 až 1972 ako pracovník Oblastného ústavu geodézie v Bratislave pokračoval vo funkci i prevádzkového inžiniera a od roku 1969 vykonával funkciu technológa a právnika metodika. V rokoch 1973 až 1979 bol vedúcim prevádzky evidencie nehnutel'ností (EN) Geodézie, n. p.,
Bratislava a od I. 4. 1979 až do odchodu do d6chodku, t. j. do
12.11. 1985, pracoval v oddiele EN v Trenčíne. Bol zodpovedným riešitel'om výskumnej úlohy "Usporiadanie
vlastnickych
vzťahov na Slovensku z hfadiska EN" a spolupracoval
na
technologických postupoch z oblasti EN. Bol aktívnym členom Terminologickej komisie Slovenského úradu geodézie
a kartografie. V súčasnosti lektoruje články pre časopis Geodetický a kartografický obzor.
Výročí 55 let:
16.'srpna 1992 - Ing. Ivan Čermák, rodák z J aroměře. Po
ukončení studií na střední pn,!myslové škole zeměměřické
v Praze nastoupil v r. 1956 do Ustavu geodézie a kartografie
v Liberci, kde postupně získal bohatou praxi v řadě geodetic-kýcn disciplin. Pt-i uměstnání
dálkově vystudoval zeměměřické inženýrství na stavební fakultě ČVUT v Praze, které dokončil v r. 1966. V r. 1968 přešel do Prahy na Oblastní ústav geodézie a kartografie do funkce technologa. Dále působil od r.
1969 ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve funkci vedoucího Oborového střediska vzdělávání pracujících a od r. 1970 na Českém úřadě geodetickém
a kartografickém (agenda mikrofilmu, dokumentace, mapové
služby a reprografické techniky). V r. 1975 nastoupil do podniku Geodézie Praha, kde působil v útvaru řízení výroby a od r.
1977 ve funkci vedoucího technické dokumentace a později
i mapové služby podniku. V oblasti dokumentačních prací je
uznávaným odborníkem. Od r. 1973 zastával funkci technického redaktora a v období 1978-1990 funkci vedoucího redaktora našeho odborného časopisu Geodetický a kartografický
obzor. Na jeho stránkách publikoval 15 článků a zpráva prospěšná byla i jeho lektorská činnost. Za svého dlouholetého
působení v redakci í redakční radě časopisu se snažilo jeho
velmi dobrou úroveň a tím i o úspěšné prezentování a propagaci čs. geodézie a kartografie v zahraničí. V r. 1989 přešel od
resortu geodézie a kartografie do Vojenského zeměpisného
ústavu v Praze.
28. srpna 1992 - Ing. Jaromír Lofelmann, vedoucí pracovník
Krajské geodetické a kartografické správy pro VČ kraj v Pradubicích. Většinu své praktické činnosti věnoval rozvoji polygrafických prací spojených se zeměměřickou tématikou. Svojí
cílevědomou a na vysoké odborné úrovni řízenou prací přispěl
k rozvoji této specializace v celém resortu. Jeho příkladný postoj ke spolupracovníkům
může být dobrým Qříkladem ostatním vedoucím. Veřejně byl činný zejména v CSVTS, jako tajemník KV ČSVTS i aktivní pracovník v odborné skupině. Jeho práce byla vždy vysoce hodnocena.
25. septembra 1992 - doc. Ing. Pavel Bartoš, CSc., zástupca
vedúceho katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) SI0venskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák z Dolného Kubína. Po skončení zememeračského inžinierstva na
SvF Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (teraz
STU) v roku 1961 nastúpil pedagogickú dráhu na KG ako asistent, od roku 1964 odborný asistent. V roku 1978 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied. Zástupcom vedúceho
KG je od roku 1990 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 10. 1991. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť inžinierskej, respektíve
analytickej pozemnej fotogrametrie. Je spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských učebníc a autorom alebo spoluautorom

21 vedeckých a odborných prác, z toho 5 v,zahraničí. Aktívne
sa zapája do riešenia výskumných úloh (VU), najma v oblasti
fotogrametrického
sledovania dynamiky svahových pohybov
a vodných hladín na tokoch, nádržiach a objektoch. Bol zodpovedným riešitel'om 2 VÚ a spoluriešitel'om 9 Vú. Významná
je jeho činnosť aj v telovýchovných organizáciách. V rokoch
1966 až 1970 p6sobil pri zabezpečovaní Majstrovstiev sveta
1970 v Iyžovaní vo Vysokých Tatrách.
Výročí 60 let:
2. srpna 1992 - Ing. Josef Lašek, vedoucí provozu mapování
Krajské ~eodetické a kartografické správy, Liberec. Po studiích na CVUT v Praze nastupuje do resortu, kde pro své odborné znalosti a organizační schopnosti zastával řadu řídících
funkcí. Jako expert oboru geodézie a kartografie pracoval
v Alžíru. Veřejně pracoval zejména v ČSVTS, zastával funkci
místopředsedy KV ČSVTS. Jeho práce byla vždy hodnocena
s uznáním.
9. srpna 1992 - Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc, bývalý vedoucí
katedry vyšší geodézie a astronomie na stavební fakultě ČVUT
v Praze. Po studiích na ČVUT pracoval čtyři roky na Geodetické observatoři Pecný. V r. 1964 přechází na vysokou školu jako
odborný asistent katedry vyšší geodézie. Svoji kvalifikaci si
zvýšil postgraduálním studiem astronomie a geofyziky na Univerzitě Karlově. V r. 1972 obhájil kandidátskou práci a v r.
1980 se habilitoval. Byl pověřen přednáškami z vyšši geodézie.
Jeho publikační činnost se týká oboru vyšší geodézie; je též
spoluautorem několika vysokoškolských skript a autorem několika článků v našem časopise.
13. augusta 1992 - Ing. Jozef Doluvodský, vedúci odborný referent - špecialista technického odboru Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK). Narodil sa v Bratislave. S geodetickými prácami sa oboznámil v rokoch 1947 až 1952 ako
pracovník zememeračského oddelenia Stavoprojektu. Zamestnávatel' ho vyslal na štÚdium. Po absolvovaní Priemyselnej
školy stavebnej v Brne, odbor geodézia a odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT), nastúpil v roku 1961
db Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde pracoval
ako vedúci meračskej čaty a inšpektor technickej kontroly. Po
vzniku Oblastného ústavu geodézie v Bratislave s celoslovenskou p6sobnosťou (v roku 1968) vykonával funkciu prevádzkového inžiniera a nesk6r hlavného geodeta pre Západoslovenský kraj. Od I. I. 1973 do 30. 6. 1981 bol riaditel'om Správy
geodézie a kartografie v Bratislave a od I. 7. 1981 pracuje
v SÚGK. V roku 1977 absolvoval cyklické vzdelávanie na Inštitúte riadenia v Bratislave. Je členom Komisie pre štátne záverečné skušky na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT.
V rokoch 1983 až 1989 aktívne pracoval ako predseda Odbornej skupiny pre výchovu a vzdelávanie. Slovenského výboru
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti CSVTS. Je nositel'om
viacerých vyznamenaní.
26. srpna 1992 - Ing. Josef Pražák, pracovník Výzkumného
ústavu
geodetického,
topografického
a kartografického
(VÚGTK). Narodil se ve Slaném. Po absolvování zeměměříckého studia na ČVUT v Praze v roce 1957 nastoupil do zaměstnání v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze. Zpočátku
zde pracoval jako topograf v provozu mapováni a později přešel do fotogrammetrického
oddělení jako vyhodnocovatel. V r.
1959 se stal vedoucím tohoto oddělení, které zajišťovalo tvorbu topografické mapy 1: 10000 foto~rammetrickými
metodami. V roce 1963 byl povolán na Ustředni správu geodézie
a kartografie (ÚSGK) do funkce technologa pro fotogrammetrii, která se v té době stala hlavní metodou technicko-hospodářského mapování.(THM) v měřítku I: 1000 a 1:2000. V roce 1969 byl vyslán USG K do Alžíru, kde byl pověřen vedením
skupiny čs. zeměměřičů, která měla za úkol vybudovat základy
alžírského katastru vinic. Po dvouleté ú,spěšné expertizní činnosti nastoupil koncem roku 1971 do VUGTK na místo samostatného odborného pracovníka se specializací na fotogrammetrické mapování. V letech 1972-73 spolupůsobil při výuce
alžírských studentů v Praze, a to v oboru mapování a fotogrammetrie. Ing. J. Pražák byl vždy propagátorem fotogrammetrických metod pro mapování. Zkušenosti získával jednak
praktickou činností, jednak studiem v zahraničí (v roce 1965
absolvoval půlroční odbornou stáž v oboru fotogrammetrie
a fotointerpretace ve Francii) a účastí na mezinárodních ak-
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cích (v roce 1965 na kongresu FIG, v roce 1968 na kongresu
ISP, atd.). V letech 1965-1966 vykonával funkci sekretáře mezinárodniho symposia IV. komise ISP v Praze. V §oučasné době je Ing. J. Pražák pověřen řízením oddělení VUGTK, které
řeší úkol státního programu rozvoje České republiky "Automatizovaný
informační
systém geodézie
a kartografie
(AISGK). Ing. J. Pražák je autorem řady výzkumných prací,
technologických předpisů a čs. státních norem pro tvorbu map
středních a velkých měřítek (např. Směrnice pro THM, ČSN
013410 a ČSN 01 3411, atd.). V roce 1991 byla vydána knižně
jeho publikace "Mapování".
Ing. J. Pražák byl v poslednich
desetiletích aktivním členem a funkcionářem Ceskoslovenské
vědeckotechnické společnosti, nyní Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Přednesl řadu přednášek na
konferencích, seminářích a symposiích a publikoval několik
článků v GAKO.
Výročí 65 let:
7. července 1992 - Ing. Václav Dorazil, vedoucí útvaru přípravy výroby Geodézie Brno. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně pracoval na různých pracovištích a poté přešel na
Oblastní ústav geodézie a kartografie Brno do provozu mapování. Dále působil na Středisku geodézie (SG) v Uherském
Brodě, vzhledem ke svým bohatým zkušenostem byl v r. 1978
ustanoven vedoucím SG v Břec1avi. V r. 1980 pak přešel zpět
do Brna do funkce vedoucího útvaru přípravy. Jeho svědomitá
a odpovědná práce byla vždy vysoce hodnocena. Stejně byla
hodnocena i jeho práce spolková, zejména v Českém rybářském svazu.
12. júla 1992 - Ing. Alojz Ritomský. Rodák z Malaciek (okres
Bratislava-vidiek). Po skončení zememeračského inžinierstva
na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952
nastúpil do Slovenského zememeračského a kartografického
ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodeti,cký, topografický a kartografický ústav, Gt;odetický ústav (GU), Kartografický a geodetický fond, a GU, n. p. (dnes Geodetický
a kartografický ústav - GKU), kde vykonával práce nivelačné, triangulačné, zhusťovacie a dokumentačné. Od roku 1970
do 12. 7. 1987, t. j. do odchodu do dochodku, bol vedúcim
ústrednej geodetickej a mapovej dokumentácie. V rokoch 1972
až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho
štúdia odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. V rokoch
1978 až 1983 aktívne pracoval ako predseda Odbornej skupiny
pre geodetické bodové polia Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti čsyrS.
Od októbra 1988 pracuje
ako vedúci strážnej služby GKU. Je nositel'om ústavných a rezortných vyznamenaní.
14. září 1992 - Dr. Ondřej Roubík, vedoucí ~artografického
oddělení Výzkumného ústavu geodetického; topografického
a kartografického, Zdiby. Při studiích dějepisu a zeměpisu na
Univerzitě Karlově (UK) v Praze absolvoval ještě knihovnické
kursy na filosofické fakultě UK. Veškerou svoji odbornou činnost však věnoval již od počátku oboru kartografie. Zprvu, od
r. 1951 pracoval v kartografické redakci nakladatelství Orbis.
V r. 1955 přešel do resortu geodézie a kartografie a vJ. 1958
byl jmenován vedoucím kartografického
oddělení Ustřední
správy geodézie a kartografie v Praze. Později, jako vedoucí
redaktor tehdejšího Kartografického nakladatelství, se úspěšně. podílel na jeho vydavatelské činnosti. V r. 1971 přešel do
VUGTK, kde mohl plně uplatnit své bohaté odborné i vědecké
zkušenosti. Významná je i jeho činnost veřejná, oceňovaná
stejně pozitivně jako jeho činnost odborná.
17. septembra 1992 - prof. Ing. Michal Daniš, CSc. Narodil sa
vo Vaucouleurs v Lotrinsku (Francúzsko) v rodine slovenského baníka-vysťahovaica.
Na Slovensko - do Novák (okres
Prievidza) prišiel s rodičmi v roku 1941. Od skončenia zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1953 nastúpil pedagogickú dráhu na katedre geodetických základov, kde už od I. I. 1953 posobil ako
asistent. Za vyše 37 rokov svojej pedagogickej činnosti prešiel
všetkými pedagogickými stupňami: docent (1964) a od I. 2.
1978 profesor pre odbor geodetická kartografia. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických
vied získal v roku
1963 na Fakulte stavební Českého vysokého učení technického
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v Prahe. V roku 1969 prešiel na katedru mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT a od roku 1970 do
31. 8. 1986 bol jej vedúcim. Okrem členstva v roznych vedeckých a odborných radách vykonával funkciu prodekana SvF
SVŠT pre odbor geodézia a kartografia. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej
činnosti sa orientoval na teoreticky
náročné disciplíny matematickej geodézie a kartografie a na
ich hraničné oblasti. Osobitnú pozornosť venoval teórii perspektívnych vaicových zobrazení, kde dosiahol pozoruhodné
výsledky a vyplnil medzery v tvorbe nových kartografických
zobrazení. Je považovaný za popredného odborníka v matematickej kartografii. Bohaté pedagogické skúsenosti vhodne
využil pri písaní 18 dočasných vysokoškolských účebníc, z toho 9 v spoluautorstve. Je autorom 15 vedeckých a odborných
prác a spoluautorom
celoštátnej vysokoškolskej
učebnice
"Kartografie". Je tiež autorom projekcií pre Atlas SSR. Bol
zodpovedným riešitel'om 7 výskumných úloh. Je nositel'om
mnohých vyznamenaní. 17.9. 1990 odišiel do dochodku.
27. septembra 1992 - doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc., pedagogický pracovník katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil
sa v Bottove (okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní Priemyselnej školy strojníckej vo Vsetine a krátkej praxi vo Švermových železiarňach v Podbrezovej (1946 až 1947) študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (teraz STU). Po jeho skončení v marci 1952 nastúpil dráhu
pedagóga na KG, kde už od júna 1951 posobil ako asistent.
Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku
1963 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 8.
1967. Pričinil sa o vybudovanie geodetického laboratória KG.
Napísal 4 dočasné vysokoškolské učebnice, z toho 2 v spoluautorstve. Je autorom vyše 80'vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve), aj na stránkach Geodetického a kartografického obzoru (GaKO), z toho 27 v zahraničí. Má bohatú
výskumnú činnosť, kde dosiahol pozoruhodné výsledky, najma v metódach určenia kvality ďalekohl'adu, v dynamickej teórii geodetického prístroja a v matematickej formulácii vplyvu
prostredia. Niektoré výsledky jeho výskumu boli zavedené do
výroby. Bol zodpovedným riešitel'om 7 a spoluriešitel'om 2
výskumných úloh. Jeho pedagogická činnosť vzbudzuje zaslúžeQú pozornosť i v zahraničí. V rokoch 1970 až 1972 posobil
ako mimoriadny profesor a vedúci KG na Univerzite v Kumasi (Ghana), v rokoch 1976 až 1978 ako mimoriadny profesor
na Univerzite v Kampale (Uganda), kde zakladal odbor geodézia a v rokoch 1989 až 1991 ako mimoriadny profesor na Univerzite v Harare (Zimbabwe). Na týchto vysokých školách,
okrem iného, zaviedol metódy výučby KG. Významná je jeho
činnosť aj v Medzinárodnej federácii geodetov. V rokoch 1969
až 1975 bol členom Redakčnej rady GaKO.
Výročie 70 rokov:
25. júla 1992 - Ing. Metod Vrzgula. Rodák z Lúčok (okres
Liptovský Mikuláš). Po skončení zememeračského inžinierstva
na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1945 na Katastrálny meračský
úrad v Liptovskom Mikuláši. V roku 1947 prišiel do Bratislavy,
kde pracoval až do odchodu do dochodku, t.j. do 31. 12. 1985.
Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko (1947 až
1950), v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave
(1950 až 1953), v Geodetickom, topografickom a kartografi~kom ústave (1954 až 1956) a v Geodetickom ústave - GU
(1957 až 1959), kde ťažiskom jeho prác bolo topografické mapovanie v mierke I : 25 000. Pri jeho zabezpečovaní prešiel roznymi funkciami od vedúceho meračskej čaty po vedúceho prevádzky. V rokoch 1959 až 1960 pracoval v Správe geodézie
a kartografie n'l Slovensku (SGKS) ako inžinier technológ pre
evidenciu pody a technický inšpektqr. Po územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 posobil v GU (1960 až 1965), v Kartografickom a geodetickom fonde (1966 až 1967) a v lnžinierskej
geodézii, n. p. (1968) ako projektant, inšpektor technickej kontroly a vedúci kontrolného útvaru. V rokochl969 až 1985 pracoval v Slovenskej správe geodézie a kartografie (od I. 7. 1973
Slovenský úrad geodézie a kartografie) vo vedúcich funkciách,
a to vedúci technického odboru, od roku 1973 vedúci koordinačného a správneho odboru - KaSO (od I. 7. 1978 riaditel'
KaSO) a od roku 1980 riaditel' ekonomického odboru. Má
podstatnú zásluhu na realizovaní dobudovania mapového fondu na Slovensku. Je nositel'om viacerých vyznamenaní.
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10. septembra 1992 - Ing. Ján Kukuča, DrSc. Rodák z Haluzíc
(dnes časť obce Bošáca v okrese Trenčín). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1948 s vyznamenaním. V tom roku nastúpil do štátnej zememeračskej služby.
Pracoval v Povereníctve techniky, v zememeračskom oddelení
technického referátu KNV v Prešove, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave v Bratislave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave v Bratislave a v Geodetickom ústave v Bratislave. Na týchto pracoviskách získal široký odborný rozhfad, teoretické vedomosti a bohaté praktické skúsenosti. Záujem o pokrok v geodézii ho pritiahol .Je vedeckej práci. Na,základe konkurzu prešiel 1. 2. 1963 na Ustav
teórie merania (UTM) Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
kde v mimoriadne krátkom čase vypracoval a 14.9. 1965 obhájil kandidátsku dizertač~ú prácu. Jeho hlavnou vedeckovýskumnou činnosťou na UTM bola analýza meracích metód
z aspektu teórie chýb meraní, pričom využíval moderné metódy pravdepodobnosti,
matematickej štatistiky a vyrovnávacieho počtu. 1. 3. 1970 bol vymenovaný za riaditefa novovy!voreného Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VUGK)
v Bratislave. Má mimoriadne zásluhy na vybudovaní a určení
koncepcie tohoto jediného pracoviska vedeckovýskumnej základne v odbore geodézie a kartografie na Slovensku. Popri
náročnej vedúcej funkcii sa i naďalej venoval vedeckej práci,
a to najma rozvoj u meracích metód a ich matematickoštatistickej analýze a interpretácii v geodézii, teórii matematického
spracovania a presnosti polohových geodetických sietí. V roku
1978 získal vedeckú hodnosť doktora technických vied. Osobitne treba oceniť jeho publikačnú a prednáškovú činnosť. Je
spoluautorom príručky "GEO-TOPO",
monografie "Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike", ktorá bola vydaná aj v anglickej verzii a autorom publikácie "NAŠA ZEM
- jej meranie a zobrazovanie". Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 12 výskumných správa vyše 5p vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve). Uspešne referoval na 20 domácich a medzinárodných
konferenciách a sympóziách. Okrem členstva v mnohých vedeckých
a odborných komisiách bol v rokoch 1969 až 1986 členom a od
1. 1. 1978 podpredsedom Redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru; Je nositefom mnohých vyznamenaní.
Funkciu riaditefa VUGK vykonával do 31. 12. 1987. Do dochodku odišiel I. 10. 1988.

ník protifašistického odboje za okupace. Po r. 1945 se podílel
na osidlování pohraničí, rozvoji středního zemědělského školství a působil ve funkci ředitele 2 zemědělských středních technických škol. V obdobi 1958-1969 zastával funkci ředitele
Oblastního ústavu geodézie a kartogr~fie v Českých Budějovicích. Za obdobi jeho působeni na CUGK byl postupně zaváděn racionálni systém evidence nemovitostí, nový systém státních mapových děl a došlo k rozvoji dálkového průzkumu Země.

Výročí 75 let:
16. září 1992 - prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., profesor
kartografie na oboru geodézie a kartografie stavební fakulty
ČVUT v Praze. Svoji praktickou činnost zahájil v Zeměměřickém úřadě, odkud přešel v r. 1945 na Vysokou školu speciálních nauk ČVUT jako asistent prof. Fialy. V r. 1952 obhájil
disertačni práci doktora technických věd a v r. 1959 se habilito val. V r. 1973 byl jmenován profesorem. Byl pečlivým a důsledným pedagogem, prošel řadou akademických funkcí. Jeho
vědecká a publikační činnost byla věnována převážně oboru
kartografie. Velký je počet jeho článků a výzkumných zpráv.
Je spoluautorem vysokoškolské učebnice "Kartografie"
(společně s Ing. K. Dvořákem). Také jeho veřejná činnost byla rozsáhlá. Pedagogická činnost na ČVUT byla ohodnocena udělením Felberovy a ŠoHnovy medaile.

Blahoželáme!

24. září 1992 - Ing. Jan Strnad, vedoucí provozu triangulace,
speciálních prací a zahraničních zakázek Geodetického ústavu, Praha. Rodák z Vídně, vystudoval zeměměřické inženýrství
na ČVUT v Praze. Krátký čas pracoval v triangulační kanceláři
ministerstva financí. Vrátil se do Vídně a pracoval jako geodet
ve stavebním oboru. V r. 1944 byl nasazen na práce v Norsku,
odkud uprchl do Švédska. Vrátil se v r. 1945 do Československa a nastoupil do Státního zeměměřického a kartografického
ústavu Praha. Prošel řadou oddělení a získal bohaté zkušenosti
odborné i organizační, které později uplatnil jako vedoucí geodetických prací na transsaharské dálnici a v dalších řídících
funkcích. V r. 1978 odešel do důchodu a pracoval jako odborI!Ý asistent na katedře speciální geodézie stavební fakulty
CVUT. Po odchodu ze školy pracuje jako odborný poradce fy
Leitz (Wild); díky této funkci je stále ve styku se širokou zeměměřickou veřejností.
Výroči80 let:
9. září 1992 - Ing. František Koubek, předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického v r. 1970-1985. Aktivní účast-

Výročí 85 let:
21. srpna 1992 - prof. Ing. Dr. Josef Biihm, DrSc., profesor
vyšší geodézie a vedoucí katedry vyšší geodézie a astronomie
na stavební fakultě ČVUT v Praze. Po studiích na ČVUT nastoupil do katastrální měřické služby v Opavě. V r. 1935 získal
doktorát technických věd na ČVUT. V r. 1937 byl přeložen do
triangulační kanceláře ministerstva financí, kde byl pověřován
náročnými úkoly. Bylo mu svěřeno vybudování nového oddělení nivelace, později přešel k základní trigonometrické síti.
V roce 1945 byl jako vynikající odborník povolán na Vysokou
školu technickou do Brna, kde pomáhal organizovat zeměměřické studium. V r. 1946 byl jmenován profesorem vyšší geodézie a matematické kartografie. Po několika letech přechází do
Prahy na ČVUT a je ustanoven děkanem nově vzniklé zeměměřické fakulty. Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá
u nás i v zahraničí; je autorem celostátní vysokoškolské učebnice "Vyrovnávací počet" (SNTL 1964). Rozsáhlá byla i jeho
činnost ve vědeckých institucích národních i mezinárodních.
Jako senior zeměměřické obce je znám rovněž svojí neutuchající sportovní činností.
1. září 1992 - Ing. Zdeněk M~šín, profesor na střední průmyslové škole zeměměřické (SPSZ) v Praze. Po studiích na ČVUT
v Praze pracoval jako asistent u prof. Fialy. V r. 1934 nastoupil
do katastrální měřické služby a později přešel na ministerstvo
techniky a odtud na Ústřední správu geodézie a kartografie.
Své bohaté zkušenosti mohl pak plně uplatnit jako profesor na
SPŠZ, kam přešel v r. 1954. Jako pedagog dobře slučoval teoretické znalosti s praktickými potřebami a za svého působení
vychoval mnoho dobrých technických pracovníků. Byl autorem a spoluautorem několika vzorných učebnic pro střední
průmyslové školy. I po odchodu do důchodu v r. 1982 stále
udržuje spojení se školou.

Z dalších výročí připomínáme:
2. července 1912 - před 80 lety se v Brně narodil Ing. Oldřich
Sanda, ředitel Oblastního
ústavu geodézie a kartografie
(OÚGK) v Brně. Dobré předpoklady k úspěšné činnosti funkce ředitele získal jako vedoucí zeměměřického
oddělení
u Krajského národního výboru v Jihlavě a jako ředitel n. p.
Geometra v Brně. Za jeho vedení získal OÚGK vynikající
úspěchy. Jeho činnost byla vždy vysoce hodnocena. Ani po odchodu do důchodu nezůstal stranou zeměměřického dění; vypomáhal středisku geodézie Brno-venkov při měření pro evidencii nemovitostí a potřeby tamních JZD. Zemřel v Brně 16.
srpna 1983.
3. července 1892 - před 100 lety se narodil Ing. Václav Soucha, vrchní komisař triangulační kanceláře ministerstva financí. Zasloužil se o budování Čs. trigonometrické sítě po celém
území naší republiky. Jako velmi svědomitý, houževnatý a pilný pracovník vychoval "prostě, klidně" řadu našich významných triangulátorů. Velmi těžce nesl, když musel v r. 1942, po
atentátu na Heydricha, jako bývalý legionář odejít ze státní
služby do důchodu. O to s větší energii se zapojil po skončení
války do měřické služby. Zemřel 20. května 1962 v Praze.
19. července 1882 - před 110 lety se v Telči narodil Ing. Ludvik Doležal, vrchní měřický rada ČSD. Většinu své odborné
praxe věnoval problematice železniční geodézie. Zasloužil se
o zavádění nových metod pri zaměřování železničních tratí.
Byl velmi činný i veřejně; jako zakládající člen Spolku českých
geometrů byl dlouholetým členem jeho výboru. Pracoval též
aktivně v zeměměřickém odboru Spolku inženýrů a architektů.
Zemřel 10. července 1951 v Telči.
22. júla 1912 - pred 80 rokmi sa narodil v Podolí (okres Žďár
nad Sázavou) Ing. Ján Kocián. Po absolvovaní zememeračské-
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ho inžinierstva na Českom vysokom učeni technickom v Prahe
v roku 1934 celý život zostal verný geodézii na Slovensku. ~6sobil v Sečovcia<;:h (Katastrálny meračský úrad - KMU),
v Trenčine (KMU) a v Bratislave (Slovenský zememeračský
a karts>grafický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Ustav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie). Na všetkých pracoviskách sa jeho práca vyznačovala vysokou odbornosťou a novátorským prístupom k riešeniu problémov. Osobitne treba
vyzdvihnúť jeho zásluhy pri propagácii a zavádzaní nových
pokrokových metód v geodézii, najma na úseku mechanizácie
a automatízácie. Výsledky svojej výskumnej činnosti zhrnul do
vyše 10 výskumných správa viacero odborných článkov uverejnených v Geodetickom a kartografickom obzore (GaKO).
Bohatá bola aj jeho pedagogická činnosť na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a na postgraduálnom štúdiu
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. Často bol organizátorom
a prednášatel'om na viacerých odborných podujatiach. Od roku 1955 až do smrti bol členom Redakčnej rady GaKO. Bol
nositel'om rezortných vyznamenaní. Zomrel 9. 3. 1974 v Bratislave.
4. augusta 1932 - pred 60 rokmi sa narodil v Šambrone (okres
Stará Lubovňa) Ing. Štefan Kseňák. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 nas!úpil na Oblastný ústav geodézi~ a kartografie (od roku 1960
Ustav geodézie a kartografie - UGK) v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty prešiel r6znymi druhmi prác. V roku 1961
bol poverený vedením meračskéh.o oddielu. Roku 1964 bol vymenovaný za zástupcu riaditel'a UGK a v roku 1968 za riaditel'a Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava - závod Prešov. Od
roku 1973 až do smrti vykonával funkciu riaditel'a Geodézie,
n. p., Prešov. Má zásluhu na konsolidovaní vzťahov pri delimitácii pol'nohospodárskeho
a lesného fondu a vybudoval servisné stredisko pre prístroje firmy Car! Zeiss Jena. Bol nositel'om
viacerých vyznamenaní. Zomrel 2. 9. 1985 v Prešove.
17. srpna 1872 před 120 lety se narodil v Etampes ve Francii
Ing. René Danger, profesor Ecole spéciale des Travaux public,
významný francouzský zeměměřič. Řadu let byl redaktorem
francouzského odborného časopisu "Journal des géométres
Expertes", ve kterém publikovali i naši odbornici. Byl jako příznivec čs. zeměměřičů jedním z prvních zahraničních členů
Masarykovy akademie práce a čestným členem Spolku čs. zeměměřičů. V r. 1937 byl za své přátelství k našemu státu vyznamenán "Řádem bílého lva". Zemřel 10. června 1954 v Paříži ..

Třebová, narodil Ing. Josef Obst, přednosta oddělení pro vedení katastru u katastrálního měřického úřadu v Brně. Po studiích pracoval jako asistent u prof. Semeráda na České vysoké
škole technické v Brně. Pak přešel do katastrální měřické služby, začínal pracovat v Prešově a oqtud přešel do Brna, kde působil až do svého odchodu do důchodu. Po reorganizaci zeměměřické služby přešel na Oblastní ústav geodézie a kartografie,
Brno a pracoval na Středisku geodézie Brno-město. Byl nositelem 3 čestných uznání za I. odboj. Zemřel 27. března 1982
v Brně.
II. septembra 1972 - pred 20 rokmi začalo svoju činnosť Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Jeho úlohou je organizovať
krátkodobé inštruktáže, kurzy a školenia pre potreby organizácií rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie, ale aj
pre potreby mimorezortných geodetických pracovísk.
29. září 1937 - před 55 lety se v Praze narodil Ing. Antonin
Meissler, vedoucí výzkumný a vývojový pracovník Geodetického a kartografického podniku (GKP) v Praze. Po studiích na
střední průmyslové škole zeměměřické v Praze absolvoval v r.
1961 studium zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze.
Nastoupil do Ústavu geodézie a kartografie v Plzni a v r. 1963
přešel do Geodetického a topografického ústavu, Praha, kde
pracoval v triangulaci. V r. 1964 byl zařazen na Geodetickou
observatoř Pecný k časové službě, odtud přešel do Oborového
racionalizačního střediska a později pracoval i ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, Zdiby
zejména na úseku ekonomiky prací. Postgraduálně studoval
na fakultě řízení Vysoké školy ekonomické. Od r. 1979 až do r.
1984 pracoval ve středisku dálkového průzkumu Země a nakonec pak ve výpočetním středisku GKP. Jeho iniciativa, vzorné
plnění úkolů a smysl pro spolupráci byly přerušeny jeho předčasným odchodem. Zemřel v Praze 3. února 1987.
1962 - před 30 lety se konala v Brně první "Burza technických
zlepšení v oboru geodézie a kartografie" v rámci odborných akcí při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Z této akce se
průběhem let stala velmi populární přehlídka nových technických pomůcek a přístrojů.
1952 - pred 40 rokmi sa začala v školskom roku 1952/1953
výučba inžinierskej geodézie pre odbor geodézia a kartografia
na vysokých školách technických v Česko-Slovensku.

19. srpna 1912 - před 80 lety se narodil Ing. Josef Langer, vedoucí střediska geodézie (SG) v Kroměříži a Zlíně. Po studiích
nastoupil v r. 1936 ke katastrálnimu měřickému úřadu v Tu~čanském Martině. V r. 1939 přešel k novému měření KMU
v Brně. Později pracoval na zeměměřickém odděleni Krajského národního výboru v Gottwaldově.V r. 1953 přešel do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, kde zastával
různé řídící funkce. Pro své bohaté zkušenosti a organizační
schopnosti byl v r. 1961 jmenován vedoucím pracovně náročného SG ve Zlíně. Jeho práce byla vždy po zásluze hodnocena.
Zemřel ve Zlíně.
28. srpna 1912 - před 80 lety se narodil Doc. Ing. Jan Kašpar,
CSc., rodák z Rokycan. Po absolvování oboru geodézie na
Českém vysokém učení technickém v Praze byl asistentem
a od r. 1951 docentem v Ústavu geodetického počtářství a kartografie profesora Františka Fialy. Byl vynikajícím učitelem
vyšší geodézie, matematické kartografie a vyrovnávacího počtu. Svým hlubokým vzděláním v oboru i matematice a fyzice,
obětavostí a pracovitostí i čestností a skromností byl pro své
studenty opravdovým vzorem. Od r. 1959 pracoval jako vědecký pracovník v Geofysikálním ústavu ČSAV, protože další pedagogická činnost mu nebyla dovolena. Jeho vědecké práce
byly věnovány zejména konformnímu zobrazení z jedné obecné plochy na druhou a transformacím v obecných systémech.
Přispěly podstatně k rozvoji geodetické vědy a dostalo se jim
mezinárodního uznání. Ooc. Jan Kašpar zemřel 2. srpna 1984
v Rokycanech. Československá geodetická obec jej stále drží
vděčně v paměti.
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