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Publikace Geografické názvy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky obsahuje vlastní jména téměř pěti tisic sídelních a nesídelních
geografických
objektů z území ČSFR
v rozsahu mapy měřitka 1: 750000. Svým zpracováním
úvodni část s návodem na použivání geografických
jmen
a s malým terminologickým
slovnikem je rozepsána též v anglickém, německém a ruském jazyce - je publíkace vhodná
jak pro tuzemského, tak i pro zahraničního uživatele z řad vydavatelů kartografických
děl í široké veřejností se zájmem
o turistiku a zeměpis.
Publikace byla zpracována jako názvoslovná norma Názvoslovnýmí
komisemi
obou
rezortů
geodézie
a kartografíe
na podkladě
Admínistratívní
mapy ČSSR a Fyzické mapy CSSR ze souboru Poznáváme svět. Obě upravené mapy tvoří přílohovou
část publíkace. Hlavní částí
publikace jsou seznamy geografických
jmen z území ČR
a SR. Každé jméno (např. Brno, Vysoké Tatry) je uvedeno
svou gramatickou
charakteristikou
(rod, číslo, koncovka
2. pádu, odvozené přídavné jméno), druhem objektu (město,
obec, vrch, řeka, atd.) a příslušným způsobem je lokalizováno. Seznamy obsahují zajímavé údaje týkající se pojmenovaných objektů jako například nadmořské výšky vrcholů, délky
ř.ek, velíkostí ploch vodních nádrží a hloubky (délky) jeskyní.
Cást věnovaná sídelním objektům podává obraz i o administratívním členění státu. V části věnované nesídelním (fyzickogeografickým)
objektům se uživatel např. poučí o zařazeni
vybraných vrchů do geomorfologických
celků i o nejvyšších
vrcholech těchto celků, jakož i o tom, do kterých vodních toků vyššího řádu se vybrané řeky a potoky vlévají. Předností
publikace je i to, že v závorkách uvádi možnosti zkracování
víceslovných geografických
názvů.
Mezinárodní
slovník geografických
termínů užívaných na
obecněgeogra!ických
mapách.
1. vyd. Praha, Ceský úřad geodetický a kartografický
a Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1991. 313 s.; cena 24 Kčs

pages
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Slovník obsahuje celkem 859 hesel - geografíckých
jevů,
zobrazovaných
na obecněgeografických
mapách v měřítkách 1 : 10000 a menších a uvedených značkou nebo zkratkou v seznamech mapových značek, a vybraných termínů
z oblasti kartografického
zobrazování. Termíny jsou uváděny
v českém, slovenském,
bulharském,
maďarském,
německém, polském a ruském jazyce, jejích defíníce v jazyce českém a ruském.
Slovník byl zpracován Názvoslovnými
komísemí obou rezortů geodézie a kartografie ve spolupráci s obdobnými
instítucemi Bulharska, Maďarska, bývalé NDR, Polska a Sovětského svazu. Je dělen do osmi uzavřených celků - vybrané
obecné termíny, reliéf, vodstvo, půdy a rostlínný kryt, sídla,
zemědělství, průmysl a doprava. Jak už z názvů těchto části
vyplývá, najde užívatel ve slovníku termíny a definice geografických
jevů především
z těchto tematických
skupin.
Slovník je vhodnou pomů.ckou pro zpracovatele i uživatele
kartografíckých
děl jak v CSFR, tak i v zahraničí.
hraničí.

PRODÁVAJí:
Kartografie Praha, s. p., Praha 7, Fr. Křižka 1; 17030
Slovenská kartografia,
s. p., Bratislava, Pekná cesta 17;
83407
Mapové služby
• Bratislava, Pekná cesta 15; 834 05
• Banská Bystrica, Partizánska cesta 9; 97422
• Košice, Cajkovského 1; 04001
• Prešov, Konštantínova 6; 08001
• Praha 8, Šaldova 24; 18600

Geodetický
a kartografický
ročník 37179, 1991, číslo 11

Příprava projektů modernizace a rozvoje
čs. geodetických základů

Geodetické základy (GZ) ČSFR tvoří dnes klasické
geodetické sítě:
čs. astronomicko-geodetická
síť (AGS) - 128 bodů,
- čs. trigonometrická síť I. až 5. řádu (ČSTS), včetně
orientačních bodů OBI ,OB2 - 55 100 bodů,
- základní nivelační body (ZNB) - 22 bodů,
- čs. státní nivelační síť I. až III. řádu (ČSJNS) 110 000 bodů,
síť opěrných gravimetrických
bodů, včetně bodů
gravimetrických základen - 60 bodů,
čs. gravimetrická síť I. až II. řádu - 640 bodů.
Kromě toho existuje na území ČSFR 6 bodů národní
dopplerovské sítě v systémech WGS 72 a S -1942/83.
Budování geodetických základů navazovalo na starší
geodetické práce, prováděné na našem území od 2. poloviny 19. století. Měřené veličiny jsou z období
1926-1965. Nejstarší jsou body I. řádu ČSTS a nejmladší je gravimetrická síť.
Vznik a výstavba geodetických základů souvisí s určováním tvaru Země a vytvořením výchozího bodového
pole pro mapování středněměřítkové (vojenské) a katastrální, výlučně civilní. Současně však dnes tyto údaje
a plošné bodové sítě GZ rovněž představují:
v přírodě fixovanou lokalizační základnu pro prvky
různých informačních systémů,
cenný soubor bodů pro sledování recentních pohybů na čs. území (podklad pro geodynamické studie).
Stabilizace bodů GZ jsou nepřetržitě ohrožovány
technogenní činností i přirozeným půdnim pohybem.
Polohové, výškové a tíhové základy, které jsou významnou součástí národního majetku, s hodnotou cca 1,5
miliardy Kčs, je proto nezbytné trvale udržovat, obnovovat a modernizovat.

Odborná geodetická veřejnost již několik desetiletí usiluje o modernizaci a zpřesnění čs. geodetických základů a jejich uvedení do kontextu s vývojem celoevropských GZ. Výstavba, zdokonalování a údržba GZ zůstavá přitom trvale výchozí osnovou pro běžné geodetické
práce, pro vědecké účely i pro obranu státu. Vedení
a správa geodetických základů vyžadují v našich podmínkách společné a koordinované úsilí, cílené a efektivní vynakládání finančních prostředků i odborných kapacit resortů ČÚGK, SÚGK a FMO 17, kterým tato
odpovědnost vyplývá ze zákona Č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
Velké změny v oboru, které proběhly v posledních
dvou desetiletích, výraze ně ovlivnily požadavky na kvalitu GZ. Moderní dálkoměry, použité při terénních měřeních, lokální analýzy přesnosti užívaného S-JTSK,
jeho porovnání s výsledky I. a zvláště 2. souborného
vyrovnání čs. astro no micko-geodetické sítě, přispěly ke
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sjednocení stanovisek dnešní generace čs. geodetů
k modernizaci GZ. K podobným závěrům vedou i porovnání výškových sítí v systému Bpv s výsledky nového vyrovnání, provedeného po I. etapě mezinárodních
opakovaných nivelací (1973 -1981).
Současné
politicko-ekonomické
změny umožňují
spojení čs. GZ se sousedními státy, zejména s Rakouskem a SRN, a tím i začlenění naších základů do sítí celoevropských.

S cílem zamezit dalšímu stárnutí čs. GZ a umožnit jejich modernizaci za současných podmínek (např. exístence dvou polohových geodetických systémů na území
ČSFR) bylo na 42. zasedání Koordinační rady ČÚG KSÚGK-FMO 17 (v Bratislavě, 7. června 1990) přijato
doporučení Č. 4/1990-KORA, zřídit meziresortní pracovní skupinu ČÚGK, SÚGK a FMO 17 a pověřit ji vypracovánim analýzy stavu GZ a návrhu "Koncepce modernízace a rozvoje GZ ČSFR". Koncepce [I] byla
zpracována ve 2. pololetí r. 1990 ve spolupráci odborníků z uvedených resortů a vysokých škol v pěti podskupinách:
I. polohové geodetické základy a družicová geodézie,
2. výškové geodetické základy,
3. tíhové geodetícké základy,
4. geodynamické studie a úloha geodézle,
5. informačni systém geodetických základů.
Vedoucí pracovních týmů pro jednotlivé podskupiny
zpracovali podklady s využitím příspěvků členů ve
třech etapách, které byly postupně posuzovány. Přestože se jednotlivé discípliny geodetických základů značně
překrývají, v každé z výše uvedených pěti částí je obsažena analýza současného stavu a základní rozvojové
směry modernizace a dalšího rozvoje. Všeobecně je postižen přirozený proces stárnutí GZ, nutnost průběžné
obnovy a údržby bodového pole v terénu, odstraňování
nedostatků ve výpočetním zpracování, uvažování důsledků technogenní činnosti a vlivů recentních pohybů
zemského povrchu na stabílizace bodů.
3.1 Polohové

základy

Čs. polohové GZ se dlouhodobě vyvíjely hlavně v rámci Jednotné astronomicko-geodetické
sítě, tedy systému
S-1942/83, přičemž při jeho zpracování byly využity nové měřené prvky a základna kosmické triangulace.
Zpracování proběhlo v souladu s moderní teorii a s využitím soudobých prostředků, takže S-1942/83 je srovnatelný s evropským systémem ED 87 (EUROPEAN
DATUM 1987), ovšem s tím, že nebyly využity výsledky
družicových observací.
Metodika budoucího připojení čs. GZ do evropských
základů je řešena ve dvou variantách - klasickým geodetickým připojením a družicovou technologií GPS
(obr. I).
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zpracování gravímetrických podkladů pro výpočet charakteristik tíhového pole a dokončení tíhového mapováni v okolí Laplaceových bodů spolu s obnovením
astronomického
měření šířky a délky pro určování
astronomicko-geodetických
tížnícových odchylek.
3.4

Geodynamika

Geodynamická
problematika
zahrunuje široké spektrum využítí geodetíckých a gravimetrických
metod,
umožňující určení čtvrtého parametru k poloze bodu, tj.
časovou prognózou změny tří polohových souřadnic.
Představuje to zřízení stálého ohservačního systému, zahrnujícího monitorování změn polohy na vyhraných geodynamických hodech (ohr. 3). Výsledkem hude vytvoření časově vztaženého souřadného systému nové koncepce pro praktické aplikace (např. lokalízaci) [4].
3.5 Informační

V současné době, po získání aparatur G PS, exístují
v (SFR reálné předpoklady k využití druhé varianty,
příp. kombinace obou. Komplexní přístup k modernizaci umožní, aby modernizované čs. GZ byly připraveny spolu s potřebnými podklady pro použití prostorových metod geodézie v praktické činnosti i pro vědecko-výzkumné aplikace [2, 3].
3.2 Výškové

Informační, programové a dataházové zabezpečeni zahrnuje návrh postupu výstavby a rozvoje ínformačního
systému polohového, výškového a tíhového hodového
pole, měřených a odvozených veličin, spol u s vytvořením vhodného software. Zapadá do celkové koncepce
budování AISGK (systém geodézie a kartografie) a tím
do rozvojového programu ,,1nformatizace".
Moderní
databázové formy změní klasické geodetické dokumentace a poskytnou řadu aktuálních výstupů podle zaměření a požadavků. Informace o geodynamice a tendencích pohybů dovolí exaktně řešit i vlastní klasickou geodetickou úlohu (určení polohy), která je bez znalosti
údajů o pohyhové aktivitě geodetických bodů vlastně
neřešitelná.

základy

Přes relativně dobrý stav výškových základů (hlavně
velký počet kvalitnich stabilizací - skalních, hloubkových a tyčových) se vyskytují nové, dosud neuvažované
problémy (obr. 2). Je to požadavek nepřetržitého zdokonalováni kvalitativních parametrů o bodech a měření, vytvoření databázového ínformačního systému s automatizací výpočetních prací, zapojení ČSJNS do jednotné evropské nivelační sítě UELN (United European
Levelling Net) a tím i dořešení problematiky uplatněni
výškového systému "Bpv/S3" a zavedení systému geopotenciálních kót.
Aktuálním úkolem je přehodnocení užívaných korekcí a jejich výpočtu, využití technologíe G PS i pro vzájemné mezinárodní výškové spojení a kontrolu sítí. Novou disciplínou je komplexní studíum vlivu recentních
pohybů na polohové a výškové základy.
3.3 Tíhové

systém

lr===ir
o
00

o
o

o
o
o
o
o

bi:!ton

o
o

pažnice

o
o

.

o

!těrk

pažnice

základy

O tíhové geodetické základy bylo systematicky pečováno a tim bylo dosaženo relativně jejich velmi dobré
úrovně. (s. poznatky a zkušenosti byly ve velké míře
využity při výstavbě "Mezínárodní gravímetrické sítě",
spojení sítí a mezinárodních měřeních.
Koncepce předpokládá posouzení aktuálnosti existujícího gravimetrického systému, vydání nového katalogu tíhových bodů čs. gravimetrícké sítě a dále rovněž

[
Ohr. 2 Mezi nejkvalitnějši stahilizace patři stahilizace hlouhkové
a tyčové
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Obr. 3 Jeden z návrhů sítě bodů li. řádu pro spojení geodetickl'ch
síti a pro geodl'namiku
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Moderní GZ mají tím splnit podstatně lépe i svou roli při určování výměr pozemků, státu a jeho oblasti.
Návrh "Koncepce" byl předložen na 43. zasedání KORA (II. 12. 1990 v Dobrušce), kde byl schválen s tím, že
resorty ustaví společný resortní poradní orgán, který
zpracuje projekt modernizace a rozvoje GZ na léta
1991-92. Návrh projektu byl posouzen na 44. zasedání KORA v červnu 1991.
Tento vývoj a jeho výsledky umožňují koncentraci
úsilí a prostředků resortů, koordinaci vědecko.výzkumných prací a jejich zaměření na řešení naléhavých úkolů, před kterými dnes stojí čs. geodézie v oblasti geodetických základů.
Se šírokým nasazením měřické a výpočetní techniky
je možné řešit i úkoly dříve nezvládatelné nebo řešené
dosud jen s určítým omezením nebo přibližně. Tím bude možné odstranit některé nedostatky geodetických sítí a bodových polí, např. systematické chyby vzniklé
metodami jejich postupného budování, nehomogenitu
sítí, vlívy a důsledky technogenních pohybů a recentní
geodynamiky.
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Podstata morfograficl<ej
analýzy mapových znal<ov

j. rozbor jednotlivých znakov (alebo aj ich skupin)
z hľadiska ich stavby, zloženia, konštrukcie - ale v súlade s ich významom (so stavbou, konštrukciou myšlienkového obsahu, ktorý označujú a reprezentujú).
1.

Vyhotovenie (tvorba a spracovanie) máp sa chápe ako
mapové vyjadrovanie, a to sa chápe ako používanie mapového jazyka. Na mapový jazyk sa nazerá ako na
štruktúrovaný jazykový systém, ktorý sa skladá z mapovej signiky (12), morfografie [8], syntaxe [9, 10] a štylistiky [II].
Mapová signika sa zaoberá zásobou výrazových prostriedkov mapy (ich klasifikáciou, tezaurácou a pod.),
morfografia mapového jazyka sa zaoberá znakotvorbou
(princípmi skladania mapových znakov pomocou morfografických operacií), mapová syntax sa zaoberá znakoskladbou, 1. j. sposobmi implantácie znakov do mapovej osnovy (rozlišuje syntetické typy, subtypy a ich
varianty, ďalej komponiku, rozvrstvenie a kompozíciu
mapy) a mapová štylístika sa zaoberá štýlotvornými
faktormi a rozlišovaním mapových štýlov (historických,
súčasných, individuálnych až regionálnych).
Z mapovojazykového hľadiska možno mapu analyzovať buď komplexne (súborne z pozícií všetkých štyroch
štruktúrnych rovín), alebo selektivne - z pozície každej roviny zvlášť.
V príspevku sa dotkneme hlavných princípov jednej
zo selektívnych analýz - morfografickej analýzy mapových znakov.

Morfografická analýza mapových znakov je nový termín v kartografii a znamená rozbor znakotvorby mapy,

Aby sme mapový znak mohli rozložiť, vopred musime
vedieť čo to je a z čoho pozostáva.
Z pozície teórie (koncepcie) mapového jazyka sa mapový znak definuje [12] ako grafická jednotka, ktorá má
určitú formu (tvar, výzor, podobu), polohu (Iokalizáciu)
v mape a označuje (má) nejaký dohodnutý význam
(myšlienkový obsah, zmysel).
V semiologickej literatúre sa pri definovani znaku
preferujú hlavne dve vlastnosti: forma a obsah znaku,
z čoho prameni názor o jeho bilaterálnosti. My sa však
nazdávame, že medzi všeobecné vlastnosti každého znaku patrí aj poloha (umiestnenie, pozícia, lokalizácia),
a teda že každý znak (na to, aby dosledne mohol plniť
svoju funkciu) je v zásade trilaterálny. Rozdiel je len
v tom, že kým v jednom jazykovom systéme táto tretia
vlastnosť (poloha) ustupuje do úzadia, v inom jazykovom systéme patrí medzi rovnako relevantné ako prvé
dve vlastnosti (forma a obsah). Napríklad v prirodzenom jazyku je v istých situáciách úplne jedno či povíeme: "Stále prší" alebo "Prší stále". Ale v zásade ani
v prirodzenom jazyku nie je jedno aké poradie (akú
vzájomnú pozíciu) majú slová vo vete (vo vyjadrenej
myšlienke). Aj na našom príklade vidno, že v dosledku
zmeny postaveni a slov (slovných znakov) vo vete je
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možné rozlišoval' isté významové odtiene. A čo potom
hovoril' o takých znakových systémoch, akými sú hudba
(kde poloha každej noty má podstatný význam), výtvarné umenie, matematika, chémia, atď. Dokonca aj v takom zdanlivo jednoduchom
znakovom systéme, akým
je dopravné značenie, má poloha dopravnej značky relevantný význam. Ak sme na relevantnosť polohy ako
vlastnosti, ktorá povodne uznávanú bilaterálnosť (aj jazykového) znaku mení na trilaterálnosť prišli v kartografii, dokazuje to, že semiológia nie je veda s ustrnutými poznatkami o znakoch a že aj niektoré jej "ustálené
zákonitosti" možno, resp. treba meniť na základe výskumov vlastností znakov v niektorých špeciálnych disciplinach.
Je evidentné, že poloha pridáva znaku v ma pe (a tým
aj tomu čo označuje) závažné priestorové súvislosti. Nie
je predsa jedno, či signatúra sídla je v mape umiestnená
symetricky po oboch stranách rieky, alebo (napr. vinou
zlej sútlače) je celá na l'avom či pravom brehu rieky (v
rozpore so skutočnosťou). Taktiež nie je jedno, či (napr.
v dosledku nepresného spracovania mapy) údolnica,
chrbátnica a jednotlivé vrstevnice svahu sú na mape polohovo posunuté (tiež v rozpore so skutočnosťou), pretože významne vplývajú na morfometrické parametre,
zisťované z mapy.
Napriek tomu, že znak mapy považujeme za trilaterálny, na účely nalýzy (ale aj z iných dovodov) je vhodné abstrahovať od jeho polohy, a tak ho premeniť na
bilaterálny, aby sme sa mohli nerušene sústrediť len na
jeho významovo-grafickú,
t. j morfografickú stránku.
Treba podotknúť, že znak mapy možno uvažoval' aj
z jednej jedinej - grafickej stránky. Vtedy hovoríme
o jeho monolaterálnosti, t. j. len o forme (pretože ostatné dve vlastnosti by bez formy nemohli existoval', nemali by materiálny základ, materiálneho nosiča). Stáva
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se to napr. pri zostavovaní mapových signík (vzorník ov,
albumov, katalógov, prehl'adov "mapových znakov").
Aby sme spol'ahlivo rozlišovali trilaterálne uvažovaný znak mapy od bilaterálne, resp. monolaterálne uvažovaného, pre prvý prípad sme ponechali termín "mapový znak", ale pre druhý (resp. aj tretí) prípad sme
ešte v roku 1977 zaviedli termín "mapová syntagma"
[5]. Póvodne sme s ním rátali len ako s pracovným termínom, ale teraz, po dokončeni základov koncepcie
mapového jazyka ho možno považovať za alternatívny
termínu "mapový znak" (samozrejme pri spI není podmienky bi- alebo monolaterálnosti).
Morfografická analýza sa preto týka mapovej syntagmy a znamená:
a) rozloženie založenej mapovej syntagmy (synsyntagmy) na jednotlivé jednoduché (jednovýznamové celky) syntagmy [12],
b) rozloženie jednoduchej
mapovej syntagmy na jej
komponenty a elementy, t. j. na mapové morfémy
a grafémy [5].
Mechanické rozloženie formy (grafického výzoru)
mapovej syntagmy na akékol'vek možné grafické elementy (tvarové, štruktúrne, chromatické a pod.) by znamenalo len grafickú analýzu, o ktorú nám teraz nejde.
Ide nám o morfografickú analýzu, t. j. o zisťovanie vzájomnej závislosti významových a grafických komponentov a elementov.
Význam je interdisciplinárna
kategória. Zaoberá sa
ním semiológia, lingvistika, psychológia, teória poznania atď. V krátkom slovníku slovenského jazyka [4] sa
význam vysvetl'uje ako "myšlienkový obsah, zmysel vyjadrený jazykovou formou". Podl'a iného, speciálnejšieho slovníka [14] "význam je designátom znaku, t. j.
predmetom, vzl'ahom, vlastnosťou označenou znakom
ako designátorom. V jazyku (prirodzenom) nositel'om
významu sú morfémy a utvorené z nich výrazy. V jazykovede sa rozlišuje lexikálny a gramatický význam."
Okrem toho rozlišujeme aj ďalšie druhy významov:
denotatívny,
konotatívny,
kontextuálny,
prenesený
a pod.
Význam je zložitá a dosial' ešte nie celkom preskúmaná kategória. Ukazuje sa, že aj v kartografii, v úlohe obsahu mapového znaku (mapovej syntagmy) má význam
svoje zvláštnosti. Tieto zvláštnosti sú dóležité nielen pri
morfografickej analýze, ale aj pri znakotvorbe, pretože
sú zdrojom viacznačnosti riešenia. A to je závažný dóvod na hlbšie skúmanie.

Zatial' iba na príkladoch ukážeme na rózne stránky
významu mapového znaku (mapovej syntagmy).
Na obr. I sa ilustrujú synsyntagmy (zložené mapové
syntagmy) pre 2, 3, 4,5,6, 7 a 8 významov (v našom prípade druhov zariadení občianskej vybavenosti). Príklad
je z Etnografického atlasu Slovenska [2, str. 51], kde sa
zvačšenina poslednej syntagmy použila ešte vo význame "okresné centrum". Ide o vysvetlivky k dvom
mapkám občianskej vybavenosti sídiel v okresoch Rožňava a Žilina v roku 1980. V úlohe významu tu vystupuje každé z osmich zariadení občianskej vybavenosti.
Každý kruhový výsek je preto samostatnou (jednoduchou) syntagmou a každý ich súbor či už v podobe poleného, trojdielneho až osemdielneho kruhu je synsyntagmou.
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V prípade, že mapová syntagma má len jeden význam, jej morfografícká analýza je jednoznačná (má len
jedno riešeníe). V prípade viacerých možností interpretácie významu morfografická analýza mapovej syntagmy je viacznačná (má víac riešení).

Z uvedených ilustrácií na obr. I a 2 (ktoré však ešte nevyčerpávajú všetku významovú róznorodosl') vyplýva,
že na to, aby sme mohlí nejaký mapový znak morfograficky analyzovať, musíme urobiť najmenej tri kroky:
- vyabstrahovať znak z poľa mapy a tým ho oslobodíť
od významových závislostí, ktoré móžu vyplýval'
z jeho polohy a z vazieb na iné znaky mapy,
zístiť, či ide o zloženů alebo jednoduchú mapovú
syntagmu (v prípade zloženej syntagmy rozložil' ju
na jednoduché syntagmy),
urobil' rozbor jednoduchej mapovej syntagmy.
Na obr. 2 sa ilustrujú niektoré vybrané vysvetlenia,
ktoré sa aj v súčasnosti používajú na našich letných turistických mapách [13]:
a -- "pošta" je jeden význam vyjadrený jedným pojmom);
b - "benzínové čerpadlo" je jeden význam (aj pojem)
vyjadrený dvoma slovmi - dvojslovnou determinatívnou syntagmou:
c - "orientačný strom" (skrátená verzia širšie uvažovaného významu "orientačne dóležitý strom", resp.
"strom významný z orientačného hľadiska") je jeden význam, ale príradený dvom grafickým celkom, z asociatívnej vlastnosti z ktorých je zrejmé,
že prvý prípad znamená
"listnatý
orientačný
strom" a druhý "ihličnatý
orientačný
strom".
V podstate ide len o jednotný spósob uvedenia jedného významu (orientačný strom) s diferenciáciou
podľa členenia základných lesných drevín (aj keby
medzi grafickými celkami sa nachádzali siluety pyramidálneho topora, palmy a ďalších charakteristických drevín - stále by išlo o jeden význam diferencovaný podľa drevín):
d - "hrad, zámok, kaštieľ, kláštor" je zvláštny prípad
štyroch (ale tento počet móže byť rózny, menší
i vačší) alternatívnych významov, t. j. význam danej mapovej syntagmy chápeme ako:
dl - buď hrad, buď zámok, buď kaštier alebo kláštor (ak konkrétne v)'skyty v mape vieme presne rozlíšiť, pretože ich poznáme z iného prameňa), alebo
de - to, čo majú tieto štyri objekty (významy) spoločné a preto je jedno o ktorý z nich ide:
e -- "zrúcanina hradu, zámku, kaštiera, kláštora" sa dá
chápať podobne ako predchádzajúci prípad (alternatívne alebo ako spoločný význam), alebo aj ako
jeden význam "zrúcanina" - s tým rozdielom, že
nejde o ruiny, zbytky akýchkoľvek stavieb, ale len
vymenovaných:
f - "aleja" je síce jednoslovný
pojem v úlohe významu, ale vieme že znamená "cestu vysadenú
z oboch strán stromami" [4]. Takto rozšifrovanému
významu temer ikonicky (ale pódorysne) zodpovedá konštrukcia grafickej jednotky ako mapovej
synsyntagmy, zloženej z dvoch samostatných graficko-významových celkov: "cesta" + "stromy po
oboch stranách (cesty)".

4.1 Vyabstrahovanie

znaku

z mapy

V dósledku tohto kroku premeníme trilaterálny mapový
znak (grafickú jednotku s významom a polohu v mape)
na bílaterálny (na grafíckú jednotku len s významom),
t. j. na mapovú syntagmu. Je to dóležitý teoretický krok,
v dósledku ktorého eliminujeme všetky vazby daného
mapového znaku na iné mapové znaky. Tak napr. ak si
vyberieme (vyabstrahujeme) z pora mapy signatúru sídla, súčasne ju tým separujeme od jej prípadnej polohy
pri mori, jezere, rieke (a tým aj od podvýznamu "prístav"), od nadmorskej výšky (ak sú v mape vrstevnice)
a od celého radu iných znakov, s ktorýmí má (móže
mať) nejaký súvis - dokonca aj od vlastného mena (názvu sídla).
Významové vazby na iné znaky v poli mapy v dósledku abstrakcie "trháme" nie preto, že by neboli dóležité
(naopak, pri bádaní pomocou mapy sú zdrojom poznania, ktoré sa získava prostredníctvom
myšlienkových
operácií logického usudzovania), ale preto, aby nám neprekážali a nekomplikovalí ďalšie kroky morfografickej
analýzy.
4.2 Vyčlenenie

jednoduchej

mapovej

syntag-

my

Cierom tohto kroku je rozlíšenie mapových syntagiem
podľa samostatnosti ich význam ov a vyčlenenie jednoduchých mapových syntagiem:
ak ide o zloženú syntagmu (synsyntagmu - obr. 3a)
vyčleňujú sa z nej jednoduché Uednovýznamové)
mapové syntagmy (obr. 3b),
ak sa nazdávame, že ide o jednoduchú Uednovýznamovú) syntagmu - presvedčíme sa, čí je tomu naozaj tak.
Na každej mape máme vždy len konečný počet druhov mapových znakov, ktorý je obvykle zrejmý z legendy mapy. Jednoznačnosť a samostatnosl' každého druhu
znaku sa posudzuje v rámci uzavretého súboru významov vymedzených legendou mapy. Móže sa totiž stať,
že v jednom súbore (pri rozbore znakov jednej mapy)
budeme "aleju " považovať za mapovú syntagmu zloženú z dvoch význam ov (ako na obr. 2, ale aj v tom prípade, keby bol a vyjadrená farebnou výplňou cesty ktorá
je v danom úseku alejou), no v inom prípade (v inom
súbore, na inej mape) ak by bol a vyjadrená nedelíteľ-
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je - a naopak. V prípade, že grafická jednotka je nedelitel'ná (hoci jej význam je delitel'ný), alebo opačne, ak
význam je nedelitelný, hoci jeho grafická jendotka je
delitel'ná, morfografická analýza takejto mapovej syntagmy neprichádza do úvahy a spravidla sa sústreďuje
na konštatovanie:

7»

6'\-t 3
5 4

1 nábytok
2 klenoty, hodiny

1.

3 mototechna

j. že mapová syntagma (S) je súčasne aj morfémou

(M) aj grafémou

4.3 Rozbor

Iu# u- u~,u~u.
_

Si U S2 U S) U S4 U Ss U S6 U S7

•

U ~ U

M'i

M';

(G).

jednoduchej

mapoveJ

syntagmy

Ciel'om tohto tretieho kroku je rozloženie mapovej syntagmy ako grafickej jednotky (ale ako graficko-významového celku) na graficko-významové komponenty mapové morfémy a alebo na meteriál no-grafické elementy - mapové grafémy, v ktorých možno ešte rozlišovať grafický motív a grafematický priestor [5].
Na obr. 3c sa ilustruje rozbor siedmich jednoduchých mapových syntagiem znamenajúcich jednotlivé
druhy špecializovaných predajní (podl'a obr. 3a vpravo). Prípad 3c.1 zodpovedá vysvetleniu vel'kostí jednotlivých syntagiem (predajní) na obr. 3a vl'avo. Prípad
3c.2 je hypotetický Ue uvedený zámerne na porovnanie)
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Ohr. 3 Mor/ár;ra/ická analt"za znako\' (srnlar;iem) Z mapr
"Vrbrané zariadenia maloobchodu /":: Aliasu SSR: a ~
\'y.~\'elli\'kymapy. b - rozklad zloženej mapovej synlar;ml'
(synsynlagmy) na jednoduché mapové synlagmy. c ~ rozklad jednolliv.\'ch mapov,l'ch sl'nlagiem (S) na morťémy
(M). U -- zjednolenie (skladanie)

~~?S

G7.2.1

M 7.2 ~"'-G
~
nou grafickou jednotkou (napr. červenou plnou čiarou
na rozdiel od všetkých ostatných ciest vyjadrených sivými jednočiarami) ~ musíme ju považovať aj za významovo nedelitel'nú. Pri morfografickej (1. j. súčasne grafickej a súčasne aj významovej) analýze plati zásada, že
delitel'nosť významu musí korešpondovať s delitel'nosťou grafickej jednotky ktorá tento význam reprezentu-

7.2.2

Gmo
:..~ Gpr
A

Obr. 4 Mor/ógra/ická anall'za dl'Och mapOl'.\·'chsynlagiem
z mapy "Hlavné lesné dreviny" z AlIasu SSR: a - ('asI'
rrsvelli\'iek mapy. b - mor/ágra/ická anall'za sl'nlagmy
S,. c- morťogra/ická anall'za synlagmy S7. S ~ synlagmI'. M - morťéml'. G - grafémy. Gmo - grafickl' mOliv,
Gp, ~ grafemalick.\.prieslor.
prienik (naloženie)
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Obr. 5a Časľ vysvetliviek mapy využitia zeme: SI až S, mapové syntagmy
Obr. 5b Morfografická ana/j'za mapovej syntagmy S
z obr. 5a (vvsvet/enie symh%v je na obr. 4)

a zodpovedá inej klasifikácii počtu predajní, aj inému
spósobu vysvetlovania, napr. I mm = 2 predajne. Kým
prípad 3c.1 je intervalový (prvá syntagma znamená
6-8predajní
obuvi, druhá 1-2 predajne odevov, tretia
žiadnu predajňu mechaniky, štvrtá 9 a viac predajní
elektrospotrebičov,
atd'., druhý prípad (3c.2) je čo do
označeni a počtu predajni presnejší a znamená (postupne): 6 predajní obuvi, 2 predajne odevov, žiadnu predajňu mechaniky, 8 predajní elektrospotrebičov,
atd'.
V prvom prípade je každá jednotlivá syntagma totožná
so svojou morfémou (aj grafémou), v druhom prípade
pri početnostiach vačších ako 2 je každá zodpovedajúca
syntagma výsledkom zjednotenia (lineárneho zoradenia) viacerých morfém, ktoré sú pre svoju ďalšiu nedeliteľnostť totožné so svojimi grafémami. Jednotlivé syntagmy sú od seba odlíšené operáciou pootočenia (rotácie) o uhol 360 :7.
Ďalší príklad morfografickej analýzy, v ktoram sa vyskytujú aj grafémy, sa ilustruje na obr. 4. Na obr. 4a sú
uvedené vysvetlivky mapy "Hlavné lesné dreviny"
z Atlasu SSR [I, str. 82-83] pozastávajúce z ó~mich
jednoduchých (jednovýznamových)
syntagiem. Na obr.
4b. sa ilustruje graficko-významový rozbor syntagmy S,
(tretej v poradí na obr. 4a) s významom "dub" pozostá0

vajúcej z prieniku (spojenia) dvoch morfém s podvýznamami (čiastkovými významami) "kmeň" a "koruna".
Na obr. 4c sa ilustruje morfografický rozbor siedmej
v poradí syntagmy s významom "smrek", ktorá pozostáva z naloženia dvoch morfém, pričom druhá morféma
je rozložitel'ná na dve grafémy s rovnakým grafickým
motívom, avšak s vertikálne posunutým umiestnením
v grafematickom priestore.
Azda najvďačnejším materiálom na morfografickú
analýzu sú areálové a spomedzi nich najma vzorkové
mapové syntagmy. Jeden z množstva príkladov sa ilustruje na obr. 5. Pochádza z našich čiastkových výskumov ešte z roku 1985 [6].
Na obr. 5a sa uvádzajú vysvetlivky so zjednofarebnenými mapovými syntagmami experimentálne skúmanej
mapy-prilohy k výskumnej správe "Analýza a syntéza
krajinných štruktúr vo vzťahu k životnému prostrediu
pomocou údajov ziskaných dial'kovým prieskumom Zeme" [3]

Na obr. 5b sa ilustruje rozbor syntagmy SI s významom "pol'nohospodárska
krajina so sadmi a vinicami",
ktorá sa skladá z mnohonásobne opakovanej a riadko-
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Ohr. 5c MorliJ/ogická schéma anah':cy mapo\'ej syntagmr
SI :c ohr. 5n IVl'Sl'et/enie sl'mho/OI' je na ohr. 4)

vanej morfémy MI (s posunom v každom druhom riadku o veličinu grafematického priestoru Gp, d rozdelite!'nej na dve grafémy. z ktorých druhá je prázdna (bez
grafického motinl). Do rozboru je navyše zahrnuté aj
S-n~lsobné zviičšenie s cie!'om ul'ahčenia vizuálneho sledovania priebehu morfografickej
analýzy. Operácia
konvertácie negati\-pozitív a operácia pootočeni a 090°
sú vynútené v doskdku rešpektovania reality, 1. j. technologie a technickej \ybavenosti toho pracoviska, na
ktorom syntagma SI \1nikla. Prakticky to znamená, že
sa použilo fotosadzbmé pismeno ..o" s posunom o konštantnú medzeru v Kaidom druhom riadku a výsledná
vzorka bola pootočen~l o 90° .
Spočiatku sme sa nazdúvali že takúto prehnanú konkrétnosť analýzy danej syntagmy treba považovať za nedostatok, pret07e ..príliš·· zohl'adňuje podmienky konkrétneho pracoviska. Znamená to, že na inom kartografickom pracovisku, kloré použiva iné techniky a technológie by bola morfografická analýza tejto syntagmy
iná'! Konkrétne (v detailoch) azdá áno, ale principiálne

nie. Na alternativnych príkladoch sme sa presvedčili. že
tento individualizmus
až subjektivizmus tu de facto
existuje, ale nie ako nedostatok, lež ako prednosť. Ak
sa totiž na morfografickú analýzu pozrieme z opačného
smeru, zistime, že je to jej opak - morfografická syntéza, čo nie je nič iné ako tvorba mapových syntagiem
(znakotvorba) a individualizmus v nej potvrdzuje realitu konkrétnych odlišnosti pri dodržani principu syntézy. Na základe tohto metodického postupu si méiže každý tvorca mapy (obzvlášť zostavite!', zodpovedný či
technický redaktor kartografického
podniku a pod.)
projektovať a aj v skutočnosti vytvárat razne zložené
mapové syntagmy (synsyntagmy) pri zoh!'adnení zásoby
výrazových prostriedkov (mapovej signiky) a ostatných
zvláštností vybaveni a svojho pracoviska. Takto názorne
sa dokazuje, že z teórie (koncepcie) mapového jazyka
sa méiže ..vykl'uť" cel kom užitočný praktický návod na
rozbor, ale najma na mapovú znakotvorbu (konštrukciu, skladanie mapových znak ov z graficko-významových komponentov a elementov), potrebnú pri spracovani zložitých kartografických
diel, akými sú napr.
komplexné tematické atlasy.
Ak sa z tejto praktickej aplikácie a veriťikácie graficko-významovej analýzy/syntézy vrátime spat do teórie
mapového jazyka, konkrétne do morťografickej roviny,
naše poznatky mažeme zovšeobecniť a ťormalizovat
v podobe morťologickej schémy analýzy mapovej syntagmy SI (obr. Sc).
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Na dokreslenie istých zvláštností uvádza sa ešte obr.
5d, na ktorom sailustruje morfogragická analýza mapovej syntagmy 56' V porovnaní s obr. 5b sa pri tejto analýze vyskytuje ešte operácia naloženia rastra a dokazuje
sa, že možno morfograficky analyzovať aj nepravidelne
vzorkovanú (štruktúrovanú) mapovú syntagmu.
Priebeh analýzy podl'a obr. 5d možno verbálne komentovať napr. takto:
"Skúmaná mapová syntagma s významom "lesná
krajina s listnatými lesmi" je zloženou syntagmou (synsyntagmou) pretože pozostáva z dvoch syntagiem
(označené sú indexami vl'avo hore). Prvá syntagma je
nositel'om základného významu (skrátene "listnatého
lesa"), čomu zodpovedá aj asociatívna kresba listnatého lesa z vtáčej perspektivy. Druhá syntagma pridáva
prvej syntagme viičšiu intenzitu, čo zodpovedá nášmu
poznani u (aj pojmu) že "Iesná krajina" je výraznejší objekt-jav v porovnaní s pol'nohospodárskou
krajinou.
Ďalšia analýza je relevantná len pre prvú syntagmu. Pre
lepšiu názornosť si ju zviičšíme a konštatujeme, že z významového hl'adíska je už nedelitel'ná (neumožňuje vyčlenenie morfém s nejakým podvýznamom), ale z grafického hl'adiska je bohato delitel'ná (ako graféma) na
grafické motívy s prislúchajúcimi
im grafematickými
priestormi. Na obr. 5d sú ilustratívne vyčlenené len
prvé tri, ale je zrejmé, že ich je viac (vel'a)".
Vyčlenením hierarchicky
najnižších významových
komponentov (morfém) a grafických elementov (grafém) sa morfografická analýza mapovej syntagmy končí.

analýzy je syntéza (tvorba mapových znakov) - odhaI'ovať ďalšie druhy morfografických operácií, ktorých
sme zatial' zistili len 14 [8].
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Do redakcie

Aj keď ilustrácia rozboru niekol'kých vybraných mapových syntagiem nevyčerpáva všetku roznorodosť, ktorá
sa vyskytuje pri ich morfografickej analýze, predsa len
dokazuje, že všetky mapové znaky možno skúmať z hl'adiska súvisu ich významu a grafického výzoru. Konvencionalita má naďalej svoje miesto pri označovaní objektov, javov a ich vlastnosti mapovými znakmi, ale nie je
neobmedzená. Ak sa poruší istý logický súvis medzi významom (obsahom) mapového znaku a jeho výzorom
(formou), vrátane súvisu štruktúry významu a formy
znaku, nevyhnutne to vyvoláva poruchy pri vnímaní
znaku a chápaní jeho obsahu, ktoré sa prenášajú do celého nasledujúceho
procesu myšlienkového uvažovania, v ktorom tento znak so svojim obsahom vystupuje
ako jeden z uzlových bodov. Takéto poruchy (ak si odmyslíme nesprávne postupy uvažovania) sú sposobované vyjadrovacími chybami mapy (chybami v znakovom
označovaní). Mnohí, najmii empiricky založení kartografi (ale aj iní odborníci vyjadrujúci sa mapovým sposobom) si myslia, že na mape možno označovať objekty-javy akýmikol'vek znakmi (tvarmi, farbami a pod.),
konkrétne
rozdiely hodnot
určitých charakteristik
akýmkol'vek rozdielom vel'kostí, intenzitných alebo farebných gradácií mapových znakov a pod. Takýchto vyjadrovacích chýb s rozvojom tvorby tematických máp
a atlasov stále pribúda.
. Úloha morfografickej analýzy mapových znakov je
jednak pátrať po príčinách vyjadrovacích chýb (keby si
tvorcovia máp kontrolne urobili morfografickú analýzu
znakov svojich máp, eliminovali by vyjadrovacie chyby
na minimum) a jednak, ak si uvedomím, že opakom
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Geodetická činnosť pri výstavbe
atletického štadióna s tartanovou
dráhou

Požiadavka stáleho rozvoja telesnej výchovy a športu
v komplexnom poňatí si vyžaduje budovanie I'ahkoatletických športovísk podI'a najmodernejších zásad. V Košiciach, v druhom vysokoškolskom
centre Slovenska
s dlhoročnou I'ahkoatletickou tradíciou, bolo potrebné
vybudovať na medzinárodnej úrovni moderný I'ahkoatletický štadión, s tartanovým povrchom atletickej dráhy.

Obr. 1 Situácia športového areálu
atletická dráha. 2 - fU/balové ihrisko. 3 - skok
do dialkv. 4 - skok do vl'škv. 5 - skok o tdi.
6 ~ trojskok. 7 - hod diskOfn. 8 - hod kladivom.
9 - hod oštepom. 10 ~ vrh gul'ou. 11 - vodná
priekopa. 12 - tribúna
-

Finančné prostriedky v čiastke takmer 30 milionov
korún, na výstavbu športového areálu (obr. I), zabespečila Technická univerzita (TU) v Košiciach. Projekt výstavby vypracovali začiatkom roka 1990 Pražský projektový ústav a Športprojekta
Košice. Vyššim dodávateI'om výstavby boli Pozemné stavby Košice. Ďalej na výstavbe, ako subdodávatelia,
sa zúčastnili Inžen)Tské
průmyslové stavby Praha (výstavbou monolitického betónového odvodňovacieho
žI'abu systémom C U~' BKING, ohraničenie jednotlivých častí štadióna obru'Jníkmi, kladeníe živičných vrstviev finišerom: dVOjVlstvový asfaltový koberec zrnitosti podI'a ČS N 73 6 I46
[6], hrúbky 10 cm a vrstvy asfaltobetónu, hrúbky 5 cm,
zrnitosti podI'a ČSN 736149 [7]). Zakrytie odvodňovacieho žI'abu liatinovou mrežou a ohraničenie vnútorneho okraja dráhy rúrkovým mantinelom vykonalo Zemědělské družstvo Lučany nad Nisou. Tartanový povrch
osemdráhovej atletickej trate a dráhy technických disciplín (skoky, hody a vrhy) vybudovali spoločne firmy
Sportbautechnik AG (Švajciarsko) a Intas (Juhoslávia).
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Doc. Ing. Ján Cirbus. CSc .• Ing. Štefan Kuráň.
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Katedra meračstva a geofyziky Baníckej fakulty
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Rozmanité geodetické práce, v súlade s projektom
výstavby I'ahkoatletického štadióna, podI'a príslušných
geodetických smerníc vykonali súbežne so stavebnou
činnosťou v mesiacoch máj až november 1990 pracovníci Katedry meračstva a geofyziky (KMG) Baníckej fakulty (BF) TU v Košiciach.

Východiskom na vybudovanie geodetickej vytyčovacej
siete bol projekt zastavovacieho plánu v mierke I :200,
s vyznačeno u koordinačnou
stavebnou
situáciou.
Vzťažnými bod mi, určujúcimi geometrickú súvislosť tartanovej dráhy a ďalších športovísk, sú meračské značky
SI, Se (obr. I), tvoriace vytyčovaci u os a zároveň os symetrie tartanovej dráhy. Stabilizácia týchto bodov bol a
vykonaná zabetónovaním
mosadzného púzdra - I,
pod úroveň terénu 16 cm na ploche futbalového ihriska
(obr. 2a, 2b), do blokov 60 x 60 x 80 cm. Do otvoru
púzdra pri opakovaných vytyčovacích prácach a kontrolných meraniach sa vsúvala mosadzná tyč - 2,
o príemere 25 mm a dÍžke 400 mm. Na zabezpečenie
jednoznačnej priestorovej polohy bodu, vsúvacia tyč je
opatrená vodiacou zvislou drážkou - 3 a dorazom 4. Púzdro pred znečistením a vniknutím vody do jeho
otvoru je chránené naskrutkovateI'ným
vekom - 5.
Spósob uvedenej stabilizácie vyžadoval projekt výstavby atletickej dráhy.
Stabilizáciu vzťažných bodov SI, Se sme vykonali starostlivým postupom a vyznačenie fyzickej polohy bodu
Se sme urobili presným vytýčením projektovanej dížky
úsečky SI Se' Jej meranie sme vykonali nezávisle týmito
spósobmi s presnosťou m,,:
I. Priamo, opakovaným meraním čiastkových dÍžok
oceI'ovým 30 metrovým pásmom komparovaným laserovou súpravou (L1MS METRA 3002), s uvážením
opravy dížky z vplyvu teploty, z prevýšenia, z priehybu
i z napínacej sily. Výsledná hodnota je
dle

=

84,3902 m ± 0,7 mm.

2. Svetelným diaI'komerom KERN DM 50\ overeným
na základnici KMG BF. Priemerná hodnota dížky meraná v niekoI'kých sériách je
dle

=

84,3876 m ± 1,8 mm.

3. Svetelným diaI'komerom KERN DM 504, taktiež
overeným na uvedenej základnici, sme získalí hodnotu
dle

=

84,3899 m ± 0,8 mm.

4. Paralakticky, pomocou paralaktickej laty Zeiss umiestnenej v strede vzdialenosti SI Se, sme opak ovane
(n = 4) namerali dížku
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Poloha bodu S~ bola vytýčená z bodu SI dížkou
84,390 m a vyznačená meračská značka krížikom na
hornej ploche vsúvatel'nej tyče. Zo vzťažných bodov SI ,
S~ boli postupne na vonkajšej strane atletickej dráhy
presne vytýčené zaisťovacie body A, B, CaD, tvoriace
obdÍžnik rozmeru 84,34 x 94,00 m. Stabilizácia značiek
polohových a výškových bodov bol a taktiež vykonaná
Iiatym betónom do jám rozmeru 60 x 60 cm, pod hranicu zamrzania do hlbky 100 cm. Betónový blok v spodnej časti bol rozšírený na vel'kosť 80 x 80 cm (obr. 3a,
3b).
Realizáciu polohy bodu A sme vykonali v kolmom
smere na úsečku SI S~ dÍžkovo-uhlovým vytýčením jednak z bodu SI (uhlom úJq a dížkou diA)' ako aj z bodu S,
(uhlom ((JI,)' Vyznačenie fyzickej polohy bolo krížikom
v priesečníku dvoch smerov na hornej ploche mosadznej značky priemeru 10 cm (obr. 4). Podobne sme postupovali i pri vytyčovaní ďalších bodov siete B, CaD.
Následným meraním uhlov v troch skupinách teodolitom Zeiss Theo 010 B a dÍžok dial'komerom KERN
DM 504 sme overili správnosť polohového vytýčenia
geodetickej siete (obr. 5). Výsledky meraných prvkov so
strednými chybami mlO a m" sú uvedené v tabul'ke I.

3
---4

~5
60x 60cm

Zvolený postup vytýčenia bodov geodetickej siete pri
strednej uhlovej chybe m,,) a dÍžkovej chybe m" z dvoch
nezávislých vzťažných bodov dáva prijatel'né výsledky
polohovej presnosti bodov vytyčovaných poláme podl'a
vzťahu [2]:

Obr. 2a Sfabiliza('né zna(ky I'zťainj"ch bodo\'
\'ytn'o\'Gcej

siefe

v ktorom d,: je dížka vytyčovacej osy (84,390 m), d,i' vytyčovaná dížka (47,000 m) pre body P, (A, B, C, D), m""
stredná chyba v polohe vzťa~ných bod ov (0,9 mm), m,,",
stredná chyba vytyčovanej dlžky (0,7 mm) a m", stredná
chyba vytyčovaného uhla (3"). V konkrétnom pripade
priememá hodnota strednej polohovej chyby vytyčovaných bodov P, je mp = 1,8 mm.
Projekt výstavby atletickej dráhy vyžadoval vyššiu
presnosť vytýčenia podrobných bodov ohraničujúcich
vonkajší a vnútomý okraj bežeckej dráhy, vyplývajúci
z podmienky, aby obvod prvej (vnútomej) dráhy "d"
mal d]'žku 400,000 m, pričom
d

=

2p

+

2;r1"

(dížky medzipriamok 2p = 168,780 m a dva oblúky
s polomerom I" = 36,800 m majú dížku 2;r1" = 231,220 m).
Podobne, vytýčenie a navftanie otvorov na osadenie
a montáž vodiaceho rúrkoveho mantinelu okraja bežeckej dráhy musí byť čo najpresnejšie, bez akejkol'vek tolerancie.
Vytýčenie podrobných bodov oblúka na podklade
valcovaného betónu bežeckej dráhy sme vykonali polámou metódou. Obvod oblúka s polomerom 1", =
= 36,20 m bol rozdelený
na 50 častí so stredovým
uhlom 8 = 4g• Polohu podrobných bodov oblúka po ob-

vode sme kontrolovali
2,212 m (obr. 6)
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ho podkladu.
Do otvorov priemeru
20 mm vsunuté železné tyče slúžili na upevnenie
vodiacej šnúry, ktorou
bol vytvorený
vnútorný
oblúk, potrebný
na samočinné
smerové a výškové vedenie betonáže
odvodňovacieho
žl'abu technológiou
CURB-KING.
Obdobným
postupom z vytyčovacích
prvkov 15 = 4g, r2 = 47,31 m a S2 =
2,973 m bol vytýčený vonkajší
obvod pre betónovaníe
obrubníka
bežeckej dráhy.
Polohovú
presnosť
vytýčených
podrobných
bodov
určuje vzťah (I) rozšírený o presnosť realízácie ručného
navftavania
otvorov, t.j. o hodnoty
m,.:

r.6cm
~-~~~N

f68

m~

=

m5" { I +

:'2 (:'2 -

cos

++( + ~'~d}) +
m,2

Obr. 3a Stahilizačne značkv zaist'ovacich a ví·.iikovj"ch
bodov
"

OJ+ ~(5)} +
m,2•

(2)

Pri konkrétnych
hodnotách
stredných
chýb ml) = 10l"
m,I,. = 0,9 mm, m" = m" = 5 mm a m, = 5 mm je stredná
polohová
chyba vytýčených
bodov vnútorného
obvodu
7,4 mm a bodov vonkajšieho
obvodu 8,2 mm.
Podrobné
body
priamych
úsek ov bežeckej
dráhy
a skokov do dial'ky bol i vytýčené s hustotou
po piatich
metroch od seba. Vyznačenie
nivelety vodiacej
šnúry,
vo vzťahu k výškovým bodom geodetickej
siete, sme vytyčovali nivelačným
prístrojom
Zeiss Ni 020 s presnosťou 2 mm.

Súradnicové
pripojenie
bodov geodetickej
vytyčovacej
siete v systéme Jednotnej
trigonometrickej
siete katastrálnej sme vykonali z bodov základného
polohového
bodového
poľa, nachádzajúcich
sa na okrajovej a zastavanej časti mesta KoŠíc. Podl'a situácie na obr. 7 na základe meraných
vzdialeností
svetelnými
dial'komerom
KERN DM 501 (d,151, dll\, d\51) a uhlov (al, a" a;.
a4. a" al» meraných teodolitom
KERN DKM2 bol trigonometrickým
riešením
určený bod 51. Zo súradníc
tohto bodu obojstranne
pripojeným
a orientovaným
poIygónovým
ťahom sme určili súradnice
bodov 52, 53,
S" SI, 54 a 55. Body 56 a 57 sú body jestvujúcej
mestkej polygónovej
siete. Zo vzťažných bodov SI, S2 boli
jednak uhlovým pretínanim
a jednak bipolárne
určené
pravoúhlé
súradnice
zaisťovacích
bodov A, B, CaD vytyčovacej
siete [I]. Uvedený postup riešenia sa volil na
základe
náročnosti
projektu
výstavby
štadióna,
ktorý
vyžaduje vysokú polohovú
presnosť bodov siete (m" =
= 2,5 mm).
Priemerné
hodnoty súradníc bodov vytyčovacej
siete
a polohovej
presnosti
počítanej
podľa vzťahu (3) sú
uvedené v tabuľke 2

v ktorom o" o,.sú rozdiely
bodov metódou
pretínania
0,

Obr. 3b Pohľad na stabi/izovaný zaist'ovací a výškový
bod A

=

Xp

-

Xh,

nezávislého
určenia súradníc
napred (p) a bipolárne
(b)

o, = Yp

-

Yb•

Nadmorské
výšky bod ov vytyčovacej
siete v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní
boli odvodené z výškového bodu Česko-Slovenskej
jednotnej
nivelačnej siete (ČSJNS)
Č. 410 (G),
nachádzajúceho
sa
v blízkosti
budovaného
štadióna,
ktorý zároveň slúžil
ako vzťažný bod pri vypracovaní
projektovej
doku mentácie. Výškové body siete, v tvare klincových
značiek
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Obr. 4 Postup vyznačenia fyzickej značky zaisťovacieho
bodu

(obr. 3), boli stabilizované súčasne so zaisťovacími bodmi a určenie ich nadmorskej výšky sa vykonalo vermi
presnou nive!áciou prístrojom Zeiss Ni 007, s jednotkovou (kilometrovou) strednou chybou 1n;1 = 0,21 mm.
Výšku vzťažneho bodu sme overili kontrolným meraním na ďalšíbod ČSJNS č.47 (S) vzdialený 0,43 km.
Kontrolným
meraním
získané prevýšenie
h (iS je
o 9, I mm viičšie, ako údaj geodetickej dokumentácie.
Testovaním hodnoty prevýšenia hGS podra rovnice (4)
nie je splnená podmienka stability niektorého z použitých nivelačných bodov [3]

{iR.
kritéria m" {iR, pre

!'J..hc;s:2: m"

(4)

Hodnota testovacieho
kilometrovú strednú chybu m" (0,21 mm) a dížku kontrolného nivelačného ťahu R (0,43 km), je menšia ako zmena prevýšenia (9,1 mm > 0,2 mm) a zapríčinená je menej nevhodne vykonanou stabilizáciou bodu G v základoch
záhradného múra. Výsledné nadmorské výšky bodov
vytyčovacej siete a určenie ich presnosti sú uvedené
v taburke 2.

Požiadavka projektu výstavby na priečny sklon a smerovú vodorovnú rovinnosť bežeckej dráhy vyžadovala
pred pokrytím povrchu tartanom podrobné meranie živičnej vrstvy (ABJ). Šlo o významné kontrolné meranie
na hodoch vytýčenej štvorcovej siete, rozmerov 2 x 2
m, plošnou niveláciou zvýšenej presnosti (obr. 8). Presnosť výšok bodov štvorcovej siete určuje vzťah (5):
ml/,.

=

~(dmji)2

ex:

+ (tg/lm,)2

(VI

(V3
(V4

OJ)
(vó

(v,
(ús
(V9
OJIO
mlI

OJI~
(VIJ
(V14
(V15
(Vló

mJel

•

Dížky
Označenie

g

mw (cc)

46,5735
53,4272
53,4265
46,5726
46,5726
53,4270
53,4270
46,5732
99,9998
100,0003
99,9992
100,00"04
32,3510
32,3504
32,3500
32,3515

1,7
4,6
4,9
3,7
4,4
1,0
1,5
0,5
1,6
3,9
1,1
3,8
2,9
2,6
3,8
1,2

(5)

Presnosť výškových kót v závislosti na zvolenej metóde
merania, na presnosti horizontácie zámernej osi nivelačného prístroja Ni 007 (mji = YC), na strednej poloho-

Uhly
Označenie

(02

+
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SIS,

SIA
SID

S,B
S;C
S;B
SIC

S,A
S;D
AC
BD

m

m,,(nn)

84,3890
46,9973
46,9984
46,9973
46,9996
96,5999
96,6010
96,6015
96,5993
126,3324
126,3315

0,8
0,7
0,7
0,8
0,5
1,1
0,8
0,4
1,1
1,4
1,2
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Obr. 7 Situácia súradnicového pripojenia bodov
vytyčovacej siete

vej chybe vytýčenia štvorcovej siete (m, = SOmm) na
strednej chybe výšok bodov vytyčovacej siete (mli =
0,15 mm) a pri dlžke zámer (d = 15 až 45 m) je podl'a
vzťahu [5] v intervale 0,2 až 0,4 mm.
Grafické spracovanie kontrolného výškového merania formou kátovaného a vrstevnicového plánu v mierke I: 100 s ekvidištanciou vrstevníc 1 cm (obr. 8) slúžilo
na previerku sklonu dráhy a smerovej rovinnosti. V kritických miestach povrchu živičnej vrstvy s vačšou (neprijatel'nou) variabilitou výškových kát a z toho vyplývajúcim neregulárnym priebehom vrstevníc (s vačšou
odchýlkou vo výške ako 3 mm na vzdialenosl' 3 ml, musela sa nerovnomernosl' asfaltobetánového
povrchu dodatočne upravoval' brúsením.
Technolágia výstavby tartanových ůráh je volená tak,
aby priemerná hrúbka tartanovej vrstvy bol a 12 milime-

trov. Z hl'adiska potrebnej pružnosti, stálosti a vhodného trenia minimálna hrúbka je stanovená hodnotou 9
mm. Realizácia súvislého vrstvenia tartanu sa robila
obratným ručným rozhozom syntetického granulátu na
náter dvojzložkového lepidla. Po zaschnutí neprilepené
granulky sa vysali a pokračovalo sa postupným kladenim druhej a tretej vrstvy tak aby sa dosiahla predpísaná hrúbka, ktorú dodávatel' zisťoval vpichmi.
Geodetickú kontrolu stanovení a hrúbky sme vykonali meranim výšok povrchu tartanu na 4 úsekoch (obr. 9),
v tej istej štvorcovej sieti v akej bol meraný povrch druhej živičnej vrstvy. Rozdiel výškových kát povrchu tartanu Hra povrchu asfaltobetánu H48 dáva hrúbku tartanovej vrstvy
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V jednotlivých úsekoch dráhy bolo meranim kontrolovaných celkom 255 bodov štvorcovej siete. Zo zistených výšok týchto bod ov sú v tabul'ke 3 uvedené priemerné výšky povrchu asfaltobetónu a tartanu, hrúbka
tartanu hr a stredná kvadratická odchylka. Výsledný
priemer hrúbky tartanovej vrstvy je 11,0 mm ± I, I mm.
S prihliadnutím na presnosť merania, hrúbka tartanovej
vrstvy kontrolovaných úsekov kolíše v intervale 9,9 až
12,1 mm.
Projektovaný priečny sklon bežeckej dráhy 0,8 % má
zabezpečiť odtok dažďovej vody smerom od vonkajšieho okraja do odvodňovacieho žl'abu. Priemerná hodnota sklonu (P, = 0,76 %) v jednotlivých overovaných úsekoch vypočítaná podl'a vzťahu (6) z výškového rozdielu
bodov vonkajšieho a vnútorného okťaja atletickej dráhy šírky d = 9,76 m je uvedená v tabul'ke 3

H-H

p, %

=

ode

100.

(6)

Medzinárodné
atletické pravidlá stanovujú taktiež
i podmienku rovinnosti bežeckých dráho Na základe
strednej chyby aritmetického priemeru ml priemernej
výšky horizontu tartanovej dráhy (obr. 9, tab. 3) Hu považujeme, že táto splňuje požadované kritéria rovinnosti (Ho = 215,3069 m ± 2,6 mm). Skutočné odchýlky
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výšok kontrolovaných bodov od priemernej výšky horizontu sú v súlade aj s ČSN 73 0421 [5], podl'a ktorej
krajné odchýlky vytýčenia vodorovnej roviny na vzdi alenosť nad 50 metrov sú 25 mm. V našom prípade po
realizácii výstavby atletického štadióna skutočné odchýlky sú desaťkrát menšie ako krajné. V smere Soj na
vzdialenosť 85 metrov l5H = 1,9 mm a v smere V·Z na
vzdialenosť 167 m ('JH = 2,0 mm.
Výsledky vykonaného kontrolného merania potvrdzujú dobrú kvalitu vybudovanej tartanovej dráhy, zároveň sú vhodným a cenným údajom pri usporiadaní
zmluvných vzťahov investora a dodávatel'ov stavebných
prác.
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Obr. 9 Úseky Jtvorcovej siete kontrolného merania
atletickej dráhy

870
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Predložený prispevok opisuje geodetickú činnosť vykonanú počas výstavby štadióna s tartanovým povrchom.
Vol'ba meracích metód a prístrojov pri založení geodetickej siete, pri vytyčovacích prácach a kontrolnom meraní sledovala ciel' dosiahnuť presnosť vyžadovanú projektom, tak aby bola zabezpečená kvalita vybudovaných športovísk a aby tieto vyhovovali kritériám Medzinárodnej amatérskej atletickej federácie.
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ních mapových děl, čj výsledky modernizace základních geodetických polohových sítí nebo rozšíření počítačové kartografie v zemích, z nichž mnohé nedosahovaly před 40 lety tehdejší úrovně čs. geodézie a kartografie. V řadě případů lze analýzou národních zpráv
porovnat i formy hospodaření a současného postavení
národních geodetických a kartografických služeb v jiných evropských státech.

Evropské cesty modernizace
státních mapových děl
(XIII. plenární zasedání CERCO
v Southamptonu, 5.-7. 6.1991)

V Geodetickém a kartografickém obzoru Č. 7/9 I byla
československé odborné veřejnosti poprvé představena
mezinárodni nevládni organizace CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle),
tj. výbor představitelů národnich geodetických a kartografických služeb členských států Rady Evropy. Jeho
XIII. plenárního zasedání v Southamptonu
(Velká Británie) ve dnech 5.-7. 6. 1991 se zúčastnili nejen představitelé geodetických a kartografických služeb všech
dosavadnich 20 členských zemí, ale též zástupci ČSFR,
Maďarska, Polska a Kypru, kterým zde byl přiznán statut pozorovatelů. Zasedánise konalo v objektu Ordnance Survey (Britský zeměměřický ústav) při příležitosti
200. výročí založení této instituce. Dosavadní činnost
C ERCO (od roku 1980) je velmi bohatá a různorodá.
V ročních intervalech mezi plenárními zasedáními se
odvíji zejména ve specializovaných
pracovních skupinách. Jak ukázalo XIII. plenární zasedání v Southamptonu, hlavním a společným předmětem současného
zájmu i potřeb národních geodetických a kartografických služeb v Evropě je hledání efektivních cest k integraci a modernizaci státních geodetických a mapových
děl.
vývoj geodézie a kartografie na začátku 90. let je silně ovlivňován procesy elektronizace a informatizace.
Např. existence a všeobecná dostupnost technických
prostředků a technologie globálního určování prostorové polohy bodů (Global Positioning System = GPS)
umožni během několika let spojit základní geodetické
polohové sítě evropských států a vytvořit jednotný geodetický referenční systém, mj. i pro státní mapová díla
středních a malých měřítek, jejich digitalizaci, mezinárodní propojení, výměnu dat a efektivní aktualizaci pomocí rastrových obrazových záznamů získaných zejména družicovými snímacími systémy s vysokým rozlišením.
Podobnou revoluční změnou v kartografii je všeobecné rozšířeni výpočetni a grafické interakční techniky při
konverzi dosavadních map do digitální formy, jejich
automatizované tvorbě, aktualizaci, generalizaci, a nové
formy zobrazování a šíření kartografických dat. Digitální báze kartografických dat, zobrazující státní mapová
díla velkých, středních i malých měřítek, tvoří základ
geoínformačních systémů (G IS), které se již v blízké budoucnosti stanou nepostradatelným
prostředkem pro
plánování, řízení a hodnocení všech činností souvisejících s přírodními zdroji, krajinou a životním prostředím.
Do těchto perspektivních směrů je zaměřena současná činnost většiny pracovních skupin CERCO i obsah
předložených 16 národních zpráv. Po mnohaleté izolaci
ve skupině států bývalé Rady vzájemné hospodářské
pomoci bude pro čs. odbornou veřejnost zajímavé porovnat např. technickou úroveň tvorby a údržby stát-

Dánsko
Národní zeměměřický a katastrální úřad jako rozpočtová organizace je státním rozpočtem nucena ke zvýšení
příjmů, takže nejen podnikatelská sféra, ale i ostatní
rozpočtové organizace jí budou od r. 1992 platit za výrobky a služby, včetně licencí a poplatků za využití státních mapových děl a leteckých snímků. 15 000 katastrálních map bude převedeno do digitální formy do
roku 1997 (nyní hotovo 10%). Digitální topografická
mapa v měřítku I: 200000 (ve vektorové formě) bude
k dispozici v roce 1993. 3 geodetické referenční body
byly určeny v roce 1991 aparaturami G PS v systému
WGS-84. Po mnohaletém provizáriu získal úřad vlastní
moderní budovu.
Finsko
Od roku 1990 se projevuje silná redukce příspěvku státu na činnost Státního zeměměřického úřadu, což vede
k omezení počtu pracovníků správy i odborných pracovišť. Digitální katastrální mapa bude dokončena v r.
1997. Digitální topografická
mapa I: 10000 resp.
I :20000, vznikající kombinací kartometrické digitalizace vrstevnic, skenováním ostatních tiskových podkladů
a následnou transformací do vektorové formy a stereofotogrammetrickým
vyhodnocením
leteckých snímků,
je hotova asi z 50 %. Termín dokončení závisí na přidělení potřebných fínančních prostředků. Byla zahájena
tvorba nové generace topografické
mapy I: 50 000
v grafické formě s automatizací kresby (rytiny) a vyhotovením tiskových podkladů pomocí systému Scitex.
Pro celé Finsko je k dispozici mapa využití půdy v digitálni rastrové formě (25 x 25 m) s 50 klasifikovanými
třídami. Její otisky se vyhotovuji na barevném elektrostatickém plotteru.
Francie
Národní zeměpisný ústav (lGN) pracuje na vytvoření 3
digitálních bázi kartografických
dat: topografické vyhodnocením leteckých snímků pořízených v měřítku
I : 30 000 (dokončení se předpokládá v r. 2005), kartografické - digitalizací existujících map I: 50000 a kosmických snímků z družice SPOT (předpokládané ukončení v r. 1994), a silniční (I : 50 000) - kartometrickou
digitalizací s plánovaným ukončením v roce 1992. lG N
je hlavním iniciátorem projektu víceúčelové Evropské
informační sítě s územně lokalizovanými daty (MEGRIN).
Island
Geodetická služba Islandu je nově začleněna do ministerstva pro životní prostředí. Zákonem o zeměměřictví
jsou jí uloženy vedle obvyklých geodetických a kartografických čínností ve státním zájmu (vyjma vedení katastru!) též digitální zpracování a rozšiřování map
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I: 100000 z družicových snimků. Při ročním rozpočtu
ca 2 mil. US $ získává z prodeje map a leteckých snímků až 800 tis. US $. Topografické mapy I: 50000 v grafické formě jsou k dispozici na polovíně velmi členitého
území. Měření aparaturami GPS k připojení geodetické
sítě Islandu k Evopě a Severní Americe bylo uskutečněno na počátku 90. let v rámci mezinárodní spolupráce
s USA, Francií a Norskem.
Itálie
Ke zvýšení produktivity mapovacích prací Vojenského
zeměpisného ústavu jsou uzavírány kontrakty na letecké snímkování í mapování s privátními firmami. Ústav
zajišťuje geodetickou dokumentaci státní hranice a mapování ve středních a malých měřítkách pro vojenské
i civilní účely (I: 25 000, I: 50000, I: 250000), zkušebně
i v digitální rastrové formě. Pozoruhodné jsou aplikace
kosmických obrazových dat z družice Landsat 5-TM
(fotomapa
I: 100000),
multitemporální
klasifikace
změn hranic urbanizovaných zón a ortofotomapy měst
I: 10 000 se zobrazenými výsledky termálního leteckého
průzkumu. Měření aparaturami GPS bylo uskutečněno
na 2 geodetických referenčních bodech.
Lucembursko
Úřad pro mapování a katastr uskutečnil se zahraniční
pomocí měření aparaturami GPS na 46 trigonometrických bodech L. a II. řádu a na připojovacích bodech ve
Francii, Belgii a Německu v rámci projektu EUREF.
Data trojrozměrné sítě budou k dispozici v roce 1992.
Spolková
republika
Německo
Pracovní výbor zeměměříckých úřadů spolkových zemí
(AdV) je pracovní skupinou Stálé konference ministrů
vnitra a senátorů 16 spolkových zemí a 4 samostatných
měst. Hlavními perspektivními cíli jeho koordinační
činnosti je realizace projektů "Automatizovaná pozemková kniha" (ALB), "Automatízovaná
katastrální mapa" (ALK) a "Státní topograficko-kartografícký
informační systém" (ATKIS). Vždy 2 spolkové země původní SRN intenzívně pomáhají každé z pěti nových spolkových zemí zejména v budování katastrálního operátu,
který v býv. NDR nebyl veden v resortu geodézie a kartografíe. V současné době jsou již k dispozici digitální
báze kartografických dat v rastrové formě, a to vojenské
mapy I :250000, I: 500000 a v rozsahu ca 25 tYl, též přehledná topografická
mapa I: 200000. Významná je
kampaň GPS v roce 1991, při níž bylo použíto současně
78 dvoufrekvenčních aparatur a určena poloha 110 bodů (téměř každého druhého trigonometrického bodu na
území celého Německa).
Nízozemí
Od r. 1991 je Topografická služba státním podnikem
(dosud byla vojenskou institucí), který musí svými přijmy plně krýt výdaje na veškerou nevojenskou činnost.
Současně se realízuje výrazná změna orientace v kartografii na digitální metody a výstupy. Základem je digitální báze kartografíckých dat ve .vektorové formě v měřítku I: 250000, která je již v roce 1991 aktualizována.
Silniční databáze I: 50000, vzniklá vektorovou digitalizací map I: 25000, je v pokročilém stádiu realizace. Připravena je též technologie tvorby víceúčelové databáze

I: 10000 na základě vyhodnocení
leteckých snímků
a digitalizace map velkých měřítek. Technické vybavení
pro tyto projekty zajišťuje převážně firma Intergraph.
Norsko
Státní kartografický úřad buduje od r. 1991 soustavu II
referenčních bodů pro umožnění lokálních měření aparaturami GPS po celém Norsku a na Špicberkách, a to
ve spolupráci s americkými ínstitucemi. Norský parlament rozhodl, že všechna hlavní mapová díla mají být
do konce roku 1995 převedena do digitální formy. Mapa I: 50000 v dígítální rastrové formě jíž existuje na celém území. Jde dále o hospodářské mapy v měřítku
I: 5 000 resp. I: 10000 a o více tematíckých verzí mapy
I :250000. Poměr státních zakázek k ostatní činnosti je
3,4: I. Úřadu je nyní dána větší volnost v systemízaci
(počtu zaměstnanců a struktuře funkcí), avšak rozpočet
úřadu byl zmenšen o 25 %. Zdroj žádoucích příjmů je
spatřován v budování a nabídce geoinformačních systémů a tematických kartografických děl pro ekologické
potřeby. Systematicky jsou prováděny práce k přechodu na světový geodetický referenční systém WGS-84
(včetně hydrografického mapování).
Rakousko
Spolkový úřad pro metrologii a zeměměřictvi se podílí
na přípravě zákona o geodézii a usiluje o právní závaznost informačního systému o půdě a digitální katastrální mapy. Součástmi zmíněného informačního systému
jsou budované banky dat o pozemcích, souřadnic hraničních bodů parcel a podrobného bodového pole (6.
řádu). 1736 listů základní mapy I: 5000 a 3738 listů katastrální mapy I: I 000 bylo již převedeno do digitální
vektorové formy. Technologie GPS je využívána v I.
etapě budováni rakouské geodynamické sítě a ke zhušťování polohového bodového pole pro účely katastrálního mapování. Úřad zajišťuje veškerá měření, údržbu
hraničních znaků a dokumentaci rakouské státní hranice.
Řecko
Vojenská zeměpisná služba je pověřena péčí o geodetické základy a státní mapová díla středních a malých měřítek pro vojenské i civilní účely. V r. 1991 probíhá revize a 6. vydání topografické mapy I: 50000. Vytváří se
digitální model reliéfu digitalizací výškových kót a vrstevnic z map I : 5 000. K dispozici veřejnosti je digitální
báze kartografických dat národního atlasu v měřítku
I: I 000000, strukturovaná topologicky do několika vrstev. V kooperaci s Národním výborem pro geodézii
a geofyziku a Technickou universitou v Athénách jsou
určovány geocentrické souřadnice vybraných bodů základní trigonometrické sítě pomocí aparatur GPS.
Španělsko
Národní zeměpisný ústav organizoval rozsáhlé G PSkampaně v letech 1990-1991 k určení 152 bodů v rámci projektu EUREF 1989, dvou národních referenčních
bodů a spojení Španělska s Kanárskými ostrovy (20 bodů). Národní atlas s 956 mapami bude vydán v r. 1992.
Úsek digitální kartografie je vybaven technikou firmy
Intergraph. Je k dispozici digitální model reliéfu s pravidelnou čtvercovou sítí 200 m, odvozený z výškopisu
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mapy I: 200000. Vodstvo, komunikace a pobřežní čáry
se digitalizují z mapy I: 100000 jako vstupní data pro
vytvoření digitálni kartografické báze dat v měřítku
I: 200000. Pozoruhodnou aplikací D PZ je program vyhotovení ortofotomap I: 50000 a I: 100000 z obrazových záznamů z družice SPOT (během 6 let) a vyhotovení klasifikovaných ortofotomap z multispektrálních
dat z družice Landsat 5-TM (ze 175 listů je již 155 zpracováno a 51 vydáno tiskem).
Švédsko
V roce 1991 byly přičleněny ke Státnímu zeměměřickému úřadu pozemkové úřady z okresů, takže počet zaměstnanců vzrostl z 3 000 na 3 500. Informace o katastru a s ním spojené měřické práce mají být prováděny
pro příslušné okresní úřady bezplatně. Došlo k drastické redukci státního rozpočtu a poklesu zájmu veřejnosti
o kartografické výrobky. Zájem privátního sektoru směřuje k tematickým bázím kartografických dat: k jejich
tvorbě se ústav hodlá spojovat do zújmových sdružení.
Byla publikována mapová část národního atlasu též
v digitální verzi pro osobní počítače. Státní mapa
I: 250000 byla vydána na dískové paměti CD-ROM
v 19 vrstvách, s registrem 60000 zeměpisných jmen
a základním uživatelským softwarem na disketě, a ~ú za
50 tis. SKR pro celé území Švédska. Ve stádiu výzkumu
je technologie
digítálního
mapování
v měřítkách
I : 10000, I: 20000 a I: 50000 a využití aparatury G PS
během leteckého sním kování k určení okamžité prostorové polohy měřické komory.
Švýcarsko
Kromě péče o základní geodetické sítě a státní mapová
díla středních a malých měřítek rozvíjí Spolkový topografický úřad zajímavé aplikace technologie GPS v úlohách inženýrské geodézie: monitorování svážného a poklesového území, deformace přehradních hrází, lokálni
polohové sítě pro stavbu tunelů aj. Na astronomícké
observatoři v Zimmerwaldu byla zřízena stálá referenční stanice GPS. Byly provedeny úspěšné zkoušky s využitím systému SCITEX při obnově topografických map
1:25000.
Tu recko
Při hlavním velitelství vojenské mapovací služby byl
v roce 1991 zřízen útvar digitální kartografické produkce, který rutinně zajišťuje digitalizaci vrstevnic z mapy
I: 25000 k odvození digitálního modelu reliéfu jako
součásti GIS a pro různé vojenské aplikace. Přístrojové
vybavení bylo doplněno analytickým vyhodnocovacím
přístrojem Zeiss P-2, systémem zpracování obrazových
dat od firmy Intergraph a realizováno spojení do pOčitačové sítě. Od roku 1988 bylo v rámci mezinárodně
koordinovaného
projektu zaměřeno aparaturami G PS
více než 200 bodů; turecká základní polohová geodetická síť připojena do systému EUREF a vybudována stálá referenční stanice u Ankary. Geodynamický program
je zaměřen rovněž na predikci zemětřesení.
Velká Británie
Britský zeměměřický úřad (Ordnance Survey) oslavil
v r. 1991 200 let svého trvání. Původně vojenská instituce je od r. 1977 civilní příspěvkovou organizací v resor-
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tu životního prostředí, Ze státního rozpočtu bylo v r.
1990 hrazeno jen 24°IÍ, výdajů. Význačným zdrojem příjmů je vydávání tematických map pro veřejnost na bázi
státních mapových děl středních měřítek a poplatky za
využívání státních kartografických děl velkých a středních měřítek v grafické i digitální formě (dává se přednost celoroční licenci před účtováním jednotlivých případů). V r. 1991 bude ukončena digitalizace základních
map velkého měřítka I: I 250 ve všech velkých městech
(57000 listů). Vektorová digitalizace map I: 2500 v extravilánu bude ukončena v polovině devadesátých let
(220000 listů). Tematická mapová díla malých měřítek
(např. silniční atlas I: 625 000) jsou již vedena a udržována v digitální rastrové formě pomocí interakčních
grafických stanic. V letech 1990-1991 bylo aparaturami GPS určeno 400 pevných bodů v odlehlosti 15-25
km, snadno přístupných u komunikací a využitelných
pro mapování, katastr i inženýrské účely lépe než původní body trigonometrické sítě.
Pozn. Národní zprávy nepředložily tyto L'lenské zeme
CERCO: Belgie. Irsko, Portugalsko a Severní Irsko. Obsažně/(í informaci o postavení a úrovni národních geodetich'cll a kartografick.vch služeb podali pozorovatelé XIII.
plenárního zasedání CERCO Polsko. Maďarsko a ČSFR.
Polsko
V roce 1989 byl vydán nový zákon o geodézii a kartografií. Představitelem oboru ve státní správě je nyní
hlavní geodet Polska, podřízený ministru pro plánování
a výstavbu. Značná část geodetických a kartografických
prací přechází do podnikatelské sféry (podniky i jednotlivci), nebo ji též vykonávají pracovníci v jiných
oborech nár. hospodářstvi (zemědělství, doprava, hornictví). Etapa digitalizace státních mapových děl a modernizace základních geodetických sítí s použitím GPS
je opožděna pro embargo na dovoz potřebného technického vybavení až do konce 80. let.
Maďarsko
Řídící orgán geodézie a kartografie je na úrovni odboru
v ministerstvu zemědělství. Digitální katastrální mapa
je k dispozici pouze v 6 velkých městech; digitalizace
map střednich měřítek dosud nepřekročila rámec experimentů. Aktuální úkoly oboru při reprivatizaci půdy
v Maďarsku jsou obdobné současné situaci v ČSFR.
Od r. 1990 jsou k dispozici aparatury G PS. Byl vybudován národní referenční bod na astronomicko-geodetické observatoři Penc a technologií GPS je zhušťována
trigonometrická síť 4. řádu. V rámci projektu EUREF
byla v r. 1991 zaměřena základní síť O. řádu a maďarské
geodetické základy připojeny k evropské síti dosavadních členských zemí CERCO.
Česká a Slovenská
Federativní
Republika
Podle doporučení
XIII. plenárního
zasedání bude
ČSFR ve výboru CERCO zastoupena jedním delegátem (střídavě představitelem ČÚGK nebo SÚGK s každoroční změnou), jako je tomu v případě SRN (cyklicky se v zastoupení střídají představitelé zeměměřických
úřadů 16 spolkových zemí).
Kvalita (konfigurace, hustota a přesnost) základních
geodetických sítí S:SFR je plně srovnatelná s nejvyspě-
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lejšími evropskými státy. Spojení základních geodetických sítí ČSFR se sousedními evropskými státy bylo již
provedeno
(Maďarsko,
SSSR, Polsko, územi býv.
NDR) nebo se připravuje a realizuje (s Rakouskem
a Bavorskem). Integrace státních mapových děl středních a malých měřítek však představuje složitější problém vzhledem k národnímu systému soustavy našich
základních map ČSFR a k existenci vojenských topografických map v jiném referenčním systému, zobrazení
a značkovém klíči. Základní mapy velkého měřítka v digitální formě jsou k dispozici asi na 20 % státního území, digitalizace státních mapových děl středních a malých měřítek je však dosud ve stádiu experimentů z podobných důvodů jako v Polsku a Maďarsku.
Pro nejbližší období je pro ČSFR pejdůležitější a ktivni účast v projektu
EUREF,
řízeném pracovní
skupinou WG 8 (lfAG - prof. Seeger), jehož cílem je
vytvoření jednotného geodetického referenčního systému pro Evropu a podmínek pro začlenění národních
základních polohových geodetických sítí a jejich spojení pomocí společných kampaní měření aparaturami
GPS (již v roce 1991 na území ČSFR, Maďarska, Rakouska a Německa).
K vytvoření podmínek pro budoucí evropskou integraci digitálních bází kartografických
dat na úrovni
map středních měřítek (I: 25000-1: 200000) je vhodné
v rámci aktivit CERCO navázat bilaterální
spolupráci s Německem,
protože po sjednocení a včlenění pěti východních spolkových zemí býv. NDR stojí
Německo před podobným problémem: na tomto území
jsou k dispozici mapová díla středních měřítek v národním systému a v systému S-42/83, které je zapotřebí íntegrovat s mapovým dílem SRN a dalších států Evropských společenstvi a převést do digitální formy.
Je rovněž velmi účelné v ČSFR vytvořit skupinu z odborníků obou úřadů, která se bude soustavně zabývat
problémy
autorského
práva
ke kartografickým dílům, zejména
v digitální
formě, podmínkami jeho šíření uvnitř státu i do zahraničí a která naváže písemný styk s obdobnou pracovní skupinou WG I
(řídí Ordnance Survey v Southamptonu).
Další perspektivní možnosti zapojení ČSFR do činnosti CERCO jsou podminěny zejména ujasněnim koncepce a zahájením tvorby jednotných národních digitálních bázi kartografických dat ve středních měřítkách,
které by přicházely v úvahu pro evropskou nadnárodní
výměnu a integraci.
Z jednání XIII. plenárního zasedání CERCO v Southamptonu vyplynuly tyto nejdůležitější úkoly organizace pro období I až 3 roků:
I) poskytovat aktuální mapové podklady všech druhů
měřítek v dosavadní grafické formě pro správní, plánovací a rozhodovací činnost ve vlastních zemích,
2) vytvářet digitální báze kartografických dat vybraných
státních mapových děl a tematických děl celostátního významu,
3) vytvářet podmínky pro evropskou integraci digitálních bází kartografických dat:
- volbou a zavedením jednotneho geodetického referenčního systému pro Evropu,
- volbou a užitím jednotného kartografického
zobrazení pro digitální báze kartografických
dat,

které budou předmětem nadnárodní výměny a integrace,
- užitím kompatibilního formátu dat k umožnění jejich výměny a soustředění v servisním centru
CERCO při IfAG ve Frankfurtu nad Mohanem,
4) intenzívně pracovat na rozvoji koncepce evropské víceúčelové sítě s územně orientovanými daty (MEGRIN), který koordinuje IGN France v Paříži,
5) dosáhnout sjednocení názorů na ochranu autorských
práv kartografických děl zejména v digitální formě
a prosazovat je do národních legislativních dokumentů.
Ing. Jiří Šima, CSc ..
Zeměměřick,Í' ústav. Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST
Odborný seminář "Teoretické
a praktické aspekty určování
lokálního kvazigenoidu"
Ve dnech 5.--6. června 1991 se ve VTOPÚ Dobruška uskutečnil
pod patronací pobočky Svazu geodetů a kartografů VTOPÚ odborný seminář na téma ..Teoretické a praktické aspekty určováni
lokálního kvazigeoidu".
Cílem semináře bylo vyměnit si názory na možnosti a metody
zpřesněni definice hodnot převýšení geoidu, respektive kvazigeoidu nad referenčnim elipsoidem. Tato problematika má přímou
praktickou vazbu na plánované úkoly zpřesněni geodetických základů s využítím moderní měřícké techniky GPS.
Seminář se vzhledem ke vzrůstající aktuálnosti této problematiky setkal s velkým zájmem přednich čs. odborniků z oblasti geodetických základů a vyvolal rozsáhlou a prospěšnou diskusi i o řadě dalších úzce souvisejících problémů.
Semináře se zúčastnílo celkem 34 přihlášených účastniků a byly
předneseny následující referáty:
Doc. Ing. Věnek Pavlica,
CSc: Geoid nebo kvazígeoiď!
Ing. Marcel
Mojzeš,
CSc.: Lokálný kvazigeoid ajeho presnosť
Doc. Ing. Antonín
Zeman,
CSc.: Převod čs. výškových základů z normálních výšek na geopotenciální kátv
Ing. Jaro s Ia v Š i m e k: Podrobné modely plochy kvazigeoidu
- jejich vytvářeni a přesnost
Ing. Vílíam
Vatrt,
Ing. Petr Lžíčař:
Datová základna TS
ČSA pro tvorbu kvazigeoidu
Ing. A Ie š Čep e k: Datová základna lokálního modelu kvazígeoidu
Ing. Zdeněk
Šímon,
DrSc., Doc. Ing. Antonín
Zeman,
CSc. : Geoid a zemské slapy
Ing. Jan Kostelecký,
CSc.: Modely tíhového pole Země ~
současný stav a trendy
I ng. VI as tí m í I Jonáš: Clenshawova sumace a její využití v geodézíí
RNDr.
Ing. Petr Holota,
DrSc.: Řešení Moloděnskéhoúlohy metodou postupných aproximací
Ing. Vá c Ia v S k o u p Ý : Gradient tížnicových odchylek, jeho určování a použití
Ing. Vlastimíl
Jonáš:
Rychlá Fourierova transformace a jeji
aplíkace pří určo~ání kvazigeoidu
Ing. Jaro s Ia v S í m e k: Některé otázky prostorových podobnostních transformací geodetických referenčních systémů
V rámci programu proběhla i ukázka prací, týkajících se této
problematiky a prováděných ve VTOPÚ Dobruška.
Na závěr semináře přijali účastníci následující doporučení:
Organízační výbor i účastnící semináře se shodli na tom, že seminář měl velmi vysokou odbornou úroveň, že přinesl řadu nových podnětů pro rozvoj teorie i praxe na úseku čs. geodézie.
Předání informací a zkušeností jednotlivých pracovišť a vědeckých pracovníků z diskutované problematiky lokálního kvazigeoidu a souvísejících problémových okruhů je v současné době ~a-
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nejvýš aktuální
a potřebné.
Čs. geodézíe
vstupuje
do období zásadních změn ve vybavení
novou měříckou
techníkou
typu GPS
i novou výpočetní
technikou.
Změny v technickém
vybavení naléhavě vyžaduji včasnou a promyšlenou
připravu
nových technologii a zpřesněni
existujících
datových
fondů. Zvláště naléhavá
je
potřeba definíce
a modelování
průběhu
kvazigeoidu,
splňujicího
z hledíska
přesnosti
soudobé
potřeby čs. geodetícké
praxe.
Komplexnost
problematiky,
návaznost
na potřebu aktívního
zapojení do mezinárodní
spolupráce
v nových podminkách
i potřeba' výstavby a údržby jednotných
geodetických
základů
vyža~ují
koordinovaný
přístup všech zainteresovaných
rezortů a organIzací.
Vědomí si všech těchto skutečnosti,
účastnici semináře
doporučuji ve smyslu schváleného
Projektu modernizace
a rozvoje čs. geodetických
základů
v dalším
období
zaměřít
úsilí na výzkum
a praktícké
řešení především
těchto otázek:
I. Vytvořeni kvalitní databáze
tíhových dat a digitálního
modelu
terénu pro dostatečně
velké územi s odhadem
charakteristik
přesnosti.
2. Zhuštění
tížnicových
odchylek
v horských
oblastech.
3. Výzkum optimálního
rozloženi pozorování
G PS na bodech nivelační sítě.
4. Analýza měřického
astronomického
a gravimetrického
operátu s ohledem
na možnosti a dosažitelnou
přesnost určeni geoidu a kvazigeoídu.
5. Vytvoření
modelu optimální
kombínace
různých dat.
6. Experimentální
výzkum hromadění
chyb v kombinovaných
řešeních, výzkum optimální
velikosti integrační
oblasti.
7. Stanoveni
vhodné
hustoty
pole diskrétních
bodů vzhledem
k požadavku
centímetrové
přesnosti
interpolace.
8. Teoretické
zlepšení sférických
vlivů.
9. Výpočet korekcí L1 g pro Moloděnského
aproximace,
případně
jiné adekvátní
řešeni.
10. Použití podrobnějšího
modelu geopotencíálu
a testování
možnosti jeho vyuŽítí.
II. Výzkum a praktícké
využití výpočetních
metod směřujících
ke
zrychlení
výpočtů modelu kvazigeoídu
se zachováním
potřebné přesnosti.
12. Uváženi časových změn, geodynamických
efektů.
13. Sledování řešení problematiky
ve světě, zejména v rámci mezinárodní
asociace geodetů (IAG).
Odborníci
vyjadřují zájem na včasném dopracování
základních
teoretíckých
přistupů
návazných
technologických
postupů
k vytvoření zpřesněné
definice
prvního
"centimetrového"
kvazigeoidu. vhodného
pro efektivní
a přesné praktické
využití moderní
geodetické
měřické techniky GPS na území ČSFR.

Ing. Vladimir Šilhan. CSc..
odhornl' garant.
VTOPÚ

KUBÁČKOVÁ,
jov. Bratislava,

Do!Jru.{lw

L.: Metódy spracovania
experimentálnych
Veda 1990.324 s., cena 42,- Kčs.

úda-

V roku 1979 vydala Veda v Bratislave
knížnú publikáciu
Štatistické metódy v meraní (autori
Kubáček,
L. - Pázman,
A.).
O tri roky neskoršie
vyšla v tom istom vydavateľstve
kniha
Pravdepodobnost'
a štatistika
v geodézii a geofyzike (Kubáčková, L. - Kubáček,
L. - Kukuča, J.). V roku 1987 ju čiastočne
prepracovanú
vydalo vydavateľstvo
ELSEVJER,
Amsterdam,
Oxford, New York, Tokyo v anglickom
jazyku. L. Kubáček je
autorom
knihy Základy
teórie odhadu,
Bratislava,
Veda 1983
a jej anglickej verzie vo vydavateľstve
ELSEVJER
v roku 1988.
Koncom roku 1990 vydaná kniha L. Kubáčkovej
je teda v poradí už štvrtou (resp. šiestou) za posledných
II rokov, ktorá sa
objavuje
na našom í medzínároqnom
knižnom
trhu s tematikou podobnou,
navzájom
sa doplňajúcou
a s,časti aj prekrývajúcou. Možno povedať, že tieto publikácie
tvoria komplex
náročne sPEacovaných
základ ov, teórií a návodov na spracovanie
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experimentálnych
údajqv
vo vedeckej
a odbornej
čínnosti
v geodózii, v geofyzike, ale aj v iných vedných oboroch. Knihu
L. Kubáčkovej,
ktorej obsah sa pokúsim
záujemcom
priblížiť
a zamyslieť
sa nad jeho spracovaním,
možno v tejto sérii pokladať za súhrn vhodne vybraných,
ucelených,
na seba nad viizujúcich kapitol, obsahujúcich
metódy spracovania
výsledkov
meraní.
Jde tu vlastne o završenie
a pre súčasné požiadavkv
vel'mi premyslené
prezentovanie
najprogresívnejších
metód
a postupov
v tejto oblastí.
Spracovaná
problematika
je rozdelená
do troch kapitol. Prvá, nazvaná Základné
pojmy z teórie pravdepodobnosti
a matematickej štatistiky,
má základný,
učebnícový
charakter.
Definuje náhodnú
udalosť, pravdepodobnosť
a podmienenú
pravdepodobnosť,
náhodnú
premennú
(jednoa viacrozmernú),
marginálne
a podmienené
rozdelenie
pravdepodobnosti,
parametre rozdelenia
náhodnej
premennej,
regresiu,
koreláciu,
charakteristícké
funkcie, níektoré základné
rozdelenia
pravdepodobnosti
(Gaussovo,
centrál ne i necentrálne
X' - rozdelenie, Studentovo
a necentrálne
Studentovo
rozdelenie,
Fisherovo-Snedecorovo
a Fisherovo-Snedecorovo
necentrálne
rozdelenie), náhodný
výber, empirické
distribučné
funkcie, empirické momenty,
rozdelenie
pravdepodobnosti
niektorých
vybraných funkcií a i.
V 2. kapitole pod názvom Teória odhadov je úvodom charakterizovaný
ciel' spracúvania
nameraných
údajov a ďalším jej
obsahom
sú: základné
lineárne
modely lJ1erania, líneárne odhady, metóda najmenších
štvorcov (MNS), líneárne a združene efektívne
odhady
neznámych
parametrov
v základných
lineárnych
modeloch
meranía,
zmiešaný
lineárny model, optímálna eliminácia
systematíckých
vplyvov. (Správnejšíe
by bo10 chýb -- poznámka
recenzenta),
odhad jednotkovej
disperzie, odhad parametrov
kovariančnej
matice observačného
vektora daného tvaru, normálne
rozdelený observačný
vektor, univerzálny
model, kontroly
správnosti
výpočtu
odhadov
parametrov I. a 2. rádu.
3. kapitola
Analýza súboru nameraných
údajov - testovanie
hypotéz je spracovaná
na základoch
matematickej
štatistiky.
Obsahuje
úvodné pojmy (štatistícká
hypotéza,
štatistický
test
a jeho silofunkcia,
poučky o jednoduchej
nulovej a alternativnej hypotéze a i.), rózne testy, niijma testy dobrej zhody (Pearsonov, Kolmogorovov,
Rényiho),
normality
(asymetría,
exces
a ďalšie, menej známe testy), testy homogenity,
a to na overenie rovnakého
rozdelenia
pravdepodobnosti
(Smirnovov,
Wangov,
Wílcoxonov,
Kruskalov- Wallisov),
na overenie rovnosti disperzií
(Fisherov,
Bartlettov,
Cochranov),
na overenie
rovnosti
stredných
hod nót (Studentov,
Fisherov-Behrensov
prohlém)
a test na posúdenie
významnosti
nápadne
vybočujúcich údajov.
Tento heslovite
vymenovaný
obsah knihy je uvedený predhovorom,
za ktorým nasleduje
vyčerpávajúci
zoznam symbolov a výstižný piiťstránkový
úvod. K textu patria štyri strany
doteraz málo rozšírených
a menej dostupných
štatistic~ých
tabuliek, 36 položiek citácií literatúry
a záver, ktorý doplňa, vysvetl'uje a objasňuje
predchádzajúce
častí knihy. Na dvoch
prohlémoch
je tu demonštrovaná
potreba
a nezastupiteľnosť
matematíckoštatistických
postupov
uvedených
v publikácii.
Texty sú doplnené
ruským a anglickým
resumé.
Všimnime
si teraz formu spracovania
tejto - povedzme
si
už vopred - náročnej
monografie.
Nech mi autorka, redakci a
GaKO i čitatelia
časopisu
dovolia
uvíesť citáciu zo str. 123,
ktorá charakterizuje,
resp. definuje
MNŠ: "Hľadáme
taký element k -rozmernej
variety f E .11 '. ktorý pre každú realizáciu y
náhodnej
premennej
Tf minimalizuje
kvadratickú
formu

Tento element, prislušný
vždy ku konkrétnej
realizácii
y E .11"
náhodnej
premennej
Tf, označime
Li0(y).
Množine
realízácií
náhodného
vektora Tf zodpovedá
množina realizácíí náhodnei
premennej
Li0(Tf). Náhodnú
premennú
Li@(Tf)nazýváme
MNŠ
odhadom
k-rozmerného
vektorového
parametra
Li@ ..... MNŠ
... má veľmi jednoduchú
geometrickú
interpretáciu.
Uloha
nájsť pre každé konkrétne
y E .11" taký bod množiny
{JALie:
Lie E
pre ktorý kvadratická
forma Q(Lie, y) nadobudne
minimálnu
hodnotu,
je obdobou
jednoduchej
úlohy analytickej geometrie,
a to pre ľubovol'ný
bod B roviny .112 nájsť ten
bod priamky y = a + bx, ktorý je najbližši bodu B.... Kvadratická forma Q(Li@, y) je vlastne štvorec vzdialenosti
medzi bodom YE .11" a množinou
{JALi@:LieE
.,-} E .11" v n-rozmernom vektorovom
priestore,
v ktorom ...••.

1991/249

.n,

Geodetický

250

a kartografický
obzor
ročník 37179, 1991, číslo 11

Citácia jasne dokumentuje, že autorka Metód spracovania
experimentálnych údajov bežne používa a čitatel'ovi prezentuje, ponúka najprogresívnejšie, v našom odbore netradičné, vysoko teoreticky náročné matematické metódy a formy spracovania aktuálnej problematiky. Len niektoré č!!§Jjknihy sú podané v -matematicky prístupnejšej forme. Náročnosl' súvisí
s matematickým vyjadrovaním v najvšeobecnejšej rovine, aká
je obvyklá u profesionálnych matematikovo
V Predhovore sa dozvieme, že "predkladaná monografia si
kladie za ciel' na úrovni výučby matematiky v prvých dvoch
ročníkoch inžinierskeho, resp. prírodovedného štúdia oboznámil' užívatel'a pravdepodobnostných
a matematickoštatistických metód so súčasnými postupmi používanými pri analyzovaní súborov experimentálnych
dát a ... Má sa tak stal' úvodom do štúdia náročnejších textov z odboru optimálneho spracúvania meraných údajov a vytvoril' medzistupeň medzi užívatel'om a odbornou matematickou literatúrou, čím sa rozširia
aplikačné možnosti najnovšie získaných výsledkov z matem atickej štatistiky".
Z konfrontácie týchto dvoch citácii vyplýva, že mnohý z čitatel'ov, ktorý po tejto knihe siahne vzhl'adom na jej atraktívny
názov a obsah, ju prijme rozpačite. Svojský postoj k nej zaujme matematik na rozdiel od technicky vzdelaného odborníka
matematicky dobre erudovaného a na ešte vačší rozdiel od inžiniera na priemernej, u nás bežnej úrovni matematických vedomostí. Na úrovni takej matematiky, ktorú už dnes níektorí
označujú prívlastkom banálna. No už cel kom možno pochyboval' o možnostiach aplikácie takto podaných metód zo strany
odborníkov z ekonómie, biológie, chémie, medicíny, pol'nohospodárstva, archeológie a odborov spoločenskovedného
charakteru. Uvedené vedné obory sú totiž cel kom oprávnene uvedené v texte na záložke tejto monografie v súvíslosti s meranim
ako "prostriedkom
na riešenie celého komplexu praktických
problém ov v najrozmanitejších oblastiach I'udskej činnosti".
Dá sa teda predpokladai', že určitá časl' záujemcov o metódy
spracqvania experimentálnych údajov si knihu prečíta s nadšením. Další sa pustia do jej štúdia s vačším či menšim úspechom. Iní sa o to ani nepokúsia, lebo nebudú vedieť, "odkial'
a ako začal'''. Nájdu sa aj takí, čo ju budú obdivoval' ako
vrcholné dielo v tejto oblasti (akým nepochybne je!), ako klenot ím nedostupný, do útrob ktorého sa nahliadnul' nedá, ktorý v nich vzbudi komplexy menejcennosti a ktorý si založia do
svojej knižnice ako ozdobu reprezentujúcu vedný ndbor, v ktorom pracujú.
Takúto reakciu pokládam za možnú z cel kom jednoduchého
dóvodu: Póvodca diela, v tomto prípade autorka-matematička,
geodetka i geofyzička, ponúka maximum dokonalého, svetovo
orientovaného "výrobku" širokému spektru "spotrebítel'ov"
s roznorodými vedomosl'ami a schoonosl'ami pochopíl' obsah
takto spracovaného diela. Nejde však len o pochopenie, ale aj
o využitie. Záujemcom z radov matematíkov, pracujúcim vo
vyššie citovaných vedných oboroch, bude monografia nepochybne vynikajúcim pomocníkom. Ťažšie budú s ňou narábal'
absolventi štúdia technických smerov. Nemožno totiž plne súhlasil' s tým, že použitý spósob jej spracovania je na úrovni výučby matematiky v prvých dvoch ročníkoch inžinierskeho štúdia. Ak sa nemýlim, potom je toto konštatovanie neprijemné,
na škodu veci samotnej, na ujmu ďalšieho zvyšovanía úrovne
technického štúdia v porovnaní so svetovými technickými univerzitami.
Slúži ku cti L. Kubáčkovej, že dielo predkladané odbornej
verejnosti nemá charekter výsledkov kabinetnej vedeckej čínnosti. Ako sama uvádza v Predhovore, jeho obsah bol predmetom viacročného seminára Jednoty slovenských matematikov
a fyzikov v Bratislave, na ktorom sa zúčastňovali matematici
i technici-geodeti. Treba dodal', že tieto semináre cel kom nezištne a obetavo viedla. autorka a jej manžel, člen korešp. ČSA V
a SAV L. Kubáček. Uspešne. Všetci zo zúčastnených tieto metódy aplikujú vo vedeckom výskume a v publikačnej činnosti.
Zostáva len želal' si, aby zvyšujúcu sa latku náročnosti v tejto
oblasti zvládlo čím viacej špecialistov, predovšetkým v geodézii. A prirodzene, poďakoval' manželom Kubáčkovcom za ich
mimoriadne zásluhy na rozvoji týchto metód v našom odbore.

Ing. lán Kukuča. DrSc ..
Bratislava

Official Publication No 24 ot the European Organisation for
Experimental Photogrammetric Research. (Oficiální publikace
Č. 24 Evropské organizace
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Nové výsledky činnosti Evropské organizace pro experimentální
fotogrammetrický výzkum (O.E.P.E.E.)
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Evropská organizace pro experimentálni fotogrammetrický výzkum (O.E.P.E.E.) je mezinárodním sdružením výzkumných
fotogrammetrických
pracovišl' státnich mapovacích
služeb
a vysokých technických škol. Byla založena v roce 1954
a v současné době jsou jejimi členskými zeměmí: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Nizozemí, Norsko, Rakousko,
SRN, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Vybrané
zájmové oblasti fotogrammetrie jsou charakterizovány
názvy
vědeckých pracovních komisí O.E.P.E.E.: aerotriangulace. digitální model reliéfu, fotogrammetrické mapováni (vztahy ke
kartografii), topografická interpretace leteckých snímků a základni teoretické problémy fotogrammetrie.
Hlavním směrem činnosti O.E.P.E.E. je organizování experimentálního výzkumu na vybraných zkušebních lokalitách
s účastí většího počtu výzkumných pracovíšl' a statistickým
zhodnocením výsledků. Získané závěry a doporučení jsou reprezentativní a využitelné v ostatnich evropských zemích, tedy
i v ČSFR.
Z mnoha dosud realizovaných projektů lze označít za nejvýznamnější:
~ výzkum metod a přesnosti aerotriangulace.
~ technologie fotogrammetrického
mapování ve velkých měřítkách (včetně vlivu signalizace bodů na přesnost fotogrammetrického vyhodnocení),
~ fotogrammetrické mapování městské zástavby,
- vliv reprodukce na interpretabílitu ortofotomap,
~ tvorbu a údržbu map středních měřítek s využitím kosmických fotogrammetrických
snímků a obrazových záznamů
z družic.
Součástí posledního z jmenovaných projektů byl též výzkum
interpretability obrazových dat z družice SPOT pro účely topografického mapování. Protože jde o problém aktuální v současných potřebách kartografie středních měřítek v ČSFR. bude ú(el'lé seznámit širši odbornou veřejnost s výsledky experimentu "Lohja" (Finsko).
Vypuštěni francouzské družice SPOT pro výzkum přírodních zdrojů nové generace v roce 1986 vyvolalo oprávněný zájem a naděje fotogrammetrů a kartografů na celém světě. V porovnání s předchozími družicemi Landsat 1-3 (MSS) a Landsat 4 a 5 (TM) poskytuje SPOT jednak vyšší geometrickou
rozlišovací schopnost (čtvercový obrazový prvek o straně 20 m
resp. 10m v území, jednak možnost stereoskopického pozorování a měření snímkových dvojic. Četné zkoušky prokázaly, že
přesnost fotogrammetrického
vyhodnocení polohy i výšky bodů z obrazových záznamů SPOT je dostačující pro topografícké mapováni v měřítku I : 50000 a menším; větším problémem
se však ukázala interpretace požadovaného obsahu topografické mapy, zejména některých čarových a bodových prvků. Bylo
třeba též objektivně zhodnotit možnosti automatizované (počítačové) interpretace družicových obrazových dat v porovnání
s dosud převažující vizuální interpretací snímků.
Tyto problémy tvořily náplň zminěného
experimentu
O.E.P.E.E., řízeného v letech 1987 ~ 1989 Finským zeměměřickým úřadem, protože zkušební lokalita Lohja (15 x 20 km) byla
vybrána v topograficky rozmanité krajině jižního Finska. 5 zúčastněných instítutů z Finska, SRN, Francie, Švédska a Norska obdrželo multispektrální (RS = 20 m) a panchromatické
(RS = 10 m) obrazové záznamy v analogové (fotografické) i digítální formě. aby provedly vizuální a počítačovou interpretaci
vybraných prvků topografícké mapy středního měřítka, a to na
úrovni podrobnosti mapy I : 50000. Posuzována byla interpretabilita těchto tříd: vodní plochy, vodní toky šírší než 5 m a užší než 5 m, zemědělsky obdělávaná půda, louky a pastviny,
jehličnaté, listnaté a smíšené lesy, mýtiny, mokřiny, skály, lomy, sídla, silnice I. až III. třídy, ostatní cesty. železnice a vedení vysokého napětí. Výsledky vizuální i počítačové interpretace
byly porovnány s obsahem aktualizované finské topografické
mapy I: 20000. Jejich statístické zhodnoceni poskytlo tyto
všeobecně využítelné závěry:
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I. Obrazové záznamy z družice SPOT v analogové
(fotografické) a digit:t1ni formě neposkytuji
všechny informace
o využiti půdy, které obsahuje
topografická
mapa středniho
měřítka. Spolehlivě
a přesně lze vždy interpretovat
pouze tři
třídy areálových
(plošných)
prvků mapy: vodní plochy (s
výjimkou
úzkých zátok zakrytých
vegetaci),
zemědělskou
půdu včetně luk a pastvin a lesy, pokud se podrobněji
nerozlíšuji druhy lesa. Jiné areálové
prvky (sídla, lomy) jsou poměrně spolehlivě
detekovány,
ale k identifikací
jsou většinou zapotřebi
další zdroje podpůrných
ínformaci.
~ Detekce čarových
prvků je spolehlivá
při vizuální interpretaci panchromatických
obrazových
záznamů.
Identifikace
třídy komunikaci
však neni vesměs možná bez podpůrných
informací.
_'o Vodni toky širši než 5 III lze identifikovat
jistě při vizuálni
interpretaci
panchromatických
obrazových
záznamů,
užší
jen nahodile
v kontrastním
okoli a nezakryté vegetaci (pouze vizuálni interpretací).
4. Vedení vysokého
napěti lze identifikovat
jen prostřednictvím průseků
v lesním porostu,
v ostatní krajíně jen výjimečně.
5. Všeobecně,
vizuálni
interpretace
obrazových
záznamů
SPOT ve fotografické
formě dává spolehlivějši
a úplnější informace o topografických
prvcich než počítačová
klasifikace obrazových
prvků. Pi'i větším počtu ídentifikovaných
tříd
are:t1o\ých
(plošných)
pnkú je však nej\hodnějši
kombinace obou způsobů
fotointerpretace.
6. Použití panchromatických
záznamů
(RS = I () m) dává významně
lepší výsledky interpretace
čarových
prvků mapy.
Lepší textura areálových
prvků však nepřispivá
významněji
k jejich rozlišení v porovnání
s multispektrálnimi
ZáZ'l'lfllY
(RS = 10 mj, kde hraje důležitou
roli záznam v blizkém ínfračerveném
pásmu spektra.
7. Výsledky vizuálni interpretace
jsou výrazně závislé na zkušenostech
a svědomitosti
interpretátora.
Proto se doporučuje práce provádět alespoň dvakrát a nezávisle, pro mapováni pak využít jen shodných
výsledků.
i<. Obrazová
data z družice S POT nemohou
být jediným zdrojem ínformací
pro tvorbu topografické
mapy (jedině jako
"provizorni"
v dosud nezmapovaném
území). Vyšší účinnost interpretace
je v případě
revize mapy, kdy sledujeme
spíše změny a většina mapových
prvků byla již klasifikována v procesu tvorby mapy.

Ing. Jiří Šima. CSc.,
Zeměméřick)', lÍslav, Praha
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Vytýkané
drobné
nedostatky
na mapách
průmyslu
jsou
oprávněné
a v dalších vydáních
budou odstraněny.
S tvrzením
recenzenta
o zbytečnosti
uváděného
"nerozlišeného"
průmyslu nemůžeme
souhlasit.
Je mnoho drobnějších
průmyslových
odvětví, která při určitém zjednodušení
všech map průmyslu
nelze individuelně
zobrazit. Zde je třeba, aby učitel dětem vysvětlil, že pod nerozlišeným
průmyslem
se "schovává"
např.
polygrafický
průmysl,
výroba drobného
průmyslového
zboží
apod. Doc. Bičík z PFU K naopak soudi, že každá velká aglomerace by si zasloužila
podobné
označení.
Má-Ii recenzent jiný návrh, jeho podněty uvítáme.
Ke kritice mapy 13 - Rasy a skupiny národů připomínáme,
že to podstatné
(rasové
členění)
je vyjádřeno
kontrastnimi
plošnými
barvami;
členění podle jazykových
skupin je pouze
dopliiujicí
informací.
kterou pedagogové
základních
škol mohou ponechat
bez povšimnutí.
Kdo se však touto otázkou zabý'vá, najde zde dostatek
informací.
K některým
výtkám politicko-administrativního
charakteru:
ostrovy Hoang Sa a Truong Sa __ komu je recenzent hodlá přiřknout, když se mu vietnamská
příslušnost
nezdá a sám uvádí,
že nároky jsou sporné:
Taiwan je na mapě 59 označen jako
nižší celek Cíny a nikoliv jako závislé území, přitom mezinárodně (OSN) je uznávána
jen jedna Čína, stejně jako Kypr:
bantustany
nejsou státy: stanovisko
k dalším výtkám problern<.1tického charakteru
by zabralo příEš mncr.o ,nista a pro!J ~,~
k nim nebudeme
vyjadřovat.
Pokud jde o recenzentovy
názory na užívání geografického
názvosloví.
nelze s nimi v této stati polemizovat.
Jsou to totiž
subjektivní
názory, zcela neposkvrněné
jakýmikoliv
odbornými znalostmi,
mezinárodně
uznávanými
pravidly
a světovou
kartog.rafickou
praxi. Je jen škoda, že mohou negativně
púsobit na posluchače
pedagogické
fakulty.
Výtka k různým chybám je z části opodstatněná:
tak např.
jméno činského
pohoří bylo pro další vydání sjednoceno
stejně jako uživáni jmen
Kalimantan
a Sulawesi,
na hloubce
10 914 m v Mariánském
příkopu
trváme,
podobu
Sanremo
běžně uživají italské prameny apod. Irská jména budou v dalším vydání důsledně
upravena
podle Velkého atlasu světa. Nedostatky
v rejstříku
jsme zjistili již před rokem a připravili
jsme ho k opravám.
Na závěr bychom chtěli autorovi recenze poděkovat
za upozornění na některé nedostatky,
které i při pečlivé práci jsme
přehlédli.
Nelze však recenzentovi
vyhovět ve změně koncepce
zemědělských
map, protože
ne vších ni uživatelé
atlasu jsou
stejného názoru. Vzhledem ke změnám v Evropě počítáme pro
další vydání
s úpravami
a částečným
přepracováním
řady
map.
o

RNDr. Eva Klímová, Ing. Aleš Hašek,
KartograJie Praha

Po::námka: Publikace Q,E.P,E.E. je možno ::akoupil na adrese:
Inslillll Jiir Angell'andle Geodúsie ~ Aussenslelle Bertin ~
SralltfenbergHrasse J 3, D-l (}(III Bertin 311.

Poznámky a vysvětlení
su světa, zpracované
rem

obzor

k recenzi Školního atlaRNDr. Vladimírem
Baa-

Mapy zemědělství,
lesního hospodářstvi
a rybolovu se skutečně radikálně
liší od předcházejicího
Atlasu světa, Nové pojetí
zemědělských
map bylo prosazeno
t,ehdejšimí
pracovníky
výzkumého
ústavu pedagogického
(VUP) a je vskutku otázkou,
zda ku prospěchu
věcí. Názory pedagogů
na tyto mapy se totiž
různí, mají své přiznivce
i odpůrce.
Zde je však třeba řicí, že
všechny mapy byly zpracovány
s neobyčejnou
pečlivostí.
Byl
zvažován
význam každé značky vzhledem
k celosvětové
produkci, a to možná vedlo v některých
připadech
i k přeplněnosti mapy. V případě kritizovaných
map na str. 34 a 35 dáváme
dr. Baarovi za pravdu. Kombinace
značek a kartodiagramů
čini mapy přeplněnými
a hůře srozumitelnými,
c.ož se projevuje
zejména
v evropské
oblasti. Skutečnost,
že VUP byl zásadně
proti znázornění
Evropy v detailu, se právě u těchto přehledných map světa negativně
odrazila.
Pokud jde o kritiku zastaralosti údajů, lze ji částečně akceptovat;
je však třeba připomenout, že atlas tohoto typu se zpracovává
zhruba pět let a redakční uzávěrku
má k 31. 11. 1988.

Dne 15. srpna 1991 se dožil šedesáti
let Ing. Milan Klimeš,
specialista
pro zahraniční
vztahy Geodézie
Brno, rodák z Br-

na.
Po absolvováni
studia geodézie a kartografie
na VAAZ v Brně,nastoupil
v roce 1955 do resortní služby, a to u bývalého
OUG K v Brně. Postupně
zastával funkce vedoucího
měřického oddílu, vedoucího
oddělení
technického
rozvoje, útvaru řizení výroby. Od roku 1975 byl technickým
náměstkem
ředitele
podniku,
po reorganizaci
v roce 1990 se zabývá zahraničně
obchodni činností podniku.
Po absolvování
Univerzity
17. listopadu
v Praze (angličtina
pro experty) v roce 1967 působil do roku 1969 v rámci technické pomoci OSN v Somálsku.
Ing. M. Klimeš se výrazně angažoval
v ČSVTS (nyní ČSGK)
na poli domácím
i mezinárodním.
Po dvacet let (1970~ 1990)
byl předsedou
pobočky ČSVTS Geodézie
Brno. Od roku 1973
působil ve funkci předs~dy
Čs. národniho
komitétu
pro FIG
a statutárního
zástupce Ceskoslovenska
vůči FIG, jehož Stálého výboru je čestným členem.
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Charakteristickou
vlastnosti
Ing. M. Klimeše je, že svoji činnost spojuje se vším, co v geodézii
představuje
novátorství
a pokrok, k jehož uplatnění
je zapotřebí
ínformovaností
a propagace. Z jeho podnětu vzníkla tradice pořádání
Burz technických zlepšení a Geodetických
ínformačních
či oborových
dnů,
které od roku 1962 každoročně
v září u příležitosti
mezinárodních strojírenských
veletrhů organizuje
pobočka
ČSVTS Geodézie Brno. Na jejich přípravě,
zajištěni a realizaci má hlavní
zásluhu.
Ing. M. Klimeš svou neúnavnou
aktivitou,
hlubokými
od·
bornými znalostmi,
které neustále
doplňuje
a rozšiřuje,
v neposlední řadě svým šarmem a vystupováním
propaguje
československou
ge09~zii i v zahraničí.
Jeho bohatá a záslužná činnost v resortu CUGK i v rámci vědeckotechnické
společnosti
byla oceněna řadou čestných uznání.

Šedesát let Ing. Zdeňka Novotného
92. NO\Olný

528

Svého významného životního jubilea se Ing. Zdeněk
Noyotný, ředitel KGKS, dožívá 27. 7. 1991.
CVUT, fakultu zeměměřickou, vystudoval v letech
1950-1,954. Původem z Prahy, do zaměstnání nastou·
pil u OUGK Plzeň I. I I. 1954. Nejprve prováděl topografické mapování v měřítku I : 5 000 a I : 10 000, a to jak
stolovou, tak i číselnou i fotogrammetrickou
metodou.
V r. 1960 se stal vedoucím měřického oddílu, který prováděl mapováni velkých i středních měřítek a zaměřování památkových objektů. S tímto oddílem vypomáhal
i při topografickém mapování východního Slovenska
v Humenném. V r. 1972 byl jmenován vedoucím provozu specielních prací.
V r. 1975 přechází na správu podniku, kde se ujímá
vedení útvaru řízení a kontroly jakosti a později v r.
1985 vedení útvaru řízeni výroby. V této funkci se významně podílel na plnění stanovených úkolů jak v oblasti EN, tak i v oblasti map velkých a středních měřítek.
_ Mnoho let se aktivně podílel na činnosti pobočky
CSVTS, zvláště pak v letech 1975~ 1991, kdy byl jejím
předsedou.
V dubnu 1990 byl na základě výsledků nových voleb
jmenován ředitelem Geodézie s. p. Po rozdělení stávajícího podniku na rozpočtovou a podnikovou sféru byl
k I. I. 1991 jmenován ředitelem KGKS Plzeň. Ing. Zdeněk Novotný pří plnění pracovních povinností vždy
uplatňoval svůj vrozený smysl pro čestnost, zodpovědnost a spravedlnost. Do dalších let přejeme jubilantovi
pevné zdraví a mnoho úspěchů v jeho další prácí
i osobním Žívotě.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(júl, august, september)

15. júla 1991 - Ing. Eduard Maták, zástupca
riaditel'a
Krajskej správy geodézie a kartografie
v Banskej Bystrici (KSG K)
a vedúci detašovaného
pracoviska
pre mapovanie
v Žiline. Narodil sa v Ružomberoku
(okres Liptovský
Mikuláš).
Po skončení Priemyselnej
školy stavebnej
a zememeračskeJ
v Košiciach v roku 1959 prichádza
do Žiliny, kde pracoval. na Oblastnom ústave geodézie a kartografie
(od roku 1960 Ustave geodézie a kartografie),
Inžinierskej
geodézii,
n. p. a Geodézii,
n.
p. Na týchto pracoviskách
vykonával
mapovacie
práce. V roku
1972 absolvoval
doplnkové
pedagogické
štúdium
na Pedagogickej fakulte v Trnave a v roku 1980 skončil popri zamestnaní
štúdium odboru geodézia a kartografia
(GaK) na Stavebnej
fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej
v Bratíslave.
I.
I. 1982 prešíel do KSG K, kde pracoval
ako vedúci technickej
dokumentácie
a neskór ako vedúci oddelenia
pre koordináciu

GaK prác. Od I. I. 1991 je v terajšej
funkcii.
V rokoch
1983 -1986
absolvoval
postgraduálne
štúdium
odboru
Ga K
ni! SvF SVŠT so zameraním
na evidenciu
nehnutel'ností
s prehlbením právnych vzťahov a v roku 1989 mu bol priznaný kvalifikačný
stupeň samostatný
vedecko-technický
pracovník.
Je
autorom
viacerých
zlepšovacích
návrhov
a racionalizačných
postupov.
Od septembra
1990 vykonáva
funkciu predsedu
výkonného
výboru Slovenskej
spoločnosti
geodetov
a kartografov.

21. septembra
1991 - Ing. Lýdia Fašiangová,
vedúca odboru
konštrukčných
prác Krajskej
správy geodézíe
a kartografie
v Bansk~
Bystrici (KSGK)
- detašovanom
pracovisku
mapovania v Ziline. Narodila
se v Levoči (okres Spišská Nová Ves).
Po skončení
zememeračského
inžiníerstva
na Stavebnej
fakulte Slovenskej
yysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1963
nastúpila
do Ustavu geodézíe a kartografie
v Zíline, kde vykonávala fotogrametrické
práce. Od roku 1968 pracovala
vo výpočtovom
stredisku
Inžinierskej
geodézie,
n. p., (lG) Bratislava, závod Žilina a od roku 1971 ako vedúca Strediska automatizácie lG, od roku 1973 Geodézie,
n. p. a š. p., Žilina. V roku
1974 absolvovala
postgraduálne
štúdium automatizácie
na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave.
Do KSG K prešla I. I.
1991. Je aktívnou zlepšovatel'kou
a členkou rezortných
komisií
pre automatizáciu
a výpočtovú
techniku.

Výročie

SS rokov:

20. augusta
1991 - Ing. Štefan Priam, CSc., zodpovedný
riešitel' výskumnej
úlohy "Modernízácía
geodetíckých
základov na
území Slovenskej
republiky"
a samostatný
vedecký pracovník
Vý~kumného
ústavu
g.eodézie
a kartografie
v Bratislave
(VUGK).
Narodil sa v Semši (okres Košice-vidiek).
Zememeračské inžínierstvo
študoval v rokoch 1958 -- 1963 na Stavehnei
fakulte Slovenskej
vysokt;j školy technickej
v Bratíslave.
Po je~
ho skončení nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie
v Prešove. Začiatkom
roku 1964 prechádza
do Ústavu teórie merania
(ÚTM - teraz Ústav merania a meracej techniky SA V v Bratislave. Počas prác v ÚTM si zvyšoval svoju odbornú
kvalifikáciu. Okrem iného absolvoval
2 ročníky dial'kového
štúdia matematiky
a fyziky na Prirodovedeckej
fakulte Univerzity
Komenského
v Bratislave.
V roku 1970, na základe
konkurzu,
prešiel na novozriadený
VÚG K. Tu sa osohitne
zaoheral
presnosťou elektronických
dial'kometrov,
z ktorej v roku 1976 ohhájil aj kandidátsku
dizertačnú
prácu a dnes patrí k popredným odhorníkom
v tejto ohlasti v ČSFR. Ďalej sa zaoheral
a' zaoberá
metódami
l:Íudovania
geodetických
bodových
polí
a geodetických
sietí a s problémami
geodynamiky.
Výsledky
doterajšej
výskumnej
činnosti zhrnul do 14 výskumných
správ
(ako zodpovedný
riešitel' a spoluriešitel'),
24 vedeckých
a odborných prác (ako autor a spoluautor),
10 prác prispievajúcich
k realizácii výsledkov výskumu a viacero prednášok
na medzi·
národných
a domácich
kon(erenciách
a sympóziach
V rokoch
1977 a 1979 bol za rezort SU.GK členom výpravy, ktorá sa zúčastnila
na expedíciách
s Ustavom
fyziky Zeme Akadémie
vied ZSSR v oblasti Parním. Je školitel'om
vedeckých
ašpirantov, členom viacerých
odborných
a vedeckých
komísií a má
rozsiahlu
posudkovú
činnost'.

22. augusta
1991 _. doc. Ing. Ján Mitáš, CSc., pedagogický
pracovnik
Katedry
geodetických
základov
(KGZ) Stavebnej
fakulty
(Sv F) Slovenskej
technickej
univerzity
v Bratislave
(STU). Narodil sa v Žiline. Po skončení zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierskeho
stavitel'stva
Slovenskej
vysokej školy technickej
v Bratislave
(SVŠT) v roku 1960 nastúpil
do Hydroprojektu
v Bratislave,
kde vykonával
prieskumné,
projekčné
a vytyčovacie
práce pre vodné diela, cesty a železnice. I. II. 1963 prešiel na KGZ SvF SVŠT (teraz STU). Vedeckú
hodnosť kandidáta
vied získal v roku 1976 a za docenta bol vvmenovaný
v roku 1985. Je autorom
a spoluautorom
30 odbo'rných _a vedeckých
prác a 7 dočasných
vysokoškolských
učebníc. Dalej je spoluautorom
jednej monografie.
Aktivne sa zapája do riešenia výskumných
úloh (12), najma na úseku vel'mi
presných
výškových
meraní a realizovania
projektov
geodetických prác (5). Spolupracoval
s Výskumným
ústavom geodézíe
a kartografie
v Bratislave
na výskume recentných
vertikálnych
pohyb ov v oblasti
Malých
Karpát.
Je školitel'om
vedeckých
ašpirantov
a má expertíznu
a posudkovú
činnost'.
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překlad byl rozmnožen rotaprintem. Symposium přispělo k vysokému hodnocení našicn měřických postupů.
I. augusta 1991 - Ing. Peter Hanko. vedúci Strediska geodézie
(SG) v Prievidzi Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici (KSG K). Rodák z Riegersburgu (Dolné Rakúskol. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského
inžinierstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Výskumného ústavu stavebníctva (teraz Výskumný ústav inžiníerskych
stavieb) v Bratislave. Od roku 1958 p6sobí ako vedúci Okresného meračského stre<!iska v Prievidzi Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Ziline. od roku 1960 vedúci SG Ustavu
geodézie a kartografie v Žílíne (nesk6r Oblastného ústavu geodézie v Bratislave) a od roku 1973 vedúcí SG KSGK. Ako skú·
sený odborník v oblasti evidencie nehnuterností (E N) a vlastníckych vzťahov sa zaslúžil o rozvoj EN v okrese Prievidza.
ako aj o dobrú spoluprácu so štátnou správou.

4. srpna 1991 - Ing. Jan Havelka. bývalý vedoucí SG v Jíhla·
vě. Dlouhou dobu pracoval v různých organizacích resortu ministerstva zemědělství; v r. 1948 jako komísař Agrárnich operací. v I. 1954-1960 jako vedoucí odd. KNV a ředitel Agroprojektu v Jihlavě. V I. 1960-1974 byl ředitelem Zemědělské·
~o stavebního podníku v Jíhlavě. odtud přešel do resortu
CUG K. kde plně uplatnil bohaté praktické zkušenosti při vedení SG. V r. 1980 byl vyhodnocen jako nejlepši pracovník resortu.
18. septembra 1991 - Ing. Vladimír Kušnír. Rodák z Prešova.
Zememeračské
inžinierstvo študoval na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave (1941 - 1946). Do štátnej zememeračskej služby nas~úpil I. 9. 1945 na Fotogrametrický ústav
pre Slovensko (FOTUS) v Bratislave. Od roku 1950. keď bol
FOTÚS spolu s ďalšími geodetickýmí inštitúciamí zlúčený do
Slovenského zememeračského a kartografického ústavu. prešiel na tento ústav. ktorý bol premenovaný na Geodetický. topografický a kartografícký ústav a nesk6r na Geodetický
ústav. Jeho organizačný talent sa plne prejavil v období jeho
p6sobnosti na týchto ústavoch. kde prešiel r6znymi funkciami:
od smenového inžiniera po vedúceho fotogrametrickej prevádzky. V júni 1962 bol vymenovaný za .technického námestníka
riaditera a v roku 1964 za riaditera Ustavu geodézie a kartografie v Prešove. V rokoch 1968 - 1972 ako pracovník Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. vykonával vedúceho inšpektorátu geodézie a kartografie. I. I. 1973 prešiel
na Slovenský úrad geodézie a kartografie ako vedúci koordínačného oddelenia. 31. 12. 1984 odišiel do d6chodku. ale naďalej pracoval -- odovzdával svoje bohaté skúsenosti v Geodézii. n. p .• Bratislava a v Správe geodézie a kartografie v Bratislave do roku 1990.
Výročí 75 let:
15. srpna 1991 - doc. Ing. František Šteiner. bývalý proděkan
směru geodézie a kartografie FSv ČVUT a vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav. Po bohaté praxi v nejrůznějších
odvětvích oboru pracoval po válce jako vedoucí odboru
~ Agroprojektu Praha. V.r. 1958 přešel na staveb ni fakultu
eVUT. kde přednášel HTUP a později geodézii na směru geodézie a kartografie. V r. 1962 byl jmenován docentem a v r.
1964 pověřen vedením katedry geodézie. Snažil se vždy
o správný vztah mezí školou a praxí. Jeho dobrý poměr ke studentům byl vždy velmi kladně hodnocen. Publikační činnost
zaměřil zejména na tvorbu skript. Je spoluautorem celostátní
vysokoškolské učebnice ..Geodézie". Také jeho veřejná činnost byla bohatá a po zásluze oceňována.
Z dalších výročí připomínáme:
26. června až 2. července 1971 - před 20 lety se konalo v Brně
Mezinárodní symposium o zaměřování památek. Zásluhou zejména Ing. M. Jiřince přesáhlo svým významem. specifikou
a zdařilým průběhem rámec takovýchto akcí. Svědčila o tom
i účast 20 I odborníků z 18 evropských států í USA. K úspěšnému průběhu přispělo i včasné vydání sborníku ve francouzském jazyce s anglickým. německým a ruským resumé. Český

4. srpna 190 I - před 90 lety se v Horné Nové v Podkrkonoši
!!arodil prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc .• člen korespondent
eSA V. profesor geodetické .astronomie a geofyziky na oboru
geodézie a kartografie FSv eVUT. Po studiích na U K v Praze
nastoupil dráhu astronoma na hvězdárně v Alžírsku. Po návratu pracoval krátkou dobu jako asistent na Astronomickém
ústavu U K. V r. 1929 přichází jako civilní zaměstnanec na Vojenský zeměpisný. ústav. kde se podílí na tvorbě základní trigonometrické sítě e.sR. Po válce se habilituje na Vysoké škole
speciálních nauk eVUT a v r. 1946 je jmenován řádným profesorem geodetické astronomie a geofyziky. Stává se vedoucím
katedry vyšší geodézie a geodetické astronomie. V r. 1948 zastával funkci děkana. Jeho vědecká a publikační činnost byla
obsáhlá. Byl členem mnoha domácích a mezinárodních zahraničních vědeckých společnosti a organizací. Přes své teoretické
zaměření byl i znamenitým konstruktérem nových pomůcek
a přistrojů. Jeho práce byla vždy vysoce hodnocena. Zemřel
20. záři 1979 v Praze.
5. srpna 1881 - před 110 lety se narodil Dr.h.c. C. F. Baeschlin. profesor ETH (Spolkové vysoké školy technické) v Ziiri·
chu. Vynikající pedagog a význačný švýcarský geodet. Bohatá
byla jeho činnost publikační. stejně jako činnost na poli mezinárodnim. Byl čestným presidentem Mezinárodní geodetické
a geofyzikálni unie.
IS. augusta 1906 - pred 85 rokmi sa narodil v Bíni (okres Nové Zámky) Ing. Vojtech Slezák. Zememeračské inžinierstvo študoval na Českom vysokom učení technickom
v Prahe
(1925- 1931). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v decembri 1931. Pósobil v Bratislave: na Katastrálnom merač·
skom úrade. na Ministerstve financií. a po oslobodení našej
vlasti na Povereníctve financií. kde bol vedúcium oddelenia
pre vedenie pozemkového katastra na zememeračskom odbore. Popri týchto prácach p6sobil v rokoch 1941-1946 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave ako honorovaný
docent. Po vytvorení Správy geodézie a kartografie na Sloven'sku (1954) bol poverený vedením plánovacieho oddelenia. Od
I.. 4. 1958 pracoval ako projektant na Geodetickom ústave.
Ustave geodézie a kartografie a Oblastnom ústave geodézie. I.
6. 1969 prechádza na novozriad~nú Slovenskú správu geodézie
a kartografie (od roku 1973 SUGK). kde ako vedúci inšpekčno-kartografického
oddelenia koordinačného odboru pracoval až do odchodu do d6chodku (31. 3. 1973). Tu sa plne
uplatnili jeho bohaté praktické skúsenosti. Zomrel 15. II. 19S8
v Bratislave.

29. srpna až 3. září 1966 - před 25 lety se konalo v Praze Mezinárodní fotogrammetrické symposium IV. Komise ISP (Mezinárodni fotogrammetrické společnosti) s velkou mezinárodní
účastí. Byla to jedna z největších a velmi úspěšných mezinárodních akcí v poválečných letech. Těšila se též velkému zájmu
domácích odborníků. Při příležitosti symposia byla uspořádána národní výstav'!. podávající přehled o využití a výsledcích
fotogrammetrie v CSR.
3. září 1881 - před 110 lety se narodil v Kolíně n. L. Ing. Gustav V~jšický. honorovaný docent na Vysoké škole speciálních
nauk ev UT. Zasloužil se o rozvoj historie zeměměřictví. Přednášel na vysoké škole ..Dějiny měření a zeměměřictví". Zemřel
21. prosince 1974 v Praze.
II. září 1816 - před 175 lety se ve Výmaru narodil Carl Zeiss.
zakladatel závodů jemné mechaniky a optíky v Jeně. Z malé
dílny založené v r. 1846 vybudoval po příchodu vynikajícího
optika Ernsta Abbeho a F. O. Schotta závod. který se postupem doby stal významným výrobcem měřických a fotogrammetrických přístrojů světové úrovně. Zemřel 3. prosince 1888
v Jeně.
23. září 190 I - před 90 lety referoval Dr. Pulfrich na shromáždění přírodovědců a lékařů o novém přístroji konstruovaném
v Zeissových závodech stereo komparátoru a o možnostech jeho využití v přírodovědě a lékařství. Jeho zavedení do praxe
znamenalo počátek stereofotogrammetrie
a možnosti přesného
stereofotografického
pozorování.
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1791 - pred 200 rokmi vydal slovenský lexikograf a pedagóg
Ján Matej Korabinský (1740~ 1811) Geograficko-historický
lexikon Uhorska, v ktorom spracoval celkový obraz krajiny, základné topografické, demografické, etnické, politicko-administratívne, ekonomické a kultúrnohistorické
údaje o všetkých
uhorských obciach. V registri tohto diela uviedol v nemčine,
v maďarčine, v latinčine, v chorvátčine, v rumunčine a v slovenčine názvy miest a obci, ako aj slovenské názvy chotárnych
častí, ulic, riek, rastlin,živočichov
apod. Z nášho hl'adiska je
osobitne zaujimavá mapa v mierke I : I 000000, ktorá je prilohou lexikonu. Mapa patrila v tom čase k najlepším generálnym mapám Uhorska a obsahovala okrem iného lokalizáciu
jednotlívých národností žijúcich vo vtedajšom Uhorsku.
1771 ~ před 220 roky zaslal francouzský fyzík M_arcellin Ducarla-Bonifas (1738-1816)
ze svého pobytu v Zenevě francouzské akademii v Paříži pojednáni o sestrojování vrstevnicových plánů. Jeho přičiněnim byly do map,Ováni zavedeny vrstevnice - isohypsy. O dvacet let později v roce 1791 byla vydána Dupain-Tríelem první vrstevnicová mapa Francie.
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V MAPOVÝCH SLUŽBÁCH RESORTŮ
ČESKÉHO ÚŘADU
GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFIOKÉHO

SLOVENSKÉHO ÚRADU
GEODÉZIE
A KARTOGRAFIE

186 00 PRAHA 8,
ŠALDOVA 24
tel. 235 77 85, 232 26 05
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tel. 255 37
746550PAVA,
PRASKOVA 11
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