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528.91

PRAVDA. J.

"Big bang" v teoretickej kartografii?

Geodetický a kartografický obzor. 39.1993. č. II. str. 225-230.
5. obr.. lit. 2

Pri verifikácii grafu A. M. Berranta. ktorý dokazoval konver-
genciu teoretických koncepci i v súčasnej kartografii (na zákla-
de len 30 prác vydaných po roku 1940) sa argumentuje najprv
na základe tých istých 30 prác a potom na základe 178 prác vy-
daných po roku 1900. že rozvoj teoretickej kartografie po roku
1960 oplyvnil prudký impulz.

STANĚK. V.-KOPÁČIK. A

Zaťažkávacia skúška mosta cel Váh v Seredi

Geodetický a kartografický obzor. 39.1993. č. I I. str. 231-234.
5. ohr.. 2 tah .. lit. 6

Organizitcia a realizúcia meraní spojen~'Ch so zaľažkávacou
skúškou mosta po jeho rekonštrukcii. Spojenie modernej a kla-
sickej meracej techniky. Okamžité spracovanie výsledkov na
počítači počas zaľažkávacej skúšky.

Nové prístroje na presné meranie náklonu objektov

Geodetický a kartografický ohzor. 39.1993. č. II. str. 234-238.
7. ohr.. lil. 5

Konštrukcia a funkcia dvoch p6vodných prístrojov (hydrosta-
tický a pendametrický) na vefmi presné meranie náklonu oh-
jektov. vyvinutých v Ustave merania Slovenskej akadémie vied
v Bratislave v rokoch 1989 až 1991.

528.91

PRAVDA, J.

"Big Bang" in Theoretical Cartography?

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. NQ II. p. 225-230.
5 fig .. ref. 2

A. M. Berlanťs graph demonstrating the existence 01' theoreti-
cal conceptions in conteporary cartography (based on ly on 30
papers puhlished after 1940) was verified and it was found on
the has;s 01' these same 30 papers and then on 178 papers pu-
hlished after 1900. thatthe development 01' theoretical cartogra-
phy was influenced by a mighty impulse after 1960.

624.21/.8

STANĚK. V.-KOPÁČIK. A.

Brigde Test on Váh River at Sereď

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. NQ II. p. 231-234.
5 fig .. 2 tah .. ref. 6

Organization and realization 01' survey performed a bridge load
after its reconstruction. Combination 01' modern and c1assical
technologies. Immediate calculation 01' results on a computer
during the testing.

528.54

MICHALČÁK. O-ONDRIŠ. L.-MANKOVICKÝ. Š.

New lnstruments For Precise Measurement of lnclinations of Ob-
jects

Geodetický a kartografický obzor. 39.1993. NQ II. p. 234-238.
7 fig .. ref. 5

Structures and functions 01' two original hydrostatic and pen-
dametric instruments destined to very precise measurement 01'
inclinations 01' ohjects which were developed at the Metric In-
stitute 01' the Slova k Academy 01' Sciences in Bratislava
1989-1991.

528.91

PRA VDA. J.

Le terme imagé "Big Bang" Iié á I'expansion de la cartographie
théorique?

Geodet ický a kartografický ohzor. 39. 1993. No I I. pages
225-230.5 illustrations. lillérature 2

Lors de la vérification du graphe de A. M. Berlánd. qui démon-
tra la convergcnce des conceptions théoriques dans la cartogra-
phie actuelle (á la base de seulement 30 ouvrages publiés aprés
1940). on présenta les arguments. tout ďahord á la base de ces
30 ouvrages. et ensuite. á la hase de 178 travaux publiés aprés
1900. que I'évolution de la cartographie théorique aprés 1960
fut influencée par une impulsion impérieuse.

624.21/.8

STANĚK. V.~KOPÁČIK. A.

Essai ďalourdissage du pont sur le Váh á Sereď

Geodetický a kartografický ohzor. 39. 1993. No II. pages
231-234.5 illustrations. 2 planches. bibliographies 6

Organisation et réalisation de Ievés associés aux essaies ďalour~
dissage de pont aprés sa reconstruction. Union de la technique
de levé moderne et c1assique. Traitement immédiat des résultats
par ordinateur durant les essais ďalourdissage.
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MICHALČ'ÁK. O···ONDRIŠ. L:-MANKOVICKÝ. Š. rlPABIlA,5I.

Nouveaux appareils pur levé de précision de I'inclinaison
ďouvrages

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No 1L pages
234-238. 7 illustrations. bibliographies 5

Construction et fonction de deux appareils originaux hydrosta-
tiques el pendamétriques pour levé de trés grande précision de
l"inclinaison d\)U\Tages développés par rrnstilut de mesurage
de I'Académie des Sciences Slo,aque ci Bratislava pendant les
années 1989-1991

528.91

PRAVDA. J.

"Big bang" in der theoretischen Kartographie?

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. Nr. II. Seite
225-230.'5 Abb .. Liť. 2 '

Bei der Verifikation des A. M. Berfant-Diagramms. das die
Kon,ergenz der theoretischen Konzeptionen ~in der aktuellen
Kartographie aul' der (jrundlage \on nul' 30 nach dem Jedne
1940 herausgegebenen Arbeiten bewies. wird zuersl aul' der
Grundlage~o;:' denselben 30 Arbeiten und dann aul' der
Grundlage ,on 178 nach dem Jahre 1900 herausgegebenen Ar-
beiten argumentiert. dass die Enlwicklung der theoretischen
Kartographie nach dem Jahre 1960 ein hcftiger Impuls beein-
nusst hat.

624.21 .8

STANĚK. V. -KopAč'IK. A

Die Belastungsprobe der Váh-Briicke in Sereď

Ceodelický a kartografický obzor. 39. 1993. '-Jr. I L Seite
231 234. 5 Abb. 21 ab .. Lit 6

Organisation und Realisierung der mit der Belastungsprobe der
Brucke nach ihrer Rekonstruktion ,erbundenen Messungen.
Vcrbindung der modemen und klassischen Messtechnik. S,;for-
tige rcchne~rgesti..itztc Bearheitulll:!. der Er!.!.chnisse \\'~ihrcnd der
B~laslungsp;obc. ~ ~

528.54

MICHALl'ÁK. O--OT\DRIŠ. 1.- MA!'iKOVICKÝ. Š

Neue Gerate fiir die genaue Ohjektneigungsmessung

Cicodetický a kart,)grafický obzor. 39. 1993. Nr. II. Seile
2.H - 238. 7 Abb .. Lit. 5

Konstruktion und Fun!\tinn 'on Iwei hydrostatischcn und pcn-
dametrischen Originalgedtcll ITlr die Ohjektneigungsmessung
hoher Genauigkeit. dic im Institut der Messung del Slowaki-
sehen Akaden~ie der Wissenschaften in Bratisla~'a in dcn Jah-
ren In9 bi,; 1991 entwickelt wurdcn.

"Big bang" B TeopeTl•••ectwi. l<apTorpa(llIlII?

reo.Je3"4ecKllřI 11 KapTorpaepll4eCKII" 0630p, 39, 1993, NQ II,
crp. 225-230,5 pliC., :lJIT. 2

rlpll BepllepllKaulI1I rpaep"Ka A. M. bep_l"HTa, KOTOpbl'l ;10Ka-
)bIB3.1 KOHBepreHuIHo TeopenlLfeCKI1X KOHuenuuú 8 COBpe\leH-

Hořl KapTorpaepll1l (Ha OCHOBaHlI1I _ll1lllb 30 pa6oT, lIuaHHb'X
noc.!e 1940 r.j. aprY\leHT"pyerC" npe"'.Je Bcero Ha OCHOBaH""
npIJBe:leHHblx 30 pa60T a TaK",e Ha OCHOBaHII" 178 paó01, OIlY-
6.'[IIKOSaHHhlx 1l0C.le 1900 L, lITO pa1BIITliť TeOperW-l.eCKO(1

KapTol paep"" lIoc!e 1960 I. lIoclY41L10 CII,lbHbl'l "\llly.1Cb.

CTAHEK. B. KOnAlJ~1K. A.

I-1cnblTalllle lIarpYJl<1I'IOCTa••epeJ Bar" Cepe;le

reo.Je'l"'leCKllřI II KapTorpaqJII'lecKI1" 0630p, 39, 1993. NQ II.
CTp. 231-234, 5 pliC., 2 136 ... 111r. 6

OpraH1133UII5I. II pea.'Il133UIHl H3\lepeHHIt, cmnaHHblX C IlcnblT3-

HIUI\lIl HarpY3KII \IOCTa nOC.le er-o peKoHcTpYKUIiIl. CB5I'3b co-

Spe\leHHOÚ II K:13ccHllecKoú TeXHlIKII 113\lepeHH5I.. 06pa6on.:a
peJy.:16TaToR ~n\lepeHIlIt Ha 3BM napa.l.le.:lbHO C IICllblTaHHH-

\111 HarpY3KIf.

528.54

M11XAJlblJAK, O.-OHIlPI-1W, JI.- MAHKOBVlLlKVI. W.

leO,IC'lll'leCKII'1 " KapTorpaepll'lecK"íl OÓ'lOp, 39. 1993. NQ II.
n p. 234-- 238. 7 pliC .. _lil! 5

KOIICTPYKIlIl51 II ti)YHKUlWHllp0I33Hlfe ;J.syx nepSlp·IHblX !lLlpa-
C!(!!lllleCKII.X II [[ef-ua\leTpll~!eCKlfX TlpllÓOpOB ~1~151oc060 lOll-

IlhlX 111\ICpeHll(1 HaK,IOHOA OÓbCKTOA, CKOIlCTpy/llpOB:tHHbIX

B HHCTll1yre 1I'3\lepeHllú C:10RHIlKOll aKa.J.e\1i1l1 HaYK B bpa-

IIIC.laIlC B lIepllo.l 1989· -91 II'.

Pro příští GaKO připravujeme:
KLOKOCNÍK, J.- KOSTELECKÝ, J.: Nepřímá
úloha v navigaci družic pro dálkový průzkum

ŠOTTI, J.-SABOVÁ, J.: Geodetické siete s kon-
centrovanými meraniami

HORŇANSKÝ, L: Budovanie bázy údajov
o vlastníckych vzťahoch v katastri nehnutel'ností
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"Big bang"
V teoretickej kartografii?

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

Bratislava

V poslednom štvrťstoročí sa teoretické myslenie v karto-
grafii búrlivo rozvija. Pociťuje sa to vo všetkých sférach
praktickej i teoretickej kartograf!e. Pociťujú to všetci
kartografi, ktorí si neraz kladú otázky: "kedy to vlastne
začalo?", "prečo to začalo?", "kam to speje '!" ap. Po-
kúsime sa hl'adať odpoveď aspoň na jednu z týchto otá-
zok - "kedy?". Nie je vylúčené, že 5a zároveň mažeme
dopátrať k možnostiam ako odpovedať aj na ďalšie
otázky.

V Kartosemiotike 3 [2] bola publikovaná práca A. M.
Berl'anta o konvergencii teoretických koncepcií v súčas-
nej kartografii [I], v ktorej sa autor zamýšl'a nad tým,
aké sú a kam spejú súčasné teoretické koncepcie v kar-
tograťii, t. j. kam smeruje súčasné kartografické teore-
tické myslenie. Na základe 30 vybraných prác (od 21
autorovi, publikovaných po roku 1940, prišiel k záveru,
že tieto koncepcie sa zbližujú (konvergujú), čo dokazo-
val aj sugestívnou grafickou ilustráciou (obr. I). Aby
bola táto ilustrácia zrozumitel'ná, uvádzame k nej zoz-
nam očíslovaných bodov a čo najkratšiu citáciu každej
práce (autor, nadpis a rok vydania). Predpokladáme, že
tieto práce (resp. vačšinu z nich) všetci kartograf! daver-
ne poznajú.

• 1. BARANSKIJ, N. N.: Ekonomičeskaja kartografija
(1940), • 2. SALlŠČEV, K. A.: Osnovy kartovedenija (1944),
• 3. SALIŠČEV, K. A.: Kartografija, jejo predmet i nekotoryje
zadači (1948), • 4. GEDYMIN, A. V.: Geografičeskaja karta
kak sredstvo truda (1954), • 5. SALlŠČEV, K. A.: O kartogra-
fičeskom metode issledovanija (1955), • 6. SALIŠČEV, K. A.:
Osnovy kartovedenija (1962), • 7. BARANSKIJ, N. N.-
PREOBRAŽENSKIJ, A. I.: Ekonomičeskaja kartografija
(196}), • 8. BUNGE, W.: Theoretical Geography (1962), • 9.
BOCAROV, M. K.: Osnovy teorii projektirovanija sistem kar-
tografičeskich znak ov (1966), • 10. ARNBERGER, E.: Hand-
bucb der thematischen Kartographie (1966), • 11. ASLANI-
KASVILI, A. F.: Kartografija. Voprosy obščej teorii (1968),
.12. BERTIN, J.: Sémiologie graphique (1967), • 13. KO-
LÁČNÝ, A.: Cartographic Information - a Fundamental
Concept in Modem Cartography (1969),. 14. RATAJSKI, L.:
Kartologia (1970), • 15. FREIT AG, U.: Semiotik und Karto-
graphie (1971), • 16. ASLANIKAŠVILI, A. F.: Metakartogra-
fija (1974), • 17. RATAJSKI, L.: Cartology, Its Developed
Concept (1976), • 18. ROBINSON, A. H., PETCHENIK, B.:
The Nature of Maps (1976), • 19. PRAVDA, J.: Kartografický
jazyk (1977),.20. MORRISON, J. L.: The Science ofCarto-
graphy and Its Essential Processes (1977), • 21. BOARD, c.:
Map Reading Tasks Appropriate in Experimental Studies in
Cartographic Communication (1978), • 22. BER[ANT, A.
M.: Kartograťičeskij metod issledovanija (1978), • 23. KRET-
SCHMER, 1.: Theoretical Cartography: Position and Tasks
U980), • 24. [UTYJ, A. A.: Jazyk karty (1981), • 25. SALIŠ-
CEV, K. A.: Idei i teoretičeskije problemy v kartografii 80-ch
godov (1982), • 26. BER[ANT, A. M.: Obraz prostranstva:
karta i informacija (1986), • 27. OGRISSEK, R.: Theoretische
Kartographie (1987), • 28. [UTYJ, A. A.: Jazyk karty: suš-
čnosť, sistem a, funkcii (1988), • 29. BER[ANT, A. M.: Geo-
izobraženija i geoikonika (1990), • 30. PRAVDA, J.: Základy
koncepcie mapového jazyka (1990).
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K danej schéme (obr. I) možno mať niekol'ko výhrad,
napríklad, že výber autorov aj napriek vysokej presved-
čivosti sotva možno pokladať za reprezentatívnu (štati-
sticky aj vecne dostatočnú) vzorku, pretože vačšina au-
torov je z východoeurópskych štátov (len 8 z nich je zo
Západu), čo vzbudzuje podozrenie, či ťažisko rozvoja
teoretickej kartografie bolo naozaj ('?) na Východe. Im-
pulzívnych až dráždivých výhrad bolo viac, preto sme
sa pokúsili verifikovať zostrojenie grafu.

V grafe A. M. Berl'anta (obr. I) je pevná len jedna sú-
radnica - časová. Druhá súradnica je relatívne vol'ná
a preto vzdialenosť každého konkrétneho bodu od ča-
sovej osi závisi nielen od objektívneho poznania, ale aj
od určitého subjektivizmu až tendenčnosti niektorých
poznatkov zostavitel'a grafu. Pretože prakticky všetky
práce tvoriace kostru grafu poznáme, zostrojili sme na
ich základe nový graf, podl'a našich predstáv, v ktorých
hrajú rozhodujúcu úlohu zo širšieho odborného okolia
nám známe a naše vlastné hodnotenia týchto prác (obr.
2).

Náš graf má podobu "stromu", ktorý na rozdiel od
"toku" ("rieky" tvoriacej sa so zlievajúcich sa "riečok"
a "potokov") nielenže nevzbudzuje dojem konvergen-
cie, ale naopak, presvedčuje o divergencii, maximálne
o paralelnosti niektorých "vetiev" (koncepcií). Z také-
hoto výsledku netreba mať hned' strach, netreba z toho
hned' odvozovať, že jeden graf popiera druhý, lebo ana-
lógia so "stromom", resp. s "korunou stromu" naznaču-
je, že aj v takomto rozchádzaní sa vetiev možno vidieť
určitý druh jednoty a celku. Koruna stromu posobí doj-
mom celku ak nie je okýptená alebo nie sú v nej prázd-
ne miesta a dojmom jednoty posobí preto, lebo jednot-
livé konáre vyrastajú z jedného kmeňa, z konárov vyra-
stajú vetvy, z nich vetvičky atd'., t. j. všetko je v nej
"geneticky" spojené. Problém je len v interpretácii zbie-
havosti.

Z istého hl'adiska treba považovať oba grafy za realis-
tické. Prvý graf je reálny pre taký aspekt, pri ktorom sa
zdorazňuje, že idey a rozne impulzy pre teoretickú kar-
tografiu vznikli bokom, mimo kartografie a v kartogra-
fii sa len overuje ich platnosť, prípadne sa na ich zákla-
de rozvíjajú nové kartografické poznatky. Typickým
príkladom je aplikácia a rozvoj kybernetickej teórie in-
formácií v kartografii. Druhý graf je reálny pre taký
aspekt, pri ktorom sa zdorazňuje, že všetky, aj parciálne
teoretické koncepcie vznikajú vždy v kartografii (aj ke-
by impulzy prichádzali zvonka, ako tomu bolo v pripa-
de jazykovej koncepcie) a sú viac či menej poprelínané
(resp. koherentné) aj s ostatnými kartografickými po-
znatkami, hromadiacimi sa v historickom slede. Toto
konštatovanie nás presviedča o tom, že na prirovnania
si musíme vždy dať pozor. Prirovnania vždy chápeme
ako karikatúry, ktoré zvýrazňujú (zdorazňujú) len isté
vlastnosti zobrazovaného objektu alebo javu, kým iné
vlastnosti potláčajú alebo vobec nevyjadrujú. Pritom
karikatúry vonkoncom nezatracujeme, naopak, ich po-
slanie vidíme práve v selektívnom uprednostňovaní
a sugestivnom vyjadrovaní tých stránok objektov a ja-
VOY, ktoré nezachytila žiadne "realistické" sposoby vy-
jadrovania.
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Obr. 2 "Strom" rozvoja kartograjie (zostrojen:v na zá-
klade (vch istvch 30 prác ako obr. J)

Na "stromovom" grafe (obr. 2) nás upútali dva nové
momenty, ktoré "tokový" graf (obr. I) nezvýraznil do-
statočne sugestívne: prvým je oddelenie sa "l'avého ko-
nára" tematickej kartografie už okolo roku 1940, dru-
hým je prudké vybočenie "pravého konára" teoretickej
kartografie krátko po roku 1962. Pojem "pravého"
a "l'avého" je konvenčný, pokojne to može byť aj na-
opak, podobne ako aj "vpredu" alebo "vzadu".

Aby nás neobmedzovala "karikaturistická" predstava
stromu, resp. koruny stromu, kde treba spájať niektoré
body (práce) tak, aby nadvazovali na seba ako vetvy,
zostrojili sme d'alší - vývinový graf (obr. 3). V ňom
sme mali lepšiu možnosť vyjadrenia roznych súvislostí
a nad vazností. Pretože aj v kartografii všetko nové vždy
s niečím súvisí, zvolili sme si formu spojitého grafu. Pre
disperzný graf Berl'antov výber poskytuje málo bodov

1993/226
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Obr. 3 Graf vývinu kartografie (podla prác ako obr. 2,
resp. obr. J) s náznakom "big bangu"

a okrem toho sme túto formu zavrhli aj preto, že nepre-
svedčivé disperzné zhluky vedú k nepresvedčivým inter-
pretáciám.

Na spojitom grafe sa dostatočne presvedčivo potvr-
dzuje, že teoretická kartografia dostala riadny impulz
niekedy okolo roku 1964 a že sa naozaj začala rozpínať
ako vesmír po big bangu. Pretože sa nemohla rozpinať
z ničoho, na grafe sme ponechali centrálnu os rozvoja
kartografie, vytýčenú bodmi grafu (prácami) 2 až 6.
Bodkované napojenie "epicentra" výbušného rozvoja
teoretického myslenia v kartografii vyjadruje našu
predstavu, že toto epicentrum sa nemohlo nachádzať
ďaleko od línie hlavného smeru rozvoj a kartografie.

Po zostrojení tohto grafu sme ešte viac pociťovali má-
lopočetnosť bodov, z ktorých bol zostrojený. Vznikla
v nás obava, že tak malý výber bodov vel'mi skresl'uje
výsledok. Preto sme sa rozhodli zvoliť si reprezentatív-
nejšiu (reprezentatívno-indikatívnu) vzorku a boli sme
zvedaví, či potvrdí alebo vyvráti podmanivú myšlienku
o "big bangu" v kartografii.

Vybrali sme 178 prác od 68 autorov (z toho 105 prác
od 41 autorov pochádzalo v čase svojho vzniku zo Zá-
padu) a načreli sme aj hlbšie do histórie kartografie
(k roku 1900).

4.1 Zoznam vybraných prác - skrátené ná-
zvy

AUT

BAR

BOA

BOC
B+G

BUN
CUE

ECK

IYC

HAK
HAR

HET

- ARNBERGER, E.: • 1960: Grundlagen und
Methoden ...• 1966: Handbuch ...• 1970:
Grundsatzfragen ...• 1977: Thematische Karto-
graphie . .. • 1978: Eigenschaften der graphi-
schen ...

- ASLANIKAŠVILI, A. F.: • 1967: Jazyk kar-
ty ...• 1968 Kartografía ...• 1974: Metakarto-
grafía ...

- .1971: Automation ... (Bull. du Com. Fr. de
Cartogr.)

- BARANSKIJ, N. N.: • 1939: Ekonomičeskaja
kartografíja 1., 2. tom, • 1940: Ekonomičeskaja
kartografija 3. tom, • 1956: Ekonomičeskaja
geografíja ...

- BERI.:ANT, A. M.: • 1971: Kartogr. metod
issl . .. • 1978: Kartogr. metod issl ...• 1986:
Obraz prostranstva . .. • 1988: Kartogr. metod
issl . . . • 1990: Geoizobraženija i geoikonika ...
• 1991: Geoinformacionnoje kartografírovani-
je ...

- BERTIN, J.: • 1967: Sémiologie graphique ...
• 1974: Graphische Semiologie... • 1981:
Graphics and Graphic Information Proces-
sing ...
BOARD, c.: • 1967: Maps as Models ...•
1976: The Geographer's Contribution ...

- BOČAROV, M. K.: • 1966: Osnovy teorii ...
- BOOTS, B. N.-GETIS, A.: • 1977: Probability

model ...
- BUNGE, W.: • 1962: Theoretical Geography ...
- CUENIN, R.: • 1972: Cartographie générale,

volume I ...• 1973: Cartogr. gén., vol. 2 ...
ECKERT, M.: • 1907: Die Kartographie als
Wissenschaft . " • 1921: Die Kartenwissen-
schaft, Band I... • 1925: Die Kartenwissen-
schaft, Band 2 ...• 1937: Die Eingrenzung der
Kartographie ...

- ECKERT-GREIFENDORF, M.: • 1936: Die
Kartenkunde ...

- FREITAG, U.: .1971: Semiotik und Kartogra-
phie ...

- GOULD. P.-WHITE, R.: • 1974: Mental
Maps ...

- GUELKE, L.: • 1977: The Nature of Cartogr.
Communication ...

- IMHOF, E.: • 1928: Die Kartenfrage ...•
1950: Gelande und Karte ...• 1951: Terrain et
Carte ...• 1956: Aufgaben und Methoden ...•
1958: Gelande und Karte ...• 1963: Tasks and
Methods of Theoretical Cartography ...• 1965:
Kartographische Gelandedarstellung ...• 1968:
Gelande und Karte... • 1972: Thematische
Kartographie . " • 1982: Cartographic Relief
Presentation ...

- ITOGI NAUKI I TECHNIKI, ser. Kartografía:
• 1964: tom I, • 1966: tom 2, • 1968: tom 3, •
1970: tom 4, • 1972: tom 5, • 1975: tom 6, •
1976: tom 7, • 1978: tom 8, • 1980: tom 9, •
1982: tom 10, • 1984: tom II, • 1986: tom 12, •
1988: tom 13, • 1991: tom 14.

- International Yearbook of Cartography: • 1961:
Vol. I, atd'. až. 1991: Vol. 31 (spolu 31 prác).

- HAKE, G.: • 1975: Kartographie I ...
- HARLEY, J. B.: • 1988: Maps, Knowledge and .

Power ...
- HETTNER, A.: • 1910: Die Eigenschaften und

Methoden ...
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Obr. 5 Graf vývinu teoretickej kartografie po roku J 960
(s vyznačením ..epicentier" prudk.ých impulzov
rozvoja)

K+PV-KLlNGHAMMER, I.~PAPP-VÁRY, Á.: • 1983:
Foldiink tiikre a térkép ...

KOL ~KOLÁČNÝ, A.: • 1967: Studie o komunikaci karto-
gr. informace ...• 1969: Cartographic Informati-
on ...

KRE -KRETSCHMER, 1.: • 1965: Die thematische Kar-
te ...• 1980: Theoretica1 Cartography ...

KRC -KRCHO, J.: • 1968: Prírodná časť geosféry ..•
1973: Pojem priestorovej organizácie ...• 1978: The
spatial organization ...• 1981: Mapa a štruktúra jej
obsahu ...• ) 983: N~črt teoretickej koncepcie ...•
1989 (+ MICIETOVA, E.): Geoinformačný systém
o geografickej sfére ...

LEH ~LEHMANN, E.: _ 1952: Die Kartographie als Wis-
senschaft . .. • 1971: Zur Methoden der themati-
schen Kartographie ...

LYU -- LUTYJ, A. A.: • 1976: Nekotoryje podchody ...•
1981: Jazyk karty... • 1986: Projektirovanie sis-
tem ...• 1988: Jazyk karty: suščnosť ...

MAR ~MARTINEK, M.: • 1972: Postaveni a úloha karto-
grafie ...

MACK~MACKAY, J. R.: • 1954: Geographic Cartogra-
phy ...

MEl ~MEINE, K.-H.: • 1967: Darstellung verkehrsgeogra-
phischer ...• 1974: Kartographische Kommunikati-
onsketten ...

M+W-MONKHOUSE, F. J.-WILKINSON, H. R.: •
1952: Maps and Diagrams, 1st ed ...• 1963:
2d ed . . . • 1971: 3d ed ...

MOR -MORRISON, J. L.: • 1974: A theoretica1 Frame-
work ...• 1976: The Science of Cartography ...

MUE -MUEHRCKE, Ph.: • 1972: Thematic Cartogra-
phy ...

N+P -NEBESKÝ, L.-PALEK, 8.:. 1980: Kartografická
semiotika ...• 1990: Dva apekty jazyka mapy ...

OGR -OGRISSEK, R.: • 1981: Theorie der Kartengesta1-
tung und Theorie der Kartennutzung... • 1987:
Theoretische Kartographie ...

PET -PETERS, A.: • 1983: Die Neue Kartographie ...
PEU.K-PEUCKER, K.: • 1902: Drei Thesen ...

PEU.T-PEUCKER, T. K.: • 1972: Computer Cartogra-
phy ...

PHIL -PHILBRICK, A. K.: • 1953: Princip1es of Geo-Car-
tography ...

PRA - PRA VDA, J.: • 1977: Kartografický jazyk... •
1982: Kartografia a kartogr. jazyk ...• 1990: Zákla-
dy koncepcie ...

PRE -PREOBRAŽENSKIJ, A. 1.: • 1953: Ekonomičeskaja
kartografija ...

RAI -RAISZ, E.: • 1938: Genera1 Cartography, 1st ed ...
• 1948: 2d ed ...• 1952: 3d ed ...

RAT -RATAJSKI, L.: • 1960: Kartografia ekonomiczna,
1st ed ...• 1963: 2d ed ...• 1970: Kartologia ...•
1973: Metodyka kartografii ...• 1975: Some Aspects
of the Grammar. .. • 1976: Carto1ogy... • 1976:
Pewne aspekty gramatyki ...• 1978: The Main Cha-
racteristic ...

R1M ~RIMBERT, S.: • 1968: Le~on de cartographie théma-
tique ...

ROB ~ROBINSON, A. H.: • 1953: E1ements of Cartogra-
phy, 1st ed ...• 1960: 2d ed ...• 1969 (+SALE,R):
3d ed ...• 1978 (+SALE.R.-MORR1S0N, J. L.):
4th et ...• 1976 (+PETCHEN1K, 8.): The Nature
of Maps... .1976 (et al.): Cartography
1950~2000 ...

SAL -SALlŠČEV, K. A.: • 1939: Osnovy kartovedenija, I.
vyd ....• 1944: 2. vyd ....• 1955 (+GEDYMIN, A.
V.): Kartografija ...• 1958: Nacional'nyje atlasy ...
• 1959: Osnovy kartovedenija, 3. vyd ....• 1960:
Atlas nationaux ...• 1964: Regiona1 at1asses ...•
1968: Tematičeskaja kartografija ...• 1976: Karto-
vedenie, I. vyd. .. • 1982: 2. vyd ....

SCH -SCHLlCHTMANN, H.: • 1985: Characteristic
Traits ...• 1988: Conceptua1 Fie1d ...• 1991: Plan
Information ...

SPIE -SPIESS, E.: • 1970: Eigenschaften von Kombinatio-
nen ...

SP1R -SPIRIDONOV, A. 1.: • 1952: Geomorfologičeskoje
kartografirovanije . . . • 1974: Geomorf. kartogr ...

TAN ~ TANAKA, K.: • 1932: The Orthographical Relief
Method ...• 1974: Relief Method ...

TOP ~ TOPFER, F.: • 1974: Kartographische Genera1isie-
rung ...

WIT ~WITT, W.: • 1970: Thematische Kartographie ...•
1971: Bevolkerungskartographie ...• 1977: Theore-
tische Kartographie

WOL -WOLODTSCHENKO, A.: _ 1985: Zu Fragen der
Kombinationen . .. • 1988: Matrizenartige Darstel-
lungen. .. • 1991: Zu Forschungsrichtungen der
Kartensprache ...

YOE ~ YOELI, P.: • 1965: Analytische Schattierung ...
Z+S+T - ŽUKOV, V. S.-SERBEŇUK, S. N.- TIKUNOV,

V. S.: • 1980: Matematiko-kartografičeskoje mode1iro-
vanije ...

Na základe týchto prác sme zostrojili hned' dva gra-
fy: prvý ucelený v podobe "stromu" (obr. 4) a druhý
čiastkový (venovaný len rozvoju teoretickej kartografie)
v podobe spojitého vývinového grafu (obr. 5). Prekvapi-
10 nás, ako tento širší a len v minimálnej miere subjekti-
vizovaný výber prác potvrdil v podstate to isté, čo aj
Berl'antova 30-bodová vzorka, o reprezentatívnosti kto-
rej sme pochybovali. Náš graf len spresnil a zdetailnil
p6vodnú "tlačenicu" teoretických koncepcií v kartogra-
fii na obr. 2 a 3. Na spresnenie obr. I sme si netrúfali.
Je to citlivá stránka autorského aspektu.

Práce vybrané do našej vzorky by sme mohli charakteri-
zovať ako sčasti reprezentatívne a sčasti indikatívne. Za
reprezentatívne považujeme učebnice a tie práce, ktoré
sú podl'a ohlasu citovania celosvetovo uznávané. Ostat-
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né práce sú indikatívne: naznačujú jednotlivé teoretické
smery ako náhradu za to, že nevieme, ktoré práce máme
považovať za reprezentatívne (napr. z oblasti automati-
zácie, ktorá sa medzičasom skomplikovala a prerástla
buď do metód spracovania priestorových údajov, do
modelovania, geoinformatiky alebo do ďalších oblastí).
Predpokladáme, že po doplnení našej vzorky by sa na
obr. 4 a obr. 5 vel'a podstatného nezmenilo: pribudlo by
azda pár vetiev-smerov, spresnili by sa niektoré detaily
ich polohy, priebehu, nadvaznosti ap., ale zásadné ča-
sovo-priestorové súvislosti vzniku a charakteru tematic-
kej a teoretickej kartografie by sa zrejme nezmenili.

Kvoli "priezračnosti" grafického vyjadrenia sme zá-
merne vynechali práce z mapovania, topografickej, geo-
grafickej, matematickej, historickej kartografie, karto-
metrie, z oblasti spracovania a vydávania máp ap. Vy-
nechali sme aj samotné mapy ako vydané mapové, resp.
atlasové diela. Pri želani je možné zostrojiť analogické
grafy z dvojíc týchto oblastí, ktoré po naložení na kmeň
"stromu" a po pootočení okolo jeho osi vytvoria kom-
plexný priestorový "strom" kartografie.

Nám však išlo o ilustráciu prudkého rozvoja teoretic-
kej kartografie. Na vývinovom grafe (obr. 5) sú vyzna-
čené "epicentrá" prudkého vzniku a rozpínania sa kar-
tografickej teórie:

Epicentrum E, (jeho časová lokalizácia do roku 1960
je len približná, sily potrebné k "explózii" sa zrejme
koncentrovali zakrátko predtým) znamená dozretie po-
treby vzniku Medzinárodnej kartografickej asociácie
(\ CA) a jej ročenky International Yearbook of Carto-
graphy, vznik Bungeho Metakartografie, začiatok vydá-
vania dvojročného periodika Itogi nauki i techniki -
serija Kartografija (z iniciatívy K. A. Sališčeva), impulz
pre vznik Bertinovej koncepcie grafickej semiológie,
impulz pre vznik Berl'antovej koncepcie využívania
máp - a hlavne vznik ďalšieho epicentra E2•

Epicentrum E2 znamená iniciovanie zrodu prác Yoe-
liho, Bočarova, Boarda, Aslanikašviliho, Krcha, ale naj-
ma Koláčného, ktoré silno ovplyvnili svoje "okolie"
(najma Ratajského a ďalších). Bol to jeden z najvý-
znamnejších "momentov" v rozvojí teoretického mysle-
nia kartografie 20. storočia.

Epicentrum EJ je lokalizované na začiatok 80. rokov
v značnej miere hypoteticky, pretože ide o relatívne
krátku históriu, ktorá v kartografii nie je tak dobre
zhodnotená ako obdobie 60. rokov. Skor ide o vyjadre-
nie (naznačeníe) vzníku vetve novej generácie v teore-
tickej kartografii, ale k tomuto obdobiu by sa mohol
vzťahovať aj impulz vzniku tendencie známej pod ná-
zvom "nová kartografia".

Epícentrum E4 je už vonkoncom hypotetické, pretože
ide o historicky najbližšie obdobie, ktoré ešte nie je ni-
jako, tobož nie objektívne zhodnotené. Vyjadruje skor
našu intuíciu.

Ako nasvedčuje analýza vybraných prác zo všeobecnej,
tematickej a teoretickej kartografie, vývoj kartografic-
kého mysleni a bol relatívne pokojný približne do roku
1960. V tomto čase vnútorné napatie medzi evolučne sa
nakumulovanými empirickými poznatkami sa natol'ko
zvačšilo, že premohlo všetky vonkajšie i vnútorné sily,
ktoré sa snažili udržať kartografiu vo svojom predošlom

"klasickom" rámci. Momentálne nie je podstatné, či to
bol len jeden monolitný výbuch, alebo nami naznačená
reťazová reakcia viacerých za sebou nasledujúcich ex-
plózií, podstatné je to, že tak),to "big bang" začiatkom
60. rokov v kartografii existoval. Podl'a nášho názoru
tento "big bang" viedol ku vzniku ICA, a spatne, vznik
ICA sposobil ďalšie rozpínanie kartografického mysle-
nia.

Na obr. 4 sme ďalej naznačili, že vo vyvojí kartogra-
fie v tomto storočí možno pozorovať obdobía určítých
"pulzácíí" (zvýšenej myšlienkovej aktivity), ktoré majú
určitú nepríliš pravidelnú periodicitu (dlžka príslušné-
ho obdobia je uvedená na obr. 4 vpravo v hranatých zá-
tvorkách). Potvrdenie a spresnenie tejto periodicity by
mohlo byť záležitosťou osobitného skúmania.

L1TERATÚRA:
[I] BER[ANT, A. M. Konvergencija teoretičeskich koncepcij

v sovremennoj kartografii. ln: Kartosemiotík 3. [Intern.
Korr. - Seminar.] Bratislava- Dresden. 1992, S. 7-16.

[2] PRAVDA, J.- WOLODTSCHENKO, A. (eds): Kartosemi-
otik 3. [Internationales Korr.- Seminar.] Bratislava- Dres-
den. 1992. 59 s.

Do redakcie došlo: I. 3. 1993

Lektoroval:
Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.,

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Vážení čtenáři,
dovolte, abychom Vám oznámili, že od poloviny le-

tošního roku je nakladatelem našeho časopisu společ-
nost Vesmír se sídlem v Praze. Od nového nakladatele
si zejména slibujeme užší spolupráci při propagaci ča-
sopisu a operativnější plnění finančních závazků vůči
všem subjektům podílejícím se na jeho tvorbě a výrobě.

Dosavadnímu nakladateli SNTL - Nakladatelství
technické literatury děkujeme za dlouholetou spoluprá-
ci při vydávání Geodetického a kartografického obzo-
ru.
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Zaťažkávacia skúška mosta
cez Váh V Seredi

Ooc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Ing. Alojz Kopáčik, CSc.,

katedra geodézie Stavebnej fakulty STU
v Bratislave

Most cez Váh v Seredi tvorí pomerne komplikovaný
statický systém s bohatou históriou zmien, ktoré most
sprevádzali od jeho výstavby v roku 1958 až po jeho re-
konštrukci u v rokoch 1991 až 1992. V povodnom pro-
jekte neboli docenené účinky najma teplotných zmien
na betónovú konštrukciu a boli precenené vtedajšie
možnosti výroby prefabrikovaných dielcov. Uzly napo-
jenia a prefabrikovaných nosníkov na piliere mosta sa
stali postupne kritickými miestami, a to do takej miery,
že sa most dostal do havarijného stavu. V roku 1991 bol
most uzatvorený a nasledovala jeho rekonštrukcia.
Most tvori spojitá oblúková železobetónová kon-

štrukcia dížky 330,66 m. Spodná stavba pozostáva
z piatich pilierov a z dvoch krajných opor vybudova-
nýchvo forme monolitov. Tieto sú stočené vzhl'adom
n~ pozdížnu os mosta o 70° (obr. I). Nosnú konštrukciu
mosta tvoria železobetónové prefabrikáty. Klenba kaž-
dého pol'a sa montovala na dvoch provizórnych pod pe-
rách ako štvorkíbový oblúk, ktorý sa po predopnuti
zmonolitnil. Na klenbu boli osadené steny, na ktoré sa
uložili prefabrikované nosniky. Po dokončeni tvoril
most jeden dilatačný celok spojitej klenbovej konštruk-
cie.
Ťažiskom rekonštrukcie boli opravy uvolnených

a poškodených uzlov spojenia nosnikov na piliere mos-
ta a dobetónovanie nosnej vrstvy výstužného betónu.
Novovybudované spojenia na pilieroch číslo II, IV, VI
a na krajných oporách sú tuhé. Spojenia nad píliermi
číslo I II a V sú realizované doskovýmí ložiskamí, čo
umožňuje posun mostovky v smere pozdížnej osi. Uve-
dené riešenie v značnej miere eliminuje nepriaznivé
účinky teplotných zmien.

Po rekonštrukcíí mostného objektu bolo potrebné ove-
riť základné predpoklady statického posobenia rekon-
štruovaných častí, resp. celkov. Zaťažkávaciu skúšku or-
ganizovalí a za vel'kej pomoci dodávatel'a rekonštruk-
čných prác (Doprastav, a. s.) realizovali kolektívy kate-
dry betónových konštrukcíí a mostov a katedry geodé-
zie Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej uni-
verzity (STU) v Bratislave [I], [4], [5). Úlohou zaťažkáva-
cej skúšky bolo overíť:
- funkčnú spol'ahlivosť zmonolitnenia nosnikov.
- spojitosť oblúkovej konštrukcie a jej ohybovú tu-

hosť,
- schopnosť mosta reagovať na účinky teplotných

zmien a
- funkčnosť troch dilatačných celkov.
Keďže bol a statickými výpočtami preukázaná vý-

znamnosť hodnot teplotných deformácií konštrukcie,

bolo vedúcim zaťažkávacej skúšky požadované vykonať
meranie nezaťaženej konštrukcie mosta po čas 24 hodín,
spojené s kontinuálnym snímaním teploty prostredia
a vybraných častí konštrukcie. Z dovodu dosiahnutia
maxímálnej vierohodnosti hodnot, bol o meranie vyko-
nané deň pred zaťažkávacou skúškou. Na základe takto
získaných hodnot boli potom korigované hodnoty oča-
kávaných deformácií objektu po čas zaťažkávacej skúš-
ky. V priebehu zaťažkávacej skúšky boli merané:
- teplota prostredía a vybraných častí konštrukcie,
~ zvíslé posuny nosnej konštrukcie,
- vodorovné posuny nosnej konštrukcíe,
~ náklon pilierov a krajných opor,
- zvislé posuny dilatačných záverov.

Teplota konštrukcie a prostredia sa merala v štyroch
priečnych rezoch konštrukcie mosta (obr. 2). V každom
reze bol o trvalo osadených osem niklových snímačov
typu Ni 200, ktoré merali:
- teplotu vo vnútri prefabrikátov (TI, T2 a T4),
- teplotu nosníkov (n, T5 až T7),
- teplotu vonkajšieho prostredia (T8).
Snímače boli napojené na programovatel'nú meraciu
ústredňu TEMET 202S, ktorá digitalizovala a registro-
vala výstupný signál snímačov v hodinových interva-
loch. Na obrázku 3 vidno teplotné zaťaženie nosníkov
pol'a číslo 3.

Zvislé posuny nosnej konštrukcie mosta boli merané me-
tódou presnej nivelácie, prístrojmi Zeiss NI 007, resp.
NI 005 a invarovými latami s 0,005 m delením. V blíz-
kosti mosta bol a na oboch stranách vybudovaná dvoji-
ca vzťažných bodov. Pozorované body AI až A25, resp.
BI až B25 boli umiestnené na chodníkov mosta vo
vzdialenosti O, 10m od zábradlia a stabilizované mosad-
znými klincovými značkami. Nivelačné pristroje boli na
moste rozmiestnené už pred začatím 24 hodinového me-
rania a zostali tak aj počas celej zaťažkávacej skúšky.
Pri každej polohe zaťaženia boli na stanoviskách zapi-
sovatel'mi vypočítané aktuálne hodnoty prevýšení med-
zi susednými bodmi, a tieto hlásené centrále pomocou
vysielačiek. Tu sa vkladali do počítača, spočítali sa uzá-
very nivelačných ťahov vložených medzi dvojicu vzťaž-
ných bodov, ktorých stabilita sa overovala navzájom
meraním prevyšení medzi nimi. Ak hodnoty uzáverov
nevybočili z intervalu ± 0,001 2 m, bol automaticky vy-
počítaný, metódou najmenších štvorcov, odhad výšok
pozorovaných bodov a ich posun voči polohe s nulo-
vým zaťažením. Výpočet sa realizoval formou aktuálne·
ho worksheetu v prostredí LOTUS 1-2-3 inštalova-
nom na počítači Laptop Copam+ LT 386SXLl16. Mož·
nosť okamžitého číselného a grafického znázornenia V)

sledkov značne ul'ahčila proces rozhodovania a urýchli
la tak priebeh zaťažkávacej skúšky (obr. 4). Vysokú pre
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Štvrtok Piatok

Čas "A" ,,8" Čas "A" "B'" Čas A" "B"
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8.15 0.4 0.0 13.00 0.0 0.9 8.00 0.6 -0.7
8.40 0.3 0.3 13.20 0.0 0.3 8.15 0.0 -0.4
8.50 -0,4 0.5 13.40 0.1 0.5 8.40 0.0 -0.3
9.10 0.4 0.3 13.55 0.4 1.0 9.00 -0.8 -0.7
9.20 0.4 0.5 14.25 0.1 0.5 9.15 -0.7 0.0
9.40 0.0 0.2 14.50 0.4 0.7 10.15 -0.8 -0.2

10.30 0.8 0.5 15.20 0.1 -0.4 10.45 -0.6 -0.2
10.50 -0.4 -0.5 15.40 -0.6 0.6 11.45 0.0 0.1
11.10 0.3 0.5 16.45 0.0 0.4
11.30 0.3 0.7

Tab. 2 Rozdiely zvislých posunov určených niveláci ou a prie-
hybomermi

Zvislé posuny v mm
Poloha All BIlzaťa-
ženia Priehy- Priehy-

bomery Nivelácia Rozdiel bomery Nivelácia Rozdiel

3.1 - 5.3 - 5.4 -0.1 - 2.1 - 2.4 -0.3
3.2 - 6.4 - 6.3 +0.1 - 4.7 - 4.8 -0.1
3.3 - 8.1 - 7.5 +0.6 - 7.5 - 7.3 +0.2
3.4 - 9.1 - 8.9 +0.2 - 8.6 - 8.4 +0.2
3.5 -10.6 -10.4 +0.2 -\0.4 -10.0 +0.4
2.1 - 4.1 - 4.\ 0.0 - 4.9 - 4.4 +0.5
2.2 + 1.3 + 1.7 +0.4 + 0.8 + 1.I +0.3
4.1 + 0.8 + 1.3 +0.5 + 0.7 + 1.I +0.4
4.2 + 1.7 + 2.0 +0.3 + 1.5 + 2.0 +0.5
4.3 + 2.3 + 3.1 +0.8 + 2.2 + 2.5 +0.5
1.I + 2.1 + 2.\ 0.0 + 1.7 + 1.9 +0.2
1.2 + 1.\ + 2.0 +0.9 + 0.8 + 1.3 +0.5
5.1 + 0.\ + 0.3 +0.2 - 0.\ + 0.\ +0.2
6.\ - 0.4 - 0.5 -0.1 - 0.3 + 0.3 +0.6
5.2 - 0.4 - 0.7 -0.3 - 0.3 - 0.\ +0.2
6.2 - 0.5 - 0.5 0.0 - 0.4 - 0.4 0.0
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snosť dosiahnutých výsledkov dokumentujú hodnoty
uzáverov vložených nivelačných ťahov uvedené v tabu!'-
ke I.
V poli číslo 3 bol o meranie zvislých posunov nosnej

konštrukcie doplnené meraním s priehybomermí typu
Fríč s citlivosťou 0, I mm. V tabu!'ke 2 uvádzame porov-
nanie výsledkov získaných geometrickou niveláciou
a priehybomermi.

Vodorovné posuny nosnej konštrukcie boli merané na di-
latačných záveroch mechanickými strojárskymi mera-
dlami s presnosťou 0,2 až 0,3 mm. Vodorovné posuny
opor mosta sa vypočítali z geodetických meraní ích ná-
klonu. Tíeto sa realizovali pomocou prístrojov Zeíss
THEO 010 B a vodorovných kovových stupníc s mili-
metrovým delením, umiestnených na opore 0,5 m nad
úrovňou terénu. V hornej časti opory boli stabilizované
terče tvaru sústredných kružníc, ktorých stred, resp. je-
ho poloha sa premietala pomocou teodolitu na stupní-
cu. Každé čítanie sa vykonalo v dvoch polohách ďale-
koh!'adu.
Na všetkých dilatačných záveroch bol i osadené índi-

kátory relatívnych zvislých posunov s citlivosťou 0,01
mm.

Naklonenia pilierov bol i merané mechanickými libelami
s citlivosťou 0,01 mm/m osadených v sádrovom ložku:
~ na oporách číslo I a VII a na pilieroch číslo III

a V ved!'a zábradlia v úrovni chodníka,

- na pilieri číslo IV v úrovni klenby (ObL 5).
Náklon stredového piliera číslo IV bol súčasne meraný
trojicou elektronických náklonomerov osadených na
betónovom bloku rozmerov 1,0x 0,6 x 1,0 m v tesnej
blízkosti piliera (ObL 5). Dva z týchto inštaloval a mera-
nia s nimi vykonal kolektív Výskumného ústavu geode-
tického a geofyzikálneh9 Maďarskej akadémie víed
(VÚGG MAV) zo Šoprqru, ktorý je zároveň aj výrob-
com uvedených prístrojov [2]. Hodnoty náklonov
v smere pozdÍžnom, resp. priečnom bol i zaznamenáva-
né kontinuálne v analógovej forme na prúdovom dvoj-
kanálovom záznamníku firmy PHILIPS. Oba náklono-
mery boli pred a po zaťažkávacej skúške testované v la-
boratórnych podmienkach, meraním ich doby kyvu [3].
Popri náklonomeroch VÚGG MAV bol na tom istom
mieste inštalovaný náklonomer WBK-MU/B Ústavu
baníckeho Vestfálskej baníckej komory (pozri ObL 5),
ktorého jadro tvoria dva navzájom kolmo osadené sní-
mače akcelerácie typu Q-Flex 3000 firmy Sundstrand
Data Control (USA). Poloha snímačov umožňuje merať
náklon objektu súčasne v smere priečnom i poždÍžnom
[6]. Dlhodobý drift prístrojov a vplyv teploty, resp. vlh-
kosti na prístroje sme overovali v spolupráci s kolektí-
vom z VÚGG Šopron, keď sme tieto inštalovali v jasky-
ni na rastlej skale a nechali "bežať" 92 dní. Rozptyl
hodnot bol menší než 1"/ deň. Doležitým faktorom je
dostatočné temperovanie prístrojov pred meraním. Za-
budované termostaty potrebujú približne 2 až 3 hodiny
na stabilizovanie vnútornej teploty prístrojov.
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Zaťažkávacia skúška bola realizovaná úspešne. Nemalý
podiel na tom mali kolektívy katedry geodézie, resp. ka-
tedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bra-
tislave. Poďakovanie patrí aj pracovní kom Doprastavu,
a. s., ktorí zabezpečovali pre zaťažkávaciu skúšku prie-
story, nákladné vozidlá, vybudovanie meračských zna-
čiek pozorovaných a vzťažných bodov.
Krok vpred, oproti predchádzajúcim prácam podob-

ného charakteru, vidíme v maximálnom využití výpoč-
tovej techniky a v jej vhodnom spojení s klasickou me-

racou technikou. Funkčnosť a spol'ahlivosť takejto kon-
figurácie závisí najma od kvality a spol'ahlivosti častí,
ktoré zabezpečujú prepojenie meracej a výpočtovej
techniky. Túto úlohu móžu plniť buď krátkovlnné vy-
sielačky alebo lokálne, na tento účel zriadené, telefónne
siete. Ukázalo sa, že pri použití telefónnych sietí je pod-
statne nižšia úroveň rušenia.
Cenné poznatky sme získali z meraní kolektívu

VÚGG MAV. Tieto potvrdili predpoklad, že skúšané
prístroje, ktoré boli póvodne vyvinuté pre geofyzikálne
merania, sú po úprave vhodné na kontinuálne meranie
deformácii stavebných objektov.
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Problematika merania náklonu stavebných objektov
alebo technických zariadení je stredobodom záujmu
mnohých odborníkovo Na meranie náklonu prevádzko-
vo a bezpečnost ne náročných objektov, ako sú naprí-
klad objekty hlavných výrobných blokov jadrových ale-
bo vodných elektrární, sa okrem optických geodetic-
kých metód úspešně uplatňujú aj iné fyzikálne metódy,
najma metódy pendametrické, hydrostatické, fotogra-
metrické, elektromechanické a iné, ktoré poskytujú in-
formácie o správaní sa konštrukcií objektov v danom
prostredí a čase.
V časopise Geodetický a kartografický obzor [I] sme

uviedli na určovanie náklonu objektov nové hydrosta-
tické prístroje Nívelomat a pendametrické prístroje

s elektrickým dotykom polohy kyvadla. Tieto prístroje
bol i navrhnuté a vyrobené v Ústave merania (ÚM) Slo-
venskej akadémie vied (SAV) v Bratislave v rokoch
1986 až 1988. V rokoch 1989 až 1991 boli tieto prístroje
zdokonalené a vyvinuté nové hydrostatické prístroje
Nivelomat 2 a optické pendametre, s ktorými sa ďalej
bližšie zoznámime.

Prístroj Nivelomat 2 je stacionárny plne automatizova-
ný hydrostatický prístroj s čislicovým displayom na vel'-
mi presné meranie prevýšeni 3 až 4 bodov (obr. 1). PO-
vodný prístroj Nivelomat [1], [2] je určený na vel'mi
presné meranie prevýšení dvojice bodov. Synchrónny
chod snímačov je zabezpečený pomocou selsynov
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a elektrický hriadel' sa obnovuje mechanickým prelože-
ním dvojice snímačov na vodorovnú plochu. Naproti
tomu Nivelomat 2 je určený na meranie prevýšenia 3 až
4 bod ov. Má synchrónny chod snímačov pomocou kro-
kových motorov a elektrická os sa obnovuje automatic-
ky pri každom meraní.

Pri Nivelomate 2 poloha hladiny v merných nádobách
snímačov sa sníma ihlovými elektródami pohybujúcimi
sa synchrónne pomocou krokových motorov a mikro-
metrických skrutiek. Činnosť hydrostatického prístroja
s tromi snímačmi je automatizovaná. Bloková schéma
činnosti prístroja s troma snímačmi je na obr. 2 a funk-
čná schéma hydronivelačného snímača je na obr. 3.

Krokový motor (KM) cez ozubený prevod otáča pres-
nú mikrometrickú skrutku, ktorá posúva pohyblivú ma-
ticu smerom hore alebo dolu, podl'a zmyslu svojho otá-
čania. Pohybová matica posúva pohyblivú ihlu, ktorej
dotyk s vodnou hladinou (chemicky úpravená destilo-
vaná voda) je indikovaný signálom Dx (kde x = A, B,
a C) v jednotlivých snímačoch SNA, SNB a SNe (obr. 2).
Smer pohybu je riadený signálom SMER POHYBU cez
generátor krokových impulzov (GKI). Jednotlívé merné
nádoby sú spojené spojovacími vodnými a vzduchový-
mi hadicami, ktoré zaručujú rovnaké tlakové pomery
v merných nádobách.

Hydronivelačný snímač pozostáva z mernej nádoby,
v ktorej je pevná a pohyblivá ihla, ktoré sú napojené na
ihlový obvod (IO), ktorý indukuje signálom D dotyk
pohyblivej ihly s hladinou kvapaliny. Merací systém
Nivelomatu 2 pozostáva z troch alebo štyroch snímačov
SN,.

Hydrostatický snímač má trojicu optoelektronických
snímačov polohy: horný snímač diskrétne sníma polo-
hu ozubeného kolesa, dáva impulz raz za otáčku, stred-
ný snímač sníma polohu pohyblívej matice pri posled-
nej otáčke smerom nahor a dolný snímač využívaný len
v SNA - sníma strednú polohu pohyblívej matice. Lo-
gický súčin výstupných signálov horného a stredného
snímača vytvára signál horného elektronického dorazu
H, (x = A, B, C). Signály Px (x = A, B, C) sú vytvorené
logickým súčinom signálov koncových mikrospináčov
umiestnených pred horným a dolným mechanickým do-
razom pohybovej matice. Zabraňujú prípadnému me-
chanickému poškodeniu pohyblivej matice a míkrome-
trickej skrutky v prípade nesprávnej činnosti snímača.

Obr. J Zostava hydrostatického prístroja Nivelomat 2
s riadiacou jednotkou a troma snímačmi

Geodetický a kartografický obzor
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Obr. 2 Bloková schéma činnosti prístroja
s troma snímačmi

Signál P, indikuje, že niektorý zo snímačov má pohyb 0-

vú maticu tesne pred horným alebo dolným mechanic-
kým dorazom. Tento signál zastavuje chod KM.

Signál AJP (obr. 2) indikuje stav, pri ktorom aspoň
jedná pohyblívá ihla v snímačoch SNA, SNB a SNe dosi-
ahla vodnú hladinu. Signáf VP (všetky ponorené) indi-
kuje stav, keď všetky pohyblivé ihly dosiahlí vodnú hla-
dinu, a teda aj koniec meracieho cyklu. Logika prístroja
využíva signály H, na obnovenie sychrónneho chodu
pohybových matíc.

Meranie začína, keď prvá pohyblivá ihla sa dotkne
vodnej hladiny a končí dotykom poslednej ihly s vod-
nom hladinou. Prvá sa dotkne ihla snímača, ktorý je po-
ložený najnižšie a na jemu priradenom čítači sa číta
údaj 0,000 mm a zobrazí sa na riadiacej jednotke. Na
ostatných snímačoch sa číta taká hodnota, o ktorú sú
tieto prevýšené voči najnižšie položenému snímaču. Ti-
eto funkcie sú vytvárané hradlami HRA, HRB a HRc.

Pri opakovaných meraniach sa celý merací proces
opakuje, pričom pohyblivé matice sa pohybujú od hor-
nej úvrati po ponorenie poslednej ihly do kvapaliny. Po
skončení meracieho cyklu (VP = O) ihly sa naďalej po-
nárajú, aby aj posledná z nich mala dostatočne namoče-
ný hrot. Po krátkom zastavení pohybu se ihly zdvíhajú
až po hornú úvrať.

Ak pri meraní umiestnime tri snímače v súradnicovej
sústave objektu, napr. reaktora (obr. 4) tak, že os "z" je
totožná s osou objektu uloženého v ideálnej zvislej po-
lohe, snímače SNA a SNB sú na osi "x" a snímač SNe na
osi "y". Potom týmito tromi meranými bod mi je prelo-
žená rovina, ktorej zmeny v čase sú totožné s časovými
zmenami náklonu pozorovanej roviny. Dynamika tých-
to zmien je napr. pri objektoch reaktorov pomalá.

Zmeny náklonu roviny graficky prezentujeme vekto-
rom. Jeho vel'kosťsa rovná vel'kosti náklonu objektu
a jeho smer je totožný so smerom poklesu roviny prelo-
ženej troma meranými bodmi [3]. Táto interpretácia má
výhody v jednoduchosti a v prehl'adnosti. Prvé meranie
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na stávajúcom objekte je referenčné a všetky ďalšie už
merajú zmeny náklonu objektu.
Pristroj Nivelomat 2 je určený na vel'mi presné mera-

nie prevýšení 3 až 4 bod ov, do vzdialenosti 100 m, pri
rozsahu ich prevýšenia 30 mm. Presnosť určeni a prevý-
šenia bodov je 0,0 I mm, presnosť indikácia 0,00 I mm,
pri ustálenej pracovnej teplote prostredia a snímačov
od + 10° do + 40 oe, aké sú napríklad aj pri objektoch
jadrových reaktorov. Snímače majú rozmery
90 x 114 x 224 mm, hmotnosť 5,5 kg, elektronícká ría-
diaca jednotka má rozmery 435 x 132 x 262 mm
s hmotnosťou 7,6 kg.
V súčasností v lJM SAV končí vývoj nového automa-

tíckého hydrostatíckého pristroja Nivelomat PC s 2 až
8 snímačmi, ktorý je vybavený presným počítačom IBM
na automatickú registráciu, výpočet a zobrazenie mera-
ných údajov.

Fyzikálne kyvadlo v ustálenom tvare zaujíma polohu
zvislice. Ak bod závesu a rovinu vyhodnocovania od-
chýlok kyvadla víažeme s telesom objektu, možeme tak-
to merať jeho odchýlky od zvislej roviny.
Na meranie odchýlok od zvislého smeru, ako fyzikál-

nej veličiny, bol i ÚM SAV vyvinuté dve nezávislé metó-
dy merania polohy kyvadla, a to metóda mechanická
s elektrickou indikácíou a metóda optícká, pre ktoré sa
zaužíval názov pendameter (pendulum = kyvadlo). vý-
chylka závesu vol'ne záveseného kyvadla sa zísťuje
v dvoch osíach, pomocou dvoch na seba kolmých mí-
krometrov, ktorých osi ležia v čítacej rovine pendame-
tra. Pri mechanickom pendametri sa dotyk závesu kyva-
dla určuje s tupým kuželovým hrotom mikrometra a in-
dikuje svietivou diódou napájanou monočlánkom. Pri
optickom pendametri sa poloha kyvadla určuje dvoma
navzájom kolmými optickými meracími sústavami, kto-
ré tvoria objektív, zrkadlo a mikrometrické okuláre.
Obidva typy pendametrov bol i vyvinuté na meranie ná-
klonu reaktorov pre jadrové elektrárne V-I a V-2 v Ja-
slovských Bohuniciach. V praxi diagnostiky reaktorov
sa lepšie osvedčili bezkontaktné optické pendametre.
Okrem toho boli v ÚM SAV vyvinuté aj induktívne
elektronické pendametre [4].
Optický pendameter, ako opticko-mechanický pri-

stroj, pozostáva z kyvadla, tvoreného pružinovým oce-
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Obr. 4 Rozmiestnenie snímačov a nívelac'n,-?'chbodov
v súradnícovej sústal'e objektu reaktora

I'ovým drotom priemeru 0,25 mm, dížky 2800 mm za-
končeným bronzovým závažím (Q) ponoreným v tlmia-
cej kvapaline (TK) z glycerínu. Záves kyvadla v bode
ZK je po celej dl'žke chránený voči účinkom aerodyna-
mických sil, vyvolaných prúdením vzduchu, plastovou
rúrkou o svetlosti 60 mm. Funkčná schéma optického
pendametra je na obr. 5.
Poloha kyvadla sa meria dvoma navzájom kolmými

optickými pozorovacími sústavami, z ktorých každá je
tvorená objektivom (O), zrkadlom (Z) a mikrometrický-
mi okulármi Ok (obr. 6). Obraz drotu kyvadla je vzpria-
mený, ale stranove prevrátený, čiže výchylke drotu, na-
pr. doprava zo strany merača, odpovedá výchylka dol'a-
va, tj. menší číselný údaj míkrometra.
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Obr. 6 Konštrukčná schéma optického pendametra
(a-nárys. b-pódorys)

Optické pendametre s kyvadlom dížky 2800 mm ma-
jú merací rozsah O až 8 mm, presnost' merania 0,0 I mm
a rozlišovaciu schopnost' 0,003 mm. Experimentálne bo-
li odskúšané r6zne hrúbky dr6tu závesu kyvadla 0,15;
0,20; 0,25 a 0,30 mm. Najlepšie výsledky sa docielili
s dr6tom hrúbky 0,25 mm, kde sa dosiahla presnost', vy-
jadrená strednou chybou 0,008 mm. Rozmery meracej
súpravy bez závažia sú 250 x 310 x 270 mm a hmot-
nost' 5,5 kg. Objektív Anoret 50 m!ll a mikrometrický
okulár OK 15 KM so zvačšením 15x .

Pendametrické meranie náklonu objektu má charak-
ter relatívny a prvé meranie je referenčné. V definova-
nej čítacej rovine pendametra v, súhlasne s rovinou x
a y objektu, určíme uhol náklonu objektu podl'a vzťahu
(obr. 7)

w = arctg Yi - Yo,
Xi - Xo

kde Yi a -Xi sú súradnicové výchylky pendametra pri i-
tom merani a Yo a Xo sú súradnice pri referečnom mera-
ní.

Pre vel'kost' náklonu objektu 8; platí

r;r+;J;
8; = arctg l' -y- ,

kde I je dížka pendametrického závesu.

Počet meraní závisí od požadovanej presnosti - zvy-
čajne 5 až 10 meraní. Sp6sob spracovania meraných
údajov je obvyklý bežným metódam matematickei štati.
stiky.

Optické pendametre spÍňajú používatel'ské požiadav-
ky a v diagnostickej praxi sú všestranne využitel'né na
meranie náklonu objektov, ako sú betónové priehrady,
odberné veže priehrad, piliere vysokých mostných ob-
jektov a pod.

4. Použitie přístrojoy

Prístroje Nivelomat a elektrický pendameter sú v pre-
vádzke na objektoch jadrových reaktorov V-2 a Nivelo-
mat 2 a optický pendameter na reaktoroch V-I v Jaslov-
ských Bohuniciach. Prístrojmi boli vykonané série opa-
kovaných experimetálnych a konkrétnych meraní,
v róznych časových ob dob iach, v denných i v nočných
hodinách, za prevádzky a pri odstavenej prevádzke re-
aktorov. Prístroje sa vyznačujú vysokou presnost'ou. Pri
Nivelomate 2 sa dosiahla presnost' určenia prevýšenia
0,013 mm a pri určovaní náklonu optickým pendame-
trom 0,009 mm. Prístroje majú dobru časovú stabilitu,
vcelku jednoduchú obsluhu a nevyžadujú osobitne kva-
lifikované sily na obsluhu. Spol'ahlivost' a hodnover-
nost' výsledkov meraní závisí od vhodného umiestnenia
prístrojov na objekte, kde se nevyskytujú výraznejšie
vplyvy prostredia, najma vplyvy teplotných deformácií,
dynamické vplyvy napr. od prevádzky žeriavov a pod.

Volené a vybudované meracie systémy (nivelácia, hy-
drostatika a pendametria) na objektoch reaktorov ja-
drových elektrární V-I a V-2 umožňujú získat' vcelk.u
zhodné a ucelené informácie o stabilite základov a na-
klonu osi reaktorov [5]. Výsledky meraní možno využit'
nielen na posudzovanie funkčnej spol'ahlivosti stability
reaktorov, ale aj na prognostické a bezpečnostné účely.
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Vyvinuté a vyrobené hydrostatické a pendametrické pri-
stroje na vel'mi presné meranie náklonu objektov majú
všestranné využitie v geodetickej, v stavebnej a v stro-
járskej praxi pri sledovaní objektov a zariadeni nároč-
ných na zvislosť alebo rovinnosť, a preto ich odporúča-
me do pozornosti odbornej verejnosti. V diagnostickej
technike znamenajú vedecko-technický prínos a svojimi
funkčnými parametrami sú zrovnatel'né so zahraničný-
mi prístrojmi.

L1TERATÚRA:
[I] MICHALČÁK, O. a i.: Určenie náklonu objektov hydro-

statickou niveláciou. Geod. a kartogr. obzor, 32, 1986.
č. 10. s. 243-247.

[2] ONDRIŠ, L a i.: Metódy merania náklonu jadrových re-
aktorov. Stayebnícky časopis SAV. 36, 1988, Č. I, s. 19-30.

[3] MICHALČAK, O. a i.: Meranie zvislý,:h posunov a náklo-
nu reaktorov JE. In: Zborník z konť. CSVTS "GeodetIcké
práce na stavbách iaderných elektráren". České Budějovi-
ce Dom techniky CSVTS 1989, s. 165- 170.

[4] RIJSINA, V.--B'UZÁSI, J.- TRHOVEC, M.: Pristroje na
meranie odklonu objektov jadrových elektrárni od vertiká-
ly. Jaderná. energie, 36, 1990, Č. 12, s. 463-466.

[5] MICHALCAK, O. a i.: Rozvoj meracích systém ov na me-
ranie zvislých posunov a náklonu jadrových reaktorov. [Zá·
verečná správa výskumnej úlohy.] SvF STU Eratislava,
1992.

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko.

VÚGK v Bratislave

Zeměměřické práce
na česko-slovenských státních
hranicích Ing. Zdeněk Kurečka.

Zeměměřický ústav. Praha

Vznik dvou nových států na území bývalé CSFR byl dů-
vodem ke st:moveni státních hranic mezi oběma státy.
Dle Smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou
o generelním' vymezení společných státních hranic (dále
jen Smlouvy), podepsané v Praze dne 29. října !992
předsedy obou vlád, jsou státní hranice mezi Českou re-
publikou (ČR) a Slovenskou republikou (SR) totožné se
současnými administrativními hranicemi republik. Ve
článku 3 této Smlouvy je uvedeno, že vytyčení, vyznače-
ní a zaměření státních hraníc v terénu přísluší Společné
česko-slovenské rozhraničovací komisi (dMe jen Roz-
hraničovací komisi). Členy kom!se jmenovaly vlády
obou republik. Provedením hraničnich prací byl vzhle-
dem k jejich značnému rozsahu a vysokým nárokům na
ně kladeným pověřen za ČR Zeměměřický ústav, Pra-
ha, a za SR Geodetický a kartografický ústav Bratisla-
va.
Česko-slovenské státni hranic; byly rozděleny na 9

hraničních úseků, z nichž 8 je věbl!') suchého charak-
teru a devátý hranični úsek tvoří řeka Morava. Hraniční
práce v úsecích převážně su~hého charakteru provádi
jedna smíšená česko-slovenská mt'řická skupina, v úse-
ku Moravy dvě smišené česko-slovenské měřické skupi-
ny. Každit tato smíšená skupina se skládá z českého
a slovenského vedoucího skuplny a pomocných sil
v potřebném počtu. Přidělení hraničních úse},ů smíše-
ným měřickým skupinám odpovídá rovnoměrnému roz-
dělení nákladů mezi ČR a SR.

2. Rekognoskace státních hranic

Ve dnech 27. dubna až 20. června 1993 provedlo deset
smíšených česko-slovenských měřických skupin reko-
gnoskaci státních hranic. Rozhodujícími podklady pro
určeni průběhu státních hranic byly mapy bývalého po-

zemkového katastru, katastrální mapy (mapy bývalé
evidence nemovitostí) a státní mapy odvozené v měřít-
ku I: 5000. Jako pracovní podklad sloužilo hraniční
dokumentární dílo z let 1939 až 1944. Po odsouhlaseni
shodného průběhu administrativních hranic v českých
a slovenských podkladech oběma vedoucími smíšené
měřické skupiny (vzniklé rozdíly se s využitím všech
dalších dostupných podkladů poskytnutých katastrální-
mi úřady vysvětlily na úrovní vedoucích smíšené měřic-
ké skupiny), se jejich průběh porovnal s hranicemi vyz-
načenými v terénu a zaměřenými v souřadnicovém sy-
stému S-JTSK v letech 1939 až 1944. V připadě shody
se využijí pro vyznačení státních hranic zachovalé a ne-
poškozené hraniční znaky z válečných let, na kterých
bylo po skončení 2. světové války odsekáno písmeno D,
kdežto písmeno S se zachovalo dodnes. V případě roz-
dílu mezi průběhem administrativních hranic a hranic
z let 1939-44 jsou pro vytyčení rozhodující podklady
bývalého pozemkového katastru, tj. admínistrativní

hranice. Dále se během rekognoskace zjišťovaly vodní
toky a komunikace, jimiž státní hranice probíhají re-
spektive je protínají, zaznamenávaly se úseky, ve kte-
rých český a slovenský vedoucí smíšené měřické skupi-
ny provedli společně návrhy na účelnou změnu státních
hranic, zjišťoval se stav základního polohového bodo-
vého pole potřebného pro zaměření lomových bodů
státnich hranic a v neposlední řadě se posuzoval stav
hraničního pruhu a náročnost jeho vyčištěnÍ. Vlastnící
respektive uživatelé hraničních pozemků byli prostřed-
nictvím obecních či městských úřadů informováni dopi-
sem MV ČR o zahájení hraničních prací a o povinnos-
tech pro ně vyplývajících ze zákona č. 245/1921 Sb.,
o státních hranicích. O výsledcích rekognoskace vyho-
tovila každá smíšená měřická skupina pro svůj úsek
"Zápis o rekognoskaci" i s potřebným počtem příloh,
který byl předán oběma delegacím Rozhraničovací ko-
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mise. Ta koncem června a začátkem července vyhodno-
tila jednotlivé "Zápisy" a s výjimkou lokalit Na kasar-
ni, Sidonie, Vrbovce a řeky Moravy, které budou ještě
řešeny, v podstatě rozhodla o průběhu státních hranic.
V místech, kde oba vedoucí smíšené měřické skupiny
podali návrh na menší účelnou změnu státních hranic
(např. tam, kde hraniční čára prochází horskou chatou,
televizním vysílačem nebo kde má nepřírozený průběh
apod.), se vždy dodržovala zásada kompenzace území
na místě s tím, že toto bude početně dokladováno. Vět-
šina těchto návrhů byla Rozhraničovací komisí schvále-
na.

Začátkem července začaly smíšené měřické skupiny
pracovat na čištění hraničního pruhu (obr. I) a na stabi-
lizacích respektive přestabilizacích hraničních znaků
(obr. 2, 3). Téměř celé státní hranice procházejí chráně-
nou krajinnou oblastí. Oč je zde příroda krásnější, o to
je zde práce obtížnější. Hraníce někde procházejí pří-
krými svahy, kam hraniční znaky nelze dopravit ani po-
mocí koňské síly, natož pak nějakou technikou. Vzhle-
dem k tomu, že hranice procházejí většínou lesnatým
terénem ležícím ve větších nadmořských výškách, je zde
půda kamenitá a při kopání se často narazi na nepropu-
stné podloží, které se musí pomocí sekáčů prorazit.
Rovněž manipulace při centrováni základních
(30X30X 180 cm) a hlavních (2SX2SX 140 cm) hranič-
ních znaků je složitá. Jejich počty jsou však na rozdíl
od mezilehlých hraničních znaků (20X20X90 cm) men-
ší. Každý hraniční znak je zajištěn podzemní stabilizač-

ní značkou (16 x 16x S cm). Problémy vznikají při jedná-
ní s vlastníky hraničnich pozemků o odstranění překá-
žek (např. dřevěné kůlny, různé druhy plotů apod.)
z hraničního pruhu na základě výše uvedeného zákona
o státních hranicích. Šířka hraničního pruhu je I m po
obou stranách státních hranic u jejich přímého vyznače-
ní hraničními znaky. U nepřímého vyznačení státních
hranic (společné komunikace, vodní toky, rokle), kde se
hraniční znaky osazují střídavě po obou stranách, se
kolem každého hraničního znaku vyčistí volná kruhová
plocha o poloměru I m a čištění hraničního pruhu se
neprovádí. Jen ve výjimečných případech jsou vlastníci
hraničních pozemků ochotni na své náklady pročistit
hraniční pruh. Většinu prací musí provést přímo pra-
covnící odborných ústavů.

Zaměření hraníčních znaků bude provedeno obou-
stranně orientovanými polygonovými pořady vložený-
mi mezi body základního polohového bodového pole.
Nadmořské výšky hraničních znaků se určí většinou tri-
gonometricky a pouze v blízkosti nivelačních bodů
technickou nivelací. Do vzdálenosti SO m od státních
hranic se po jejich obou stranách polohově zaměří pev-
né body a prvky polohopisu. Výškopis se nezaměřuje.
Na závěr hraničních prací sepíší oba vedoucí smíšené
měřické skupiny pro každý úsek zvlášť "Zápis o vytyče-
ní, vyznačení v terénu a zaměření česko-slovenských
státních hranic" s příslušnými přílohami.

Autor fotografií:
Ing. Jiří Provázek.

Zeměměřick:(; ústav
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Současný obraz o činnosti
geodetických a kartografických
služeb členských států
Rady Evropy

Ing. Jiří Šíma, CSC.,
Zeměměřický ústav, Praha

Ve dnech 14.-17. c'ervna 1993 se konalo v Helsinkách pravidelné vťu)('ní zasedání vť'boru představitelů geodetickťch a kartogra{ickj'ch
služeb členskť'ch států Radv EvropyJCERCO). Po rozdělení ČSFK'jež brla řádnť'm 'Nenem CERCO od roku 1992, bylo poc'átkem roku
1993 přiznáno samostatné členství Ceské republice a Slovenské republice. V Helsinkách byly pak přijaty za další řádné c'leny Chorvatsko.
Litva. Lotyúko. Rumunsko a Slovinsko. SouL'asnť' počet Nenskť'ch zemi se tak zvť'šil na 30. Pozorovatelem zůstává Estonsko, takže mi-
mo aktivity CERCO dosud stojí již jen Rusko. Ukrajina. Bělorusko, Bulharsko, Albánie a zbylé státy b,!'v.Jugoslávie.
CER CO je konsultačním odborn.ým mezivládním orgánem a v současné době se jeho úsilí soustřeďuje na tyto aktuální celoevropské pro-
blém!':
- výbudování evropského refereilčního polohového systému na bázi technologie GPS.
- návrh vhodného evropského referenčního v.ť§kového systému (zejména pro sledování recentních pohybů v rozsahu celého kontinentu).
- návrh vhodného jednotného evropského kartografického zobrazení pro kartografická díla maZť'ch měřítek.
- konsultace ke tvorbě koncepcí národních bází geogra}ick.t·ch dat z hlediska jejich budoucí integrace a mezinárodní výměny dat,
- zdokonalení legislatív!' ve věcí copyríghtu k dílům poc'ítaL'ové kartografie a diskuse o ekonomíckťch problémech šíření geografických

dat,
-. vI"měna zku.šeností z budování a vedení katastru nemovítostí (prál'ní úprara. organizace, technologie sběru. zpracování a distribuce

dat) vzhledem k naléhavé potřebě budování či obnov!' katastru nemovitostí v postkomunistick,ých zemích.

Důležité informace o činnosti národnich geodetických a karto-
grafických služeb za období od července 1992 do června 1993
byly soustředěny v předložených národních zprávách. V dal-
ším textu jsou uvedeny zejména takové, které pravděpodobně
budou nejvíce zajímat naší odbornou veřejnost. Spolu s ob-
dobnýmí informacemi ze XIII. plenárního zasedání CERCO
(Southampton, 1991) - víz GaKO 1991, č. 12 - a ze XIV. za-
sedáni (Ankara, 1992) - viz GaKO 1993, Č. I - poskytují mo-
zaiku současného obrazu o činnostech evropských geodetů
a kartografů při tvorbě, obnově a modernizaci státního geode-
tíckého a kartografického díla v nynějším období informatíza-
ce společnosti.

Zeměměřický a katastrální úřad zahájil realizaci desetiletého
projektu PLAN 2000, jehož cilem je konverze kartografických
děl z analogové do digitální formy, vybudováni základní báze
geografických dat jako základu pro ostatní správní geografické
informační systémy v Dánsku a vytvoření legislativních, orga-
nizačních a technologických předpokladů ~ optimální koordi-
naci činnosti v zeměměřictví a katastru. Ustředni orgán má
nyní 550 zaměstnanců, zajišťuje všechny geodetické a karto-
grafické činnosti ve státnim zájmu a vede centrální databázi
katastru nemovitosti. Katastrálni úřady jsou jen ve dvou nej-
větších městech - Kodaní a Frederiksbergu. V ostatních ad-
ministrativních celcich prováději katastrální operace zeměmě-
řiči autorizovaní katastrálním odborem centrálního orgánu,
který od nich přebírá výsledky měření a šetřeni.

Během roku 1992 bylo zaměřeno prvních 20 bodů geodetic-
kých polohových základů technologii GPS v systému WGS-84.
Současně byla dokončena údržba a obnova 35 % bodů podrob-
ných polohových bodových polí, které v počtu 30-40 tísíc
mají být geometrickou kostrou digitálních katastrálních map.

Dosud jsou vyhotovovány topografické mapy I: 25 000,
I: 50000 a I: I00000 v grafické formě, a to pro potřeby civil-
ních užívatelů i armády.

Interval obnovy byl zkrácen z dosavadních 13 na 10 let. Do
roku 1997 mají být všechny mapy středních měřítek konverto-
vány do digitální formy. Zatím je k dispozici kartografická da-
tabáze I: 200 000 s vazbou na silniční databázi, která se využí-
vá k aktualizaci 4 listů topografické a silniční mapy Dánska
v měř. I: 200000. Topografické mapy I: 25000 a I: I 00000
v rastrové formě jsou nyní k dispozici na 5 ks CD-ROM s pro-

gramy, které umožňují uživatelům řešit vlastní úlohy na mapo-
vém pozadi.

Digitalizace katastrálních map je natolik objemným projek-
tem, že v zájmu zkrácení termínů jsou tyto práce též zadávány
soukromým firmám (v r. 1992 7 40Q mapových listů).

Hlavním úkolem výzkumu je stanovit optimální obsah zá-
kladní báze geografických dat na úrovní podrobnosti mapy
1:10000 (totožné s českým pojetím ZABAGED') a ověřit
vlastní koncepci na experimentálni lokalitě v okolí města Ar-
hus.

Státní zeměměřický úřad v Helsinkách má nyní 413 zaměst-
nanců. Kromě řídíci činnosti pečuje o základní geodetické sítě
Finska, vede centrální databází katatru nemovitostí, buduje
geografické informační středisko, které archivuje, aktualizuje
a poskytuje mapy na počítačových médiích pro potřeby všech
uživatelů. Tisk map tradiční polygrafickou technikou byl
ukončen na jaře 1993 a byl nahrazen barevným zobrazovánim
rastrových dat vzniklých skenováním tiskových podkladů.
Uřad řídí II regionálních středisek mapování a informatiky
(794 zaměstnanců) a 37 zeměměřických a katastrálních úřadů
(celkem I O 12 zaměstnanců).

Do konce roku 1992 bylo již 48 % katastrálních map konver-
továno do digitální formy. Do konce roku 1993 má být 13 %
území Finska pokryto digitálními topografickými mapami
v měřítku I: 20000 a I: 50000. V důsledku ekonomické recese
(platí i pro ostatní skandinávské státy a další vyspělé evropské
státy!) klesl objem katastrálních operaci o 7,5 % proti předcho-
zímu roku, což se projevilo jednak v 2% redukci počtu pracov-
níků, jednak zaměřením kapacit na údržbu a modernizaci stát-
ního geodetického a mapového díla. Současně se zvyšuje tlak
státu na resort zeměměřictví a katastru, aby kryl větší podíl
vlastních nákladů (36 % v roce 1992), a to příjmy z prodeje
map, vyhotovováním geometrických plánů a distribuci geogra-
fických dat.

Nejmarkantnější pokrok je zaznamenán v oboru počítačové
kartografie. Obsah I 100 listů topografické mapy I: 50 000,
které pokrývají území Francíe, bude do konce roku 1995 pře-
veden do digitální báze kartografických dat (BD Carto). V sou-
časné době pracuje na tomto úkolu 75 osob, s ročním výkonem
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200 listů. Současně se zakládá digitálni báze topografických
dat (BD Topo) s úrovni podrobnosti měřítka mapy 1:25000
na bázi nového fotogrammetrického mapování. Na tomto úko-
lu nyni pracuje 160 osob s ročnim výkonem 30 listů. Experi-
mentálně byl vyhotoven první list topografické mapy I :25 000
přímo z dat DB Topo. Po dokončení kartografických databází
I : 50 000, I: I 000000 a silniční databáze I: 50000 budou ka-
pacity soustředěny na rychlejší postup při zakládání BD Topo
(375 pracovníků s ročním výkonem 75 listů 1:25000).

Pokračují soustavné práce na budování Francouzské geode-
tické sítě (RGF) technologií GPS (podrobnosti se neuvádějí).
Institut Géographíque National neřidí ani neprovádí čínností
v katastru nemovitostí.

Technologická a organizační úroveň irské zeměměřické služby
(Ordnance Survey of Ireland) je pozoruhodná. Všechny geode-
tické a kartografické práce (v základních bodových polích
a při mapování ve velkých a středních měřítkách) zajišťuje 370
zaměstnanců, z nichž většina pracuje v ústředním úřadě v Du-
blínu. Kromě něj existuje 5 regionálních úřadů o 8-25 za-
městnancích, zabývajících se převážně mapováním měst v mě-
řítku I: I 000 a extravilánu v měřítku I: 2500 resp. aktualizací
těchto map. Mapy měst budou převedeny do digitální formy
do konce roku 1993. Nové mapování I: 2 500 se již realizuje
v digitální podobě pomocí analytických fotogrammetrických
metod. Podobná technologie je použita i při novém topografic-
kém mapování I: 50000. Koncem roku 1993 bude založena to-
pografická databáze I: 50000 v rozsahu 20 z celkového počtu
71 mapových listů. Roční výkon představuje 10 mapových lis-
tů tohoto měřítka.

Vlícovací body pro fotogrammetrické mapováni jsou zamě-
řovány kombinovaným využitím aparatur GPS a totálních sta-
nic. Tisk map na sklad je od roku 1993 nahrazen výstupy po-
mocí laserového nebo elektrostatického plotteru v měřítku
a formátu dle přání uživatele. Rastrová data získaná skenová-
ním tiskových podkladů jsou archivována na optických dis-
cích s celkovou kapacitou 320 Gbyte.

Základní poiohová síť, pokrývající celou zemí, byla dokonče-
na v roce 1992 s využitím technologie G PS, a to v kooperaci
s odborníky z IfAG ve Frankfurtu n. Moh. Tempo konverze
map v analogové formě do digitální podoby bylo v posledních
dvou letech zvolněno vzhledem k výrazné ekonomické recesi.
Přesto byl uskutečněn experiment v rozsahu 8 mapových listů
I: 25 000 s cílem založit základní bázi geografických dat ve
spolupráci s dalšími 20-30 správci tematických dat a hlavní-
mi uživateli. Vydávání map klasickou technologií ještě potrvá
několik let. Počtem zaměstnanců 28 je Island Geodetic Survey
nejmenším zeměměřickým orgánem v Evropě zabezpečujícím
geodetické a mapové dílo ve státním zájmu. Nezabývá se však
činnostmi v katastru nemovitostí.

Základní geodetické sítě a státní mapov'é dílo středních měří-
tek jsou v Itálii v péči Vojenského zeměpisného ústavu. V rám-
ci čtyřletého projektu "IGM 95" buduje ústav základní polo-
hovou síť o 860 bodech po celém územi státu, umožňující rych-
lé určování polohy diferenční metodou s použitím aparatur
G PS. V roce 1993 má být takto realizována síť v území zobra-
zeném na 65 mapových listech v měřítku I: I00000.

Kartografické činnosti se orientují na tvorbu digitálního mo-
delu reliéfu na úrovni rozlišení mapy I: 25 000 (nyni asi na
20 % státního území) a na zakládání kartografických databází
v měřítkách I: 50000 a I: 250000 s využitím standardu a kata-
logu jevů DIGEST, rastrové a vektorové digitalizace existují-
cích aktualizovaných map. Vojenské mapy jsou chápány jako
tematické nad základními topografickými mapami pro civilní
účely.

Department of Lands and Surveys při vládě Kyperské republi-
ky připravil v roce 1989 strategickou plánovací studii k zavede-
ní integrovaného územního informačního systému. Její součás-

tí je vybudování základního polohového bodového pole až do
3. řádu technologií GPS v systému WGS-84, zavedení lokální-
ho příčného Mercatorova zobrazení, nové katastrální mapová-
ní podle zásad "hraničního katastru", založení digitální kata-
strální databáze (souboru grafických informací) a právně-da-
ňové databáze (souboru písemných informací o nemovitos-
tech). Realizace jednotlivých částí územního informačního sy-
stému po roce 1994 předpokládá účinnou zahraniční pomoc
na základě zakázek financovaných kyperskou vládou.

Po znovuzískání samostatnosti v roce 1990 se litevská geode-
tícká a kartografická služba soustředila na tyto hlavní úkoly:
získání dokumentace o základních geodetických sítích a tisko-
vých podkladů státních mapových děl od bývalých sovětských
orgánů, vybudování sítě referenčních stanic v rámci kampaně
EUREF-POL '92 (2 stanice) a sítě nultého řádu (13 bodů na
území tří pobaltských republik, z toho 4 v Litvě), obnovení cy-
klu topografického mapování I :IO 000 (dosud jen na 20 % úze-
mí), I: 50 000 a tvorba map I: 2 000 ve městech a dalších vět-
ších sídlech. Katastr nemovitostí bude vybudován od základu
s technickou a technologickou pomocí skandinávských států.

V rámci Programu národní obnovy jsou všechny složky geodé-
zie, kartografie a katastru v Maďarsku intenzívně rozvíjeny
a modernizovány s využitím finanční podpory Evropského
společenstvi i zdrojů z rozvojových programů USA a Kanady
pro východní Evropu. Důsledná účast v mezinárodních geode-
tických kampaních způsobila, že Maďarsko je nyní nejdále ve
vývoji moderních geodetických sítí mezi všemi postkomuní-
stickými zeměmi (5 referenčních stanic evropského systému
EUREF, 24 bodů sítě nultého řádu získaných zhuštěním sítě
EUREF; je budována síť kontrolních polohových a výškových
bodů pro sledování recentních pohybů ve střední Evropě
v rámci mezinárodní geodynamické služby, je k dispozici ma-
pa quasigeoidu v digitální formě odvozená ze 120000 gravime-
trických měření).

Státní mapové dílo je dále vytvářeno gr?ficky v národní kal-
tografické zobrazovací soustavě EOTR. Uzemí státu je úplně
pokryto mapami v měřítkách I: I00000 a I: 200000, zčásti
v měřítkách I: I0000 (84 %) a I: 25000 (12 %). V digitální for-
mě je k dispozici pouze mapa I :I00000 se zjednodušeným ob-
sahem (OTAB I). V r. 1993 je zahajován projekt vytvoření
digitální topografické databáze v měřítku 1:10000 za účasti řa-
dy resortů, které mají být jejímí budoucími uživateli.

Situace v katastru nemovitostí je dosud méně příznivá. Ve-
dení písemných informací je automatizováno jen zčásti, kata-
strální mapy, zhotovené číselnými metodami, jsou k dispozici
na 41,2 % státního území; na zbytku území jsou jen staré gra-
fické mapy v sáhovém měřítku.

Totální modernizace činnosti 133 katastrálních úřadů v 19
župách má být realizována v rámci programu PHARE
(1991-1995) ve 3 etapách:

I. (1991-1993): vytvoření koncepce automatizovaného kata-
stru nemovitosti, vybavení katastrálních úřa-
dů v 9 župách lokálními sítěmi (LAN) osob-
ních počítačů a technikou pro zakládání a ve-
dení digitální katastrální mapy;

I I. (1993): obdobné vybavení katastrálních úřadů ve zbývají-
cích 10 župách, výcvik pracovníků v práci s PC, za-
hájení pilotního projektu v Budapešti;

II I. (1993 - 1995): vytvoření lokálních databází písemných in-
formací na katastrálních úřadech, digitalíza-
ce katastrálních map s využitím PC, osvoje-
ní software pro práci v automatizovaném
katastru nemovitostí, instalace pracovních
stanic s US GIS software v 19 župních ka-
tastrálních úřadech, dokončení projektu
v Budapešti.

Státní mapové dílo ve středních měřítkách je v Nizozemsku
vytvářeno, aktualizováno a vydáváno výhradně digitální tech-
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nologií od roku 1991. K tomuto účelu slouži existující karto-
grafické databáze těchto parametrů:

I :250 000 - pokrývá celé území státu (1992), interval údržby 4
roky (silniční síť I rok), ca 100 druhů kartografic-
kých symbolů, rejstřík geografických jmen,

I: 50 000 - silniční databáze (1983 - 1993): interval údržby
4-8 roků, ca 20 druhů kartografických symbolů,
rejstřík geografických jmen; data získána digitali-
zací mapových podkladů I: 25 000.

Databáze administrativních hranic (1993): interval údržby
I rok, obsahuje hranice obcí, provincií a státu, definiční body
radnic v obcích; data ziskána dígitalizací mapových podkladů
1:10000.

Poradní sbor pro územní informace při nizozemské vládě
doporučil koncepci základní báze geografických dat I: 10000
jako referenčni základ pro všechny odvětvové GIS/LlS. Tato
databáze slouži zároveň i pro vojenské účely! Sběr dat začal
v r. 1991, naplnění databáze pro celé území státu se předpoklá-
dá v roce 1998. Technologie sběru dat je pozoruhodná: klasifi-
kované zvětšeniny leteckých měřických snímků jsou rastrově
snímány a zobrazeny na displeji pracovní stanice; tamtéž je
vektorizován a editován žádoucí obsah databáze. Vektorová
data jsou pak transformována do geodetického referenčního
systému digitálním překreslením (rektifikací) snímku.

Topografická služba Nizozemska se nezabývá činnostmi
v katastru nemovitostí.

Proces konverze analogových dat na digitální si vyžádal zříze-
ni vlastniho školícího zařízení při Statens Kartverk - nejen
pro výkonné pracovníky, ale i pro starší pracovníky vedení!
Státní zeměměřický úřad zaměstnává 689 pracovniků (z toho
86 sezónnich). 250 z nich působí v ústřednim objektu v Hone-
foss, zbývající v 18 regionálních úřadech, kde se většinou zabý-
vají katastrálním mapováním a údržbou topografických map.
V závěru roku 1992 bylo digitalizováno 30 'YD katastrálnich
map, dokončena kartografická databáze v měřítku I: 250000
pro potřeby plánování a pro tvorbu tematíckých map.

V letech 1993-1994 budou do souboru písemných informa-
cí o katastru nemovitostí včleněny adresy vlastníků a stavby
(projekt Mabygg). Souřadnice bodů trigonometrických sítí se
již transformují do referenčniho systému WGS-84 na základě
měření uskutečněných v rámci kampaně EUREF-89. Norsko
pokračuje v realizaci projektu SATREF (vybudování II refe-
renčních stanic GPS a kontrolního střediska) pro námořní na-
vigaci a geodetické účely.

V roce 1992 bylo na území Polska zaměřeno II bodů evropské
družicové sítě !TRS '89 v rámci GPS-kampaně EUREF-POL
'92. Dalším zhuštěním mají být určeny geocentrické souřadni-
ce ca 400 bodů základní polohové sítě. Vyvíjí se nový způsob
kartografického zobrazení pro celé státní území - Gauss-Kru-
gerova projekce v jediném 12° pásu s redukovaným měřítko-
vým faktorem ve středním poledníku. Koncepce státního ma-
pového díla středních měřítek předpokládá tvorbu a obnovu
topografické mapy 1:10000 ve vybraných oblastech s odstup-
ňovaným íntervalem obnovy (5 let, 10 let a pouze na zakázku).
Celé území státu bude pokryto nově koncipovanými mapamí
v měřítkách I: 50000 a I: 200000. Tematíckými mapovýmí dí-
ly celostátního rozsahu jsou ekologická mapa I: 50000 a hy-
drologická mapa téhož měřítka.

Stav katastru nemovitostí v Polsku je neuspokojívý. Písemné
informace o nemovítostech nejsou mnohdy aktualizovány, ne-
zahrnují údaje o stavbách a nezobrazují v řadě případů vlast-
nické vztahy, které jsou dosud neuspořádané (pouze užívací
vztahy). Oddělení geodézie a pozemkových úprav v bývalých
okresech a vojvodstvích nejsou podřízena hlavnímu geodetovi
Polska, ale jsou součástí územních orgánů státní správy (tj. re-
gionální, vojvodské).

To znesnadňuje jejich metodícké a organizační vedení a jed-
notný přístup k rozvoji a automatizaci v geodézii, kartografii
a katastru.

Modernizace geodetických základů byla poněkud opožděna
získáním aparatur GPS teprve v období 1992-1993 (nyní 4
dvoufrekvenční stanice). V roce 1992 však již bylo dokončeno
gravimetrické měření na všech uzlových bodech nívelačních
pořadů I. řádu a v roce 1993 zahájeno zhušťování gravimetric-
ké sítě s cílem dosáhnout po celé zemi průměrné hustoty
I bod/25 km' a získat tak podklady k určení modelu geoídu na
Pyrenejském poloostrově.

Pozoruhodné je šíroké využítí ortofotomap I: IO 000 s vrstev-
nicemi o základním intervalu 5 m, které pokrývají 2/3 státního
území a v některých lokalítách jíž byly aktualízovány. Pro plá-
nováni pozemkových úprav v údolích velkých řek jsou použí-
vány ortofotomapy 1:2000. Soustavně je vytvářen digítální
model reliéfu ve čtvercové síti 5 m a 25 m. V rozsahu, který do-
voluje omezený státní rozpočet, je Geografický a katastrální
ústav (IGe) vybavován interakčními stanicemi pro sběr karto-
grafických dat a zejména pro údržbu topografických map
1:50000.

Hlavní současnou úlohou Spolkového úřadu pro metrologii
a zeměměřictví (BEV) je budování a vedení bází dat tvořících
základ komplexního územniho informačního systému, tj. báze
dat katastru nemovitostí, registru souřadnic, digitální kata-
strální mapy a digitálního modelu relíéfu.

Byl dokončen převod pozemkových knih na magnetická mé-
dia. Kapacíta centrální databáze katastru nemovitostí byla roz-
šířena, neboť je na ni napojeno až 3 000 pravidelných uživate-
lů. Registr souřadnic obsahuje 19,7 mil. hraničních bodů ze
všech katastrálních území, 53 500 trigonometrických bodů
a 250 tis. zhušťovacích bodů (6. řádu).

K převodu katastrálnich map do digitální formy byla praco-
viště BEV vybavena 135 pracovními stanicemi a dalšími 12 sta-
nicemi pro výzkumné a experimentální práce. Dosud bylo di-
git'llizováno 35900 katastrálních map.

Po celém Rakousku je již k dispozici digitální model reliéfu
v rastrové formě o počtu více než 85 mil. bodů, vyhodnoce-
ných fotogrammetricky z 12800 stereodvojic leteckých sním-
ků. Data umožňují digitální tvorbu ortofotomap, interpolaci
vrstevnicových map, konstrukci perspektivních pohledů, auto-
matické stinování obrazu reliéfu apod.

K zavedeni digitálni technologíe výroby map střed nich mě-
řítek bylo instalováno zařizení k tvorbě tiskových podkladů
z rastrových dat (Mapsetter). Rastrové snímání tiskových pod-
kladů existujících topografických map I : 50 000 (kartografický
model KM 50) bude dokončeno v r. 1993. Další údržba těchto
map bude prováděna na interakčních pracovních stanicích.

V období 1993-1994 bude vytvořen tzv. topografický mo-
del (TM) z přímo měřených dat neovlívněných kartografickou
generalizací. Sběr dat se uskuteční rucní dígitalizací obsahu or-
tofotomap a zčásti též analytickým vyhodnocením leteckých
měřických snímků. Od správců tematických dat bude získán
aktuální obsah vrstev silniční a železniční sítě a vodstva. Re-
sort zeměměříctví, metrologíe a katastru má I 950 zaměstnan-
ců, z toho 294 pracuje v metrologické (cejchovní) službě.
V ústředním úřadu (BEV) ve Vídni je ca 690 zaměstnanců
v prezídiu, středisku zpracování dat a ve 12 odborných odděle-
ních. BEV řídí činnost 68 katastrálních (měřických) úřadů
v okresech (celkem 700 zaměstnanců).

Resort zeměměřictví a katastru je řizen odborem na minister-
stvu zemědělství a výživy. Ústav geodézie, fotogrammetrie,
kartografie a katastru v Bukurešti zajišťuje budování geodetic-
kých základů, mapování ve velkých měřítkách, vedení státní
geodetické, topografické, fotogrammetrické a kartografické
banky dat, projekty bonitace půdy a pozemkových úprav.
Okresní katastrální a pozemkové úřady vedou katastr nemovi-
tosti a zajíšťují aktualizaci topografických a katastrálních map.

K vytyčení hranic jednotlivých pozemků ve sloučených ho-
nech při jejich restituci je využíváno 170 totálních stanic! 50 %
extravilánu je již pokryto fotogrammetricky vyhotovenými ma-
pami v měřítku I: 2 000 a 40 % měst obdobnými mapami v mě-
řítku I: I 000. Obojí však dosud měly topografický charakter
a nyní jsou doplňovány vlastnickými hranicemi. Fotogramme-
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(rie je i nadále hlavni metodou číselného mapování. Stávající
analogové vyhodnocovací přístroje byly doplněny registrač-
nim zařizením na bázi PC a jsou nahrazovány analytíckými vy-
hodnocovacími přístroji.
Topografické mapy v měřítku I:5 000 a ve stereografickém

zobrazeni pokrývají 85 % území státu kromě horských lokalit,
kde je užito měřítka I: I O 000. Jsou vytvářeny a aktualizovány
civilnímí orgány, zatímco mapy v měřitkách I:25000 až
I: I 000000 v Gauss-Kriigerově zobrazení patří do sféry čin-
nosti vojenské topografické služby.

Péčí o geodetické základy a státní mapové dílo ve středních
měřítkách je v Řecku pověřena vojenská zeměpisná služba.
V roce 1993 bylo dokončeno naplňování databáze o 13 tis.

trigonometrických bodech a transformace jejích souřadnic do
nově definovaného geodetického referenčního systému
(HATI) Během posledního roku bylo fotogrammetricky vy-
hodnoceno 28 listů mapy I:50 000 a 780 km' pokryto mapami
v měřitku I: I 000 a 1.5000. Na ostrovech v Egejském moři
bylo zaměřeno 225 tíhových bod~ a zhotoveny mapy Bougue-
rových anomálií pro celé území Recka. Pokrytí území digitál-
ním modelem reliéfu již dosáhlo 30 %. Pří aktualizaci i tvorbě
map středních měřítek jsou využívána obrazová data získaná
dálkovým průzkumem z kosmických nosičů.

Koncern roku 1992 zbývalo zaměřit 60 z II tisíc trigonometric-
k}ch bodů, které představují geodetické polohové základy stá-
tu. Ve 43 provinciich byly jíž dokončeny výpočetní práce (zbý-
vá 7 províncíí). Měření aparaturami GPS se uskutečnilo na 27
hodech. Pokračovalo naplňování kartografické dataháze
BCN25 v měřítku I:25000 dígitalizací aktualízovaných existu-
jicích map (50 % realizováno). BCN25 má sloužit jako základ
pro tematícké geografické informační systémy, pro poskytová-
ní dat o terénním reliéfu a pro digitální technologii vydáváni
topografických map. Pro tyto účely bylo jíž ínstalováno elek-
trostatické a laserové zařízení k zobrazování rastrových dat.
Rozsah mapovacích činností v měřítku I:25000 lze charak-

terizovat v roce 1992 těmito údají: polní práce - 350 map. lis-
tů, aerotriangulace - 510 listů, číselné fotogrammetrícké vy-
hodnocení - 935 listů, tisk map - 66 listů. PokračovalY poČÍ-
tačové kartografické práce na tvorbě Národního atlasu Spaněl-
ska, který má mít I 200 listů a více než 2 000 map. Bude publí-
kován knížně ve 4 svazcích, na laserovém disku a CO-ROM.
Uživatelům jsou již nabízeny: kartografická databáze
I:200000 (BCN 200), databáze admínistrativních hranic
1:25000 a digitální model reliéfu s rastrem 200 metrů (MOT
200). Podrobnější model MOT 25 s rastrem 25 m zatím pokrý-
vá 25 DIr, území Spanělska. Uvedené produkty jsou poskytovány
všem uživatelům za úplatu, přičemž ceník je propracován do
značných podrobností. Národní geografický ústav se nezabývá
činnostmí v katastru nemovítostí.

Švédská vláda zřídila odbornou komí~i, která má navrhnout
novou organizaci činností a odpovědností v zeměměřictví a ka-
tastru, neboť až dosud byly právní a technické operace v kata-
stru nemovitostí zabezpečovány třemí ústředními orgány a 291
obecními a regionálními úřady. Nová organizace si vyžádá le-
gislativní a strukturální změny, takže s její realizaci se počítá
nejdříve od I. 7. 1995.
Ekonomická recese a s ní spojené omezení obchodu s nemo-

vitostmi a investiční činnosti (o 50 %!) vyvolaly nutnost reduk-
ce počtu pracovníků o 200, zejména na regionálních pracovi-
štích Státního zeměměřického úřadu (Lantmateriet). Jeho
hlavní úkoly v současném období jsou: racionalizace prací
v digitálnim katastru nemovitostí, další rozšíření aplikací GPS,
založení bází geografických dat pro tvorbu státního mapového
díla, tematických map a budování GlS, výstavba komunikač-
ních sítí pro poskytování a výměnu geografíckých dat a digita-
lizace historických map pro snadnější zpřístupnění a vyuŽítí.
00 stálého provozu již bylo uvedeno 15 ze 20 plánovaných

referenčních staníc GPS, z nichž mohou získat data pro lokál-
ní měření všichni uživatelé technologie GPS na území Švéd-
ska.

Novým výrobkem jsou digitální ortofotomapy I:10000 (za-
tím 40 listů), které po kompresi obrazových dat o velikosti
obrazového elementu O, I mm z jednoho listu představují kapa-
citu 2,5 Mbyte. Projekt předpokládá úplné pokrytí Švédska bě-
hem 9 let. Pokračuje vydávání Národniho atlasu na disketách
a CO-ROM (zatím publikováno 8 dilů) a přes problémy se zís-
káváním sponzorů se předpokládá plánované ukončení v roce
1996.

Švýcarsko

Federální topografický úřad má 146 zaměstnanců. V roce 1993
má krýt ze 45 % výdaje na svou činnost, a to z poloviny prode-
jem topografických map, z 20 % pak vybíráním licenčních po-
platků za komerční využití státniho mapového díla. Bezplatně
získávají produkty čínnosti úřadu pouze federální vysoké ško-
ly technické, federální úřady a armáda (úřad je podřízen mi-
nisterstvu obrany). Měření základní polohové sítě technologií
GPS již bylo ukončeno, probíhají výpočty ve spolupráci
s astronomickým ústavem univerzity v Bernu. Referenčni sta-
nice GPS v Zimmerwaldu je v permanentnim provozu.
Armáda, kantonální úřady i soukromé firmy požadují topo-

grafické mapy v rastrové formě jako pozadí pro vlastní rozho-
dovací činnost. To vyžaduje mj. nová opatření v oblasti autor-
ských práv ke státnímu mapovému dílu. Zatím se pro každý
případ využiti digitálních geografických dat uzavírá zvláštní
smlouva.
Č'innosti v katastru nemovitostí zajišťují orgány státní sprá-

vy v jednotlivých kantonech.

Geodetické a kartografické práce ve státním zajmu provádí
Hlavní velitelstvi pro mapování turecké armády. Základním
mapovým dílem, pokrývajícím celé území státu, je topografic-
ká mapa I:25000. Probíhá její cyklická aktualizace a postup-
ná digitalizace - nejprve vrstevnic, z nichž je odvozován digi-
tálni model relíéfu jako součást budoucí geografické databáze.
V rámci její koncepce byly navrženy katalog jevů a modely
přesnosti pro sběr dat. V okolí Ankary probíhá pilotní projekt
tvorby geografické databáze v měřítku I:25 000 na základě no-
vého fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků na
analytických vyhodnocovacích přístrojich.
S technickou pomocí zahraničních vědeckých institucí

z USA, SRN a Švýcarska byla v letech 1990-1992 zaměřena
základní polohová sil' O. řádu (260 bodů) technologií GPS. Ta-
to měření jsou opakována v zónách s častým výskytem země-
třesení ve východní Anatolii (Erzincan, 1992). Turecko je jed-
ním z nejaktivnějších účastníků v Mezinárodní geodynamické
službě.
Činnost v katastru nemovitosti zabezpečuje Generální ředí-

telství pro pozemkový katastr, které však není v CERCO za-
stoupeno.

vývoj rozpočtu výdajů a příjmů ve vztahu k počtu zaměstnan-
ců ukazuje úspěchy Ordnance Survey of Great Brítain při hle-
dání rezerv a zvyšování produktivity svých činností, ačkoliv
panuje výrazná recese britského hospodářství.

Rok Výdaje Příjmy Počet
zaměstnanců

1989 86 mil. oE 50 mil. oE 2700
1991 79 49 2500
1993 76 48 2250

Od počátku roku 1994 bude zavedeno nové organizační čle-
nění OSG B na 6 obchodnich jednotek, které budou 'jíž samofi-
nancovatelné v sezóně 1995/96. Mapování ve velkých měřít-
kách včetně distribuce odpovídajících dat je převáděno do
soukromého sektoru. Zeměměřiči OSGB jsou vybaveni polním
osobním počítačem s kopií databáze, který umožňuje operativ-
ní zpracování dat v terénu a předání výsledků do hlavní data-
báze v Southamptonu během několika dní.
V rámci kampaně GPS v roce 1992 byly urč~ny geocentrické

souřadnice 30 bodů v síti pro vědecké účely. Udržba stabiliza-
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ce trigonometrických bodů byla drasticky omezena na body
snadno přístupné a využitelné pro měření aparatura,ml GPS.

OSGB věnuje velkou pozornost marketmgu, cenove polItice
a uplatňování copyright u ke státnimu mapovému díl~. Expert-
ní systém zodpovídá ~otazy zá~azníků P,o tel~fonní II.n.~~,",B7Iy
uzavřeny dohody se vsemi organy mlstm spravy, vyuzlvaJI~lml
produkty OSGB, které jim usnadňuji přistup k územně o~len-
tovaným informacím a státni zeměměřické službě poskytUjI ga-
rantovaný příjem. . .

V roce 1993 bude dokončena digitální databáze všech sllmc
sjízdných pro motorová vozidla a souřadnicov,á .databáze
všech poštovnich doručovacích míst ve Velke Bntann.

Národni zprávy nepředložíly v Helsinkách tyt~ země: Bel-
gie, Chorvatsko, Lotyšsko, Lucembursko, Severnl Irsko, Slo;
vinsko a SRN. Spolková republika Německa nema Jednotny
federální řídící orgán. Koordinaci zajišťuje Pracovní výbor ze;
měměřických úřadů spolkových, zemí (AdV) .1ak,O pracovnl
skupina Stálé konference mlmstru vmtra a sena~oru 16 spolko-
vých zemí a 4 samostatných měst V Jednothvy~h :spolkovy~~
zemích jsou zeměměřické úřady, resp: k,atastralm.,urady, podr~-
zeny různým mínisterstvům, často ml~lsterstv~ ll,n.anc~. N~pr.
v Bavorsku financuje činnost Bavorskeho zememenckeho ura-
du (BLVA) ministe~stvo fínancí, a~šak?9 k~t~str~lních úř~dů
je řízeno prostředmctvím 5 kra.1skych fmancn.lc~ redltelstvl JI-
ným oddělením téhož ministerstva,. BL VA zaJlšt~Je pro celou
spolkovou zemi údržbu a modermzacl zakladnlch geodetiC-
kých sití, topografické mapování, letecké snímkováni, kata-
strální mapování a vedení centrál nich bází dat, zeJmena za-
kladni báze geografických dat .

Všeobecně v SRN platí, že zeměměřické práce v zájmu spol-
kové země provádí zeměměřický úřad, zatím co katastrální
úřady jsou vytvořeny a čínné na úrovni okresů. V nov)'ch spol-
kových zemích (býv. NDR) ještě exístují rúzné orgány na
středním stupni řizení.

Závěry

Díkv mímořádnému úsílí pracovní skupiny WG- VIII C ERCO,
veděné proL Seegerem z IfAG ve Frankfurtu n. Moh:, byl~
v letech 1989-1992 uskutečněna měření aparaturami G PS
k vybudování evropského referenčního poloho,vého, systém,u
(EUREF) prakticky ve většině členských zemí C ERC 0, za~~-
jen provoz národních referenčních sta11lc a provede?o zhuste;
ní tzv. sítě nultého řádu, umožňUjící dalšl hromadne nasaze11l
technologie GPS. , ,

V období od července 1992 do června 1993 byl v narodmch
geodetických a kartografických službách st~tů Rady Evr~py
zaznamenán největší pokrok v automatIzacI kartograflcky~h
prací, a to intenzivním zakládáním bázi dig!tálních geogra~lc-
kých dat, či alespoň převodem topograflckych I kata.stral11lch
map!: analogové do digitálni (rastrové nebo vektoro':',e) fort,ny.

V Ceské republice i ve Slovenske republIc;e, vyka~uJI ty~? c,m-
nosti zřetelné zpoždění v důsledku chybeJlclch mveS!lcmch
prostředků na nezbytné technické vybavení (pracovními stani-
cemi, plochými skenery, přesným zařízením na ~o~razo,,:~n.í ra-
strových dat), i kapacity odborných pracovmku,. kten JSou
v současné době orientováni převážně na čmnostl v katastru
nemovitostí naléhavě vyžadované v probíhajícím procesu re-
stituce ne~ovitostí a transformace vlastnictví zemědělské
půdy.

G EO PLÁN, geodetické združenie,
Hraničná 5, 05801 Poprad

predá:
• elektronický tachymeter OPTON Elta 4,
• polárny digitálny planimeter SOKKISHA KP-SON.
• redukčný tachymeter Zeiss DAHlTA 010 A,
• teodolit Zeiss THEO 010 A

VÝBORNÝ STA V A VÝHODNÁ CENA

Telefón a fax: 092/617 95

Kanadsko-český projeld
spolupráce v DPZ a GIS zahájen

Kanada patří mezí země, které díky své rozloze, přírodnimu
bohatství a technické i ekonomické vyspělosti dlouhodobě vy-
tváří geografické informační systémy (GIS), aplikované přede-
vším v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ). Odhaduje
se, že problematikou geoinformatiky při mapoyá,ní p'řirod.nich
zdrojů se v Kanadě zabývá přes II 000 odbornlku. Predmetem
iejich zájmu je především zemědělstvi, lesnictvi, rybný prů-
in'ysl, hornictví, výzkum jezer a oceánů a tivotní prostředí. ,

Na základě mezivládní dohody byly Ceské republIce (CR)
kanadskou stranou poskytnuty vyspělé technologie, včetně
špičkového počítačového vybavení z oblasti aplikací G IS
a DPZ se zaměřením na sledování a vvhodnocování stavu ži-
votníh~ prostředi a výuku geografický'ch informačních systé-
mů.

Do projektu jsou v (R zapojena tři pracoviště. Jedná se
o laboratoř DPZ (doc. K.olář) při katedře mapování a karto-
grafie stavebni fakulty CVUT v Praze, kated.ru kartografl,e
a geografie Masarykovy umverslty (MU) y Hrne (doc. ~on,e~;
ný) a Ustav pro hospodářskou upravu le~u (~HUL ,.- dnveJ~1
LESPROJEKT) v Brandýse nad Labem. SkolIClm a koordmac-
ním pracovištěm projc~tu je katedra mapování a kartografie
stavební fakulty (FSv) CVUT v Praze.

Projekt byl slavnostně zahájen 8.7. 1993 v budově stavební
fakultv (VUT v Praze kanadským velvvslancem panem Pau-
lem Li. Frazerem, za účasti mini~tra školství prof. Piťhy, rekto-
ra (VUT prof. Hanzla, děkana Masarykovy universíty prof.
Jonasc, proděkana FSv doc. Lamboje, zástupce oboru geodé-
zic a kartografie, prof. Cimbálníka, vedoucího katedry mapo-
vání a kartografie FSv doe. Veverky a hostů z partnerských
pracovišť a představitelll resortu geodézic a kartog~afie. Sou-
částí zahájení byla tisková beseda se zástupcl domaclho I z~-
hraničního tisku a prohlídka laboratoře DPZ katedry mapova-
ni a kartografie FSv.

Projekt v hodnotě I milion dolarů je financován kanads~ou
vládou jako součást rozsáhlého programu spoluprace s CR.
Instalací hardware a software byla pověřena společnost Geo-
matics International Inc., Bourlington, provincie Ontario. Pro
české geodetické a kartografické instituce by mohlo ~ýt zaji-
mavou informací sděleni, že firma Geomatlcs hleda v CR part-
nera pro nabídku technologií G IS na domácích i zahraničních
trzích.

V prvním roce dlouhodobého projektu ,bud~, ve spolupráci
s hostující kanadskou poradenskou spolecno~tt Geomatlcs In-
ternational, věnována pozornost těmto hlavl11,m apl~kaclm:
... příprava atlasu "Stav životniho prostředí CR" (UHU!-.):
.- mapováni využití půd v oblastech Mor::vy v ment~u
I: 50 000 s využitím DPZ (katedra kartografIe a geografIe

MU), GS'" ._. příprava učebnich plánů DPZ a I, se zamerentm na za-
kladní i nadstavbové studium a postgraduálni s!udlum dokto-
randské na oboru geodézie a kartogr~fie FSv CVUT v Praze
(katedra mapováni a kartografie FSv CVUT v Praze, ve spolu-
práci s MU, Brno).

Současně bude na katedře mapování a kartografie FSv pro-
bíhat řada uživatelských kurzů orientovaných na GIS. K dis-
pozici jsou počítačová učebna napojená na mezinárodní elek;
tronické informačni sítě typu BITNET a ETERNET, pracovl11
stanice 2020 a IBM RISC, barevná a laserová tiskárna, databá-
zový systém ORACLE, GIS software MicroStation včetně kar-
tografického modulu MGE, systémy ARC/INFO, IDRISI,
EASY PACE a další.

Při přípravě učebního plánu s problematikou G IS bude. rov-
něž využito poznatků z mezinárodního vzdělávacího projektu
TEMPUS - Education in Land Information Systems (EUS,
vzdělávání v územních informačních systémech), koordmova-
ného fakultou geodézie Delft University of Technology (prof.
Gazdzicki). ., ,

Tento projekt obsahoval řadu kurzů zejména z obl~stl aplI-
kace GIS na státní katastr. Do prOjektu byly krome <;"VUT
v Praze zapojeny university z Dánska, Velké Británie, Recka,
Polska, Maďarska a Slovinska, Projekt EUS byl pro rok 1993
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zakončen seminářem na East London University, kde byl zalo-
žen European Council for Education in Land Information Sy-
stems (Evropský výbor pro vzdělávání v územních informač-
ních systémech); zástupcem za ČR je doc. Veverka.
Problematika geoinformačních systémů je v současné době

celosvětově ve stadiu neobyčejně akcelerujícího vývoje. V sou-
časné době v sobě tyto systémy zahrnují především problema-
tiku sběru a zpracování prostorově lokalizovaných dat, jejich
vizualizaci prostředky počítačové kartografie a využívání pro
geografické analýzy územních jevů. Cílovým aspektem jejich
vývoje jsou expertní systémy, umožňující na základě tzv. "inte-
ligentni datové báze" počítačem prováděné analýzy založené
na aplikaci umělé inteligence, kybernetiky a teorie systémů.
Pro vysoké školy z toho vyplývá požadavek na výchovu od-

borníků, schopných zajistit nejen realizaci, ale i vývoj těchto
systémů. Důsledkem budou výrazné a dlouhodobé změny
učebních plánů a to jak zeměměřického tak i geografického
studia příslušných universit technického i přírodověd ního za-
měření. Právě zahájený společný projekt, sponzorovaný ka-
nadskou vládou, k tomu dává dobrou výchozí základnu.

Doc. Ing. Bohuslav Veverka. CSc ..
katedra mapování a kartografie
stavební fakulty ČVUT v Praze

Z DEJíN GEODÉZIE. KARTOGRAFIE
A KATA5TRA

V roku 1987, takmer v tichosti, uplynulo 200-té výročie od
smrti Josipa Rudera (Rudžer, Rudjero, Roger) Boškoviča (Bos-
covich). Táto pozoruhodná osobnosť pochádza z Dubrovníka,
kde sa narodil 18. mája 1711. Podl'a niektorých prameňov
Chorvát, podľa iných Srb, podl'a Encyclopaedia Britannica Sr-
bo-Chorvát. Vyštudoval matematiku, astronómiu a teológiu.
Tento jezuita, matematik, fyzik, astronóm, geodet, kartograf,

prírodovedec a básnik však po čas svojho života dokázal neu-
veritel'ne mnoho. Tak mnoho, že Jacques Bergier a Luis Pau-
wels, autori zl1ámeho diela Le Matin des Magicícns. ktorý nesie
podtitul - Uvod do fantastického realizmu (v češtine Jitro
kouzelníků. Svoboda, Praha 1990. 496 s.), ho označujú za mu-
tanta, za mimozemšťana. Posúďte.
V roku 1728 po ukončení jezuitského seminára v Ríme vstú-

pil do jezuitského rádu. V roku 1736 uverejnil dizertačnú prá-
cu o slnečných škvrnách (Dc maculis solaríbus). Od roku 1740
vyučoval matematiku na Collegio Romano, kde predtým štu-
doval, a stal sa poradcom pápeža. Vybudoval observatórium
v Miláne, opravil kopulu chrámu svatého Petra. V rokoch 1750
až 1753, on a anglický jezuita Maire, odmerali dl'žku 2° polud-
níka medzi Rímom a Rimini. Výsledky zverejnili v roku 1755
(De litteraría expeditíone ad dímetiendos duos meridiani gra-
dus). Potom cestoval po Európe a Azii a robil vykopávky,
okrem iného i tam, kde neskoršie Schlieman objavil Tróju.
V roku 1758 publikoval vo Viedni svoje najfamóznějšie dielo
týkajúce sa teórie prirodnej filozofie (Philosophiae naturalis
rheoría reducta ad unicam legem vírium ín natura existeníum).
Tu vysvetlil svoje názory, na ktorých spočiva tzv. dynamická
atomistika. Pokúsil sa tu o spojenie Leibnizovho učeni a o mo-
nádach s Newtonovým učenim o silách. Predvidal tiež niekto-
ré dóležité myšlienky neeuklidovskej geometrie a teórie relati-
vity!!! V roku 1760 bol menovaný členom anglickej Král'ov-
skej spoločno'iti. aby pozoroval v Kalifornii druhý prechod
Venuše cez Slnko, ale cesta sa nakonec nekonala. V roku 1773
odišiel do Pariža. Tam viedol oddelenie optických pristrojov
pri král'ovskom loďstve v Pariži. Pre nezhody s francúzskymi
učencami, z ktorých sa k nemu najnepriatel'skejšie chovali
ďAlembert a Laplace, ktori bol i vydesení pokrokovosťou jeho
myšlienok, odišiel v roku 1783 do Milána, kde ho cisár Jo-

zel' II. poveril ďalšími stupňovými meraniami a zostrojením
mapy Lombardie. V korešpondencii medzi Boškovičom a Vol-
tairom sa nachádzajú tieto moderné myšlienky:
- Usporiadanie medzinárodného geofyzikálneho roku.
~ Prenášanie malárie komármi.
- Možné využitie kaučuku.
- Existencia planét okolo iných hviezd ako naše Slnko.
- Zachovanie "kvantovej častice" pohybu vo svete, čo je

Planckova konštanta formulovaná v roku 1958.
V posledných rokoch života trpí duševnou i telesnou choro-

bou. Zomiera v Miláne 12.2.1787. Boškovíčovi súčasnici
o ňom hovorili, že predbehol dobu o 200 rokov. Naopak, nie-
kol'ko súčasných historikova vedcov potvrdilo, že ide o ducha
20. storočia, ktorý bol prinútený žiť a pracovať v storočí osem-
nástom.
Prečo si my geodeti prípomíname tohoto geniálneho vedca?

Okrem všeobecných dóvodov nie sú to len jeho meridiánové
merania, ale tiež, v poslednom desaťročí znovu objavená metó-
da vyrovnania, založená na podmienke I Iv I =min., metóda
najmenšej sumy absolútnych hodnót opráv. Celý problém for-
muloval však všeobecnejšie v roku 1755. Podl'a N. Vukotiča
(Izravnenje po metodi Rudera Boškoviča. Geodetski list, 41
(64),1987, Č. 10-1_2, s. 305-307.) bola jeho práca východis-
kom pre ďalších. Ci to už bol Francúz Legendre (alebo Le
Gendre?) v roku 1806, Američan R. Adrain v roku 1808 a pre-
dovšetkým Nemec K.F. Gauss v tom istom roku, ktorým sa ob-
javenie metódy najmenších štvorcov pripisuje. Takže aj tu by
mu prislúchal podiel na prvenstve. Prečo sa tak nestalo? Prečo
tento génius upadol skoro do zabudnutia? Prečo jeho mimo-
riadne dielo nemohlo ovplyvniť moderné myslenie? Pretože
nemeckí a francúzski filozofi a vedci akceptovali tzv. kontinu-
álne myslenie. Napríklad v oblasti matematiky, v súvislosti aj
so spracovávanim astronomických a geodetických meraní bol o
na "spadnutie" niekol'ko nových matematických poznatkov,
ku ktorým sa króčik za króčikom systematicky predierala "kul-
túrna Európa". Mohli pripustiť, že by ich niekto predbehol?
Mohli, ale asi to neurobili. Nový poznatok si mohli pripísať
mnohí matematickí velikáni "kultúrnej Európy 18. storočia"
- Euler, Lagrange, Laplace, Legrende, Gauss, ďAlembert,
Bernoulli -, ale nie R. Boškoyič. V spomínanej oblasti je to aj
pochopitel'né, ale čo v iných oblasti ach pósobnosti R. Boškovi-
ča, kde jeho geniálne diskontinuitné myslenie, zavrhnime myš-
lienku o mimozemšťanovi, predbehlo svet skoro o 200 rokov.

Doc. Ing. Dušan Cebecauer. CSc ..
katedra geodézie a geotecbniky
Stavebnej fakulty VSDS. Zi/ina

Opět po roce se naskytla možnost seznámit se s nabídkou map
a atlasů na 3. mezinárodním knižním veletrhu, který se konal
v Praze ve dnech 13.-16. května 1993. Veletrh se těšil nevšed-
nímu zájmu. Dosti návštěvníků se zastavilo u stánků věnova-
ných výhradně kartografické tvorbě.
Kartografie Praha, a. s., informovala, že v roce 1993 bylo vy-

dáno aktualizované vydání Školního atlasu světa, které respek-
tuje nové státoprávní uspořádání v Evropě a je ilustrováno
fotografiemi. K Velkému atlasu světa přibylo jeho francouzské
vydání. Mapa Evropy I: 6 míl. byla vydána jako skládaná i ja-
kp nástěnná. Pro autoturistiku je k disposici Velký autoatlas
Ceské a Slovenské republiky. Silniční síť je doplněna průjezdni-
mi plánky měst a přjpojen místopisný rejstřík.
Hlavnímu městu Ceské republiky (CR) je věnován plán Pra-

ha v nocí I: 10000 a Praha obrázková. Pro milovníky map upo-
zorňujeme na edici "Praha včera a dnes". Vychází zde faksimi-
le kolorovaného otisku Císařského stabilního katastru I: 2880
z roku 1842 v porovnání se současnou mapou území Strahov-
Malostranské zahrady.
Stávající emise map a atlasů je uváděna i v barevném pro-

spektu. Zájemci se zde dozvědí, které plány českých a cizích
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měst byly vytištěny, pro které státy jsou k dostání automapy
a jak je pokryto území ČR turistickými mapami.

U stánku Slovenské kartografie, a. s., jsme dostali nabídku
na dodání 33 titulů turistických map, 23 titulů automap z ob-
lasti Slovenska i evropských zemí a Autoatlasu Evropy. Mohou
nám dodat 17 titulů plánů slovenských i cizích měst. Zazname-
náme si i jiné mapy, mezi nimi i reliéfní. Rozměrově největšim
výrobkem je ČSFR 1: 500 000 a to o velikosti 187 x 100 cm. Slo-
venská kartografia, a. s., rozšiřuje své služby o tisk reklamních
map podle požadavku zákaznika včetně reliéfnich mapových
suvenýrů. Mohou nám nabídnout zhotovení geodetických tis-
kovin. Kromě tradiční kartografické tvorby realizují tisk letáků
a velkoformátových plakátů, propagačnich tiskovin, publikací,
brožur a časopisů. Zhotovi fotosazbu i knihařské zpracování
tiskovin. Heslem je "Spolehlivost - kvalita - spokojenost".

Opět se setkáváme s nakladatelstvím GeoCenter Internatio-
nal, o jehož nakladatelském profilu jsme přinesli informaci
v GaKO, 1993, Č. 6, s. 132. Pozornosti návštěvníků se těšil vel-
ký ilustrovaný Atlas světa. Na jeho 144 stránkách se setkáváme
s mapami, potom až do stránky 241 si můžeme číst o naší mod-
ré planetě a od stránky 376 jíž listujeme v rejstříku. Kromě na-
bídky více než 300 títulů z Evropy a z celého světa, nabizeji
i globus o průměru 28 cm (I : 45 000).° přízeň návštěvníků se ucházela firma Freytag & Berndt
z Vídně, která má zastoupeni v Praze. Ve výrobnim programu
na rok 1993 jsou turistické mapy Rakouska v měřítku I: 25 000
až I: 100000 a z oblasti sousedních států. Turistické mapy jsou
doplněny trasami pro cykloturistiku. Dále dodávají podrobné
turistické průvodce od firmy Rother. V průvodcích se dozvíme
povšechné informace o zemi, o ubytování, hotelích, zdravot-
nictví, ale i o počasí. Můžeme obdržet reLiéfní mapy i dvaceti-
minutová videa - Praha - zlaté město Cech a České a sloven-
ské hrad\' a zámky. Pochopitelně, setkáme se zde i s další kar-
tografickou tvorbou - automapami, plány měst.

Společno~t KadeL Praha, vydavatel a distributor kartogra-
fických a cestovních publikací propagovala mapy a atlasy pře-
devším z edice Marco Polo a Shell. Např. 3. vydání Euro atla-
su. Cestomího atlasu Shell 93/94. automapy, plány evropských
měst v měřítku I: 20 000 a mapy evropských regionů v měřítku
I: 200000. Nechybějí ani cestovní průvodci.
Mapy a atlasy byly často vystaveny mezi knihami a časopi-

sy. Dokumentovaly dílčí nakladatelský program některé firmy.
Mezi nimi např. anglické nakladatelstvi Philip's. V nabídce na-
kladatelství byly různé tematicky zaměřené atlasy, ale i astro-
nomické atlasy - hvězdné a planet, Měsíce a pomůcky pro
znázornění pohybu hvězdné oblohy.

Atlas byl také jako jeden ze svazků Britské encyklopedie
(Encyclopaedia Britannica), která byla vydána poprvé v roce
1768. Atlas má 288 stran, potom do strany 320 následuje text
a na 199 stranách je eřipojen rejstřík. Atlas vydalo nakLadatel-
ství Britanniea a do CR je dodáván na objednávku ze Svýcar-
ska.

Ze skotského Edinburghu nabízelo nakladatelství Bartholo-
mew mapy států i plány měst, z nichž podrobné dílčí mapy
z kontinentu Jižni Ameriky pro tuto firmu zpracovala a vytisk-
la Kartografie Praha, a. s.

Byl k viděni velký atlas pro děti od nakladatele K. Thiene-
manna ze Stuttgartu pod titulem Thienemanns Reisen Europa
Atlas fur Kinder. Autoři Stefan Lemke a Brigit Bock navrhli na
7 vell<ých kartonech o rozměru asi 40 x 60 cm atlas, který se dá
nejen ~položit, ale též zavěsit na stěnu.

Německá firma Stiefel z Ingolstadtu se zastoupením v Praze
a Bratislavě produkuje všechny druhy map. Zaměřuje se na
mapy omyvatelné, vyrábi němé mapy s možnosti smyti zákre-
su. Zvláštností jsou velkoformátové mapy tištěné na jednom
archu papíru až do rozměru 120x 160 cm. Mapy jsou v českém
nebo slovenském jazyce. Vyjádření plasticity terénu na ma-
pách se dosahuje nasvícením reliéfní mapy.

Mapy ve svém programu měla společná nakladatelství E.
Schweizerbart a Gebriider Borntraeger ze Stuttgartu. Edice
map a publikací směřuje do geografie a geomorfologie. Ob-
dobnou nabídku poskytovalo britské nakladatelství Longman
Group, které kromě geografických a kartografických titulů na-
bízelo tituly z digitálního mapování a dálkového průzkumu
Země.

Z Francie byly vystaveny cestovní příručky a mapy Michelin,
zejména Silniční atlas Evropy.

Nakladatelství Cankarjeva založba ze slovinské Lublaně na-
bízelo např. Biblickv atlas s mapamí, ilustracemi a textem -
vše na 236 stranách; dále Atlas světových dějin o 380 stranách.

Mezi knihami z Rakouska bylo možno nalézt Atlas ZUl' Zeit-
geschichte - Europa im 20. Jahrhundert.

Jako kartografickou raritu musíme připomenout titul Piri
Reis. Kitab-i Bahriye z expozice tureckého ministerstva kultury.
Předešleme, že není pojednáni v historické kartografii, které
by toto dilo necitovalo. U nás tak bylo učiněno naposledy
v přednášce na XIII. symposiu "Z c!ějin geodézie a kartogra-
fie" - víz GaKO, 1993, Č. 3, s. 64. Ctyřsvazkové dílo má roz-
sah I 830 stran.

Poprvé se na veletrhu představila německá firma Hannecke
se svým velmi účelným nábytkem pro zařízení prodejen a kni-
hoven - obr. I. Jejich stojany a regály do krajnosti využivají
prostor. Modulová struktura nábytku se přizpůsobí téměř kaž-
dému mistu. Estetické zařízeni, samo o sobě, publikace nejen
nabízí, ale i propaguje.

Projit a nahlédnout do 250 stánků stálo opravdu zato. Pted-
stavila se produkce I 200 nakladatelů ze 40 zemí světa. Z Ces-
ké a Slovenské republiky se veletrhu účastnilo více než 120
nakladatelů. Mnozí návštěvníci budou na tento mezínárodní
svátek knihy vzpomínat, neboť se zde nabízelo 250000 titulů.
Během čtyř dnů nebylo možno si vše prohlédnout. Ani my
jsme tak nemohli učinit u map a atlasů. Museli jsme se vzdát
posouzeni i zhodnoceni a zůstat u pouhé reportáže.

Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc ..
Praha
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