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515.142.4:528.425.4
VENCOVSKf, M.:
Aproximace obecných ploch matematickými modely
s bázovou trojúhelníkovou sftí
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, č. 12,
str. 291-299, 13 obr., lit. 7
Popis algoritmu generace bázové trojúhelníkové sítě,
objasněn! základů užitých modelů a uvedení praktické
ukázky při vytváření výškopisu mapy 1:5000, vedoucí
k nalezení optimální varianty, tzv. kvasikvadratického
modelu.

347.235.11[437.1/.2) :65.011.56,,1974/1984"
SOUČEK, Z.:
10 let automatizovaného vedení písemného operátu evi-
dence nemovitostí v ČSR
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 12,
str. 299-303, 8 tab., llt. 2
Hodnocen! uplynulého desetiletého období automati-
zovaného veden! písemného operátu evidence nemovi-
tostí [EN) po stránce organlzačn!, technické i ekono-
mické. Je konstatováno, že hlavn! cH automatizace -
snížen! podílu lldské práce při údržbě EN - byl do-
sažen.

92. Křovák: 528.3
BOHM, J.
Ing. Josef Křovák - jeho život a dílo
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Č. 12,
str. 303-305, 1 obr., lit. 6
Pojednán! hodnotí u přnežitosti 100. výročí narozen!
úlohu i zásluhy Ing. J. Křováka při budován! geode-
tických základů ČSSR v obdob! mezi světovými vál-
kami. Článek ukazuje, že vybudované dno bylo ve své
době na vysoké technické úrovni a že dodnes úspěšně
slouží geodetické praxi.

528.9:65.015.3
PRAVDA, J.

Problémy malých kartografických pracov!sk
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 12,
str. 305-36
Krátka analýza organlzačno-kádrovej a materiálno-tech-
nickej stránky malých kartografických praLOvísk
v ČSSR, ktoré vyhotovujú po obsahovej stránke velmi
hodnotné tematické mapy, ale často na menej dokona-
lej kartografickej úrovni.

515.142.4:528.425.4
BEHUOBCKVl, M.
AnnpoKcl1Maql1S1 0611.\I1x nOBepxHocTeH MaTeMaTl1l1eC-
KI1MI1MOAenSlMI1 C 6a30BoH TpeyronbHoH ceTblO
reOAe31111eCKI1H 11 KapTopaepl1l1eCKI1H 0630p, 3D,
1984, N° 12, CTp. 291-299, 13 pl1c., nl1T. 7
AnrOpl1TM reHepaUl111 6a30BoH TpeyrOJ1bHOH CeTI1,
OCHOBaHI1S1npl1MeHeHH~x MOAeJ1eH 11 npaKTl1l1eCKI1H
npl1Mep npl1 C03AaHI111 r11nCOMeTp1111 KapTbl 1:5000,
BeAYlI.\l1H K nOJ1YlIeHI1IO OnTI1ManbHOro Bapl1aHTa, T.
H. KBa311KB8ApaTI1l1eCKOH MOAenl1.

347.235.11 (437.1/.2) :65.011.56,,1974/1984"
COY4EK,3.
10 neT aBTOMaTI1311pOBaHHoro PYKOBoAcTBa nHCb-
MeHHblMH MaTepHanaMH YlleTa HeABHlKHMocTeH B llCP
reOAe31111eCKI1H 11 KapTorpaepl1l1eCKI1H 0630p, 3D,
1984, N° 12, CTp. 299-303, 8 Ta6., J111T.2
OqeHKa I1CTeKwero AeCSlTI1J1eTHerO nepl10Aa aBTOMa-
TI1311pOBaHHoro PYKOBoAcTBa nl1CbMeHHblMI1 Ma-
Tepl1anaMI1 YlIeTa HeABl1lKl1MOCTeH (YH) B OpraHI1-
3aqI10HHOH, TeXHl1l1eCKOH 11 3KOHOMI1l1eCKOH CTOpO-
Hax. YCTaHaBJ1I1BaeTCSI, liTO rnaBHaSl qenb aBTOMaTI1-
3aql111 - nOHl1lKeHl1e lIaCTI1 lIeJ10BelleCKoro TpYAa
npl1 06HOBJ1eHI1I1 YH - 6blJ1a AOCTl1lKeHa.

92. Křovák: 528.3
53M, lil.
"HlK. iiioce<IJ KplKoBaK - ero lKH3Hb 101TpYA
reOAe31111eCKI1H 11 KapTopaepl1l1eCKI1H 0630p, 3D,
1984, N° 12, CTp. 303-305, 1 pl1c., J1I1T. 6.
B CTaTbe OqeHI1BaIOTCSI, no CJ1YlIalO 100-oH rOAOB-
II.\I1Hbl pOlKAeHI1S1, pOJ1b 11 3aCJ1yrl1 I1HlK. lil. KplKO-
BaKa npl1 C03AaHI111 reOAe31111eCKOH OCHOBbl 4CCP
B nepl10Ae MelKAY MHpOBblMI1 BOHHaMI1. B CTaTbe
KOHCTaTl1pOBaHHO, liTO c03AaHHble pa60Tbl 6blJ111AnSI
CBoero BpeMeHI1 Ha BblCOKOM TeXHl1l1eCKOM ypOBHe
11 liTO AO CI1X nop ycnewHo cnYlKaT Ha reOAe31111ec-
KOH npaKTI1Ke.

528.9:65.015.3
nPAB,lJ,A, Sl.

np06neMbl ManblX pa60lll1x MeCT KapTorpaepHH
reOAe31111eCKI1H 11 KapTorpaepl1l1eCKI1H 0630p, 30,
1984, N° 12, CTp. 305-306
KpaTKI1H aHanl13 opraHl13aql1oHHo-KaApoBoH 11 MaTe·
p"anbHO-TeXHll1eCKOH CTOpOH MaJ1blX pa601ll1X MeCT
KapTorpaepl111 B 4CCP, C03AaBalOII.\I1X no cOAeplKa-
HI1IO OlleHb ueHHble TeMaTl1l1eCKl1e KapTbl, HO lIaCTO
Ha MeHbwe OTJ1l1l1HOMKapTorpaepl1l1eCKOM ypOBHe.

515.142.4:528.425.4
VENCOVSKf, M.
Aproxlmatlon allgemeiner Fliichen mlttels mathemati-
scher Modelle mU einem Baslsdreiecknetz
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Nr. 12,
Seite 291-299, 13 Abb., Lit. 7
Beschreibung eines AIgorithmen der Generatlon elnes
Baslsdrelecknetzes, Erklarung der Grundlagen benlitz-
tel' Modelle und Anflihrung elner praktischen Vorzei-
gung mit Verarbeltung des Hohenrlsses elner Karte
1:5000, dle ZUl' Herausfindung optlmaler Variante, so-
genanntes quaslquadratischen Modelles flihrt.

347.235.11[437.1/.2) :65.011.56,,1974/1984"
SOUČEK, Z.
10 Jahre automatisierter Fortfiihrung des schriftli-
chen Operates der Liegenschaftsevidenz in der CSR
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Nr. 12,
Seite 209-303, 8 Tab., Lit. 2
Auswertung des verlaufenen Dezeniums der automa-
tisierten Fortflihrung des schrlfftlichen Orerates der
Liegenschaftsevidenz in Hinslcht anf Organisation,
Technik nnd Wirtschaftlichkeit. Es wird festgestellt,
dal'> das Hanptziel der Automatizaťon -- e'ne Minde-
rung des Anteils der menschlichen Arbeit bei der
Forflihrnng der Liegenschaftsevidenz - erre:cht wur-
de.



92. Křovák: 528.3
BOHM, J.
Ing. Josef Křovák sein Leben und Werk
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Nr. 12,
Seite 303-305, 1 Abb., Lit. 6
Die Abhandlung wertet bei Gelegenhelt des hundert-
sten Geburtsjahres Aufgabe und Verdienste Ing. J.
Křovák's bel Griindung von geodatlschen Grundlagen
der ČSSR im Zeltraum zwlschen beiden Weltkrlegen.
Der Artikel zelgt, dass dle Arbeltsergebnisse in de-
rer Zelt auf hohem technlschen Nlveau waren und dass
sie bls jetzt erfolgrelch der geodatlschen Praxls die-
nen.

528.9:65.015.3
PRAVDA, J.

Probleme kleiuer kartographischen Arbeitsstellen
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 12,
Seite 305-306
Kurze Analyse organisatlonspersonalen und materiel-
technischen Fragen kleiner kartographlschen Arbeits-
stellen in der ČSSR, die dem Inhalt nach sehr wertvol-
le thematische Karten herstellen, die aber oft weni-
ger vollkommen in kartographischer HinslLht slnd.

515.142.4:528.425.4
VENCOVSKÝ, M.
Approximatiou of General Surfaces by Mathematical
Models with the Base Triangle Network
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 12,
pp. 291-299, 13 fig., 7 reL
Descriptlon of the algorithm for gene rating the base
triangle network and the clarification of principles
of used models. Presentig the practical iIlustration
wlth forming the altimetry of the 1:5000 map, leadlng
to· obtaining the optimal variant - the so called
quaslquadratic mode!.

347.235.11[437.1/.2) :65.011.56,,1974/1984"
SOUČEK, Z.:
10 Years of Antomated Management of Written 00-
cnmentation of the Real Estates Registration in CSR
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 12,
pp. 299-303, 8 tab., 2 ref.
Evaluating the automated management of the wrlt-
ten documentation of the real estates reglstratlon
(RER) from the organlzational, technlcal, and econo-
mlcal velewpolnt ln the ten years past. It ls stated
that the maln goal of automatlon - decreaslng the
share of human labour wlth the management of RER
- has been achleved.

92. Křovák: 528.3
BOHM, J.
'osef Křovák - His Lile and Work
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 12,
pp. 303-305, 1 fig., 6 ref.
On the occaslon of centenary of his blrthday, the
dlscourse evaluates the role and credlt of englneer-
surveyor Josef Křovák wlth buildlng-up Czechoslovak
geodetic controls ln the period between two world
wars. The paper shows, that the completed work was
at a hlgh technlcal level and hltherto serves success-
rully to geodetic practice.

528.9:65.015.3
PRAVDA, J.

Problems of Small Cartographic Workplaces
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 12,
pp. 305-306
A brlef analysls of organlzational-personnel and mate-
rial-technlcal problems of small cartographic work-
places ln ČSSR, which are satisfactory, wlth respect
to the contents, for produLtlon of a very valuable
thematic map, but often at a lower cartographic leve!.

515.142.4:528.425.4
VENCOVSKÝ, M.
Approximation des sUrfaces générales par méthodes
mathématiques au réseau de base de triangnlation
Geodetický a kartografllký obzor, 3D, 1984, No. 12,
pages 291-299, 13 illustrations 7 bibliographles
Descrlption d'algorithme de la génération du rE'seau
de base de triangulation, éclaircissement des bases
de modeles utilisés et démonstration pratique pour la
créatlon de l'altimétrie d'une carte il. l'échelle de
1:5000, menant il. la solutlon de la variante, dlte mo-
dele quasi quadratique.

347.235.11[437.i/.2) :65.011.56,,1974/1984"
SOUČEK, Z.
Dix années de gestion automatisée du cadastre dans
la Républiqne Tcheque Socialiste
Geodetický a kartografliký obzor, 3D, 1984, No. 12,
pages 299-303, 8 planches, 2 bibliographies
Evaluation de la période mentionnée relative il. la
gestlon automatisée du cadastre du point de vue or-
ganlsatlon, technique et économie. Constatation: le but
prlnclpal de l'automation - la diminutlon de la par-
tie du travail humain nécessaire il. l'entretien du ca-
dastre - a étéa tleint.

92. Křovák: 528.3
BOHM, J.
L'ingénieur Josef Křovák - vie et oeuvre
Geodetický a kartograf!lký obzor, 30, 1984, No. 12,
pages 303-305, 1 iIlustration, 6 bibliographies
A l'occasion du centleme anniversaire de sa naissan-
ce, le tralté évalue le role et les mérites de l'lngl!-
ni eur Josef Křovák, relatifs il. l'édiflcation des base.
géodésiques en Tchécoslovaquie durant la pérlode sl-
tuée entre les deux guerres mondiales. L'article dl!-
montre que l'oeuvre édlflée possédalt, en son temp s,
un haut nlveau technique et que celle-ci, sert avec suc-
ces il. la géodésle pratique encore de nos jours.

528.9:65.015.3
PRAVDA, J.

Problemes émanant de petits llenx de travail car to-
graphiqnes
Geodetický a kartograf!lký obzor, 30, 1984, No. 12,
pages 305-306
Breve analyse du polnt de vue organlsation, cadres,
sltuatlon technique et matérielle de petlts lieux de
travail cartographiques en Tchécoslovaquie, élaborant
des cartes thE'matiques de val eur du point de vue con-
tenu mais ayant un moindre nlveau cartographique.
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Aproxi mace obecných ploch
matematickými modely s bázovou
trojúhelníkovou sítí

Ing. Miloš Vencovský, CSc.,
Ústav geologie a geotechniky ČSAVv Praze

Matematické modelováIÚ obecných ploch s využitím
moderní výpočetní a grafické techniky je i u nás v sou-
časné době velmi aktuální. V různých oblastech tech-
nických i přírodních věd vzrůstá zájem o algoritmy
a výpočetní programy, které aproximují plochu, de-
finovanou souborem diskrétních veličin tzv. definič-
ním souborem, matematickým modelem, umožňují-
cím různé další matematickonumerické operace. Jde
převážně o různá šetření stereometrická, kartometric-
ká, případně projekční, hlavně však o geometrickou
analýzu morfologie plochy pomocí izočar. Do současné
doby bylo i u nás vytvořeno několik podobných mo-
delů, jejichž koncepční řešení vychází většinou z cha-
raktern modelovaných ploch. Univerzálnější koncepce
tohoto modelu zůstává však ještě i dnes problema-
tickou.
Ve snaze přispět k řešení této problematiky bylo

v nedávné minulosti na našem pracovišti vytvořeno
několik modifikací výpočetního programu, který
umožňuje izočarový popis obecné plochy, aproximova-
né matematickým modelem, konstruovaným na zá-
kladě trojúhelníkového rozdělení bodů horizontální
báze definičního souboru. Tato koncepce tzv. bázové
trojúhelníkové sítě je všeobecně známa a u nás dosti
často používána [1], [2], [3]. Způsob vytvoření této
sítě je ovšem problém, jehož řešení v zásadě vyplývá
z požadavků na univerzálnost modelu a na jeho věro-
hodnost vzhledem k originální ploše.

vývoj shora zmíněného programu byl zameren tak,
aby program nalezl široké aplikační uplatnění. Vzhle-
dem k tomuto záměru vycházela generace bázové
trojúhelníkové sítě z následujících předpokladů a po-
žadavků.
1. Uzlové body sítě jsou horizontální průměty bodů
definičního souboru.

2. Generace sítě se provede v oblasti, určené obvodo-
vým polygonem, který sestává z vybraných bodů
definičního souboru. V případě rozsáhlejších souborů
lze oblast rozdělit do dvou či více dílčích oblastí,
vymezených dílčími spolu sousedícími polygony
provést v těchto dílčích oblastech generace dílčích
sítí a spojit je posléze v jedinou síť, pokrývajíc í
celou oblast.

3. Síť může obsahovat tzv. předurčené strany, které
umožňují konfigurovat síť s ohledem na známé
morfologické údaje o ploše. Tedy např. s ohledem
na známé spádnice, hřbetnice, údolnice, hrany,
stupně, strany objektů, okraje nespojitostí apod.

4. Určení jistého trojúhelníka sítě se provede k jedné
jeho již známé straně. Touto stranou je buď strana
obvodová, nebo strana předurčená, nebo strana,
získaná již z některého vygenerovaného trojúhelIÚ.

ka. Orientovaná přímka jdoucí touto stranou rozdělí
horizontální bázi definičIÚho souboru do dvou polo-
rovin. V polorovině po levé straně této přímky se
najde třetí vrchol trojúhelníka s ohledem na jistou
limitující podmínku, zaručující, že uvnitř trojúhelní-
ka nebude ležet žádný bod definičIÚho souboru.
Volba této podmínky ovlivňuje ovšem výslednou
konfiguraci sítě. Dobré výsledky poskytuje např.
podmínka minimálIÚho obvodu trojúhelníka. Ještě
příznivější výsledky mohou být dosaženy, je-li
touto podmínkou maximální úhel při hledaném
vrcholu. V tomto případě budou generované troj-
úhelIÚky optimálnějšího tvaru, jak je zřejmé zlobr.1.

J sou-li body 3 a 3' situovány vzhledem ke straně 12
tak, že součet 2~ = 13 + 23 je jen nepatrně menší
než součet 2a2 = 13' + 23', vybere podmínka mini-
málního obvodu za vrchol budoucího trojúhelníka
bod 3, který leží na elipse s hlavní poloosou a1 a
s ohnisky v bodech 1, 2, zatímco podmínka maxi.
málního úhlu vede k nalezení vrcholu 3', který leží
na kružnici procházející body 1, 2. Trojúhelník 123'
je zř'ejmě optimálnějšího tvaru než velmi štíhlý
trojúhelIÚk 123. Tato skutečnost se velmi příznivě
projeví zvláště při generaci bázové sítě modelu,
který slouží k jeho následnému izočarovému popisu.

Uvedené předpoklady vedly k vytvoření algoritmu,
jehož základní blokové schéma je na obr. 2. Jeho
funkci ozřejmují dále uvedené činnosti jednotlivých
bloků.

Blok 1. VstUPIÚ hodnoty tvoří všechny předurčené
strany v počtu IP, z nichž 10 je stran obvodo-
vých, případně stran, určujících hrany objektů
nebo nespojitostí. Strany jsou seřazeny na za-
čátku seznamu tzv. orientovaných stran [5].
Každá strana seznamu je definována dvojicí
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indexů, které jsou totožné s indexy konco-
vých bodů strany. Orientace strany je určena
jejich pořadím.

Blok 2. Inicializace řídícího seznamu [R], jehož po-
ložky jsou pořadím přiřazeny k položkám
seznamu [S].

Blok 3. Počáteční hodnoty "počítadel":
i pro postupně čerpané položky seznamu [S],
j pro postupně zapisované položky seznamu

trojúhelníků [T],
k pro položky doplňované do seznamu [S].

Blok 4. Strany, které by se v důsledku činnosti algo-
ritmu ocitly v seznamu [S] podruhé (jim pří-
slušné položky v seznamu [R] nabývají hodno-
tu O), se při procházení seznamu [S] pí'eska-
kují.

Blok 5. Test, zda doplňovaný seznam [S] je již vy-
čerpán.

Blok 6. Ukončení chodu algoritmu:
IS - počet všech stran sítě
IT - počet všech trojúhelníků

Blok 7. Generace trojúhelníka k jisté straně S;; tj.
určení orientovaných stran 813 a 832 vzhledem
k podmínce z bodu 4.

Blok 8. Test, zda se strana 813protíná s některou stra-
nou seznamu [Sn v celém jeho momentálním
rozsahu, tj. od 1. do k-té položky.

Blok 9. Stejný test pro stranu 832,

Blok 10. Test, zda strana 813 nebo strana 831, není již
obsažena v seznamu [S].

Blok 11. Zápis strany 813do seznamu [S].
Blok 12. Přiřazení hodnoty I položce v seznamu [R],

jež pořadím odpovídá straně 813 v seznamu
[S].

Blok 13. Přiřazení hodnoty O položce v seznamu [R]
v případě, že strana 813 byla již v seznamu
[S] nalezena jako položka, mající m-té pořadí.

Blok 14. Stejná činnost jako v bloku 10 pro stranu
832,

Blok 15. Stejná činnost jako v bloku II pro stranu
832,

Blok 16. Stejná činnost jako v bloku 12 pro stranu
832,

Blok 17. Stejná činnost jako v bloku 13 pro stranu
832,

Blok 18. Zápis určeného trojúhelníka do seznamu troj-
úhelníků.

Blok 19. Předurčené strany, které netvoří obvodový
polygon nebo hrany objektů a nespojitostí, se
podrobí generaci ještě jednou.

Blok20. Orientace stran, podrobených generaci po-
druhé, musí být změněna.

K uvedenému výčtu významu bloků popisovaného
algoritmu je třeba dodat, že organizace před určených
stran v seznamu [S] musí vyhovovat následujícím
podmínkám. Strany obvodového polygonu jsou uve-
deny v seznamu jako první. Orientace těchto stran
musí být "levostranná", tj. taková, aby oblast poly-
gonem vymezená, ležela vždy po levé straně každé
této strany. Dále následují, jsou-li takové, strany
objektů a nespojitostí. Jejich orientace musí být

I

V\:
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I,
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"pravostranná", tj. opačného smyslu než orientace
stran obvodových. Zbývající předurčené strany tvoří
pokračování seznamu [S]. Orientace těchto stran může
být libovolná. Generované strany se zapisují do se·
znamu [S] jako jeho volné pokračování.

Tímto názvem označíme matematický model plochy
s bázovou trojúhelníkovou sítí, který vznikne, vztyčí.
me-li nad každým trojúhelníkem báze rovinný troj-
úhelník tak, že jeho vrcholy jsou totožné s kótami
ve vrcholech trojúhelníka báze. Plocha je tak apro-
ximována obecným mnohostěnem, který připomíná
systém k sobě přilehlých střech (obr. 3). Tento velmi
často užívaný model aproximuje ovšem skutečnou
plochu tím nepřesněji, čím je méně oprávněný před.
poklad rovinného průběhu skutečné plochy uvnitř
jednotlivých trojúhelníků. Je-li tento předpoklad při.
jatelný např. pro definiční soubory některých topo-
grafických ploch, tedy pro soubory pořízené topogra-
fem, který volí body na ploše již s ohledem na násled-
nou lineární interpolaci izočar na hranách zmíněného
mnohostěnu, není již vůbec přijatelný pro definiční
soubory topografických ploch jiného charakteru, nebo
soubory ploch empirických o jejichž morfologii není
nic známo. Typickým příkladem těchto souborů jsou
definiční soubory ploch geologických, které byly zís-
kány např. na základě vrtného průzkumu. V tomto
případě je ovšem nutné nahradit původní lineární
model modelem kvadratickým, který by se skládal
z křivých plošných trojúhelníkovitých elementů,
hladce se spojujících podél svých stran v jedinou
hladkou plochu.

4. Semikvadratický model

Tento model vznikl jako přechodovéstadium při vý.
voji úplného kvadratického' modelu z modelu lineár.
ního a byl určen výhradně pro následný izočaróvý
popis modelované plochy. Jeho konstrukce se zakládá
na následující úvaze. Předpokládejme, že v každém
bodě definičního souboru určíme tečnou rovinu k hlad-
ké křivé ploše, která prochází tímto bodem jakož
i body sousedními. Za sousední body jsou považovány
body, které leží na koncích stran trojúhelníků bázové
sítě, stýkajících se v daném bodě. Podle [4] je možno
tuto tečnou rovinu určit tak, že její normálový vektor
definujeme jako normovaný vektor N°, určený výra-
zem

N0 = Sl X. S2 + S2 X S3 + + Sti X Sl
IS1 X S2 + S2 X S3 + + Sti X SIl

V uvedeném výraze jsou Sl až Sn vektory, jejichž
význam je zřejmý z obr. 4. Jsou to ty hrany lineárního
modelu, které se v daném bodě Pi stýkají a které jsou
orientovány vždy směrem od tohoto bodu.
Známe-li tedy tyto tečné roviny ve všech bodech
definičního souboru, můžeme ve svislém řezu, jdoucím
jistou s~ranou bázové sítě zkonstruovat křivku, která
je určena koncovými body této strany a tečnami
v těchto bodech. Tyto tečny vzniknou jako průsečnice
zmíněného svislého řezu s tečnými rovinami v konco-

vých bodech strany. Provedeme-li tuto konstrukci
nad všemi stranami bázové sítě, vznikne těleso s křiv-
kovými hranami, které se hladce spojují v jednotli.
výchbodech definičního souboru podél zde určených
tečných rovin. Naznačený postup vytvoření tohoto
modelu ilustruje obr. 5, na kterém je uvedena semi-
kvadratická varianta lineárního modelu z obr. 3.
Analytické vyjádření jisté křivkové hrany je velmi

jednoduché. Jelikož pro každou hranu známe 4 prvky
(dva body s jejich tečnami), je vhodné definovat ji
jako vnitřní úsek kubického polynomu

z = AQ + A1.t + A2.t2 + A3.t3 (2)

vymezený dvěma body, ve kterých známé tečny.
Položíme-li počátek souřadnicového systému z, t do
prvního z obou bodů a nazveme-li T vzdálenost k dru·
hémubodu, k1, k2 směrnice tečen v těchto bodech,
můžeme dosud neznámé konstanty AQ, AI> A2, A3

určit z následujících vztahů
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I T2 TS\. \A21 = \Z2- Zl'- kl• Tj. (3)
,2T 3T2 As k2-kl

Zbývá dodat, že praktické vytvoření tohoto "křiv-
kového" modelu vyžaduje jistou číselnou normalizaci
definičního souboru. V úseku výpočtů normálových
vektorů a koeficientů polynomů (2), je nutno upravit
číselné vztahy mezi horizontálními a výškovými sou-
řadnicemi tak, aby průměrná hodnota převýšení kon-
cových bodů stran bázové sítě Zo nebyla větší než
přibližně desetina průměrné délky stran sítě 80:

Důvodem této normalizace je značná ohebnost poly-
nomů (2) a skutečnost, že svislé řezy, ve kterých se
tyto polynomy určují, nejsou řezy normálové. Zkuše·
nosti ukázaly, že uvedená normalizace je zcela vyhovu.
jicí a případné zpřísnění podmínky (4) nemá vliv na
výsledný tvar modelu.
Uvedený křivkový model byl nazván semikvadra-

tickým proto, že nedefinuje spojitě aproximační
plochu, což pochopitelně znemožňuje jeho analytické
užití v bodech, které na křivkových hranách neleží.
Je nutno připomenout, že cílem tohoto modelu bylo
jen následné vytvoření jeho izočarového popisu, a to
podobným způsobem, jakého se užívá při popisu
modelu lineárního. Jak známo, je výsledkem určení
geometrické kostry jisté izokřivky tzv. vytvářející
polygon. V případě lineárního modelu jsou body to-
hoto polygonu získávány lineární interpolací na hra·
nách aproximačního :mnohostěnu, zatím co v případě
semikvadratického modelu interpolací, která pozů-
stává v numerickém určení reálného kořenu t rovnice
(2) pro kótu izočáry z při známých konstantách Ao
až As.

5. Kvadratický model

Tento model umožňuje aproximaci obecné plochy,
určené svým definičním souborem, spojitou křivou
analytickou plochou, případně systémem analytických
ploch. Znamená to, že v daném případě lze určit nejen
libovolný bod na aproximační ploše, ale odvodit v tom-
t? bodě všechny žádoucí topologické charakteristiky.
Uvaha o konstrukci kvadratického modelu vede
k soustavě křivých plošných elementů, definovaných
analyticky rovnicemi typu

jejichž ortogonální průměty do horizontální roviny
tvoří jednotlivé trojúhelníky bázové sítě. Tyto plošné
elementy se mezi sebou hladce spojují podél svých
stran v rozsahu celé sítě, případně jen v těch částech
sítě, ve kterých má originální plocha hladký křivý
průběh. Zmíněný systém trojúhelníkových plošných
elementů tzv. mozaikovou aproximační plochu je
možno analyticky formulovat následujícím způso.
bem. Předpokládejme, že v každém bodě definičního
souboru určíme jistou plochu tak, aby procházela
tímto bodem jakož i všemi body sousedními (obr. 4).

V oblasti jistého trojúhelníka jsou tak definovány tři
tyto plochy

z nichž každá prochází všemi vrcholy trojúhelníka.
Z těchto tří tzv. vrcholových ploch vytvoříme v roz-
sahu trojúhelníka plochu jedinou, odpovídající ploše
(5) a to jak, že ji definujeme jako následující zvážený
aritmetický průměr

3
~Pi,Pi
i=1

3

~Pi
i=1

Zavedeme-li váhu Pi' příslušnou ploše Pi v i-tém vrcho-
lu jako funkci

Pi = fli(X, y)

následujících vlastností

f/i(Xi' Yi) = 1,

Uf/i Uf/i
- UX = uY = O pro x = Xi> Y = Yi,

Uf/i Uf/i
UX = uy = O pro X = Xk> Y = Yk>

tedy tak, že funkce nabývá v tomto vrcholu hodnotu 1,
přičemž parciální derivace jsou v tomto bodě rovny O
a dále, že hodnota funkce jakož hodnoty parciálních
derivací v libovolném bodě Xk, Yk, který leží na proti-
lehlé straně k vrcholu i, jsou rovny O, docílíme toho,
že plošný trojúhelníkovitý element, definovaný prů.
měrem (7) hladce přechází každou svou stranou do
plošných elementů sousedních. Všechny elementy,
které se stýkají v jistém vrcholu, mají pak společnou
tečnou rovinu, odpovídající zde určené vrcholové
ploše. Tím je docíleno již zmíněné hladké spojitosti
výsledné mozaikové plochy v rozsahu celé bázové
sítě. Funkci (8), splňující podmínky (9) je možno
formulovat různými způsoby. Za vhodnou formulaci
je možno považovat výchozí vztah

I + cos (i;.n)
Pi = 2 (10)

X-Xi = r.coscp,

Y-Yi = r.sincp,

~ = coscpo
Xo Vo

.2- = sin CPo

Yo Vo
obdržíme po úpravě

1 + cos ( X - Xi n +
Xo

Pi= 2

Y-Yi n)
Yo
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odkud se již snadno přesvědčíme o platnosti podmí-
nek (9).
Zbývá dodat, jakým způsobem se určí jistá vrcho-

lová plocha (6). Vzhledem k tomu, že tato plocha
musí obecně procházet velmi proměnlivým počtem
bodů, je její formulace prostřednictvím některé ele-
mentární analytické plochy značně problematická.
Za těchto okolností lze pro daný účel velmi výhodně
užít tzv. plochu multikvadrikovou [5]. Tato kvadra-
tická plocha je formulována vÝrazem

"z = ~O;((x - Xi)2 + (y - Yi)2 + K)m, (12)
i=1

ve kterém, volí-li se K = O, jak tomu obvykle bývá,
musí m :::::::1. Požadavek, aby plocha procházela i = 1
až n danými body, vede k řešení systému n lineárních
rovnic, sestavených podle výrazu (12) pro neznámé
konstanty 01 až On- Volíme-li K = O a označíme-li
hodnotu tzv. vzdálenostní funkce mezi body i, k

Sik = Sk; = ((Xk - X;)2 + (Yk - Yi)2)m,

bude zmíněný systém znít

O S12 S13 Sl" 01 Zl

S21 O S23 S2n O2 Z2

SnI Sn2 S"3 .. , O O" Z71

Uvedená formulace vrcholových ploch nevychází
z předpokladu, že je v každém vrcholu předem známa
tečná rovina k vrcholové ploše, než jak tomu bylo
v případě semikvadratickeho modelu. Začlenění tohoto
předpokladu do zmíněné formulace vede ke změně
vÝrazu (12)

"z = ~ O;((x - Xi)2 + (y - Yi)2 + K)m +
i~1

+ Ox(x - Xl) + Ou(Y - Yl) (14)

a tedy i k následujícímu rozšíření systému (13)

SnI S"2 Sn3 O Llxlll LlY"l On Zn
O SX2 SX3 Sxn 1 O Ox Zx
O SU2 SU3 Slin O 1 Ou Zu

(15)

LlYil = Yi-Yl'

Sxi = 2m((Xi - Xl)2+ (Yi - Yl)2)m-l. (Xi - Xl)'

Su; = 2m((x; - Xl)2 + (Yi - Yl)2)m -1. (Yi - Yl)'
(16)

a ve kterém parciální derivace ZX, Zu k ploše (14) v bo-
dě X = Xl' Y = Yl jsou určeny ze směrových kosinů
normálového vektoru (1)

cos IX
Z ----
x- cosy'

cos tJz ----u- cosy'
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Z uvedeného výkladu jsou dostatečně zreJmé zá-
kladní rozdíly mezi kvadratickým a semikvadratickým
modelem. Nicméně je nutno upozornit na jeden jejich
rozdíl, který se týká analytického řešení izočarového
popisu. Jak na lineárním, tak na semikvadratickém
modelu je izokřivka vyřešena pomocí již zmíněného
vytvářejícího polygonu. Hladká křivka proložená
body tohoto polygonu ne ovšem vždy úspěšně vysti-
huje křivý povrch originální plochy. Za jistých
okolností může totiž dojít k protětí buď jedné a téže
izočáry, nebo k protětí dvou sousedních izočar. Zmí-
něná situace je schematicky znázorněna na obr. 7,
na kterém úseky vytvářejících polygonů s body 1 až
6 a I' až 6' definují dvě hladké křivky, které se
protínají. Je pochopitelné, že protětí izokřivek za po-
dobných okolností lze do jisté míry předejít vhodnou
volbou analytického tvaru křivky, kterou je izokřivka
vytvářena. Na rozdíl od zkušeností, obsažených v [2],
můžeme v tomto směru označit za velmi úspěšnou
"spline" křivku [6] s volitelným napětím, které
umožňuje regulovat vzdalování izokřivky od stran
vytvářejícího polygonu.
Uvedená koncepce kvadratického modelu zmíněné

možné protětí izokřivek zcela vylučuje. Izokřivka je
v tomto případě odvozena vhodným algoritmem tak,
že body vytvářejícího polygonu leží na mozaikové
ploše v dostatečné hustotě. Průběh případné hladké
křivky se pak od vytvářejícího polygonu téměř neliší.
Za této situace může prokládání hladké křivky body
polygonu zcela odpadnout.

6. Rvazikvadratický model

Z praktického užití uvedených modelů vyplynulo,
že čas, nutný k numerické realizaci kvadratického
modelu vzrůstá přibližně na dvojnásobek oproti mo-
delu lineárnímu. Ve snaze zkrátit tento čas při pone-
chání výhod kvadratického modelu vznikl model,
označený uvedeným názvem. Jeho formulace je empi-
rická a byla vyvíjena s ohledem na výsledky zkoušek
tohoto modelu na některých známých analytických
plochách.
Tento model vychází ze stejného předpokladů jako

model semikvadratický, tedy z předpokladu, že
v každém bodě definičního souboru známe tečnou
rovinu s normálovým vektorem (1), vedenou k hladké
aproximační ploše, která prochází tímto bodem jakož
i body sousedními. V daném případě definujeme plo-
chu (5) v jistém plošném trojúhelnikovém elementu
s vrcholy i = 1 až 3 následujícím vztahem

3

~Pi'Pi
i=1

3
- + Pt.q

~Pi
P(x, y) = i=l _. _

1+ q

V tomto vztahu vyjadřuje první člen čitatele plo-
chu, definovanou výrazem (7), ovšem za předpokladu,
že vrcholové plochy (6) jsou nahrazeny shora zmíně-
nými tečnými rovinami

přičemž formulace vah Pi výrazem (11) zůstává za·
chována.

Druhý člen čitatele vyjadřuje též plochu, definova'
nou jako součin roviny Pt> která prochází příslušným
třemi vrcholy daného trojúhelníkového elementu

a tzv. váhové plochy, určené výrazem

~ sin2 (~n)
i=l rA
3 •

~ sin2 (~n)
i=l rT

Zavedeme-li do uvedeného výrazu vztahy plynoucí
r

z obr. 6 a uvážíme-li, že poměr - se vztahuje k těžišti
rT

trojúhelníka XTYT, tedy že

r 2
-;:;=3'

můžeme váhovou plochu vyjádřit rovnicí

q = f(x, y) = 2 1
25
.~ sin2 ( x - Xi n + Y - Yi n).

. .=1 Xo Yo
(22)

Váhová plocha (22) je tedy v jistém trojúhelníkovém
elementu s vrcholy i = 1 až 3 plochou spojitou, která
hladce a spojitě přechází do váhových ploch sousedních
trojúhelníkových elementů. Z její formulace vyplývá,
že

!(XT, YT) = 1,

!(Xi, Yi) = O,

!L = O pro x = Xi> Y = Yi,vx
YL=Ovy

Má-li váhová plocha uvedené vlastnosti, lze se snadno
přesvědčit provedením 1. parciálních derivací výrazu
(8) při uvážení podmínek (19) a (20), že výsledná
plocha 18) je též v daném trojúhelníkovém elementu
hladká a spojitá, hladce a spojitě přechází do elementů
sousedních a v každém vrcholu tohoto elementu .má
tečnou rovínu, totožnou s rovínou, definovanou nor-
málovým vektorem (1). Výraz (18) je v podstatě zvá-
ženým aritmetickým průměrem, ve kterém ploše,
vzniklé z vrcholových rovin, je phsouzena váha 1
a bodům rovinného,' trojúhelníkového elementu při-
souzeny váhy, určené pomocí váhové plochy.
I když formulace kvazikvadratíckého modelu je, jak

již bylo řečeno, zcela empirícká, bylo dosaženo při
jeho praktickém užití pozoruhodných výsledků, které
jsou ekvivalentní výsledkům, získaným užitím ně-
kterého kvadratického modelu. Jelíkož v daném pří-
padě odpadá numerické řešení rovnic (13) nebo (14)
pro každý bod definičního souboru, dochází k žádou-
címu zjednodušení výpočtu a výraznému snížení vý-
početního času.

Všechny uvedené modely tvoří základ několika verzí
výpočetního programu, který se v laboratoři fyzikál.
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2 Nečtení" doplňkových udaJu ~st~tvy.
, " "t . 'h lníkove slte.
3. Generace bazove ~oJu e tematického modelu ke
4. Vytvoření zvoleneho ma

b
(tJ' buď lineárního,, "k 'mu sou oru ,

kaž~kemudrvaYti:k~~~kvadratického nebo kvazikva-semI va ,
dratického modelu),
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'v , hl' o pro jednotlivé5 Postupné řešení Izocarovyc p ,anu t' kou
' . .. h ' s na magne ICv'škové soubory a JeJlC zapI ,
!k ff line" zpracovatelné formě na zvolenem
pas u v "o V' , (CORAGRAPH DIGIGRAFgrafickém zanzem ,
3.5 G).

Uvedený přehled shrnuje pochopitelně jen zákl~d~í
V· . V skutečnosti každá verze zmllle-makro-clllnostl. e . d t' 1 V'tou komuni-

' ředstavuJe os 1 s OZI
neho programu p h b 40 ti subroutin, nepočítaje
kační strukturu z ru adv -v't' DIGIGRAFU 3 5 G. GFS přípa e UZI1 .
subrutlllY , v V' , V této souvislsti je třeba
jako grafickeho zanzem. 'v .az ce FOR-
uvést, že programy jso~ formulvova~y zh~u~ 220 Kb
TRAN IV a jejich realIzace ~!z~duJe . r d _
vnitřní paměti středního pOCltaoce,neobsahuJe- 1 e
finiční soubor více jak 1000 bodu.

" , , h afických zařízení, zbývá
Co se tyce vys~upmc , g: k off line" kresbě na

dodat, že magnetI.ckou :pas ute'zv'p'oužít k vykresleníCORAGRAPHU Je mozno
, o fi k' m displeji IBM 2250. v 'ch planu na gra c e vo

Izocarovy l' uřadnicovém zapisovaCl( b 8) nebo na ma em so V' v IBM
COA~COMPv on line" součinnosti ~ pOClta~em ,

" v vV , k ba Je velmI cenna,370/135 Tato predbezna res b t '
. ' vv . z většího počtu kreseb vy ra Jen

neboť umoznuJ: V'V' k realizovat na CORA-
kresby nejdůl~~lt~JSl a ttYtEak ekonomickému výběruGRAPHU a pnhlednou a

zpra~ovávandÝc~kr~~:~a ilustruje použití popsanýc~
Dale uve ena u fi ké Tato ukázka ma

modelů pro, ploc~Yktopogr:n~ ~orfologie výsledné
zároveň ukazat'.Ja v ~e lmh v za'vislosti na použi-'k' Imacm p oc y
mozal ove aprox , , h 9 10 11 12 jsou uvedenytém modelu. Na obrazClc , , ,
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izočarové popisy aproximační plochy pro jeden a ten·
týž definiční soubor, získaný při vytváření výškopisu
základní mapy 1 : 5000. Je pochopitelné, že spoleěná
bázová trojúhelníková síť byla generována s ohledem
na dané topografické údaje. Obr. 9 představuje izo-
čarový popis aproximační plochy při užití lineárního
modelu, obr. 10 při použití semikvadratického modelu,
obr. II při užití kvadratického modelu a obr. 12 při
užití modelu kvazikvadratického. Na obr. 12 je též
vykreslena odpovídající bázová trojúhelníková sít.
Obr. 13 pak znázorňuje originální izočarový popil!
této terénní plochy, provedený zkušeným topografem.

Z výsledků jak grafických, tak analytických šetření,
provedených v [7], vyplynulo,že originálnímu řeěení
se nejvíce blíží aproximační plocha, vytvořená sami-
kvadratickým modelem. K těmto obrázkům je nutno
dodat, že obr. II reprezentuje užití první verze kva-

dratického modelu a že izočarový popis aproximační
plochy, získané užitím druhé verze kvadratiokého
modelu, tj. s využitím rovnic (14), (15), (16), (17), se
od popisu z obr. II téměř neliší. Dále je třeba i upo-
zornit na velmi dobrou shodu aproximačních ploch,
zkonstruovaných užitím modelu semikvadratického
a kvazikvadratického a to nejen co se týče jejich mor-
fologie, ale i co se týče spotřebovaného strojního času
při jejich numerickém řešení. S ohledem na tyto
skutečnosti, jakož i na příznivé zkušenosti z rutinního
provozu je možno kvazikvadratický model považovat
za nejvhodnější z uvedených variant.
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V práci uvedené "obecné plochy" sú interpolačnými
plochami dvojdimenzionálnych primárnych skalárnych
polí, ktoré však majú ešte aj svoje sekundárne (štruk.
turálne) polia. Z nich predložená koncepcia riešenia
zahrňuje v sebe iba primárne polia. Preto v tejto podobe
je riešenie a jeho využitie univerzálne len pre triedu
primárnych polí, ale nie pre triedu sekundárnych polí.

Pre normovaný vektor N°(N:, N~, N:) určený výra.
zom (1) je v singulárnych bodoch primránych polí
(vrcholové, depresné a sedlové body na ich interpolač-
ných plochách) potrebné normatívne predpísať N: =
= O, N~ = O, keďže v týchto bodoch je z'" = O, Zv = O,
z"""zvv- z~ ~ O a tedy aj grad z = O, čo však vztah (I)
nie vždy splňuje. Vzťah (I) dáva odchýlne hodnoty od
teoretických aj v bodoch na údoIniciach a chrbátniciach,
a to hlavne pre údoIia a chrbáty s nesymetrickým sklo·
bom svahov. VeTkosť tejto odchýlky závisí od miery
asymetrie sklonu svah ov chrbta alebo údolia v smere
spádnic a od sklonu údolnice (chrbátnice) v danom bode.

10 let automatizovaného vedení
pfsemného operátu evidence
nemovitostí v ČSR

V roce 1984 uplynulo 30 let od založení resortu geo-
dézie a kartografie a současně 10 let od zahájení pra-
videlné automatizované údržby (provádění změn)
písemného operátu evidence nemovitostí (dále jen
EN), s výjimkou listů vlastnictví.
Automatizace vedení písemného operátu EN byla

v OSR zahájena v roce 1972 převodem údajů o uživa-
telích a vlastnících a o parcelách na paměťová média
počítačů 2. generace. Od roku 1974 pravidelně aktuali-
zované údaje EN na paměťových médiích počítače tak
vytvořily registr evidence nemovitostí (REN).
V současné době je REN na území ČSR veden na

sedmi počítačích EC 1030 v krajích a je tvořen třemi
subregistry údajů o hlavních objektech EN: o územ-
ních jednotkách (subregistr A), o uživatelích a vlastní-
cích (subregistr B) a o parcelách (subregistr C). Po·
drobný obsah celého REN je v [1]. V roce 1984 bylo
zahájeno zakládání subregistru D - doplňkových
údajů o vlastnictví (viz [2]). Automatizované vedení
a využívání REN je na počítači EC 1030 zabezpečeno
třemi programovými subsystémy pro aktualizaci
údajů, pro tiskové výstupy a pro sumarizaci údajů,
které obsahují cca 90 programů. Pro přípravu změno·
vého souboru na minipočítači SM.4j20 byl sestaven
programový systém GEOREN.
Tento článek podává přehled desetiletého vývoje

aktualizace údajů REN z hlediska organizačního,
technického i ekonomického.

Ing. Zbyněk Souček,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický

2. vývoj registru evidence nemovitostí

V roce 1972 bylo zkušebně zahájeno ukládání všech
údajů o uživatelích a o parcelách a vybraných údajů
o vlastnících na paměťová média počítačů v krajských
závodech Podniku výpqčetní techniky, n. p. (PVT).
V jednotlivých krajích byly využity tyto počítače
2. generace: TESLA 200 (kraj Středočeský a hl m.
Praha, kraje Západočeský a Severomoravský),ZPA
600 (kraje Severočeský, Východočeský a Jihomorav-
ský) a MINSK 32 (kraj Jihočeský). Převod na počítač
byl plánován na pět let a ukončen byl ve 3. čtvrtletí
roku 1977. vývoj tvorby údajů REN podle počíťačů
je v tabulce 1.

Dokončením převodu uvedených údajů EN ze
všech katastrálních území (KÚ) v ČSR byl založen
REN, ale jeho údaje z jednotlivých krajů nebylo

Počet vět subregistrů B a C v tis.

Rok na počítači

I1 I
celkem

TE8LA ZPA MIN8K

1973 1230 1235 454 2919
1974 2619 2666 719 6004
1975 4066 3984 1022 9072
1976 5424 5989 1421 12834
1977 5943 6904 1468 14 315
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I
I Počet vět REN v tis.
!

Rok

I
Subregistr

II I
celkem

A B C

1978 19 3 191 11 392 14602
1979 19 3314 11 441 14774
1980 18 3495 11 483 14996
1981 18 3628 11544 15 190
1982 18 3777 11 590 15385
1983 18 3927 11 656 15 601

možné propojit, protože použité počítače nebyly vzá-
jemně kompatibilní. Probíhající inovace výpočetní
techniky v PVT umožnila údaje REN převést na jed-
notný typ počítače sovětské výroby EO 1030. Sou-
časně s přechodem na nový typ počítače byly údaje
REN Středo českého kraje a hl. m. Prahy předány
z PVT do resortního výpočetního střediska býv. n. p.
Geodetický ústav Praha, kde byl též instalován počí-
tač EO 1030. Tyto počítače jsou pro vedení REN
používány až do současné doby. Obsah REN byl v roce
1978 rozšířen o údaje o územních jednotkách a jeho
postupný rozvoj v dalších letech je uveden v tabulce 2.
Z tabulky patrné změny počtu vět jednotlivých sub-
registrů mají tyto příčiny:
- ke snížení počtu vět subregistru A došlo v důsledku

slučování obcí,
- vytváření nových vět B pro vlastníky, vyšetřené

zejména při komplexním zakládání evidence práv-
ních vztahů k nemovitostem,

- zakládání nových vět O pro zaměřené nové parcely
(např. novostavby) nebo pro díly parcel vytvořené
podle rozhodnutí o trvalém nebo dočasném odnětí
zemědělské půdy zemědělské výrobě.

REN je organizován po krajích v sedmi výpočetních
střediscích a jeho údaje jeho uloženy takto:
- údaje subregistru A pro celý kraj na magnetické~

disku v jediném souboru s přímým přístupem,
- údaje subregistrů B a C (a nově zakládaného sub-

registru D) na vícesouborových magnetických
páskách, kde jeden sekvenční soubor obsahuje
údaje vždy z jednoho KÚ a na jedné magnetické
pásce jsou zpravidla uloženy všechny soubory B
nebo O (D) z okresu.

Velikost krajských bází dat REN je patrná z ta-
bulky 3, která je sestavena podle údajů k 1. 12. 1983.

3. Organizace provádění změn

Základní podmínkou optimální funkce každého infor-
mačního systému je průběžná aktualizace jeho údajů.
Provádění změn v evidenci nemovitostí navazuje na
dlouholetou tradici, kdy všechny změny zjištěné
v rámci technické jednotky (KÚ) se v průběhu roku
zapisují do výkazu změn, podle něhož se změny pro·
vádí v písemném operátě.
Od začátku převodu údajů EN na paměťová média

počítačů byla připravena i jejich automatizovaná
aktualizace. První aktualizace na počítačích byla reali-
zována v první polovině roku 1974, kdy byly v údajích
EN do té doby uložených na magnetické pásky prove-
deny změny z výkazů změn za rok 1973.

V prvních letech organizace provádění změn údajů
EN na počítači odpovídala tradičnímu způsobu údržby
písemného operátu. K 31. prosinci běžného roku se
uzavřely zápisy do výkazů změn a do konce prvního
čtvrtletí následujícího roku se všechny změny prová-
děly do soubórů REN. Již od začátku se ukazoval
tento způsob jako velmi náročn)~ jak pro zajištění
přípravy poměrně značného množství dat v krátkém
časovém úseku tak i na jednorázovou potřebu strojo-
vého času. S růstem velikosti souborů REN (viz tab. 1)
se zvětšoval i objem dat pro aktualizaci, které bylo
nutno pořídit v kooperaci s PVT. Protože kapacity
pořizování dat v PVT zejména počátkem roku byly
omezené, byla postupně vstupní data pořizována vlast-
ními silami v podnicích Geodézie. Optimalizace pra-
covního procesu vyžadovala nastoupit druhou fázi
organizace aktualizace REN, kdy nedochází k uzavření
výkazu změn k jedinému datu ve všech KÚ okresu
a následné přípravě všech dat, ale údaje zapsané do
výkazů změn se zpracovávají průběžně, prakticky
během celého roku. Tato organizace umožnila rovno-
měrné vytížení prostředků pro pořizování dat a zkva-
litnila celý proces přípravy změn. Při přechodu REN
na počítač EO 1030 došlo k další změně vzhledem
k automatizaci sumarizačních prací. Bylo nutné
změny z běžného roku promítnout do souborů REN
nejpozději do konce listopadu. Změny, které jsou za-
psány po termínu poslední aktualizace, se provádějí
až v dalším. roce, ale jsou využity při sumarizaci
údajů EN k 1. lednu.
Racionalizace programů pro aktualizaci souborů

REN a tím nižší spotřeba strojového času umožnily
prozatím poslední stupeň organizace práce. Údaje
REN se aktualizují změnami v průběhu roku něko-
likrát, podle možností výpočetního střediska a množ-
ství změn. Tento způsob vyžaduje přizpůsobení orga-
nizace práce na okresních pracovištích, protože je
třeba zajistit nejen plynulý tok dat do výpočetního
střediska, ale i přehled o zpracování změn v jednotli-
vých katastrálních územích. Tabulka 4 podává pře.
hledo počtu aktualizačních chodů během roku 1983
v jednotlivých okresech podle krajů (okres je pracovní
jednotkou aktualizace - hl. město Praha je počítáno
jako 1 okres ve Středočeském kraji). Proti roku 1982
se průměrný počet aktualizací v okrese zvýšil z 2,8
na 3,3. Častější aktualizace umožňuje uchovávat na
paměťových médiích aktuálnější údaje a dříve opra·
vit případné chyby zjištěné při provádění změn, čímž

Počet vět v tis.

Kraj

i
Subregistr

II I I
celkem

A B C D

hl. m. Praha 0,2 115 232 - 347
Středočeský 2,9 677 1558 30 2268
Jihočeský 2,3 357 1 297 3 1659
Západočeský 2,4 313 1 150 4 1469
Severočeský 1,8 304 1 316 5 1627
Východočeský 3,1 602 1 859 8 2472
Jihomoravský 3,5 1038 2395 3 3440
Severomorav-
ský 1,7 521 1849 8 2380

ČSR I 17,9 3927 11 6561 61 I 15662
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Počet okresů s aktualizací
Kraj Prů-

13 x
1
4X !5X 1

přcs měr2x 5 x

Středočeský *) 13 - - I - -
I

2,0
Jihočeský 1 5 2 - - 3,1
Západočeský 10 - - - - 2,0
Severočeský - - 10 - - 4,0
Východočeský 2 8 1 - - 2,9
Jihomoravský - 8 5 1 - 3,5
Severomoravský 1- - 1 3 I 6 6,2

I I I
I 4 I

I

ČSR 26 21 19 6 I 3,3
I I

se zvyšuje kvalita podkladů pro sumarizaci údajů EN.
Proto je cílem aktualizace v reálném čase, tedy změnu
po zjištění a zapsání do výkazu změn co nejdříve pro·
vést v souborech REN.

4. Změny údajů EN a pořizování vstupních dat

Základní jednotkou pro vedení automatizované části
písemného operátu EN je jedna změna, kterou před-
stavuje řádek výkazu změn. V uplynulém období od
roku 1973 do roku 1983 bylo automatizovaně zpraco·
váno celkem 20,2 mil. změn, což znamená, že každý
objekt EN se měnil průměrně 1,3 X. Počet změn
v jednotlivých letech neustále narůstal a to nejen
absolutně, ale i v poměru k celkovému rozsahu báze
dat REN, jak je vidět z tabulky 5. V prvním řádku
tabulky je celkový počet změn z výkazů změn daného
roku a v druhém řádku je procento změn z celkového
počtu vět v REN (viz tab. 1 a 2).

Nejnáročnější etapou celého automatizovaného ve-
dení písemného operátu EN z hlediska potřeby lidské
práce je pořizování vstupních dat pro aktualizaci
souborů REN. Prošlo několika vývojovými etapami.
Z počátku byla veškerá data pro aktualizaci REN,
stejně jako při jeho zakládání, pořizována v kooperaci
v PVT. Použité médium bylo jednotné - devadesáti-
sloupcový děrný štítek. V následujícím období se
v podnicích Geodézie hledaly cesty, jak data pořídit
vlastními silami. Podle možností se přešlo buď na
děrování do pětistopé děrné pásky, nebo na přepis dat
na psacím stroji vybaveným typy písma OCR-A,
později OCR-B. V prvním případě děrná páska vzni-
kala převážně na dálnopisech umístěných v okresech,
tj. decentralizovaně (postupně použito v krajích
Jiho-, Středo-, Západo- a Východočeském). Přepis dat
písmem OCR-A byl jako první realizován v Severo-
moravském kraji centralizovaně pro všechny okresy
v kraji. V dalších krajích se též postupně přešlo buď
přímo z děrných štítků, nebo z děrné pásky na přepis
dat, ale bylo již použito písmo OCR-B a psací stroje
(převážně značky OPTIMA) byly umístěny do okresů.

Přepsaná data na prázdných listech papíru byla dále
zpracována na čtecím zařízení: písmo OCR-A na zaří-
zení CDC 950 ve Federálním statistickém úřadu, písmo
OCR-B na zařízení LASER OCR ONE v krajských
závodech PVT nebo SCAN DATA 2250 v n. p. Čoko-
ládovny Modřany, později též v n. p. Škoda PlzeĎ.
Ve Východočeském kraji bylo dočasně pořizování dat
zajištěno v kooperaci u n. p. Kara Trutnov záznamem
na magnetickou pásku.

Všechny uvedené způsoby pořizování dat potřebují,
aby po vyhotovení prvotního dokladu (výkazu změn)
další lidská síla vyhotovila médium dále již zpracova.
telné automatizovaně (děrný štítek, děrná páska, pře-
pis opticky čitelným písmem, záznam na magnetické
pásce). Byl proto hledán způsob, kde by tento lidský
faktor nebyl nutný. V roce 1977 byl navržen nový
typ výkazu změn, do něhož zapsané číselné údaje
změn bylo možno přímo zpracovat na optickém čte-
cím zařízení. Pouze změny alfabetických údajů, které
představují asi 15-20 % objemu všech pořizovaných
dat, je nutno pořizovat klasickými způsoby. Optické
snímání originálů výkazů změn se provádí na zaříze-
ních SCAN DATA 2250 (pro kraje Středočeský, Zá.
padočeský a jeden okres Jihomoravského kraje) a od
roku 1983 na IBM 3868 vn. p. Východočeské státní
lesy Hradec Králové.

V roce 1982 byl v n. p. Geodézie Opava instalován
první resortní minipočítač SM-4j20, jímž budou po-
stupně vybaveny všechny kraje. Velká část jeho
strojového času je využita k přípravě změnového
souboru pro aktualizaci REN. Pro pořizování dat na
tento minipočítač je možno použít všechny dříve UVe-
dené způsoby kromě děrných štítků a navíc je možné
data vkládat pomocí terminálu v dialogovém režimu
nebo na zařízení z řady CONSUL 271 ukládat na
pružný disk.

Vývoj použití všech popsaných způsobů pořizování
dat v průběhu deseti let je v procentech uveden v ta-
bulce 6. V tomto období bylo 17,8 mil. změn (tj. 88,2%)
zapsáno do základního typu výkazu změn, z něhož
je nutné data dále manuálně zpracovávat a 2,4 mil.
změn (11,8 %) do výkazů změn pro přímé optické
snímání ručního písma. V kooperaci bylo na média
uloženo 4,8 mil. změn (18,6 %), převážně v prvních
letech automatizace EN. Použití jednotlivých způsobů
pořizování dat nebylo ve všech krajích stejné a pře.
hled podává tabulka 7.

V dalších letech lze předpokládat, že pořizování dat
v EN se bude orientovat na využití terminálu mini-
počítače SM-4, záznam na pružné disky a zápis ručního
písma OCR.

5. Náklady na automatizaci písemného operátu EN

Založení a vedení registru evidence nemovitostí vy-
žaduje nemalé finanční prostředky. Proto od zahájení
automatizace částí písemného operátu EN byly nákla·

Počet změn I 1973 1974 I 1975 1976 I 1977 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983

Tis. vět

I
203 314

I
845 1283

1

1557 1701
I

2460 3030 2579
1

3091
I

3135
v% 7,0 6,9 9,3 10,0 10,9 11,3 16,6 20,2 17,0 20,1 20,1
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Zpúsob I 1973 I 1914, I 1975 1976 I 1977 I 1978 I 1979 1980 I 1981 I 1982 1983
I I

I
I IKooperace

1

100 IDěrné štítky

\

93 67 68 37 16 7 8
I

3 1 1
Magnetická páska - - - - I 7 5 5 1 - -

I

I

I I
I

Vlastní I

Děrná páska - 7 15 14 26 I 29

I
25 17 11 3 2

Přepis OCR-B - - 18 18 37 I 47 57 54 67 72 61
Ruční písmo OCR - - - - - 1 6 16 18 20 I 20
Terminál SM-4 - - - - - - I - - - 4

I
14

Pružné disky - - - - - - - - - - 2
I

,

Kraj ky M<tg'nctiéká\ Dě á á k I Přepis

I OCR ručni I SM-4 Pružný disk I Celkemp:iska rn p s a OCR-B
-

I
I~tČ -L P 412 - 597 606 1 663

I
- - 3278~ I

1576 597 2263JC 90 - - - -
ZČ 585 - 131 633 536 - - 1885
SČ 637 - 41 1555 - - - 2233
VČ 1019 425 469 1 110 118 I 37 - 3178
JM 544 - - 3775 64

I
- - 4383

SM 87 - - 2397 - 531 I 62 3077

ČSR I I I I

I
i I

I3374 425 2814 I 10673 2381 I 568 I 62 20297

I I I
I

I I l 0,3 I 100,0v% 16,4 2,1 13,9 I 52,7 11,8 2,8

(1 y sledovány a cílevědomě slllzovány. Podkladem
pro každoroční určení nákladů na vedení RENbyly
zprávy ze všech n. p. Geodézie v krajích. Celkové
náklady na automatizaci EN tvoří v 'posledních letech
tyto složky:

a) vlastní práce v podnicích Geodézie
- při pořizování vstupních dat - od roku 1975

(děrování do děrné pásky, přepis dat písmem
OCR-B, záznam na pružné disky, dialog na ter·
minále),

- při duplikaci mikrofiší. na vlastním zařízení
DD-2 - od roku 1977, .

- při konverzi a kontrole změn na vlastním mini-
počítači SM-4j20 - od roku 1982,

b) kooperace
- při pořizování vstupních dat (děrování děrných

štítků, záznam na magnetickou pásku, optické
snímání),

- při zpracování na počítači EC 1030 (konverze,
třídění a kontroly změnového soubóru, aktuali.
zace souborů REN změnovym souborem, vý-
stup písemného operátu EN a podkladů pro
sumarizaci údajů EN),

- při vyhotovení písemného operátu EN na mikro-
fiších - od roku 1977 (originály z magnetické
pásky na zařízení COM, duplikáty na zařízení
DD-2).

Měrnou jednotkou vedení evidence nemovitostí je
1 změna (změnový řádek výkazu změn). vývoj úpl-
ných nákladů na vedení REN od roku 1973 je v ta-
bulce 8. V tabulce jsou dále uvedeny náklady pře-
počtené na 1 změnu a na 1 větu uloženou v REN.
.Ačkoliv celkové náklady vabsolútní výši z počátku
sto~paly v závislosti na růstu rozsa,hu R~N (viz tab.
1), Iláklady na jednu.změnu i,na větu REN pravidelně
klesaly, nl1 cpž mělfvliv zejinénatyto faktory: .

a) stálá racionalizace programového systému REN,
b) snižování ztrátových časů počítače v důsledku opti-

malizace organizace celého automatizovaného zpra-
cování,

c) převod písemného operátou EN z papíru na mikro-
fiše postupně v letech 1977 až 1980,

d) snížení ceny strojové hodiny počítače v PVT od 1. 1.
1983.

Výrazné zvýšení nákladů v roce 1977 bylo způsobe-
no přechodem zpracování REN z počítačů 2. generace
na počítač EC 1030, kdy bylo nutné jednorázově ob-
novit celý písemný operát, a to převážně ještě tiskem
a bez využívání sdílení času. Rovněž nově vyhotovený
programový systém nebyl v prvém roce použití plně
optimalizován.

Kooperační náklady na provedení 1 změny jsou tvo-
řeny sedmi pracovními etapami, jež se na celkové
částce takto podílejí (údaje z roku 1981, 100% =
= 2;87 Kčs):

~ 5 % pořizování vstupních dat (data pořizována
převážně vlastními pracovníky),

- 22 % příprava změnového souboru (konverze, tří-
dění, kontroly),

- 25 % aktualizace souborů REN změnovým soubo-
rem,

-12 % tvorba magnetické pásky s údaji pro sumari-
zaci,

- 11 % tvorba magnetické pásky s písemným ope-
rátem EN,

- 17 % vyhotovení originálů a duplikátů mikrofiší
s písemným operátem EN,

8 % ostatní náklady nezbytné pro automatizo-
vané vedení EN (nájem magnetických pásek,
manipulace se soubory ap.).
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Náklady
1

1973 11974 1 1975 I 1976 1 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1982 I 1983

Na 1 změnu Kčs I- vlastní
1l~311O~6

- 0,28 0,52 0,50 0,47 0,39 0,40 0,45 0,48
- kooperace 8,45 6,71 7,53 5,42 2,77 2,70 2,87 2,55 1,95

Celkem Ill,13 \10,561 8,451 6,99 [ 8,051 5,92l 3,241 3,091 3,271 3,00 I 2,43
Na 1 větu REN I 0,78 I 0,73 I 0,79 I 0,70 1 0,90 i 0,69 I 0,66 I 0,62 I 0,56 I 0,59 I 0,49

I Celkem mil. Kčs I 2,261 4,361 7,14! 8,97112,54110,061 9,691 9,37 ( 8,43! 9,12 ( 7,38

Oelkemtedy 78 % kooperačních nákladů tvoří náklady
na práci počítače EC 1030.

Tabulka 8 obsahuje pouze náklady nutné na vedení
písemného operátu EN, nejsou v ní započítány nákla-
dy na účelové výstupy pro vlastní potřebu v podnicích
Geodézie (pracovní sestavy pro komplexní zakládání
EN, podklady pro místní šetření, okresní rejstřík uži-
"atelů a vlastníků aj.). Tyto výstupy se vyhotovují
od roku 1979 a náklady na ně dosáhly výše:

rok 1979 - 0,33 mil. Kčs
1980 - 2,41
1981-2,17
1982 - 1,21
1983 - 1,51.

Uplynulých 10 let automatizovaného vedení písemné-
ho operátu evidence nemovitostí plně prokázalo efek-
tivnost převodu údajů EN na paměťová média poČí.

tačú. Ph zvýšení vnitřní kvality a souladu jednotlivých
části operátu se výrazně snížila potř'cba lidské práce
na jeho vedení proti předchozímu ručnímu zpúsobu
provádění změn.
V roce 1972 nastoupený trend automatizace EN

bude pokračovat i v dalších letech, kdy postupně bude
automatizována i poslední část písemného operátu -
listy vlastnictví.

LITERATURA:

[1] KOTAL, lVI. - KUBA, B. - SOUČEK, Z.: Auto-
matizovaný systém evidence nemovitostí, Geode-
tický a kartografický obzor, 27 (69), 1981, č. 4, str.
79-110.

[2] SOUČEK, Z.: Automatizace vedení vlastnickJ'"ch
vztahů k nemovitostem, Geodetický a kartografický
obzor, 30 (72), 1984, č. 11, str. 27G-282.

Do redakce došlo: 2. 10. 1984

Lektoroval:
Ing. Bohumil Kuba,

ČÚGK

Dne 12. října 1984 uply-
nulo 100 let od narození
našeho nejvýznačnější-
ho geodeta. Autor člán-
ku pracoval pod jeho
vedením v triangulační
kanceláři v letech 1936
až 1945 a do konce jeho
života 3. září 1951 byl
s ním v úzkém osobním
a písemném styku. Proto
pokládá za svou povin-
nost nastínit obraz o je-

ho plodném životě a bohatém díle.
Jmenovaný byl silná individualita. Vystudoval reálku

v Praze a zeměměřictví na ČVUT v Praze, kde vyko-
nal státnízkoušku v r. 1905. Ihned nastoupil do státní

Prof. Ing. dr. Josef Bohm, Dr3c.,
Praha

geodetické služby. Postupně púsobil u katastrálního
měřického úřadu v Jičíně, v archívu map katastrálních
v Praze, u katastrálního měřického úřadu v Českém
Brodě a na Smíchově a v oddělení pro nové měření
v Praze. V r. 1916 byl povolán do rakousko-uherské
triangulační a kalkulační kanceláí'e ve Vídni, kde
pracoval do vzniku Československé republiky 28. 10.
1918. Nastoupil pak do ministerstva veřejných prací,
ale po brzkém přeřazení pozemkového katastru -
tehdy nejvýznamnější složky státní geodetické služ-
by - přešel ve vedoucí funkci do ministerstva financí
s hlavním úkolem napravit dezolátní stav v geode·
tických základech.
Ing. Křovák byl vybrán pro tuto odpovědnou funkci

pro své bohaté zkušenosti, široké znalosti a osvědče-
nou organizační schopnost. Prvním jeho činem bylo
založení samostatné triangulační kanceláře TK, jejíhož
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vedlllí se osobně ujal, a s elánem zahájil budování
nových geodetických základů.

Mladá republika zdědila starou a nepřesnou kata-
strální trigonometrickou síť (z r. 1821-64) s mnoha
ztracenými body. Vojenská trigonometrická síť (1862
až 1898) byla sice přesněji zaměřena, ale empiricky
vyrovnána. K tomu nekryla celé území a rovněž
bylo mnoho bodů ztracených. Výsledky triangulací
byly vedeny v 8 různých souřadnicových soustavách
při 5 různých kartografických zobrazeních s nepřes-
nými a i nemožnými vzájemnými převody.

Vyvstal takto dvojí úkol. Prvním bylo vybudovat
novou trigonometrickou síť, dostatečně přesnou
nejen pro mapování, ale i technické projekty, do které
by se převedly i výsledky starších měření. Odtud její
název "Jednotná trigonometrická síť katastrální"
(JTSK, "Křovákova síť"). Druhým úkolem bylo
vytvořit jediné a nejlépe vyhovující kartografické
zobrazení.

Budování geodetických základů bylo bohužel pro-
vázeno spěchem ([5J, § 22,6). Na velké části území chy-
běly podrobné katastrální mapy anebo byly zastaralé
při prudkém rozvoji měst a průmyslových středisek.
Přibyla pozemková reforma, scelování, doplnění do-
pravní sítě a jiné velké technické projekty. Hrozilo,
že nová přesná měření se budou muset začleňovat
do nepřesných starých triangulací a budou tím zne-
hodnocena. Pod tímto tlakem byl nucen Ing. Křovák
co nejrychleji vybudovat především základní JTSK
s 237 body (zatím bez jižního Slovenska) a to při
skromném vybavení přístroji a kádry. Nebylo např.
možné vykonat měření nových délkových základen
nebo astronomická pozorování ani provést spojení se
sítěmi okolních států.

Po důkladné analýze přesnosti vojenské triangulace
převzal Ing. Křovák naměřené osnovy směrů na jejích
64 bodech na území Čech a tehdejší Podkarpatské
Rusi. Bylo to v pásech posledního mezinárodního
stupňového měření (1862), provedeného s poměrně
vysokou přesností. V letech 1920-26 byla provedena
triangulace na Moravě a Slovensku. Při zvoleném
podmínkovém vyrovnání sítě v jednom celku bylo
třeba řešit 559 normálních rovnic - nesmírný to úkol
při tehdejším stavu výpočetní techniky. Ing. Křovák
jej vyřešil originálním způsobem ([3]).

Již během triangulace odvodil pro čs. území šikmé
kuželové (Křovákovo) zobrazení s minimálním zkres-
lením délek (±1O cm/km) s jedinou souřadnicovou
soustavou v jediném kvadrantu ([4J, § 3,12). Kromě
zobrazovacích tabulek sestavil i potřebné dvanácti-
místné tabulky goniometrických funkcí (světový
unikát). V archívu ČÚGK se nachází sádrová koule
se zakresleným čs. územím a několik papírových ku-
želů, použitých pro předběžbý výzkum zobrazení.
Do tohoto zobrazení byly převedeny naměřené směry.
Pro vyrovnání sítě odvodil originální metodu připo-
jování a spojování rovnic ([4J, § 12,3). Síť rozdělil
na malé celky ("figury") s několika centrálními body.
Uvedenou metodou se provedlo jejich rychlé separátní
vyrovnání a pak spojení v 70 větších bloků, vzájemně
se překrývajících. Sjednodující vyrovnání se pak
provedlo postupnou aproximací ve 92 kolech. Zvolený
postup umožnil současnou práci většího počtu počtářů.

Následovalo připojení sítě na jižním Slovensku, čímž
základní síť vzrostla na 268 bodů. Střední chyba
v měř. směru činila 0,66" z uzávěrů trojúhelníků
a 0,81" z vyrovnání sítě.

Transformační porovnání nové sítě s vojenskou
ukázalo u této až dvoumetrové polohové chyby.
Proto rozměr sítě, její umístění a orientace na Besse-
lově elipsoidu bylo určeno Helmertovou transformací
s použitím 42 bodů v Čechách, identických se stupňo-
vým měřením. Prakticky dala nové síti rozměr J ose-
fovská základna a polohu na elipsoidu astron. měření
na bodě Hermannskogel. Zde značná tížnicová odchyl-
ka způsobila stočení sítě asi o + 10" - nerozhodující
ovšem pro technické použití sítě.

V r. 1927 byly skončeny výpočty a Ing. Křovák
mohl předložit podrobnou technickou zprávu [1].
Následovalo hned právní zajištění JTSK v katastrál-
ním zákoně č. 177/1927 Sv., kde však zvolené zobrazení
bylo označeno jako "prozatímní". O definitivní uzáko-
něné, zobrazení se totiž vedl ještě 10 let boj na půdě
Národního komitétu geodetického a geofyzikálního
(NKGG).

Nakonec bylo v r. 1937 výnosem ministerstva fi-
nancí Křovákovo zobrazení uzákoněno jako defi-
nitivní. Zhodnocení stavu geodetických základů
v té době provedl Ing. Křovák ve [2].

Od r. 1927 se provádělo postupné zhušťování JTSK
podle potřeb praxe. Zhuštění příliš velkých trojúhel-
niků v Čechách vytvořilo JTSK 1. řádu s 361 body
a průměrnou délkou strany 25 km. Postupně se tvořila
síť II. až V. řádu (podrobná triangulace) s průměrnou
délkou 2 km. V r. 1957 byla v ČSSR triangulace
zhruba dokoučena s více než 47 000 body. Pro zhušťo-
vání sítě vybavil Ing. Křovák TK moderními teodolity
Wild T 3, nasazovanými i v podrobné triangulaci.
Výsledkem byla její vysoká relativní polohová přes-
nost (tj. vůči okolním nejbližším bodům) mX1/ = 1 cm,
s jakou se žádná jiná země v celostátní síti nemohla
pochlubit. Ing. Křovák bedlivě sledoval zhušťování
sítě a ochotně uděloval rady mladým triangulátorům.

V r. 1939 zřídil v TK nivelační oddělení a zakoupil
pro ně v té době nejpřesnější přístroje fy Zeiss.

Ing. Křovák byl si vědom nedostatků JTSK z hle-
diska vědeckého a mezinárodního. Jako další životní
úkol si předsevzal vybudování moderní základní
astronomicko-geodetické sítě (AGS) s nejvýše možnou
dosažitelnou přesností a se spojením s okolními
státy. Připravil ji i teoreticky diskusemi v NKGG,
který měl patronát. Navrhl novou (vrcholovou) me-
todu měření úhlů a studoval vliv refrakce pomocí
přístroje zv. variometr, který podle jeho projektu
konstruovala firma Frič. Z jeho popudu bylo posta veno
v Čechách několik zděných observačních věží s více
pilíři na okraji.

Práce v AGS započaly v r. 1931 ([5J, § 22,7). Do r.
1938 byly zaměřeny spojovací řetězce se sítí rumun-
skou a rakouskou, prováděla astronomická měření
a změřena základna u Jesenského. V těžké okupační
a válečné době (1939-45), s okupačním vrchním
vedením nově vytvořeného Zeměměřického úřadu
(ZÚ), byla AGS dobudována na území Čech a Moravy.
Obratným jednáním s vedením ZÚ a díky své vědecké
autoritě dosáhl Ing. Křovák, že síť byla budována
podle zásad NKGG a mohla tak sloužit čs. geodézii
po osvobození, ve které pevně věřil. K tomu také
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provedl samostatné vyrovnání české a moravské sítě ~
opět svou metodou ~ a zahrnul do nich i body v po-
hraničních oblastech Čech a Moravy a 11 okrajo-
vých bodů ležících na území Německa. Střední
chy ba měřeného směru činila zde 0,30/1 z uzávěrů
trojúhelníků a 0,35/1 z vyrovnání sítě.
česká a moravská síť musely být začleněny do na-

rychlo "slepené" a nepřesné tehdejší německé sítě
v Gauss-Krligerově zobrazení, čímž utrpěly několika-
metrové tvarové deformace. Zde opět prosadil Ing.
Křovák, že pokračující zhušťování trigonometrické
sítě bylo na dále prováděno v původní JTSK s pou-
hou transformací výsledných souřadnic do tehdejší
německé sítě.
Pro svůj vytrvalý postoj byl Ing. Křovák nakonec

předčasně penzionován v r. 1943. Zůstal jen ve funkci
poradce ZÚ. V té době mj. sestavil opět originální
tabulky pro Gauss-Krligerovo zobrazení (zavedené
již před válkou v SSSR).
Po osvobození Československa Ing. Křovák pracoval

dále, příležitostně jako expert ZÚ a VZÚ a to většinou
ve svém domku ve Škvorci u Prahy. Sestavil~ bez
nároku na odměnu ~ tabulky pro své šikmé kuželové
zobrazení Krasovského elipsoidu, odvodil originální
postup převodu JTSK na tento elipsoid se zachová-
ním původních rovinných souřadnic ([5], § 22.8.3).
Dále sestavoval lO-timístné tabulky goniometrických
funkcí v gradovém dělení s výhodnou interpolací.
V posledním svém dopise autorovi článku ze dne 15.8.

1950 sděluje svůj další pracovní program: rozšíření
tabulek Gauss-Krligerova zobrazení do šířky pásu
±6,5° umožňující jednotné zobrazení ČSSR v jediném
pásu, přímá transformace JTSK z Křovákova zobra-
zení do G. K. pásů, tabulky pro převody souřadnic
mezi G. K. pásy a posléze tabulky pro řešení geode-
tických úloh na Krasovského elipsoidu.

Ke splnění tohoto pracovního plánu však již ne~
došlo.
Ing. Křovák se netěšil pevnému zdraví. Pracovní

přepjetí mu přivodilo v r. 1932 vážnou nemoc, která
:znovu propukla v r. 1942 s nutnou operací. Zdravotní
potíže překonával usilovnou prací, uprostřed které jej
zasáhla smrt dne 3. 9. 1951 ve věku 67 let.
Ing. Křovák je vzorem činorodého vědeckého i vý-

konného pracovníka, který se ~ nezanedbávaje ro-
dinu - cele a obětavě věnoval práci. Je případem,
kdy dílo na velmi .dlouho přetrvá svého tvůrce.
Jeho zájem o vědecky schopné mladé pracovníky

byl příkladný. Rád s nimi diskutoval a ochotně jim
poradil. Byl skromný, nerad publikoval a informa-
ce veřejnosti o svém díle raději přenechával svým
spolupracovníkům. Při své poslední účasti na schůzi
NKGG nám při loučení řekl: "Jsem velmi rád, že vy-
růstá nová generace, která pochopila mou práci a bude
v ní pokračovat." V tom se nezapomenutelný Ing.
Křovák určitě nezmýlil.
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Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,

ředitel SGP ČÚGK

Problémy malých kartografických
pracovísk

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

V ČSSR okrem verkých, špecializovaných kartogra-
fických podnikov existuje značný počet malých karto-
grafických pracovísk (ďalej MKP), ktoré plnia účelové
poslanie pre tú-ktorú inštitúciu, pri ktorej sú zriadené.
SÚ to rozne útvary, oddelenia, laboratóriá ap., ale
často sa kartografická činnosť v roznych inštitúciách
zabezpečuje i bez toho, že by mala samostatnú orga-
nizačnú formu. V týchto MKP se kreslia mapy vermi
rozmanitej tematiky či už do podkladov z rezortu
geodézie a kartografie, alebo do podkladov - výsled-
kov vlastnej činnosti. Niekedysa v nich vyhotovujú
len mapové koncepty, ale nezriedka i plnohodnotné
zostaviterské a vydavaterské originály. Tieto svoje
výstupy potom realizujú do podoby mapových roz-
množenín buď pomocou vlastných zariadení, alebo si

ich nechávajú reprodukovať v kartografických padni.
koch na objednávku. Existuje značný počet takých
MKP v ktorých sa mapy vyhotovujú systematicky,
ale je dosť i takých inštitúcií, kde Samapové výstupy
vyhotovujú len príležitostne, sporadicky podra po-
treby. Doležité však je, že na týchto pracoviskách
vznlkajú často mapy, mapové prílohy, mapové diela,
ktoré sú vermi hodnotné čo do odborného obsahu,
významné čo do vedeckého, kultúrneho alebo hospo-
dárskeho dopadu, ale často znehodnotené nedokona-
lým, neadekvátnym ...kartografickým· spracovaním.
Je to verká škoda, pretože tieto mapy bývajú spravidla
podkladom pre rozhodovanie na roznych úrovniach,
reprezentuj ú výsledky obvykle mnohoročnej a finančne
nákladnej odbornej činnosti nielen v odborovom,
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odvetvovom, republikovom, celoštátnom, ale i v med·
zinárodnom kontexte.

Vyhotovovanie neadekvátnych kartografických vý.
IlItupovna MKP tkvie v podstate v dvoch príčinách:
- v organizačno·kádrovom zabezpečení,
- v materiálno-prístrojovom vybavení.
(Niekedy vznikajú i problémy z nedostatku priestorov,
finančných prostriedkov ap., ale tieto ponecháme
mimo komentára.)

Na základe skúseností z viacerých MKP možno
kouštatovať, že je síce dobré, keď organizáciu a ria-
denie v nich má na starosti kvalifikovaný kartograf,
a,lenemusí to byť vždy podmienkou. Postačí, ak je to
aj odborník iného zamerania, ktorý ma dostatočný
kartografický rozhrad a predovšetkým potrebné skú.
senosti. Takýto organizátor dokáže projekčne pripra-
vit, časovo a finančne naplánovať a vecne realizovať
eelý proces spracovania máp či už vo vlastných pod.
mienkach inštitúcie, alebo formou kooperácií. Spra.
vidla dokáže preorientovať napríklad technických
kresličovdo úrovne kartolitografov, alebo dokumen·
tačných fotograf ov do úrovne reprodukčných fotogra.
fov, ktorí dokážu spracovať kartografické originály
na náležitej obsahovo·technickej úrovni, vrátan& zna·
aiek, grafických rastrov, písma ap.
Zabezpečovanie potrebných pomocok a materiálu

pre MKP nenaráža na zásadné a neprekonatemé
problémy. Základné kresličské vybavenie na celkom
dobrej úrovni možno zaobstarať i v našom maloob-
"hode, napr. súpravy dimenzovaných pier a náhrad·
ných hrotov, nevyhnutný kresličský inventár, ako aj
oelkom dobrý sortiment odtlačkov písma, rastrov
&, značiek typu Propisot. Trochu obťažnejšia situácia

je len so zaobstarávaním vhodných pokresfovatefných
fólií. V niektorých MKP sa dokážu bez nich zaobisť,
ale treba podotknúť, že moderný kartografický pro·
ces sa bez nich zaobíde ťažko. Pri minime devízových
prostriedkov možno si zakúpiť kvalitné kresliace fólie
(např. Folarx H, Folagraph ap.), na ktoré sa dá kreslit
vodovými tušmi ako na papier alebo pauzovací papier.
Zariadenie na kontaktné kopírovanie, dokumentačný
alebo reprodukčný fotoaparát, ako aj potrebný filmo-
vý materiál je možné zakúpiť v tuzemsku, alebo v so-
cialistických krajinách (napr. v NDR). Zaobstaratelné
sú i presvetfovacie stoly a potrebné chemické pri-
pravky na fotomechanické kopírovanie. Problémo","
je menej vtedy, ak sa kartografická práce v MKP
končia vyhotovením reprodukovatefnej predlohy -
vydavatefského originálu mapy. Ako dokazujú sků·
senosti viacerých inštitúcií (vrátane nášho ústavu),
MKP je možné vybaviť nielen na vyhotovovanie kva·
litných kartografických originálov, ale aj potrebným
zariadením na vyhotovovanie tlačových podkladov,
nátlače, respektíve tlače malých nákladov, a to bez
požiadaviek na investície z kapitalistických štátov.
Záverom možno konštatovať, žeak na MKP existujů

niektoré problémy, ktoré sa odzrkadfujú na zníženej
kvalite spracúvaných máp, tak sú to v prevažnej
miere problémy individuálne a subjektívne. Niell
preto vážneho dovodu, aby na týchto pracoviská.ch
vznikali nedokonalé, po grafickej a reprodukčnej strán·
ke menejhodnotné mapy.

LektorovaJa:
Ing. Zdenka Roulovl,

GKP v Praze, n. p.

Z MEZINÁRODNíCH STYKŮ
ČSVTS

12. mezinárodní kartografická
konference ICA

Mezinárodní kartografická asociace (International Car.
tographic Association - ICA) uspořádala ve dnech
4.-13. srpna 1984 v Perthu, hlavním městě Západní
Austrálie, 12. mezinárodní kartografl,ckou konferenci.
Organizací akce byl pověřen Australský národní karto·
grafický komitét, reprezentovaný přípravným výborem
v čele s D. T. Pearcem. Akce se zúčastnilo 850 delegátů,
z toho pouze 10 z evropských socialistických zemí.

Na 13 plenárních zasedáních konference bylo předne-
seno celkem 81 referátů zahrnujících současné výsledky
a trendy světového vývoje v těchto tematických
okruzích:
- informační systémy o území,
- tematické mapy,
- databanky,
- výchova uživatelů map,
- kartografie jako nástroj řízení,
- mapování pobřeží,
- historie kartografie,

- vzdělávání a výchova kartografů,
- počítačová kartografie,
- počítačová grafika a treqdy vývoje,
- údržba a obnova topografických map,
- využití výsledků dálkového průzkumu Země,
- kartografie v rozvojových zemích.

Všechny přednesené referáty byly zveřejněny ve dvou-
svazkovém sborníku o 833 stranách (v angličtinEl
s francouzským resumé).

Současnou etapu kartografie a její hlavní trendy roz-
voje lze charakterizovat takto:
a) V oblasti automatizace dochází k dalšímu rozvoji

techniky i technologie. Postupně se digitalizují i mapy
středních měřítek; pozornost je zaměřena především
na měřítko 1 : 50 000, které je vhodné pro zpracování
odvětvových tematických map. Základní podmínkou
pro digitalizaci je vyřešení značkových klíčů a jejich
normalizace před zahájením prací: jedině tak m~
automatizace přinést potřebný efekt. Neméně důle·
žitou podmínkou je zavedení interaktivních systémů.
Pro grafické kontrolní výstupy se používají zařízení
s vyšší rychlostí kresby (např. Intergraph 7580 B)
s výstupem na otáčivý válec a možností kresby
pomocí kuličkových per. Pro konečné tiskové pod.
klady se používá negativní rytí do vrstvy na plastové
fólii na plochých koordinátografech. Vyvíjejí se
i stroje, u nichž výstupem je laserový paprsek, jímž
se vytváří kresba.
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Řada otázek souvisejících s automatizací výroby
map, zejména ve středních měřítkách, zůstává i na-
dále otevřená (hardwarové a softwarové vybavení,
výrobní náklady ve vazbě na úsporu času, převý-
chova, pracovníků na využívání nových systémů,
datove báze a banky dat apod.).

b) V řadě zemí se úspěšně rozvíjí vytváření infor.
mačních systémů o území, zejména městských
informačních systémů, propojených na katastr inže·
nýrských sítí a obsahujících řadusocioekonomických
údajů.

c) Novým prvkem, který vystupuje v souvislosti s auto·
matizací, je prosazování metod DPZ v tematickém
i topografickém mapování (včetně údržby topogra-
fických map). Nové aparatury umísťované na sateli.
tech typu Landsat nebo Skylab, umožňují získávat
snímky s takovou rozlišovací sChopností, že velikost
pixelu při digitálním vyhodnocení lze zvolit rovnou
coa 3 metrům; to umožní využít metody DPZ i pro
mapy v měřítku I : 50 000 (kamery firmy Opton,
Oberkochen); rovněž nové typy kamer firmy Zeiss,
Jena mají vysokou rozlišovací schopnost (coa 150 čarl
Imm) a umožňují praoovat s velikostí pixelu rovnou
oca 4 metry (podmínka je minimální velikost pixelu
li metrů při jednosnímkových metodáoh a 10 metrú
při stereovy hodnocení).

d) Pro tvorbu báze dat se stále častěji používá
skenerování podkladů; sledovače čar se použí.
vají pouze při interaktivní práci s počítačem, zejména
pro generalizaci. V řadě států (např. i v USA) se ne·
digitalizuje celý obsah topografických map, ale pouze
jeho část (např. dopravní sítě, obrysy sídel, vodní
toky, kontury porostů); pro tyto prvky jsou vyvinuty
programy, umožňující automatizovanou generalizaci.
Základní měřítko pro digitalizaci údajů je např.
v USA 1 : 24000, odvozují se mapy I : 100000 až
1 : 2 mil. Vytvářejí se p_ostupně i banky názvo-
I!lovných dat (USA, Svýcarsko), a to i u větších
soukromých firem (např. Kummerly & Frey). Banky
dat se využívají pro zpracování dopravních map,
zejména automap.

V řadě států se řeší teoreticky praktické problémy
I!pojené se skenerováním podkladových map, zejména
skenerování bodových značek. Pro skenerování se volí
pixel od 0,025 do 0,2 mm, dešifrování digitalizovaných
značek se provádí porovnáním jejich monitorovaného
obrazu s negativním obrazem značky (podobnost,
I!hodnost).

e) Podrobný program pro generalizaci prvků topo-
grafických map byl připraven ve spolupráci austral-
ských a kanadských odborníků a byl zaveden jako
systém Automap I v r. 1976 v australské topografické
službě. Generalizace zde probíhá ve dvou fázích.
Nejprve se generuje obraz prvků na obrazovku a in.
teraktivně vypustí prvky, které nemají být v ná·
sledném měřítku zobrazeny; poté se na čarách
(křivkách) vyhledají charakteristické body, provede
se nasílení a vyhlazení křivek (tvarová generalizace)
a výsledek zaznamená na paměťovém médiu. V roce
1982 byl vyvinut zdokonalený systém Automap 2,
který je v současné době zaváděn; připravuje se
další zlepšení systému (Automap 3) s tím, že tl:)nto
dokonalejší systém má být využíván po roce 1987.
Systémy jsou vzájemně kompatibilní, takže výsledky
z předchozích let lze jednoduše převést.

f) Novinkou v technologii sdělování a tvorby mapové.
ho obrazu je využívání videodisků. Mapový obraz
se na video disky nahrává nejčastěji laserovým pa-
prskem. Obraz se z videodisku přehrává pomocí
televizní techniky. Na rozdíl od mikrofilmu umožňuje
tento postup interaktivní zásahy do obrazu. Nevý-
hodou postupu je zatím jeho nákladovost, k výhodám
patří velká kapacita "paměti" videodisku. Postup
byl původně vyvinut pro vojenské účely (v roce
1982), v poslední době však nachází uplatnění i v ma·
pových archivech, v rozhodovacích procesech i ve
výuce. Nejpoužívanější jsou systémy Videotex (vy-
vinut v Japonsku) a Telidon.

g) Automatizace se prosazuje i u map malých
měřítek. Tak např. v australské geodetické službě
bylo digitalizováno 27 listů mapy 1 : 1 mil. (sídla,

vodní toky a silniční síť); pro pokrytí celého konti-
nentu chybí digitalizovat ještě 16 listů. Výsledek
digitalizace bude využíván pro obnovu mapy 1:
: 1000000, pro tvorbu silničních a leteckých map,
pro tematické mapování Austrálie (zejména mapy
využití půdy) a odvozování přehledných map až do
měřítka 1 : 5 mil.

Diskuse i některé referáty z oblasti automatizace
poukázaly na skutečnost, že i když automatizaci lze
efektivně uplatňovat pouze za určitých podmínek
(zjednodušení smluvených značek apod.), nesmí být
při jejím zavádění opomíjeny dohodnuté a časem
ověřené principy tvorby map. Automatizace musí být
v tomto smyslu chápána jako prostředek k usnadnění
a zrychlení práce kartografů se současným vytváře.
ním předpokladů pro vzájemné provázání různýoh
informací, získaných ostatními vědními disciplínami.

h) Při kartografické tvorbě se v posledním období začíná
výrazněji projevovat i "neeuklidovské pojetí
mapy" (mapa se zkreslenou geometrií obrazu).
První práce v tomto směru se datují od 50·tých let,
uplatnění tato metoda nacházela zejména u plánů
měst (zobrazení středu města ve větším měřítku -
např. pomocí parabolické projekce apod.). Metoda je
používána výhodně pro znázornění nerovnoměrně
rozložených jevů na mapách a kartogramech. Určitou
modifikací tohoto "neeuklidovského pojetí mapy"
je i schematizování hranic areálů u karto gramů
(např. nahrazení hranic okresů lomenými čarami
probíhajícími po čarách čtvercové sítě); tím dochám
k jakémusi vytváření "pixelů" zahrnujících stejné
hodnoty jevů. Metoda se výhodně používá zejména
u demografických map zpracovaných počítačovou
metodou.

i) V oblasti zpracování a vydávání map se nevy·
skytly podstatnější novinky. Ve vývoji jsou fotoplány
pořízené z rektifikovaných snímků z DPZ. Hlavní
pozornost je věnována nové atlasové tvorbě, přede.
vším velkým a středním atlasům; v atlasech se stále
častěji objevují družicové snímky a barevné syntézy,
zpracovávány jsou i samostatné atlasy, sestávající
pouze z družicových snímků. V některých zemích
(USA, Anglie, Francie, Švédsko) se přechází od atlasů
ke geografickému encyklopediím, kde mapová část
tvoří pouze 20-25 % obsahu a zbytek je vyplněn
texty, tabulkami, barevnými fotografiemi a produkty
DPZ .. Řada zemí přechází při tvorbě automap
a autoatlasů na automatizované zpracování (Austrá.
lie, USA, Švýcarsko apod.). V poslední době se na
výstavách objevují častěji reliéfní (plastické) mapy
vyhotovené vakuovým tvarováním. Velká pozornost
je věnována vývoji a výrobě tyflomap, zejména
v Austrálii a v USA. Převládají mapy vakuově tva·
rované; k mapám tištěným bobtnajícími barvami
jsou ze strany uživatelů připomínky, neboť reliéf je
velmi nízký a vyžaduje dokonalou citlivost prstů
při čtení.

j) V oblasti kartografických technik nedochází
k podstatnějším změnám. Převládá negativní rytí
do vrstev na plastové fólii (továrně připravovaných),
v převážné většině zemí se používá rycí prstenec
firmy Haag-Streit. Byly vyvinuty nové lícovací dě·
rovače (Klimsch-Perforex KT3, děrovač firmy Rost,
Wien), které jsou vhodné pro kartografickou výrobu.

Firma Hausleiter uvedla na trh nový průběžný
ovrstvovač, který je vhodný pro ovrstvování plasto-
vých fólií rycími nebo kopírovacími vrstvami. Dodá·
vá se na trh v šířce 70 a 127 cm.

k) Řada zemí (mezi nimi i ČSSR) přechází na tisk map
a atlasů ve čtyřech barvách. K tomuto účelu se
upravují i značkové klíče, kde u map jsou čárové
prvky a popis pouze v černé barvě. Ve Finsku byl
vyvinut postup, používající pro zhotovení úplné
barevné předlohy systém Chromaline; předloha je
potom skenerována na přístroji Sci-Tex, který byl
původně vyvinut pro potřeby textilního průmyslu,
ale je dobře využitelný i pro polygrafické práce (jde
o velkoformátové skenerovací bubnové zařízení).

1) V řadě zemí, zejména západoevropských, se přechází
z pozitivního na negativní maskování; umožňují
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to nové typy fotografických materiálů a zavedení
lícovacího sy~tému. Tento postup by bylo vhodné
uplatnit i v CSSR vzhledem k potížím s náhradou
kopírovací vrstvy Grafolit T. V některých zemích se
používají pro vyhotovování masek průhledné sloupá-
vací vrstvy firmy Hausleiter (světlemodré), které
umožňují dobrou viditelnost předlohy, případně je
možno je použít i pro montáže; před kopírováním se
maska červeně zabarví.
Uvedené trendy byly dokumentovány v referátech

i výstavě kartografických děl z období posledních
3-4 let.
Velmi zajímavé byly i panelové přednášky (postery),

kde bylo předneseno celkem 20 příspěvků. Systém byl
zvolen tak, že ve dvou sálech byly umístěny celkem
čtyři panely, u nichž probíhal současně program, za-
hrnující stručné vysvětlení problému a diskuzi (vše
v rozpětí cca 20-25 minut); poté se panely a předná-
šející vystřídali, takže celý rozsah programu se podařilo
zvládnout během necelých 3 hodin.
V rámci konference bylo uspořádáno celkem 5 výstav,

a to
-mezinárodní výstava map a atlasů,
- národní australská výstava map a atlasů,
- výstava historických map,
- mezinárodní technická výstava a
-'--výstava uměleckých prací kartografů.
Mezinárodní výstavy map a atlasů se zúčas~tnilo

25 členských zemí ICA (Belgie, Brazílie, Kanada, CLR,
Dánskq, Finsko, NSR, Francie, Hongkong, MLR,
Indie,' Irán, Izrael, Itálie, J aponsko,~Holandsko.· Nový
Zéland, Norsko, PLR, Švédsko, Svýcarsko, Velká
Británie, USA, SSSR a ČSSR).
Výstava byla členěna na národní stánky členských

zemí, v nichž byly na panelech vystaveny mapy, a na
výf2-tavuatlasů, které byly volně položeny na stolech.
Rada zemí vystavovala topografické mapy středních

měřítek, tematické mapy různých typů, ortofotomapy
a fotomozaiky z družicových snímků. V oblasti atlasové
tvorby byla nejobsáhlejší expozice Kanady (12 atlasů),
NSR (17 atlasů), MLR (11 atlasů), Itálie (13 atlasů),
Japonska (14 atlasů), Velké Británie (26 atlasů) a SSSR
(25 atlasů). Národní atlasy (popř. ukázky z nich) vy·
stavovala Indie (svazek I a 8, vyd. 1983), Izrael (3. vy·
dání, připraveno pro rok 1985), Japonsko (vyd. 1977)
a Norsko (vyd. 1983).
Celkem obsahovala výstava 721 katalogizovaných

exponátů.
Australská národní výstava map a atlasů

byla členěna na osm částí:
- Australian Capital Territory, zahrnující 98 exponátů,

sestávajících z map a atlasů kontinentu v měřítkách
I : 5000 až I: 10 mil. a z výstupů družicových
snímků Landsat, přijatých australskou družicovou
stanicí. V této části byla vystavena i řada tematic-
kých map (letecké a navigační mapy, geologické
mapy, turistické a orientační mapy a mapy přírod.
ních rezervací a národních parků).

- New South Wales, zahrnující 91 exponátů, sestá·
vajících převážně z map velkých a středních měřítek
(topografické mapy I: 25:000 až 1: 250 000, po-
drobné geologické mapy, mapy přírodních zdrojů,
silniční mapy 1 : 100000 i některé mapy speciální -
např. seismické mapy, mapy Bougerových gravitač.
ních odchylek a další).

- Northern Territory, zahrnující 60 exponátů, zejména
tematických map různých měřítek, fotoplánů a foto-
mozaik z družicových snímků Landsat.

- Quensland, zahrnující 41 exponátů, převážně geo-
logických map I: 250 000, ortofotomap velkých
měřítek (1 : 5 000 až 1: 1000), turistických map,
map vegetace I: 500 000 - 1 mil., map využití
půdy a lesnických map. V této části expozice byly
umístěny i školní atlasy (Jacaranda Atlas Program-
mel pro základní a střední školy a příručky, vydá.
vané pro učitele (návody pro použití školních atlasů)
a dále atlasy vydané 'pro zahraničí (atlas pro Malaj.
sko, východní Afriku, Ghanu, Nový Zéland, Guineu).

- South Australia, zahrnující 14 exponátů, zejména
map pro slepé a slabozraké, ukázky topografických

map, geologických map 1: 50000, vodohospodář.
ských map I : 150000 až I : 300 000.

- Tasmania, zahrnující 31 exponátů, zejména důlních
a geologických map I: 63 360, map lesnických
I : 25 000, map vegetace 1 : 500 000, map vodních
zdrojů a turistických map.

- Victoria, zahrnující 7 exponátů (mapy urbanistické,
výsledky sčítání obyvatelstva, regionální atlas Vic-
torie).

- Western Australia, zahrnující 75 exponátů, zpraco-
vaných různými organizacemi (topografické mapy,
fotomozaiky, katastrální mapy, ortofotomapy vel-
kých měřítek, hydrografické a plavební mapy, mapy
vegetační, socio-ekonomické, různé druhy student-
ských kartografických prací), výsledky experimentál-
ních prací (např. počítačově generovaný popis map,
barevné soukopie, mapa energetických zdrojů apod.)
a katastrální a vodohospodářské mapy, silniční ma-
py, mapy projektů silniční sítě, lesnické mapy,
mapy poškození lesních porostů apod.
Výstava historických map - Terra Australis

Per cep ta obsahovala vývoj map, zobrazujících území
Austrálie. Výstava obsahovala 136 exponátů, zahrnují-
~ích ,období 1542 až 1900 a byla rozdělena do čtyř
useku:
- mapy z období 1542 až 1760, vyznačující představy

o uspořádání jižní polokoule, svědčící o cestách
evropských mořeplavců, zkoumajících dálný jihový--
chod (31 map);

- mapy, znázorňující objevy po roce 1620 a v dalších
160 letech, které umožnily tvůrcům map zlepšit
umístění, velikost a tvar kontinentu (32 map);

- mapování kontinentu a jeho pobřeží z období 1720
až 1880, kdy docházelo k postupnému budování
přístavů a prvních osad novými osídlenci (26 map);

- mapy po roce 1800, kdy dochází k postupnému pro·
nikání kolonizátorů do. nitra kontinentu (47 map).
Mezinárodní technické výstavy se zúčastnilo

35 firem. Výstava byla věnována převážně automati·
začním prostředkům a interaktivní grafice. Vystaveny
byly v malém rozsahu i geodetické a fotogrammetrické
přístroje a reprografická zařízení, prostředky pro digi.
talizaci mapového obrazu (popř. skenerovací zařízení),
minipočítače, automatické koordinátografy a prostřed.
ky interaktivní grafiky.
Výstava uměleckých prací kartografů byla

uspořádána v rámci konference poprvé a zúčastnilo se jí
21 vystavovatelů. Vystaveny byly obrazy, grafika,
ruční práce, plastiky a umělecká fotografie. Převážná
část vystavovalů byla z Austrálie (18). Jeden z vysta-
vovatelů předvedl i část své sbírky známek s karto-
grafickými motivy. Některé z exponátů bylo možno
z výstavy i zakoupit a ve výstavním katalogu k nim
byly uvedeny ceny.
Československá aktivita na konferenci byla doku-

mentována národní zprávou, třemi referáty publikova.
nými ve sborníku konference (Hájek, Kondáš, Mitášo·
vá: Tvorba mapy Evropy I : 3 mil. s využitím počítačo.
vé grafiky; Horová: Kartografické modely prvků život-
ního prostředí pro řízení a plánování čs. ekonomiky;
Mikšovský: Možnosti využití multiprojektového pláno.
vání při řízení výroby v kartografickém~ podniku)
a výstavou, která obsahovala 28 exponátů. Cs. delegát
řídil společně s dr. Aržanovem (SSSR), vicepresidentem
ICA, 6. zasedání konference, přednesl vyžádaný referát
a aktivně se zúčastnil diskuse v plénu i v panelových
přednáškách (posterech).

12. mezinárodní kartografická konference ICA při-
nesla řadu nových poznatků a informací o stavu rozvoje
kartografie v členských zemích ICA, jejichž využití
může významnou měrou přispět k dalšímu rozvoji čs.
kartografie jak v oblasti výzkumu a vývoje, taki v edič'
ní činnosti a v kartografické výrobě. Dovezené ma·
teriály jsou uloženy ve VÚGTK Zdiby (referáty),
v útvaru technického rozvoje (firemní prospekty) a Kar·
tografické informační služby GKP Praha (mapy) a v ar·
chivu Čs. národního kartografického komitétu (národní
zprávy členských zemí ICA).

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
náměstek ředitele GKP v Pmze, n. p.
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Sympózium" Fotogrammetrie a dálkový
průzkum v inženýrských otázkách"

Polská fotogrammetrická společnost uspořádala 10. až
12. září 1984 v Krakově 6. všepolské sympozium
na téma "Fotogrammetrie a dálkový průzkum v inže·
nýrských otázkách" . Na sympoziu bylo předneseno
35 referátů, z nichž 29 je zahrnuto ve sborníku. Referáty
byly rozděleny do šesti tematických oblastí: 1. výzkum
a aplikace, 2. fotogrammetrie v blízkém prostoru,
3. aplikace v hornictví, 4. termovize v inž. otázkách,
5. dálkový průzkum a interpretace v inženýrské praxi,
6. záznam a měření fotogrammetrických snímků. Pro-
jednávaná problematika byla velmi široká, ze zajíma.
vějších referátú stojí za pozornost následující:
Z první tematické oblasti J. Bernasik z AGH Krakov

v referátu "Fotogrammetrické určení deformací na zá-
kladě diferencí na snímcích" ukázal metodu, která do·
voluje rychlé určení deformací a odchylek od standardu.
L. Kolondra z OPGK Katovice zaujal dvěma referáty:
"Zkouška komplexního zpracování výsledků fotogram-
metrického měření pro určení poměru sil v upevňovacích
lanech anténního stožáru." Pro 300 m vysoký stožár
používá jednosnímkovou fotogrammetrii. Ve druhém
příspěvku se zabýyal sledováním pohybu povrchu
ledovce Hansa na Spicberkách. Otázkou ".Jak zvýšit
přesnost měření dynamických rozsáhlých objektl'l" se
zabýval A. Majde.. K sledování dynamických změn
objektu používá kameru s několika teleobjektivy, je-
jichž obrazy pomocí hranolů zachycuje na jeden snímek.
Pro vnitrozemské účastníky byl působivý referát
B. Szczechowského "Fotogrammetrické měření povrchu
moře". St. Mularz vystoupil s referátem "Termovizní
zkoumání svahů uhelného povrchového dolu". Další
referáty 1. sekce se týkaly určování tvaru zásobníků
plynu, 'určení deformací kanalizačních rour z umělých
hmot velkého prúměru, proměřování radarových antén,
určení prostorové polohy přívodních potrubí lodního
motoru a další.
Ve druhé sekci mě zaujaly referáty kolektivů: A. Buja-
kiewicz, Z. Kurczyňski, A. Majde, R. Preuss, Z. Przadka
"Fotogrammetrické měření střešních nosníků průmys-
lových hal" a K. Borkowy, K. Juzwa, A. Majde, A.
Szczeziňski "Fotogrammetrické měření tvaru skořepin
na příkladech několika sportovních hal". Ve třetí sekci
byly referáty zaměřeny na digitální modely terénu.
W. Mierzwa a A. Wróbel se zabývali fotogrammetrickým
určením vytěženého materiálu v povrchových lomech
na základě digitálního modelu. Referát R. Kadaje
a G. Rychlewského tématicky do třetí Sekce příliš neza-
padal, o to však je vyšší jeho teoretický přínos. Referát
"Vyrovnání blokové terrotriangulace s odlehlými měře-
ními" se zabývá eliminací vlivu odlehlých měření
v procesu vyrovnánt přiřazením menší váhy. měření
odlehlým měřením. Ctvrtá sekce obsahovala referáty
zabývající se termovizní technikou. G. Rudowski
a A. Sas se zabývali použitím termální techniky pro urče·
ní ohnisk požárů v úzkých důlních dílech a na haldách
hornických odpadů. Pro tyto aplikace byl použit tel'-
movizní skaner AGA THP-1. J. Gocal a A. Wróbel se
zabývali fotogrammetrickým a termovizním zkoumá·
ním továrních komínů. Další referáty z oblasti termovize
se zabývaly únikem tepla z budova využitím termovize
v urbanismu. V páté sekci vystoupil B. Ney .s příspěv-
kem "Místo a podmínky rozvoje teledetekce v blízkém
prostoru v inženýrské geodézii. V šesté sekci zaujal
referát na aktuální téma "Letecké snímky v Polsku".
Odborná úroveň akce byla vysoká, přínosem byla

velmi otevřená diskuse, která se konala vždy po před-
nesení několika referátů. Všechny referáty byli před
zařazením do sborníku recenzovány. Sborník je v jazyce
polském a resumé v jazyce anglickém.

Ze zahraničních účastníků vystoupili s referáty
Ing. Petráš, OSc.na téma "Sledování sesuvů a sypaných
hrází fotogrammetrickými metodami", a Ing. Hanzl
"Fotogrammetrické zpracování snímků pořízených ne·
měřickou kamerou s rádiem řízeného modelu".
Zájemci o sborník si mohou vyŽádat zapůjčení sbor.

níku u autora článku.
Ing. Vlastimil Hanzl,

katedra géodézie FAST VUT v Emě

ČSN 736100. NázvoslovÍ silničních komunikací

(048 )801.316.4 (083.74) :625.7

S účinností od 1. září 1984 byla vydána novelizovaná čs.
státní norma, která obsahuje téměř 400 základních čes-
kých a slovenských názvů a od nich odvozených názvů
v oboru silnic, dálnic, místních a účelových komunikací
a jejich česl,é definice. Názvy stanovené touto normou
se mají používat v souvisících právních a technických
normách a předpisech, v projektové dokumentaci, v od-
borných publikacích, v působnosti hromadných sdělovacích
prostředků, v překladatelské činnosti, v hospodářském
styku apod. V potřebné míře zahrnuje norma také termí-
ny dopravní sféry územního piánování.

Obsah normy je rozdělen do 13 částí: I. Druhy silničních
komunikací, II. Dopravně územní plánování, III. Doprav-
ní průzkum, IV. Dopravní inženýrství, V. Projektování
silničních komunikací, VI. Uspořádání silniční komuni-
kace, VII. Křížení a křižovatky, VIII. Zemní těleso, IX.
Vozovka, X. Silniční objekty, XI. Odvodňovací zařízení,
XII. Vybavení silniční komunikace a XIII. Údržba silnič-
ních komunikací.

Oproti předchozímu vydání z roku 1965 byla z nOrmy
vypuštěna některá hesla, která v průběhu doby zasta-
rala a přestalo se jich užívat. Naproti tomu byla wxma
podstatně rozšířena o názvy z oblasti dopravně územního
plánování, technologie silničního stavitelství a údržby
silničních komunikací. Toto rozšíření se promítlo v kon-
cepční členění hesel do jednotlivých kapitol názvoslovné
normy. Upraven byl rovněž logický sled a návaznost hesel
v jednotlivých kapitolách, přičemž bylo zvláště přihléd-
nuto k nejnovějšímu systému členění kapitol Jednotného
silničního názvosloví OSŽU a technického slovníku AIPCR.
Zpracovatelem obsáhlé 9Zstránkové normy je Ústav

silničního hospodářství v Praze.
Ing. dr. Bohumil Tesai'ík, Kaznějou

V přípravě pro pří~tí GaKO jsou:

KOUBEK, F.: Význam spolupráce se sovětskou geo-
detickou službou

KABELÁČ, J.: Užití integrace v metodě nejmenších
čtverců

BITERER, L.: Urcenie priestorovej plochy hornino-
vých diskontinuít numerickou analógovou loto-
grametriou

ŠANDA, V.: Metrologie, její náplň a význam
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100 let od narození profesora
PhDr. Jindřicha Svobody

Letos v červenci tomu bylo
100 let, co se narodil PhDr.
Jindřich Svoboda, profesor
astronomie a matematiky na
Českém vysokém učení tech-
nickém (ČVUT) v Praze. Jeho
celoživotní práce, tvůrčí
elán, vědecká erudice a
osobní příkladnost jsou jistě
důvodem věnovat tomuto vý-
ročí vzpomínku formou ně-
k olika málo řádkll našeho
časopisu. Činíme též proto,
že prof. Svoboda se zasloužil

o zvýšení pedagogické úrovně zeměměřického studia
i o zvýšení úrovně vědecké a odborné v oblasti geodézie.
Profesor PhDr. Jindřich Svoboda se narodil 13. červen-

ce 1884 ve Volyni. Gymnázium v Písku navštěvoval v le-
tech 1895-1903, filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v letech 1903 až 1907 a již v r. 1908 se stává doktorem
filozofie. V r. 1910 je asistentem Prof. Dr. Nušla na Čes-
ké vysoké škole technické. Vynikající osobnost prof. Nuš-
la jistě zásadně zapůsobila na další odborný vývoj prof.
J. Svobody. V r. 1919 je jmenován soukromým docentem
pro obor asronomie na ČVUT a současně je pověřen
suplováním přednášek z vyšší matematiky a geometrické
optiky na ČVUT. V 1'. 1920 je jmenován mimořádným,
v r. 1923 řádným profesorem astronomie a matematiky,
a tak se stává prvním profesorem astronomie na půdě
ČVUT v Praze. V této době také působí na Vysoké škole
zemědělské a lesního inženýrství, na Vysoké škole che-
mickotechnologického inženýrství a na Vysoké škole ob-
chodní. Potřikrát je děkanem Vysoké školy speciálních
nauk při ČVUT a ve školním roce 1935/36 se stává rekto-
rem. Jeho instalační přednášku "Význam atronomie pro
poznání prostoru, času a hmoty" lze vysoko hodnotit
i z hlediska naší současnosti.
V době druhé světové války byl - jako celá řada na-

šich nejvýznamnějších osobností - vězněn a poté léčen
v nemocnici na Františku. Zemřel v pondělí dne 12. květ-
na 1941 o půl druhé odpoledne.
Těžiště vědecké práce prafesora J. Svobody bezesporu

tkví v oboru teoretické astronomie. Jsou to studie týkají-
cí se především komet, meteorických rojů a vztahů mezi
nimi. V tomto smyslu je pOkládán za zakladatele meteo-
rické školy u nás.
V oblasti geodetické astronomie je prof. J. Svoboda

autorem několika originálních přístrojů, které po teore-
tické stránce snesou i v současné době srovnání s nej-
přesnějšími přístroji toho druhu. Předností je, že přístroje
byly realizovány a prakticky ověřeny měřením. Je to
zrcadlový přístroj pro určování zeměpisné šířky metodou
Horrebowou-Talcottovou bez užití tradičních Horrebo-
wých libel, zrcadlový astroláb pro současné určení země-
pisné šířky a délky metodou stejných výšek a zdokonale-
ní de la Baumeova-Pluvinelova almukantaru. Z dalších
přístrojó a zlepšení v geodetické astronomii jmenujme
orignální termostat k astronomickým hodinám, tabulko-
vou metodu k vypočtení času rytmických signáló atd.
Rovněž v oboru matematiky napsal něko,ik odborných

článků a při sestavování Technického naučného slovníku
byl redaktorem astfJnomické části, ve které napsal vět-
š:nu hesel.
Z přednášek na vysokých školách vznikly knihy Sfé-

rická astronomie, Geometrická optika a další. Odborné
a vědecké články publikoval nejen v jazyce českém, ale
i cizojazyčně. O svých pracích rovněž referoval na půdě
našich vědeckých organizací, jakož i na mnoha zahra-
ničních konferencích.
Kromě rozsáhlé činnosti padegogické a hluboce fun-

dované činnosti vědecké byl úspěšný i jako organizátor.
Tak např. vybudoval v dvacátých letech nový ústav Astro-

nomie sférické a základů vyšší matematiky včetně Astro-
nomické observatoře, kde se stal přednostou. Obojí splňo-
valo požadavky pedagogické i vědecké a slouží až do
současnosti.
Bohatá a různorodá aktivita profesora J. Svobody se

rovněž odrazila v četných funkcích a členstvích u nás
i v zahraničí. Kromě výše uvedených povinností byl dále
členem zkušebních komisí: pro státní zkoušky v oboru
zeměměřičství, pro II. státní zkoušku zeměměřičského
inženýrství, pro kandidáty učitelství na vyšších odbor-
ných školách aj. Byl členem Československé národní rady
badatelské, Mezinárodní astronomické unie, České astro-
nomické společnosti, německé Astronomische Gesell-
schaft atd. Působil též v mnoha institucích studentů, mezi
nimiž byl vážen pro jasný a názorný výklad. Zasadil se
o rozšíření zeměměřiéského studia z 6 semestrli na 8
semestrli.
Stručně uvedený výčet jeho celoživotní činnosti na poli

vědeckém, pedagogickém a společenském nás přesvěd-
čuje o enormní píli, vynikajících schopnostech odborných
a společenské vážnosti profesora PhDr. J. Svobody. Ti,
kdož jej znali, vzpomínají na něj navíc jako na vzácného
člověka, přítele vždy lidsky čistého, naplněného tvořiVOU
praci i radostí z této práce.

Poslední rozloučení
s Ing. Vratislavem Chudobou
92. Chudoba: 528

Všichni, kdo znali s. ing. Vra-
tislava Chudobu, s bolestí
v srdci přijali zprávu o jeho
smrti. Zemřel náhle dne 24.
srpna 1984 ve věku 70 let.
K poslednímu rozloučení

dne 3. září 1984 přišli do no-
vé obřadní síně v Praze-O!-
šanech, kromě členů rodiny,
spolupracovníci z Geodetic-
kého a kartografického pod-
niku (GKP] Praha, n. p., Čes-
kého úřadu geodetického a
kartografického, Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartografického a Geodézie Praha, n. p.,
dále spoluobčané, zástupci stranické a odborové orga-
nizace GKP a ČVUTv Praze.
Rozloučili jsme se se šlechetným, iniciativním, piln~m

a čestným pracovníkem, členem a funkcionářem KSC.
Soudruh ing. Chudoba s narodil dne 2. dubna 1914

v Pardubicích. Po ukončení obecné a měšťanské školy
v Bohdanči absolvoval Státní reálku v Pardubicích a
v letech 1933-1938 Vysokou školu speciálních nauk -
zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze.
Zaměstnání se mu podařilo obstarat až v říjnu 1939

u nivelačních prací. V době okupace byl nasazen na nu-
cené práce.
V r. 1947 se podílel na osidlovacích pracích a hospo-

dářsko-technických úpravách pozemků. Od r. 1948 až
do r. 1983 pracoval na úseku budování gravimetrických
základů. Zasloužil se o dosažení vysoké úrovně a kva-
lity gravimetrických prací v ČSSR a o jejich rozv?j ,,-e
spolupráci se socialistickýmí státy. Jeho pracovm vy-
sledky, nevšední iniciativa a politická práce b.yly.po zá-
sluze oceněny resortním vyznamenáním "Ne]lepsl pra-
covník resortu" (1972] a "Zasloužilý pracovník" (1974).
Jeho náhlý odchod zaznamenáváme s velikým zármu~-

kem protože byl až do poslední chvíle s námi v neusta-
lém 'kontaktu; jako důchodce rád vypomohl všude, k?e
to bylo potřeba. Byl nám příkladem v prácí i osobmm
životě.
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(říjen, listopad, prosinec)

Výročí 50 let:

5. října 1984 - JUDr. Václav Kliment, ekonomický ná-
městek ředitele Geodézie, n. p., Praha. Ve funkci i v re-
sortu zároveň pracuje od I. 5. 1984. V rO,ge 1953 po
ukončení gymnázia pracuje jako technik u CSD Praha,
postupně pak jako fin. isnpektor ONV Praha 5, vedoucí
odboru na NVP a vedoucí PAM a ekon. náměstek
u Dopravních podniků hl. města Prahy. V roce 1972
ukončil úspěšně studium na Právnické fakultě UK
Praha a v r. 1975 absolvoval postgraduální studium na
odborném institutu při FMD. Politicky byl činný jako
lektor a člen ideologické komise při OV KSČ, veřejně
jako soudce z lidu. Je místopředsedou ÚV ČSTV TS
PVK.

8. listopadu 1984 - Ing. František MotU, vedoucí SG
Prachatice. Ve vedoucích funkcích podniku pracuje
od roku 1964, od r. 1968 pak ve funkci vedoucího SG.
Je absolventem postgraduálního studia na ČVUT
v r. 198Q,VUML - 1975; pracuje jako lektor a aktivista
OV ~SC, poslanec MNV, člen komise ONV a tajemník
ZP CSVTS. Jeho příkladná politická a veřejná činnost
byla oceněna udělením čestného titulu "Nejlepší pra-
covník resortu ČÚGK" v roce 1970.

29. prosince 1984 - Ing. EmU Štěpán, vedoucí SG
Pelhřimov. V resortu pracuje od roku 1958 nejprve
jako technik, od roku 1971 je ve funkci vedoucího SG.
V roce 1975 absolvoval postgraduální studium na ČVUT
Praha a v r. 1978 ukončil studium VUML. Angažuje se
j~ko propagandista OV KSC a místopředseda ZP
CSVTS.

Výročí 55 let:

12. října 1984 - Ing. K,!rel Andrle, vedoucí útvaru
TEPV v Geodézii, n. p., Ceské Budějovice. V resortu
pracuje od roku 1954 nejprve jako technik, od roku
1972 ve funkci ved. útvaru TEPV. Je členem revizní
komise ZV ROH, v roce 1976 byl vyhodnocen jako
"Zasloužilý pracovník podniku".
19. října 1984 - doc. Ing. Zdeněk Novák, C!ilc.,docent
Katedry speciální geodézie FSv ČVUT v Praze. Po vy-
sokoškolském studiunastoupil:vr.1952 do GTÚ v Praze,
kde pracoval v oblasti topografického mapování u Ing.
Dr. Boguszaka. V r, 1960 nastoupil jako odb. asistent
na Katedře geodézie a pozemkových úprav a pedago-
gické práci zůstal již věrný. V r. 1966 obhájil kandidát-
kou práci a v r. 1972se habilitoval. Zabývá se problémy
inženýrské geodézie. Teoretická řešení spojuje s praktic-
kou činnosti, což se velmi kladně odráží v jeho pedago-
gické práci. J eho'publikační činnost je velmi bohatá, což
se odráží i na stránkách našeho časopisu GaKO. Vydal
též'. j~ko spolua1Jtor řadu skript. Bohatá je jeho činnost
pohtlCká v KSC a ROH. Významná je jeho činnost
v ČSVTS, kde zastává funkci místopředsedy ÚV ČSVTS
- geodézie a kartografie. Jeho odpovědná a pečlivá prá-
ce je vždy oceňována a byla odměněna mnoha uznáními
a čstnými tituly.
23. října 1984 - doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,proděkan
fakulty stavební a vedoucí katedry speciální geodézie
:FSv ČVUT v Praze. Po ukončení studia zeměměřického
inženýrství v r. 1953 pracoval až do r. 1960 u staveb·
ních složek MNO, kdy předešel na Katedru speciální
geodézie jako od};l.asistent. V roce 1962 pracoval ve III.
čsl. expedici KU v Egyptě; získané zkušenosti pak
uplatnil v letech 1965-67 jako expert při geodetických
pracích v Ghaně. V r. 1968 obhájil kandidátskou práci
a o tři roky později se habilitoval. V r. 1972 se stává
vedoucím Katedry speciální geodézie a v r. 1976 prodě-
kanem směru geodézie. V současné době zastává funkci
proděkana fakulty pro politickovýchovné záležitosti.
Rozsáhlé zkušenosti uplatnil·. v činnosti pedagogické
v přednáškách "Inženýrskoprůmyslové geodézie",
z nichž též zpracoval skripta. Je znám jako přísný, ale

spravedlivý pedagog. Je autorem řady článků v GaKO
a v dalších časopisech. Zastával řadu významnýgh stra-
nických funkcí a bohatá je i jeho činnoJlt v CSVTS.
Z udělených ocenění jmenujme alespoň "Cestné uznání
rektora ČVUT".
27. októbra 1984 - Ing. Zdenko Matula, šéfredaktor-
prvý námestník riaditefa Slovenskej kartografie, n. p.,
Bratislava (SK). Narodil sa v Drahovciach (okres Trna·
va). Po skončení Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 nastúpil na Slovenský
zememeračský a kartografický ústav v Bratislave.
Od roku 1954 sa nepretržite venuje kartografickej
tvorbe, a to na Geodetickom, topografickom a karto-
grafickom ústave v Bratislave, Kartografickom a repro-
dukčnom ústave v Modre - Harmónii (od roku 1963
v Bratislave), Kartografii, n. p., Bratislava a SK.
V roku 1970 bol vymenovaný za šéfredaktora SK. V ro-
koch 1972-1974 absolvov~l postgraduálne štúdium
geodézie a kartografie na SVST. Zaslúžil sa o vydávanie
politickovýchovných a kultúrnych kartografických_diel
a výrazne pomáhal pri spracovaní Atlasu SSR. Cita-
telia nášho časopisu ho poznajú ako autora príspevkov
a člena redakčnej rady (1970-1977). Je nositefom
vyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu SSGK"
(1971) a "Zaslúžilý pracovník SK" (1979).
12. listopadu 1984 - Ing. Miloslav Růžek, CSc.,odporný
asistent Katedry mapování a kartografie FSv CVUT
v Praze. Po vysokoškolských studiích nastoupil do foto-
grammetrického odd. GÚ v Praze, kde pracoval jako
vedoucí odd. letecké fotogrammetrie. V r. 1959 přešel
na vys. školu jako odb. asistent. Svými praktickými
zkušenostmi přispěl ke zvýšení kvality pedagogické prá-
ce v nově budované laboratoři fotogrammetrie. Bohatá
je jeho činnost publikační, je též spoluautorem několika
skript. O výsledcích svých vědeckých prací věnovaných
úkolům netopografických aplikací fotogrammetrie, re-
feroval v uplynulém roce na ~ezinárodním kongresu
FIG v Sofii. Z veřejné práce v CSTV je třeba připome-
nout jeho členství v reprezentačním družstvu gymnastů
v I. 1949-62.

29. listopadu 1984 - doc. Ing. Josef Šmidrkal,_CSc.,
proděkan směru geodézie a kartografie FSv CVUT
v Praze. Po vystudování SPŠS absolvoval zeměměřické
inženýrství a nastoupil jako asistent na nově budovaný
Ústav fotogrammetrie. Celou svoji činnost praktickou
a vědeckou věnoval pedagogické práci. Po obhájení
kandidátské práce se v r. 1972 habilitoval a jako docent
byl pověřen vedením úseku fotogrammetrie na Katedře
mapování a kartografie. Zájem o přístrojovou techniku
plně uplatnil při budování nových fotogrammetrických
laboratoří katedry. Od r. 1982 jeproděkanemsměrugeo-
dézie a kartografie. Bohatá je jeho činnost literární
a přednášková. Je autorem mnoha skript a středoškol-
ské učebnice fotogrammetrie, jakož i řady odborných
článků v GaKO a v dalších našich i zahraničních časo-
pisech. Rovněž jeho činnost veřejná je bohatá, jak
v KSČ, ROH,tak v lidové správě. Jeho zaujetí pro plnění
pracovních povinností bylo mnohokrát oceněno, na-
posledy udělením Felberovy medaile ČVUT.
29. prosince 1984 - Ing. JlJsef Prokeš, vedoucí provozu
mapování Geodézie, n. p., Ceské Budějovice. V podniku
pracuje od roku 1954 ve vedoucích funkcích. Je absol·
ventem VUML, 3-měsíční kr!)-jsképglitické školy a pro-
šel též odbornou stáží na ČUGK. Radu let vykonával
funkci předsedy ZO KSČ na podniku. Je n~si.telem
čestného titulu "Nejlepší pracovník resortu CUGK"
za rok 1964, "Průkopník socialistické práce" z r.
1974 a "Zasloužilý pracovník podniku" - 1976.

Výročí 60 let:

30. listopadu 1984 - Ing. VUémVyhnálek,;vedoucí SG
Plzeň-sever. V resortu pracuje od roku 1950, od r. 1961
zastává vedoucí funkce na úrovni ved. oddílu a ved.
detašovaného pracgviště až po vedoucího SG. Je místo-
předsedou ZO KSC na podniku, angažuje se jako člen
komise pro výstavbu ONV Plzeň-sever. Jeho dlouholetá
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záslužná pracovní, politická a veřejná činnost byla
oceněna řadou medailí a uznání, v roce 19)? byl vy-
hodnocen jako "Nejlepší pracovník resortu CUGK".

Výročí 70 let:

3. října 1984 - Ing. Josef .H:líma, bývalý odborný
asistent k~tedry geodézie a pozemkových úprav fakulty
spavební CVUT v Praze. Na katedru přešel z Oblastního
Ustavu geodézie v Praze v roce 1958 a své bohaté prak-
tické zkušenosti využíval při výchově nových inženýrů,
plně se věnoval zkvalitňování výuky a prohlubování
znalostí studentů. Během své aktivní činnosti na fakul-
tě soustavně spolupracoval s praxí; podílel se na vypra-
cování měřických podkladů pro základní mapy lomu,
na projektech komunikací, hospodářskotechnických
úpravách a sledování deformací, zejména televizních
věží apod.

13.listopadu 1984 - Ing. Jan Poppe, býv. náměste!):ředi-
tele Geodézie, n. p., Praha. Po studiích na CVUT
pracoval v katastrální měř. službě. V r. 1949 IJastoupil
do funkce vedoucího zeměměř. odd. ONV v Ríčanech
a od r. 1954 pak již pracoval v tehdejším OÚGK
Praha jako vedoucí střediska geodézie, provozní inže-
nýr a hlavní geodet pro Středo český kraj. Později vodl
odd. technické kontroly a od r. 1974 byl jmenován do
funkce technického náměstka. Své všestranné odborné
zkušenosti a znalosti, jakož i organizační smysl uplatnil
při rozvoji mapovacích prací ~ při práci středisek geo-
dézie. Veřejně byl činný v KSC a v lidových orgánech.

28. prosince 1984 - Ing. Josef Hermany, středoškolský
profesor na střední průmyslové škole stavební v ;J3rIJě.
Po absolvování zeměměřického inženýrství na CYST
v Brně (1938) pracoval nejprve na Zemském úřadě
a KNV v Brně, načež od r. 1951 se věnoval výhradně
výchově středního geodetického dorostu na jmenované
škole. Kromě publikovaných několika odborných článků
o přístrojích je autorem celostátní středoškolské učebni-
ce Fotogrammetrie (1975) a spoluautorem Geodetic-
kých a tachymetrických tabulekjI971). Při odchodu
na odpočinek (v r. 1977) obdržel Cestné uznání ke Dni
učitelů za mimořádné výsledky při výchově socialistické
mládeže.

Výročie 75 rokov:

28. decembra 1984 - doc. Ing. Štefan Juráni. Rodák
z Trnova (okres Martin). Po absolvovaní Vysokej školy
poInohospodárskej v Brne v roku 1936 posobil v Brati-
slave na Štátnycll výskumných ústavoch poInohospo-
dárskych a na Ustrednom kontrolnom a skúšobnom
ústave poInohospodárskom. Pracoval vo vedúcich
funkciách i ako riaditeI. 1. 9. 1956 bol vymenovaný za
docenta pre odbor rastlinná výroba a v roku 1957
prešiel na Katedru mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave, kde ako docent posobil až do 1. 3. 1977,
t. j. do odchodu do dochodku. Bol aktívnym účastní-
k'Jm Slovens'·:ého náI'odného povstania. Je nositeIom
"Ceskoslov.enského vojnového krfža" (1945), "Pamatnej
medaily" Ustredného výboru (UV) Násodného frontu
(NF) pri príležitosti 50. výročia vzniku Ceskoslovenska.
"Pamatnej mJldaily" ÚV NF pri príležitosti 30. výročia
oslobodenia Ceskoslovenska a medaily "Zaslúžilý bo-
jovník proti fašizmu".

15. října 1919- před 65 lety byl založen Vojenský země·
pisný ústav, který představoval důležitou složku při roz-
voji geodetických a zejména mapovacích prací v Česko-
slovenské republice.

. 29. října 1904 - před 80 lety se narodil v Brně Ing. Josef
Životský, kde také absolvoval zeměměřické studium.
Původně byl triangulátorem s působností a výkony na

celém území ČSR. V r. 19~1-1944 pracoval v různých
ilegálních organizacích KSC v Brně. Po r. 1945 angažuje
se jako veřejný pracovník, poslanec KSC a stranický
funkcionář, člen rady ZNV a osídlovací referent y Brně,
místopředseda KNV, předseda Zemské komise pro
agrární operace v Brně, propagátor osídlování pohra-
ničí a socializace vesnice na Moravě aj. Za tuto činnost
byl oceněn paIJlětním odznakem Druhého národního
odboje (1947), Rádem 25. února (1948) a Stříbrnou me-
dailí (1949). V r. 1954 po sjednocení .geodetické služby
se vrátil k původnímu povolání u OUGK v Brně jako
vedoucí oddílu pro geodetické základy. Za vynikající
výkony byl. ohodnocen udělením titulu "Nejlepšího
pracovníka USGK" (1964). Do důchodu odešel v r. 1965,
ale pro podnik veřejně dále pracoval jako předseda
Aktivu důchodců. Zemřel 21. března 1980 v Brně.

4. listopadu 189~- před 85 lety došlo v Brně k slavnost-
nímu otevření Ceské vysoké školy technické (v proza-
tímní budově na Augustinské ulici), když původně
v r. 1849 založený utrakvistický Technický institut se
stal během 15 let výhradně vysokou školou německou.
V průběhu oficiálních oslav k 50. výročí založení tohoto
institutu (17. 10. 1899) české obyvatelstvo manifesto·
valo veřejně za zřízení druhé české university v Brnč,
přičemž v průvodu byl policií zastřelen český dělník.
Brnu bylo tehdy z Vídně pohrozeno stanným právem.
Místo této tragické události je na budově Besedního
domu připomínáno pamětní deskou.

5. novembra 1899 - pred 85. rokmi sa narodil v Újpesti
(dnes časť Budapešti) prof. dr. Sándor Radó, významná
vedecká osobnosť maďarskej i medzinárodnej karto-
grafiea geografie. Jeho činnQst v Maďarsku i v zahra-
ničí (najma v Nemecku a Svajčiarsku) bola spojená
rovnako s geografickou a kartografickou prácou, ako
i s politickou aktivitou. Svoje bohaté kartografické
vedomosti uplatnil pri vydaní mnohých máp a viace-
rých atlasov, napr. Atlasu politického, hospodárského
a robotníckeho hnuti a (1928), Národného atlasu MBR
(1967), Regionálneho plánovacieho atlasu MI~R (1974)
a pod. V medzinárodnej činnosti treba počiarknuť jeho
veIký podiel na príprave, spracovaní a vydaní série
234 máp sveta v mierke I: 2 500 000, ktorú vydali
geodetické služby socialistických štátov. Bol nosite-
Iom Leninovho radu (1942), Kossuthovej ceny (1963),
Maďarskej štátnej ceny 1. stupňa (1973), Radu VeIkej
~lasteneckej vojny 1. stupňa (1973) a Maďarskej ceny
Cervenej zástavy (1974). Zomrel 20. 8. 1981 v Buda-
pešti.

9. listopadu 1884 - před 100 lety se narodil ve Zbý-
šově u Slavkova Ing. Ondřej .H:rčmář, býv. přednosta
nivelačního oddělení ministerstva veřejných prací
(od r. 1937). Před tím působil u úřadu pro Agrární ope-
race v Brně a v r. 1920 byl povolán k rozhraničoyacím
pracím (delimitaci čs. státních hranic). Na CVUT
v Praze byl docentem pro agrární operace. Byl velmi
agilním funkcionářem ve Spolku čs. zeměměřičů a publi-
koval řadu článků v různých technických časopisech
(1910-1948). Historicky jsou zvlášť cenná jeho pojed-
nání týkající se práv.$íúčasti čs. zeměměřičů přistano-
vení státních hranic CSR po 1. světové válce (viz Země-
měř. věstník 1928 č. 8-10). Zemřel 19. sprna 1948
v Praze.

16. novembra 1754 - pred 230. rokmi sa narodil
v Klenovci (okres Rimavská Sobota) Ladislav Bartho-
lomeides, významný priekopník slQvenskej histórie,
pedagogiky, vlastivedy a zemepisu. Studoval v Dobši-
nej, na lýceu v Kežmarku a Bratislave a na univerzite
vo Wittenbergu. Vydal asi 15 diel, medzi nimi aj prvý
slovenský školský zemepis "Geografia aneb vypsání
okršleku zemského s šesti mapami" (Banská Bystrica
1798). Jeho najvýznamnejším dielom je veIká vlasti-
vedná monografia o Gemerskej stolici (Levoča 1806 až
1808). Všetky diela a učebnice si sám ilustroval nákres-
mi, pre ktoré si vyrobil aj rytiny. Zomrel 18. 4. 1825
v Ochtinej (okres Rožňava).
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21. listopadu 1909 - před 75 lety se v Domoušově,
okr. Louny narodil Ing. Václav Morch, býv. vedoucí
technického odboru ČÚGK v Praze. Po studiích na
ČVUT v Praze nastoupil u kat. měř. úřadu v Trenčíně.
Pro svoji pečlivou a svědomitou práci byl přeložen do
trian,gulační kanceláře min. fin. a skoro 20 let, později
v GU, věnoval svoji praktickou činnost budování trigo-
nom_etTickésítě. V r. 1956 byl povolán do řídící funkce
na CUGK. Bohaté zkušenosti uplatnil též jako učitel
na SPŠZ v Praze. Byl tvůrcem mnoha technických
návodů a předpisů. Byl jedním z nezištných pracovníků,
kteří se svoji kvalitní prací zasloužili o čsl. geodézii
a kartografii. Zemřel 9. ledna 1979 v Praze.

24. listopadu 1919 - před 65 lety byla zřízena při XI.
odboru min. financí triangulační kancelář, která se stala
významným technickým útvarem při budování geode-
tických základů našeho státu. Zásluhu na tom měl
zejména vedoucí této kanceláře Ing. dr. Křovák.

1. prosince 1889 - před 95 lety se narodil v Boněnově
u Mar. Lázní RNDr. Josef Peterka,_ vedoucí pracovník
v odd. fotogramn:!etrie v býv. VZU a potom u Země-
měřického úřadu C. a M. v Praze. Byl prvním docentem
fotogrammetrie na ČVŠT v Brně. Byl činný spolkově,
o svých praktických zkušenostech přednášel nebo
publikoval a zúčastňoval se sjezdů organizovaných me-
zinárodní společností fotogrammetrickou. Zemřel 11.
března 1964 v Praze.

1. prosince 1904 - před 80 lety se narodil v Kloboukách
u Brna Ing. František Sommer, skupinář při novém
mapování města Brna po r. 1928, dohlédací úředník
pozemkového katastru u Zfř. a KNV Brno (1945 až
1953) a po r. 1954 vedoucí technické kontroly u OÚGK
Brno. y této funkci setrval ve všech reorganizacích re-
sortu USGK až do odchodu na odpočinek v r. 1965.
Byl vynikajícím praktikem při novém měření, zlepšo-
vatelem a vychovatelem mladých kádrů se smyslem
pro přesnost a celkovou kvalitu dokončeného díla.
Zemřel 10. prosince 1968 v Brně.

4. prosince 1904 - před 80 lety se v Plzni narodil
Ing. dr. Josef Trnka, profesor ČVUT, vedoucí Katedry
geodézie na stavební fakultě, prorektor a náměstek
min. školství pro vysoké školy. Byl pokračovatelem
díla prof. Pantoflíčka, význačným pedagogem s roz-
vážným a lidským vztahem jak ke studentům, tak
ke svým spolupracovníkům.J eho publi kační činnost byla
věnována otázkám geodézie a aplikaci fotogrammetrie
pro speciální účely stavebnictví. Vysoko byla hodnocena
nejen jeho pedagogická činnost, ale i rozsáhlá činnost
veřejná. Zemřel 18. listopadu 1962 v Praze.

24. decembra 1914 - pred 70. rokmi sa narodil v Ko-
čovciach (okres Trenčín) Ing. Zoltán Kotzig, promovaný
ekonóm. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Českej vysokej škole technickej v Brne (1936)
pracoval na Katastrálnom meračskom úrade v Novom
Meste nad Váhom a v Nitre. Po oslobodení sa s vefkým
clánom zapojil do rekonštrukčných prác vojnou zniče-
nej republiky. Pósobil v Bratislave, a to na Štátnom
plánovacom a štatistickom úrade, Slovenskej plánovacej
komisi i - vedúci pofnohospodárskeho odboru (1949 až
1959) a Správe geodézie a kartografie na Slovensku
(SGK) - predseda (1~59-1960). Po územnej reorgani-
zácii SG;K prešiel na Ustřední správu geodézie a karto-
grafie (USGK) do Prahy, ako prvý námestník predsedu
USGK. V rokoch 1961-1963 absolvoval štúdium ná-
rodohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekono-
lJlickej v Prahe. V období federatívneho usporiadania
CSSR sa vrátil do Bratislavy, kde pracoval ako vedúci
oddelenia lesného a vodného hospodárstva Minister-
stva financií SSR (1969-1970), neskór ako riaditef
n. p. Slovenská kartografia (1970-1972) a napokon ako
vedúei Odborového strediska vzdelávania pracujúcich
Výskumného ústavu geodézie a kartografie (1972 až
1974). Bol nositefom vyzn,amenaní: "Za prácu", "Naj-
lepší pracovník rezortu USGK", "Čestného uznania"
za politickoorganizačnú prácu pri prestavbe poTno-

hospodárstva na Slovensku a "Pama!nej medaily" pri
príležitosti 50. výročia založenia KSC. Zomrel 19. 12.
1978 v Bratislave.

V roce 1634 - před 350 lety byl ve Francii úředně
zaveden královským nařízením počáteční (nultý) po-
ledník procházející nejzápadnějším cípem ostrova Ferro
(nejznámější z Kanárskýeh ostrovů). Tento první nultý
poledník brzy nabyl v Evropě všeobecné platnosti.
Uřednímu zavedení předcházelo usnesení vědeckého
kongresu roku 1630. Vědecký kongres tehdy svolal
sám kardinál Richelieu, první ministr Ludvíka XIII.

1684 - pred 300 rokmi francúzsky inžinier Bion úspešne
spojil ďalekohTad s libelou, a tak položil základ k výrobe
prvého nivelačného prístroja.

V roce 1734 - před 250 lety vyšla první česky psaná
monografie o nivelaci a nivelačních přístrojích.

V roce 1759 - před 225 lety vydal J. H. Lambert
v Curychu spis ,,0 volné perspektivě". Příslušný spis
je mnohdy pokládán za objev teorie fotogrammetrie,
ačkoliv Lambert v něm pojednává pouze o Eestrojení
perspektivního obrazu bez půdorysu.

1804 - pred 180. rokmi vydal vo Viedni Ján Matej
Korabinský Vreckový atlas Uhorského královstva (Atlas
regni Hungariae Portatilis). Popri 2 úvodných mapách,
ktoré zobrazujú celé Uhorsko, je zostavený z 54 máp
jednotlivých uhorských stolíc. Územie Slovenska zo-
brazuje 23 máp. Pre vačšiu prehTadnosť niektoré veTké
stolice (napr. Bratislavská, Nitiranska, Zemplínska) sú
zobrazené na 2-3 mapách. Rozloha jednotlivých stolíc
je uvedená v štvorcových míTacha pri obciach a mestách
je vyznačená národnostná a konfesionálna príslušnosť
obyvateTstva. Atlas vyšiel vo viacerých vydaniach (1817,
1837) vo Viedni i v Bratislave.

Již 175 let prolíná geodetické výpočty metoda nejmen-
ších čtverců. Nalezl ji student matematiky na univerzitě
v Gottingenu K.IF. Gaussvroce 1795. Práci však zveřej.
nil až v roce 1809. Svou oprávněnost si metoda nejmen.
ších čtverců vysloužila ještě před zveřejněním. Stalo se
to takto: Dne 1. ledna 1801 objevil Josef Piazzi v Pa-
lermu planetku Ceres, první malou planetku mezi
Martem a Jupiterem, pozoroval ji pak 41 dnů (další
pozorování bylo nemožným) a ohlásil svůj nález
astronomům. Gauss se pokusil o výpočet její dráhy
a pouze metoda nejmenších čtverců, které k tomu
účelu užil, umožnila mu vypočítat z tak nepatrné po-
zorované dráhy uvedené planetky celou její dráhu
s obdivuhodnou přesností.

V roce 1834 - před 150 lety, dne 26. února, zemřel
vynálezce litografie, pražský rodák, Alois Senefelder
(nar. 6. 11. 1771) . Jeho životní dílo je spjato i s karto-
grafickou polygrafií. V říjnu 1809 byl ustanoven krá-
lovským inspektorem litografie v Mnichově a řídil
tiskárnu map. V tiskárně pracovalo na 30 kamenorytců.
Inspektorem zůstal až do svého penzionování v roce
1827. V roce 1818 vydal učebnici litografie, kde popsal
jím vynalezené techniky. V učebnici je připojen plán
okolí Mnichova, který ryl L. Zertahelly. Když bylo
Senefelderovi 25 let, vynalezl kamenorytinu, která ne-
byla technikou tisku z plochy, ale z hloubky. Kameno-
rytina konkurovala stávající mědirytině a zcela ovládla
reprodukci katastrálních map v minulém století.

V roce 1853 - před 130 lety předložil ruský mechanik,
Ramouk P. A. Zarubin (1816-1886) petrohradské Aka-
demii několik svých vynálezů, zvláště to byl druh zdo-
konaleného planimetru. Zarubin měl pro vynález pra-
covní zázemí, neboť sloužil při zeměměřickém oddělení
petrohradského departementu údělů (= historické
územní celky). Akademie jej poctila prémií Demidova
a vydala svým nákladem jejich popis. Jmenovaný se
stal později zástupcem ředitele národohospodář'ského
mnzea a kromě vynálezů napsal i některé studie. V hi-
storii techniky uváděný rok 1854 jeho vynálezu plani-
metru je patrně rokem udělení patentu. Myšlenka
planimetru uzrála o rok dříve.
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V roce 1864 - před 120 lety byla z podnětu pruského
geodeta a generála J. J. Baeyera, podporovaného
astronomem B. V. Besselem, ustavena "Stálá komise
středoevropského měření stupňového", do níž členstvím
přešlo 15 středoevropských států. V r. 1867 ke sdružení
přistoupilo Rusko a Španělsko. Od r. 1886 bylo stupňové
měření rozšířeno, reorganizováno a komise přijala název
"Mezinárodní měření Země". Přispěla hlavně k propo-
Jení geodetických sítí v jednotlivých státech a pro sta-
novení přesnějších parametrů o velikosti a tvaru Země.
Před 100 lety byl vynalezen H. Goodwinem a G. East-
manem fotografický celuloidový film.
1884 - pred 100. rokmi bol poludník prechádzajúci
astronomickým observatóriom v Greenwichi (južne
od Londýna) medzinárodne potvrdený za nultý (výcho-
dIskový) pre určovanie zemepisnej polohy. Stalo sa tak
na konferencii zástupcov námorných štátov 26. 6. 1884
vo Washingtone. I ked greenwichský poludník bol ako
nultý zavedený vlastne už dve storočia predtým, jeho
jednotné zavedenie odmietali prijať konkurenčné ná-
morné mocnosti, najma Francúzsko. Greenwichský
poludník leží voči ferrskému poludníku približne 17° 40'
na východ.
V roce 1884 - před 100 lety sestrojil Othmar Mergen-
thaler v Baltimore sázecí stroj, který odléval celé řádky.
Stroje se hovorově nazývají "linotypky" (správně sys-
tém Linotype). Stroj tohoto typu je instalován v poly-
grafickém provoze GKP.
V roce 1909 - před 75 lety začaly rakouské katastrální
úřady vážně pomýšlet na zavedení nových a správných
souřadnicových soustav, které by vyhovovaly tehdejším
vědeckým poznatkům. Na základě těchto úvah vyply-
nulo, že by měla být zavedena "Gaussova konformní
projekce v pruzích meridiánových", které se již pro
katastrální účely užilo ve Francii. Šířka pásů měla
činit 2°. Od přijetí projektu se slibovalo, že tím bude
vyhověno návrhům z roku 1902, kterými se žádalo za-
vedení většího počtu souřadnicových soustava souhlas
sítí katastrálních se sítí 1. řádu Vojenského zeměpisného
ústavu.
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Konference" Mapové podklady pro
ochranu a tvorbu životního prostředí"

Krajský výbor l\.omitétu pro životní prostředí (KŽP)
při. Krajské řadě eSVTS Severomoravsk~ho kraje spolu
s Us~avem ekologi\; průmyslové krajiny eSAV v Ostra-
vě, UOS 1701 při ev společnosti geodézie a kartografie
a pobočkou eSVTS Agroprojektu v Opavě připravuje
krajskou konferenci s celostátní účastí "Mapové pod-
klady pro ochranu a tvorub životního prostředí .
Na konferenci, která se uskuteční ve dnech 21. až
24. dubna 1985 v Jánských Koupelích, okres Opava, je
již přihlášeno více než třicet referátů předních odborní-
ků z ČSSR a PLR, zaměřených na následující problémo.
vé okruhy:
- tvorba a využití map pro ochranu a tvorbu životního

prostředí v zemědělství a lesním hospodářství;
- využití geodetických metod ke sledování negativ-

ních projevů průmyslu (zejména těžebního) na ži-
votní prostředí a k rekultivaci takto poškozených
oblastí a lokalit;

- geodetické možnosti tvorby životního prostředí při
územním plánování;

- aplikace metod dálkového průzkumu Země při
ochraně životního prostředí;

- legislativní zajištění mapových podkladů k ochraně
a tvorbě životního prostředí;

- jiné.
Konference, pořádaná na vysoké odborné úrovni,

poslouží k inspiratívní výměně nejnovějších informací
a zkušeností o relativně novém, ale už nyní velmi
významném interdisciplinárním oboru. Je určena jak
geodetům a kartografům, tak i pracovníkům z prů-
myslu, zemědělství, lesního hospodářství, státní správy,
hygienické služby a jiných organizací, v nichž se mapy
s environmentálními charakteristikami vytvářejí a po-
užívají (resp. by se používat mohly či měly).
Informace: Ing. Miroslav Vícha, Agroprojekt Opava,
Tř. Vítězného února 2, 74644 Opava!, tel. 214480.
Tatiana Pollachová, Dům techniky eSVTS, nám. K.
Marxe 6, 70900 Ostrava, tel. 55451-5.

Ing. Helena Čížková,
KV KŽP ČSVTS Sm kraj
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ROIBORY V SOCIAliSTICKÉM
VÝROBNíM PODNIKU

Soubor statistických postupů a metod určených ke zkva-
litnění a zefektivnění technického řešení ekonomických
problémů. Zabývá s'e statistickým hodnocením výsledků
technického měření, statistickou analýzou a regulací vý-
roby, statistickou přejímkou a zkoumáním spolehlivosti
a životnosti výrobků. Uvádí řadu řešených příkladů z tech-
nické výrobní praxe.

Pracovníkům technických útvarů všech výrobních podniků
a nadpodnikových orgánů, řídícím pracovníkům ve výro-
bě, hospodářským pracovníkům ve výrobě, hospodářským
pracovníkům a studujícím škol technického a ekonomické-
ho směru.

STATISTIKA PRO TECHNIKY
Soubor praktických informací a metodických návodů pro
podnikové rozbory. Vysvětluje. různé vhodné matematicko-
statis'tické metody, vyjadřující prostředky ekonomické sta-
tistiky a způsoby jej ich praktického využití. Metodika roz-
borů se opírá o jednotlivé statistické metody, jednoduché

t analytické postupy, při nichž je možno využít prostředky
mechanizovaného zpracování údajů.

Hospodářským pracovníkům, zvláště v útvarech informač-
ních soustav, a studujícím ekonomických škol.

Překlad z němčiny. 232 stran, 44 obrázků, 21 tabulek, váz.
31 Kčs
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