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stupnice, resp. určovanie parametrov rotácie Zeme.
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alité et de la variabilité ample de l'espace géographique. Créa-
tion de nouvelles espéces de cartes mentales. Influence des flux
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Bedeutung der Zeit als der vierten Dimension des Zeitraumes
in globalen Systemen der Ortung (GPS). Gemeinsame Bezie-
hung der GPS-Systemzeit und der Sternzeit. Einfluss des Feh-
lers in der Bestimmung der Sternzeit auf den Satellitenortsfeh-
ler. Relativistische Effekte. Internationale Organisationen, die
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Verfahren der gleichzeitigen Bestimmung des Azimuts und der
Breite mit dem elektronischen Theodolit Wild T2000 ohne die
Notwendigkeit der Zeitmessung. Die Auswahl des korrekten
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menschlichen Sinn. Neue mentale Karten, die auf dem Gebiet
von Mahren und Schlesien hergestellt wurden.
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)1HOrOBpeMeHll. BJlII5IHlle Olllll6Kll rrpll orrpe)1eJleHlIII 3Be3-
)1HOrO BpeMeHll Ha oUIll6KY B rrOJlO)((eHllll crrYTHllKa.
PeJl5lTllBHhle3<jJ<jJeKThI.Me)(()1YHap0)1HhleopraHll3aL\lIll, 06ec-
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rrapaMeTpOBBpaIL\eHll513eMJlII.
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MeTO)1COBpeMeHHoroorrpe)1eJleHll51a3llMYTaII llIllpOThl 3J1eK-
TpOHHhlMTe0)10JlllTOMWILD T2000 6e3 He06xo)1llMOCTllll3-
MepeHll51BpeMeHll. Yrrop KJla)1eTcSlHa Bhl60p MO)1eJlllKoppeK-
L\llll rro HeCKOJlhKllMTllrraM 06pa6oTKll, OTJlHqalOIL\llXC5I
pa3J1llQHOň 3J1llMllHaL\lleň CllCTeMaTllQeCKllX01llll60K. Ha
OCHOBaHllllll3KcrrepllMeHTaKOHcTaTllpyeTC5I,QTOHeCMOTp51Ha
He3HaQllTeJlhHYlO CJI0)((HOCTh rrpOL\eCca ll3MepeHlI51
rrpllBe)1eHHhlňMeTO)1rro CBOllMpe3YJlhTaTaM rrpll6J1ll)((aeTC5I
KTOQHhlMMeTO)1aM.
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IIp"HL\"rrhl MeHTaJlhHhlXKapT KaKcocTaBHoň QaCTll6eraBllo-
paJlhHoň reorpa<jJllll, paCllIllp5llOIL\eň 3HaQeHlle rrp"-
MeH5IeMOrOBHaCT05lIL\eeBpeM5ITepMllHa "MeHTaJlhHa51KapTa".
YCBallBaHlle )1eňCTBllTeJlhHOCTllII llIllpOKOň Baplla6llJlhHOCTll
reorpa<jJllQeCKOrO rrpocTpaHcTBa. C03)1aBaHlle HOBoro Tllrra
MeHTaJlhHhlXKapT. BJlll5lHlle llH<jJ0pMaL\llOHHhIXrrOTOKoBHa
MhlCJIhQeJlOBeKa.HOBhle MeHTaJlhHhleKapThl, COCTaBJleHHhle
Ha TeppllTopllll MopaBllll II CllJle3llll.
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Časové systémy družicového systému
NAVSTAR GPS

Ooc. Ing. Ján Melicher, CSc.,
katedra geodetických základov Stavebnej fakulty STU

v Bratislave

1. Úvod

Systém NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ran-
ging - Navigačné určovanie času a vzdialeností pomocou
družic) GPS (Global Positioning System - globálny systém
určovania polohy) je jedným z najmodernejšich a najzná-
mejšich rádionavigačných systémov na určovanie polohy
v trojrozmernom priestore s využívaním umelých družíc
Zeme. Existujú v podstate dva prístupy k tomuto systému.
Prvý nazvime použivaterský a druhý profesionálne odborný.
Pre prevažnú časť pracovníkov využívajúcich systém postačí
použivatel"ský prístup vyžadujúci nutné vedomosti pre ob-
sluhu prijimača a softveru na spracovanie meraní. Profesio-
nálne odborný prístup vyžaduje naviac vedomosti o podstate
systému a metód využívajúcich sa na riešenie úloh. Tento je
overa náročnejší, pretože ide o systém integrujúci poznatky
roznych odborov. Za najdOležitejšie možeme označiť rake-
tovú techniku, elektroniku a geodéziu. Ak z geodetického po-
hradu neberieme do úvahy raketovú techniku, mnohé po-
znatky z elektroniky sú nad rámec vedomostí, ktoré poskytuje
univerzitné štúdium geodézie. Aj z geodézie, systém inte-
gruje poznatky viacerých disciplín, najma astronómie, koz-
mickej, fyzikálnej a vyššej geodézie, teórie chýb a spraco-
vania meraní. Porozumieť podstatnejšie systému preto
znamená nájsť vzájomnú súvislosť poznatkov, a tým i dis-
ciplín, čo je úloha overa náročnejšia. Časové systémy patria
k ním, hoci sa ich úloha často prehliada. V nasledujúcom sa
preto chceme venovať tým časovým systémom, ktoré sa vy-
užívajú v NAVSTAR GPS.

2. Časové systémy používané v NAVSTAR GPS

Všeobecne sa historicky vytvorilo niekol'ko základných ča-
sových systémov. V skutočnosti ide o časové stupnice, ktoré
skrátene nazývame čas. lde o:
- atomový čas. Je založený na elektromagnetickom vlnení

vznikajúcom pri kvantových prechodoch atomu;
- hviezdny a slnečný čas. Sú to uhly odvodené od rotácie

Zeme, majúce zmysel času. Tradične ich nazývame rotačné
časy;

- efemeridový čas. Jeho meranie je definované pohybom
Zeme okolo Slnka. V súčasnosti sa už nepoužíva;

- dynamické časy. Sú to súradnicové časy zahrňujúce relati-
vistické efekty vyplývajúce z pohybu planét. Určujú sa ako
argumenty dynamických teórií pohybu Slnka, Mesiaca
a planét slnečnej sústavy, a tiež ako argumenty efemeríd
týchto telies, majúce zmysel času.
Každá skupina má rozné modifikácie (podsystémy).

Každá z časových stupnic je charakterizovaná nielen svojou
definíciou, ale tiež i reálnou presnosťou závisiacou na
sposobe realizácie. Z uvedených základných časových systé-
mov nevystupuje v GPS priamo ani jeden, ale sú to buď ich
modifikácie, alebo údaje odvodené až na efemeridový a dy-
namický čas od základných časových systémov. Najviacej
modifikácií je založených na atomovej sekunde, a tým na ato-
movom čase. Sú to: koordinovaný svetový čas UTC, systé-
mový čas GPS a pásmové časy.

Koordinovaný svetový čas UTC vznikol ako nutnosť pris-
posobiť presnú časovú stupnicu atomového času svetovému

času UT, odvodenému od rotácie Zeme. V dosledku toho, že
atomová sekunda je kratšia ako sekunda odvodená od rotá-
cie Zeme, oba časy sú divergentné (obr. I). Na obr. I jedno-
tlivé priamky, resp. krivka, schematicky znázorňujú plynutie

UTC
UT1

času označených časových stupnic. Zajeden rok svetový čas
UT, a tým i jeho modifikácia UTI, čo je pozorovaný svetový
čas UTO opravený o pohyb pólu, zaostane za medzinárod-
ným atomovým časom TAl približne o jednu sekundu. Od I.
I. 1958, kedy bol začiatok medzinárodného atomového času
stotožnený so svetovým časom, rozdiel narastal a od I. I.
1996 je 30 sekúnd. Prisposobovanie sa zabezpečuje zarade-
ním priestupnej minuty so 61 sekundami podra potreby buď
30. júna alebo 31. decembra a to tak, aby rozdiel

Systémový čas GPS (TGPS) počíta čas týždňami a v týždni
pomoc ou atomových sekúnd. Jeden týždeň má teda 604 800
atomových sekúnd. Počiatok systémového času GPS bol po-
ložený do okamihu Oh UTC dňa 6. I. 1980. Začiatok počí-
tania času v týždni začína o Oh systémového času zo soboty
na nederu. Jeho vzťah k medzinárodnému atomovému času
je

Vzťah ku koordinovanému času UTC sa však mení, a to vždy
vtedy, keď sa v UTC zavádza priestupná minuta. Od I. I.
1996 platí GPS-UTC=II s.

Pásmové časy sú odvodené od koordinovaného svetového
času UTC. Koordinovaný svetový čas sa vzťahuje na zá-
kladný meridián prechádzajúci cez Greenwich. Z dovodu,
aby čas, ktorým sa riadime v občianskom živote, bol v sú-
lade striedania sa noci a dňa, zemský povrch sa teoreticky
rozdelil na dvojuholníky s vrcholmi v zemských póloch (tzv.
pásma) so šírkou na rovníku ISO= I h. Prakticky však roz-
sah a priebeh pásma určujú štátne, resp. regionálne alebo iné
hranice. Pásmové časy sú všeobecne známe a riadime sa nimi
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v občianskom živote. Presná časová stupnic a času UTC sa
šíri pomocou vedeckých časových signál ov, s nižšou pres-
nosťou, a to niekorkých tisícin sekundy, je vysielaná elek-
tronickými médiami. V prijimačoch systému NAVSTAR
GPS v časových informáciách pre použivatera sa uvádza čas
aktuálneho časového pásma a tiež posun pásma v hodinách
vzhradom na čas UTC. Tiež sa uvádza poradové číslo týždňa
systémového času GPS, dátum s názvom dňa v týždni a po-
radové číslo aktuálneho dňa od začiatku roka označené ako
juliánsky deň. Spravidla sa juliánsky deň chápe ako deň od-
vodený od juliánskeho roka, ktorého priememá dížka je
365,25 stredných slnečných dní. Vznikol ako priemer zo šty-
roch rokov, z ktorých tri po sebe idúce majú 365 dní a štvrtý
- priestupný má 366 dní. Za priestupný rok sa považuje rok
deliterný 4. Juliánsky deň je jednotkou postupného počítania
dní, tzv. juliánského dátumu. V prijimači sa však uvádza dá-
tum a počet juliánských dní od začiatku roka podra gregori-
ánského kalendára, ktorým sa riadime v občianskom živote
a ktorý je v porovnaní s juliánským kalendárom vpredu o 13
dní, a tiež je v lepšom súlade s prírodným kalendárom vy-
chádzajúcim z pohybu Slnka.

lnou skupinou časových systémov sú tie, ktoré sú odvo-
dené od rotácie Zeme. Z nich sa v systéme NAVSTAR GPS
využíva hlavne hviezdny čas. Hviezdny čas je definovaný ako
hodinový uhol jarného bodu u, čiže dáva do vzťahu polohu
určitého bodu na Zemi vzhradom na astronomické, resp. or-
bitálne systémy, v ktorých sa vyjadruje poloha družÍC. Ato-
mový čas a jeho modifikácie sú odvodené od pohybu ato-
mov. Toto je zjednodušené: vyjadrenie. V skutočnosti
atomová sekunda, ktorá je základnou jednotkou týchto časov
je odvodená od trvania 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré
zodpovedá rezonančnej frekvencii kvantového prechodu
medzi hladinami vermi jemnej štruktúry základného stavu
2SlI2 atomu cézia 133CS.Hoci ide o konštantu prírody, tento
jav nemá nič spoločné so vzájomným vzťahom pohybu dru-
žíc a polohou bodu na povrchu Zeme. Hviezdny čas pri ur-
čovaní polohy družÍC nevystupuje priamo ale prostredníc-
tvom uhlovej rýchlosti We rotácie Zeme.

3. Vzájomný vzťah systémového času GPS a hviezd·
neho času a ich analýza presnosti

Polohu dráhy družice udávajú dráhové elementy. Tieto sú de-
finované vzhradom na rovníkový astronomický systém, kto-
rého základným bodom (smerom) je jarný bod. Vzhradom na
neho je definovaný jeden z prvkov dráhových elementov, a to
rektascenzia výstupneho uzla n. Navigačná správa neuvádza
však rektascenziu výstupného uzla ale dížku výstupneho
uzla, ktorá je definovaná ako uhol v urči tom okamihu medzi
základným meridiánom prechádzajúcim Greenwichom
a smerom na výstupný uzol. Hviezdny čas umožňuje vzá-
jomný vzťah medzi oboma parametrami. Tým v okamihu po-
zorovania (merania) určuje polohu základného meridiánu,
v smere ktorého je orientovaná os x pravouhlého súradnico-
vého systému. V tomto systéme sa určujú súradnice družÍC
a následne poloha určovaného bodu. Je to terestrický súrad-
nicový systém, nazývaný Svetový geodetický systém 1984
a označovaný WGS 84, ktorý je geocentrický, pevne spojený
so zemským telesom. Jeho os z koinciduje s konvencionál-
nym terestrickým pólom CTP (Convencional Terrestrial
Pole).

V systémovom čase GPS sa pri riešení úloh využívajú pre-
dovšetkým tri časové okamihy a to:
tw - okamih o O h systémového času GPS zo soboty na ne-

deru,

Obr. 2 Vzájomný vzťah medzi hviezdnym časom
a systémovým časom GPS

tOe - referenčný čas efemeríd,
t - okamih pozorovania.

Obr. 2 znázorňuje vzájomný vzťah medzi hviezdnym ča-
som a systémovým časom GPS. Na obrázku sú znázomené
priemety poloh postupne výstupného uzla {} (označuje sa
rovnakým symbolom ako rektascenzia výstupného uzla),
greenwichského meridiánu ajamého bodu v okamihoch: po-
zorovania, referenčného času efemeríd tOe a tw.

Na výpočet polohy družice v okamihu pozorovaniaje treba
poznať zemepisnú dížku A výstupného uzla. Z obr. 2 vyplýva

kde je {}rektascenzia výstupného uzla,
S - greenwichský hviezdny čas v okamihu pozorovania.

Tieto hodnoty nie sú však priamo obsiahnuté v navigačnej
správe, ale sa určujú prostrednictvom jednak hodnot platných
pre referenčný čas efemeríd to" a tiež rýchlosti rotácie We

Zeme, ktorej hodnota je pre určitý systém presne stanovená.
Pre WGS 84 je We = 7,292 115 167.10-5 rad/sec. V navigač-
nej správe pre okamih tOe miesto rektascenzie výstupneho
uzla Doe sa uvádza zemepisná dížka Do výstupného uzla,
ktorá sa chybne nazýva rektascenzia výstupného uzla. Medzi
uvedenými premennými platí

kde Sw je greenwichský hviezdny čas v okamihu tw, čiže sa
vzťahuje na začiatok týždňa. V navigačnej správe sa tiež
uvádza rýchlosť ťl výstupného uzla n. S uvážením vyššie
uvedeného na výpočet zemepisnej dížky A výstupneho uzla
v okamihu pozorovania z obr. 2 vyplýva
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Obr. 3 Určenie polohy družice v geocentrickom
greenwichskom pravouhlom systéme

Z doteraz uvedeného je zrejmé, že pri určovaní polohy dru-
žice v GPS vystupujú dva principiálne rozdielne časové
systémy. To by samo o sebe nebol problém, problémom je
však skutočnosť, že ich presnosť určenia je razna. Systémy
odvodené od atomového času sú realizované a reproduko-
vané s vysokou presnosťou (1.10-9 s). Neumožňujú sami
o sebe určiť polohu a orientáciu Zeme v priestore, a tým vzá-
jomnú polohu základných rovín a družice. Túto úlohu umož-
ňuje splniť hviezdny čas, ktorý je odvodený od rotácie Zeme.
Presnosťjeho určeni a je však podstatne nižšia (do I· 10-4 s).

S ciefom ukázať, ako ovplyvní chyba v určení hviezdneho
času polohu družice analyzujme vzťahy určujúce polohu dru-
žice v geocentrickom greenwichskom pravouhlom systéme.
Dostaneme ich z obr. 3 aplikovaním vzťahov medzi smero-
vými kosínusmi družice D a jej súradnicami. Máme

x = r [cos (ft-S) cos u - sin (ft-S) sin u cos i]
Y = r [sin (ft-S) cos u + cos (ft-S) sin u cos i]
z = r sin u sin i,

kde je r dlžka sprievodiča družice,
u argument deklinácie,
i sklon dráhy družice k rovníku.

Z rovníc (7) je zrejmé, že na presnosť určenia polohy družice
vplýva presnosť všetkých premenných vystupujúcich na pra-
vej strane rovnic. Pre náš účel je však daležitá chyba v ur-
čení hviezdneho času S, pretože táto ovplyvňuje zemepisnú
dlžku A výstupného uzla. Diferencujme rovnice preto iba po-
dfa premennej S. Známym postupom dostaneme pre skutočnú
polohovú chybu ds družice vzťah

S ciefom zistiť, v ktorom bode dráhy nadobúda polohová
chyba extrémne hodnoty derivujme rovnicu (8) podl'a pre-
mennej u, pretože táto sa počas jej pohybu na dráhe mení od
0° - 360°. Dlžku sprievodiča a sklon dráhy mažeme pova-
žovať pre naše úvahy za konštanty. Známym postupom zis-
tíme, že extrémne hodnoty polohovej chyby nastávajú pre ar-
gument deklinácie u = 0° a 180°, resp. 90° a 270°. V prvom
prípade ide o maximum, v druhom prípade o minimum.
V aplikácii na systém NAVSTAR GPS, ktorého družice sa
pohybujú po dráhach so sklonom i = 55°, vo výške h pri-
bližne 20 000 km sú extrémne polohové chyby: dsmax =
1,92 m, dSmin = 1,10 m v prípade, že systémový čas GPS je
naviazaný na rotáciu Zeme s chybou dS = 0,001 s.

4. Relativistické efekty pri určovaní času

V GPS sa udržiava časová stupnica jednak na družiciach,
a tiež i v prijimačoch používaných na určovanie polohy bodu.
V dasledku značnej rýchlosti družice (približne 3900 mis)
dochádza pri určovaní času k relativistickým efektom. Z hl'a-
diska teórie relativity rozoznávame dva druhy času: súradni-
cový a vlastný čas. Súradnicový čas je možné chápať ako ne-
závisle premennú v pohybových rovnicach alebo ako štvrtý
rozmer štvorrozmerného priestoru, zatiaf čo vlastný čas uka-
zujú hodiny v danom časopriestore. Jeho plynutie je ov-
plyvnené pohybom a gravitačnými účinkami. Hodiny na dru-
žici potom realizujú vlastný čas.

Podfa všeobecnej teórie relativity, medzi časovým inter-
valom dt súradnicového času a časovým intervalom dT vlast-
ného času, platí vzťah [4]

kde je V celkový gravitačný potenciál v uvažovanom bode,
v jeho rýchlosť vzhl'adom na referenčný systém,
c rýchlosť svetla.

Pre družicu vo výške h gravitačný potenciál mažeme vyjad-
riť s dostatočnou presnosťou vzťahom

kde je GM geocentrická gravitačná konštanta,
R stredný polomer Zeme.

Rýchlosť družice mažeme vypočítať pomocou integrálu ži-
vej sily. Keď v ňom uvážime, že priemerná dlžka sprievodiča
družice je približne rovná vel'kej polosi a dráhy družice, pre
rýchlosť družice dostaneme vzťah

Po dosadení vzťahov (10) a (11) do rovnice (9) máme

GM GM
R+h +~

dT = dt (1 - -----). (12)
c2

Niektoré metódy merania systému NAVSTAR GPS vyu-
žívajú miesto času frekvenciu. Základná frekvenci a, z ktorej
sa odvádzajú nosné frekvencie LI a L2, je frekvenci a fo =
10,23 MHz. Frekvencia je však závislá na dlžke trvania ča-
sového intervalu jednej periódy. Ak dlžka periódy základnej
frekvencie na Zemi je
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táto sa na družici vplyvom relativistického efektu skráti
o hodnotu

dt - dr = 2,459. 1O-17s.
Tým však frekvencia na družici by sa zvýšila o 2,57.1 O-3Hz.
Aby frekvenci a bola na Zemi a aj na družici rovnaká, o túto
hodnotu sa znižuje základná frekvencia hodín na družici. Na
výpočet intervalu dr vlastného času podIa rovnice (12) sme
použili všeobecne platné hodnoty premenných, resp. kon-
štánt.

5. Záver

Čas ako štvrtý rozmer časopriestoru má spolu s frekvenciou
doležitu úlohu nielen v systéme NAVSTAR GPS, ale vo všet-
kých GPS. Nahradili tak v klasickej geodézii priamo merané
prvky: uhol a dížku. Čas má dvojakú úlohu. Prvá spočíva
v tom, že pomoc ou časových intervalov atomového času ur-
čovaných s veImi vysokou presnosťou umožňuje získať
presné velmi dlhé vzdialenosti, druhá zase v tom, že dáva do
vzájomného vzťahu súradnicový systém družíc a polohu bo-
dov na Zemi. Zabezpečiť realizáciu presnej časovej stupnice,
resp. určovať jej vzťah k rotácii Zeme je nad možnosti jed-
ného laboratória, resp. observatória. Preto sa tymito úlohami
zaoberá Medzinárodná časová služba prostredníctvom de-
siatok laboratórií a observatórií, ktoré vlastnia atomové ho-
diny, resp. moderné kozmické techniky na určovanie rých-
losti rotácie Zeme. Medzinárodná časová služba má dve or-
ganizácie: Časové oddelenie Medzinárodného úradu pre

miery a váhy, ktoré zabezpečuje medzinárodný atomový čas
a koordinovanú časovú sústavu UTC a Medzinárodnú službu
rotácie Zeme, ktorá zodpovedá za určovanie parametrov ro-
tácie Zeme a realizáciu nebeských a terestrických referenč-
ných systémov.
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V štandardných úlohách geodetickej astronómie, akými sú
najčastejšie astronomická orientácia geodetickej siete, urče-
nie zemepisnej šírky <p,zemepisnej dIžky A na jej oporných
bodoch, určenie zvislicových odchýlok a pod., pristupujú
k bežným geodetickým pomockam merača časomerné prí-
davné zariadenia - hodiny a prijímač signál ov. Príčinou men-
šej popularity a nevyužívania astronómie v geodetickej praxi
býva práve malá skúsenosť v narábaní s časomernými po-
mockami a časovými systémami. SÚ však aj metódy, ktoré
nahrazujú nutnosť merania času súčasným meraním vodo-
rovného a výškového uhla na hviezdu a v kombinácii s mo-
dernou meracou technikou sú schopné jednoduchosťou
a presnosťou konkurovať osvědčeným postupom merania.
V článku uvedieme niektoré praktické skúsenosti s jednou
z takýchto metód - súčasného určenia azimutu a šírky, pri
ktorej sme využili prednosti elektronického teodolitu Wild
T2000.

2. Princíp metódy

Ghosh [1] navrhol jednoduchý sposob určenia azimutu
a šírky z merania troch poloh neznámej hviezdy bez použi-
tia času a astronomickej ročenky. Elegantnějšie riešenie toho

istého problému navrhol Tárczy-Hornoch [2]. Ekvivalentné
vzťahy pre azimut A pozemného cieIa a šírku stanoviska <p
ako funkcie meraných vodorovných úhlov medzi cieIom
a hviezdou Ui a odpovedajúcich zenitových vzdialeností Zi
(i = 1,2,3) uvádzame podIa [3] (s. 15-16)

tg<p= [sin Z3cos(al + U3 -Ul) - sin Z2cos(al + U2 - Ul)]!
/(COSZ3- cos Z2) = [sin Z3cos(a, + U3 - Ul) - sin ZICOSad/
/(cos Z3- cos Zl),
K = (sin Z3- cos Z2)1(COSZ3- cos Zl), Ui = Wi - Weo

kde smery na i-tú polohu hviezdy sú Wi, smer na pozemný
cieI predstavuje Wc a azimut al je definovaný od juhu. Rie-
šenie (1) spočíva vo vhodných úpravách a postupnej elimi-
nácii 8 z kosínusovej vety pre stranu 90-8 sférického troj-
uholníka !iPZH (P-pól, Z-zenit, H-hviezda)
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platnej pre tri polohy hviezdy i = 1,2,3. Vzťahy (1) sú via-
zané na trojicu poloh l'ubovol'nej hviezdy, nevyžadujú jej
identifikáciu ani meranie času. SÚ vhodnejšie na určenie pri-
bližných hodnot Ao, CPo.

Na vyrovnanie metódou najmenších štvorcov je vhodné
upraviť prvú rovnic u z (1) pomoc ou (2) a použiť funkciu
medzi meranými (U, z) a určovanými veličnami (A, cp) v tvare

F( U A ) U A _s_i_n_cp_c_o_sz_J_-_s_in_o- 180 = O, z, ,cp: j + - arccos ,
cos cp sinZj

ktorý nie je lineárny (n - počet hviezd). Po zavedení opráv
k meraným veličinám Vu, Vz a prírastkov .1A, L1cp k približ-
ným hodnotám neznámych Ao, CPo nadobudne j-tá rovnic a po
linearizácii tvar

pričom pre jednotlivé členy b, a, w matíc B(n X 2n), A(n X 2)
a vektora W (n Xl) platí

b· 2' i = (~) = Ij. j- aU
m

j , b'2=(~)=
j. j aZ

m
j

cos Zmj sin Oj - sin CPo
. 2 . ,

cos CPo sm Zmj sm aOj

(
aFo) ( aFo) cos Zmj - sin CPo sin Oj

aj.l= aAoj.=I, a'2- -- ---------
j, - acpo j - cos2cpo sin Zmj sin ao/

kde n udáva počet hviezd a m - označuje meranú hodnotu.
Každá rovnic a (4) obsahuje merania dvoch veličín U, z. Ta-
kýto model budeme v súlade so [4] (s, 80) označovať ako
zmiešaný (MIX), i keď v literatúre je známy aj ako všeobecný
[5] (s. 25), [6] (s. 107), príp. ako vyrovnanie podmienkových

1\

meraní s neznámymi [7] (s, 201), Pre vektor neznámych XT =
(.1A, L1cp), kovariančnú maticu Sx a vektor opráv yT = [(VU)i,
(vz)], ... , (VU)m (vz)n] v ňom platí

1\
Y = - P-lBIM-l (AX+W), Qx = N-l,

N = AIM-IA, M = Bp-lBT, U = AIM-IW,

pričom r je počet rovníc, u je počet neznámych, P je diago-
nálna váhová matica s váhami PUj' Pz)'

Uvedený model sa liši od (1) tým, že obsahuje deklinácie
hviezd, ktoré musia byť pri meraní známe, Ziskom je vyššia
presnosť, ktoráje d6s1edkom vhodnejšej konfigurácie hviezd
(nadbytočných meraní) ako pri polohách jednej hviezdy, Ne-
výhoda spočíva v pritomnosti deklinácií, ktoré predstavujú
nový zdroj systematických chýb. Na zníženie ich vplyvu je
potrebné merať dostatočný počet hviezd,

V [3] bol na vyrovnanie zvolený model nepriamych me-
raní [8] (s. 114 - v súlade so [4] ho označujeme "observačný"

') B je obdržniková riedka matica, ktorá obsahuje zo všetkých 2n' prvkov len
2n nenulových,

- OBS) s charakteristickou rovnicou opravy pre vodorovný
uhol

_ sincpo sinoi - cos Zmj
aj') - 2' .,
.- cos CPo sm Zrnl - smaOi

kde n udava počet hviezd, Tento model nepriraďuje opravy
zenitovým uhlom, ktoré vystupujú prostredníctvom aOi len
v absolútnych členoch Lj.

Pri analýze metódy sme použili výsledky merania z [3]. Ur-
čovaný bol azimut strany dlhej 410 m, ležiacej približne v ho-
rizonte prístroja (z = 89°), a šírka stanoviska. Koncové body
tvorili piliere na strechách budov Stavebnej fakulty. Relatívne
krátka vzdialenosť cie1'a sp6sobila, že štandardná chyba v cie-
lení 1,75" ([9], s. VI-7) predstavovala asi štvrtinu šírky ciel'a
(neónová trubica široká 15 mm, čomu odpovedá zorný uhol
7,5"), Táto konfigurácia však umožnila ochranu cida a jeho
osvetlenie priamo z budovy. Počas celého merania bol ciel'
pevne fixovaný a opakovane bol centrovaný len prístroj na
stanovisku.

Technológia merania na jednu hviezdu v I. polohe pozo-
stáva zo zámery na cie1' a záznamu oboch uhlov W" Zea opa-
kovaných zámer na hviezdu (4x) s odpovedajúcimi hodno-
tami (wi, Zi; i= 1,2, ... ,4). Nasleduje celý postup v opačnom
poradí v II. polohe prístroja. Súčasné meranie dvojice uhlov
na pohybujúcu sa hviezdu sme realizovali sp6sobom, pri
ktoromje hviezda udržiavaná pohybovkou na jednom z vlá-
kien nitkového kríža až do okamihu jej koincidencie s dru-
hým vláknom, čo zodpovedá prechodu hviezdy stredom nit-
kového kríža. Záznam merania je plne automatizovaný
pomocou registračného zariadenia GRE3, takže činnosť me-
rača je zredukovaná len na cielenie. Na začiatku a konci
merania je potrebné určiť meteorologické parametre (tep-
lotu a tlak) a zložky sklonu io, ii (podrobnejšie pozri vzťahy
(14), (15)).

Ďalekohl'ad teodolitu Wild T2000 (bez prídavných astro-
nomických doplnkov) má obmedzený minimálny zenitový
úhol Zm;n= 42°. Vzhl'adom na neistotu v astronomickej re-
frakcii sme vylúčili z> 60°. Výber hviezd sa nám tak zúžil
na interval 42° < z < 60°.

Do vyrovnania vstupujú pre j-tú hviezdu dvojice meraných
uhlov Umj' Zmj, určené ako aritmetické priemery zo všetkých
k-zámer opravené o korekci u z nelinearity dráhy hviezdy
L1Ulin (príp. o sklon prístroja L1Ulib), resp. o astronomickú re-
frakci u L1zref
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Uj=wj-wj, wj=(#,W:lk,)j,

Zj = (±z;ik,)j,
i=!

2

W'j= (t;W~ 12,)j,

Pri volbe apriómych váh meraných uhlov sme vychádzali
z disperzií čiastkových chýb oT = 3,06 (chyba cielenia), ~ =
2,89 (chyba merania horizontálneho a vertikálneho uhla)
a ~ = 4 (chyba z refrakcie), platných pre jednu zámeru a teo-
dolit Wild T3 ([9], VI-7). Pre teoretickú hodnotu (t) disper-
zie Umj a Zmjpotom platí

kde k je počet zámer na hviezdu. Ak zvolíme za výsledok
merania s jednotkovou váhou p = 1 hodnotu Umj pre k = 8,
bude jej odpovedať disperzia (og),= (cru), (k= 8) = 0,74. Em-
pirickú hodnotu jednotkovej disperzie (og)e = 3,78 sme ur-
čili z analýzy rozptylu vodorovných smerov w z meraní všet-
kých hviezd. Pri hviezdach, pri ktorých jej hodnota presiahla
trojnásobok jednotkovej disperzie, bol pámy počet (2, príp.
4) odl'ahlých zámer vylúčený, čomu odpovedajúco vzrástla
disperzia podl'a (11). Za konečnú hodnotu jednotkovej dis-
perzie bola zvolená hodnota

ktorá predstavuje kompromis medzi teoretickou a empiric-
kou hodnotou.
Pre váhy veličín Umj' Zmjpotom platí

og k
Pv= (cru),c =8'

og
c = (og),'

kde disperzia v menovateli je závislá na počte zámer na
hviezdu a c je násobný koeficient zohl'adňujúci rozdiel medzi
teoretickou a prijatou hodnotou og. Variácie J1pv v závislosti
na z neboli uvažované, pretože v uvedenom rozsahu zenito-
vých uhlov sa pohybovali v rozsahu J1pv :=; 0,2. Diagonálne
prvky matice P tvorili členy Pv (v modeli OBS), resp. strie-
davo Pv, pz (v modeli MIX). Ako približné hodnoty nezná-
mych figurujúce v členoch Wj, Lj v (5) a (7) boli použité ve-
ličiny určené pomocou (1).

Při hl'adaní optimálneho sposobu vyrovnania sme použili nie-
kolko altematívnych modelov:

1. OBS model (7) s hodnotami (9).
2. MIX model (6) s hodnotami (9).
3. a 4. model (označené ako OBS-i, MIX-i) je obdobou 1.
a 2, používa však merané uhly (10) opravené o sklon prí-
stroja. Pre opravu zo sklonu platí

kde zložky sklonu io, i, sú určované z rozdielov zenitových
uhlov odmeraných v štyroch na seba kolmých smeroch (0°,
90°, 180°, 270°) pri zafixovanom ďalekohl'ade

Zložky sklonu pre j-tú hviezdu boli výsledkom lineámej in-
terpoIácie jeho začiatočnej a konečnej hodnoty.
5. a 6. model je rozšírením 1., resp. 2. o neznáme io, iJ,

ktoré boli považované v priebehu večera za konštantné, takže
im odpovedali charakteristické rovnice

6. bj,2j_1VUj+ bj.2jvzj + aj"J1A + aj,2 J1cp+ aj,3iO+ aj,4il +
+ Wj= O, (17)

a podl'a počtu neznámych sú označené ako OBS-4, MIX-4.
7. a 8. model vyrovnania (označený ako OBS-6, resp,

MIX-6) spočíva v rozšírení 5, a 6, modelu o ďalšie dve ne-
známe - variácie sklonu Dio, Dil s koeficientmi

a,s = a'3 (T - ~ Tln) a'6= a'4 (T - ~ Tln)j. J. J ~ J ' j, J, } 4 } ,
j=! j=1

Modely 1, až 8. boli aplikované na prvé dva dni a mode-
ly 1. až 4. na druhé dva, ktoré obsahujú podstatne menej
hviezd (pozri tab. 1).
V nasledujúcich troch modeloch sme vyrovnali komplexne

všetky štyri dni. 9, a 10. riešenie predstavuje postupné eta-
povité rozširovanie spracúvaného materiálu vždy o prvky no-
vej etapy (v našom prípade tvoril etapu 1deň). Takto bol spra-
covaný OBS model (OBS-e) a MIX model (MIX-e) v tvare
podl'a [4] (s. 87)

A A
MIX-e: J1X = -Ni! A;+, T(Ai+!Xi+ Wi+J,

T = (M;+,+ Ai+,Ni' A;+J-'"
ATn_ A W TAA

.uV-cV - (Ai+!Xi+ i+l) T( i+IXi+ Wi+I)'
(O'%)i+1= (VrpVL/ (ri + ri+1- u), (19)
pre i = 1, 2, 3,

VII. modeli sú vyrovnané všetky štyri dni spoločne mo-
delom MIX s dvoma neznámymi (ako v MIX-i) a označený
je ako MIX-s. Výsledky obsahuje tab. 2.

Ako objektívne kritérium na posúdenie správnosti dosiah-
nutých výsledkov a zhodnotenie korektnosti jednotlivých
model ov sme použili azimut AG určený z trojhodinovej kam-
pane globálneho systému určovania polohy (realizovanej
dvoma apartúrami umiestnenými na koncových bodoch me-
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Model I. 2. 3 4. 5. 6 7 8
1 5. 95 ,\A 28.1± 5.2 222" 37 24.4± 3.8 195,2.4 19.7 ~ 5.2 219, 44 174, 34 174,32

é\~ 12.3~ 1.8 13.1±3.2 14.1± 1.4 16.9± 2.1 137 , 1.8 92· 7.7 14.4· U 19 9,5 9

-4.0, 64 49, 108 -()5,44 -147,9 I
I"

-44.7±171 -133± 206 -552, 12.5 -295,22.4
II

Ilio
-99, 32 -126, 3.6

6il
-O.4± 9 I -251,180

(n = II) ,

.F 167.54.6 6.8, 9.1 123.296 45- 40 134, 352 7.2. 10.1 89, 155 46. 4.1
()"

lX = 005 ' 1 3.2 .38 38 51 51
I'knl

,).-

32 32
3 5 '15 \A 237,27 11 I, 18 221· I 9 187 l.2 187, I 9 1'1.4+ 1.7 17()· I I I(,8· 07

\~ 122, l.l 86, 1.6 152, 08 174, 1.0 14.5+ 08 137,30 14.8 04 185, I 3

-11.4,23 -9.4,43 -123 14 -179· 2 O
I()

-275· 66 -2t)(h 77 -33.() . 4.1 -292,4.8
II

6i"
-41, 10 -5(),O7

61J
1.2, 3 I -84,4.1

(n = 13) ,

,F 9.3, 16.9 3.6,2.5 6.6,8.5 24, I I 5.1, 5.1 29, 1.6 2.8, 15 I 1.02
(YD

lX = 0.05 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2 " 1 38 38Fion! J._

55.95 ~\A 19.6± 17 19.9± 12 20.3± 1.0 20th 0.8

M 13.6± 04 120± 1.0 140± 02 14.8± 0.6

n=5 ,
, I, 34.2.3 1.6,05 20,08 10,02 Fion!= 9.3 n=5 a = 005

(YD

115-95 \A 243, 58 21.0±41 176,35

\~ 14.7, 14 138, 2.9 ] 5.5- 08 163.2.1

n=5 .1 110.237 46.41 (d). 8 ~ 3.3.2 I h,nt = '1.3
n=5 ex = Oll~

(Y
"

Model Neznáma I.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa Model Neznáma Spoločnc
II hviezd 24 hviezd 29 hviezd 34 hviezd 34 hviczd

OSS-e LlA 24.4 ± 3.8 22.7 ± 2.0 22.1 ± 2.1 21.2 ± 2.8 MIX-s LlA 18.7 ± 1.0
Ll<j> 14.1±1.4 14.5 ± 0.8 14.3 ± 0.7 14.2 ± 0.7 Ll<p 16.8 ± 0.8
- 12.3 9.4 8.6 7.9 - 3.1(Jo (Jo

MIX-e LlA 19.5±2.4 19.1 ± 1.2 19.4±1.3 17.6±1.8
Ll<j> 16.9 ± 2.1 17.2 ± 1.1 16.4±1.I 16.7 ± 1.4
, 4.5 " " 3.1 3.1(Jo j.j

Hv. Č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. k
io"'( 14)

4.4 5.3 7.6 8.1 10.2 15.6 17.5 18.7 21.0 22.3 23.1 25.6 27.4

io ... MIX-6
8.4 9.1 11.0 11.5 13.1 17.6 19.2 20.2 22.1 23.2 23.9 25.9 27.4 1.0

i I ..• ( 14) -0.8 0.3 3.0 3.7 6.2 12.8 15.1 16.6 19.4 21.0 22.0 25.0 27.2

14.') 16.0 18.8 195 22.1 28.8 312 32.7 -, - - :\7.2 38.2 41.2 41 " 1.0
i I ..• MIX-6 .):'1 :'I
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VYROVNANE
HODNOTY AZ I MUTU A=219° 28'+ d A

<>-<>.0-<> 2.5.95
, .~ •...•.- 3.5.95
, ---- 5.5.95, .-.~G.11.5.95

::.', ",.,II, Ar;••• Clzlmut (pomocou GPS)
•...~•.... \(",.. '\

" - '\ ..
''ti'' -......•• '\ ,/ '\ '\

'. _._-~-~~-~:_:::::_~-~.~..~._~,
.'ta...... •..._ -=-_-:

2 3 456
Mode I vyrovn on lo

VYROVNANE
HODNOTY SIRKY Fl=48° 09'+dFl

/
F lc •..... --- ..•.•.•.•.••. : ,------ __., --_ -I;,_t:

'" ".. ... //

.•.-~.r.t1 "~" j/

~
-------.--::-> ,/ ,,~ - - - ~_ - --I

- •.. I \ /

~- I '\ I

"" I '\ I

" " '\ I

Y -
Ft,. ... 1i lrko (c trk umzen ttalom)

5-r---.---.----.---..-----.----.-----.-----,o 2345678
Mo d e I v y r O v n o n l O

~.~ 2.5.95
.~ ••• 3.5.95
-- 5.5.95
~•.••.• 11.5.95

~"""

•.••..... I

".~.:.:...~-r:-..... I

.•.....•••.:..:.__..• I I

'.f

o-r----.----.-----,----.-----,----.------,---,
o 234 5 6 7 8

Mo d e I v y r O v n O n l O

I \
I \ ,

I \ I
I \ I
I \ I
I \ I

'/:.:~" I ;,,,~ \ /

~.~~~:~.~:.:~.~.~~-~_--~"","\ 'v'
~ --............- ..~....

23456
Mo d e I v y r O v n o n l o

ranej strany) opravený o zvislicovú odchýlku a astronomickú
šírku 'Pc určenú z dlhodobých meraní cirkumzenitálom opra-
venú o vplyv excentricity (e < 10 m):

PrehIad vyrovnaných hodnot A, 'P z tab. 1 obsahuje obr. 1
a odpovedajúce stredné chyby obr. 2.

6. Zhodnotenie výsledkov

Vychádzajúc z uvedeného možeme konštatovať nasledujúce
závery v modeloch 1. až 8.

1. S rastúcim poradovým číslom modelu vyrovnania hod-
noty A, 'P štatisticky konvergujú (obr. 1) k "teoretickým"
hodnotám (20), pričom varianty zohIadňujúce sklon prí-
stroja ( ... -i) vykazujú menší odklon.

2. Stredné chyby mA vykazujú podobnú tendenciu, ktorá sa
prejavuje klesajúcim trendom daných kriviek k nule (obr.
2), zatiaI čo pri šírke to nie je preukázateIné.

3. Najvačší rozptyl medzi modelmi a odklon od správnych
hodnot (20) je zrejmý v prvom dni a je pravdepodobne

sposobený malou skúsenosťou merača. Toto potvrdzujú
i hodnoty F = (}2/aij, ktoré výrazne prekračujú kritické
hodnoty Fkrit na hladine významnosti <X = 0,05.

4. PodIa kritéria F<Fkrit sajavia korektnejšími (s výnimkou
1. dňa a 1. modelu OBS) modely so sklonom MIX-i.

5. Najvyššiu presnosť v A a v 'P dosahuje 3. model (OBS-i):
1,0 < mA < 3,8; 0,2 < m", < 1,4, resp. 4. model (MIX-i);
0,8 < mA < 3,0; 0,6 < m", < 2,1.

6. Problematika sklonu prístroja je v klasickej astronómii
velmi chúlostivá, pretože odklon vertikalnej osi prístroja
od lokálnej zvislice priamo ovplyvňuje šírku a vychyIuje
horizont, v ktorom definujeme azimut. I keď sklon nie je
pre nás užitočným parametrom, predstavuje systematickú
chybu, ktorá limituje vonkajšiu presnosť určovaných as-
tronomických veličín. Na ilustráciu uvádzame priebeh
sklonu z druhého dňa (3. 5. 95), určený pomoc ou (14),
a z neznámych io, 8io, il> 8il> získaných modelom MIX-6
(pozri tab. 3).
Absolútne rozdiely sú značné najma v i), čo je odrazom

vačšej neistoty v neznámej 8il v porovnaní s 8io (mSil = 6
mSio)' Zhodná je však celková tendencia vývoja sklonu do-
kumentovaná korelačným koeficientom k. V oboch prípa-
doch bola na výpočet sklonu použitá lineáma interpolácia.
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V prvom prípade (pomoc ou (14)) sposobí chyba v začia-
točnej (príp. konečnej) hodnote sklonu zmenu v tendenci i
jeho vývoj a, takže maximálne sa prejaví v úvode (závere)
merania. V druhom prípade (MIX-6) chyba narastá sme-
rom od stredu merania. Záverom možno konštatovať, že
v záujme spol'ahlivejšieho určeni a sklonu prístroja v prie-
behu merania je potrebné sledovať jeho hodnoty nieko-
l'kokrát za večer.

7. Z tab. 2 vyplýva, že modely 10., 11. sú približne ekviva-
lentné na rozdiel od modelu 9., ktorý vykazuje približne
trojnásobné jednotkové stredné chyby v jednotlivých eta-
pách a výraznějšie sa odchyl'uje od správnych hodnot (20).

8. Z vyššie uvedeného vyplýva, že preferovanými modelmi
sú MIX-i, resp. pri viacdenných meraniach MIX-e alebo
MIX-s, ktorého výsledky

sú v dobrej zhode s referenčnými hodnotami (20) a pova-
žujeme ich za konečné.

Metóda simultánneho určenia azimutu a šírky v spojení s mo-
demou meracou a výpočtovou technikou poskytuje relatívne
vel'mi dobré výsledky pri nízkej náročnosti procesu merania.
M6že byť použitá aj na určeni a sólo azimutu s využitím šírky
ako kontrolného parametra na bode so známou zemepisnou
šírkou. Variant založený na troch polohách hviezdy je vel'mi
jednoduchý, presnosť sa však pohybuje rádovo v desiatkach
uhlových sekúnd. Pri druhom sposobe, ktorý využíva viacero
hviezd, je dosiahnutá presnosť o rád vyššia, náležitú pozor-
nosť však musíme venovať systematickým chybám pri me-

raní (najma sklonu prístroja a astronomickej refrakcii), ktoré
možu sposobiť nepriaznivý odklon určovaných parametrov
od ich teoretických hodnot. Práve moderná technika a po-
kroky v štatistickej teórii spracovania náhodných veličín sú
hybnou silou, ktorá otvára nové možnosti i v menej známych
optických metódach praktickej astronómie.
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servations of a single unknown star by a new method. Empire
Survey Review, No.87, 1953, s. 17-26.
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[4] LElCK, A.: GPS satelite surveying. New York, Chichester, Bris-
bane, Toronto, Singapore, A Wiley-Interscience Publication,
John Wiley & sons 1990. 352 s.

[5] MAŠIMOV, M. M.: Uravnivanije geodezičeskich setej. Moskva,
Nedra 1979. 368 s.

[6] KUBÁČEK, L.-PÁZMAN, A.: Štatistické metódy v meraní.
Bratislava, Veda 1979. 148 s.

[7] BČlHM, J.-RADOUCH, Y.: Vyrovnávací počet. Praha, Karto-
grafie 1978. 512 s.

[8] KUBÁČKOVÁ, L: Metódy spracovania experimentálnych úda-
jov. Bratislava, Veda 1990. 325 s.

[9] ROBBINS, A. R.: Military engineering - Volume XIII - Part IX
Field and Geodetic Astronomy. Ministry of Defence 1976.

Lektoroval:
Prof. Ing. Josef Ka_beláč,CSc.,

katedra vyšší geodézie FSv CVUT, Praha

Mentální mapa a mentální
prostorové představy

RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
katedra geografie Přírodovědecké fakulty

Univerzity Palackého, Olomouc

Problematika mentálních map vstoupila do kartografické
a především geografické literatury již v 60. letech. Mentální
mapy jsou jedním z podstatných tematických okruhů beha-
viorální geografie. Za zakladatele jsou považováni P. Gould
a K. Lynch, kteří ve svých dílech rozpracovali široký kon-
cept mentálních map odvozených od termínů "preference"
a "percepce".

V současné době všakjiž vyvstává otázka rozšíření pojmu
mentální mapa o další rozměr v rovině percepce geografic-
kého prostoru. Příspěvek nesměřuje k popírání či negaci již
vystavěné koncepce mentálních map, nýbrž k rozvinutí
o další dimenzi jejího chápání.

2. Pojetí mentálních map

Definice mentální mapy je otázkou velice citlivou. Nároky
na její formulování si kladou nejen kartografové a geogra-
fové (behaviorální), ale i psychologové a sociologové. Z po-

zice geografické kartografie se mentální mapou rozumí gra-
fické (kartografické nebo schematické) vyjádření představ
člověka o geografickém prostoru, nejčastěji jeho kvalitě nebo
uspořádání (Drbohlav 1991). Zakladatelé teorie mentálních
map vycházeli vždy ze základního předpokladu, že mentální
mapa každého jedince je unikátní, jedinečná.

V současnosti se vymezují dva základní typy mentálních
map, a to tzv. mapy gouldovského a lynchovského typu.
Gouldovský typ (nazvaný podle P. Goulda) chápe mentální
mapu jako obraz atraktivity - prostorových preferencí (resp.
nepreferencí) získaný nejčastěji výběrem ideálního místa je-
dince (respondenta) v libovolném území, sídle, většinou pro
trvalé bydlení nebo stálé zaměstnání. Tento typ mentálních
map vzniká druhotně přenesením slovních informací do ma-
py (pomocí kartogramů, izolinií, anamorfózy atd. - obr. I).
Lynchovský typ (nazvaný podle K. Lynche) rozumí mentální
mapou zobrazení prostoru, vyjadřující jedincovo vnímání
rozsahu, umístění či tvaru prvků ve vybraném prostředí,jeho
prostorovou orientaci, topologii apod. Vlastní mentální mapu
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Obr. 1Mentální mapa "gouldovského typu": preference
pro trvalý život obyvatel Liverpoolu (Gould 1971)

zde přímo představuje konkrétní náčrtek, schéma nebo ob-
rázek (obr. 2).

Další rozlišení mentálních map vyplývá z rozdílného pří-
stupu ke způsobu vlastního zjištění respondentovy prefe-
rence. Mohou být zkoumány tzv. "revealed preferences",
které jsou získávány z nezávislého, volného posouzení situ-
ace, přičemž možné alternativy nejsou respondentovi přímo
předkládány. Nejčastěji se hodnotí jen kladné a záporné ex-
trémy. Získané výsledky jsou pak bodově ohodnoceny a sta-
tisticky zpracovány. Jiným přístupem mohou být zjišťovány
tzv. "stated preferences", které vznikají z komparativního
hodnocení, kdy je respondent požádán, aby v různých vari-
acích porovnal kvalitu daného jevu ve zkoumané územní jed-
notce vzhledem k jednotkám dalším. Získané dlouhé řady
různě modulovaných stupnic bodů jsou dále zpracovány po-
mocí analýzy hlavních komponent.

Výzkum se soustřed"uje na člověka - jedince. Jeho sub-
jektivní postoje jsou zjišťovány konkrétními otázkami pro-
střednictvím rozličných anket, dotazníkových šetření, inter-
view apod. Mentální mapy zkoumají regionální preference
někdy včetně důvodové specifikace a jejich podmíněnost,
především informační toky.

Tab. 1 Náboženské vyznání a kvalita životního prostředí
v moravských okresech

okres religiozita C re1igiozita B kvalita ŽP K

Blansko 62,9 +0,6 +3,1
Brno-město 47,5 -8,9 -14,4
Brno-okres 59,4 -0,2 +3,1
Bruntá1 40,0 -4,1 +7,0
Břeclav 58,1 +6,1 +8,2
Frýdek -Místek 62,2 -5,7 -15,7
Hodonín 68,2 +13,0 +6,9
Jih1ava 52,7 +0,5 +3,8
Karviná 48,7 -5,1 -23,5
Kroměříž 59,1 +2,9 +4,4
Nový Jičín 52,1 -0,2 +0,5
Olomouc 48,6 +13,8 -1,4
Opava 67,0 +1,6 -2,1
Ostrava 40,3 -24,3 -35,4
Prostějov 56,3 +0,4 +3,1
Přerov 56,8 -4,3 -1,4
Šumperk 47,0 -0,9 +13,8
Třebíč 60,8 +1,2 +0,6
Uherské Hradiště 74,1 +10,4 +5,0
Vsetín 66,5 +1,2 +7,6
Vyškov 56,1 +1,1 +2,5
Zlín 63,3 -1,7 +3,2
Znojmo 54,7 +4,2 +15,1
Žďár nad Sázavou 68,7 -0,1 +0,6

Užití mentální mapy je v řadě vědních disciplín poměrně
široké. Mentální mapa:
- slouží k odůvodnění jednání, která mohou vyplývat

z chybné mentální mapy,
- napomáhá k mechanismu snadného zapamatování přede-

vším prostorových informací,
- mentální mapa větší skupiny lidí může sloužit jako obraz

úrovně její vzdělanosti,
- odráží preference a atraktivnost v mysli obyvatel, což může

vést k aplikaci v různých odvětvích plánování,
- napomáhá při prognóze možného směru migrace obyva-

telstva (za trvalým bydlením, za prací), regionálního roz-
voje plánování apod.

3. Mentální prostorové představy prostorových jevů

Doposud se lze v odborných studiích setkat s výzkumem
mentálních map obyvatelstva (jednotlivce nebo skupiny lidí)
ve smyslu volby ideálního místa trvalého bydliště nebo za-
městnání. Mentální prostorové představy každého jednot-
livce jsou však daleko širší a nevztahují se pouze na prefe-
renci ve smyslu hledání optimálního regionu pro trvalý pobyt.
Řada dalších prostorových jevů geografické povahy jako
např. stupeň urbanizace nebo kvalita životního prostředí, se
odráží v myslích lidí stejně jako volba ideálního místa byd-
lení a vytvářejí mentální prostorové představy těchto jevů po-
dobné mentálním mapám.

Je-li mentální mapa obrazem geografického prostoru,
nutně se na jeho formování podílí řada faktorů. Každý jedi-
nec vlastní specifickou množinu osobních zkušeností a zá-
žitků a podléhá působení specifické množině informačních

1997/10



Geodetický a kartografický obzor
ročník 43/85,1997, číslo 1 11

toků, které mohou podávat informace navzájem shodné či
protichůdné. Mentální mapa i mentální prostorové představy
odrážejí všechny tyto aspekty života. Schematizovaně jsou
informační toky a celý tento proces podmiňující vytváření
mentální mapy a mentálních prostorových představ vyjá-
dřeny na obr. 3.

Z tohoto schematu je zřejmé, že informace předávané od-
borníky či zdroji oprávněnými k výchově a vzdělávání (jedná
se především o školská zařízení) nejsou jedinými zdroji in-
formací, které vytvářejí u jedince obraz o konkrétním pro-
storovém uspořádání jevu. Může tak například informace
z učebnice základní školy - "ve Velké Británii pracuje v ze-
mědělství pouze 3 % ekonomicky aktivního obyvatelstva" -
být přeměněna vinou jiných informací z ostatních zdrojů
(film o skotském farmáři vlastnícím velkou farmu a zaměst-

Obr. 4 Schema vlivů informačních toků a utváření
mantální mapy

návající J 5 pracovníků; zpráva z novin, že zemědělský kraj
Comwall se těší na bohatou úrodu; zážitek spolužáka z do-
volené z Anglie, kde viděl na velkých pastvinách velká stáda
ovcí, krav a koní apod.). Výsledkem působení těchto infor-
mačních toků je odpověď na otázku" V kterých evropských
zemích je největší počet ekonomicky aktivních obyvatel
(v %) zaměstnáno v zemědělství?" - Velká Británie, Česká
republika, Francie. Snadno lze najít řadu dalších podobných
příkladů.

Důležitá je skutečnost, že kromě informací ze školských
zařízení a zpráv ze sdělovacích prostředků působí v převážné
části života jedince naší společnosti pouze zdroje, které ne-
musejí vždy podávat informace kvalifikované, správné či nej-
novější. S ukončením školní docházky tak nastává jakési "za-
konzervování mentální mapy jedince", která je v dalších
letech aktualizována velice pomalu. Z tohoto hlediska má vý-
zkum mentálních map týkajících se jakýchkoli prostorových
informací význam pro zjištění obrazu těchto jevů v celé spo-
lečnosti.

Faktory (kromě školy) mohou podávat informace ne-
přesné, chybné nebo útržkovité, vytržené z kontextu a mo-
hou některým objektivně existujícím zvláštnostem zkoumané
tematiky dát klamný rys obecnosti či typické vlastnosti.

Z pohledu předmětu a konstrukce jak mentálních map tak
i mentálních prostorových představ je zřejmé, že se oba po-
jmy značně sbližují. A protože jejich grafické vyjadřování je
téměř identické, lze mentální prostorové představy označit
jako mentální mapy. Tím se obsah mentálních map značně
rozšiřuje, aniž by byla porušena podstata jejich definování.

Definovat mentální mapu jako obraz geografického pro-
storu v mysli lidského jedince nebo skupiny lidí obvykle pre-
zentovaný v kartografické podobě není novým definováním.
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Podobnou definici užívá i Slodczyk (1984). Každý jedinec
má své osvojené informace o geografickém prostoru ulo-
žené ve vlastní mentální mapě, ve své mysli. Při diskusi
např. o chráněných krajinných územích ČR se nejčastěji je-
dincům vybaví v mysli hranice státu a plochy vyjadřující
chráněná území, které on sám (konkrétní osoba) zná nebo
se domnívá, že chráněnými územími jsou. Jsou zakreslena
jednoduchou symbolikou - liniemi a barevnými plochami
- podle vlastních subjektivních grafických pravidel.
V tomto okamžiku je zřejmé, že označení tohoto obrazu
jako mapa je oprávněné. Mentální mapa vyjadřující tema-
tiku kartografickými prostředky může však být u jednotli-
vých lidí rozlišná. A zde analýza mentální mapy slouží pro
zjištění:
- geometrické přesnosti představovaného jevu (tematiky),
- obsahové správnosti tematiky,
- podrobnosti tematického obsahu.

Při zkoumání mentální mapy má smysl pohybovat se ve
třech rovinách odpovídajících na základní otázky:
1. Kam lokalizuje respondent vyšetřovaný jev?
2. Proč tak usuzuje?
3. Z jakých informačních zdrojů je jeho názor formován?

K vyšetřování slouží v plné šíři metody užívané dopo-
sud v behaviorální geografii i v problematice mentálních
map.

Z hlediska vztahu vyšetřovaného jevu k objektivní realitě
se nově vytvořené mentální mapy vyčleňují do dvou skupin.
První typ mentálních map lze porovnat s existující pravdou
a lze tedy hodnotit správnost mentální mapy či její shodnost
se skutečností. Nazývají se mapy komparativní. Příkladem
takových map jsou mentální mapy nezaměstnanosti obyva-
telstva, počtu rómského obyvatelstva, religiozity obyvatelstva
atd. Tyto tematiky lze statisticky nebo jinak zpracovat a jed-
noznačně na otázky kladené při tvorbě mapy odpovědět.
Mentální mapa, která může být pod vlivem řady výše uve-
dených informačních toků odlišná, se stává výsledkem prů-
zkumu znalostí a napomáhá odhalovat a kvantifikovat váhu
jednotlivých informačních zdrojů.

Druhý typ nově definovaných mentálních map nelze po-
rovnat s objektivně existující pravdou, a to z důvodu, že ne-
existuje žádná charakteristika kvantifikující zkoumanou te-
matiku. Nazývají se mapy nekomparativní. Příkladem
těchto mentálních map mouhou být výsledky zjišťování kva-
lity životního prostředí, podmínek pro podnikání, preference
pro trvalý život apod. V geografii nemáme charakteristiku,
jež by jednoznačně odpověděla na otázku, je-li v okrese Vyš-
kov kvalitnější životní prostředí než v okrese Hodonín, pro-
tože na kvalitě životního prostředí se podílí řada faktorů. Lidé
však podvědomě na takovéto otázky odpovídají. A to je pole
působnosti pro výzkum mentální mapy.
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Prostorové informace vytvářejí v mysli člověka databázi
geografických informací, která je při diskusi, dotazování
nebo přemýšlení aktivována, uspořádávána a graficky pre-
zentována podle diskutované tematiky. Největší roli v této
činnosti lidské mysli hrají výběr a syntéza. Tato asociace te-
matik může v kartografické terminologii připomínat karto-
grafickou generalizaci či v terminologii geografických in-
formačních systémů uspořádání geografické databáze do
vrstev a jejich skládání (overlay).

4. Mentální mapy Moravy a Slezska

Mentální mapy Moravy a Slezska (obr. 4 a 5) byly konstruo-
vány na základě dat získaných dotazníkovým šetřením v září
roku 1995 u studentů učitelských kombinací (M-Z, Bi-Z-
Ochr a Tv-Z) 2. ročníku na Katedře geografie Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Toto šet-
ření, uskutečněné pouze pro potřeby tohoto příspěvku,
postihlo celkem 55 studentů ve věku 19-20 let s poměrně
dobrou úrovní znalostí geografických problematik. Každý
respondent složil maturitní zkoušku ze zeměpisu a absolvo-
val několik dílčích geografických disciplín na vysoké škole
(nikoli však zkoušku z regionální geografie ČR ani dílčích
socioekonomických disciplín). Předpokládá se proto dobrá
znalost školní látky ze zeměpisu v rozsahu základní, střední
a zčásti vysoké školy.

Studentům bylo položeno celkem 10 otázek formulova-
ných ke zjištění mentálních map 10 tematik v regionu Mo-
ravy a českého Slezska, na které měli odpovědět výčtem 3
moravskoslezských okresů s pozitivním (nejvyšším) hodno-
cením tematiky a výčtem 3 moravskoslezských okresů s ne-
gativním (nejnižším) hodnocením tematiky. Byly vyšetřo-
vány tyto jevy:
I. nezaměstnanost obyvatelstva,
2. religiozita obyvatelstva,
3. absolutní počet rómského obyvatelstva,
4. relativní zaměstnanost obyvatelstva v zemědělství,
5. stupeň urbanizace,
6. kvalita životního prostředí,
7. preference pro rekreaci,
8. preference pro kulturní a sportovní vyžití,
9. preference pro podnikání,
10. preference pro budoucí život.

Otázky byly položeny tak, aby bylo snadné na ně jedno-
značně odpovědět v požadované formě, např. "Uveďte 3
okresy Moravy a Slezska, v nichž je podle vašeho názoru nej-
větší nezaměstnanost, a 3 okresy, z nichž je nejmenší neza-
městnanost", nebo "Uveďte 3 okresy, v nichž existují podle
vašeho názoru nejlepší podmínky pro podnikání, a 3 okresy,
v nichž jsou nejhorší podmínky pro podnikání", apod. Pro
odstranění nežádoucích chybných odpovědí byla studentům
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předložena obrysová mapa moravských okresů s uvedením
názvů okresních měst. Tím byly z šetření eliminovány nežá-
doucí odpovědi pramenící z mylného umístění jednotlivých
okresů.

Zkoumané tematiky byly rozděleny do dvou skupin.
V první skupině se nacházely otázky 1-5, na něž lze na zá-
kladě geografického výzkumu jednoznačně správně odpově-
dět. Výsledné mentální mapy jsou tedy grafickým (kartogra-
fickým či schematickým) vyjádřením jednak znalostí
tematiky, jednak podílu informačního toku ze vzdělávacích
institucí na formování mentálního obrazu respondenta o kon-
krétním jevu.

Do druhé skupiny patří otázky 6--10. Výsledné mentální
mapy nemohou být porovnány s odpovídající charakteristi-
kou objektivně existující pravdy a podávají nám obraz, který
je finálním produktem působení všech informačních toků na
jedince.

Všech 10 mentálních map bylo zpracováno jednoduchými
metodami používanými v odborné literatuře mentálních map
(Gould, Lynch, Bartnicka). Pro ilustraci jsou zde uvedeny
pouze 2 mentální mapy reprezentující obě výše zmíněné sku-
piny otázek (tab. 1).

výpočty charakteristik R a Kbyly provedeny podle vzorců
Rp-Rn R = N,
K = Kp-KnN,

kde je: Rp - počet pozitivních odpovědí vyšetřující religio-
zitu,
Rn - počet negativních odpovědí vyšetřující religiozitu,
Kp - počet pozitivních odpovědí vyšetřující kvalitu ŽP,
Kn - počet negativních odpovědí vyšetřující kvalitu ŽP,
N - celkový počet odpovědí.

Diskuse nad vztahem mentální mapy a mentálních prostoro-
vých představ vede k rozšíření pojmu mentální mapa o roz-
měr chápání objektivní reality jako komplexu tematik for-
movaných řadou informačních zdrojů. Toto rozšíření pojmu
nenarušuje doposud existující koncept mentálních map. Od-
haluje nový širší prostor pro zjišťování, chápání a vnímání
geografického prostoru jedinci za plného využití již zavede-
ných metod behaviorální geografie i metod konstrukce men-
tálních map. Přiložené mapy demonstrují nově definované
mentální mapy a jejich dva typy. Sociologicko-geografické
šetření mentálních map poskytuje řadě vědních disciplín za-
jímavé informace a prostředky pro praktické aplikace teore-
tických závěrů geografického výzkumu kartografickými pro-
středky.
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Zeměměřický úřad,
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za ZAHRANlčlA

80. nemecké geodetické dni
061.3:528(430)

V dňoch 24. až 27. septembra 1996 sa uskutočnili v Drážďanochju-
bilejné 80. nemecké geodetické dni pod názvom "Geodézia - pre-
mostenie hraníc" (Vermessung - Briicke iiber Grenzen). Tento ná-
zov vyplynul zo skutočnosti, že išlo o prvé nemecké geodetické dni
v povojnovom odobí na území bývalej NDR, z ktorého regiónu po-
chádzala podstatná časť príspevkov a prezentovaných prác na tejto
vel'kolepej akcii. Ich zameranie bolo orientované na postupné od-
straňovanie doterajších rozdielov v uplatňovaní geodézie v dvoch
nemeckých šťátoch smerom k jej modernejšiemu chápaniu, ktorého
podoba bola bližšia v povodnej NSR. Ďalším dovodom citovaného
názvu akcie boli vystúpenia viacerých predstavitel'ov európskych
postkomunistických štátov, s obdobným obsahom, poukazujúcim na
prekonávanie predchádzajúceho zaostávania v odvetví geodézie, kar-
tografie a katastra nehnutel'ností, resp. na realizované reformy v tejto
oblasti.

Hlavným usporiadatel'om podujatia bola Nemecká geodetická
spoločnosť (Deutscher Verein fiir Vermessungwesen) a sponzorovalo
ho viacero firiem a jednotlivcov (i anonymných).

Nemecké geodetické dni sú už tradične najviičšou odbornou ak-
ciou v Nemecku ba možno povedať, že v celej Európe. Tohtoročného
podujatia v Drážďanoch sa zúčastnilo vyše 2300 záujemcov, ktorí v
piebehu 3 dní pararelne absolvovali:
- kongresovú časť (prednášky a panelové diskusie),
- odborné exkurzie,
- rámcový (doplnkový) program,
- firemnú výstavu.

Na kongresovej časti 80. nemeckých geodetických dňoch odzneli
okrem úvodných slávnostných prejavoch nasledujúce prednášky:
V rámci tematického okruhu Od základu k detailom
Dr. Bemd Richter (NSR): Nemecká základná gravimetrická sieť.
Dithelm Weber (NSR): Nemecká hlavná výšková sieť.
Angela Ruhland-Dietmar Konig (NSR): Použitie motorizovanej
vel'mi presnej nivelácie s digitálnym nivelačným prístrojom na po-
tvrdenie pohybov pody v Lužicko-Srbskom hnedouholnom revíri.
Dr. Wolfgang Augath-Dr. Herbert Lang-Martina Sacher (NSR):
Nový jednotný európsky výškový systém pre kartografickú bázu úda-
jov.
Dr. Hilmar lngensant (NSR): Geodetická meracia technika v epoche
informatiky.
Dr. Wilhelm Benning (NSR): Digitálna blízka fotogrametria - 3D -
dokumentovanie najrozmanitejšieho použitia.
Dr. Hermann Seeger-Achim Franke-Dr. Johanes lhde-Jens Lutt-
hart-Henning Schoch (NSR): K vypracovaniu moderných geodetic-
kých základov v nových spolkových krajinách.
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Dr. Wolfgang Lechner-Gunter Rossol (NSR): Potrebuje geodézia ná-
sledovníka pre systém NAVSTAR GPS?
Dr. Asim Bilajbegovič (Chorvatsko): Porovnanie r6znych prijímačov
GPS a softverov r6znych výrobcov na určenie siete malého rozsahu.
Dr. Stefan Cacon (PR): GPS - satelitné pozorovanie v geodyna-
mickom výskume Dolného Sliezska.
Dr. Manfred Biiumker-Dr. H. P. Fitzen (NSR): Permanentné pozo-
rovanie údolnej priehrady s GPS.

V rámci tematického okruhu Zodpovednosť geodeta za nehnu-
teľné vlastníctvo
Wi{fried Reinhard (NSR): Zákonné rozdeIovanie, ako moderný vý-
konný nástroj vo vazbe na pozemkové vlastníctvo v novej krajine.
Ulrich Frisch (NSR): Nájom vo vazbe na postavenie v mestách no-
vých spolkových krajín na príklade Schwerina.
Dietrich Ribbert (NSR): Problémy s oceňovaním v nových spolko-
vých krajinách.
Hans-Peter Strotkamp (NSR): Problémy v rámci prisp6sobovania
úverového práva.
Dr. Christoph Averdung (NSR): Aktívny GlS v plánovaní.
Dr. Gerhard Schlosser-Bomhauer Beins (NSR): Grafické ukladanie
údajov a spracovanie máp a dokumentácie katastra nehnuterností.
Roswitha Murjahn (NSR): HALB - hamburské riešenie automati-
zovanej pozemkovej knihy.
Hermann Filss (NSR): Hospodársko-politický a kultúrny význam
ruskej geodézie a kartografie pre Nemecko.
Klaus Marzahn (NSR): Dr. Weiss a partner International GmbH -
saský konzultant pre nemecké rozvojové projekty v katastroch Spo-
ločenstva nezávislých štátov.
Dr. Michail Spektor (Kazachstan): Pozemková reforma v Kazach-
stane.

V rámci tematického okruhu Zmeny vo vzdelávaní pre povola-
nie geodeta
Walter Beus (NSR): Požiadavky praxe na vzde1anie budúcich inži-
nierov-geodetov na výkon ich povolania.
Richard Mehlhom (NSR): Vzdelávanie geodetov v rozmanitých sys-
témoch Európskej únie.
Dr. Svatopluk Michalčák (SR): Manažment proťesionálneho vývoja
geodetov v novom prostredí.
Karl Praxi (NSR): Inžinier v napatom prostredí medzi skromnými
domácimi prostriedkami a potrebou zavedeni a systémov kvality
a manažmentu podra DIN EN ISO 9000.
Dr. Horst Borgmann (NSR): Idey "mostu" a nevyhnutnosť noveli-
zácie činnosti verejných geodetov.
Dr. Jurij Kirilovič Neumyvakin (SNŠ): Systém rozorávania medzí
v Rusku.
Dr. Fritz Deumlich (NSR): Saský príspevok ku geodetickému po-
kroku.
Dr. Ulrich Bamer (NSR): Podpora geodézie a kartografie Spolko-
vou armádou v Sasku a Thurínsku.
Dr. Manfred Endrullis (NSR): Skúsenosti získané pri tvorbe údajo-
vého systému ATKlS v malých mierkach.
Dr. Hans Joachim Stenzel (NSR): Kartometria.
Jorg Gebauer (NSR): Kataster nehnuterností v spolupráci s našimi
susednými krajinami - kritická analýza a praktické možnosti rieše-
nia.
Dr. Gemod Schindler (SNŠ): Podpora pri tvorbe pozemkového ka-
tastra v SNŠ na príkladoch Ruska a Ukrajiny.

V rámci tematického okruhu Postavenie geodézie a kartografie
v krajinách susediacich s NSR
Dr. Lubomir Wlodzimierz Baran-Dr. Andrzej Hopfer (PR): Geodé-
zia v porsku v čase posledných spoločenských premien.
Dr. lmrich Horňanský (SR): Geodézia a kartografia a pozemkové
úpravy v Slovenskej republike 1990 až 1995.
Dr. Gábor Mélykúti (MR): Geodézia, kartografia a kataster v Ma-
ďarsku 1996.
Dr. Georgi Milev (BR): Geodézia a kartogratia v Bulharsku.
Dr. Hans Pelzer-Volker Schwieger (NSR): vývoj akademickej vý-
učby geodézie, kartografie a katastra v Rumunsku.
Dr. Jiří Pešek (ČR): Meranie štátnej hranice, ako následná činnosť
po politických zmenách.

Dve panelové diskusie, uskutočnené v prednáškových prestáv-
kach, sa niesli pod názvami Geodézia a pozemková reforma v no-
vých spolkových krajinách, resp. Tvorba nových pozemkov v no-
vej krajine - vybrané problémy z usporadúvania nahnuteľností.

V rámci odborných exkurzií sa sprostredkovali návštevy viace-
rých úradov, technických inštitúcií, podnikov, fabrík, stavieb, šk61
a múzeí v Drážďanoch, príp. v ich okolí, ktorých aktivity mali vazbu
na geodéziu, resp. pozemkový kataster. Celkove išlo o 42 zorgani-
zovaných exkurzií.

Rámcový (doplnkový) program mal oddychový, poznávací cha-
rakter a bol zameraný na r6zne druhy okružných jázd, či prechád-
zok po zaujímavých pamatihodnostiach, kultúrnych ustanovizní, prí-

rodných atraktivitách a pod. Celkove usporiadatelia ponúkali vyše
40 podujatí v rámci tohto doplnkového programu.

Na firemnej výstave, ktorú organizovala oficiálna agentúra IN-
TERGEO 96, sa aktívne zúčastnili desiatky domácich i zahraničných
firiem. Bola tam prezentovaná r6zna meracia a výpočtová technika
prakticky všetkých svetových renomovaných značiek, r6zne tech-
nické pom6cky súvisiace s prácami geodetov, kartografova pre čin-
nosť v katastri nehnuterností, novelizované technologické postupy,
resp. výsledky zaujímavých geodetických a kartogratických prác,
spracovaterské systémy a verký rozsah odbornej literatúry.

Firmy Zeiss, Leica, Topcon, Sokkia, Trimble, Nikon, Pentax, Ash-
tech, Geotronics a ďalšie, prezentovali najma širokú paletu univer-
zálnych stanic, digitálnych nivelačných prístrojov. laserových prí-
strojov r6zneho zamerania a prijímače modernej technológie GPS.
Spomedzi všetkých možno osobitne spomenúť dvojfrekvenčný pri-
jímač GPS 4000 SSi CORS firmy Trimble určený na permanentné
meranie na referenčných bodoch vybavený softverom URS a moto-
rizovanú technológiu vermi presnej digitálnej nivelácie (ukážka pri-
amo na výstavisku dokumentovala okrem iného veIkú operatívnosť
tejto technológie).

Na uplatnenie v katastri nehnuterností bol prezentovaný rýchly
rozvoj informačných technológií, archivovania údajov, ich vyhradá-
vania, výmeny a poskytovania informácií, spojený s najnovšími soft-
verovými systémami, riešiacich prepojenia alfanumerických a gra-
fických údajov.

Na výstave nechýbali tiež r6zne staré geodetické a kartografické
prístroje, pom6cky a staré mapy, čo vytváralo vhodnú dekoráciu
a patrične umocnilo jej atraktivitu. Množstvo odbornej literatúry z ce-
lého spektra odvetvia geodézie, kartografie a katastra primerane roz-
širovalo celkový rámec výstavy.

Z bohatého programu 80. nemeckých geodetických dní mohol
každý z účastníkov reálne absolvovať v príebehu krátkych troch dní
len malú časť - podra vlastného výberu. Na tento výber boli k dis-
pozicii vermi prehradné harmonogramy jednotlivých podujatí
a plány firemnej výstavy, ktoré ho čiastočne urahčili. Účastníci po-
dujatia dostali tiež zborník prednášok z kongresovej časti, prostred-
níctvom ktorého sa m6žu i dodatočne oboznámiť s ich obsahom.

Vysoká úroveň 80. nemeckých geodetických dní, ich bezchybné
organizačné zvládnutie a množstvo novozískaných poznatkov pre
účastníkov potvrdili vynikajúcu tradíciu týchto podujatí a možno sa
tešiť na pripravované 81. nemecké geodetické dni, ktoré sa uskutoč-
nia v dňoch 17. až 19. septembra 1997 v Duisburgu.

Ing. Ivan I.'itvánffy,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

7. mezinárodní sympozium o manipu-
laci prostorových dat v Delftu

Y. Theodoridis et aJ. (ŘeckoIUSA) pojednali v této části programu
o podpoře směrových relací v prostorových databázových systé-
mech. Upozornili na to, že ačkoliv směrové relace představují v ge-
ografických informačních systémech významnou třídu uživatelských
dotazů, nebylo dosud pro jejich formalizaci a efektivní zpracování
příliš mnoho učiněno. Detinovali směrové relace mezi dvojrozměr-
nými objekty a ukázali, jak mohou být v existujících systémech ří-
zení báze dat efektivně vyhledávány s využitím různých metod in-
dexace a navrhli vlastní modifikaci takových metod, nabízející jisté
aplikační výhody.

Překlasifikaci mapy se ve svém referátu věnovali Y. Delis a T.
Hadzilacos (Řecko). Prezentovali reklasifikaci dat jako organickou
součást tvorby původní nebo odvozené mapy a analyzovali její ma-
tematické a výpočetní vlastnosti. Pro ťormalizaci reklasifikace ozna-
čili za užitečný nástroj teorii množin a relací a v souvislosti s tím
tento proces identifikovali jako zvláštní případ relace ekvivalence.
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Rozlišili zvláštnosti prostorově a neprostorově založené reklasifi-
kace a navrhli účinný obecný reklasifikační algoritmus.

Nakonec se C. Christophe a M. Mainguenaud (ŠvýcarskolFran-
cie) zabývali modelem prostorových dat pro navigační znalosti.
Uvedli tento model jako prostředek analýzy navigačního procesu
z poznávacího hlediska a to ve vztahu k vizuálně vnímatelnému pro-
středí nezbytnému pro jeho pochopení. Dekompozici navigačního
procesu založili na pojmu prostorového pohledu, který definovali
jako logickou dynamickou reprezentaci prostorových dat. Ukázali,
že tento model je schopen umožňovat koexistenci několika úrovní
abstrakce.

W. Kuhn (Rakousko) pojednal v tomto bloku o zvýraznění prosto-
rového aspektu v uživatelských rozhraních jako o nástroji dokona-
lejší prostorové manipulace dat. Diskutoval potřebu hlubšího uplat-
nění prostorově orientovaných expertních znalostí v oblasti interakce
člověka s počítačem. Poukázal na uplatnění prostorových metafor
v moderních uživatelských rozhraních, které vytvářejí virtuální pro-
stor, v němž uživatelé při řešení aplikačních problémů vnímají, po-
hybují se a operují. Autor definoval znalostní a technologické po-
znatky, jimiž projektanti takových rozhraní musí disponovat
a k jejich uplatnění navrhl ucelené teoretické zázemí.

Interakční analýze prostorových dat s využitím stolního geogra-
fického informačního systému se věnoval H. S. Hansen (Dánsko).
Upozornil na rostoucí poptávku obce uživatelů geografických infor-
mačních systémů po stále nových technikách analýzy prostorových
dat, které by bylo možno zabudovat do prostředí existujících firem-
ních softwarů. K uspokojení tohoto požadavku přispěl návrhem pro-
gramových nástrojů pro stanovení míry prostorové autokorelace
a prostorové asociace geografických jevů, jež byly zabudovány do
systému ArcView 2 a jejich užitečnost dokumentoval na experi-
mentálních příkladech.

Příspěvek, který prezentovali M.-H. Tsou a B. P. Buttenfield
(USA) pak informovalo rozhraní přímé manipulace pro zpracování
geografické informace. Poukázali na rostoucí složitost zpracování
a analýzy geografické informace způsobenou narůstajícími objemy
této informace. Jako nástroj překonání s tím souvisejících obtíží na-
vrhli systém přímé manipulace geografických dat založený na ob-
jektově orientovaném přístupu a návrhu geografického uživatelského
rozhraní, který se zaměřuje na vektorová data a operace překrytu te-
matických vrstev. Tento systém ověřili na řešení lokalizační úlohy
ve vybrané experimentální oblasti a dospěli k závěru, že se příští uži-
vatelské rozhraní geografických informačních systémů musí stát in-
teligentnějším nástrojem procesů vyhledávání, dotazování a opero-
vání nad geografickými daty.

Odborný program SDH '96 uzavřel J. Raper (Spojené království)
přednáškou o neřešených problémech prostorové reprezentace. Uká-
zal, že se systémy typu geografických informačních systémů, odvo-
zené z prostorové informační vědy, opírají o velice úzkou teorii po-
znání prostorové reprezentace. V souvislosti s tím kritizoval
současnou reprezentaci užívanou v geografických informačních
systémech, uvedl krátký popis příslušné šířeji pojaté teorie poznání
a navrhl odtud vyplývající novou výzkumnou agendu. V ní pak roz-
lišil problémy, jež lze řešit okamžitě, otázky, které se mohou stát
předmětem výzkumu v blízké budoucnosti a konečně problematiku,
která se s pohledu současné vědy jeví jako neřešitelná.

Účast na SDH '96 sledovala získání nových vědeckých a techno-
logických poznatků využitelných při dalším zdokonalování projektu
Základní báze geografických dat a při zpřesňování koncepce bu-
doucího Jednotného základního státního mapového díla. Z tohoto
hlediska se jako zdroj přínosných znalostí ukázaly zejména tema-
tické okruhy programu SDH '96, které se zabývaly implementací ob-
jektově orientované architektury do struktury databází geografických
informačních systémů a rozšířením jejich potenciálu o dynamický
aspekt prostoru, docíleným zavedením časové složky. Mimořádný
význam pro sledovaný účel měly rovněž příspěvky spadající do te-
matického okruhu automatizované generalizace map a bází prosto-
rových dat.

Rovněž některá dílčí témata programu sympozia, která se týkala
kupř. jakosti prostorových dat a jejich popisu metadaty, dobře ko-
respondovala s problematikou řešenou v současné době kolem na-
šich shora uvedených úkolů a poskytla inspirativní podněty. A ko-
nečně i získaný aktuální přehled o nových aplikačních požadavcích,

kladených na prostorová data a o způsobech jejich nekonvenčního
uspokojování přinesl závažný podklad pro příští rozvahy nad uživa-
telským potenciálem našich geografickoinformačních produktů.
Celkově tedy možno konstatovat, že účast na jmenované meziná-
rodní vědeckotechnické akci splnila zamýšlené odborné poslání.

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

Kartografická společnost ČR uspořádala 25. září 1996 na Stavební
fakultě ČVUT v Praze seminář na téma: "Nové kartografické mate-
riály a technologie". Úvodem konstatoval Ing. Bedřich Němeček
(Zeměměřický úřad), že obdobné téma měl seminář, pořádaný v r.
1994, který se zabýval především ekologizací technologií. Od té
doby došlo k dalšímu vývoji při tvorbě a obnově map. Některé trendy
a postupy byly na semináři prezentovány.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., (Katedra mapování Stavební
fakulty ČVUT) přehledně přiblížil posluchačům topografické mapy
a databáze ve většině západoevropských zemí. (O této problematice
pojednává autor i v časopise Geodetický a kartografický obzor.)

Ing. Oldřich Kafka (Katastrální úřad v Pardubicích) uvedl, že hle-
dání nových metod při obnově Státní mapy odvozené I :5000 je stá-
lým procesem. V roce 1993 byl zaváděn výstup rytinou na digigrafu.
Tato technologie je v současné době již rutinní záležitostí. V r. 1996
bylo v Katastrálním úřadě v Pardubicích odzkoušeno zobrazení mapy
na velkoformátové osvitové jednotce (0,54 X 0,64m). Metoda osvitu
přináší oproti dosavadní rytině úsporu reprodukčních materiálů i živé
práce (redukce nákladů přibližně na 1/3). Kvalita kresby z osvitové
jednotky je přitom nesrovnatelně vyšší než automatizovaná rytina.
Podmínkou použití osvitové jednotky je vytvoření digitálního sou-
boru.

Ing. Jiří Provázek ze Zeměměřického úřadu podrobně seznámil
účastníky semináře s legislativními i měřickými aspekty vyšetření,
vytýčení a zaměření nové státní hranice Česká republika-Slovensko.
Způsob zpracování hraničních map s využitím výpočetní a zobrazo-
vací techniky je v evropském měřítku ojedinělý.

S velkým zájmem byl očekáván referát "Zavádění automatizova-
ných technologií tvorby map v topografické službě Armády ČR",
který bohužel autoři (Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., Ing. Marian
Rybanský, CSc., Ing. Alois Hofmann, CSc., z Vojenské akademie
v Brně) na poslední chvíli z pracovních důvodů odřekli a ani jej pí-
semně nedodali. Aby mohli být přesto posluchači alespoň rámcově
informováni o činnosti topografické služby armády, byli seznámeni
s podklady, které AČR poskytla loňské konferenci ICA (Internatio-
nal Cartographic Association) v Barceloně.

Podobně byli účastníci zvědayi na avizované technické novinky
fy C&V, která zásobuje resort ČUZK materiály RENKER. Zástupci
firmy informovali o nových aktivitách, spojených s využitím ske-
nerů a plotrů a s materiály pro tuto techniku. Očekávaná možnost
prohlédnout si nově instalované zařízení v pražském sídle firmy
C&V byla bohužel možná pouze v odpoledních hodinách po semi-
náři. Pak bylo zařízení převezeno na zahraniční výstavu.

V diskuzi zazněly mj. zkušenosti pracovníků Katastrálního úřadu
v Opavě s materiály RENKER, s jejich rozměrovou stálostí, kvali-
tou pigmentů apod. Ing. Petr Polák, předseda Českého svazu geo-
detů a kartografů, reagoval v diskusi na referát o hraničních mapách
a podrobněji rozvedl otázku přesnosti starých katastrálních map,
které také byly při rozhraničovacích pracích využívány.

Seminář navštívilo asi 70 účastníků, členů Kartografické společ-
nosti ČR i ostatních zájemců z různých resortů.

Ing. Jaromír LOfelmann,
Katastrální úřad v Pardubicích,

Ing. Bedřich Němeček,
Zeměměřický úřad, Praha
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Kartografie na přelomu
tisíciletí

Pod tímto názvem se bude konat od 16. do 18. září 1997 v pořadí už
12. kartografická konference. V prostorách Právnické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci ji pod záštitou rektora UP pořádají
Kartografická společnost ČR, Kartografická spoločnosť SR, Česká
společnost pro fotogrammetrii a DPZ, Svaz geodetů a kartografů ČR
a katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP.

Mezi hlavními tématy budou nové vývojové trendy v kartografii,
digitální zpracování map a multimédia, kartografie, geografie a eko-
logie, kartografie na Internetu, autorské právo aj. Konferenci bude
doprovázet technická výstava. Účastnický poplatek, který zahrnuje
i sborník referátů, vstup na výstavu a společenský večer, činí
500 Kč, pro členy pořádajících subjektů 300 Kč, studenti se mohou
zúčastnit za 150 Kč. Program sympozia bude obsahovat 2. cirkulář,
který pořadatelé rozešlou v květnu.

Další informace je možno získat na kontaktní adrese: Katedra geo-
grafie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, tř. Svobody
26,771 46 Olomouc, RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Telefon: 068/5222451, kl. 277, fax: 068/5225737,
E-mail: VITEK@RISC.UPOL.CZ.

Ing. Bedřich Němeček,
Zeměměřický úřad, Praha

Witte, B.-Schmidt, H.: Vermessungskunde und Grundlagen der
Statistik fiir das Bauwesen. (Měřictví a základy statistiky pro sta-
vebnic.tví.) 3. přepracované vydání. Stuttgart, nakladatelství Konrad
Wittwer 1995.748 str., 531 obr. Cena 39,80 DM
(04S) (52S + 31): 624/625

Po předchozích vydáních v roce 1989 a 1991 bylo v závěru roku
1995 uvedeno na trh 3. přepracované vydání recenzovaného titulu,
které je v materiálech nakladatelství Wittwer již na podzim letoš-
ního roku označováno za rozebrané. V souladu s předmluvou au-
torů je práce orientována především k problematice postupů, pří-
strojového vybavení a vyhodnocení při měřických pracích v celé
rozmanitosti stavebnictví, včetně katastru, vytyčování komunikací
a měření strojních zařízení. Dobře čitelný, jasně formulovaný text
vznikl na podkladě přednášek pro studijní obory zeměměřictví, sta-
vebního inženýrství, architektury a geografických věd na TU Aa-
chen; první z autorů je nyní profesorem na TU Bonn. Kapitolu 9
(Fotogrammetrie a kartografie) zpracoval soukromý docent Dr. Ing.
D. Kahler.

Kniha je zajímavá už pro šíři těchto východisek. Zkušeným au-
torům se podařilo látku zpracovat tak, že beze ztráty přehlednosti
a souvislostí umožňuje odstupňovaný výběr témat a rozsahu infor-
mací. Publikace je i solidním základem pro další studium. Forma
zpracování přihlíží k různým možnostem čtenáře z hlediska dosa-
vadního vzdělání (maticový zápis je používán vedle klasických rov-
nic) nebo profesního zaměření, i k různým potřebám praktických
aplikací. Jednotlivé odstavce uvádějí všechna (z technických a eko-
nomických hledisek naší doby) vhodná řešení. Možným příkladem
je zařazení pasáže o měření stolem včetně elektronického záměrného
pravítka (odst. 8.4) s vazbou na odstavec, jednající o tvorbě digitál-
ních map (náčrtů) také přímo v terénu pomocí tzv. pentopů ("pent-
based computing") on line připojených k totální stanici (odst. 3.4).
Přes praktické zaměření je text, doprovázený množstvím kvalitních
obrázků s velkou vypovídací hodnotou, v potřebné míře doložen
teoreticky.

Toto "univerzální" řešení, vyhovující různým nárokům širokého
spektra čtenářů, považuji za velice zdařilé. Podle mého názoru eko-
nomicky dovoluje novými vydáními aktualizovat obsah o nejnovější
poznatky, jak je patrné i z následujícího přehledu.

Dělení knihy do kapitol odpovídá ustálenému schématu. Kapi-
tola I. Obecné základy (38 s.) je věnována základním pojmům, jed-
notkám, tvaru a rozměru Země, referenčním plochám, bodovým po-
lím včetně možností GPS (Global Positioning System),
souřadnicovým systémům, základům GauB-Krtigerova zobrazení
a zobrazení UTM a UPS. Do obsáhlé 2. kapitoly Statistické metody
vyhodnocování (130 s.) je zařazena např. teorie chyb, základy ma-
tematické statistiky, pravděpodobnost, binomické a normální roz-

dělení, parametrické odhady, lineární, nelineární a vícenásobná re-
grese, korelace, F-test, chí-kvadrát a Studentovo rozdělení včetně
tabulek. Obsah 3.kapitoly je dán názvem Měření, výpočty a zobra-
zování polohopisu (79 s.). Po stabilizaci bodů následuje měření dé-
lek pásmem včetně korekcí, ortogonální a polární metoda, volná
stanoviska, souřadnicové výpočty, ruční a počítačové zpracování dat
a kresby s popisy přístrojového a programového vybavení (včetně
naznačení konstrukce a funkce již zmíněných pentopů). V závěru
3. kapitoly jsou uvedeny přístroje a způsoby určení ploch. Základy
optiky, libely, stavba kompensátorů a dalších součástí, konstrukční
řešení dělených kruhů optickomechanických i elektronických teo-
dolitů jsou úvodem 4. kapitoly Měření úhlů teodolitem (42 s.). Dále
je řazena příprava na stanovisku, přístrojové chyby, postupy měření.
Těžiště poměrně rozsáhlé 5. kapitoly s názvem Výšková měření spo-
čívá v detailním zpracování a rozboru geometrické nivelace, s po-
rovnáním parametrů libelových, automatických, elektronických
a laserových přístrojů. Kapitolu uzavírají stručnější pojednání
o hydrostatických, trigonometrických a barometrických nivelacích
a určování výšek s kritickým hodnocením použití a s početními pří-
pady. Optické a elektronické měření délek je obsahem kap. 6. Vět-
šinu z 28 stran zabírají popisy konstrukcí, funkčních zkoušek a ka-
librací elektronických dálkoměrů. Protínání, polygonometrie a další
způsoby určení polohových bodů patří do kap. 7Metody určení pev-
n:,Jchpolohových bod~l (46 s.). Následující 8. kapitola nese název
Mapování a výpočty kubatur (49 s.). Kromě tachymetrie do ní spadá
např. též řešení vrstevnic, měření proťilů a řezů, řešení společnýc.h
zaústění profilů, plošné nivelace, zátopové čáry a různé způsoby ur-
čení objemů. Kap. 9 Fotogrammetrie a kartografie představuje na
58 stranách základy fotogrammetrie jako geodetické měřické me-
tody, dále analytické a digitální zpracování obrazových záznamů,
stereo- ajednosnímkovou pozemní i leteckou fotogrammetrii, blíz-
kou ťotogrammetrii a otázky přesnosti. Speciální partií je vyhod-
nocení snímků z elektronových mikro skopů a příklady použití fo-
togrammetrie pro potřeby architektury. Úzká část, věnovaná
kartografii, popisuje na základní úrovni pravá zobrazení a mapové
dílo Spolkové republiky Německo. Rozsahem nejmenší je kapitola
10. Katastr (13 s.) s ukázkami úředních formulářů a zmínkou o sta-
vebním zákoně a pozemkových úpravách. Naopak závěrečná II. ka-
pitola Inženýrská geodézie zabírá zhruba pětinu rozsahu celé knihy
(171 s.). Je otevřena přehledem měřických prací při jednotlivých fá-
zích stavby a problematikou vytyčování po stránce právní, přístro-
jové i technologické. Následují práce při měření rovinnosti, převý-
šení a sklonu (s častým uváděním laserových rotačních
jednomužných přístrojů), dále mechanické a optické provažování
a řízení svislostí (např. při vedení stavby chladicí věže) a aplikace
záměrné přímky. Rozsáhlá část se zabývá speciálními přístroji a po-
stupy měření deformací (relativní, absolutní, kontinuální) a rozbory
přesnosti. V dalších odstavcích čtenář nalezne problematiku vyty-
čování kružnicových oblouků a přechodnic a v samém závěru me-
tody bezdotykových geodetických měření pomocí průmyslových
IMS systémů. Spis je doplněn přehledem literatury (170 položek)
a věcným rejstříkem.

Příručka našemu čtenáři nabízí zajímavý, bezprostřední pohled na
zeměměřickou výuku, stavební praxi a profesní spolupráci u našich
sousedů, přehled souvisejících předpisů, některých tiskopisů a sou-
časnou německou odbornou terminologii. Zejména přitažlivá může
být pro odborníky, kteří s prostředím německé stavební geodézie při-
cházejí do pracovního styku.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

KAMENOSTAV
vyrába a dodáva

KAMENNÉ MERAČSKÉ ZNAČKY
povrchové Ml až M6
pod.zemné M9 až MlO

HRANIčNÍKY

STANIČNÍKY
tel.: 07/56646 15
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Monicke, H.-J. (redaktor): Kinematische Me8methoden in der In-
genieur- und Industrievermessung. (Kinematické měřické metody
v inženýrské a průmyslové geodézii.) Stuttgart, nakladatelství Kon-
rad Wittwer 1996. 250 str., 102 obr. Cena 29 DM.

V německé publikační praxi se poměrně často setkáváme s tím, že
sborníky obsahem nebo významem výjimečných odborných akcí
(konferencí, seminářů, vzdělávacích kursů) jsou vydávány renomo-
vanými nakladatelskými domy v knižní úpravě. Zejména texty akcí,
zaměřených k novým nebo speciálním problémům a oblastem ze-
měměřictví, bývají redakčně připraveny a zpracovány předními od-
borníky. Vzniká tak nejen rámcový soubor jednotlivých příspěvků,
ale i dílo s charakterem ucelené příručky či učebnice, bez výrazněj-
ších mezer nebo duplicit ve zpracovávaném tématu. To samozřejmě
může odbornou veřejnost informovat podstatně rychleji a tím účin-
něji - u novinek pravděpodobně i ve větší šíři - nežli dílo jednot-
livce.

Mezi takovéto publikace se řadí i recenzovaný spis (ISSN 0940-
-4260), věnovaný teorii, přístrojům a vyhodnocení postupů kinema-
tických metod měření. Tyto metody slouží k zachycení a popsání po-
hybu jako funkce času (tj. v časoprostoru) bez zřetele k příčinám,
které pohyb vyvolávají. Knihaje 22. položkou edice Německého ze-
měměřického spolku (DVW), zajišťované nakladatelstvím Wittwer
teprve (nebo snad: už ?) od roku 1992. Vyšla počátkem roku 1996
na podkladě přednášek, proslovených v červnu 1995 na stejno-
jmenném semináři. Pořadateli byla 5. komise DVW (Měřické pří-
stroje a postupy) a Ústav pro užití geodézie ve stavebnictví Univer-
zity ve Stuttgartu. Protože se jedná o jednu z prvních běžně
dostupných prací nevýzkumného charakteru o této zajímavé hraniční
oblasti inženýrské geodézie, která má slibnou perspektivu zejména
ve speciálních aplikacích, připojuji pro základní informaci našich
čtenářů podrobnější přehled obsahu.

Text je rozdělen do čtyř částí. V úvodní části, nazvané Základy
kinematiky (40 s.),jsou v příspěvku R. Petzolda (Uni Stuttgart) Fy-
zikální základy kinematiky uvedeny základní definice, pojmy (po-
loha, bod, těleso, pohyb) a měřené veličiny (úhel, teplota, dráha, čas,
rychlost, zrychlení). Následuje matematický (vektorový) popis po-
hybu tuhých a deformovatelných těles, dále systémy s vnitřními
stupni volnosti, možnosti sběru, přenosu a úprav dat (filtrace sig-
nálů) při použití digitálních nebo analogových senzorů. Druhým re-
ferátem této části je Kinematika v měřictví - Technika a omezení sta-
tických metod H.-f. Monickeho (Uni Stuttgart). Je věnován
především teoretickým předpokladům použití kinematiky pro určení
statických stavů a zejména pohybu objektu. Jsou definovány poža-
davky (např. frekvence a automatizace měření), kladené na měřicí
přístroje (senzory) a principy uspořádání měřických systémů (pevný
s., systém se sledováním cíle, spolupohybující se systém).

Druhou částí publikace jsou Kinematické senzory ajejich mě-
řicko-technická použití (77 s.). Klasifikace a výkonové možnos-
tí kinematických senzorů jsou nejobsáhlejší pasáží knihy. Autor
W Schwarz (DESY Hamburg) obsah rozdělil na problematiku iner-
ciálních měřických systémů spojených s objektem, a systémů vůči
objektu externích. V první skupině jsou formulovány požadavky
a cíle a je popsáno měření zrychlení a orientace (mj. setrvačníky me-
chanické a optické, tj. kruhový laserový setrvačník a setrvačník na
principu vláknové optiky), konstrukce měřicích soustav (desková
a její geografická nebo prostorová stabilizace, a tzv. "strapdown"
systém), dále systémy GPS a digitální kamery. Do skupiny externích
senzorů jsou zahrnuty automatické teodolitové a fotogrammetrické
systémy, laserové trackery, tříúhlové senzory a laserinterferometry
pro měření krátkých vzdáleností vysoké přesnosti (řádově nm, f1m)
a též např. průhyboměrné pásky, elektronické snímače dráhy apod.
V následující kapitole Kinematická použití INS / GPS (autoři H.
Sternberg, W Caspary, H. Heister, Ch. Hock, f. Klemm, Universitiit
der Bundeswehr Miinchen) čtenář najde např. funkční princip a sen-
zory inerciálního navigačního systému (INS), postupy měření a vy-
hodnocení GPS a možnosti vzájemného propojení. A. Poltinger
(Dyckhoff & Widmann AG Miinchen) v textu Motorizované teodo-
lity vprůmyslu a stavebnictví publikuje jejich využití především v tu-
nelování.

Třetí část Vyhodnocovací techniky kinematických měření
(54 s.) otevírá stať Vyhodnocení kinematických měření Kalmanovým
filtrem. Autory jsou E. T. Knickmayer, E. H. Knickmayer, M. Nitsche
(FH Neubrandenburg). Kalmanův filtr (1960) vychází z teorie line-
árního diferenciálního počtu a slouží k objektivnímu popisu pohybu
na podkladě redundantních údajů různých senzorů a poskytuje in-
formace o funkčních a stochastických chybových závislostech.
V textu jsou ozřejměny pojmy: vlastnosti, stochastické parametry
a stavba filtru, vyhledání hrubých chyb, vyhlazení, korelace drah

v různých měřických etapách. Aplikační charakter má kapitola Ki-
nematická kontrolní měření dynamiky mostních staveb, zaměřená
k problematice velkých mostů vysokorychlostních železničních tratí.
Autoři U. Heck, f. Fritschi, H.-f. Monicke, R. Petzold (Uni Stutt-
gart) popisují určení stability mostního ložiska a svislého přetvoření
konstrukce při průjezdu a brzdění vlaku pomocí elektronické a CCD
kamery (přesnost O, I mm). Při vyhodnocení je aplikována proble-
matika předchozí kapitoly. 3. část uzavírá příspěvek M. Albrechta
a S. von den Driesch (DMT Bochum), nazvaný Koncepce inerciál-
ního řízení v mikrotunelování, tj. při pokládce trubních a kabelových
tras světlosti 250-1000 mm bez nutnosti výkopů. Z řízených metod
jsou diskutovány postupy pilotní hlavy, protlaku, štítování a trysko-
vého kapalinového paprsku.

Závěrečnou částí publikace je Použití a vývojové tendence ki-
nematických metod měření (49 s.). E.-N. Dietz (Uni Stuttgart)
pojednala o Řízení stavebních strojů motorizovanými teodolity. W
Heger (FH Neubrandenburg) svůj příspěvek uvedl pod názvem In-
ženýrská měření s inerciálními systémy na příkladě měření v šachtě.
Popisovaný systém nalezl uplatnění při kontrole těžních jam v ka-
menouhelných dolech v Německu a Kanadě. V souvislosti s rozvo-
jem a novými možnostmi oboru připomíná možnou náhradu slova
"zeměměřictví" pojmem "geomatics". Závěrečnou kapitolou jsou
Integrální měřické systémy - stav a výhled z hlediska kinematických
metod. Autor H. Ingensand (ETH Ziirich) naznačuje vývoj dnes do-
minantních polárních systémů a možné kombinace s jinými senzory,
především s GPS.

Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny vesměs bohatými seznamy
základní a odkazové německé a anglické literatury, včetně výzkum-
ných, disertačních a diplomních prací.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

Z GEODETICKÉHO A
KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA

Výročie 50 rokov:

21. októbra 1996 - Ing. Svetozár Kováč, nezamestnaný (od 19.9.
1996). Narodil sa v Bratislave. Po skončení odboru geodézia a kar-
tografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1971 nastúpil do Inžinierskej geodézie, n. p., zá-
vod v Bratislave, kde vykonával práce technicko-hospodárskeho ma-
povania. V rokoch 1973 až 1990 p6sobil v Geodézii, n. p., Brati-
slava. Najsk6r vykonával evidenciu nehnutel'ností (EN)
a notársko-technické práce. Od roku 1979 pracoval v oddelení ria-
denia a kontroly akosti. Od roku 1981 vykonával funkciu zástupcu
vedúceho prevádzky EN a nesk6r vedúceho prevádzky EN. V roku
1986 sa zúčastnil geodetických prác v Iraku. Po návrate pracoval
v útvare riadenia výroby. I. I. 1991, ako skúsený odborník, prešiel
do Správy geodézie a kartografie v Bratislave, do funkcie vedúceho
detašovaného pracoviska v Pezinku Strediska geodézie Bratislava-
vidiek. Od I. I. 1993 vykonával funkciu vedúceho Správy katastra
(SK), nesk6r riaditel'a SK v Pezinku Katastrálneho úradu v Brati-
slave. Túto funkciu vykonával do 23. 7. 1996. Od 24.7. 1996 do 18.
9. 1996 bol poverený vedením odboru katastrálneho Okresného
úradu v Pezinku.
II. prosince 1996 - Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc., pražský rodák,
pedagog katedry speciální geodézie Stavební fakulty CVUT v Praze.
Po maturitě na gymnáziu (1965) absolvoval r. 1970 obor geodézie
a kartografie Stavební fakulty ČVUT a nastoupil k tehdejší Inže-
nýrské geodézii. Zájem o stavební geodézii a její výuku jej přivedl
na Střední průmyslovou školu stavební, kde působil jako středo-
školský profesor. Roku 1973 přešel na katedru speciální geodézie.
Věnoval se inženýrské geodézii, zejména otázkám matematické sta-
tistiky a jakosti prací. Kandidátskou disertační práci obhájil r. 1981,
docentem byl jmenován r. 1990. Je pověřen vedením a budováním
předmětu Ekonomika v zeměměřictví a katastru a navazujících vo-
litelných předmětů; stal se členem technických komisí Českého nor-
malizačního institutu. Je autorem nebo spoluautorem řady vysoko-
školských skript, odborných přispěvků v časopisech a sbornících
a zpráv aplikovaného výzkumu.
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12. novembra 1996 - Ing. Gabriela Pavlíková, referentka karto-
grafie a vydavateľstva a zástupkyňa riaditeľa (I. 7. 1996) odboru geo-
dézie a kartografie Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (ÚGKK SR). Narodila sa v Parchovanoch (okres
Trebišov). Po absolvovani odboru zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1964 nastúpila do Ustavu geodézie a kartogratie (od roku
1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave - Stredisko geodézie
(SG) Bratislava-mesto a od I. 2. 1966 do SG Bratislava-vidiek. Na
týchto SG vykonávala najma práce inžinierskej geodézie a eviden-
cie nehnuteľností. V rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 1973
prešla do Geodézie, n. p., Bratislava, kde posobila na úseku tech-
nickej kontroly. Od 1. 9. 1973 do 31. 8. 1975 pracovala v odbore vý-
stavby a územného plánovania Obvodného národného výboru Bra-
tislava III. I. 9. 1975 prechádza do Slovenského úradu geodézie
a kartografie (od I. I. 1993 ÚGKK SR), kde pracovala na úseku kon-
troly a od 1. 7. 1989 v oblasti kartografie a vydavateľstva. Je publi-
kačne činná a má oprávnenie na overovanie geometrických plánov
a iných výsledkov geodetických prác.
26. prosince 1996 - Ing. Jan Cehák, narozený v Praze, ředitel Ka-
tastrálního úřadu v Českém Krumlově. Po maturitě na českokrum-
lovské jedenáctiletce v roce 1958 pracoval jeden rok v Geodézii,
n. p., České Budějovice. V letech 1959-1964 vystudoval zeměmě-
řické inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Vrátil se do již-
ních Čech a po deset roků zastával různé funkce a vykonával různé
činnosti na Středisku geodézie v Českém Krumlově. V roce 1974
byl jmenován vedoucím tohoto střediska a od roku 1993 je ředite-
lem zdejšího katastrálního úřadu.

6. decembra 1996 - Ing. Miroslav Ilavský, vedúci odboru katas-
trálneho Okresného úradu v Liptovskom (L.) Mikuláši. Rodák
zVažca (okres L. Mikuláš). Po absolvovaní odboru zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitelstva Slovenskej vyso-
~ej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1960 nastúpil do
Ustavu geodézie a kartografie v 2iline (od roku 1968 Oblastný ústav
geodézie v Bratislave) - Stredisko geodézie (SG) v L. Mikuláši. Naj-
skol' ako vedúci meračskej čaty vykonával mapovanie, evidenciu ne-
hnuteľností (EN) a revíziu trigonometrických bodov. Od roku 1968
vykonával vedúceho rajónu EN pracoviska v L. Hrádku. V tejto funk-
cii pokračoval aj po zmene organizačnej štruktúry v roku 1973 v SG
L. Mikuláš Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej (B.)
Bystrici. V rokoch 1976 až 1979 absolvoval druhý beh postgraduál-
neho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte
SVŠT. Od roku 1989 vykonával funkciu vedúceho oddielu EN a od
I. I. 1991 vedúceho technického oddelenia. V tejto funkcii pokra-
čuje aj od 1. 1. 1993 v Správe katastra (SK) L. Mikuláš Katastrál-
neho úradu (KÚ) v B. Bystrici. 1.5. 1995 bol vymenovaný, ako skú-
sený odborník, za riaditeľa SK L. Mikuláš KÚ v B. Bystrici. V terajšej
funkcii posobí od 24.7. 1996.
9. decembra 1996 - Ing. Eva Ondrušová. Narodila sa v Prešove.
Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inži-
nierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave v roku 1960 nastúpila do Ustavu geodézie a kartografie v 2i-
line (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave) - Stredisko
geodézie (SG) v Dolnom (D.) Kubíne. Na tomto pracovisku vyko-
návala práce evidencie nehnuteľností (EN). Po zmene organizačnej
štruktúry v roku 1973 bola vymenovaná (1. 9.) za vedúcu SG D. Ku-
bín Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej (B.)
Bystrici. Túto funkciu vykonávala do 31. 12. 1990. Od 1. 1. 1991
posobila v SG D. Kubín KSGK v B. Bystrici a od 1. 1. 1993 až do
odchodu do dochodku, t. j. do 23. 7. 1996, v Správe katastra D. Ku-
bín Katastrálneho úradu v B. Bystrici ako špecialistka pre oblasť ka-
tastra nehnuteľností. Je nositeľkou rezortného vyznamenania.

Výročí 65 let:

I. listopadu 1996 - Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc., rodák ze Su-
chého Vrbného u Čes. Budějovic. Po maturitě na gymnáziu vystu-
doval obor zeměměřictví s fotogrammetrickou specializací na Vo-
jenské akademii v Brně (1955). Poté byl zaměstnán v oddělení
geodetické triangulace v Geodetickém a topografickém ústavu
v Praze a v r. 1956 se zúčastnil půlroční zahraniční práce v Albánii.
V letech 1961-1976 pracoval jako výzkumný pracovník pro obor ťo-
togrammetrie ve VÚGTK v Praze. Po dva roky (1967-69) byl na sti-
pendijním pobytu ve fotogrammetrické sekci National Research
Council of Canada v Ottawě. Od ledna 1976 až dosud působí pro-
ťesor Zbyněk Maršík na Stavební ťakultě VUT v Brně, kde na ka-

tedře (nyní ústavu) geodezie vyučuje předmětu fotogrammetrie, od
r. 1977 v hodnosti docenta. V r. 1980 obhájil doktorskou disertační
práci, získal titul doktora ťyzikálně-matematických věd a byl jme-
nován profesorem pro obor geodezie a fotogrammetrie. Po deset roků
(1980-1990) byl prof. Z. Maršík proděkanem FAST pro obor geo-
dezie a kartografie. Prof. Z. Maršík vybudoval na VUT fotogram-
metrickou laboratoř a zavedl novou náplň cvičení z předmětu foto-
grammetrie. Velké úsilí věnoval též modernizaci náplně přednášek
a uvedení výuky fotogrammetrie na úroveň odpovídající nejnověj-
ším poznatkům ve světě a potřebám naší odborné praxe. Je autorem
řady vědeckých a odborných článků, z nichž mnohé byly publiko-
vány i v zahraničních a mezinárodních odborných časopisech. Vy-
pracoval také několik vysokoškolských skript a u dalších byl spolu-
autorem. Dlouhá léta pracoval J2rof. Z. Maršík v Československé
vědeckotechnické společnosti (CSVTS), v letech 1978-1992 byl
eředsedou čs. fotogrammetrického komitétu, který vykonával za
CSVTS styk s Mezinárodní společností pro ťotogrammetrii a dál-
kového průzkumu (ISPRS).
6. novembra 1996 - Ing. Alena Tichá. Narodila sa v Sněhové (dnes
časť obce Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou - Česká repub-
lika). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinier-
skeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1954 nastúpi la do Geodetického, topografického a kartogra-
fického ústavu, od I. I. 1957 Geodetický ústav (GÚ), kde vykoná-
vala mapovacie práce. V rokoch 1958 až 1959 pracovala v Správe
geodézie a kartografie na Slovensku v oddelení plánovania. V roku
1959 prechádza do GÚ. Po reorganizáciách v rezorte geodézie a kar-
tografie posobila v Bratislave, a to v Ústave geodézie a kartografie,
v lnžinierskej geodézii, n. p., v Oblastnom ústave geodézie a od I.
7. 1973 až do odchodu do dochodku, t. j. do začiatku mája 1978,
v Správe geodézie a kartografie. Na týchto pracoviskách bolajej čin-
nosť zameraná na oblasť tvorby máp, najma stredných mierok. V ro-
koch 1958 až 1964 popri zamestnaní absolvovala Fakultu národo-
hospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
Je dlhoročnou darkyňou krvi a nositel'kou bronzovej Janského pla-
kety.
7. listopadu 1996 - Ing. Anděla Šikulová, narozena v Břeclavi. Po
studiích zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze (1957) pra-
covala v resortu geodezie a kartografie v Brně, od r. 1970 až do svého
odchodu do důchodu v r. 1989 působila jako středoškolská profe-
sorka oboru geodezie na SPŠ stavební v Brně. Zasloužila se o mo-
dernizaci výuky, její cílevědomá a odpovědná odborná pedagogická
práce byla vždy vysoce uznávána.
I. decembra 1996 - Ing. Jozef Marek, referent tvorby technických
predpisov odboru geodézie a kartografie Uradu geodézie, kartogra-
fie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Rodák z Paseky
(okres Olomouc - Česká republika). Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT), nastúpil v roku 1956 do Geo-
detického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave,
ktorý bol premenovaný na Geodetický ústav (GÚ), Kartografický
a geodetický fond, GÚ, n. p., Geodetický podnik, š. p. a od I. I. 1991
Geodetický a kartografický ústav. V priebehu posobnosti na týchto
ústavoch získal široký odborný rozhľad a vykonával práce fotogra-
metrické, zhusťovanie trigonometrickej siete, mapovacie (vedúci čaty
a oddielu), dokumentačné, technického rozvoja a od roku 1970 poso-
bil vo výpočtovom stredisku, kde prešiel viacerými funkciami a za-
slúžil sa o jeho budovanie a rozvoj. Ako skúsený odborník prešiel 30.
3. 1993 do ÚGKK SR. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh
postgraduálneho štúdia (PGŠ) odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej ťakulte SVŠT. V ďalších troch behoch PGŠ prednášal vybrané
kapitoly z automatizácie geodetických a kartografických (GaK) prác.
Je propagátorom novej techniky, aktívnym zlepšovateľom (6 zlepšo-
vacích návrhov) a organizačným a odborným garantom seminárov
z oblasti automatizácie GaK prác. Aktívne sa zapájal do riešenia vý-
skumných úloh (6). Je autorom a spoluautorom 15 odborných prác
a úspešne referoval na 16domácich a zahraničných seminároch a kon-
ferenciách. Na základe jeho odbornej úrovne mu bol 5. 6. 1987 priz-
naný kvalifikačný stupeň samostatný vedecko-technický pracovník.
Za svoju činnosť bol viackrát vyznamenaný.

20. decembra 1996 - Ing. Štefan Nemec. Narodil sa v Báhoni (okres
Pezinok). Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
(VŠE) nastúpil v roku 1957 do Kartografického a reprodukčného
ústavu v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), kde vykoná-
val funkciu vedúceho plánovacieho oddelenia. V rokoch 1968 až 1969
bol vedúcim personálneho oddelenia Kartografie, n. p., Bratislava.
I. 2. 1970 bol vymenovaný za ekonomického námestníka riaditefa
a v roku 1984 za ekonomicko-obchodného námestníka riaditeľa Slo-
venskej kartografie, n. p. (neskol' Š. p.), Bratislava (SK). V tejto funk-
cii pracoval do 20. 12. 1991, t. j. do odchodu do do-chodku. V roku
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1991 absolvoval špecializovaný kurz overovatel'ov pre štátne podniky,
akciové a iné spoločnosti na VSE. V priebehu vyše 34-ročného p6so-
benia v kartografických organizáciách získal rozsiahle odborné
a praktické skúsenosti, ktoré úspešne uplatňoval v ekonomickej čin-
nosti SK, ako aj v jej organizačnej príprave na proces vel'kej privati-
zácie. Čitatel'om nášho časopisu je známy ako autor príspevkov z ob-
lasti uplatňovania nových metód riadenia a rozhodovania
v kartografickej praxi a aktívny člen vedecko-technickej spoločnosti.
Jeho činnosť sa nesústreďovala len na oblasť kartografie, ale aj na te-
lovýchovu a šport. Bol známym a uznávaným rozhodcom 1.ligy (1961
až 1976), ako aj medzinárodným rozhodcom hádzanej (1963 až 1976).
Rozhodoval aj viaceré vrcholné európske hádzanárske súťaže mužov
i žien. Je nositel'om rezortného vyznamenania a viacerých vyzname-
naní za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy.

Výročí 70 let:

31. října 1996 - Ing. Marcel Mimra, bývalý náměstek ředitele Geo-
dézie, n. p., Praha. Po studiích zeměměřického inženýrství na Vy-
soké škole speciálních nauk ČVUT nastoupil v r. 1951 do resortu
geodézie a kartografie, kde setrval celou svoji aktivní činnost. Od
řadového pracovníka přešel postupně řadou vedoucích funkcí.
Osvědčil se jako dobrý organizátor a odpovědný pracovník při řízení
geodetických a kartografických prací. Veřejně byl činný jako posla-
nec tehdejšího Národního výboru, Praha, kde jako předseda komise
pro výstavbu vždy obhajoval zájmy geodetů.
23. novembra 1996 - Ing. JozefPetráš, CSc. Rodák zo Štúrova (okres
Nové Zámky). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 nastúpil na katedru ge-
odézie (KG) ako asistent, kde nesk6r p6sobil ako odborný asistent.
1.7. 1957 prešiel doVedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT, ktoré
je od školského roku 198111982zlúčené s KG Stavebnej fakulty (SvF)
SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita), kde sa venoval vý-
skumnej a vedeckej činnosti. V roku 1963 získal vedeckú hodnosť
kandidáta fyzikálno-matematických vied. V rokoch 1959 až 1979
prednášal fotogrametriu na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT.
Tiež štyri roky prednášal interpretáciu leteckých snímok na odbore
ekonomická geografia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Paleta jeho vedeckovýskumnej činnosti je bohatá
a pestrá. Výsledkom je autorstvo a spoluautorstvo 13 výskumných
správ (z toho 9 úloh ako zodpovedný riešitel') a 60 odborných a ve-
deckých prác. Bol vedúcim viacerých prác pri vyhotovovaní merač-
skej dokumentácie na záchranu historických a kultúrnych pamlatok.
Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako člena redakčnej rady od roku
1960 do 31. 12. 1986, autora príspevkov, prednášatel'a, organizátora
a garanta viacerých seminárov a konferencií. Bol aktívnym členom
Názvoslovnej a Terrninologickej komisie Slovenského úradu geodé-
zie a kartografie. Záslužná bola jeho činnosť aj vo vedecko-technic-
kej spoločnosti. 1. 4. 1991 odišiel do d6chodku.

Výročie 85 rokov:

29. októbra 1996 - Ing. Peter Jančok. Rodák z Voznice (okres Žar-
novica). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1932.
P6sobil v Martine (lnšpektorát katastrálneho vymeriavania - IKV),
v Košiciach (IKV, zememeračské oddelenie technického referátu
krajského národného výboru) ,a od roku ,1?54 v Prešove (Oblastn'ý
ústav geodézie a kartografie, Ustav geodezle a kartografie a Geode-
zia, n. p.), kde vykonával práce r6zneho druhu a zastával viaceré
funkcie. V roku 1962 skončil popri zamestnaní štúdium odboru geo-
dézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Do d6chodku odišiel 1. 8. 1979. Je nosite-
l'om rezortných vyznamenaní.
7. listopadu 1996 - Ing. Bohumír Krška, v činné službě hlavní in-
ženýr bývalé Měřické a dokumentační kanceláře Střední dráhy ČSD.
Zasloužil se o rozšíření fotogrammetrie v resortu dopravy.
2. prosince 1991 - Ing. Jaroslav Bohm, bývalý zástupce ředitel~ Kraj~
ské geodetické a kartografické správy pro Severomoravský kraj
v Opavě. Absolvoval zeměměřické inženýrství na České vysoké škole
technické v Brně r. 1935 a nastoupil do katastrální měřické služby. Po
sloučení zeměměřické služby přešel do resortu geodézie a kartogra-
fie, kde zastával různé funkce. Od r. 1958 byl vedoucím kontrolního
útvaru n. p. Geodézie v Opavě a od r. 1972 zástupcem ředitele KGKS.

Výročí 90 let:

10. července 1996 - Ing. Josef Sulda, přednosta Katastrálního mě-
řického úřadu v Žatci, Brandýse n. Labem a v Příbrami. Člen deli-
mitační komise na československo-rakouských hranicích v Českých

Velenicích a člen osidlovací komise ve Stříbře. Na Zemském úřadě,
Praha, působil v oddělení regulace řek a toků.
II. října 1996 - Ing. Karel Dufek, dřívější vedoucí zeměměřického
oddělení pro bytovou výstavbu Krajského národního výboru v Brně,
externí učitel Střední průmyslové školy stavební v Brně (1945-1953)
a technicko-výrobní náměstek lnvestoprojektu, Brno (1970--1974).

Blahopřejeme!

Z dalších výročí připomínáme:

12. září 1881 - před 115 lety se narodil v Cyrilově (okres Žďár n. Sá-
zavou) Ing. František Bárta. Ještě 20. 9. 1978 jako 971etý pracoval
na Středisku geodézie v Židlochovicích, kam denně dojížděl autobu-
sem z Brna. Po maturitě na reálce v Novém Městě na Moravě absol-
voval studium zeměměřictví na České vysoké škole technické v Brně
(1903) a nastoupil do státní katastrální měřické služby. Za 1. světové
války narukoval na frontu, absolvoval mapérský kurs v Srbsku a do
konce války působil jako mapér v Černé Hoře. Potom byl opět za-
městnán u státní katastrální měřické služby ve Slavkově u Brna, Olo-
mouci a nakonec v Brně. Na počátku okupace v r. 1939 byl ve svých
58 letech předčasně penzionován, po válce, v r. 1946, byl se zpětnou
účinností jmenován vrchním měřickým radou. Jako důchodce praco-
val od r. 1969 až do září 1978, tedy do svých 97 let, na Středisku ge-
odézie, Brno-venkov, v Židlochovicích. V jeho pracovní náplni bylo
měření, výpočty, kartýrování a také - jak sám říkal - zpracovával
všechno, co druzí nechtěli dělat. Zemřel 19. 10. 1978 v Brně.
10. októbra 1901 - pred 95 rokmi sa narodil vo Vozokanoch (okres
Galanta) Karol Lukovič. Po skončení nižšej obchodnej školy na-
stúpil v roku 1917 na Finančné riaditel'stvo v Bratislav~. Od roku
1931 pracoval v Katastrálnom meračskom úrade (KMU) v ČadCI
a nesk6r v Bratislave, ktorej zostal verný do konca života. Tu okrem
KMÚ p6sobil vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slo-
venskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave, v Geode~ickom ústave
(GÚ), v Kartografickom a geodetickom fonde a v GU, n. p. V pne-
behu viac ako 63 rokov pracovného pomeru vykonával práce r6z-
neho druhu a prešiel viacerými funkciami. Do d6chodku odišiel 30.
6. 1980. Známy bol svojou pokojnou a rozvážnou povahou. Zomrel
1. 3. 1988 v Bratislave.

22. října 1906 - před 90 lety se narodil v Plzni RNDr. Ing. Václav
Staněk, jeden z předních čs. odborníků v oboru inženýrské geodézie.
Po studiích pracoval řadu let veVojenském zeměpisném ústavu při tri-
angulačních pracích, přesné nivelaci a gravimetrii. Dobrá teoretick~
průprava mu umožňovala dosahovat výborných výsledků v praxI.
Vzhledem k aktivní znalosti cizích jazyků vedl četné geodetické práce
v cizině, zadané OSN. Velmibohatá byla jeho činnost publikační: s Ing.
Dr. 1. Svobodou zpracoval knihu "Měřické práce na stavbách". Jeho
práce byla po zásluze vysoce oceněna. Zemřel v Praze 7. září 1954.

28. októbra 1906 - pred 90 rokmi sa narodil v Mošovciach (okres
Turčianske Teplice) Ing. JozefPredáč. Po štúdiách v Prahe nastúpil
v roku 1929 na lnšpektorát katastrálneho vymeriavania v Košiciach,
kde ako jeden z prvých pracovníkov vykonával triangulačné práce.
Nesk6r pracoval v Ministerstve financií a v Triangulačnej kancelárii
(TK) v Bratislave. Zaslúžil sa o zriadenie TK a bol aj jej prvým pred-
nostom. Od roku 1945 pracoval v zememeračskom odbore Minister-
stva financií v Prahe. V roku 1949 prechádza do Nitry, kde pracoval
až do svojej smrti (zememeračské oddelenie technického referátu
kr~jského národného výboru, Oblastný ústav geo~ézie a ka;t0grafie
a Ustav geodézie a kartografie v BratIslave - Stredlsko geodez~ea ln-
žinierska geodézia, n. p., Bratislava). Zomrel 27. 4. 1972 v Nltre.

29. októbra 1926 - pred 70 rokmi sa narodil v Poliankach (dnes časť
obce Látky v okrese Detva) prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.
Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave (teraz Slovenská technická univerzita - STU)
v roku 1952 nastúpil pedagogickú dráhu na katedre geodézie (KG),
kde už od 1. 7. 1950 p6sobil ako asistent. V priebehu svojej peda-
gogickej činnosti prešiel všetkými pedagogickými stupňami: docent
(1962), mimoriadny profesor (15.11. 1968) a od 1. 9.1980 profe-
sor pre odbor geodézia. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied
získal v roku 1965. V rokoch 1958 až 1963 vykonával akademickú
funkciu prodekana Stavebnej faktury SVŠT. Vo svojej pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť lG, pričom sa ak-
tívne zúčastňoval na jej vývoji a zaslúžil sa o jej inženierskej geo-
dézie rozvoj doma i v zahraničí. Bol autorom alebo spoluautorom
18 dočasných vysokoškolských učebníc, 5 učebníc pre stredné od-
borné školy, 3 vysokoškolských učebníc z lG a 5 monografií z lG.
Bohatá bola i jeho ďalšia publikačná činnosť. Bol autorom a spolu
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HEFTY, J.: Tri roky geodynamických meraní po-
mocou GPS na Slovensku

V uvedeném článku byl nedopatřením otištěn chybný
obr. 6 (str. 211). Proto na str. 22 dnešního čísla znovu
otiskujeme obr. 6 a prosíme čtenáře o jeho zařazení
k článku v Č. 10 loňského ročníku. Svoboda, a. s. (di-
vize fotosazba) a redakce GaKO se omlouvají auto-
rovi i čtenářům.
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Obr. 6 Poloha a stredné elipsy chýb bodov MOP/, SKPL, LlES, STHO a GRYB v lokálnom súradnicovom systéme.
Horizontálne súradnice slovenských bodov sú vztiahnuté k polohe určenej v kampani SLOVGERENET (ep. /993.67),

súradnice GRYB k polohe určenej v EXTENDED SAGET'93 (ep. /993.59). Graf NNR-NUVELI znázorňuje očakávaný
pohyb podla geofyzŽkálneho modelu
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autorom 101 vedeckých a odborných prác. Čitatelia nášho časopisu
ho poznajú ako organizátora a odborného garanta konferencií a se-
minárov, najnú z oblasti lG a autora 24 príspevkov na týchto podu-
jatiach. Popri svojej pedagogickej činnosti sa aktívne zapájal do rie-
šcnia výskumných úloh. Bol zodpovedným riešiteľom alebo vedúcim
riešiteľského kolektívu 18 výskumných úloh. Ich realizačné výstupy
našli uplatnenie v praxi. S kolektívom spolupracovníkov riešil via-
ceré významné expertizne práce na velkých stavbách. Bol školiteľom
vedeckých ašpirantov (8 ~ teraz doktorandov), členom viacerých od-
borných a vedeckých komisií a mal rozsiahlu posudkovú činnosť. vý-
znamná bol a jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti
(VTS). Stál pri zrode VTS pre geodéziu a kartografiu. Aktívne pra-
coval v Slovenskom zviize geodetov a zaslúžil sa o zriadenie Komory
geodetov a kartografov, v ktorej vykonával predsedu skúšobnej ko-
misie. Bol nositerom viacerých vyznamenaní a pamiitných medailí.
I. 10. 1992 odišiel do dC>chodku. ale naďalej pracoval na úviizok ako
emeritný profesor na KG SvF STU. Zomrel 5. 12. 1996 v Bratislave.

2. listopadu 19 II - před 85lcty se narodila Ing. Věra Haringová, první
žena ~ zeměměřická inženýrka v Československu. Po absolvování
České Vysoké školy technické v Brně pracovala od roku 1933 v mě-
řickém oddělení Stavebního úřadu města Brna. v roce 1954 přešla do
res0l1ní služby u Oblastniho ústavu geodézie a kartogralie v Brně jako
vedoucí oddílu mapování. V této funkci se také podílela v letech
1966-71 na hromadné reambulaci a obnově map města Brna. Její pří-
kladná práce a odborné znalosti byly po zásluze všeobecně uznávány.
Na odpočinek odešla v roce 1971. Zemřela 15. srpna 1989 v Brně.

5. listopadu 1906 - před 90 lety se v Poříčí u Č. Budějovic narodil
Ing. Dr. Max Wittinger, bývalý vedoucí provozu astronomicko-ge-
odetických a gravimetrických prací v Geodetickém a topografickém
ústavu Praha. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze působil tři roky jako asistent u prof. f. Fialy. Po odchodu do
praxe pracoval nejdříve u delimitační komise a od r. 1942 v odboru
geodetických základů tehdejšího Zeměměřického úřadu. Vysoce
hodnocena byla jeho teoretická úroveň a pečlivý a odpovědný pří-
stup k práci. Z bohaté publikační činnosti vzpomeřime knihu ..Tí-
hová měření v ČSR v letech 1945~ I952", vydanou v r. 1952. Zem-
řel 16. listopadu 1972 v Čes. Budějovicích.

7. listopadu 1911 ~ před 85 lety se v Postřekově u Domažlic naro-
dil Ing. Bohumil Volfik. před odchodem z činné služby vědecký pra-
covník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a _karto-
grafického. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ev UT
v Praze pracoval řadu let v katastrální měřické službě, pozdčji v re-
sortu geodézie a kartografie. kde zastával mnohé vedoucí funkce.
Byl námčstkem předsedy ÚSGK v r. 1954, ředitelem Oblastního
ústavu geodézie a kartografie Praha v r. 1955-1962. Veřejně byl
činný. jako velmi aktivní člen tehdejší Československé vědecko-
technické společnosti se zasloužilo vytvoření samostatné Společ-
nosti pro geodézii a kartografii. Jeho práce byla vždy velmi ceněna.
Zemřel v Praze 29. února 1984.

12. listopadu 1931 - před 65 lety se v Praze narodil Ing. Miloslav
Ingeduld, CSc., vědecký pracovník oboru geodézie a kartografie Fa-
kulty stavební ČVUT v Praze, význačný odborník při budování úče-
lových geodetických sítí. V roce 1954 absolvoval Zeměměřickou fa-
kultu ČVUT v Praze a nastoupil do Ústavu geodézie Praha. V roce
1958 přešel jako odborný asistent na katedru geodézie a pozemko-
vých úprav. Osvědčil se nejen jako výborný pedagog a vědecký pra-
covník, ale i jako uvážlivý pracovník při projednávání různých pe-
dagogických a organizačních problémů. Významná bylajeho činnost
publikační, stejně jako spolupráce při budování pražského metra.
Jeho předčasným úmrtím utrpěl náš obor velkou ztrátu. Zemřel
v Praze 8. března 1988.

20. novembra 1921 - pred 75 rokmi sa narodil vo Vaďovciach (okres
Nové Mesto nad Váhom) Ing. Ján Baranovič. Po skončení zeme-
meračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1947 na Povere-
níctvo podohospodárstva a pozemkovej reformy. V roku 1948 prešiel
do Katastrálneho meračského úradu v Bratislave (od roku 1949 ze-
memeračské oddelenie technického referátu krajského národného
výboru). 31. I. 1951 bol zatknutý a v decembri 1951 neoprávnene
odsúdený na 15 rok ov viizenia a 10 rokov straty občianskych práv.
24.5. 1956 bol podmienečne prepustený. 4. 9. 1956 (po vyše 3-me-
sačnom hradaní zamestnania) nastúpil do Oblastného ústavu geodé-
zie a kartografie v Prešove - Okresné meračské stredisko (OMS)
Medzilaborce, kde v roku 1959 bol poverený jeho vedením. Túto
funkciu vykonával do 30. 4. 1960,1. j. do zrušenia sídla okresu. Po-
tom pracoval v novom OMS Humenné. I. 7, 1968, ako pracovník
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, bol poverený vedením Stre-
diska geodézie (SG) vo Vranove nad Topľou (n. T). Na zásah OV
KSS vo Vranove n. T bol 1.9, 1972 z funkcie odvolaný a preložený

do SG Humenné, V rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 1973
prešiel do Geodézie, n. p., Prešov ~ oddiel evidencie nehnutel'ností
(EN) Humenné a I. I, 1977 bol preložený do oddielu EN Vranov n.
T (miesto bydliska). Aj po roku 1981, keď dosiahol dochodkový vek,
zostal pracovať v oblasti EN. Ani 30 rokov pracovnej a spoločenskej
diskriminácie. príkoria a hmotného poškodzovania ho neodradilo od
statočných občianskych postoj ov. Do dochodku odišiel I. 2. 1988.
Zomrel 24, 3. 1994 vo Vranove n. T

25. listopadu 1916 - před 80 lety se narodil Doc. Ing. Dr. Emanuel
Procházka, CSc., docent katedry speciální geodézie Stavební fa-
kulty ČVUT v Praze. Od roku 1952 byl pověřen přednáškami geo-
dézie pro posluchače stavebních oborů, byl autorem či spoluauto-
rem řady skript a odborných prací. Byl významným historiografem
zeměměřictví. činným v řadě společností a s Dr. Ivanem Honlem
spolutvůrcem významných sedmidílných skript Z dějin zeměměřic-
tví. Zemřel 17. března 1992 v Praze,

8. prosince 1911 ~ před 85 lety se narodil Doc. Ing. Jaromír Ně-
meček. docent na katedře geodézie a pozemkových úprav FSv
ČVUT v Praze. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze prošel bohatou praxí v katastrální měřické službě, v trian-
gulační kanceláři. osídlovací komisi a v Agroprojektu. Bohaté zku-
šenosti mohl plně uplatnit při své pedagogické práci na ČVUT. kam
přešel v r. 1964. Přednášky z Pozemkových úprav, které vedl, měly
velmi vysokou úroveň. Jeho publikační činnost byla věnována to-
muto oboru. Veřejně byl činný v ČSVTS. Nedlouho po odchodu
z činné služby zemřel v Praze 16. října 1986.

10. prosince 1896 ~ před 100 lety se narodil v Boru u Třeboně Ing.
Dr. Jan Císař, bývalý přednosta odd. III/6a ministerstva financí. po-
zději profesor Střední průmyslové školy zeměměřické. Byl význač-
ným organizátorem zeměměřických prací v ČSR, zejména v po-
zemkovém katastru. Byl dlouholetým členem redakční komise
Zeměměřického věstníku. Jeho bohatá činnost publikační, zahrnu-
jící řadu článkú a učebních textú pro prúmyslovou školu vyústila
v knihu "Podrobné mapování", kterou společně s prof. Potužákem
vydal jako celostátní vysokoškolskou učebnici r. 1966
v SNTLlSVTL. Zemřel v Praze 10. května 1975.

16. prosince I906 ~ před 90 lety se narodil Ing. Rudolf Pšikal, pú-
vodně výkonný geodet pro nové mapování u měřického oddělení
města Brna. od r. 1956 středoškolský profesor oboru geodezie na
Střední prúmyslové škole stavební v Brně. Zabýval se mj. historií
zeměměřictví a geodetických přístrojÚ. Výsledky své práce publi-
koval v odborných časopisech. Zemřel v Brně 13. září 1968.

19. prosince 1906 - před 90 lety se narodil v Úsobí (okr. Havlíčkúv
Brod) Ing. Miloslav StejskaI. bývalý ředitel Geodetického a topo-
grafického ústavu v Praze (GTÚ), význačný triangulátor. Po studi-
ích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval v ka-
tastrální měřické službě. Odtud přešel do triangulační kanceláře
Ministerstva financí a pak byl převeden do Zemčměřického úřadu.
Po válce pracoval dále v resortu a postupem doby zastával rúzné ve-
doucí funkce až po ředitele GTÚ. Podjeho vedením vykazoval ústav
velmi dobré výsledky a na celém území dřívějšího Československa
byly dobudovány geodetické základy - astronomicko-geodetická síť,
trigonometrická síť, nivelační a gravimetrická síť.

23. prosince 1916 - Josef Baťka, bývalý ředitel Kartografického
a reprodukčního ústavu. Dlouholetá kartografická praxe a organi-
zační schopnosti jej přivedly do předních vedoucích funkcí, nejdříve
v kartografickém oddělení Státního zeměměřického a katastrálního
úřadu a poté v r. 1954 do funkce ředitele KRÚ. Jeho práce byla ohod-
nocena řadou uznání a vyznamenání. Zemřel v Praze.

1871 - pred 125 rokmi založil Mikuláš Konkoly- Thege (1842 až
1916) v Hurbanove astronomické observatórium, zamerané na
astrofyziku, spektroskopiu a hviezdnu fotometriu. Od roku 1893 sa
v ňom vykonávajú aj geomagnetické merania. Na jeho činnosť nad-
viizuje Geomagnetické observatórium, ktoré je súčasťou Geofyzi-
kálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.

1956 - pred 40 rokmi vzniklo pri Katedre geodetických základ ov
(KGZ) Fakulty inžinierskeho stavíterstva (od školského roku
1960/1961 Stavebnej fakulty) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT ~ od roku 1991 Slovenskej technickej univerzity) v Brati-
slave samostatné vedeckovýskumné pracovisko - Astrono-
micko-geodetické observatórium (AGO). V roku 1967 bolo pre-
menované na Observatórium SVŠT a v roku 1981 pripojené ku KGZ,
ako jej oddelenie s p6vodným názvom AGO. V priebehu svojej exi-
stencie sa zameralo predovšetkým na výskum geodetickej astronó-
mie, konštrukcie geodetických prístrojov a metrológiu lineárnych
a kruhových stupníc. Úspechy. ktoré dosiahlo v Medzinárodnej ča-
sovej službe a inde, ho urobili známym vo vedeckej a odbornej ve-
rejnosti u nás i v zahraničí.



Z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru,
Zeměměřický úřad,

Praha
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