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528.91

PRAVDA, J.

Tendencia rastu a diferenciácie teoretickej kartografie

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Č. 9, str. 177~ 182,
I obr., lit. II

Stromový graf, skonštruovaný na základe T. Kanakubom zosta-
veného zoznamu hlavnej literatúry z teoretickej oblasti karto-
grafie, potvrdzuje prudký rozvoj a diferenciáciu teoretickej kar-
tografie po roku 1960.

528.344: 629.783 GPS

NOVÁK, P.-KARSKÝ, G.

Zpracování GPS sítě nultého řádu (Řešení 1993)

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Č. 9, str. 183-189,
9 tab., lit. 16

Konečné zpracování sítě nultého řádu na území České a Slo-
venské republiky, zaměřené v roce 1992 metodou GPS. Popis
postupu výpočtů s využitím "univerzitního" Bernského softwa-
re, posouzení přesnosti, zhodnocení předběžného zpracování sí-
tě. Přesnost relativních poloh bodů se odhaduje asi na 0,01 m
v horizontální a 0.03 m ve vertikální složce pro celé území bý-
valého Československa.

621.395: 681.3: 528

ČEPEK, A.-ZIMOV Á, R.

Služby sítě Internet

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Č. 9, str. 190-195,
5 tab., lit. 13

Výuka studentů, zaměřená na služby počítačové sítě Internet
v novém volitelném l'ředmětu na katedře mapování a kartogra-
fie Stavební fakulty CVUT v Praze. Informace o některých zá-
kladních službách sítě Internet.

528.91

PRAVDA, J.

Trend of Growing and Differentiating the Theoretical Carto-
graphy

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 9,
pp. 177-182, I fig., II ref.

Flow diagram, constructed after a list of basic literature of theo-
retical cartography by T. Kanakube, gives confirmation of sud-
den growing and differentiating the theoretical cartography af-
ter 1960.

528.344: 629.783 GPS

NOVÁK, P.-KARSKÝ, G.

Evaluation of GPS Zero Order Network (Solution 1993)

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 9,
pp. 183-189,9 tab., 16 ref.

Final evaluation of Zero Order Network on territories of the
Czech and Slovak Republics observed by GPS in 1992. Descrip-
tion of reductions using the software of the Technical Universi-
ty in Bern, Switzerland, accuracy, analysis of preliminary re-
duction. Accuracy of relative positions of points is estimated
appr. 0,01 min horizontal and 0,03m in vertical component all
over the whole territory of former Czechoslovakia.

621.395: 681.3: 528

ČEPEK, A.--ZIMOVÁ, R.

Internet Network Services

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 9,
pp. 190-195. 5 tab., 13 ref.

Teaching the students at the Department of Mapping and Car-
tography of the Faculty of Civil Engineering of Czech Techni-
cal University in Prague in a new course oriented to Internet
Services. Some data about basic services offered bv the Internet
network. .

528.91

PRAVDA, J.

Tendance de progrés et différenciation de la cartographie théo-
rique

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 9, pages
177-182, I illustration, II bibliographies

L'arbre graphique, construit á la base ďune Iiste de littérature
essentielle relative á la cartographie théorique par T. Kanaku-
bo, affirme un progrés rapide et la différenciation de la carto-
graphie théorique aprés l'année 1960.

528.344: 629.783 GPS

NOVÁK, P.-KARSKÝ, G.

Elaboration du réseau du Systéme Global de Positionnements
ďordre nul (Solution data nt de 1993)

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 9, pages
183- 189, 9 planches, 16 bibliographies

Elaboration finale du réseau ďordre nul sur territoires de la Ré-
publique Tchéque et de la République Slovaque relevé en 1992
par la méthode de Systéme Global de Positionnements. Des-
cription du procédé de calculs avec utilisation de logiciel de
I'Université de Berne, expertise de la précision, évaluation de
l'élaboration préalable du réseau. La précision de position rela-
tive des points est évaluée á environ 0,01 m de la composante
horizontale et a 0,03 m de la composante verticale pour le terri-
toire complet de l'ancienne Tchécoslovaquie.



621.395: 681.3: 528

CEPEK, A.-ZIMOVÁ, R.
EURIce des fOllCtiolls du riseIIu I.temet

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 9, pages
190-195, 5 planches, 13 bibliographies

Enseignement des étudiants dirigé vers les services du réseau
ďordinateurs Internet comme il est enseigné li la chaire de levé
et de cartographie de la Faculté des constructions de la Haute
Ecole Technique TchCque li Prague. Informations concernant
certains services élémentaires du réseau Internet.

528.91

PRAVDA,J.

Dle Tendeaz des W.cbstums uml der Differenzierung der theore-
tisem K.rtographle

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 9, Seite
177-182, I Abb., Lit. II

Der Baumdiagramm, der auf der Basis des von T. Kanakubo
zusarnmengestellten Verzeichnisses der wichtigsten Literatur
aus dem theoretischen Bereich der Kartographie konstruiert
wurde, bestátigt die schnelle Entwicklung und Differenzierung
der theoreiischen Kartographie nach dem Jahre 1960.

528.344: 629.783 GPS

NOVÁK, P.-KARSKÝ, G.

BearbeltuDg des GPS-Netzes der NullordDung (Uisung 1993)

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 9, Seite
183-189,9 Tab., Lit. 16

Endbearbeitung des Netzes der Nullordnung auf dem Gebiet
der Tschechischen und Slowakischen Republik, das im Jahre
1992 mit der GPS-Methode gemessen wurde. Beschreibung des
Berechnungsverfahrens mit Anwendung des Berner "Universi-
tatssoftwares", Beurteilung der Genauigkeit, Bewertung der
vorlaufigen Netzbearbeitung. Die Genauigkeit der relativen
Punktlagen wird auf etwa 0,01 m in der horizontalen und
0,03 m in der vertikalen Komponente fiir das ganze Gebiet der
ehemaligen Tschechoslowakei eingeschatzt.

621.395: 681.3: 528

CEPEK, A.-ZIMOVÁ, R.

Dle LeistungeD des Intemetnetzes

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 9, Seite
190-195,5 Tab., Lit. 13

Der Studentenunterricht, der auf die Leistungen des Internet-
rechnernetzes im neuen wahlbaren Gegenstand des Lehrstuhls
fiir Aufnahme und Kartographie der Fakultat fUr Bauwesen
der THS in Prag orientiert ist. Information Uber einige Grund-
leistungen des Internetnetzes.

528.91
nPAB,lJ,A, .st.
TeHlleHQIIRpocTlI H IllIl!ltepeHQHaQHH TeOpeTH'leCKOiíKaJITo-
•.•••• IIH

reOlle3H'IecKHĎ H IC8pTorpa$H'IecKHĎ 0630p, 40, 1994, Nl29,
CTp. 177-182, I pHC., JJHT.II

,lJ,epeBoBHJlHbIĎrpa$HK, nOCTpoeHHblĎHa OCHoBeT. KaHuy-
60M COCTaBJJeHHOrOcnHCKaOCHOBHOĎJJHTepaTypbl H3 Teope-
TH'IeCKOĎ06JJaCTHKapTorpa$HH, nOJlTBepllCJlaeTCTpeMHTeJJb-
Hoe pa3BHTHe H JlH«IJ$epeHuHauHloTeOpeTH'IeCKOĎKapTorpa-
$HH nOCJJe1960 r,

528.344: 629.783 GPS

HOBAK, n.-KAPCKH, r.

OfipafioTK. GPS teTH HYJJeBoroMaee. (PeIlleHHe 1993 r,)

reOJle3H'IeCKHĎH KapTorpa$H'IeCKHĎ 0630p, 40, 1994, Nl29,
CTp. 183-189, 9 ra6., JlHT. 16

OKOH'IaTeJlbHaSl06pa60TKa ceTH HYJleBOrOKJlaCCaHa TeppHTo-
pHH lJeIllcKoĎ H CJlOBaUKOií pecny6JlHKH no pe3YJlbTaTa~1
H3MepeHHĎ1992 r, MeTOIlOMGPS. OnHcaHHe nOCJleJlOBaTeJJb-
HOCTHBbl'lHCJleHHiínpH HCnOJlb30BaHHIInporpaMMHoro o6ec-
ne'leHHSI liepHcKoro YHHBepcHTeTe,OUeHKaTO'lHOCTIIH npen-
BapHTeJlbHOií06pa60TKH ceTH. TO'lHOCTbOTHOCHTeJlbHOrOno-
JJOllCeHHSITO'leK npennOJlaraeTCSI paBHOĎ 0,01 M B ropH30H-
TaJlbHOMH 0,03 M B BepTHKaJlbHOMHanpaBJJeHHSlXHa ueJloií
TeppHTopHH 6blBIlleií lJexOCJlOBaKHH.

621.395: 681.3: 528

lJEnEK, A.-3HMOBA, P.

CJlYlKfiblceTH Internet

reOJle3H'IeCKHĎH KapTorpaljlH'IeCKHií 0630p, 40, 1994, Nl29,
CTp. 190-195, 5 ra6., JlHT. 13

06Y'leHHe CTYJleHTOB,HanpaBJleHHOeHa CJlY1IC6blceTH 3BM In-
ternet B HOBOMHe06S13aTeJlbHOMnpeJlMeTe Ha Kaljlenpe Tono-
rpaljlHH HKapTorpaljlHH CTpOHTeJlbHOro ljlaKYJlbTera lJeIllcKo-
ro BTY3a B npare. HHljlopMauHSI o HeKOTopblXOCHOBHblX
cJlY1IC6axceTH Internet.

NESVORNÝ, D.-ŠíMA, Z.: Geopotenciální
rozměrový faktor Rc.

HOJOVEC, V.: Neklasické přístupy k řešení kar-
tografických zobrazení

GREGOR, V.-BARTOŠ, P.-BUCKO, E.: Me-
ranie priestorovej polohy podzemného privádza-
ča vody
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Tendencia rastu a diferenciácie
teoretickej kartografie

Ing. Ján Pravda. DrSc .•
Geografický ústav SAV.

Bratislava

Teoretická kartografia sa v súčasnom období charakte-
rizuje tendenciou prudkého rastu, ktorú súčasne spre-
vádza tendencia diferenciácie nových poznatkov. Ten-
denciu prudkého rastu (až "big bangu") ilustroval prí-
spevok [10] na základe početnosti a charakteru dvoch
súborov vybraných prác, o ktorých sa predpokladalo,
že sú dostatočne reprezentatívne, prípadne aspoň indi-
katívne. Aby sa tieto súbory vybraných prác s odstu-
pom času předsa len nepovažovali za subjektívne, po-
núkla sa možnosť overiť ich subjektivitu pomocou no-
vého súboru vybraných kartografických prác, ktorý sa
prezentoval na 16. konferencii Medzinárodnej kartogra-
fickej asociácie (ICA), ako Základná literatúra z oblasti
teoretickej kartografie [6]. Súčasne v tomto príspevku
venujem pozornosť aj objektívnosti usudzovania tak
o raste, ako aj o diferenciácii teoretického myslenia
v kartografií.

Rozvoj v teoretickej kartografii možno charakterizovať
roznymi sposobmi a pomocou roznych symptómov či
indikátorov. Pozornosť si zasluhujú najma dva indiká-
tory, ktoré netreba prácne hl'adať, lebo sú k dispozícii
skoro každému kartografovi. Je to predovšetkým počet-
nosť kartografických publikácií (publikovaných prác od
učebníc cez monografie až po významné časopisecké
články), ktorú však možu suplovať aj menšie, no dosta-
točne reprezentatívne súbory vybraných publikácií.
Ďalším indikátorom, ktorý si zasluhuje pozornosť pre-
to, lebo je imanentným sprievodcom rastu každej ved-
nej disciplíny, je diferenciácia teoretických poznatkov
vrátane vyčlenenia koncepcií v kartografii. Prvý indiká-
tor je kvatitatívny, druhý kvalitatívny.

Pri analýze či už kvantitativného alebo (a najma) kvali-
tatívneho indikátora sa nedá vyhnúť problému subjek-
tívnosti a objektívnosti postoja, posudzovania. Rozlišo-
vať vo vede (v našom prípade v teoretickej kartografii)
len subjektívne a objektívne poznatky - to by zname-
nalo to isté ako zaviesť čierno-biele videnie na farebný
svet okolo nás. Vo vedomi pragmaticky založených l'udí
sa často spája subjektívne so zlým, nesprávnym a objek-
tívne s dobrým a správnym. Z hl'adiska postupu mysle-
nia na ceste k poznaniu to nie je práve ten najobvyklejší
a ani nie najkorektnejší prístup.

Ak chceme aby čierno-biele videnie bolo reálnejšie,
prax potvrdila, že je účelné zaviesť medzi tieto dve a-
chromatické farby stupnicu sivých tón ov. Ak chceme
aby posudzovanie vedeckých poznatkov bol o čo naj-

zmysluplnejšie, je potrebné si uvedomiť, že aj medzi
subjektívnym a objektívnym hodnotením existuje nie-
kol'ko medzistupňov:

- názor nielen moj, ale aj mojho kolegu.
- kolektívny názor (názor málopočetného, strednepo-

četného, mnohopočetného kolektivu),
- širšie akceptovaný názor,
- v určitej komunite všeobecne akceptovaný názor ap.

V kartografii, podobne ako i v hociktorej inej vede,
sa často operuje s množstvom takých poznatkov, ktoré
ešte nie sú všeobecne akceptované a tobož nie objektív-
ne v zmysle: nezaujaté, neosobné, platné všade. za kaž-
dých okolností a na celom svete. Napriek tomu pomo-
cou takýchto, povedzme "neexaktných" poznatkov,
može sa v procese myslenia dospieť k celkom "exat-
ným", objektívnym, alebo aspoň všeobecne či širšie ak-
ceptovatel'ným poznatkom. Je to preto, lebo poznatky
a ich hodnotenia sa vyvíjajú ďalej aj preto, že niektoré
javy majú viacero správnych (nesubjektívnych, akcepto-
vatel'ných) interpretácií, a nakoniec aj preto, že vo ve-
de, tak ako v každej tvorivej aktivite človeka, má doleži-
té až nezastupitel'né miesto intuícia (najma tá, ktorá sa
po čase ukáže ako správna).

4. to signalizuje početnosf kartografických publikácií?

Početnosť kartografických publikácií (vypovedajúcu
o búrlivom rozvoji teoretickej kartografie začiatkom 60.
rokov) som použil ako argument v diskusii s A. M. Ber-
l'antom v zborníku Kartosemiotika [9]. Širšej verejnosti
však je viac známy čiastkový výsledok tejto diskusie
uverejnený v Geodetickom a kartografickom obzore
[10].Prostriedkom argumentácie bol nielen zoznam 178
publikovaných kartografických prác (ako dostatočná
štatistická vzorka), ale najma graf, pričom tak jeho
"stromová" ako aj "vývojová" verzia názorne demon-
štrovali prudký rozvoj teoretickej kartografie bezpro-
stredne po roku 1960. "Vedl'ajším" produktom stromo-
yého grafu bol i ešte dve zaujímavé zistenia o etapách
rozvoja (akýchsi "obdobiach pulzácií") a o členení (di-
ferenciácii) na smery rozvoja.

I. Etapy rozvoja teoretickej kartografie po
roku 1900:

1908-1925 (dížka: 18 rokov),
1926-1940 (15 r.),
1941-1952 (12 r.),
1953-1961 (9 r.),
1962-1967 (6 r.),
1968-1976 (9 r.),
1977-1988 (12 r.).

1994/177
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Azda naJVlac pozoruhodnou sa zdá byť najkratšia
etapa 1962-1967, v ktorej sa zrodilo najviac podnetov.

2. Smery rozvoja teoretickej kartografie:

- analytické tieňovanie reliéfu,
- automatizácia v kartografii (všeobecne),
- modelovanie v kartografii,
- systémový prístup v kartografii,
- vyjadrovací smer v kartografii s 5 "konármi",
- informatistický smer,
- komunikačný smer so 4 "konármi",
- semiotický smer s 2 "konármi",
- metodika využívania máp,
- geoinformačný smer
- a niekofko ďalších smerov.
Tieto poznatky, ako aj ďalšie súvislosti (najmli mo-

ment prudkého rozvoja teoretickej kartografie po roku
1960) možno teraz overiť na základe nového stromové-
ho grafu (obr. 1), ktorý som skonštruoval na základe
zoznamu "Hlavná literatúra z teoretickej oblasti karto-
grafie", ktorá je prílohou I Správy Pracovnej skupiny
ICA pre definovanie hlavných teoretických problémov
v kartografii [6]. Zoznam zostavil T. Kanakubo, vedúci
tejto Pracovnej skupiny.

Tento zoznam pozostáva z maximálne skrátených citá-
cií, na základe ktorých každý kartograf móže ešte s do-
statočnou istotou určiť o akú prácu ideo V zozname sa
zachováva póvodné číslovanie [podľa 6] a používa sa
v ňom anglická transkripcia azbuky. Jednotlivé body
grafu a zoznamu sa identifikujú pomocou trojpísmeno-
vých skratiek autorova podľa roku publikovania.

1) ECK - ECKERT, M.- Die kartographie a1s Wissen-
schaft, 1907.

2) HET - HETINER, A.: Die Eigenschaften und Me-
thoden ... , 1910.
ECKERT, M.: Die Kartenwissenschaft ... ,
1-1921,2-1925.
RAISZ, E.: Genera1 Cartography, 1938, 1939.
SALICHTCHEV, K. A.: Osnovy kartovede-
niya, 1939.
WRIGHT, J. K.: Map Makers. o., 1942.
SALICHTCHEV, K. A.: Osnovy karto vede-
niya ... , 1943.
SALICHTCHEV, K. A.: Kartografiya. oo,
1946.
IMHOF, E.: Gelande und Karte, 1950.
ROBINSON, Ao Ho: The Look of Maps, 19520
ROBINSON, A. Ho: E1ernents of Cartography,
1953, 1960, 1969, 1978.
BORMANN, Wo: Allgernenie Kartenkunde,
1954.
SALICHTCHEV, K. A.: O kartograficheskorn
rnetode ... , 19550
IMHOF, E.: Aufgaben und Methoden ooo,
1956, 1963.

15) ARN - ARNBERGER, E.: Beitrage zur Geschich-
te ... , 19570
IMHOF, E.: Reliefdarstellung oo., 1961.
IMHOF, Eo: Iso1inienkarten, 1961.
SHERMAN, J. c.: New Horizont in Carto-
graphy o.. , 1961.
BUNGE, W.: Theoretical Geography, 1962.
IMHOF, E.: Die Anordnung der Narnen in der
Karte, 1962.
IMHOF, Eo: Thernatische Kartographie, 1962,
1972.
KEATES, Jo So: The Perception of Colour ... ,
19620

4) RAI
5) SAL

6) WRI
7) SAL

9) IMH
10) ROB
II)ROB

16) IMH
17) IMH
18) SHE

19) BUN
20) 1MH

23) SCH

24) ARN

25) IMH

26)ARN

27) DAl

28) IMH
29) KEA

30) MOL

31) SHE

32) STE

33) BIC

34)JOL

35) IMH

36) TOB

37) VAS

38) ARN

39) ARN
40) BER
41) BOC
42) SAL
43) ZAR
44) BER
45) BOA
46) IMH

47) WIT
48) ASL
49) ASL

50) ASL

51) KOL

52) RAT

53) COH

54) ARN

55) AUM

56) HAK

57) KOE

58) MUE

59) NIK

60)OGR

61)OGR
62) OST
63) RAT
64) RIF
65) SAL

66) FRE

67) IMH
68) JOL

69) RAT
70) SPI
71) KEA

SCHMIDT - FALKENBERG, H.: Grundlini-
en einer Theorie ... , 1962.
ARNBERGER, E.: Die Signaturenfragen ... ,
1963.
IMHOF, E.: Kartenverwandte Darstellun-
gen ... , 1963.
ARNBERGER, E.: Das topographische, grap-
hische ... , 1964.
de DAINVILLE, F. S. J.: Le langage des géo-
graphes, 1964.
IMHOF, E.: Beitrage zur Geschichte ... ,1964.
KEATES, J. S.: Cartographic Cornrnunication,
1964.
MOLES, A. Ao: Théorie de l'information o.. ,
1964.
SHERMAN, J. c.: Terrain Representation o.. ,
1964.
STEFANOV, N.: Modelling in Cartography,
1964.
BICKMORE, D. P. and BOYLE, A. Ro: Eine
vollautornatische .. o, 1965.

- JOL Y, F. B. S.: Projet de norrna1isation des
syrnboles ... , 1965, 19660
IMHOF, Eo: Kartographische Gelandedarste1-
1ung, 1965.
TOBLER, Wo R.: L'autornation dans la prépa-
ration. o., 1965.
VASQUEZ-MAURE, F.: The Uniforrnityo oo,
19650
ARNBERGER, E.: Die Generalisierung o. o,
1966.
ARNBERGER, Eo: Handbuch ooo, 19660
BERTIN, Jo: Le langage graphique o.. , 19660
BOCHAROV, M. Ko: Osnovy teorii. oo, 19660
SALICHTCHEV, Ko A.: Kartografiya, 19660
ZARUTSKAIA, I. Po: Sostav1enie ooo, 1966.
BERTIN, Jo: Sérniologie graphique, 19670
BOARD, c.: Maps as Models, 19670
IMHOF, Eo: Die Kunst in der Kartographie,
19670
WITI, W.: Thernatische Kartographie, 1967o
ASLANIKASHVILI, A. F.: Yazyk karty, 1968.
ASLANIKASHVlLI, Ao F.: O kartografiches-
koi forrne ... , 19680
ASLANIKASHVlLI, A. Fo: Kartografiya,
1968, .Meta~artografiya, 19740
KOLAČNY, Ao: Cartographic lnforrnation ooo
1968.
RATAJSKI, L.: A Model of Cartographic Me-
thods, 19690
COHEN, B.: Cartography and Modelling The-
ory, 19690
ARNBERGER, E.: Die Kartographie als Wis-
senschaft ... , 1970.
AUMEN, W. Co: A New Map Forrn: Nurn-
bers, 1970.
HAKE, Go: Die lnforrnationsgehalt der Karte
... ,19700
KOEMAN, c.: The Principle of Cornrnunica-
tion oo., 1970.
MUEHRCKE, Po c.: Trends in Cartography
oo0,1970.
NIKISHOV, M. 1.: The Problerns of the Unifi-
cation . oo, 19700
OGRISSEK, Ro: Der Inforrnationsprozess ooo,
1970.
OGRISSEK, R.: Kartengesta1tung . oo, 1970.
OSTROWSKI, W.: Metakartografie ... , 19700
RATAJSKI, L.- Kartologia, 19700
RIFFE, P. Do: Conventional Map o. o, 19700
SALICHTCHEV, Ko A.: The Subject and Me-
thod . oo, 19700
FREITAG, Uo: Serniotik und Kartographie ... ,
1971.
IMHOF, Eo: Ober Gebirgeskartographie, 1971.
JOL Y, Fo: Prob1érnes de standardisation .. o,
1971.
RATAJSKI, L.: The Methodica1 Basis ooo,1971.
SPIESS, Eo: Wirksarne Basiskarten o. o, 1971.
KEATES, J. S.: Syrnbols and Meaning .. o,
1972.

1994/178



Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 9 179

72) LEH
73) MOR

74) MUE

75) ORM

76) RAT
77) RAT

78) ROB

79) WIT
80) BAR

81) BER

82) HAK

83) MAR

84) MAR

85) ROB

86) SAL

87) ARN

88) MEl

89) MOR

90)OGR

91)OCR

92) OST

93) PET

94) ROB

95) SAL

96) MOE

97) MOR

98) ROB

99) ROB

100) SAL

\01) BOA

102) GUE

103) KRE

104) KRE

105) MOE

106) RAT

107) WIT

108) BER

\09) BER
110) BOA
III)BOA
112) KRE

113) MEl
114) RAT
115) SAL

LEHMANN, E.: Symbol Systems ... , 1972.
MORRISON, J. L.: Changing Philosophical-
-Technical Aspects ... , 1972.
MUEHRCKE, P. C.- Research in Thematic
Cartography, 1972.
ORMELING, F. J.: Turbulent Cartography,
1972.
RATAJSKI, L.: Struktura kartologii ... , 1972.
RA TAJSKI, L.: The Research Structure ... ,
1972.
ROBINSON, A. H.: The Image and the Map
... , 1972.
WITT, W.: Ungeloste Probleme ... ,1972.
BARTHOLOMEW, J. C. and KINNIBURGH,
I. A. G.: The Factor ... , 1973.
BERLY ANT, A. M.: O svoistvakh kartografi-
cheskoi model i, 1973.
HAKE, G.: Kartographie und Kommunikati-
on, 1973.
MARTINEK, M.: Die Aufgabe der Kartogra-
phie ... , 1973.
MARTINEK, M.: Begriffbestimmung ... ,
1973.
ROBINSON, A. H.: An International Symbo-
lism ... , 1973.
SALICHTCHEV, K. A.: Some Ref1ection
.. .,1973.
ARNBERGER, E.: Problems of an Internatio-
nal ... , 1974.
MEINE, K.-H.: Kartographische Kommunika-
tionsketten ... , 1974, 1977.
MORRISON, J. L.: A. Theoretical Framework
... ,1974.
OGRISSEK, R.: Kartographische Kommuni-
kation ... , 1974.
OGRISSEK, R.: Determinierende Faktoren
... ,1974.
OSTROWSKI, W.: Semantyczny aspekt
... ,1975.
PETCHENIK, B. B.: Cognition in Cartograp-
hy, 1975.
ROBINSON, A. H. and PETCHENIK, B. B.:
The Maps as ... , 1975.
SALICHTCHEV, K. A.: Puti razvitiya karto-
grafii, 1975.
MOELLERING, H.: Real and Virtual Maps,
1976.
MORRISON, J. L.: The Science of Cartograp-
hy ... , 1976.
ROBINSON. A. H. and MORRISON, J. L.
and MUEHRCKE, P. c.: Cartography ... ,
1976.
ROBINSON, A. H. and PETCHENIK, B. B.:
The Nature od Maps, 1976.
SALICHTCHEV, K. A.: Kartovedenie, 1976,
1982.
BOARD, c.: The Geographer's Contribution
... , 1977.
GUELKE, L.: Cartographic Communication
... , 1977.
KRETSCHMER, 1.: Theoretische Kartogra-
phie ... , 1977.
KRETSCHMER, I.: Beitrage zur Theoretische
Kartographie ... , 1977.
MOELLERING, H.: Interactive Cartographic
Design, 1977.
RATAJSKI, L.: Loss and Gain of Information
.. .,1977.
WITT, W.: Theoretische Kartographie ... ,
1977.
BERLY ANT, A. M.: Kartograficheskiy metod
... ,1978.
BERL YANT, A. M.: Karta rasskazyvaet, 1978.
BOARD, C.: Map Reading Tasks , 1978.
BOARD, c.: How can Theories ,1978.
KRETSCHMER, 1.: The Pressing Problems
... ,1978.
MEl NE, K.-H.: Certain Aspects ... ,1978.
RATAJSKI, L.: Main Characteristic ... , 1978
SALICHTCHEV, K. A.: Cartographic Com-
munication ... , 1978.

116) CAS

117) FAD

118) HSU

119) FRE

120) KAR

121) KIS

122) KRE

123) MOE

124) MOR

125) OLS

126) PRA
127) SAL

128) SAL

129) BOA

130) BOA

131) KEA
132) SAL

133)TAY

134) BOU

135) GUP

136) MEl

I37)TAY

138) BER

139) DEN
140)TAY

141) VOR

142) BER

143) RYC

144) FRE

145) OGR

146) SOU

147) HAR
148) RHI

149) BUR

150)TAY

151) KAN

CASTNER, H. W.: A Model of Cartograp-
hic ... , 1979.
FADEEVA, N. V.: Izuchenie prirodnykh kom-
pleksov ... , 1979.
HSU, Mei-Ling: The Cartographer's Consep-
tual Process ... , 1979.
FREITAG, U.: Can Communication Theory
. .. ,1980.
KARSSEN, A. J.: The Artistic Elements ... ,
1980.
K1SIMOTO, H.: Communication Problems
... ,1980 .
KRETSCHMER, 1.: Theoretical Cartography
... ,1980.
MOELLERING, H.: Strategies of Real-Time
Cartography, 1980.
MORRISON, J. L.: Systematizing the Role ... ,
1980.
OLSON, J. M.: Cognitive Aspect of map Use,
1980.
PRAVDA, J.: Map - A Means ... ,1980.
SALICHTCHEV, K. A.: Kartografiya i ieyo
mesto ... , 1980.
SALICHTCHEV, K. A.: Maps are the Means
... ,1980.
BOARD, c.: Cartographic Communication,
1981.
BOARD, c.: The Development of Concept ... ,
1982.
KEATES, J. S.: Understanding Maps, 1982.
SALICHTCHEV, K. A.: Idei i teoreticheskiye
... ,1982 .
TAYLOR, R. D. F.: Graphic Communication
... , 1983.
BOUILLÉ, F.: Educational Geomatics ... ,
1984.
GUPTILL, S. C. and STARR, L. E.: The Futu-
re ... , 1984.
MEINE, K.-H.: Cartographic Education ... ,
1984.
TA YLOR, D. R. F.: The Creation and Design
. .. ,1984. .
BERL YANT, A. M.: Karta - vtoroy jazyk ... ,
1985.
DENT, B. D.: Principles ... , 1985.
TAYLOR, D. R. F.: Education and Training
. .. , 1985.
VOROB'IEV, V. V. and BOGOYAVLENSKI,
B. A.: Tematicheskoie ... , 1985.
BERLYANT, A. M.: Obraz prostranstva ... ,
1986.
RYCHAGOV. G. I. and BERL YANT, A. M.
and TIKUNOV, V. S.: Geograficheskaya ... ,
1986.
FREITAG, U.: Do We need a New cartogra-
phy? 1987.
OG RISSEK, R.: Theoretische Kartographie,
1987.
SOUTHARD, R. B.: Automation in Cartogra-
phy ... , 1987.
HARLEY, J. B.: Oeconstructing the Map 1989.
RHlND, O. W. and TAYLOR, O. R. F.: Carto-
graphy Past ... , 1989.
BURDE, A. I.: Kartografischeski metod ... ,
1990.
TAYLOR, D. R. F.: Cartography into the 21st
Century, 1990.
KANAKUBO, T.: Genadai Riron ... ,1991.

K reprezentatívnosti tohto zoznamu může mať každý
kartograf vel'a výhrad, ale ak sa pokúsi o jeho zostave-
nie, sám l'ahko zistí, že je to ťažká úloha pre jednot-
livca. V každom, aj v tom najstarostlivejšie zostavenom,
hoci aj v značne početnom zozname kartografických
publikácií sa nájdu také, o ktorých sa dá tvrdiť, že boli
vybrané subjektívne, S presvedčením, že takýchto pub-
likácií v Kanakubovom zozname azda nie je viac ako
10% (čo by ešte stále podstatne neznižovalo akceptova-
tel'nosť tohto zoznamu ako celku), som zostrojil stro-
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Obr, 1 Stromový graf rozvoja teoretickej kartografie skonštruovaný
na základe T. Kanakubom vybraného súboru publikovaných prác
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mový graf (obr. I), ktorý sa veľmi podobá grafu v prá-
cach [9, 10]. Tento graf však možno považovať za objek-
tívnejší, Iebo je zostrojený na základe zoznamu zostave-
nom kartografom, o ktorom sa dá predpokladať, že
vzhľadom na jeho funkciu v ICA má širší (dostatočné
široký) prehľad o najd61ežitejšej kartografickej literatú-
re.

I. Potvrdzuje prudký rozvoj ("big bang") v teoretickej
kartografii po roku 1960, predpovedaný v prácach [9,
10], ba spresňuje jeho začiatok na rok 1962, čo je ob-
divuhodná presnosť. Potvrdzuje to prudké vybočenie
pravého konára na stromovom grafe (obr. I).

2. Diferencuje teoretickú kartografiu na 5 smerov:
- teoretická kartografia (všeobecne),
- kartografická komunikácia,
- modelovanie s dvoma podsmermi: vo všeobecno-

sti a s automatizáciou,
- mapové vyjadrovanie s tromi podsmermi: vo vše-

obecnosti (v tom aj mapová semiotika), mapový
jazyk a systém mapových znakov,

- percepcia v kartografii.
Treba podotknúť, že táto diferenciácia teoretickej
kartografie nevyplýva z metodiky konštrukcie grafu
a m6že sa preto považovať za autorsky značne sub-
jektívnu. Svedčí o tom aj fakt, že smery "teoretická
kartografia vo všeobecnosti" a "kartografická ko-
munikácia" ostali nerozčlenené na podsmery, hoci
početnosť vyčleňujúcich ich publikácií by to dovo-
I'ovala. Treba však zd6razniť, že v súčasnosti neje-
stvuje žiadne objektívne uznávané (či všeobecne ak-
ceptované) delenie teoretickej kartografie. Ak sa ta-
kéto delenia niekde aj objavia, všetky treba chápať
ako intuitívne, subjektívne odrazy tejto problemati-
ky vo vedomí každého autora, a navyše ich treba
považovať za dočasné, ešte sa len uchádzajúce o šir-
šiu akceptovatel'nosť. Tento postup zverejňovania
individálnych názorov publikovaním je obvyklým,
celosvetovo uznávaným postupom, pretože okrem
prednášok a besied je to jedna z najosvedčenej-
ších ciest, ako sa dozvedieť, čí je (resp. do akej mie-
ry je) ten alebo onen názor akceptovateľný alebo
nie.

3. V ľavej časti grafu sa presvedčivejšie (vd'aka vačšej
početnosti bodov - vybraných publikácií) vyčlenil
len jeden smer - tematická kartografia. Ostatné
smery (spracovanie máp, využívanie máp, zobrazova-
nie reliéfu, historická kartografia, kartografia -
umenie a výučba kartografie) sú vyčlenené sk6r náz-
nakovo. Náznakové sú aj ich napojenia na hlavnú os
("kmeň") stromového grafu (najma v prípade výučby
kartografie ).

7. Tendencia diferenciácie teoretickej kartografie
na koncepcie

V roku 1985 v Geografickom časopise vyšla štúdia
"Rozvoj teórií v kartografii" [8], v ktorej som vyčlenil 5
teórií v kartografii: informačnú, komunikačnú, jazyko-
vú, systémovú a modelovanie. Už v roku 1988 na túto
myšlienku reagoval A. A. I:utyj [7], ktorý vyčlenil 4 teo-

retické koncepcie: koncepciu "kartovedenia", metakar-
tografiu, kartológiu a grafokomunikačnú koncepciu.
Nezabudol poznamenať, že fakt súčasnej existencie via-
cerých koncepcií v kartografii, ktoré pretendujú na úlo-
hu jej všeobecnej teórie, hovorí o problémovej situácii
v kartografii.

V roku 1992 na túto tému zareagoval A. M. Berľant
najprv diskusným príspevkom v Kartosemiotike 3 [I],
v zápatí samostatným článkom [3] a samostatnou kapi-
tolou v monografii - učebnej pom6cke [4]. Vyčlenil 4
hlavné teoretické koncepcie: modelovo-poznávaciu
(vrátane koncepcií systémového, syntetického mapova-
nia a matematicko-kartografického modelovania), ko-
munikačnú (s koncepciami: kartografická semiotika,
kartografická informatika, psychofyzika vnímania kar-
tografického obrazu, ale aj s koncepciami metakarto-
grafie a kartológie), jazykovú (nerozčlenenú) a geoin-
formačnú. V d'alšej práci [2] vysvetlil svoju zásadu, pod·
I'a ktorej každá koncepcia v kartografii musí spÍnať
aspoň dve požiadavky: a) podávať svoj výklad predme-
tu kartografie a b) mať (zastávať) svoj názor na mapu.

Existenciu teoretických koncepcií akceptujú a reagu-
jú na ňu už viacerí kartografi, napr. [5, II].

Možno konštatovať, že vo všeobecnosti sa medzi kar-
tografmi akceptuje len jedna koncepcia: kartografická
komunikácia. Poznávaciu koncepciu, koncepci u mate-
maticko-kartografického modelovania a jazykovú kon-
cepciu možno považovať za širšie akceptované, ostatné
koncepcie (napr. systémovú, semiotickú, pixeJovú, ma-
pového symbolizmu, normatívnej kartografie, metakar-
tografie, kartológie, kartonómie) len za akceptované
v užšom kruhu kolegov alebo prívržencov autora každej
jednotlivej koncepcie.

8. O čom svedčí vyčlenenie teoretických koncepcií?

I. Nie je jednotný názor na to, aké kritériá by mal spí.
nať súbor poznatkov v kartografii na to, aby sa mohol
považovať za teoretickú koncepciu. Ak niektoré kon-
cepcie spÍňajú podmienky a) a b) (podl'a Berl'anta),
ide o celokartografické, všeobecnokartografické kon-
cepcie. Ak aj vysvetl'ujú predmet kartografie a samot-
nú mapu každá inakšie, nemusí to znamenať "problé-
movú situáciu" (chápanú ako kritickú až kolapsovú)
pre kartografiu, pretože pod pojmom "kartugrafia"
sa rozumie aktivita, ktorá se interpretuje viacerými
sp6sobmi, tj. napr. ako umenie, veda, metóda, techni-
ka + technológia ap.).

Okrem týchto "strategických" koncepcií však
v kartografiii existuje (m6že existovat) viacero "tak-
tických" koncepcií, t.j. takých, ktoré riešia alebo vy-
svetlujú niektoré parciálne (čiastkové, nemusia to byť
len celo kartografické) problémy, ktoré na danej etape
rozvoja majú d61ežité miesto v kartografii, v jej teórii,
v jej teoretickom arzenáli a sú jej nástrojom. Aj ked'
sú svojim p6vodom a povahou u čisto teoretické (ak
riešia aj nejakú praktickú stránku kartografie alebo
mapy - tým lepšie), nemožno ich kvalifikovať ako
"bezprízorné", nikam nepatriace. V hierarchii teore-
tických poznatkov nie sú to len jednoduché pojmy
(teoretické koncepty), ale sú to celé myšlienkové prí-
stupy r6zneho stupňa univerálnosti a komplexnosti
a oprávnene ich preto treba zarad'ovať medzi koncep-
cie.

1994/181



Geodetický a kartografický obzor
182 ročník 40/82, 1994, číslo 9

2. Fakt existencie teoretických koncepcií r6znej úrovne
a stupňa komplexnosti potvrdzuje prakticky to isté,
čo i fakt početnosti kartografických publikácií - že
sa kartografia nedávno začala prudko vyvíjať. Nejed-
notnosť názorov na usporiadanosť a hierarchiu tých-
to koncepcií, podobne ako aj nejednotnosť či neistota
pri vyčleňovaní (diferenciácii) "konárov" na stromo-
vom grafe teoretickej kartografie, svedčí zas a o tom,
že tento rozvoj kartografie je ešte len v svojej začia-
točnej etape (možno na konci prvej a na začiatku dru-
hej etapy). Je predsa známe, že čím je vedecká disci-
plína "staršia" (vyspelejšia), tým viac sa odlišuje od
"mladších" vyšším stupňom usporiadanosti svojich
poznatkov.

Tendencia prudkého rozvoja teoretickej kartografie po
roku 1960 sa potvrdzuje ďalším autorom [6] a ním vy-
braným súborom kartografických publikácií.
Tendenciu diferenciácie na jednotlivé teoretické kon-

cepcie treba považovať za sprievodný, ale ešte neukon-
čený proces. Existencia viacerých názorov na charakter,
počet alebo aj na pomenovanie jednotlivých koncepcií
alebo koncepčných smerov je jednoznačne rozvojový
príznak vedeckej disciplíny. Fakt, že sa distkutuje nie-
len o koncepciách v kartografii, ale aj o tom, či sú kon-
vergujúce, diveraujúce či iné, je sl'ubným príznakom
riešenia tohto problému.
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Zpracování GPS sítě nultého řádu
(Rešení 1993)

Ing. Pavel Novák, Ing. Georgij Karský, CSc.,
VÚGTK - Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov

V době od 19. května do 4. června 1992 bylo na území
tehdejší České a Slovenské federativní republiky vyko-
náno metodou GPS (Global Positioning System) zamě-
řeni sítě nultého řádu. Cílem projektu, nazvaného CS-
NULRAD-92, bylo vybudování národní prostorové re-
ferenční sítě, navázané na nově tvořenou evropskou re-
ferenční síť EUREF (EUropean REference Frame) po-
mocí šesti bodů, změřených během GPS kampaně EU-
REF-EAST-91 na přelomu listopadu a prosince 1991.
V rámci projektu CS-NULRAD-92 se během šesti
dvoudenních etap měřilo osmi přijímači na 19 bodech
(původně plánováno 18). V každém dnu se měřily dvě
seance po 4,5 hodinách. Tab. I. obsahuje seznam bodů
a tab. 2. poskytuje přehled prostorových vztahů bodů
sítě.

Podrobnější informace o koncepci sítě, o jejím zamě-
ření a předběžném zpracování lze nalézt v publikacích
[I] a [2]. Výsledkem zpracování softwarem od firmy
Trimble (pouze s vysílanými efemeridami družic) byly,
kromě ověření, doplnění a oprav měřených dat, také
souřadnice bodů sítě, použité jako výchozí pro podstat-
ně dokonalejší zpracování Bernským softwarem s pou-
žitím přesných efemerid. V dalších kapitolách je podá-
na stručná informace o tomto zpracování, pojmenova-
ném "řešení 1993". Podrobnosti mohou případní zá-
jemci nalézti v připravované publikaci edice VÚGTK
[3].

V zájmu srozumitelnosti dalšího textu je nutno defino-
vat některé základní souřadnicové systémy a referenční
rámce, užívané v souvislosti s problematikou globálních
polohových systémů [4] a [5].

2.1 Definice systémů

Systém IERS (lnternational Earth Rotation Service) se
skládá ze dvou části: z IERS standardů (soubory kon-
stant a modelů použitých při zpracování pozorování)
a z IERS referenčních rámců (soubory souřadnic defi-
ničních stanic vztažených k referenční epoše 1988,0).
Existuje IERS terestrický a nebeský referenční rámec
[6].

Terestrický rámec ITRF (IERS Terrestrial Reference
Frame) má počátek v těžišti Země s nejistotou 0,10 m.
Referenční pól a referenční poledník jsou konzistentní
s odpovídajícími směry v systému BTS (BIH Terrestrial
System, Bureau lnternational de ľHeure) s přesností asi
0,003". Označuje se ITRF- TI, kde TI je rok měření (sy-
stém se každoročně obnovuje).

Evropský terestrický systém ETRS je tvořen referen-
čním rámcem ETRF (European Terrestrial Reference
Frame) a příslušnými konstantami respektive algoritmy.
Zde užitý ETRS-89 je definován pomocí výsledků kam-
paně EUREF-89. V roce 1992 bylo dokončeno zpraco-
vání této kampaně a komisí IAG (International Asso-
ciation of Geodesy) pro EUREF byl publikován sez-
nam souřadnic všech zahrnutých bodů [7].

Nebeský rámec ICRF (IERS Celestial Reference Fra-
me) má počátek definován v barycentru sluneční sou-
stavy. Směr osy Z kartézského souřadnicového systému
je identický s polohou středního rotačního pólu v epoše
12000,0. Počátek odečtu rektascenzí je totožný s počát-
kem katalogu FK5 s přesnosti 0,01". Nebeský rámec se
uplatní při přechodu od kvaziinerciálního geocentrické-
ho systému pro integraci drah k terestrickému systému
pro souřadnice bodů.

WGS-84 (World Geodetic System. 1984; byl zaveden
" roce 1987 pro účely GPS jako geocentrický terestric-
ký systém. Je definován souborem 5 pozemních kon-
trolnich stanic a čtyřmi fyzikálními parametry [8j.
K tomuto systému jsou apriori vztaženy všechny sou-
řadnice určované pomocí GPS s využitím vysílaných
efemerid.

2.2. Dráhy družic a referenční rámce při
řešeni CS-NULRAD-92

Dráhy družic jsou definovány prostřednictvím pravoú-
hlých prostorových souřadnic vztažených k systému
ITRF- TI (TI představuje rok realizace ITRF provedené
v analytickém centru) v dané epoše pozorování TO.
Souřadnice všech bodů, které chceme použít jako pev-
né nebo opěrné pro navázání na geocentrický systém, je
nutno transformovat do téhož referenčního systému
a do příslušné epochy pozorování. Postup při výpočtu
lze stručně popsat takto:
a) užije se dráhová informace vztažená k realizaci

ITRF- TI, použité v analytickém centru (pro období
CS-NULRAD-92 je to ITRF-91), a k epoše dráho-
vých měření, která je vždy blízká epoše pozorování
TO (TO pro střed CS-NULRAD-92 je 1992,41);

b) souřadnice referenčních bodů v systému ITRF- TI se
převedou z referenční epochy systému (pro ITRF-91
je to epocha 1988,0) do epochy TO pomocí složek
rychlostí posunů jednotlivých bodů;

c) souřadnice případně použitých referenčních bodů
v systému ETRF- TE (TE je rok realizace ETRF) se
převedou do epochy TO (opět pomocí daných posu-
nů) a takto určené souřadnice se transformují do sy-
stému ITRF-TI při užití daných respektive aktuálně
odvozených transformačních parametrů mezi ETRF-
TE a ITRF-TI v epoše TO;
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Název bodu
Číslo bodu v Systém~

Měřeno na
NULRAD EUREF AGS

Smrk 0004 4 centru
Velká Deštná 0017 17 centru
Skapce 0023 23 centru
Pecný 0030 0209 30 centru
Přední příčka 0049 0210 49 centru
Velká Rača 0054 0207 54 centru
Medvědí skála 0064 6 excentru
Rapotice 0071 71 centru
Velký Lopeník 0077 77 centru
Javorína 0095 95 centru
Šankovský grúň 0098 0208 98 centru
Kvetoslavov 0106 0206 106 centru
Velký Inovec 0110 110 centru
Gadocs Puszta 0128 128 centru
Kleť 0635 KLET 63 excentru
Lomnický Štít 0882 88 excentru
Skalnaté pleso 0887 - excentru
Strahovice 1031 - excentru
Vosdobor 1201 120 excentru

Graz (A) - 0061 - kolokační bod
Wettzell (O) - 0035 - kolokační bod

Poznámky k tab. I.:
- na bodu Kleť měřeno na excentrickém severním pilíři

28,5;
- na bodu Medvědí skála měřeno na excentru asi 200 m již-

ně od centra, stabílizace nivelační hřebovou značkou;
- na Skalnatém plese měřeno na bodě Č. 7 slovenské refe-

renční geodynamické sítě z důvodu nedostupnosti Lom-
nického štitu v etapě 5;

- Strahoviceje bod I. řádu Č. 1031,dle informace ZÚ došlo
po zaměření ke změně polohy centra;

- na bodu Vosdobor bylo měřeno na excentru -- zajíšťova-
cí bod Č. 22.1 asi I km severně od centra;

- číslo v systému AGS je tzv. "vojenské číslování".

d) zpracováním kampaně s dráhamí i souřadnicemi re-
ferenčních bodů ve společném systému ITFR- TI
v epoše TO se získají souřadnice v systému ITRF- TI
v epoše TO;

e) následuje transformace těchto výsledků ze systému
ITRF-TI v epoše TO do systému ETRF-TE v epoše
TO a pak posun takto určených souřadnic zpět
z epochy TO do epochy systému ETRF- TE.

"Definitivní" nebo "přesné" zpracování sítě nultého řá-
du bylo provedenó Bernským programovým systémem
3. generace [9]; uvozovky na začátku věty naznačuji, že
jde o pojmy relativní, týkající se dnešního stavu vědění
a možností zpracování projektu CS-NULRAD-92. Není
vyloučeno další zdokonalování výsledků např. v souvis-
losti se zpřesňováním navazování na geocentrický sy-
stém (více kolokačních stanic), novým určením drah
družic, využitím nových verzí či zcela jiných programů,
uplatňováním nových měření v síti atd.

3.1 Bernský software verze 3.4

Bernský program (Bernese GPS Software) je produkt
někoJikaletého úsilí skupiny odborníků pracujících pod
vedením prof. Beutlera v Astronomickém ústavu uni-

verzity v Bernu (AIUB). Patří mezi nejlepší ve svém
oboru a je užíván předními světovými analytickými
centry. Celý programový systém je napsán v jazyku
Fortran a existují celkem 3 verze Bernského programu
[9]: a) pro osobní počítače PC IBM kompatibilní s pro-
cesorem 80386 a vyšším (DOS verze), b) pro minipočíta-
če VAX firmy Digital Equipment Corporation (VMS
verze), c) pro minipočítače s operačním systémem
UNIX (UNIX verze). DOS verzi - a), která byla k dis-
pozici pracovníkům na GO Pecný, lze provozovati pod
každou verzí jazyku Fortran, která může (například po-
mocí DOS Extenderu firmy Phar Lap) adresovat ne-
stránkovou paměť (Extended Memory - nad I MByte)
osobního počitače.
Poslední verze programu (verze 3.4 z května 1993)

obsahuje celkem 43 programů a velké množství podpro-
gramů. Celý systém lze obsluhovati pomocí menu systé-
mu [10], a je uživatelsky příjemný. Hlavní výhody Bern-
ského software jsou:
a) zpracování různých druhů naměřených dat (kódová,
fázová),

b)zpracování různých lineárních kombinací (L3, L4,

L,) [8],
c) zpracování dat z různých typů přijímačů,
d) kombinování jedno- a dvoufrekvenčních aparatur,
e) řešení různých typů parametrů: souřadnice bodů,
dráhové parametry, parametry troposférické refrakce
pro jednotlivé body, ionosférické modely, ambiguity,
parametry chodu přijímačových hodin, rotační para-
metry Země atd.
K přednostem celého systému, zejména ve srovnání

s tzv. firemními programy, patří vyšší flexibilita organi-
zování celého výpočtu volbou parametrů, respektive
sledu použitých programů, v systému menu a dokonce
i možnosti úprav programů dodávaných ve "zdrojo-
vém" tvaru. Toho se často používá při úpravě dimenzí
polí proměnných. Využití těchto předností předpokládá
hlubší proniknutí do problematiky zpracování GPS mě-
ření.
Přesnost řešení dosahovaná v Bernském software je

značná. Při použití IGS (lnternational GPS Service for
Geodynamics) efemerid je možno u základen délky řá-
dově I 000 km očekávat přesnost řešení asi 10 až 20 mm
v horizontální a 20 až 30 mm ve vertikální poloze [9].
Zpracování kampaně za pomoci Bernského progra-

mu verze 3.4 probíhá po krocích, které se dají stručně
charakterizovat takto [10]:
a) definování kampaně (jeji pojmenování a časové za-

řazení),

Charakteristika Číslo HodnotaCS-NULRAO

Nejvyšší bod 0882 2672,4m
Nejnižší bod 0128 153,1m
Nejzápadnější bod 0023 E 12° 59'03,5"
Nejvýchodnější bod 0098 E 21° 48'26,0"
Nejjižnější bod 0128 N 47° 46'35,5"
Nejsevernější bod 0004 N 50° 53'20,9"
Maximální převýšení 0128-0882 2519,3 m
Minímální délka 0882-0887 1,8km
Maximálni délka 0023-0098 651,3 km
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b) vytvoření struktury potřebných adresářů,
c) sestavení tabulky přibližných geocentrických sou-

řadnic bodů kampaně (ty je možno získat např.
z hlaviček datových souborů ve formátu RINEX),

d) sestavení tabulky případných excentricit bodů kam-
paně,

e) sestavení tabulky pracovních jmen bodů kampaně,
f) sestavení tabulky pro vytváření jmen souborů dife-

rencovaných dat,
g) definice seancí (jméno, datum a čas),
h) transformace "surových" dat do formátu RINEX

(observační data, efemeridy),
i) transformace dat z formátu RINEX do Bernského

formátu,
j) zjištění případných manévrů družic kontrolou pa-

lubních efemerid,
k) převedení efemerid ze systému pevně spojeného se

Zemí do kvaziinerciálního systému,
I) vytvoření standardních efemerid integrací pohybo-

vých diferenciálních rovnic s elementy (počátečními
podmínkami) z bodu k),

m) kontrola kvality kódových dat polynomickou funkcí
nízkého stupně s vyloučením odlehlých měření,

n) výpočet přibližných geocentrických souřadnic bodů
z pseudovzdáleností, výpočet korekcí chodu přijíma-
čových hodin,

o) vytvoření prvních diferencí fázových měření (mezi
body),

p) určení ionosférického modelu pro zpracování fázo-
vých dat,

q) kontrola kvality fázových dat (identifikace fázových
skoků na úrovni druhých diferencí, vyloučení ne-
vhodných dat atd.),

r) zpracování základny, respektive sítě pomocí MNČ
(metoda nejmenších čtverců) s řešením jednotlivých
parametrů (ambiguit, drah, souřadnic bodů atd.),

s) možnost vylepšení drah na základě předcházejícího
kroku a při existenci měřených dat z globální sítě
bodů.

Pak může následovati opakování bodů I), q), r).

3.2 Zvolený postup zpracování merení
CS- NULRAD-92 Bernským softwarem

Zpracování bylo provedeno na osobním počítači IBM
kompatibilním s procesorem 80486 DX2 (pracovní takt
50 MHz), s pevným diskem o kapacitě 420 Mbyte a 20
Mbyte RAM (Random Acces Memory). Důležitý je
zvláště údaj o kapacitě paměti s přímým přístupem, ne-
boť ta je limitujícím faktorem pro rozsah dat (respekti-
ve sítě), které lze současně zpracovat. Použita byla DOS
verze Bernského software pod operačním systémem
MS-DOS (Microsoft DOS) verze 5.0.
Pro velký objem dat (cca 80 MByte) byla příprava

zpracování zdlouhavá. Bylo nutné znovu ověřit výšky
antén (hlavní zdroj chyb při metodě GPS), sestavit ta-
bulky použitých kombinací názvů přijímačů a antén,
v rámci předzpracování [lI] zkontrolovat kvalitu kódo-
vých měření (pro odvození korekcí hodin přijímačů),
podle možnosti odstranit fázové skoky atd.
Potom následovalo řešení parametrů. Kampaň CS-

NULRAD-92 byla zpracována na základě fázových mě-
ření na frekvenci LI a Lz. První řešeni kampaně, jehož
cílem bylo určení souřadnic bodů za účelem násled-

Parametr Hodnota
parametru a

Posun po ose N -0,001 m 0,004 m
Posun po ose E 0,000 m 0,004 m
Posun po ose H 0,004 m 0,004 m
Rotace kolem osy N -0,004"' 0,005"'
Rotace kolem osy E -0,023"' 0,010"'
Rotace kolem osy H 0,003"" 0,004"'
Měřítkový faktor -0,001 mm/km 0,019 mm/km

Střední chyba Helmertovy transformace 0,0138 m

Opravy po transformací v metrech
Bod

N E H

0004 0,0041 0,0059 0,0149
0017 0,0088 -0,0014 0,0261
0023 -0,0011 -0,0037 -0,0132
0064 -0,0026 0,0003 0,0096
0071 -0,0010 -0,0061 -0,0306
0077 0,0022 -0,0006 -0,0257
0095 0,0001 0,0070 0,0060
0110 -0,0094 0,0114 0,0398
0128 -0,0018 -0,0097 0,0113
0882 0,0026 -0,0055 -0,0237
0887 -0,0003 0,0034 -0,0002
1031 0,0024 -0,0021 -0,0197
1201 -0,0039 0,0011 0,0053

ného vyřešení ambiguit (tj. určení neznámého počtu ce-
lých cyklů v observačních rovnicích), bylo vykonáno
pomocí lineární kombinace ~ (ambiguity byly elimino-
vány, tj. po odhadu jejich reálné hodnoty nebyly ve vý-
počtu dále určovány jako neznámé). Dále byla provede-
na celá řada řešení, jejichž hlavním cílem byla fixace
ambiguit na celočíselné hodnoty (k problému viz např.
[12]). Z celkového počtu 1355 ambiguit se řešením po
seancích s použitím wide-Iane lineární kombinace (Ls,
formální vlnová délka 0,86 m) podařilo určit 1196
(88 %) a následující narrow-Iane kombinací (~; 0,11 m)
1100 (81 %). Zbylé ambiguity vstupovaly jako neznámé
do závěrečného výpočtu parametrů.
Současně byla vykonána celá řada výpočtů pro sta-

novení konečného optimálního postupu. Byly porovná-
ny výsledky nezávislého zpracování celé sítě z prvních
a z druhých dnů všech etap (srovnání A), výsledky při
použití standardního modelu troposféry a s využitím
naměřených meteorologických dat (B), výpočty bez
a s užitím elevačně závislé polohy fázových center an-
tén (C). V tab. 3 a 4 jsou výsledky Helmertovy transfor-
mace pro tato srovnání (pouze pro nově určené body).
Byl použit lokální souřadnicový systém s osami oriento-
vanými na sever (osa N), na východ (osa E) a nahoru
(osa H).
Maximální rozdíly určených kartézských souřadnic

mezi 1. a 2. dny byly 0,046 m v X respektive 0,034 m
v Z, obě pro bod O11O, kde byla prostorová vzdálenost
obou určení 0,057 m. Průměrný rozdíl souřadnic však
byl jen 0,010 m. Při srovnání délek spojnic bodů mezi 1.
a 2. dnem byl největší rozdíl v absolutní hodnotě roven
0,0204 m (body 0110 - 0882, 151 km), v relativním vy-
jádření 0,037 ppm (body 0017 -0071, 124 km), pomine-
me-li nejkratší a nejstrmější spojnici 0882-0887, která
nemá simultánní měření (9,168 ppm, 1,8 km).
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Srovnání B (meteo) C (fázové
centrum)

Řešení 1 standardní bez elevační
model závíslosti

Řešení 2 měřené údaje s elevační
závíslostí

Posuny ve směru osy N 0,000 m 0,000 m
E 0,000 m 0,000 m
H 0,002 m 0,022 m

Rotace kolem osy N 0,004" -0,026"
E 0,000" -0,011"
H -0,000" 0,000"

Měřítkový faktor (ppm) 0,002 0,004

Střední chyba
transformace 0,0054 m 0,0098 m

Maximální zbytkové roz-
díly (absolutní hodnoty)
v souřadnicích N 0,0010 m 0,0010 m

E 0,0010 m 0,0015 m
H 0,0229 m 0,0272 m

Srovnání výpočtu s různým způsobem uvažování vli-
vu troposféry ukázalo poněkud větší střední chyby při
použití naměřených meteodat při zanedbatelných syste-
matických rozdílech výsledků (tab. 4, srovnání B). Na-
proti tomu zavedení elevačně závislých poloh fázových
center antén dalo poněkud menší střední chyby souřad-
nic a rozdíl výsledků zde není zanedbatelný (tab. 4,
srovnání C). Použití elevačně závislých poloh fázových
center je teoreticky správnější hlavně při použití přímé-
ho spojení se stanicemi Graz a Wettzell (přijímače Ro-
gue s anténami Dome Margolin - viz kap. 4), ale
uplatní se i při dlouhých spojnicích měřených se stejný-
mi anténami (až 10-20 mm ve výšce).
Po provedených úvahách a pokusných výpočtech by-

lo jako optimální přijato řešení užívající pro vliv tro-
posféry standardní model atmosféry a pro polohy fázo-
vých center bernskou tabulku jejich elevační závislosti
(pocházející z laboratorních měření). Všechny dny
a seance byly pro konečné určení parametrů zpracová-
ny společně. Charakteristiky závěrečného výpočtu jsou
uvedeny v tab. 5.

4. "Řešení 1993" - systém a charakteristiky přesllosti

Postupem popsaným v kap. 3 bylo odvozeno "řešení
1993" projektu CS-NULRAD-92. Podle původních
předpokladů mělo být navázáno na geocentrický sy-
stém prostřednictvím 6 bodů akce EUREF-EAST-91.
Jejích ~ouřadnice jsou v [13] určeny pomocí přesných
~femend NGS (US National Geodetic Survey), pocháze-
Jících z měření sítě CIGNET (Cooperative lnternational
GPS NETwork). Práce 1l3] udává souřadnice v systé-
mech ITRF-91 (epocha 1991,5) a EUREF-89 (epocha
1989,0). Jak sám název této práce praví, jedná se pouze
? "předběžné" řešení. Tato předběžnost je způsobena
_:ednak tím, že řešení [13] bylo navázáno na geocentrum
Jen prostřednictvím dvou kolokačních stanic Wettzell
a Graz, jednak tím, že nebyly určovány zpřesněné drá-

hy pro období a operační území akce EUREF-EAST-
91. Tato akce (stejně jako CS-NULRAD-92) proběhla
dříve, než od 21. června 1992 zahájila svou činnost IGS,
která produkuje především přesné efemeridy družic se
zvláštním ohledem na Evropu [14]. Při našem řešení by-
ly použity přesné efemeridy od SIO (Scripps lnstitute of
Oceanography, USA), považované za velmi kvalitní.
Laskavostí observatoří Graz a Wettzell byla získána da-
ta jejich permanentních měření přijímači Rogue pro ob-
dobí CS-NULRAD-92, takže tyto stanice byly (se sou-
řadnicemi dle [6]) použity jako další pevné body pro
"řešení 1993". Pro toto řešení navrhujeme označení,
složené ze zkráceného názvu projektu s připojením ro-
ku (varianty) zpracování - tj. CSNUL92(93).
Konečné elipsoidické a pravoúhlé geocentrické sou-

řadnice CSNUL92(93) v systému ITRF-91 (epocha
1992,41) a EUREF-89 (epocha 1989,0) budou v podobě
editovaných výstupů z počítače součástí připravované
publikace [3]; byly již také předány pracovištím, která
se na projektu podílela. Tabulky souřadnic zabírají tři
strany strojopisu a pro jejich velký rozsah i nebezpečí
tiskových chyb je zde neuvádíme. Věnujme se spíše
zhodnocení kvality získaného řešení.
Přesnost či spolehlivost zpracování GPS kampaně

můžeme hodnotit podle kritérií "vnitřních" vzhledem
k pozorovací akci, "vnějších" v rámci metody GPS -
tj. podle srovnání výsledků různých pozorovacích kam-
paní a konečně podle srovnání výsledků metody GPS
s výsledky geodetických prací klasickými metodami.
V tomto případě je ovšem podstatným problémem způ-
sob srovnání (transformace) souřadnic, do kterého vstu-
pují např. modely výšek geoidu, chyby určení astrono-
mických bodů, respektive tížnicových odchylek atd.
Vzhledem k potenciální přesnosti metody GPS je otáz-
kou, kterou metodu tato srovnání vlastně "ověřují".
Zde se jimi nebudeme zabývat.
V rámci "vnitřních" kritérií posoudíme nejprve for-

mální přesnost řešení. Charakteristiky vnitřní přesnosti
určené z vyrovnání jsou uvedeny v tab. 6. Na první po-
hled je jasné, že výšky disponují výrazně nižší přesností
než polohové souřadnice. Toto je způsobeno jednak
charakterem metody (geometrické vlastnosti systému,
tj. měření družic pouze nad horizontem) a též atmosfé-
rickými vlivy znehodnocujícími naměřená data (přede-
vším vliv troposférické refrakce).

Parametr Hodnota parametru

Počet určovaných bodů 13
Počet pevných bodů 8
Počet seancí 24
Počet současně operujících přístrojů 8
Počet zpracovaných dvojitých
diferencí 227683
Počet určovaných souřadnic 39
Počet ambiguit 227
Počet troposférických parametrů 112

Celkový počet parametrů 378

Zpracováno v kroku po 30 s
Elevační maska pro výpočet 20°

Aposteriorní střední chyba prvních
diferencí 4,5 mm
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Porovnáme-Ii formální přesnost z tab. 6. s reproduko-
vatelností řešení mezí prvními a druhými dny etap (tab.
3.), vidíme tam hodnoty nejméně o řád větší, jak ve
středních chybách posunů a celé transformace, tak ve
zbytkových opravách po transformaci. Tyto hodnoty
dávají objektivnější pohled na přesnost výsledků
CSNUL92(93).
Na základě obsahu tab. 3. respektive tab. 6. lze učinit

tyto závěry:
a) formální přesnost určení souřadnic z vyrovnání me-
todou nejmenších čtverců v Bernském software sig-
nalizuje řádově nižší vnitřní přesnost určení výšek
(hodnoty těchto středních chyb jsou jinak značně
nadnesené a mají význam pouze pro relativní srovná-
vání přesnosti určení jednotlivých bodů);

b) vnější přesnost určovaných souřadnic je definována
především obsahem tab. 3., na jejímž základě je mož-
no odhadovat reprodukovatelnost celého řešení hod-
notou cca 10 mm v horizontální poloze a cca 30 mm
ve výšce;

c) problémy ve výšce, ale i v ostatních souřadnicích
u bodu 0110 (Velký lnovec) je velmi obtížné interpre-
tovat, jistá však je existence velkého množství fázo-
vých skoků na tomto bodě, způsobující problémy již
při předběžném zpracování firemním software.

5. Kompatibilita projektů CS-NULRAD-92
a EUREF-EAST-91. Jak dopadlo předběžné řešení?

Na daných bodech sítě nultého řádu byla již vykonána
měření podle dvou projektů. Můžeme se tedy v rámci
"vnějších" kritérií pokusit o srovnání projektů alespoň
na těchto bodech. Měření v projektu EUREF-EAST-91,
z něhož pocházejí dané body, bylo po přístrojové, ale
také organizační stránce odlišné od měření během CS-
NULRAD-92. Byly použity pouze přijímače Trimble
4000SST, na všech bodech se měřilo současně a též
podstatně déle (asi 4,5 dne po 14 hodinách). Pro ověře-

Střední chyba v metrech
Bod

X y Z šířka délka výška

0004 0,0011 0,0003 0,0013 0,0003 0,0002 0,0017
0017 0,0012 0,0004 0,0014 0,0002 0,0002 0,0018
0023 0,0014 0,0004 0,0016 0,0003 0,0002 0,0021
0030 - - - - - -
0049 - - - - - -
0054 - - - - - -
0064 0,0013 0,0004 0,0016 0,0003 0,0002 0,0021
0071 0,0010 0,0003 0,0011 0,0002 0,0001 0,0015
0077 0,0011 0,0004 0,0011 0,0002 0,0002 0,0017
0095 0,0010 0,0004 0,0012 0,0002 0,0002 0,0016
0098 - - - - - -
0106 - - - - - -
0110 0,0013 0,0004 0,0014 0,0003 0,0002 0,0020
0128 0,0012 0,0004 0,0013 0,0002 0,0002 0,0018
0635 - - - - - -
0882 0,0017 0,0007 0,0020 0,0004 0,0003 0,0027
0887 0,0018 0,0007 0,0021 0,0004 0,0003 0,0028
1031 0,0013 0,0005 0,0015 0,0003 0,0002 0,0020
1201 0,0013 0,0005 0,0014 0,0003 0,0002 0,0019

Průměr 0,0013 0,0004 0,0015 0,0003 0,0002 0,0020

Tab.7 Rozdíly souřadnic mezi řešením CS-NULRAD-92 (I)
a EUREF-EAST-91 (2)

Délka Rozdíly (1)-(2) v metrech
Bod [km] oD oN oE oH

0030 O 0,000 0,000 0,000 0,000
0049 183 -0,001 -0,004 -0,002 0,020
0054 307 0,011 -0,002 0,010 0,044
0098 528 ~0,001 -0,008 -0,004 0,068
0106 278 -0,029 0,008 -0,028 -0,016
0635 122 -0,004 0,006 ~0,002 0,064

Přesnost v ppm oD/D oN/D oElD oH/D

Minimální hodnota 0,002 0,007 0,008 0,100
Maximální hodnota 0,100 0,050 0,100 0,500

ní kompatibility obou měření byly vykonány pokusné
výpočty na pozorovacím materiálu z českého a sloven-
ského území pomocí Bernského softwaru (data z obou
projektů byla zpracována pokud možno shodným způ-
sobem).
Pro data z EUREF-EAST-91 byly použity efemeridy

DMA (Defense Mapping Agency), které byly k dispozici,
pro CS-NULRAD-92 efemeridy od SIO, stejně jako při
vlastním řešení, z něhož byla převzata také další data
(dělení seancí, diferencovaná měření, řešení ambiguit
atd.). Obě varianty byly vyřešeny jako volné sítě -
pouze bod 0030 Pecný byl zafixován na souřadnicích
podle [13]. Porovnání výsledků je v tab. 7. respektive 8.
Z tabulek je patrné, že rozdíly jsou lepší než výrobci

přijímačů garantovaná přesnost, a srovnatelné s výsled-
ky srovnávání různých variant řešení v tab. 4. - a to
i přes různé výhrady k užitým efemeridám od DMA.
Není tedy pravděpodobné, že by rozdílnost obou pro-
jektů mohla být příčinou významnějších lokálních de-
formací sítě CS-NULRAD-92, zpracované navázáním
na pevné body projektu sítě EUREF-EAST-91.
Pokusíme se ještě posoudit výsledky předběžného

zpracování kampaně CS-NULRAD-92 firemními pro-
gramy Trimble [2] jejich porovnáním s řešením
CSNUL92(93). Užijeme souřadnice ve společném systé-
mu EUREF-89 a porovnáme všechny body sítě, neboť
v předběžném řešení se určovalo i navázání na geocen-
trum. Výsledky Helmertovy transformace jsou uvedeny
v tab. 9.
V práci [2] jsme odhadli přesnost souřadnic předběž-

ného zpracování "na první jednotky decimetrů". Z tab.
9. vidíme, že to platí pro zbytkové chyby (až na bod
0054), tj. pro vzájemnou konfiguraci bodů. Pokud jde
o posuny a rotace (tj. umístění a orientaci sítě jako cel-
ku), jsou výsledky poněkud horší. Rotace kolem osy N
odpovídá změně rozdílu výšek 1,5 m mezi nejvzdáleněj-
šími body, rotace kolem osy H asi stejnému rozdílu
v šířce.
Během úvah o budoucím zpracování CS-NULRAD-

92 byla na materiálu československé části EUREF-
EAST-91 provedena srovnání použití softwaru Bernské-
ho a firmy Trimble, každého pak s efemeridami přesný-
mi (NGS) a vysílanými [15]. Ukázalo se, že vliv záměny
těchto efemerid na souřadnice je pro Trimble několika-
násobně větší (v měřítku asi 15krát!) než pro Bernesu,
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Parametr Hodnota
parametru Cf

Posun po ose N 0,001 m 0,009 m
Posun po ose E 0,003 m 0,009 m
Posun po ose H 0,030 m 0,009 m
Rotace kolem osy N 0,014" 0,011"
Rotace kolem osy E 0,015" 0,030"
Rotace kolem osy H 0,006" 0,010"
Měřítkový faktor -0,004 mm/km 0,048 mm/km

Střední chyba Helmertovy transformace 0,023 m

Maximální a minimální hodnoty zbytkových oprav
po transformaci (m)

Složka N {bod} E {bod} H {bod}

Minimální 0,0002 {098} 0,0003 {030} 0,0038 {054}
Maximální 0,0145 {106} 0,0172 {106} 0,0502 {635}

zatímco rozdíl mezi výsledky obou softwarů při přes-
ných efemeridách není tak významný. Absence přes-
ných efemerid v době předběžného zpracování CS-
NULRAD-92 tedy patrně rozhodla o výsledcích z tab.
9.; s přesnými efemeridami by asi i výpočet programy
Trimble byl lepší.

Charakteristiky vnitřní přesnosti řešení CSNUL92(93)
jsou dány v tab. 6., vnější shoda mezi dny v tab. 3. Je
nutno připomenout, že celé řešení je závislé na kvalitě
souřadnic bodů, které byly pro vyrovnání sítě užity jako
pevné, tj. především body kampaně EUREF-EAST-91
z řešení [13]. Průměrná střední chyba jejich souřadnic je
20 mm v šířce, 35 mm v délce a 30 mm ve výšce. Užití
dvou zahraničních bodů EUREF (Wettzell a Graz) mě-
lo za účel zpevnit síť v příhraničních oblastech (při vě-
domí rizika, které vyplývá z kombinování různých an-
tén). Souřadnice těchto stanic by měly být dostatečně
kvalitní, neboť se jedná o kolokační body (obě disponu-
jí SLR, Wettzell také VLBI a LLR). Střední chyby jejich
souřadnic podle [6] jsou ve všech složkách asi 5 mm pro
Wettzell a 6 mm pro Graz. Se zřetelem na následující
fakta
a) pouze 17 aktivních družic během kampaně (tj. exis-

tence oken, kdy byly zaměřovány pouze 2 družice),
b) dnes překonaná kvalita použitých přesných efemerid

SIO,
c) značné výškové rozdíly (problém s modelováním at-

mosférických vlivů na měřená data),
d) kombinované použití různých typů přijímačů s odliš-

nými parametry příjmu signálu (Geotracer, Trimble,
Rogue) a antén (Trimble a Dome Margolin/Rogue),

lze konstatovat, že vnější přesnost přijatého řešení (no-
vých bodů) se pohybuje v oblasti

pro horizontální souřadnice . . . . . . 10 mm,
pro výšku 30 mm.

Přijaté řešení můžeme považovat pro daný okamžik za
vyhovující a jako takov~ může být (s výše uvedenou re-

lativní vnější přesností přes celé zpracovávané území)
úspěšně použito v geodetické praxi.
Toto řešení však nelze přijmout za definitivní z hle-

diska navázání na geocentrum. Jednak proto, že EU-
REF stanice Wettzell a Graz jsou obě na jedné straně
sítě a relativně blízko sebe - přibližně 350 km proti
maximální délce v síti 651 km, jednak i proto, že stanice
určující efemeridy SIO byly rozloženy asymetricky
vzhledem k použitým úsekům drah - z celkového po-
čtu 23 stanic bylo 7 v Kalifornii, celkem 11 v Severní
Americe a jen 7 v Evropě. Tyto dráhy nejsou optimální
pro použití v Evropě.
Případné nové řešení bude možné po definitivním

zpracování kampaně EUREF-EAST-91 (řešeni na zá-
kladě opravených přesných efemerid z observací na fi-
ducial points nebo i s navázáním na další body s geo-
centrickými souřadnicemi ze SLR/VLBI). Kvalitativní
skok vpřed by znamenalo případné přeměření celé sítě,
pro které hovoří tyto důvody:
- již dosažená kompletní konstelace družic (24),
- značný počet nových a kvalitnějších přijímačů v Čes-

ké (případně i Slovenské) republice, tj. možnost sou-
časného zaměření celé sítě pomocí přijímačů s P-kó-
dem na obou frekvencích; jsou zde již i přijímače
vybavené některým ze systémů zpracování kódu na
L2 v době zapojeného anti-spoofingu (AS),

- existence IGS, tj. vyřešení problému přesných drah
vhodných především pro evropský kontinent,

- nové možnosti navázání na GPS sítě sousedních stá-
tů a na více bodů s "absolutními" geocentrickými
souřadnicemi,

Tab.9 Helmertova transformace: (I) CSNUL92(93) a (2)
předběžné řešení CS-NULRAD-92

Parametr Hodnota
parametru Cf

Posun po ose N -0,857 m 0,041 m
Posun po ose E 0,363 m 0,041 m
Posun po ose H 0,797 m 0,041 m
Rotace kolem osy N 0,485" 0,053"
Rotace kolem osy E 0,061" 0,105"
Rotace kolem osy H 0,470" 0,041"
Měřítkový faktor -1,593 mm/km 0,200 mm/km

Střední chyba Helmertovy transformace 0,177 m

Opravy po transformaci v metrech
Bod

N E H

0004 -0,1976 -0,0237 -0,0292
0017 -0,1521 0,0958 -0,0782
0023 -0,0447 -0,1137 0,1195
0030 0,0054 -0,0193 0,2197
0049 0,0097 -0,1519 -0,1571
0054 0,0585 0,5398 -0,5453
0064 -0,1837 -0,1052 0,0792
0071 0,0739 0,0552 -0,0646
0077 0,1093 0,1601 0,0183
0095 -0,0770 -0,2417 0,0459
0098 -0,1432 -0,3791 0,4234
0106 0,1283 0,1701 0,0703
0110 0,1641 0,1332 -0,0639
0128 0,1366 0,0982 -0,0804
0635 0,0705 0,0966 0,0104
0882 -0,0270 -0,0722 0,0621
0887 -0,0061 -0,3048 0,0133
1031 0,0489 0,0670 0,0258
1201 0,0261 -0,0045 -0,0692
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- zkušenosti s organizací, zamerenim a zpracováním
GPS kampaně podobného rozsahu.

K takovému přeměřeni jistě během času dojde.
Uvažujeme-Ii o budoucnosti GPS sítě nultého řádu,

je potřeba se zamyslet i nad jejím vztahem k siti geo-
dynamické. Síť nultého řádu byla v koncepci [16] pů-
vodně pojímána současně jako síť geodynamická. Po-
stupný vývoj názorů na tuto problematiku však vyústil
v závěr, že pro účely geodynamiky je nutné monitoro-
vací sitě koncipovat odlišným způsobem. Konfigurace
geodynamické sítě by měla vycházet z prostorového
rozložení sledovaných jevů (tektonických struktur a je-
jich vzájemných pohybů); geodynamické body vyžadu-
jí, alespoň v Českém masivu, speciální hloubkovou sta-
bilizaci a přesnou centraci antény. Pozorování v geo-
dynamické síti je nutno vícenásobně opakovat v časo-
vých intervalech závisejících na charakteru sledova-
ných jevů. Naproti tomu je třeba, aby body sítě nulté-
ho řádu byly situovány na bodech astronomicko-geo-
detické sítě, či v jejich bezprostřední blízkosti - ex-
centricita by neměla přesahovat stovky metrů. Poža-
davky na vlastní stabilizaci a centraci antény nejsou
naopak v případě sítě sloužící především pro geodetic-
ké účely stejně rigorózní jako u sítě geodynamické.
Rovněž opakované zaměření sítě nemá za cíl indikaci
pohybů zemského povrchu, a proto je též počet opako-
vaných měření podstatně menší. Z tohoto důvodu bu-
de síť nultého řádu a síť geodynamická budována sa-
mostatně s použitím odpovídajících metod. Tím se ne-
vylučuje propojení obou sítí a vzájemné využití výsled-
ků měření.

V rámci geodynamických výzkumů byla na Geode-
tické observatoři Pecný zahájena permanentní služba
měření metodou GPS přijímačem Trimble 4000SSE.
Stanice se pod jménem GOPE účastní jako "fiducial
station" programu IGS a řady mezinárodních pozoro-
vacích akcí. S využitím dat "core" stanic Graz a Wet-
tzell se předpokládá dlouhodobé sledování vzájemné-
ho pohybu observatoří. Měření na Pecném se konají
ve standardním intervalu permanentních služeb 30 se-
kund a z jejich průběžného zpracování se získávají stá-
le přesnější geocentrické souřadnice GOPE. Tento bod
je odlišný od bodu 0030 sitě nultého řádu, ale vzájem-
né prostorové vztahy jsou přesně známy. Pozorování
referenční stanice GOPE mohou být různým způso-
bem využita při polních měřeních metodou GPS k na-
vázání na geocentrickou soustavu. Doporučuje se kon-
taktovat observatoř před měřením, protože se přijímač
někdy využívá i k různým experimentům mimo své stá-
lé místo a vyloučit nelze ani přerušení observací pro
poruchu.

Projektů měřených metodou GPS bude v oblasti geo-
dézie a geodynamiky stále přibývat. A u každého z nich
mohou vznikat různé verze zpracování. Proto navrhuje-
me standardní způsob označování těchto výsledků (sez-
namů souřadnic atd.) podle schématu

A. ....A(B..B),
kde A. ....A je zkrácený název projektu (např.
CSNUL92), zahrnující příp. i rok měření, a B..B je od-
lišení varianty řešení (např. rok, pracoviště, pořadí vý-
počtu). Je žádoucí, aby výrazy A..A, B..B byly co nej-
kratší; mají-li sloužit k praktickému označování systé-
mů souřadnic, není vhodné, aby explicitně zahrnovaly
údaje o použitých systémech a epochách pro jejich dél-
ku (viz kap. 4).
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V předkládaném příspěvku chceme seznámit čtenáře
s novým volitelným předmětem "Služby sítě Internet",
který byl zařazen do studijního plánu oboru geodézie
a kartografie na Stavební fakultě (FSv) ČVUT v Praze,
a s našimi zkušenostmi s prvním během tohoto seminá-
ře na katedře mapování a kartografie.

Civilizovaný svět měl zhruba dvacet let na to, aby
učinil fenomén počítačových sítí nedílnou součástí své
kultury. Naše vysoké školy vstoupily do sítě EARN
(European Academic & Research Network) koncem ro-
ku 1990, první spojení s Internetem se datuje od února
1992. Během několika málo měsíců jsme tak získali pří-
stup k informačním technologiím, o kterých se právem
předpokládá, že představují jeden z nejpřevratnějších
pokroků v dějinách.

Na katedře mapování a kartografie FSv ČVUT jsme
se začali seznamovat se světem počítačových sítí na
podzím roku 1992. Po krátké době bylo zřejmé, že je
nutné hledat cestu, jak zpřístupnit tento obrovský zdroj
informací a moderní prostředek komunikace rovněž
studentům a naučit je efektivně využívat služeb (celo-
světové) počítačové sítě při studiu. Při přípravě studijní-
ho plánu jsme proto zařadili téma "Internet" do náplně
semináře. "Úvod do zpracování dat". Během následují-
cích měsíců představovala hlavní zdroj našich informa-
cí o Internetu série vynikajících kursů pořádaných výu-
kovým sdružením Omicron na katedře počítačů Elek-
trotechnické fakulty ČVUT. Brzy se ukázalo, že sezná-
mení koncových uživatelů s Internetem pokryje (přinej-
menším) celý semestr. Při zahájení semináře v říjnu
1993 jsme tedy mohli oznámit našim studentům, že se
celý semestr budeme věnovat pouze Internetu (toto
oznámení bylo přijato s aplausem). Pro příští rok bude
již vypsán samostatný předmět "Služby sítě Internet".

Vzhledem k tomu, že první běh semináře má vždy ví-
ceméně experimentální povahu, omezili jsme počet stu-
dentů na deset (mj. i s ohledem na kapacitu oborové
počítačové učebny) a osobně jsme informovali o našich
plánech tY studenty, které jsme chtěli pro účast na na-
šem semináři získat. Seminář jsme zahájili stručnou
charakteristikou deseti následujících témat:
.elektronická pošta (e-mail),
• elektronické diskusní skupiny (e-maillists),
.informační systémy Gopher, Veronica, Jughead.
• FTP (File Transfer Protocol),
.vyhledávací služba Archie,
• relace Telnet a služba Hytelnet,
.systémy Whois, Netfind,
• Netnews (Usenet),
• hypermediální systém WWW (World-Wide Web),
.elektronické časopisy a knihovny.
Během úvodního setkání jsme studenty stručně sezná-
mili s historií vzniku Internetu a vysvětlili jim funkce
elektronické pošty a s tím související základní pojmy
(TCP/IP protokol, IP adresa, nameserver, ... ). Studenti

si vybrali, každý jedno téma, na které později během se-
mestru přednesli referát. Jako studijní podklady měli
studenti příručky [12, 2, 5], různé dokumenty získané ze
sítě a možnost neomezených konzultací pět dní v týdnu
(tento systém práce kladl přirozeně zvýšené nároky ne-
jen na studenty). Naprostá většina referátů měla vyni-
kající úroveň a svědčila o dokonalé přípravě a zaujetí
studentů. Studentské referáty, které představují jistou
formu semestrální práce, se v našem semináři osvědčily
a hodláme je zachovat i nadále. Počínaje příštím rokem
bude seminář otevřen v zimním i letním semestru a ne-
plánujeme již žádné omezení počtu zapsaných studen-
tů.

V následujícím textu se stručně zmíníme o historii
vzniku Internetu a pokusíme se naznačit možnosti, kte-
ré poskytuje celosvětová počítačová síť.

Vznik Internetu souvisí s experimenty v oblasti vytváře-
ní nehomogenních počítačových sítí na přelomu šede-
sátých a sedmdesátých let. Poutavou formou je zrod
Internetu popsán v [10]. Koncem roku 1969 byly v USA
propojeny první čtyři počítače vojenské sítě ARPA-
NET, které komunikovaly na základě technologie ozna-
čované jako TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol); TCP protokol převádí zprávy na po-
sloupnosti tzv. paketů v místě, odkud je zpráva posílá-
na, a zajišťuje jejich správné sestavení na místě určení
(každý paket putuje sítí samostatně), IP protokol řídí
adresaci paketů na cestě přes řadu různých sítí. Pod-
statné je, že žádný z uzlů počítačové sítě přitom není
nadřazen jiným uzlům a není předem definována cesta
paketů mezi dvěma uzly.

Od sedmdesátých let se síť ARPANET soustavně roz-
růstala. Její decentralizovaná struktura spolu se skuteč-
ností, že technologie TCP/IP byla veřejně přístupná
(public domain), k tomu vytvářela ideální podmínky.
Nikdo nebránil připojování dalších sítí. Výsledkem by-
la síť sítí, která začala být označována jako Internet
(původní vojenský segment se vyčlenil v roce 1983 jako
samostatná síť MILNET). Přestože se síť ARPANET
stále rozrůstala, tvořila stále relativně menší a menší
část mezi dalšími sítěmi Internetu, které se již neomezo-
valy pouze na území USA. Základní údaje o závratném
růstu Internetu jsou uvedeny v tab. I.

Klíčovým pojmem při prácí v sítí je adresa. Pro čte-
náře, kteří nemají zatím s Internetem žádné zkušenosti,
postačí znát, že každý počítač v síti má vlastní 32bito-
vou adresu. Všechny počítače jsou navíc v síti pojmeno-
vány a zařazeny do skupin označovaných jako domény .
Adresa počítače earn na ČVUT má například (doméno-
vou) adresu earn. cvut. cz - počítač earn se nachází
v doméně cvut. která je součástí domény České republi-
ky CZ. Podrobnější informace o Internetovské adresaci
lze najít například v příručce [12].
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2.1 Elektronická pošta

Elektronická pošta patří mezi základní síťové služby.
V síťovém žargonu se spíše setkáme s označením e-mail
jako protikladu klasické pošty, označované hanlivě
snail-mail (tj. "hlemýždí pošta"). Rychlost doručení
zprávy závisí na okamžitém stavu vytížení linek a počí-
tačů na dané trase. Pro běžnou představu můžeme říci,
že doručení zprávy na libovolný uzel v síti Internet trvá
řádově několik minut. Přitom je třeba zdůraznit, že pro
odesilatele zprávy se nikterak nezvyšují náklady vzhle-
dem k zeměpisné vzdálenosti. Význam elektronické
pošty ovšem není dán pouze tím, že lze během několika
minut doručit dopis na opačnou stranu zeměkoule. Její
přednosti vyniknou při srovnáni s telefonnim spojenim;
elektronickou poštou můžeme např. komunikovat s ko-
legou, který pracuje ve stejné budově, aniž bychom se
museli (někdy velmi pracně) snažit zastihnout jej v jeho
kanceláři. Adresát navíc má většinou možnost čist svou
poštu bez ohledu na to, kde se právě nachází (stačí, aby
měl přístup do sítě - např. po telefonní lince ze svého
bytu, má-Ii k dispozici PC a modem).

Co potřebujeme, abychom mohli využívat služeb
elektronické pošty'? Především uživatelské konto na po-
čítači v síti, tj. vlastní poštovni schránku (mailbox)
a příslušný program pro příjem a odesíláni zpráv (pro-
gram typu mail). Pak už jen stačí uvařit si šálek kávy
(neni podmínkou) a strávit hodinu či dvě experimento-
vánim se základnimi funkcemi elektronické pošty. Pro-
gramy pro práci s elektronickou poštou se liší přede-
vším v úrovni uživatelského komfortu, který poskytují
- základní funkce jsou vždy společné. Při odesílání do-
pisu musíme vždy zadat elektronickou adresu adresáta
a volitelně i jeho jméno. Vlastní text zprávy se ukládá
do tzv. těla dopisu. Před odesláním našeho e-mailu do-
plní náš program-mail do hlavičky dopisu ještě naši
adresu, případně i naše plné jméno nebo i další údaje.

Došlé elektronické dopisy se ukládají na příslušném
počítači v naší poštovní schránce (mailboxu). Vyvolá-
me-li po přihlášení do sítě program mail, můžeme došlé
dopisy číst a odpovídat na ně, zvolíme-li funkci replv
(odpověď). Programy typu mail vesměs umožňuji pone-
chat v odpovědi původní text zprávy, který se automa-
ticky označí zleva vhodným znakem (například zna-
kem». Takto označený text zpracujeme tak, aby v naší
odpovědi bylo zřejmé, na co reagujeme. Jedná se o dob-
rou praxi. Adresát naší odpovědi nemusí vzpomínat na
text dopisu, který nám poslal. Kromě funkce replyobsa-
hují programy pro práci s elektronickou poštou vždy
i funkci forward, která umožňuje poslat dopis, který byl
doručen do našeho mailboxu, dalšímu adresátovi. Dále
můžeme přirozeně došlé dopisy mazat a nebo je archi-
vovat.

2.2 El ektron i cké konferen ce a dal ší sl užby

Adresátem našeho e-mailu může být i stroj. V takovém
případě obvykle v těle dopisu uvádíme příkazy určené
pro zpracování na dané adrese a výsledek zpracování
obdržíme opět elektronickou poštou. Nejběžnějším pří-
padem jsou tzv. listservery, které přijímají došlé dopisy
a distribuují je jisté skupině zájemců (hovoříme o elek-
tronických konferencích nebo elektronických diskus-
ních skupinách). Každá diskusní skupina je zaměřena
na určité téma. Přihlášení se do skupiny, právě tak jako
odhlášení, se provádí zasláním e-mailu s příslušnými

příkazy na adresu listserveru. Pokud známe jen adresu
listserveru a nejsme si jisti syntaxí příkazů, stačí zaslat
listserveru dopis s jediným příkazem help. Listservery
v síti Bitnet (akademická síť EARN je její evropskou
obdobou) pro některé skupiny udržují i vlastní archiv.
V databázi těchto archivů lze vyhledávat podle řady kri-
térií. Bitnetovské archivy představují neobyčejně moc-
ný nástroj pro vyhledávání informací. Těm, kteří se
chtějí s elektronickými konferencemi seznámit, doporu-
čujeme, aby poslali příkaz help na adresu listserV@cse-
arn. bitnet a přihlásili se na daném listserveru do konfe-
rence demo-I. Tuto konferenci jsme používali pro expe-
rimenty našich studentů. V konferenci demo-I se nemu-
síte obávat, že něco uděláte špatně - byla zřízena pro
praktickou výuku a jsou v ní tolerovány i nejrůznější
omyly začátečníků.

Kromě různých listserverů umožňujících vedení elek-
tronických konferencí se setkáváme se stroji označova-
nými jako mailservery, které poskytují řadu rozmani-
tých služeb. Uveďme jen jeden příklad za všechny. Na
adrese netlib@nac.no pracuje mailserver databáze veřej-
ně přístupného matematického softwaru. Pošlete-Ii na
adresu netlib@nac.no e-mail obsahující příkaz send in-
dex, obdržíte seznam více než sta knihoven zdrojových
textů, které můžete volně prostřednictvím elektronické
pošty ziskat. Podrobné informace o všech při kazech ob-
držíte opět po zaslání příkazu help.

Připomeňme ještě, že mimořádný význam elektronic-
ké pošty je dán i tím, že mezi různými typy počítačo-
vých síti existuje spojení na úrovni elektronické pošty.
které zajišťuji počítače označované jako gateway (brá-
na). Přistup do Internetu je tak umožněn i uživatelům
z jiných sítí. Mají-li k dispozici např. jen elektronickou
poštu, hovoříme o omezené internetovské konektivitě.
Rozsah služeb. které lze takto využívat, je ovšem i tak
nezměrný.

2.3 N etnews

Systém elektronických konferencí je z pohledu provozu
sítě nevýhodný v tom. že jednotlivé příspěvky je třeba
distribuovat individuálně všem účastníkům konference.
Vznikla proto služba označovaná jako Netnews nebo
Usenet, původně vyvinutá pro systém Unix. Tento sy-
stém se brzy rozšířil a v současnosti jeho prostřednic-
tvím komunikují tisíce počítačů s nejrůznějšími operač-

Date Ilosts Date Hosts Networks Domains

1969 4 07/89 130,000 3,900
04/71 23 10/89 159,000
06/74 62 10/90 313,000 9,300
03/77 111 01/91 376,000
08/81 213 07/91 535,000 16,000
05/82 235 10/91 617,000 18,000
08/83 562 01/92 727,000
10/84 1,024 04/92 890,000 20,000
10/85 1,961 07/92 992,000 6,569 16,300
02/86 2,308 10/92 1,136,000 7,505 18,100
11/86 5,089 01/93 1,313,000 8,258 21,000
12/87 28,174 04/93 1,486,000 9,722 22,000
07/88 33,000 07/93 1,776,000 13,767 26,000
10/88 56,000 10/93 2,056,000 16,533 28,000
01/89 80,000
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ními systémy. Elektronické konference a Netnews se li-
ší v systému distribuce. Příspěvky jednotlivých konfe-
rencí se v Netnews šíří mezi uzly sítě (které mohou do
jisté míry tento tok i regulovat), ale nedistribuují se pří-
mo jednotlivým účastníkům konferencí. Jsou po jistou
dobu archivovány na vybraných uzlech a uživatelé je
mohou číst nebo na ně reagovat pomocí programů typu
klient (k dispozici je řada volně dostupných klientů pro
různé operační systémy). Z pohledu koncového uživate-
le je hlavní výhoda v tom, že se nemusí obávat přeplně-
ní své poštovní schránky (každý účastník elektronic-
kých konferencí, který odjíždí například na dovolenou,
by měl "odhlásit" příjem příspěvků ze všech konferen-
cí).

Netnews jsou organizovány do skupin (newsgroups).
Jména těchto skupin charakterizují jejich zaměření (na-
př. "comp", "misc", "sci", "soc" a řada dalších). Zá-
kladní kategorie se dělí vždy do několika dalších úrovní
se stromovou strukturou (v označení se jednotlivé úrov-
ně oddělují tečkami). Jako příklad uveďme skupinu
comp. infosyslems. www, zaměřenou na novinky a infor-
mace o systému WWW. Chceme-Ii se přihlásit do někte-
ré skupiny a neznáme její přesné označení, umožňuje
nám program klient výběr skupin podle zadaného tex-
tového řetězce (např. "Unix").

V předchozím textu jsme použili pojem "program ty-
pu klient." Nejrůznější služby sítě zajišťují stroje ozna-
čované jako servery. Komunikaci mezi serverem a uži-
vatelem většinou zprostředkovává zvláštní program
označovaný jako klient, který je instalován buď jako lo-
kální program nebo se může jednat o veřejně přístupný
program v síti. Program klient poskytuje rychlý a snad-
ný neinteraktivní přístup k serveru a umožňuje jeho
lepší využití a kratší dobu odezvy. Lokální klient navíc
může využít možností lokálního počítače a poskytnout
tak větší uživatelský komfort (podpora myši apod.).

Pro přenos souborů v síti Internet je určen program
FTP. Přesněji řečeno komunikační protokol FTP (File
Transfer Protocol) a příslušný program typu klient stej-
ného jména. Uživatelé osobních počítačů si mohou vzít
za příklad program Norton Commander (nebo jiný po-
dobný), s jehož pomocí kopírují soubory z disku na dis-
kety. FTP umožňuje obdobně kopírovat soubory mezi
různými počítači v síti Internet. Program FTP je využí-
ván především pro přístup do veřejných FTP archívů,
obsahujících software, informace nebo data nejrůznější
povahy. Základní příkazy FTP, stejné pro všechny typy
klientů, jsou např.:
help FTP klient vypíše stručný přehled příkazů,
open spojení se vzdáleným počítačem,
close ukončuje spojení se vzdáleným počítačem,
user uživatelské jméno na vzdáleném počítači,
cd změna adresáře,
pwd výpis jména běžného adresáře na vzdáleném

počítači,
výpis obsahu běžného adresáře,
kopírováni souboru ze vzdáleného počítače,
kopírování souboru na vzdálený počítač,
FTP vypisuje na obrazovku znak # po kaž-
dém přeneseném kilobytu,
přenášený soubor je binární (obdobně příkaz
ascii nebo ebcdic).

dir
gel
pul
hash

1 Wirth, P. J . (ElectI"ophoresis. 11/01/93)
The rat liver epithelial (RLE) cell nuclear protein

2 Wirth, P. J. (Electrophoresis. 11/01/91)
The rat liver epithelial (RLE) cell protein database ...

3 Searfoss, Glenn (Dr. Dobb's journal: software to ... 04/01/90)
Bounding Box Data Compression.

4 Daley, Phil (Dr. Dobb's journal: software to ... 05/01/89)
RLE Revisited.

Při práci s FTP musíme pamatovat na to, že vzdálený
počítač může pracovat pod jiným operačním systémem
(většinou je to Unix), než je operačni systém na našem
počítači. To se projeví nejčastěji v jiných konvencích
tvorby jmen souborů a adresářů (zvláště uživatel, který
do té doby poznal jen MS DOS, mívá zpočátku problé-
my) a dále v různých formátech ukládání textových
souborů. Pro tuto chvili postačí zdůraznit, že je třeba
důsledně rozlišovat při kopírování t::xtové a binární
soubory (musíme nejdříve nastavit volbu binary).

Pro první seznámení s FTP můžete např. zkusit ano-
nymní FTP server na Vysoké škole strojní a textilní
(VŠST) v Liberci. Po spuštění

FTP ftp.vse.cz

se na výzvu login přihlaste anonymous a jako heslo pass-
word uveďte svoji e-mailovou adresu (takto se můžete
přihlásit na většinu anonymních serverů). Vaše přístu-
pová práva budou u anonymního serveru nastavena
pouze pro čtení, takže se nemusíte obávat, že se vám ne-
chtěně povede něco pokazit. Jako téma prvního praktic-
kého cvičení si můžete zvolit vyhledání a přenos po-
slední verze antivirového programu SCAN pro PC.

Přirozeně se naskýtá otázka: na kterém FTP serveru
mám hledat daný soubor? Odpovědí je služba Archie.
Archie je informační systém, který udržuje databázi ob-
sahu adresářů anonymních FTP serverů. Přesněji řeče-
no udržuje databázi těch anonymních FTP serverů, kte-
ré vybrali správci daného Archie serveru. Služby systé-
mu Archie můžeme využívat prostřednictvím elektro-
nické pošty, podrobný návod obdržíte po zaslání příka-
zu help např. na některou z následujících adres:

archie.univie.ac.at Rakousko,
archie.funet.fi Finsko,
archie.th-darmstadt.de Německo,
archie.luth.se Švédsko.

Kromě toho lze přistupovat k službě Archie pomocí lo-
kálního programu typu klient nebo relací Telnet (viz
dále). Na základě příkazů zaslaných elektronickou poš-
tou lze stejnou cestou získat výpisy adresářů, výsledky
vyhledávání v databázi Archie a některé další služby.

2.5 Telnet

Spolu s elektronickou poštou a FTP tvoří relace Telnet
základ služeb sítě (hovoříme o úplné internetovské ko-
nektivitě). Relace Telnet umožňuje připojení (Iogin) na
vzdálený počítač sítě Internet (anglicky "remote
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login"). Pro spojeni potřebujeme znát adresu vzdálené-
ho počitače a dále uživatelské jméno a příslušné heslo.
Po úspěšném spojení se náš terminál stává terminálem
vzdáleného počítače. V Internetu existuje nepřeberné
množství veřejně přístupných služeb dostupných pro-
střednictvím relace Telnet. Většina z nich předpokládá
terminál typu VT100 (nebo vyšší), který lze bez problé-
mů emulovat na Pc. Podrobné informace o systému
Telnet lze najít v příručce [6]. Uveďme nyní několik pří-
kladů.

V naší akademické síti CESNET zatím neexistuje
žádný server Archie. Jednoduchou náhražkou je služba
NoseyParker (česky Čmuchal), za kterou vděčíme Jiří-
mu A. Randusovi z VŠST Liberec. Čmuchal pravidelně
prohledává vybrané české FTP servery a umožňuje vel-
mi snadné a rychlé vyhledávání ve své databázi. Navíc
hovoří česky (nebo anglicky, pokud na tom trváte). Ta-
to služba je provozována na jediném stroji a dostanete
se k ní zadáním

TELNET parker.vslib.cz

Na výzvu login odpovězte parker a počkejte, až se obje-
ví základní menu. Vyzkoušejte a přesvědčíte se, že po-
drobnější popis není potřeba.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že v internetov-
ské komunitě platí jedno nepsané obecné pravidlo. Po-
kud chci využívat některou ze služeb sítě, obracím se
pokud možno na nejbližší server a nezatěžuji zbytečně
vzdálené zdroje. V našem případě to znamená, že v prv-

ní řadě se obracíme na FTP servery naší sítě CESNET
a teprve v případě neúspěchu na servery v sousedních
státech.

Další zajímavou službu NETFlND pro vyhledávání
osob v síti Internet opět provozuje VŠST. Programem
Telnet navážeme spojení se serverem v Liberci

TELNET netfind.vslib.cz.

Na výzvu login odpovíme v tomto případě netfind a ří-
díme se nabídkami jednotlivých menu. V základní na-
bídce je přirozeně i obsáhlý help. Podrobně je tato služ-
ba popsána v příručce [2].

Internet je dnes ve vyspělých zemích již běžně využí-
ván i komerčními organizacemi. Jednou z nich je spo-
lečnost Book Stacks Unlimited, Inc., zabývající se pro-
dejem knih. K jejich nabídce se dostaneme na adrese

TELNET books.com
(doména com je v USA vyhrazena pro komerční organi-
zace). Při prvním příhlášení na této adrese jste požádá-
ni o vyplnění poměrně podrobného dotazníku a je vám
přiděleno heslo. Od této chvíle máte možnost prohledá-
vat databázi titulů, které jsou na skladě (přes 273 000 ti-
tulů) a máte možnost si knihy i přímo objednat. Knihy
jsou odeslány během 2-3 dnů od objednávky. Cena za
poštovné nezávisle na vzdálenosti a počtu objednaných
knih je $ 3.85, k placení potřebujete platební kartu.

Jako poslední příklad použití relace Telnet uvedeme
službu "Public Access Catalog", přístupnou na adrese

TELNET pac.carl.org.

Tuto službu vyvinulo sdružení "Colorado Alliancc of
Research Libraries". Umožňuje přístup do databáze ci-
tací článků z odborných časopisů (denně je doplňováno
až 4 000 citací !).

V úvodním menu zvolíme "Current Article Indexes
and Access" a dále "UnCover - Article Access". Ná-
sleduje dialog pro zaregistrování solventních uživatelů
(pokud disponujete platební kartou, můžete si vyžádat
zaslání kopie příslušného článku faxem). Jedna z mož-
ností, kterou uvedený systém nabízí, je vyhledávání
v databází citací podle zadaných slov Ue prohledáván
název článku a stručný abstrakt). Řekněme, že se chce-
me něco dozvědět o formátu RLE, používaném pro
ukládání grafických informací. Zadáme-Ii jako požada-
vek pro vyhledávání rle format. obdržíme výsledek zo-
brazený v tab. 2. V daném případě je na první pohled
zřejmé, že v případě citace č. I a 2 se jedná pouze o ná-
hodnou koincidenci zkratky RLE. V tab. 3 je uveden
výpis stručných citací článků č. 3 a 4, které nás zajímají
(výpis je mírně upraven). Zajímají-Ii nás další články na
dané téma, můžeme (inspirováni abstraktem článku
č.4) vyhledat citace obsahující run-length. Systém Un-
Cover nám v takovém případě nabídne 35 záznamů.
Možnosti zmíněného systému jsou snad zřejmé i z naší
stručné ukázky a není třeba je dále komentovat.

2.6 Gopher a Veronica

Informační systém Gopher byl vyvinut v roce 1991
a během krátké doby se stal jednou z nejrozšířenějších
internetovských služeb. Doslova lavinovité rozšíření
Gopheru dokládá, že Internet jako celek představuje
dynamicky se rozvíjející adaptibilní systém. Gopher je
distribuovaná služba umožňující přístup k různým in-
formačním zdrojům v síti, od jednotlivých dokumentů
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až po služby dalších informačních systémů. Z pohledu
uživatele tvoří základ Gopheru menu, ze kterého si vy-
bírá požadované informace. Položka Gopherského me-
nu může být odkazem na soubor (obsahující text, gra-
fický formát nebo třeba zvukový záznam), další menu,
telefonní seznam, relaci telnet, odkaz na další Gopher
server, přechod na jiné internetovské služby a další.
Služby Gopheru můžeme využít prostřednictvím lokál-
ního programu typu klient, prostřednictvím relace tel-
net nebo do jisté míry i prostřednictvím elektronické
pošty (Gophermailviz [9]). V závislosti na metodě přistu-
pu volíme požadované položky menu buď zadáním in-
dexu nebo nastavením kurzoru. Program klient navíc
umožňuje "zapamatovat si aktuální menu" pomocí tzv.
záložek (book marks) a později se k němu kdykoliv vrá-
tit.

Práce se systémem Gopher je snadná a poměrně jed-
noduché je i zřízení vlastního Gopherského serveru
(potřebný software je public doma in ). V současnosti je
provozován Gopher snad na každé universitě, která má
přístup do Internetu. Správce Gopherského serveru
může (ale nemusí) požádat o jeho centrální registraci.

Pro zjednodušení vyhledávání informací v prostoru
řádků Gopherských menu (Gopherspace) byla vytvořena
služba Veronica. Systém Veronica vzhledem ke Gophe-
ru je analogií služby Archie pro FTP archivy. Každý
server systému Veronica opakovaně prohledává vybra-
né (registrované) Gopherské servery a udržuje databázi
jednotlivých položek jejich menu. Uživatelé mohou tu-
to databázi prohledávat a výsledkem hledání je dyna-
micky vytvořené (dočasné) menu, které obsahuje polož-
ky vyhovující výběrovým kritériím. Odkazy na servery
systému Veronica tvoří jeden z typů položek Gopher-
ského menu.

Řada Gopher serverů pracuje dnes i v naší síti CES-
NET. Pro první seznámení lze použít např. veřejně pří-
stupný program typu klient na adrese

TELNET gopher.cuni.cz.

Heslo (password) zadejte "gopher". Ukázka vyhledání
příručky [2] je uvedena v tab. 4.

Další užitečnou službou počítačové sítě je informační
systém World-Wide Web (WWW), který slouží k vyhle-
dávání v globální síti obepínající dnes již celý svět (web
je anglicky pavučina).

WWW je hypermediální distribuovaný systém. Výraz
hypermediální vznikl rozšiřením pojmu hypertext, ve
kterém jsou zobrazované dokumenty navzájem propo-
jeny pomocí vybraných slov - odkazů ("hypertext je
text neomezený linearitou," viz [2, str. 26]). Hypertexto-
vý dokument obsahuje slova (odkazy), pomocí nichž lze
otevřít další dokumenty a zdroje informací, obsahující
další odkazy, atd. Uživatel obvykle nepotřebuje znát,
kde je daný dokument v počítačové síti uložen. Protože
WWW kromě textů pracuje i s nejrůznějšími jinými ty-
py informací (zvukové záznamy, obraz, ... ), hovoříme
o hypermediálním systému.

Se službou WWW lze komunikovat pomocí progra-
mu typu klient, označovaném v tomto případě jako
browser. Pokud není k dispozici jeho lokální verze, lze
použít některý veřejně přístupný program klient na
vzdáleném počítači pomocí relace telnet. Počet serverů

Tab. 4 Gopher - vyhledání textu příručky Informační služby
v počítačových sítích (upraveno)

1. About this Gopher.
2. About Charles University/
3. Information about Gopher and Veronica/

--> 4. Information Systems Handbook/
5. Czech Educational and Scientific letwork (CESIET)/
6. Gopher servers in Czech Republic/
7. Other Services provided by CESIET/
8. Gopher Servers in the World/
9. Remote Services/

10. Veronica Search/
11. Virtual Reference Desk/
12. Subject Tree/
13. Electronic Magazine Medlews/

1. Guide to letwork Resource Tools.
--> 2. Guide to letwork Resource Tools (in Czech)/

--> 1. O tomto menu.
2. Prirucka informacnich sluzeb.
3. Prirucka informacnich sluzeb (kod Kamenickych).
4. Hektere puvodni zdroje programu sitovych sluzeb.
5. Prehled informacnich sluzeb site CESIET.
6. ARCHIE.
7. ASTRA.
8. BITFTP.
9. FTP.
10. GOPHER.
11. IRC.
12. LISTSERV.
13. MAILBASE.
14. IETFIHD.
15. HETHEWS.
16. IETSERV.
17. IOSEYPARKER.
18. PROSPERO.

WWW v síti Internet stále roste. Pro našeho uživatele
jsou v současné době nejbližší zahraniční servery např.
info.cern.ch (Švýcarsko) nebo infojunetfi (Finsko).
V České republice máme k dispozici server, na který se
můžeme obrátit např. relací telnet na adrese www-
hepjzu.cz; ukázka úvodního hypertextu je uvedena
v tab. 5.

Ovládání systému WWW je jednoduché a děje se po-
mocí příkazů obsahujících volitelně i různé parametry
(například přechod na dokument, obecněji informační
zdroj, podle jednoznačné lokalizace URL - "Uniform
Resource Locator"). Při práci v grafickém režimu jsou
odkazy v textu označené vyšším jasem nebo podtržené.
V řádkovém režimu je možnost přechodu na další do-
kument avizována číslem v hranatých závorkách, umís-
těných v textu za slovem, které přechod na nový doku-
ment umožňuje. WWW obsahuje možnost přístupu
k dalším službám Internetu (Gopher, Wais, Whois, ... ).
Ve srovnání se systémem Gopher je WWW systém ne-
pochybně obecnější, v současné době se ale Gopher těší
větší oblibě (důvodem je snad zdánlivě snazší ovládá-
ní?).
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login: wwv
Please vait ... checking for disk quotas

Sekce fyziky elementarnich castic [1] •
Praha, Ceska Republika

Bas Lokalni Kewa Service:
lovinky [3], ktere vidite vzdy. kdyz se zalogujete.
Posletemail na adresu locnevsOwww-hep.tzu. es a
behem jedne hodiny se Vas prispevek ocitne zde.
Pokud Vas WWW-Browser umoznuje posílaní formularu.
muzete vyplnit tento 'formular[4] a tím
prispevek odeslat. Informace o tom, co je
noveho[S] v nasem WWW-Serveru jsou take dostupne
na jednom miste.

V omezeném prostoru daném rozsahem článku jsme se
soustředili na stručnou charakteristiku zmíněných slu-
žeb Internetu. Všem, kteří se chtějí podrobněji seznámit
s problematikou počítačových sítí, lze doporučit vyni-
kající práci [7] (seriál článků v časopise Computer-
world, text je k dispozici i v síti CESNET). Elektronic-
ké poště a elektronickým konferencím je věnována pří-
ručka [12]. Základní služby v počítačových sítích po-
drobně popisuje příručka [2]. Každý, kdo se hodlá seri-
ozně věnovat využití služeb počítačové sítě, by se měl
seznámit se seznamem služeb sítě CESNET [9]. Základ-
ní informace o české akademické síti CESNET lze najít
například ve sbornících [1] a [3].

V řadě zemí již začíná Internet jako předmět výuky
pronikat i na střední školy, využívání informačních
zdrojů Internetu vysokoškoláky je samozřejmostí.
V České republice je systematická výuka, zaměřená na
problematiku zdrojů počítačových sítí s výjimkou vy-
braných fakult, teprve v počátcích. Katedra mapování
a kartografie je po katedře inženýrské informatiky dru-
hou katedrou na FSv ČVUT, která zahájila výuku stu-
dentů v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že je pouze otáz-
kou času, kdy služby počítačových sítí budou tvořit
standardní součást vysokoškolského studia, tak jako
dnes např. programování. S ohledem na zahraniční
zkušenosti lze očekávat, že Internet bude během několi-
ka let i u nás využíván komerčními organizacemi a
u absolventů vysokých škol bude aktivní znalost dané
problematiky považována za samozřejmost. První orga-
nizací mimo resort školství, využívající Internet, je v na-
šem oboru VÚGTK Zdiby.
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Do redakce došlo: 5. 4. 1994
Lektoroval:

RNDr. Jiří Demel, CSC.,
katedra inženýrské informatiky FSv ČVUT v Praze

Ing. PavelVyskočil doktorem
technických věd

Dne 27. dubna 1994 obhájil Ing. Pavel Vyskočil, CSc. na Vyso-
ké škole báňské v Ostravě doktorskou disertační práci "Re-
centní tektonika v oblasti Českého masivu v souvislostech dy-
namiky střední Evropy". Téma práce tedy spadá do oblasti
geodynamiky, která patří v současné době k ústředním proble-
matikám geodézie i ostatních geověd.

Výzkumu recentních pohybů zemského povrchu geodetický-
mi metodami věnoval Ing. P. Vyskočil mnoho let usilovné vě-
decké práce. Na základě dat z opakovaných nivelačních měře-
ní vypracoval mapu vertikální složky těchto pohybů na území
republiky a podílel se i na tvorbě takové mapy pro východní
a střední Evropu. Započal i se studiem horizontální složky re-
centních pohybů a v současné době zaměřuje výzkum na vyu-
žití moderní měřicí techniky, kterou představuje GPS (Global
Positioning System). Výsledky této systematické práce, prezen-
tované v disertaci, charakterizují současnou dynamiku zemské
kůry na území České republiky v návaznosti na širší region.
Mají velký význam nejen pro geodézii, protože umožňují po-
soudit stabilitu geodetických základů, ale i pro ostatní geovědy
a technickou praxi, zejména pro posouzení rizik při výstavbě
velkých inženýrských děl a při důlní činnosti.

Mezinárodního uznání se vědecké práci i organizačnímu
úsilí Pavla Vyskočila dostalo tím, že byl pověřen řízením "Me-
zinárodního centra pro recentní pohyby zemské kůry" a po řa-
du let byl i prezidentem příslušné komise IAG (Mezinárodní
asociace geodetická). V těchto funkcích zejména podporoval
rozvoj výzkumu recentní dynamiky v rozvojových zemích.

Blahopřejeme Ing. Pavlu Vyskočilovi, DrSc., a přejeme mu
dobré zdraví a mnoho úspěchů v další práci.
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DISKUSE, NÁZORY;,
STANOVISKA

Rozvoj technologií informačních systémů o území (územně
orientovaných, geografických, státních, regionálních, ... ), je-
jichž široké nasazení a uplatnění bylo a je podmíněno rozvo-
jem hardware (HW) i dostupností potřebného programového
vybavení (SW), přibližují oblast zpracování a získávání infor-
mací o území přímo jednotlivému uživateli. Geografické infor-
mační systémy (GIS) se stávají všední realitou i potřebou dne,
běžnou techmckou praxí. A i když se to zdá trochu odtažité od
současných potřeb uživatelů, ukazuje se jako potřebné věnovat
se definici GIS.

Existuje celá řada definic GIS. Např. v [I] je prezentována
následující :

"GIS je počítačový systém umožňující zpracování, využití
a operace s prostorovými geografickými daty. "
Podle [2] je GIS:
"Organizované spojení počítačového hardware. software. geo-
grafických dat a osob, vytvořené za účelem efektivního získá-
vání, ukládání, aktualizace, manipulace, analýzy a zobrazení
všech forem geógraficky lokalizovaných informací."
V [3] se uvádí:
"GIS je na počítači založený systém používaný na získávání,
ukládání, upravování, zobrazování a vykreslování geografic-
kých dat.'"
Variací definic GIS, které jako součást definice uvažují SW

či HW, existuje celá řada. Vázat definici GIS na HW či SW by
však ve svém důsledku mohlo znamenat, že každý typ počítače
by vlastně představoval jiný typ GlS. Jako by různý HW a SW
nemohly řešit jeden a týž problém, jako by různé technologic-
ké přístupy nemohly dát stejnou odpověď na stejnou otázku
GIS.

Jak je v [lI i [3] uvedeno, takto koncipované definice zpravi-
dla vy.hovují i jiným systémům, než je GIS (Computer Aided
Mappmg - CAM či Automated Mapping/Facility Manag-
ment - AM/FM, ale i např. tabulkovým procesorům). Tako-
vé definice jistě měly své místo a svůj smysl např. v pionýr-
ských dobách zavádění GIS, kdy vlastně upozorňovaly, na co
se nesmí zapomenout. I když je to možné, neprojektuje se však
GIS jako jednorázová záležitost, ale s cílem a pespektivou vyu-
žívání na řadu let. Pokud se vezme v úvahu stávající rychlost
technického rozvoje, je jasné, že jedním ze základních poža-
davků projektové přípravy musí být nezávislost HW a SW pro-
jektovaného GIS.

Existují definice GIS, které se snaží vyvarovat nevýhod výše
uvedených příkladů. Takovým příkladem může být definice
MIS (Městský informační systém) a GIS podle [4]:

"MIS je souhrn informací o regionu města (bez ohledu na je-
jichformu, obsah a způsob manipulace) společně s komunikač-
ním systémem a pravidly jeho f1mgování. "
"GIS je výčet aktivit. jejichž předmětem je manipulace se speci-
fickou částí informací o objektech regionu - s geografickými
informacemi".
kde geografická informace je informace zachycující u před-
mětů předmětné reality geodetickou lokalizaci a rozměrové
geo-orientační dispozice. '
Z. technicko-technologického hlediska se někdy uvádí defi-
mce:
"GIS je systém umožňující získávání, zpracování a poskytová-
ní geografických informací",
Za příklad stručné, ale dále strukturované definice GIS lze

snad považovat a přijmout:
"GIS je systém, jehož cílem je snižovat entropii informací
o území",

kde:
systém - je chápán, jako uspořádaná množina prvků ve vzá-

jemné interakci, nebo které jsou navzájem nějak svá-
zány;

- GIS je tvořen konečným počtem jednoznačně definovaných
prvků.
- vzájemné vazby mezi prvky GIS lze jednoznačně formulo-
vat (popsat). Vazby tvoří informační tok;
- prvky a vazby GIS tvoří ucelenou soustavu;

- GIS musí mít - předmět zájmu, metodu a prostředek čin-
nosti;
- předmět zájmu G IS je tvořen životním prostředím člověka;
- metoda se realizuje technologickým procesem a je dána zís-
káváním, zpracováním a předáváním informací o objektech
z předmětu zájmu. Jádrem zpracování je analýza, syntéza,
tvorba a verifikace modelů;
- GlS je tvořen následujícími základními funkčními bloky
(segmenty) :

zdroje (vznikem, získání, sběru),
Transformace a uchování - (přizpůsobení, přenosu, zpra-
cování, organizace, uložení, archívace),
užití (zobrazení, výdeje a případně zániku, zrušení);

informace;
- prostředek činnosti tvoří technické a programové, technolo-
gické, datové a lidské prostředky, síly a zdroje;
- objekt tvoří fyzickogeografický, socioekonomický a fyzikální
objekt reality, pro který GIS vyjadřuje a zprostředkovává infor-
maci;
Pozn. I:
Blok užití představuje nejvýznamnější faktor z hlediska roz-
hodnutí, jaký GIS budovat, druh a charakter informace pak
spolurozhoduje o tom, jak budovat GIS.
Pozn.2:
V GIS, obdobně jako u map, je zdrojem informace fyzická rea-
lita životního prostředí. Pojem objekt jako jednotky vnímání
reality je běžná a člověku velmi blízká. Objektový přístup však
mimo jiné znamená definovat jak vlastní objekt a jeho vlast-
nosti, tak i metody nad tímto objektem.
entropie - míra neurčitosti výsledku, kterou lze matematicky

vyjádřit vztahem
Hl = f(Pl) = - p;log2 PI [bit],

kde je: Hl - entropie,
Pl - pravděpodobnost;

- nepředpokládá se GIS, který by zvyšoval entropii, tj. posky-
toval nepravdivé informace;
informace (ČSN 180001)
- směrovaná zpráva o charakteristikách, stavech systémů

a procesů nebo jejich částí;
zpráva = časově omezená sestava symbolů, která se použije
k přenosu informace;

- informace slouží k rozhodnutí;
- jednu a tutéž informaci lze předávat různými zprávami, jed-
na a táž zpráva může mít různou informaci. Konkrétní zprávu
si lze různě vyložit a z hlediska sémantického tak chápat infor-
maci jako výsledek interpretace zprávy;
- informace v GIS vyjadřuje informaci o poloze (geometrii),
vlastnostech í názvosloví (sémantiku) a logických vztazích (to-
pologii) u objektu, které vycházejí z jednotných (geodetických
a kartografických) matematických základů.
území - životní prostředí člověka, které svojí činností člověk

ovlivňuje a je jím ovlivňován. V užším slova smyslu
se jedná o povrch a blízké okolí povrchu Země.

Z uvedeného výčtu je vidět, že definic GIS může být vyslove-
na, v závislosti na účelu, potřebách či cílech, celá řada. Je také
vidět určitá podobnost definic GIS. V současnosti však není
kodifikována žádná beze zbytku vyhovující definice GIS a je
vlastně věcí uživatele, kterou definici GIS přijme. To je určitá
výhoda, možnost volby podle toho, která definice lépe vyhovu-
je, ale zároveň i nevýhoda. Vyčleněním místa a úlohy GIS, tj.
i stanovením definice GIS, se lze totiž vyvarovat některých
i dostí dosud široce prezentovaných, ale přece jen zavádějících
pojmů a případně z toho plynoucích důsledků, např. v zavádě-
ní GIS do technické praxe. Stanovit "univerzální" definici
GIS je však asi v současné době nemožné.
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Ing. Tomáš Babický,
katedra geodézie a kartografie VA v Brně
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Z GEODETICK~HO
A KARTOGRAFICK~HO
KALENDARA
(júl, august, september)

5. júla 1994 - Marta Stan ková, riaditefka Správy katastra
Brezno Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. Narodila sa
v Slančíku (okres Košice-vidiek). Po absolvovaní Strednej
priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej v Košiciach
(1962) pracovala v Ústave,pre hospodársku úpravu lesov y Ko-
šiciach a od roku 1964 v Ustave geodézie a kartografie (UGK)
v Prešove. V rokoch 1966 až 1979 pracovala v detašovanom
p'racovisku Strediska geodézie (SG) Banská Bystrica v Brezne
ÚGK v Žiline (od roku 1968 Oblastného ústavu geodézie
v Bratislave a od roku 1973 Krajskej správy geodézie a karto-
grafie - KSGK v Banskej Bystrici). V rokoch 1979 až 1990
posobila v Stavoinveste Banská Bystrica, pracovisko v Brezne.
V roku 1990 se vrátila do detašovaného pracoviska SG v Brez-
ne KSGK v Banskej Bystrici, kde v roku 1991 sa stala jeho ve-
dúcou. V terajšej funkcii posobí od I. I. 1993. Zaslúžila sa
o zavedeníe výpočtovej techniky na pracovisku v Brezne a o je-
ho priestorové a materiálne dobudovanie.

13. srpna 1994 - Ing. Bohumila Stašková, ředitelka Zeměmě-
řického a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Českých Budějo-
vicích. Po absolvování Středni průmyslové školy zeměměřické
v Praze nastoupila jako technik na Středisko geodézie v Pra-
chaticích. Při zaměstnání absolvovala studium oboru geodézie
a kartografie na Staveb ni fakultě ČVUT v Praze, které zakonči-
la v r. 1969. Na Středisku geodézie v Prachaticích pracovala ja-
ko samostatný inženýr geodet, později jako vedoucí oddílu.
Od záři r. 1978 pracovala jako samostatný výrobní dispečer,
od r. 1988 zastávala funkci vedoucí útvaru řízení výroby teh-
dejší Geodézie, České Budějovice. Po reorganizaci resortu pra-
covala od I. I. 1991 ve funkci vedoucí odboru dohledu a in-
spekce Krajské geodetické a kartografické správy v Č. Budějo-
vicích a k I. I. 1993 byla jmenována do funkce ředitelky ZKI.
Ve všech funkcích prokazovala vždy vysokou odbornou úro-
veň a dobré organizačni schopnosti. V roce 1981 byla za svou
práci odměněna udělením titulu Nejlepší pracovník resortu. Je
členkou odborné skupiny pro katastr nemovitostí Českéhp sva-
zu geodetů a kartografů a členkou Kolegia předsedy ČUZK.

21. srpna 1994 - Doc. Ing. J. Kolář, CSc. Narodil se v Havlíč-
kově Brodě. V r. 1967 absolvoval fakultu technické a jaderné
fyziky ČVUT, na jejíž katedře matematiky pak působil jako
asistent do r. 1969, kdy přešel na katedru fyziky stavební fakul-
ty. Hodnost kandidáta věd získal v r. 1979, o rok později se
stal vědeckým pracovníkem katedry. R. 1981 při katedře fyziky
založil laboratoř dálkového průzkumu Země a stal se jejím ve-
doucím. Touto problematikou se intenzivně zabývá od r. 1975.
Docentem byl jmenován v r. 1992. Je autorem řady publikací,
řešitelem výzkumných úkolů, lektorem mezinárodních kurzů
OSN, členem našich i zahraničních vědeckých společností.
V současnosti se podílí na projektu Evropského společenství
CORINE Land Cover, řídí česko-kanadské práce v oblasti
geomatiky, vede kolektiv v projektu mezinárodního monitoro-
vání ve~etace prostředky dálkového průzkumu. V oblasti DPZ
je činny i pedagogicky na oboru geodézie a kartografie ČVUT.

2. září 1994 - Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc., vedoucí Ústavu
geodézie Stavební fakulty VUT v Brně. Narodil se ve Vranovi-
cích u Brna. Po maturitě na stavební průmyslové škole v Brně
(1958) absolvoval v r. 1963 obor geodézie na ČVUT v Praze.
Po praxi v Geotestu Brno nastoupil r. 1972 na geodetický obor
VUT, Brno. Hodnost CSc. obhájil r. 1981 prací "Vliv atmosfé-
ry na dráhu záměrného paprsku"; docentem byl jmenován
o dva roky později. Jeho vědecký zájem je zaměřen především
na výzkum vlivu refrakce v nehomogenním prostředi; výsled-
ky jsou publikovány v mnoha domácích i zahraničních časopi-
sech. Studenti i vědečtí aspiranti, kteří prošli studiem pod ve-
dením doc. Vitáska oceňují jeho lidský přístup, srozumitelný
výklad a přitažlivost jeho přednášek.

4. září 1994 - Ing. Miroslav Pouč, ředitel Katastrálního úřadu
v Olomouci. Rodák z Olomouce. Po absolvování střední prů-
myslové školy stavební pracoval jako měřický technik v n. p.
Geotest Brno. Vysokoškolské vzdělání získal dálkovým studio
em oboru geodézie FSv ČVUT v Praze v r. 1966, které rozšířil
postgraduálním studiem (1973). Od r. 1970 byl zaměstnán
v n. p. Geodézie Opava, kde prošel různými funkcemi až po
výrobního náměstka ředitele. Jeho činnost byla oceněna něko-
lika resortními i státním vyznamenáním.

8. září 1994 - Ing. Adolf Vjačka, vedoucí oddělení technické-
ho rozvoje Katastrálního úřadu v Opavě. Narodil se v Kozmi-
cích (okres Opava). V r. 1956 nastoupil u Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Opavě (pracoviště - měřické středis·
ko v Hlučíně). V r. 1966 dokončil dálkové studium zeměměřic-
tví na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V r. 1986 absolvoval
postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze
(specializace vědecko-technické informace) a v r. 1988 dosáhl
I. stupně vědeckotechnické atestace. Věnuje se racionalizaci,
provozně-výzkumné činnosti a technickému rozvoji, zejména
v oblasti mapování a katastru nemovitostí. Je tvůrcem technic-
kých předpisů velkoměřítkového mapování a několika desítek
referátů prezentovaných z výše uvedené oblasti na odb&mých
seminářích. Publikoval i několik článků, zejména v tasopise
Geodetický a kartografický obzor. Záslužná je i jeho aktivita
v bývalé Československé vědeckotechnické společnosti; v sou-
časné době zastává funkci místopředsedy Českého svazu geo-
detů a kartografů.

12. září 1994 - Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Narodil se v Pra-
ze, kde absolvoval i zeměměřická studia na Střední průmyslo-
vé škole (1964) a na oboru geodézie Stavební fakulty (FSv)
ČVUT (1967). Po praxi v investičním odboru bývalých Česko·
slovenských drah nastoupil r. 1971 na katedru speciální geodé-
zie FSv ČVUT. Věnuje se především inženýrské geodězii
a v poslední době i dějinám našeho oboru (zástupce čit ve
FIG). V r. 1978 absolvoval semestrální stáž UNESCO na Tech-
nické univerzitě v rakouském Grazu. Kandidátskou práci" ob-
hájil r. 1979, docentem byl jmenován r. 1987. Kromě základ-
ních a volitelných přednášek pro posluchače oboru geodézie
z uvedených oblastí, ve kterých též publikuje, je obdobrtě po-
věřen i přednáškami geodézie pro studijní obory vodohospo-
dářské a pozemní stavby.

27. září 1994 - Ing. Miloslav Miiller, dlouholetý vedoucí pra-
covník různých orgánů resortu geodézie a kartografie, v letech
1986-1990 náměstek předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického, v současné době pracovník odboru řízení
územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního. Své bohaté odborné zkušenosti nyní uplatňuje při práci
na tvorbě komplexních programů a koncepsi dlouhodobého
vývoje zeměměřictví a katastru nemovitostí. Učinně se rovněž
podílel na přípravě a zpracování návrhů zákonů a prováděcích
vyhlášek důležitých pro současnou i budoucí funkci našeho
oboru. Je třeba též připomenout jeho publikační činnost v na-
šem časopise a v Hospodářských novinách.

Výročí 60 let:

7. srpna 1994 - Ing. Jan Neumann, CSc. Narodil se v Brandý-
se n. Labem. Po absolvování reálného gymnásia studoval Ze·
měměřickou fakultu ČVUT v Praze a studia dokončil státní
závěrečnou zkouškou v roce 1957. Po skončení studií nastoupil
do Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze, kde se zá-
hy specializoval na problematiku vědeckotechnického rozvoje
v kartografii. V roce 1967 přešel do Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického. Jeho jméno je
zde v prvém období nerozlučně spjato zvláště s výzkumem in-
formačního systému, zejména se subsystémem kartografických
informací ISGK. Později pak tu působil jako vedoucí řešitel
programového systému MAPA a vědecký tajemník ú§tavu.
V roce 1969 dokončil externí vědeckou aspíranturu na CVUT
v Praze obhajobou disertační práce na téma "Kvantifikace
charakteristik erozního reliéfu s přihlédnutím k možnostem
automatizace procesu tvorby vrstevnicového obrazu". V dal-
ším období své výzkumné činnosti stál Ing. Neumann, CSc.,
u kolébky dálkového průzkumu Země, budování a vedení Stře-
diska dálkového průzkumu. V lét,ech 1986-1991 pracoval ja-
ko vedoucí vědecký pracovník v Ustavu teorie informace a au-
tomatizace ČSA V v Praze. Zde působil ve funkci vědeckého
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tajemníka celo akademického programu dálkového průzkumu
Země a výzkumně se zabýval zejména fraktálními charakteris-
tikami geografických jevů a jejích uplatněním v kartografické
generalizací. V současné době je pracovníkem Zeměměříckého
úřadu a plně se soustřeďuje na koncepční čínnosti při tvorbě
a budování ZABAGED (Základní báze geografických dat).
Významná je též jeho publikační činnost, která zahrnuje na
osmdesát položek, z níchž mnohé cízojazyčné reprezentují je-
ho podíl na mezinárodní vědecké spoluprácí. Také čtenářům
GaKO je Ing. Neumann, CSc. dobře znám jako dlouholetý
přispěvatel prezentující se fundovanýmí vědeckými a odborný-
mi články í recenzemi a informacemí, vždy psanými vytřibe-
nou jazykovou formou.

21. augusta 1994 - Ing. Michal Nazad, vedúcí odd~lenía roz·
počtu a vecných úloh ekonomíckého odboru (EO) Uraqu geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK
SR). Rodák z Košarovíec (okres Vranov nad Topl'ou). Po ab-
solvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierske-
ho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVŠT) v roku 1959 nastúpil do .Oblastného ústavu geodézie
a kartografie v Prešove (neskór Ustav geodézie a kartografie,
Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. p.), kde do 30. II.
1976 vykonával a riadil práce mapovacíe a inžinierskej geodé-
zie v róznych funkciách až po vedúceho prevádzky. V januári
1975 skončil prvý beh postgraduálneho štúdia (PGŠ) odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT a v roku
1984 PGŠ organizátorov systémového riadenia na Vysokej ško-
le ekonomickej v Bratislave. 1. 12. 1976 prešie! do Slovenského
úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 UGKK SR). I. 1.
1980 byl poverený vedenim plánovacíeho oddelenia a od I. I.
1986 do marca 1990 vykonával funkcíu riaditel'a EO. Potom
pracoval ako referent pre mzdovú a investičnú politiku. Od
1. 8. 1993 je v terajšej funkcíi. Je publikačne činný a je nosite-
fom rezortných vyznamenaní.

26. srpna 1994 - Ing. František Wágner, ředitel Zeměměřické-
ho a katastrálního inspektorátu v Brně. Narodil se v Brně. Stu-
doval na gymnáziu v Tišnově, v r. 1957 absolvoval zeměměřic-
ká studia na CVUT v Praze. Praxi nastoupil u tehdejšího Ob-
lastního ústavu geodézie a kartografie v Brně v provozu mapo-
vání, po dva roky pak pracoval jako vedoucí rajonu na středis-
ku geodézie ve Zďáru nad Sázavou a potom jako technolog
a inženýr specialista v Geodézii, Brno. Významně se podílel na
zavádění racionalizace a automatizace geodetických prací, ze-
jména na úseku evidence nemovitostí. Za tuto práci se mu do-
stalo celospolečenského uznání. V letech 1975-1989 byl ve-
doucím útvaru řízení výroby, 1989-1991 výrobním náměst-
kem ředitele Geodézie, Brno.!. 1. 1991 se stal ředitelem Kraj-
ské geodetícké a kartografické správy v Brně a I. I. 1993 ředi-
telem Zeměměříckého a katastrálního inspektorátu v Brně. Ja-
ko dlouholetý aktivní člen bývalé Ceskoslovenské vědecko-
technické společnosti (CSVTS), odborné skupiny evidence ne-
movitostí (nyní katastru) a člen výboru pobočky CSVTS byl
spoluorganizátorem řady odborných seminářů a konferencí,
na kterých také přednášel. Za prácí v CSVTS obdržel čestná
uznání. Věnuje se také aktivně sportu; řadu let byl vedoucím
oddílu odbíjené v Tišnově.

1. září 1994 - Ing. František Kocina, rodák z Prahy. Od r. 1957
po, absolvování CVUT zaměstnanec Geodetického a topogra-
fického ústavu (dnešního Zeměměříckého úřadu). Vykonával
postupně mapovací a triangulační práce, po r. 1973 byl odpo-
vědným geodetem povrchových sítí metra a na dalších expo-
novaných stavbách v Praze. V letech 1981-1982 působil jako
čs. expert na dopravních stavbách v Iráku. Od r. 1985 vedou-
cím provozu triangulace a mapování. Za vynikající pracovní
výsledky obdržel řadu ocenění. Do důchodu odešel v r. 1990.

19. září 1994 - Ing. Bohumil Kuba, rodák z Opavy, zaměstna-
ne~ odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí
CUZK. Po absolvování zeměměřického studia na Stavební fa-
kultě CVUT v Praze nastoupil r. 1957 na Středisko geodézie
v Ceském Krumlově, kde v období 1. 7. 1958 - 31. 12. 1973
12ů§obil jako jeho vedoucí. Odtud přešel v r. 1974 na tehdejší
CUGK do technického odboru; v druhé polovině osmdesá-
tých let zastával funkci vedoucího oddělení evidence nemovi-
tostí. Je uznávaným odborníkem v oblasti evidence respektíve
katastru nemovitostí. Významnou měrou se podílel na tvorbě
řady resortních technických předpisů a obou zákonů o kata-
stru. Rozsáhlá je i jeho činnost publikační (několik desítek po-

jednání) publikovaných zejména v časopise Geodetický a kar-
tografický obzor a Pozemkové úpravy. Je spoluautorem příruč-
ky Katastr nemovitostí, která pro velký úspěch vyšla již ve
třetím aktualizovaném vydání. Jeho záslužná činnost byla oce-
něna několika resortními vyznamenánímí.

4. července 1994 - prof. Ing. Milan Burša, DrSc., světově
uznávaný představitel naší geodetické a astronomické vědy, od
r. 1984 člen korespondent Akademie věd. Narodil se v Bojano-
vě u Chrudímí. Po absolvování gymnásia započal geodetická
studia na Vysoké škole specíálních nauk CVUT v Praze, v kte-
rých pokračoval jako stipendista na astronomicko-geodetické
fakultě MIIGAiK (Moskovskij Institut Inženerov Geodezii,
Aerofotosemki i Kartog~afii) v Moskvě. Po absolvování r. 1955
působil do r. 1974 ve VUGTK v Praze; stal se spoluzakladate-
lem kosmické geodézie jako nového vědního oboru. V r. 1959
obhájil kandidátskou a v r. 1973 doktorskou práci. Poté přešel
do Astronomického ústavu bývalé CSA V, kde se stal na řadu
let vedoucím oddělení sluneční aktivity. Svou vědeckou práci
zaměřil na oblast geodynamiky a astrodynamiky. R. 1987 byl
jmenován profesorem oboru geodézie FSv CVUT v Praze. Je
autorem několika set publikací a referátů, členem a činovní-
kem tuzemských i mezinárodních vědeckých společností a or-
ganizací, pedagogem, školitelem vědeckých pracovníků, nosi-
telem řady mezinárodních ocenění.

II. júla 1994 - Ing. Vladimír Pánsky. Narodil sa v Radošine
(okres Topol'čany). Po skončeni Fakulty lesníckej Vysokej ško-
ly zemědělské v Brne v roku 1952 nastúpil do Krajského ná-
rodného výboru v Košicíach. 1. 11. 1954 príchádza do Oglast-
ného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (neskór Ustav
geodézie a kartografie, Oblastný ústav geodézie a Správa geo-
dézie a kartografie) do funkcíe vedúceho Okresného meračské-
ho strediska (OMS) v Zlatých Moravciach. V roku 1955 je
poverený vedením OMS (od roku 1960 Strediska geodézie -
SG) v Topofčanoch, kde vo funkcii vedúceho SG pósobil do
31. 12. 1991. Od 1. 1. do 31. 3. 1992, t. j. do odchodu do do·
chodku, pracoval ako vedúcí právnych vzťahov a do 30. 6.
1992 pracoval ako dóchodca. Je nositel'om vyznamenaní.

6. srpna 1994 - Ing. han Podhorský, CSc., rodák z Chocně.
Po maturitě na pražském gymnásiu vystudoval zeměměřícké
ínženýrství na Vysoké škole specíálních nauk CVUT v Praze
(1952) a stal se asístentem prof. Potužáka na katedře mapování
se zaměřením na mapování a evídenci respektíve katastr ne-
movitostí. Pro tuto specíalizací byl pověřen přednáškami, stal
se soudním znalcem, autorem skript a spoluautorem technic-
kých příruček, aktivně spolupracuje s mnohými podniky pra-
xe. Záslužná byla i jeho činnost v dřívějši Československé vě-
deckotechnické společnosti.

7. srpna 1994 - Ing. Ladislav Vopalecký. Narodil se ve Smr-
kovci v okrese Klatovy. Po ukončení studií pracoval v bývalém
Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovi-
cích, po r. 1955 v Geodetíckém a topografickém ústavu (dneš-
ním Zeměměřickém úřadě). Zastával funkcí vedoucího tech-
nickoekonomické přípravy výroby, podílel se na zpracování
několika projektů pro zahraničí. V letech 1970-1971 byl čs.
expertem v Alžíru. Jeho odborná činnost i působení v tělový-
chově byly oceněny řadou uznání a vyznamenání. Do důcho-
du odešel v r. 1991.

15. septembra 1994 - Ing. Vladimír Petrurák, vedúcí odbor,!ý
referent špecíalista pre mapovanie Katastrálneho úradu (KU)
v Bratislave. Rodák z Bobrova (okres Dolný Kubin). Po absol-
vovaní zememeračského inžiníerstva na Fakulte stavebného
a zememeračského ínžiníerstva Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Obl~stného ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave (neskór Ustav geodézie
a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, n. p.
a Š. p.), kde do 31. 12. 1988 vykonával a riadil mapovacie práce
v róznych funkciách až po vedúceho prevádzky. Od 1. 1. 1989
do 31. 12. 1990 vykonával funkcíu inžiniera špecíalistu pre ma-
povanie. V rámcí reštrukturalizácíe rezortu prešiel I. I. 1991
do Správy geodézie a kartografie v Bratislave (od I. I. 1993
KÚ) do terajšej funkcíe. Je nositel'om rezortných vyznamena-
ní.
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31. srpna 1994 - Ing. Ferdinand Radouch, poradce předsedy
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Narodil se
v Praze, kde maturoval v r. 1948 na reálném gymnáziu. Dále
studoval zeměměřické inženýrství na Českém vysokém učení
technickém a studium úspěšně ukončil v r. 1953. Po vykonání
základní vojenské presenční služby nastoupil do Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Liberci, kde se seznámil s řa-
dou odborných činností. Postupně zastával funkce vedoucího
oddílu, provozního inženýra a ve<;loucího provozu a zástupce
ředitele úst!ivu (1963 -66). V r. 1966 byl jmenován náměstkem
předsedy Ustřední správy geodézie a kartografie. V letech
1965-67 absolvoval kurs pro vedoucí hospodářské pracovní-
ky na Institutu národohospodářského plánování při Vysoké
škole ekonomické. Poznatky byly využity při reorganizaci re-
sortu v r. 1968. V r. 1970 byl Ing. F. Radouch z funkce náměs-
tka předsedy odvolán a jím zaváděný systém řízení byl opu-
štěn. V letech 1970 a 1971 pak pracoval jako geodet na růz-
ných úkolech. Od r. 1971 vykonával funkci odpovědného geo-
deta na pražských sídlištích až do r. 1990, kdy byl na návrh
Občanského fóra geodetů a kartografů jmenován předsedou
Českého úřadu geodetického a kartografického (od 1. 1. 1993
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního). Tuto funkci
zastával do 31. října 1993. Ve funkci představitele resortu se
Ing. F. Radouch seznámil osobně s podmínkami a problemati-
kou práce většiny bývalých středisek geodézie. Za jeho vedení
byla zahájena etapa modernizace jejich investičního vybavení,
především základní rozmnožovací a výpočetní technikou,
a personálniho posílení. S jeho působením je spojena i realiza-
ce rozdělení resortních organizací - vesměs státních podniků
- na sféru státní správy a část podnikatelskou. V letech
1991-93 byly za jeho vedení vytvořeny základní podmínky
pro privatizaci geodetických a kartografických prací a vznik
nových územních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Podařilo se formulovat a obhájit zákony č. 265/1992 Sb., Č.
344/1992 Sb., a Č. 359/1992 Sb., a připravit prováděcí vyhláš-
ku Č. 126/1993 Sb. Nepodařilo se pouze v r. 1993 prosadit no-
velu zákona o geodézii a kartografii ustavující též profesnj ko-
moru. V současné době působí jako poradce předsedy ČUZK
pro meziresortní vztahy.

24. července 1994 - Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., rodák
z Prahy. Po maturitě na reálném gymnásiu (1938) se zapsal na
Vysokou školu speciálních nauk CVUT v Praze, na níž země-
měřické studium dokončil po válečném přerušení v roce 1947.
Stal se asistentem akademika J. Ryšavého v předmětech nižší
geodézie, vyrovnávací počet a měření podzemních prostor.
Přednášel konstrukce geodetických přístrojů a r. 1951 obhájil
doktorskou práci z této oblasti. V r. 1962 přešel s nově budova-
nou geodetickou laboratoří na katedru vyšší geodézie (prof. J.
Bohm) a habilitoval se. R. 1966 získal hodnost kandidáta věd
a byl jmenován profesorem. V letech 1971- 1983 byl vedou-
cím katedry vyšší geodézie, do důchodu odešel o rok později,
i když nadále s katedrou spolupracuje. Jeho pedagogická čin-
nost byla oceněna titulem zasloužilého učitele a medailemi
ČVUT. V odborné veřejnosti je znám jako odborník na novou
přístrojovou techniku a metody, autor řady skript, přednášek
a publikací, vedoucí autorského kolektivu příručky Geodézie
(1982), bývalý člen redakční rady našeho časopisu a národního
komitétu 5. skupiny Mezinárodní federace geodetů (FIG). Je
nutno zmínit i jeho celoživotní působení v tělovýchově.

10. srpna 1994 - Ing. Václav Mathauser, v činné službě za-
městnanec n. p. Geodézie Plzeň. Po studiich na pražském
ČVUT, přerušených válkou, pracoval do r. 1963 v Krajském
zemědělském projektovém ústavu v Plzni a potom až do od-
chodu do výslužby v n. p. Geodézie Plzeň. Za výsledky své
práce, která měla vysokou odbornou úroveň, byl odměněn re-
sortnimi vyznamenáními.

19. července 1994 - Ing. Vladimír Brázda, rodák z Bohuňovic
(okres Šternberk). Po absolvování Vysoké školy technické
v Brně r. 1935 se stal na téže škole asistentem prof. Semeráda,
pracoval na katastrálním měřických úřadech v Moravské Tře-
bové a v Brně, v letech 1946-1953 byl vedoucím oddělení ze-
měměřického odboru ministerstva financí, stavebnictvi a tech-
niky a potom vedoucím plánovacího odboru Ústřední správy

geodézie a kartografie (1967 -1970). Jeho odborná činnost by-
la oceněna několika vyznamenáními.

25. júla 1994 - Ing. Jozef Hazucha. Narodil sa v Trstíne
(okres Trnava). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v ro-
ku 1926. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1952. Za 47 rokov
pracovnej činnosti vykonával práce r6zneho druhu, až zakotvil
v evidenci i nehnutel'ností (EN). P6sobil v Katastrálnych me-
račských úradoch v Trnave, v Prievidzi a v Bratislave, ďalej
v Povereníctvach financií a stavebného priemyslu a v Sloven-
skom zememeračskom a kartografickom ústave v Bratislave.
V rokoch 1954 až 1960 pracoval v Správe geodézie a kartogra-
fie na Slovensku ako vedúci oddelenia EN a v rokoch 1960 až
1969 v Ústave geodézie a kartografie (nesk6r v Oblastnom
ústave geodézie) v Bratislave na úseku EN. Od roku 1969 až
do odchodu do d6chodku, t. j. do I. 3. 1973, pracoval v Slo-
venskej správe geodézie a kartografie ako vedúci oddelenia
EN. Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku. Je nositel'om re-
zortných vyznamenaní.

Z dalších výročí připomínáme:

17. července 1904 - před 90 lety se narodil Ing. Karel Tomsa,
CSc., nestor fotogrammetrických pracovníků. Vystudoval Vy-
sokou školu speciálních nauk ČVUT v Praze, na níž se stal asi-
stentem akademika J. Ryšavého a později asistentem prof. A.
Tichého na Vysoké škole zemědělské v Brně. Praktické zkuše-
ností získal u Vojenských lesů, na Ministerstvu zemědělství
a u Státnich lesů - Lesprojektu. Zabýval se předevšim foto-
grammetrií, což ho přivedlo do VÚGTK v Praze. Navrhl a za-
vedl do praxe osobité řešení analytické aerotriangulace. Boha-
tá byla i jeho publikační činnost. Stěžejnim jeho dílem je učeb-
nice Praktická fotogrammetrie lesnická vydaná v r. 1966 v na-
kladatelství Academia ČSAV.

20. júla 1909 - před 85 rokmi sa narodil v Rovne (Ukrajina)
Ing. Jozef Horička. Štúdium zememeračského inžinierstva za-
čal v Lvove a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave (SVŠT) v roku 1941. Po skončení štúdia p6sobil na
SVŠT ako odborný asistent do 20. 12. 1974, t. j. do odchodu do
d6chodku, s výnimkou rokov 1946 až 1952, keď pomáhal bu-
dovať Vysokú školu pol'nohospodárskeho a lesného inžínier-
stva v Košiciach. Okrem pedagogickej činnosti, ktorú vykoná-
val vel'mi svedomite a až s otcovským prístupom k študentom,
mal bohatú odbornú a expertíznu činnosť pri úlohách v pol'no-
hospodárstve, v priemysle a v stavebníctve. Bol autorom dvoch
dočasných vysokoškolských učebníc. Známe sú jeho "Tabul'k~
na výpočet polygónov tah ov" (1961) a "Tachymetrické tabul-
ky" (1963). Zomrel 14.12. 1975 v Bratislave.

22. července 1934 - před 60 lety se v Praze narodil doc.
RNDr. Bruno Budínský, CSc. Po absolvování matematicko-fy-
zikální fakulty University Karlovy v Praze r. 1956 nastoupil na
katedru matematiky Stavební fakulty ČVUT. R. 1963 obhájil
kandidátskou a r. 1969 habilitační práci. Zaměřil se především
na aRlikace matematiky v inženýrské praxi, zejména v geodé-
zii. Uzká spolupráce s katedrou geodézie a pozemkových
úprava katedrou speciální geodézie vyústila ve vědecké a od-
borné články a výzkumné zprávy. Napsal řadu původnich pra-
cí, skript a učebnic z oboru diferenciální geometrie a matema-
tiky, byl významným funkcionářem Jednoty čs. matematiků
a fyziků a výtečným pedagogem. Zemřel náhle 8. 9. 1988 v Pra-
ze.

30. září 1909 - před 85 lety se narodil v Drážďanech prof. dr.
Ing. Horst Peschel, profesor a rektor Technické univerzity
(TU) v Drážďanech. Byl významným geodetem a vysokoškol-
ským pedagogem. Po studiu zeměměřického inženýrství praco-
val jako asistent u prof. Werkmeistera. Po dosažení doktorátu
odešel do praxe. V r. 1950 se vrátil na univerzitu, kde se stal
vedoucím Geodetického institutu. Zasloužil se o založeni Ná-
rodniho komitétu geodetického a geofyzikálního Německé
akademie věd. Byl též ředitelem Geodetického institutu v Po-
stupimi a spoluzakladatelem časopisu Vermessungstechnik.
Rozsáhlá byla i jeho publikačni činnost, stejně jako činnost ve-
řejná a mezinárodní. Jeho zásluhou byla rozvinuta dobrá spo-
lupráce s československými geodety a spolupráce TU Drážďa-
ny a ČVUT v Praze. Zemřel v Drážďanech.
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