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BROZ, V. - KURZ, A.
Použití interakčnlch grafických systémů pro tvorbu
a údržbu map velkých měfltek
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Č. 12, str.
299-304, 2 obr" 11t. 3
Přehled obvyklého programového a technlcké,ho vyba-
vení Interakč'nlch grafických systémů. Požadavky geo-
detů na systém a jejich 'konfrontace se systémy vy-
tvořenými pro jiné obory, zejména pTO ad;mlnlstratlvu,
komercl I ImnstrukčiO! práce {CAD]. Zařazen! 'systému
do automatizované linky tvorby a údržby !map vel·
kých měřitek.

1521\.711.7+ 621.396.969J(437J
FUIAN, B. - PA!l.lK, M.
Letecké snlm'kovánl územl tSSR radiolokačnlmi pro-
středky
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Č. 12, str.
304-306, 2 obr.
Clánek Informuje o a'kcl - snlmkování území CSSR
radlolokačnlml prostředky pro účely geologické Inter-
pretace. Práce proběhly na 'záikladě uzaevření kontrak-
tu mezi podniky Aerogeologlja Lenlngrad a Geodetický
a kartografický podnik ev P'raze, n. 'p.

528(437J: {620J
VOSIKA, 0.- SVEC, M.
Účast geodeti v teskoslovenské egy;ptologlcké expedi-
ci v Abn.lrn
Geodetlc'ký a kartografický obzor, 34, 1988, Č. 12, !str.
306-309, 1 obr.
Geodetické 'práce ev Abusíru v Egy'ptské arabs'ké re-
publice jako nezbytná součást Blrcheologlckého výzku-
mu a jejich 'v}'VOj. Výsledky a 2lhodnocen! geodetic-
kých prací provedených v letech 1985-1986. P,dkračo-
ván! průzkumu 'V 'roce 1987 a další ,výhled.

912.43 ,,16-18" Pa'rdublce
STĚPÁN, P. - HRUBÝ, V.
Výro!!1 IG.,M. VI.cbera a jeho mapy Ipardnblckého pan-
stvl
Geodetlc1ký a kartografický obzor, 34, ,1988, Č. 12, str.
309-311,2 obr., 1 taib., lit. 11
Význam 'ruko,plsnýoh map ze 16.-18. století. Vlsc'herova
mapa pardubického panstv! - rpř!klad této Ql:artogra-
Hcké tvorby. POpis ma'py, jej! vlastlvědný, hospodář.
ský a IkonograHcký rvýznBlm. Hodnocení mapy z tec,h-
nlckého hlediska,

(528.93/74 + 628.96) (084.3-11) :681.31
5PO>K. B. - KYP3, A.
npHMBHBHHe HHTBpaKTHBHblX rpa~HlIecKHx CHCTBM
AnSI C03,AaHHSI H olSHoaneHHSI KapT KpynHblx Mac-
wTalSoB

reoAe3H4ecKHH H KapTorpa~H4eCKHH oCÍ30P, 34,
1988, N° 12, CTp. 299-304, 2 pHC., IlHT. 3
nepe4eHb 06blllHoro nporpaMMHoro 'H TeXHH4eCK()-
ro OCHallleHHSI HHTepaKTHBHblX rpa~H4ecKHx CHC-
TeM. Tpe60BaHHSI, npeAbSlBnSleMble reOAe3HCTaMH
K CHCTeMe, H ee cpaBHeHHe C CHCTeMaMH, c03AaH-
HblMH AnSI APyrHx OTpacneH, oc06eHHo AnSI aAMH-
HHcTpaTHBHbl.X H X03HHcTBeHHblx LteneH, a TaKlKe
KOHCTPYK4HOHHblX pa60T. BBOA CHCTeMbl B aBTO-
MSTH3HpOB8HHblH cnoc06 c03AaHHH H 06HoBneHHlI
KapT KpynHblx MacwTalSoB.

(528.711.7 +621.396.969) (437)
cpYRH, 5. - nAP>KVlK, M.
A3pOCbeMKa Ha TeppHTopHH lICCP paAMo/loKaqMoH-
HblMH MeTO,llaMH
reOAe3H4eCKHH M KapTorpaq>H4eCKHH 0630P, 34,
1988, N° 12, CTp. 304-306, 2 pHC.
CT8Tbll npeAcT8BnlleT HH~OpMaLtHIO 06 a3pocbeM-
Ke TeppHTopHH lICCP paAHO/lOKa4HOHHblM MeTO-
AaMH Anll !telleH reonorH4ecKoH HHTepnpeTaqH~
Pa60Tbl 6blflH npoH3BeAeHbl no KOHTpaKTY, 3aKnlO-
4eHHoMY MelKAY neHHHrpaAcKHM npeAnpHSlTHeM
"A3poreonorHll" H reOAe3H4eCKHM H KapTorpa~H-
4eCKHM npeAnpHllTHeM B r. npara.

528(437): (620)
BOCVlKA, O. - WBEII, M.
VlIacTHe 'reOAe3HCTOB B lIexocnOBaqKoii erllnTOIlO'
rH'IeCKOH 3KcneAHqMH B A6ycHpe
reoAe3H4ecKHH H KapTorpa~H4ecKHH 0630p. 34,
1988, N" 12, CTp. 306-309, 1 pHC.
reoAe3H4ecKHe pa60Tbl B A6ycHpe B ErHneTcKoii
apa6cKoH pecny6nHKe KaK COCTaBHall 48CTb apxeo-
norH4eCKHX HccneAoBaHHH H HX pa3BHTHe. Pe3ynb·
T8Tbl H OlleHKa reoAe3H4ecKHx pa6oT. npoBeAeH-
HblX B nepHoA C 1985 no 1986 r. npOAonlKeHHe
p83BeAblBaTenbHblx pa60T B 1987 r. M AanbHeiiwHe
nepneKTHBbl.

912.43,,16-18" Pardubice
WTEnAH, n. ~ rpY5bl. B.
rOollOBllIHH8 r. M. C!>HWBpa H ero KapTbl napolly6l1q-
Koro nOMeCTbSl
reOAe3H4eCKHH H KapTorpaq>H4eCKHH 0630P, 34,
1988, CTp. 309-311, 1', Ta6., nHT. 11
3Ha4eHHe pYKonHcHblx KapT C 16-ro-18-ro CTone-
THH. C!>HwepoBa KapT8 napolly6HlIKoro nOMeCTbSl -
06pa3ell TaKoro KapTorpa~H4ecKoro npoH3BeAeHHSI.
OnHc8HHe KapTbl. Ee KpaeBeA4ecKoe. X03S1iicTBeH-
Hoe H HKoHorpa~H4ecKoe 3Ha4eHHe. O!teHKa KapTbl
C TexHH4ecKoH T04KH 3peHHSI.
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BROZ, V. - KURZ, A.
Anwendung VOD interatklven grapbl.cben Sy_tBmeD
fllr dle Hel'1ltellung nnd LaufeDdhaltong YOD Iroa-
mas.stib-Igen Karten
Geodel1cký a 'kaTtogr8f1dký obzor, 34, 1988, Nr. 12,
Selle 299-304, 2 Abb., Lit. 3
Ober'slcht der Software- umi Hardwareausstattung von
InteralkUven graphl~chen Systemen. Anforde:rungen der
Geodliten an das System und Ihre ~onfrontallon mil
Systemen fll.rand8ire Berelche, 'besonders fnr Verwal-
tung, HandEjI Ulnd Konstruk'tlonsarbellen [CAl]. Eln-
gllederung des Systems ln dle automatlslerte Linie
der Herstellung undLaufenďhaltung IVon grossmass-
stll'blgen Karten.
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FUJAN, 'B. - PA!UK, 1M.
Die LaU.afn.hme des Cebleta der CSSR mU 'Mltteln
der Radlolok.Untlon
Geodetlck~ a 'kar'tograflclk~ obzor, 34, 1988, Nr. 12,
Selte 304-306, 2 Abb.
Der iBeltrag lnfo'rmlert Uber eln proje'kt der Luftauf-
nlllhme des Geblets der CSSR mlt lMltteln der Radlo-
lakaUsatlon fUr Zwecke der geologlschen Interpreta-
tlon. Dle Arbelten wurden a'uf Grund elnes Vertrags
zwlschen dem Betrleb Aerogeologlja Lenlngrad und
dem Geodll.tl5chen und kartographlschen Betrle'b ln
Prag durchgetuhrt.

528(437): (620)
VOSIKA, Ó. - SVEC, M.
TeUnahme oIer Ceodli.ten an der Tschechoslowaklschen
li.gyptololtachen Expedltlon in Abaslr
GeodeUck~ a ka'r'tografldk~ obzor, 34, 1988, Nr. 12"
Selte 306-309, 1 Abb.
Geodll.tlsahe Arbelten ln Abuslr ln der )l.gyptlschen
arablschen R~pll!bl1kaIs unerlll.ssllcher Bestandtell der
a'rchll.ologlschen Forschung und Ihre Entwlckhrng.
Ergebnlsse wnd Auswertung der ln den Jahran 1985
bls 1986 durchgefUhrten geodll.tlschen Arbelten. FOrt-
setzung der Untersuchung ~m Jahre 1987 und weltere
Ausslahten.

912.43 ,,16-18" Pardublce
STE:PÁN,P. - HRUB?, v.
C. M. Vlscber's Jabrest.1 aad lIelne Karte des Herr-
sch.ftalates 'Von 'Pardnblce
Geodetlck~ akartograflclk~ obzor, 34, 1988, Nr. 12,
Selte 309-311, 2 Abb., 1 Ta'b., Llt. 11
Bedeutung der handschrlftllchen Karten vom 16.-18.
Jahrhundert. VIscher's Karte des Hel'rschaftsgutes Voh
Pardublce - eln Belsplel dleser ka'rtog:raphlschen
Blldung. BesClhrelbung der Karte, lhre he~atskundl1-
che, llkonomlsche und lkonographlsche Bedeutung. Be-
wertung der Ka'rte aus technlscher Slchl.
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BROZ, V. - KURZ, A.
Usa of the Inter.cUve Craphlc 'Systems ln Large Scale
Maps Greatlon and Revtalon
Geodetlck~ a kartografldk~ obzor, 34, 1988, No. 12,
'pp. 299-304, 2 tlg., 3ref.
Revlew of a usua:! software and technlcal outflt of
t,he lnteractlve gra'phlc systems. Demands of the 'sur-
veyors on the system and ťhel'r confrontlng wlth the
systems, bullt u'p !for the 'orher branches, e!>peclally
fo'r admlnlstratlon, commerce and constructlon wor'ks
(CAD). Placlng the system ln the automated !lne for
the large sca'le maps creatlon and revlslon.

(528.711.7+ 621.396.969)(437)
FUJAN, 'B. - PA!UK, M.
Aerlal Pbotograpbl,ng CSSR by Means of RadlolocaUon
Geodetický a 'kartografldk~ obzor, 34, ,1988, No. 12,
'PIP.304-306, 2 flg.
The paper glves the lnf01'lIllatlon on radlolocatlon of
the terrltory of CSSR for thelpurpose <Dfgeologlcal
lnterpretatlon. The work has been carrled out on the
basls of ťhe contract between entreprlses Aerogeo-
logla Lenlngrad and Geodetlc and Cartographlc Enter-
prlse ln Prague.

528(437):(620)
VOSIKA, O. - SVEC, M.
Partlclpatlon of tbe Surveyors ln a Czechoslovak
Elyptolollc Expedltlon ln Abnslr
Geodetlck~ a 'kartografldk~ obzor, 34, 1988, No. 12,
pp. 306-309, 1 ,flg.

The ,geodetlc wor'ks ln Abnslr [Egypt) as a l1lecessary
part of the archeologlcal researcb and thelT develop-
ment. The resulrs aml esumatlon of the geodetlc
works, rea!lzed ln the years 1985-1986. The contlnua-
tlon ,of Irhe reconnalssance ln tbe year 1987 and the
further outlook.

912.43 ,,16-18" Pardublce
STE:PÁN,P. - HRUB?, V.
The Annlversuy of G. M. Vlscher aad bls Map of the
Par"'nblce COURty
Geodetlck~ a 'kartograf1C'k~ obzor, 34, 1988, No. 12,
pp. 309-311, 2 flg., 1 talb., 11 ref.
Importance of hand-made Imaps of the 16.-18. centu-
ries. The Vlscber'lS m8,p of !bIlePaTdublce county - Bm
example 'of such a cartographlc cceatlOn. Descrlptlon
of the map, lts geographlc, economlc an'll lconogra-
phlc ~m:portance. Evaluauon of the lDlap from the
technlcal polnt of vlew.
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BROZ, V. - KURZ, A.
Utillsation des eyst.mes ••.• pblq ••• interaction poar
la création et untreti •• 41• .carťee • p'andes écheUes
Geodetlck~ a 'kartograf1ck~ obzor, H, 1988, No. 12,
pages 299-304, 2 1Uustrat1ons, 3 blbllogrBIPhles
Apeq;u re'la'~lf li. l'équlpment ordlnalre de program-
matlon et technlque des sy9temes graphlques li. ln-
fluence mutuelle. Revendlcat10ns des géaIDMres au
sujet du systěme et confrontat1on de ceux-cl avec les
systemes crééspour dtfférentes branches, sU'rtout
pour l'admlnlstrat1on, le commerce et les travaux de
projets ďétude (CAD). Olassement 'du systeme dans
la chaine automat1que ďélaboratlon et enfretlen des
cartes li. grandes échel1es.
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FUJAN, 'B. - PAIHK, M.
Vues aérlennes dn terrltoire de Tehécoslovaqaie 'par
radlorepérale
Geodetlck~ a kartograf1cký obzor, H, 1988, Na. 12,
pages 304-306, 2 1I1ustTatlons
L'artlcle t'ral1e I'1nformatlon snr les Iprlses devues
du territolre de Tc'hécoslovaqule par radlorepérage
pour buts d'lntel"prétatlon géolog1qllle. Les travaux ont
été effectués li. labase de comrat entre les entre-
prlses Aerogeologlja Lenlngrad et Geodetlck~ a :karto-
gJrafLC'k~ťP0lLn1ókv Praze, entrl!dll"lse :Datlonale.
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VOSIKA, O. '- SVEC, M.
Partlclpatlon des géometres • lI'Expédltlon egyptololl-
que tchécoslovaqne • Abulr
Geodetlc'k~ akartograf1ck~ obzor, 34, 1988, No. 12,
,pages 306-309, 1 lUustratlon
Travaux géodéslques li. IAbuslr en Egypte comme élé-
ment lntégral Ipour les ,recherches archéOlloglques et
leur évolutlon. Résultats et évaluatlon des travaux
géodéslques effectués dans les années 1985-1986.
Sulte des recherches en 1987 et 'perspectlves,
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STI;:PÁN,P. - IHRUB?, V.
Anniversalre de G. M. Vlscher et •• Cartes du 00-
malne de Pardublce
Geodetlck~ a kartograf1ck~ obzor, 34, 1988, No. 12,
pages 309-311, 2 lIlustratlons, 1 planche, 11 blbl1o-
gfaphles
Importance attachée aux cartes mannscr1tes du 16e
et 18e slecle. La Carte du Domelne de Pardublce de
Vlscher en est 'I'exemple. Descrl:ptlon de la carte, son
Importance hlstorlq'lle, économlque et lconographlque.
f:valuatlon de 'Ia 'carte du polnt de vue technlque.
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Pouliti interaklních grafických systémů
pro tvorbu a údribu map velkých
měi'ítek

1. Úvod

Výpočetní technika se u nás již delší dobu úspěšně
využívá při tvorbě popř. i údržbě map velkých měří-
tek. V současné době je automatizované zpracování
map velkých měřítek založeno na využívání počítačů
EC-I045 a SM-4/20, vybavených programovými systé-
my MAPA-2 a GEOMAP pro výpočet souřadnic bodů
určených geodetickými, fotogrammetrickými nebo
kartometrickými metodami, vykreslení kartografic-
kého originálu a výpočet a vyrovnání výměr.
Úroveň automatizovaného zpracování je u obou

systémů různá. To se projevuje zejména v komplex-
nosti zobrazení prvků mapového obsahu. Programový
systém MAPA-2 je již koncipován tak, aby zpracovaná
data mohla tvořit racionální základ obsahu báze dat
mapy velkého měřítka a předpis pro kresbu je proto
v některých směrech rozšířen. Dále využívá vysoké
výkonnosti disponibilního technického vybavení k to-
mu, aby automatizovaně zpracovaný kartografický
originál obsahoval i parcelní čísla a mapové značky
v celém rozsahu platné stá.tní normy ČSN 013411.
Umístění těchto prvků v rámci kresby mapového listu
se řídí polohou, vypočtenou ze souřadnic lomových
bodů obvodu parcely. Přitom se přihlíží i k předpo-
kládaným nepravidelnostem v tvaru parcely, ale ne-
uvažují se průsečíky 8 rámem mapového listu. Přesto
se nemusí vybraná poloha textu nebo symbolu jevit
vizuálnímu pozorovateli jako optimální a nelze tedy
vyloučit potřebu oprav, posunů, doplnění a podobných
drobných zásahů do automatizovaně vyhotovené
kresby. Z praktických zkušeností vyplývá potřeba
provádět takové zásahy až u čtyřiceti procent zmíně-
ných zobrazených prvků, v závislosti na typu mapo-
vaného území a llOužitém měřítku mapování.
I když totiž grafická mapa jako výsledek automa-

tizovaného zpracování postupně ztrácí a dále bude
ztrácet svůj původní význam hlavního zdroje karto-
metrických informací, zfistá.vá nadále její zobrazení
významným dokumentem a podkladem jak pro vi-
zuální kontrolu číselných výsledků, tak pro odstra-
ňování chyb i pro doplnění a úpravu některých gra-
fických prvků (textů, značek, parcelních čísel apod.),
které budou rovněž součástí obsahu automatizovaného
informačního systému geod.éziea kartogra.fie (AISGK).
Požadavek, aby jedním z možných aplikačních vý-
stupů z báze dat mapy velkého měřítka byla i aktuální
kresba originálu mapového listu nebo jeho části vylu-
čuje nadále techniku ,,ručního" dopracování obsahu
mapového listu, ale vyžaduje, aby veškeré změny
grafických prvků našly svou odezvu v digitálním vy-
jádření obsahu mapy. To je sice možno docílit i běž-
nými negrafickými prostředky výpočetní techniky, ale
značně těžkopádným, komplikovaným a tím i ne-
efektivním způsobem. Naopak interakční grafika·)

ln,. Václav Brol,
Výzkumný ústav leodetlckj.
topo,raflcký a kartolraflcký

ln,. Alexandr Kurz.
Geodetický a kartocraflcký podnik v Praze. n. p.

řeší tyto případy rycWe, relativně jednoduše, elegantně
a s možností okamžité pohledové revize výsledku,
čehož se nemůže dosáhnout žádným digitálním vy-
jádřením.
Kromě provedení dokončovacích prací při vyhoto-

vení originálu mapového listu interakční technika.
v budoucnu převezme i úlohu aktualizace báze dat
základní mapy velkého měřítka (případně i jiných
spolupracujících systémů), která vychází ze stejných
technologických zásad.
Účelem tohoto článku je informovat odbornou ve-

řejnost o tendencích uplatnění interakční grafiky
v geod.etickokartografických aplikacích v oblasti zpra-
cování map velkých měřítek, v níž je automatizace
provozně rozvinuta do největší šíře a kde se vytvářejí
ve vybraných oblastech předpoklady pro vedení bází
dat, jejichž posláním bude poskytovat komplexní
aktualizované informace v digitální i grafické podobě.

2. Programové vybavení

Stejně jako v jiných oborech výpočetní techniky,
i v interakční grafice jsou v současné době tři základní
typy systémů:
a) systémy tvořené speciálně pro určitý počítač a urči-
tou sestavu technického vybavení a obvykle i pro
určitou profesi,

b) systémy tvořené "nadhardwarově" pro možnost
použití na různých počítačích (různých sestavách)
a obvykle i v různých profesích,

c) systémy tvořené na základě normy.

Mezi těmito třemi skupinami mohou být ovšem
i přechodné typy, např. specializovaný systém po-
užitelný na různých počítačích.
Všechny starší systémy patří do první skupiny

(speciální -systémy), zdokonalování počítačů a zvy-
šování jejich výkonnosti však umožňují, aby novější
systémy byly tvořeny alespoň "nadharawarově".
Po schválení normy Graphical Kernel System (GKS)
za mezinárodní standard ISO v r. 1983 se stále více
přechází na systémy tvořené na základě GKS.
Výhodou speciálních systémů je, že mohou být

jednoduché, ovšem jedině tehdy, jestliže řeší jen úzký
okruh problémů s nepatrným počtem potřebných
funkcí. Pak mohou být i dostatečně rychlé i na ne-

*) Interakční grafika je metoda řešení úl?h n~ počí.tači,
při níž uživatel pracuje s grafickým dIspleJem, Inte-
rakčním vstupním zařízením (např. sVě~elný~,p~rem
nebo tabletem s volným kurzorem) a klavesnlCl dIalo-
govým způsobem, tj. metodou dotazů a odpovědí. .

V mluven~ řeči a v písemnostech, které neprošly Ja-
zykovou úpravou, se pod vlivem ci~oj~zyčné. literat~ry
používá ve stejném významu často I vyraz "lnteraktiV-
ní". který v$ak neodpovídá ná~voslovné normě.
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příliš výkonném technickém vybavení a ani jejich
nároky na operační paměť nejsou velké. Nevýhodou
těchto systémů je jejich nepřenositelnost na jiný
počítač a tedy nejen nepoužitelnost v jiné organizaci,
která nemá stejný počítač, ale také nutnost vytvoření
nového systému při každé inovací technického vyba-
vení. Úzké zaměření většiny z těchto systémů na
určitý obor vylučuje také jejich použití v jiném oboru.
Proto se pro tvorbu map, kde jsou naprosto jiné
požadavky na interakční grafický systém, nehodí
mimo Jiné systémy Adela pro návrhy plošných spojů
nebo systém pro tvorbu perspektivních a axonomet-
rických pohledů Dany používaný s úspěchem v archi-
tektuře. Použitelnosti v resortu geodézie a kartogra-
fie, který se orientoval na počítače řady SMEP,
brání vedle odlišnosti tématické i to, že jsou vytvořeny
pro počítače ADT.

Po stránce orientace na určitý počítač (PDP-n,
popř. i SMEP), ne však zmíněnou jednoduchostí,
sem patří i švýcarský systém Gradis 2000, který je
dobře přizpůsoben potřebám tvorby a údržby map
velkých měřítek.

Systémy "nadhardwarové" mají v nejjednodušším
případě tři vrstvy. Střední vrstvu tvoří jádro systému,
které je nezávislé jak na použitém zařízení, tak i na
oborn použití. Ovládání technického vybavení má za
úkol spodní vrstva, kterou tvoří ovladače (drivery)
jednotlivých zařízení. Při použití jiného počítače
nebo jiného periferního zařízení stačí vyměnit pouze
ovladač. Horní vrstva je uživatelská a opět je možno
pro jiný obor použití vyměnit pouze uživatelskou
vrstvu. Konkrétní systémy jsou ovšem většinou slo-
žitější a mají více vrstev. Také nezávislost na uživa-
teli se nesmí chápat úplně doslova, protože i jádro
systému bývá do jisté míry ovlivněno alespoň skupi-
nou profesí např. konstrukčními pracemi (CAD).
Uživatelské vrstvy pak tuto základní orientaci jen
upřesňují. Takovou orientaci má i československý sy-
tém Minig 2, který není proto vhodný pro tvorbu
a údržbu map.

Obdobnou strukturu mají i systémy tvořené na
základě normy. Implementace normy tvoří totiž vždy
jen jádro takového systému. To je podstatou už i starší
normy Core, podle níž byla vytvořena Interakční
grafioká knihovna rGK (knihovna relativních modulů),
ale inormy GKS uznané za mezinárodní standard ISO.
Za.řazení implementace GKS do systému ukazuje
obr. 1 převzatý z [1]. Norma GKS umožňuje různou
složitost systémů vytvořených na jejím základě

uživatelský program

vrstva orientovaná Ina uživatelský program

jazykově závislá vrstva

základní grafický systém

operačn{ systém počítače

jiné pr (>, tředky I grafické prostředky

(a tím i jejich různé schopnosti) od nejjednodušších
systémů (úrovně 00.) až po nejslož,itější a nejvýkon-
nější (úrovně 2c).

Podle normy GKS byly u nás vytvořeny systémy
IGS 2, IGS-ADT (obě mají úroveň přibližně 2b),
MINIGKS (úroveň Ob) a v r. 1988 má být dokončen
systém IGS 3 (pokud bude vývoj úspěšný, předpo-
kládá se nejvyšší úroveň 2c). U všech těchto systémů
je nutno upozornit na to, že nejde o úplné systémy,
ale pouze o implementaci GKS (spodní vrstva jádra
systému) doplněnou příslušnými m·!adači - u IGS 2
a IGS 3 jsou to ovladače pro počítače SMEP a jejich
periférie, u IGS·ADT (který je nazýván také IGS 4700,
GKS-ADT nebo IGS na počítači ADT) ovladače pro
ADT. Interakční práce s těmito systémy je proto
možná teprve po doplnění dalšími vrstvami, hlavně
grafickým editorem a nejvyšší vrstvou - uživatel-
skou. Takto byl vytvořen v Kovoprojektě Bratislava
náš zatím jediný kompletní systém tohoto druhu -
IGSP. Jeho vytvoření na převzatém hotovém IGS 2
bylo záležitostí velice pracnou. Pro tvorbu map
tento systém také není vhodný, protože už implemen-
tace GKS a další vrstvy (nejen uživatelská) jsou
určeny k jiným účelům (projektování).

3. Technické vybaveni

Základní důležitosti je i otázka, na jakém technickém
vybavení je možno interakční grafické systémy pro-
vozovat. V současné době se technické vybavení pro
tento účel ustáliIo zhruba na dvou úrovních:

První (nižší) úroveň, pro některé aplikace sice
plně postačující, která se však v geodézii hodí spíše
pro předzpracování dat a popř. i zpracování jedno-
dušších úloh z malého území (malý soubor dat).
Takovéto pracovní stanice jsou řešeny buď jako
autonomní, přičemž se ale obvykle vyměňují vý-
sledky v nespřaženém režimu (off line) s větším systé-
mem, nebo jako terminály většího systému. K tomuto
účelu se dnes používají většinou osobní počítače PC
XT nebo AT s operační pamětí ve stovkách kB, výji-
mečně i menší mikropočítače s pamětí pod 100 kB,
pokud ovšem mají potřebné periférie. Do této úrovně
je možno zařadit např. Kernův systém Topocam nebo
maďarský Digsz. .

Vzhledem k předpokládané budoucí poměrně snadné
dostupnosti mikropočítačů se dá pro budoucnost po-
čítat s tím, že předzpracování dat a drobnější samo-
statné úlohy se v převážné většině budou řešit touto
"menší" interakční grafikou.

Systémy interakční grafiky vyšší úrovně opět potře-
bují především grafickou stanici, která může pracovat
buď v autonomním režimu, ale ob'ITyklebývá napojena
na.nadřazený počítač. Pro podpůrný systém vyhovují
obě tyto možnosti. Je jen třeba. upozornit, že pro
"ystémy založené na normě GKS (i Core) musí být
z důvodu jejich značné složitosti nadřazený-počítač
32 bitový. Pro interakční systém, který má být
i nositelem báze da.t ZMVM, je však nutné napojení
na výkonnější nadřazený počítač a spoluprá.ce s vhod-
ným systémem řízení báze dat.

Součástí obvyklé dnešní výkonné pracovní grafické
stanice jsou:
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- 32 bitový nebo alespoň 16/32 bitový procesor,
- procesor pohyblivé řádové čárky,
- operační paměť 2 až 5 MB,
- grafická jednotka s obrazovkou (paměťovouvekto-
... _mYOII nebo rastrovou) alespoň 1000 X 1000 bodů

(obvykleoarevná neOOaWspoň rozlišující různé
typy čar) a s bohatou vlastní inteligencí,

- fu nkční klávesnice (její nejfrekventovanější část
b;:\'á umístěna i na volném kurzoru, pokud je sou-
čtÍ- tí sestavy).

- in ('rak ční vstupní zařízení, kterým spolu s Íunkční
klá vesnicí bývá nejčastěji tablet s volným kurzo-
rem (pro geodetické aplikace je nejvhodnější) nebo
myš, nejnověji i "touch-pad", u našich výrobků
p:t kový ovladač,

-nJ·.iší paměťová média v desítkách MB (i přes
li ii 1MB) - jsou tím míněna jen média připojená
k pracovní stanici.

ŠpičL ,vé pracovní stanice už mohou pracovat v běžné
kanc. :ářské místnosti bez klimatizace.

Di1,l;:,íperiferní zařízení bývají připojena buď k pra-
covní stanici nebo k nadřazenému počítači:
- grafická tiskárna pro pořízení hard copy,
- alfanumerický terminál,
- alfanumerická tiskárna,
- kreslicí zařízení,
- digitalizátor typu tablet (pro digitalizaci map na

hliníkové podložce není typ tablet vhodný, protože
vlivem odstínění je jeho funkce znemožněna nebo
ale"poň zhoršena - pro tento případ vyhovuje jedi-
ně olektromechanický snímač souřadnic odvozený
z kreslicího zařízení).

4. Požadavky geodetů a kartografů na interakční
grafický systém

Dokonalý interakční grafický systém pro dialogovou
tvorbu a údržbu map velkých měřítek by měl umož.
nit:
- tvorbu kresby (grafických dat) digitalizací grafic-

kých podkladů s okamžitou vizuální kontrolou
výsledků a s programovými prostředky pro řešení
situace na hranicích mapových listů,

-- tvorbu kresby z "externích" dat vzniklých výpoč-
tem na jiných systémech: např. z automatizované
tvorby ZMVM, tématických map, z různých bází
dat, jako AISGK apod.,

_.. interakční (dialogovou) opravu, doplnění nebo
aktualizaci polohopisné kresby mapy se zvláštním
důrazem na umožnění numerického zadání polohy
grafických prvků,
intma.kční (dialogovou \ opravu, doplnění nebo
aktualizaci mapových značek a textů, ať už hro-
madnou, která se týká všech (n'l.př. změna veli-
kosti) nebo individuální,

-- takové uspořádání grafických dat, které umožňuje
výběr (selekci) objektů kresby podle různých hle-
disek (jak pro účely generalizace, tak i pro tématic-
ky orientované zobrazení podle požadavku uživa-
tf'le ),

- generalizaci při generování kresby v různých mě-
řítkách a zobrazení této kresby na vhodných
zobrazovacích zařízeních,

- porovnání dvou i více měření (např. starého a no-
vého) s okamžitou kontrolou,

- pokud systém sám nevytváří možnost založení
a vedení báze dat grafických popř. i jiných dat,
musí zajistit efektivní předání výsledků zpět do
navazujících systémů (např. do báze dat mapy
velkého měřítka),

- definování a generování dostatečného množství
symbolů - mapových značek (téměř 200 druhů), .
typů čar (pro ZMVMvíce než 10, u účelových map
téměř 20), typů písma, zajištění volby technologic-
kých Wav a pisátek, standardních druhů zobrazení
rámů mapových listů, textů apod.,

- respektovat i některé zvláštnosti v zobrazení podle
našich zvyklostí, např. zobrazení bodů bodového
pole vně rámu mapového listu, ochranné okolí
(zónu) u značek,

- provedení kresby na kterémkoli kreslicím zařízení
připojeném k systému,

- okamžité vydání kopie kresby a digitálních dat
uživateli.

Aby bylo možno provést umístění nebo opravu
kresby podle uvedených požadavků, je nutno celý
proces rozložit na jednotlivé operace se základními
prvky (elementy, primitivy), kterými jsou bod, čára
(spojnice bodů), symbol, text popř. objekt - plocha,
pokud objektová orientace programového vybavení
umožní jeho jednoduchou identifikaci. Pak je možno
požadovat, aby bylo možno všechny tyto základní
prvky umisťovat nebo posouvat do polohy dané gra-
ficky nebo numericky, popř. i rušit. Mimoto měnit
typ čáry, typ spojnice (úsečka, kružnicový oblouk
apod.), druh, velikost nebo orientaci symbolu nebo
textu, přiřadit liniovou značku k prvku kresby nebo
ji posunout ve směru linie. Také je třeba vyrovnat
body do přímky, stanovit paty kolmic a kontrolovat
pravoúhlost (např. u budov).

Efektivní způsob práce se systémem vyžaduje, aby
jednotlivé funkce systému (popř. jejich standardní
posloupnosti) byly volatelné prostřednictvím grafic-
kého menu, které by mělo být definovatelné uživate-
lem podle jeho problémové orientace. Kromě zrych-
lení práce operátora tento způsob napomá.há i k do-
držení správného technologického postupu a vede
k vytváření úplných grafických dat.

Je zřejmé, že takto definované požadavky na inter-
akční grafický systéni se podstatně liší od schopností
běžných systémů, a to nejen jednoduchých admini-
strativních nebo komerčních, ale i výkonných systémů
pro konstrukční práce (CAD - Computer Aided
Design). Protože je ve světě velký počet uživatelů
CAD (a obvykle i mnohem vlivnějších než jsou geode-
tické služby), jsou tyto systémy dobře propracovány
a je jich větší množství. Geodetické systémy jsou ně-
kdy vytvořeny jako jejich nadstavby, což pro kvalitu
systému není nejlepším řešením.

Systémy CAD jsou určeny především k podpoře
práce konstruktéra při vytváření výrobních nebo
stavebních výkresů. Obsahují programové prostředky
pro kresbu základních grafických prvků - úsečky,
kružnice, kružnicového oblouku - včetně numerické-
ho řešení základních konstrukčních úloh. Obsahují ta-
ké prostředky k umístění textů, pro kótová.ní a. šra.-
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fování. Umožňují sdružovat grafické prvky - primi-
tivy - do větších logických celků - komponent -
a z nich pomocí grafické manipulace vytvářet vý-
sledný obraz - výkres. Přitom lze využívat dříve
připravených, většinou parametrizovaných kompo.
nent volaných z knihovny (katalogu), které je možno
interakčně upravovat (tvarově, rozměrově) podle za·
<i/iní_ konstrukčního úkolu. Pro· zvýšení možnosti
objektivního pos.o:u~enínávrhových variant obvykle
umožňují různé pohledia·~.

Systémy CAD umožňují obvykle identifikaci (de-
tekci) a editaci (modifikaci) pouze celých komponent
(segmentů, objektů), což někdy platí i pro uložení
v paměti. Pokud vůbec jsou grafické prvky identi-
fikovatelné a editovatelné, bývá to spojeno se zdlou-
havým a těžkopádným postupem (např. nutností zru·
šit segment, provést změnu a segment znovu vytvořit).
Přitom identifikace je u většiny systémů možná jen
graficky (ani souřadnicemi ani číslem bodu). Stejně
tak není možné zadávat souřadnicemi nové body.
Naproti tomu významnou činností při řešení geodetic-
kých aplikací je identifikace a editace grafických prv-
ků, a to nejen graficky, ale i numericky (souřadnicemi,
popř. i číslem bodu). Uvedený rozdíl je vážným ne-
dostatkem při řešení geodetických úloh s~Tstémy
CAD.

Mezi nejzávažnější další nedostatky obvykle patří:
- nedostatečně přesné nebo chybějící digitalizační

prostředky,
- nejsou řešeny problémy spojené se zobrazováním

bodových a hlavně liniových značek podle zvyklostí
v geodézii a kartogtafii,

- nemožnost vstupu numerických údajů nutných pro
vložení exaktně určených grafických prvků,

- nedostatečné prostředky pro zobrazení náležitostí
spojených se zobrazením mapových listů (rámu
a popisu vně rámu, čtvercové sítě apod.),

- nedostatečné prostředky pro zobrazení v různých
měřítkách,

- jestliže je kresba rozdělena do jednotlivých mapo-
vých listů, což je u rozsáhlého mapového díla nut·
ností, není řešeno automatizované přenesení prove-
dené změny do všech dotčených mapových listů
(popř. "výkresů"),

- není také řešeno spojování více výkresů (mapových
listů), obvykle chybí i kapacita pro vytváření tako-
vých celků,

- strukturalizace dat obvykle není dostatečná pro
požadované znázornění zobrazovaných úrovní,

- chybí objektová orientace dat, proto ani nemohou
obsahovat objektové atributy,

- často není řešena ani aktualizace hotových vý.
kresů, nanajvýš jejich archivace,

- systémy CAD obvykle nejsou vybaveny zařízením
pro efektivní styk s jinými systémy (pro masový
vstup a výstup externích dat).

To, co bylo napsáno o systémech CAD, platí do jisté
míry i o normě GKS (a následkem toho i o systémech
vytvořených na jejím základě), která má být sice
univerzální, ale inspirací pro její vytvoření byly hlavně
systémy UAD. Velice však záleží na implementaci
GKS: Jsou totiž funkce, které GKS nezná, a jež
tedy bez porušení normy nemohou být ani v její

implementaci (např. značně omezená možnost mani-
pulace s jednotlivými grafickými prvky), ale jsou
i jiné, u kterých ponechává GKS určitou volnost.
Jako příklad je možno uvést počet typů čar. Ve všech
úrovních GKS jsou předep8ány minimálně čtyři typy
čar. Implementace se čtyřmi typy je pro kartografický
originál naprosto nedostatečná, naproti tomu dvacet
typů čar vyhovuje dokonce i pro účelové mapy.

5. Zařazenf interakěnfho grafického systému do auto-
matizované linky tvorby a údržby map

i

Digitální forma zpracování map velkých měřítek za-
kládá možnost a. účelnost uchovávání výsledků ma-
pování nejen v grafické, ale i v digitální podobě.
Má·li být umožněno přímé využívání obou forem, je
nezbytně nutné digitální údaje uchovávat v bázi dat
mapy velkého měřítka a provádět tam jejich vedení -
aktualizaci v souladu s realitou měnící se s časem.
Interakční prostředky umožňují efektivní vedení báze
dat nebo alespoň její grafické části, ale vzhledem
k dostupnému technickému a programovému vybave-
ní se bude k plnému nasazení interakčních grafických
metod přistupovat postupně. Na přechodné období
musí tedy zvolený systém uložení a údržby umožňovat
dva způsoby - původní digitální negrafický a nový
interakčně grafický. To samozřejmě přináší řadu
komplikací. Např. identifikace bodu při digitálním
způsobu se provádí zásadně prostřednictvím jeho
jednoznačného čísla, zatímco při grafickém způsobu
je toto číslo nevýznamné - a řada známých ~ystémů
s ním nepočítá vůbec a z důvodu úspory paměti ho
ani neumožňuje ekonomickým způsobem uložit.
S ohledem na uvedené přechodné období jsou pro

zařazení interakčního systému do automatizované
linky tvorby a údržby map velkého měřítka tři
alternativy. Použití určité alternativy záleží na potře-
bách uživatele a na jeho možnostech vzhledem k po-
užitému technickému a programovému vybavení.
Dále jsou popsány jednotlivé alternativy. Použití
prvních dvou pro zpracování a údržbu ZMVM je sche-
maticky znázorněno na obr. 2.
První alternativou je interakční grafický systém

jako podpůrný prostředek používaný při tvorbě
mapy pro doplnění jejího obsahu a pro další grafické
úpravy a k vypracování kartografického originálu.
Výhodou této alternativy proti tradičnímu zpracování
je omezení počtu kontrolních kreseb, okamžitá vizuální
kontrola výsledků, při potřebě kresby v různých mě-
řítkách možnost provedení úpravy včetně základní
generalizace. Má-li použitý systém všechny potřebné
funkce, lze prakticky vyloučit potřebu dalšího karto-
grafického dopracování originálu mapy. Při obnově
mapy digitalizací je možno na interakční systém
přenést celý proces s výjimkou vyrovnání výměr.
Nevýhodou je to, že je-li opra.vována i polohopisná
kresba, nelze plně zaručit soulad vypočtených výměr
s kresbou.
Druhou alternativou je interakční systém jako pod-

půrný prostředek pro založení a vedení digitální báze
dat mapy velkého měřítka umístěné na jiném vhodném
zařízení. Tato alternativa předpokládá obousměrnou
komunikaci v nespřaženém provozu s bází dat vede-
nou na jiném počítači, odkud se převezme jen zájmová
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oblast, interakčně vyřeší potřebné a nakonec se upra-
vená zájmová oblast zase vrátí zpět do báze dat.
Úspěch tohoto způsobu závisí na tom, do jaké míry
jsou tzv. základní data zobrazení v bázi dat (v našich
podmínkách jde konkrétně o systém MAPA 2 pro
tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka) kom·
patibilní s daty použitého interakčního grafického
systému. Dá. se předpokládat, že jen výjimečně by
mohly být oba systémy plně kompatibilní (jen tehdy,
je",tliže byly vytvořeny společně). Musí se tedy počítat
s větší či menší konverzí dat, popř. s tím, že se nepo·
daří, aby systém plnil beze zbytku všechny před-
pokládané úkoly. Výhodou této alternativy proti tra-
dičnímu zpracování je okamžitá vizuální kontrola
provedených úprav bez hutnosti kontrolní kresby.
Nevýhodou je možná nejednoznačnost při vracení
opravených dat do báze a nezaručení souladu s opravou
písemného operátu.
Třetí alternativou je interakční systém jako nositel

báze dat mapy, např. ZMVM. Tato alternativa, která
se dá pokládat za cílové řešení, splňuje ideálně všechny
požadavky, protože odpadají konverze, lze opravovat
data přímo v bázi a nedochází tedy ke ztrátám nebo
zkreslení informací převodem. Mimoto je zaručeno
okamžité poskytnutí grafických i digitálních podkladů
z datové báze' podle požadavků zákazníka. Nutným
předpokladem je v3ak dostatečně výkonný 32 bitový

počítač s výkonným (dané aplikaci přizpůsobeným)
systémem řízení báze dat schopným pracovat s tak
rozsáhlými datovými strukturami a komplikovanými
logi~kými vazbami. jaké představuje např. měřický
~,písemn:~ operát. ZMVM.U dostupných systémů jsou
totiž přístul,()vé prostředky poměrně jednoduché
a zpracování rozsáhlejších soubrw."' iG n.~úměrně časově
náročné, pokud je vůbec možné.

Interakční grafické systémy jsou v celém světě ve sta·
diu prudkého rozvoje. I u nás se 'postupně vyvíjejí
různá zařízení tohoto typu. Ve VúVT Žilina se do-
končuje vývoj systému 100 3, který obsahuje inte-
rakční stanici GS 3, řídicí počítač SM-52j12 a příslušné
periferie. Stanice bude vybavena monitorem s vysokou
rozlišovací schopností, vhodným i pro· řešení úloh
z oblasti geodézie a kartografie. Reálný termín zí&kání
tohoto systému je však až v průběhu 9.PLP, přičemž
aplikační programové vybavení by muselo být poří-
zeno vlastními prostředky. Protože situaci je nutno
vzhledem k časově náročným přípravným pracím
řešit co nejrychleji, je třeba zvážit i možnost pořízení
kompletního zařízení (včetně aplikačního programo-
vého vybavení) z dovozu. Ani v tom případě se však
nenabízí zcela jednoznačné rozhodnutí, Především
systémy umožňující třetí alternativu popsanou v 5.
kapitole, tj. systémy jako nositelé báze dat ZMVM (je
to např. Gradis 2000jDB na počítači Vax), jsou pro
nás v současné době nedostupné. Proto je nutné !oe

zatím orientovat pokud možno na druhou alternativu,
tj. na interakční systémy jako podpůrný prostředek
pro založení a vedení digitální báze dat mapy velkého
měřítka umístěné na jiném počítači. Ani v tomto
případě nemůžeme v současné době počítat zatím
s žádným hotovým tuzemským systémem vhodným
pro tvorbu a údržbu map.
Ze zahraničních systémů orientovaných na tvorbu

map se uvádějí např. tyto systémy: Gradis 2000 firmy
Contraves s grafickou stanicí Tektrortix připojenou
na počítač PDP·ll (možné je i použití počítače SMEP),
Lilian firmy Innoval na počítači Gixi, systém Infocam
fy. Kern. Intergraph, DOGS Mavping na počítači fy.
Apollo, systém Sicad fy. Siemens. Vyzkoušen u nás
mohl zatím být jedině Gradis - a osvědčil se - ostatní
systémy jsou dosud více či méně neznámé. V rámci
mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 'geodetic-
kých služeb socialistických států (GSSS) se však na
základě normy GKS vyvíjí v NIIPG Novosibirsk
programový systém Karting zařaditelný do druhé
alternativy. Po roce 1990 se počítá s jeho použitím na
počítačích řady SMEP nebo obdobných počítačích.

Pro potřeby řešení úloh menšího rozsahu, pro etaru
předzpracování dat a práce podobného charakteru ue
s jistým omezením využít i běžných typů osobních
(personálních) P9čítačů kompatibilních s IBM-PC,
jejichž dostupnost na našem trhu je v současné době
relativně příznivá. Jejich nevýhodou je obvykle chy-
bějící programové vybavení pro aplikace v oboru
geodézie a kartografie, nízká rozlišovací schopnost
obrazovky, nemožnost přímého připojení zařízení pro
grafický vstup a výstup a komplikovaný přenos dat
z jiných systémů a zpět. Výhodou je relativně nízká
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pořizovací cena a tím vysoká ekonomická efektivnost
práce v dialogovém režimu, který je velmi náročný na
spotřebu strojového času procesoru. Z GSSS se tvor-
bou aplikačního programového vybavení personálních
počítačů pro mapy velkých měřítek intenzivně zabývá
GS MLR, BLR a NDR, kde jsou nejlepší předpoklady
k vybavení geodetických provozů touto technikou.
I v ostatních socialistických státech se v poslední době
věnuje této otázce zvýšená pozornost.

V současné době je možno konstatovat, že už existuje
a nadále se rychle rozvíjí technické i programové vy-
bavení vhodné pro řešení problémů z oblasti zpraco-
vání dat velkých měřítek. V souvilosti s probíhajícím
vybavováním inženýrských pracovišť moderní vý-
početní a zobrazovací technikou lze v krátké době
očekávat rostoucí požadavky na poskytování geode-
tických a kartografických informací ve vhodné podobě,
ať už digitální nebo grafické. K vytvoření, ověření
a úpravě takových informačních souborů musí resort
postupně vybudovat dostatečnou technickou základnu
a to v celém rozsahu pracovní činnosti, počínaje
středisky geodézie na úrovni mikropočítačů, zajišťu-
jících sběr a předzpracování dat a konče centrálním
výpočetním střediskem, správcem informačních sou-
borů s celostátní působností a plnícím navíc zvláštní
úkoly, související s vybudováním a udržováním
městského informačního systému hlavního města
Prahy.

Interakční grafika má své specifické \'la,1 nosti
a přednosti, které je nutno využít, ale múžv IlIÍt na
své okolí - zejména při použití šestnáctihit"\'}~ch
mikropočítačů - i omezující vliv. Proto je Honba
pro její optimální využití v dostatečném ph'dstihu
přesně vymezit úlohy, které bude v dallP oblasti
plnit, prostředky, které bude mít k disposiei. místo
nebo místa, která bude v celém systému zaujímat
a formy spolupráce s okolím. Její použití múže samo-
zřejmě zpětně ovlivnit i existující zpracovatelské systé-
my jako jsou MAPA-2, Geomap a Geogep, .kjí před-
nosti by však měly nalézt největší uplatnění v budo-
vaném Automatizovaném informačním systému geo-
dézie a kartografie, kde je třeba počítat s jejím zapo-
jením už v etapě projektování systému.
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Letecké snímkování území ČSSR
radiolokačními prostředky

Ing. Bl'etislav Fujan,
Ing. Milan Pal'ik,

Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p,

V roce 1986 byl uzavřen kontrakt meziPZOPoly.techna
a VO Vněštěchnika na provedení radiolokačního sní-
mání území celé ČSSR, fotolabOlatorního zpracování
a následné metodické interpretace snímků území
vybraného polygonu. Realizátorem prací byla sovětská
strana, jmenovitě Vsesojuznyjnaučnoissledovatelnyj
institut kosmičesko-aerogeologičeskich metodov
(VNlIKAM) v Leningradu. Zadavatelem pak Geode·
tický a kartografický podnik v Praze, n. p., který akci
zabezpečoval za československou stranu na základě
objednávky prací z Ústředního ústavu geologického
v Praze a Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bra·
tislavě. Z podmínek stanovených kontraktem vyplynu.
la celá řada technicko-organizačních problémů, které
bylo potřeba vyřešit pro zdárný průběh leteckých,
fotolaboratorních, fotogrammetrických prací i prací
v terénu. Proto byli řízením celé úkce pověřeni pracov-
níci Střediska dálkového průzkumu Země GKP,

kteří nabyli zkušenosti organizováním opakovaného
leteckého multispektrálního snímkovállí území ČSSR
sovětskou letadlovou laboratoří AN-30 v letech 1082,
1983 a 1984. Ze sovětské strany se prací zúčastnilo
19 specialistů - vedoucí leteckých prací, posádka le-
tadla, specialisté na fotografické a fotogrammetrické
práce a geologičtí experti.

Snímání zemského povrchu radiolokačními prostředky
přináší novou kvalitu do dálkového průzkumu Země.
Na rozdíl od běžně užívaných fotografických či řád-
kovacích technik má mdétr odlišnou ]Jřijímací tech·
niku, geometrii i obsah získávaných dat. Nejvíce
se používá systému stral )vého mdaru (radar s boč·
ním obzorem, SLAR - Si ]e.LookJJ.L.,Airborne Radar,
RL8BO - radiolokaciom lja sjomka bokovovo obzo-
ra), který spočívá na p1;acipu zachycování odrazů
(vysokofrekvenčních) ele] romagnetických vln. Anté-

1988/304



Geodetický a kar. •.z"afický obzor
ročn(k 34/76", 1988, č(slo 12 305

Ubr. 1 Letadlo AN -i.J V se znakem letky Polárního
letectva SSR. Umístění antény na boku trupu

Foto: Milan Pafík

ny umístěné na boku letadla vysílají velmi krátký
impuls, jehož odražená část od objektů na zemském
povrchu se přijímá a vyhodnocuje. Zobrazení přijmu-
tého signálu je uskutečněno rozmítnutím jednoho od-
razu do jednoho řádku podobně jako na obrazovce TV.
Z opakovaných pulsů a řádků se skládá obraz, který
je registrován fotograficky nebo na magnetickou
pásku.
Úroveň odraženého signálu je závislá na radarové

odrazivosti každého objektu. Významnou roli při tom
hraje vlnová délka a úhel, který svírají dopadající
vlny s povrchem objektů na zemi. Obecně řečeno -
plochy přivrácené ke snímači odrážejí signál silnější,
naproti tomu plochy odkloněné od směru vysílaných
vln jsou reprezentovány minimálním signálem, tudíž
i malým zčernáním na výstupním fotografickém ma-
teriálu a v pozitivní kopii se jeví jako tzv. rad:arový
stín. Zoraná pole odrážejí ve směru dopadu silnější
signál než hladké terény, listnaté f,tromy rovněž.
Jehličnaté porosty s~gnál dosti pohlcují. Kukuřice má
větší odraznost než obilí. Předměty charakteristické
vysokou odrazností (stožáry vedení, kolejnice ap.) se
výrazně zobrazí i při relativně malém rozměru. Vy-
kreslení obrazu měst je zatíženo chybami způsobenými
vícenásobnými odrazy. Upustíme.li od těchto lokál-
ních pohledů, zjišťujeme, že obraz je tvořen v souladu
s geomorfologickou strukturou.
Měřítko záznamu je dáno poměrem rychlosti šíření

paprsku po terénu a rychlosti rozmítání paprsku do.
padajícího na film. První uvažovaná rychlost je rych-
lost světla, druhou můžeme ovlivňovat. Lze volit
rychlost rozmítání tak, že odpovídá určitému měřítku,
např. 1 : 100000. Měřítko originálního zázmamu není
tudíž závislé na výšce letu. Výškou letu lze ovlivnit
velikost radarových stínů, v horách se proto létá výše.
Oblaz území vytvořený stranovým radarem velice
připomíná pohled shora na plastickou mapu osvětlenou
z boku (stínování). _
Významnou předností snímkování radiolokačními

prostředky ve srovnání s metodami sběru aerokosmic·
kých dat pracujícími v rozsahu kratších elektromag-
netických vln (fotografie, řádkovací systémy) je
možnost snímání bez ohledu na povětrnostní podmínky
a denní dobu. Menší ostrost výsledného obrazu mohou
však oblaka, déšť či turbulence v atmosféře způsobit .
•Jedním z mála omezujících faktorů letu je směr a síla

větru. Při bočním větru, kdy podélná osa letadla není
rovnoběžná s letovou dráhou, lze úhel snosu kompenzo.
vat na palubě pouze do určité hranice.

Podle uzavřeného kontraktu bylo nutno nasnímkovat
100000 km2 území ČSSR za 100 letových hodin v mě-
řítku 1 : 100000. Jako nosiče bylo použito osvědčené-
ho typu letadla, a.to AN-24V Polárního letectva SSSR,
na. jehož palubě byly instalovány dvě nezávisle sní-
mající aparatury TOROS. Jedná se tj "y&témstranové-
ho ladaru pracující v oblasti kmitočtů 10 GHz, s od-
povídající vlnovou délkou 3 cm. Antény jsou umístěny
na obou bocích trupu (obr. č.l). Letadlo se pohybovalo
ve výškách 3 až 3,5 km nad terénem (v horách výše)
provozní rychlostí 400 km/hod.Současně byly snímány,
dva pruhy území (z plavého a levého boku) o šířce
jednoho pásu přibližně 16 km.

Vlastní letecké práce byly realizovány ve dnech
14. října až 26. listopadu 1986 z letiště Praha-Ruzyně
a Bratislava-Ivánka. Po oboustranné dohodě bylo
nasnímáno 125000 km2 za dobu 115 letových hodin.
Vhodné povětrnostní podmínky a radarový způsob
snímání umožnily získání jedinečného časově homo-
genního materiálu. Za dobu pouhých šesti týdnů bylo
nasnímáno prakticky celé území ČSSR, a to se znač·
ným překrytem.

Současně s leteckými pracemi se provádělo v prosto-
rách laboratoře- Střediska dálkového průzkumu Země
GKP fotolaboratorní zpracování. V prvé řa.dě se jed-
nalo o vyvolání oboustranně perforovaného černobí-
lého filmu šíře 19 cm s citlivostí 500 GOST (290 ČSN)
běžným postupem. Dé.lky jednotlivých záznamů se
pohybovaly od 10 do 30 metrů filmu. Vyvolaný nega-
tiv byl očíslován a dále z něho byly zhotoveny kon-
taktní kopie na papír formátu 15 X 40 cm. Každá
kopie má své evidenční číslo. Vzhledem k poněkud
složitějšímu plánu snímkového letu (obr. č. 2) bylo
třeba věnovat zvýšenou pozornost číslování a evidenci.
Z tohoto důvodu byl sestaven tzv. fotoindex, což je
mozaika složená z papírových kopií, na kterých lze
zjistit jejich čísla, spolu s vyznl.l.čením kladu listů
topografických map v měřítku 1 : 100 000, podle kte-
rých byl nálet proveden. Fotoindex tedy slouží pouze
jako pomůcka pro další pracovní účely.

Výsledným produktem fotogrammetrických prací
byla fotoschémata. zhotovená z kontaktních papíro-
vých kopií v měřítku 1 : 100000. VzWedem k tomu,
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že z většiny území byly při velkém překrytu k dispozici
2 až 3 různé záběry, byly do výsledného fotoschématu
vybírány ty, které obsahují co nejméně radarových
stínů.

Celkem bylo zpracováno 425 metrů filmu a. zhotove-
no téměř 2000 kontaktních kopií, z nichž poloviny
bylo použito pro výrobu fotoschémat a další tisíc, na
nichž je celé nasnímkované území, bylo uschováno pro
následnou interpretaci. Celé území ČSSR bylo roz-
děleno na 18 polygonů, aby bylo možno studovat větší
regionální celky. Ze všech těchto vymezených oblastí
byly zhotoveny fotoindexy a fotoschémata v měřítku
1 : 100000 (jedna oblast byla snímána dvakrát při
různých směrech letu). Tímto způsobem byly dne
23. 12. 1986 završeny fotolaboratorní a fotogrammet-
rické práce.

V měsíci dubnu a květnu 1987 byl uskutečněn v rámci
plnění 3. etapy pracovního plánu kontraktu šesti-
týdenní pobyt tří sovětských geologů přímo na území
vybraného polygonu určeného ke geologické interpre-
taci. Jednalo se o území přibližně od Železných hor po
Tríbeč o celkové ploše 10 000 km2• Za úča.sti pracovní-
ků GKP a českých a slovenských geologů se sovětští
experti seznámili s mapovými podklady z příslušné
oblasti. Zároveň v terénu prováděli odběr horninových
vzorků a měření sklonů a směrů vrstev na místech
přirozených i umělých výchozů hornin (lomy, zářezy
silnic, říční meandry, přehrady ap.), čímž se částečně
obeznámili s geologickou stavbou území. Na základě
nabytých zkušeností provedli sovětští specialisté v prů-
běhu léta 1987 komplexní interpretaci snímků z před-
mětného polygonu.

S metodikou interpretace seznámili své české a slo-
venské kolegy při jejict. pracovní návštěvě Leningradu
v září téhož roku. Snímky bylo nutné interpretovat
komplexně a výsledky srovnávat s geologi(1kými
a geofyzikálními materiály. V podmínkách ČSSR,
kde je složitá geologická stavba, prováděli interpretaci

radarových ·snímků zpravidla. tři pracovníci nezávisle
na sobě a výsledek vzn.'d srovnáním všech tří verzí,
aby se minimalizovalo subjektivní hledisko.

6. Využiti nasnimkovaného materiálu

Dne 9. listopadu 1987 byla závěrečným podpisem
zúčastněných stran celá, více jak rok trvající akce
zakončena. Zároveň sovětská strana předala technic-
kou zprávu obsahující metodiku interpretace radaro-
vých snímků a listy s vlastní interpretací vybraného
území. V průběhu plnění úkolů daných kontraktem
nedošlo k vážným problémům, které by narušily
průběh prací. Dílčí nedostatky technického rázu, které
vznikly na počátku akce, byly operativně odstraněny
a. práce mohly být uskutečněny ve větším objemu než
stanovil kontrakt, k čemuž přispěly i příznivé klima-
tické podmínky.

V současné době se pracovníci organizací rezortů
Českého geologického úřadu a Slovenského geologické-
ho úradu zabývají využitím nasnímkovaného mate-
riálu pro účely podrobného geologického mapování,
řešení strukturně tektonických otázek, mapování
seizmoaktivních zón, obecného stanovení stupně půdní
vlhkosti, sestavování prognózních map, či jiných apli-
kací v geologii. Ve spolupráci se Střediskem dálkového
průzkumu Země Geodetického a kartografického pod-
niku pak připravují další fotolaboratorní práce. Jejich
výsledkem bude uspořádání celého snímkového sou-
boru na jednotlivé listy, totožné s kladem ZM ČSSR
1 : 100 000, v praxi běžně dostupné. Toto zpřehlednění
a snazší manipulace s fotoschématy radarových sním-
ků by mělo přispět k dalšímu účelnému využití vý-
sledků této, co do objemu prací, unikátní akce i pro
jiná odvětví našeho národního hospodářství.

Stejný účel si kladl za svůj cíl i tento článek.

Do redakce došlo: 27. 11. 1987
Lektoroval:

RNDr. Jan Dornif, CSc.,
Ústl'ední ústaV'geologický, Praha

Účast geodetů v československé
egyptologické expedici v Abusíru

československá egyptologie, která je pěstována na
Karlově universitě v Praze, zařadila se v poválečném
údobí na jedno z předních míst ve světě. V předváleč-
ném období nebyly podnikány v terénu jakékoliv
práce a teprve vytvoření československého egyptolo-
gického ústavu University Karlovy umožnilo našim
egyptologům zařadit se mezi několik států, které pro-
vádějí v Egyptě archeologickou činnost.

Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,
Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.,

katedra speciálnr geodéxie FSv ČVUT v Praxe

První československé práce byly podnikány v sou-
vislosti se stavbou asuánské přehrady a těchto prací
se zúčastnili též Doc. Ing. Jaromír Tlustý a Doc. Ing.
Otakar Vosika, CSc. Ukázalo se totiž, že některé úkoly
jsou zvládnutelné pouze geodetickými metodami a je
pochopitelné, že tyto specializované znalosti neměli
egyptologové, jejichž bádání se ubírá naprosto jiným
směrem.·
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Mezi nejvýznačnější práce patřilo vyhledání chrámu
v TMě. Tento chrám z Ptolemaiovského období byl
ukryt pod mohutným nánosem bahna na dně staré
asuánské přehrady a úkolem bylo, po částečném vy-
puštění přehrady, nalézt polohu tohoto chrámu a do·
kumentovat jej. Při řešení byla aplikována projektivní
geometrie a na základě starého snímku (dagerotypie)
bylo určeno stanoviště fotografa, který chrám zachytil
v minulém století a poněvadž v londýnském muzeu
byla objevena skica s rozměry tohoto chrámu, byla
tato úloha řešitelná a řešení úspěšné.

Další prací byla dokumentace pevnosti Kertási, kte-
rá je nedaleko TMy.

Třetím úkolem byla částečná dokumentace hrob-
ky - mastaby - Ptahšepsese, ležící na královském
pohřebišti páté dynastie Staré šíře poblíž dnešního
Abusíru. Tato kamenná. hrobka - mastaba - která
byla postavena na přelomu 25. a. 24. století před naším
letopočtem je zatím největší objevenou nekrálovskou
robkou Staré říše. Hrobka neSe znaky budování v ně-
kolika stavebních etapách, úměrné rozšiřujícímu se
společenskému postavení Ptahšepsese, který se po-
stupně stal z královského kadeřníka panovníkovým
zetěm.

Původně práce vedl prof. Zbyněk Žába a později
po jeho smrti jeho zástupce doc. PhDr. František Vá-
hala, CSc. Období od smrti prof. Žáby bylo pro čsl.
egyptologii poměrně svízelné, neboť po krátkém
působení doc. Vahaly bylo prakticky třeba po několika-
leté odmlce znovu vybudovat egyptologický ústav
v Káhiře, obnovit téměř ztracené kontakty s egypts-
kým památkovým úřadem a s dalšími egyptologickými
ústavy, které v Egyptě pracují.

Obnovení činnosti ústavu se nakonec po nezměrném
úsilí a osobních obětech podařilo žáku prof. Žáby,
Dr. Miroslavu Vernerovi, CSc., současnému řediteli
čs. egyptologického ústavu, který na základě zkuše-
ností z minulosti požádal pracovníky katedry speciální
geodézie stavební fakulty ČVUT o další spolupráci při
archeologickém výzkumuabusírského pohřebiště.

V roce 1975 byla Československému egyptologické-
mu ústavu UK přidělena koncese na archeologický
výzkum v jižní části abusírského pohřebiště. V tomto
prostoru se předpokládalo, že je zde možno nalézt nové
cenné prameny k poznání Staré říše. Předběžný po-
vrchový průzkum, doplněný geofyzikální prospekcí
ukázal, že na této koncesi jsou tři hlavní skupiny
objektů.

Ve střední části jsou to pohřební stavby z poloviny
páté dynastie. Zde byl dosud prozkoumán pyramidový
komplex královny Chentkáves a z části i pyramidový
komplex krále Raneferefa.

Východní část obsahuje hrobky vysokých státních
úředníků a členů královských rodin z druhé poloviny
páté dynastie.

V západní části koncese je skupina velkých tzv.
šachtových hrobek. Zatím je částečně prozkoumána
pouze jediná hrobka, pravděpodobně ze čtvrtého
století př. n. 1., práce však musely být přerušeny pro
vážné nebezpečí sesuvu šachet.

3. Výsledky dalších geodetických prací a jejich
zhodnocení

16. československou archeologickou expedici, uskuteč·
něnou v době od září 1985 do února 1986, lze označit

PyrGmidový /complex[3:- Sallureův

O
O holllepsesovo

mostol>o

PYrGmidový
/comp/ex
Ronelerelí'lv

jako geodetickou. Jejím hlavním cílem bylo vybudová-
ní geodetického základu pro pořízení přesné dokumen-
tace vykopaných objektů. Z tohoto důvodu byla za-
ložena plošná lokální síť, která pokrývá větší část
československé archeologické koncese a je koncipová-
na tak, že umožňuje rozšíření do dalších prostor. o které
bude výhledově zájem (obr. 1).

Síť je tvořena body č. 1-12, stabilizovanými za-
betonovanými železnými úhelníky s vypilovanými
křížky a bodem T, což je bod egyptské trigonometrické
sítě, stabilizovaný na betonovém pilíři. Body sítě byly
při měření vzhledem k jejich počtu a viditelnosti signa-
lizovány velmi různorodě; byly upoužity terče Zeiss na
stativech, hřeby upevněné na bodech sítě plastelinou
i výtyčky.

Síť byla proměřena směrově teodolitem Kern DKM2
- AE a délkově světelným dálkoměrem Kern DM 502.
B'hem měření bylo slunečno, s teplotami kolísajícími
kolem 30°C. Přes obtížné atmosférické podmínky bylo
dosaženo výborných výsledků.

Vodorovné směry byly měřeny ve dvou skupinách
s dvojím cílením a čtením. Průměrná hodnota střední
chyby měřeného směru, vypočtená po vyrovnání na
stanovisku 1m" = 3,9cc. Délky byly měřeny v sériích po
čtyřech pozorováních. Průměrná hodnota střední
chyby výsledné délky, vypočtená po vyrovnání na
stanovisku 1m. = 1,0 mm. Tyto střední chyby charak-
terizují pouze vnitřní přesnost měření.

Objektivnějším kritériem přefmosti jsou střední
chyby, vypočtené z trojúhelníkových uzávěrů, z roz-
dílů délek, měřených oběma směry a po vyrovnání.
Střední chyba mčřeného směru vypočtená z uzávěrú 1]
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trojúhelníků zm" = 6,8cc a střední chyba délky, vy-
počtená z rozdílů 25 délek, měřených oboustranně,
zm, = 1,8 mm.
Poloha všech bodů sítě byla určena v lokálním sou-

řadnicovém systému, voleném tak, aby celá oblast
československé archeologické koncese ležela v prvním
kvadrantu. Osa X je orientována kladnou větví k seve·
ru astronomickým měřením na Slunce. Potřebné úhly
byly měřeny teodeolitem Zeiss Theo 010 B. Časový
signál byl získán příjmem krátkovlnného vysílání
československého rozhlasu v Praze. Orientace byla
provedena čtyřikrát a její přesnost je charakterizována
empirickou střední chybou měřeného azimutu strany
11-7 mA = 23cc•

Po souřadnicovém vyrovnání sítě z měřených směrů
i délek byly získány tyto charakteristiky přesnosti:
střední chyba měřeného směru sm" = 1O,9cc,
střední chyba měřené délky sm, = 2,lmm
střední souřadnicová chyba bodů sítě m",.lI = 2,5mm

Výškově byla síť řešena též v místním systému.
Nadmořská výška bodu T (bod egyptské trigonometric-
ké sítě) byla převzata z fotogrammetricky pořízené
mapy 1 : 5000. Na tento bod byl výškově připojen
trigonometricky oboustrannou záměrou bod č. 10,
který je uvažován jako výchozí pro výpočet výšek
všech bodů sítě. Převýšení sousedních bodů místní
sítě byla určena trigonometricky z oboustranně mě-
řených délek a zenitových úhlů.
Měřená převýšení v síti jako celku byla vyrovnána

a jejich přesnost je charakterizována střední chybou
měřeného převýšení mo = 1,3 mm. Protože měřená
převýšení jsou nezávislá, lze odhadnout střední chyby
nadmořských výšek bodů sítě, počítaných nejkratším
směrem od bodu č. 10, hodnotami

mh(7.9.11) = 1,3 mm,

mh(4.5.6.8) = 1,8 mm,

mh(1.2.S) = 2,2 mm.

Je třeba říci, že přístroje Kern i Zeiss se při práci
v poušti výborně osvědčily a po celou dobu expedice
pracovaly bez poruch.
Místní síť byla sice připojena na egyptskou trigono-

metrickou síť prostřednictvím bodu T, který je
umístěn nedaleko československé archeologické kon-
cese a dalšího bodu egyptské trigonometrické sítě na
Cheopsově pyramitě v Gize, nepodařilo se nám však
získat souřadnice těchto bodů. Síť byla proto vyrovná-
na ve vlastní souřadnicové soustavě a její orientace
byla provedena astronomickým měřením na Slunce.
Stejné problémy jako s polohovým připojením místní
sítě byly též 8 výškovým připojením. Přes ujišťování
řady pracovníků egyptské památkové péče se nám
nepodařilo získat přesné údaje. Je tedy nutno pova-
žovat námi vybudovanou polohovou i výškovou síf. za
místní s možností jejího budoucího připojení na
egyptskou trigonometrickou síť a státní nivelaci.
Vytvořením polohopisné sítě byla uzavřena po.

měrně velká část geodetických prací v Abusírn. Ríť
umožní i v budoucnosti zjistit přesné vztahy jtdnotli-
vých objektů abusírského pohřebiště a jedná se tedy
v podetatě o investici, která bude využívána i v da-
leké budoucnosti.

Práce při měření sítě v Abusíru byly často velmi
náročné a svízelné. Terénní vůz Lada - Niva, který
jsme měli k dispozici, nám několikrát v písku pouště
zapadl až po podlahu a teprve po delší praxi jsme se
podle zabarvení pouště naučili vyhledávat místa,
která byla průjezdná. Vyprošťování zapadlého vozidla
byla vyčerpávající a vyžádala si mnoho úsilí. Velmi
nepříjemným doprovodem těchto prací byly smečky
zdivočelých psů, které nás doprovázely prakticky v ce·
lém okolí abusírského pohřebiště. Neméně nepří-
jemným průvodcem byli srilni, kteří měli svá hnízda
ve škvírách starověkých staveb a v určitém období
byli poměrně útoční.
Na abusírském pohřebišti byli pohřbíváni panovníci

a dvořané páté královské dynastie (období asi v po-
lovině třetího tisíciltetí př. n. 1.). Abusír leží poněkud
ve stínu známějšího pohřebiště v Gíze a Sakkaře.
Přesto na pohřebišti pracovalo v minulém století již
několik generací archeologů anglických, německých
a francouzských.
Přes tyto práce na počátku našeho století bylo abu·

sírské pohřebiště z větší části neprozkoumáno. Teprve
příchod vynikajícího vědce Ludvíka Borchardta zna-
menal metodické a plánovité prozkoumání Abursíru.
Zavedl týmovou práci a podařilo se mu v poměrně
krátké době prozkoumat tři velké pyramidy, a to
Sahureovu, Neferirkareovu a Nevoserreovu. Mimo
tyto pyramidy prozkoumal i jejich zádušní chrámy,
přístupové cesty atd. Systém Borchardtovy práce
umožňoval komplexní posouzení starověkých pamá.
tek a v podstatě se stal vzorem pro všechny pozdější
práce tohoto druhu.
Přes značný rozsah Borchardtových prací zůstalo

mnohé neprozkoumáno a teprve v souča§né době se
vrací egyptologové k podrobnému průzkumu a obje-
vují stále nové a nové objekty- a nové souvislosti,
které objasňují dávno minulé události, způsob života,
práce atd. Úspěchem čs. egyptologie v čele s Dr.
Miroslavem Vernerem, CSc., bylo mimo jiné objevení
a odkrytí pyramidového komplexu královny Chentká·
ves a krále Raneferefa. V archeologické sezóně
1985-86 bylo pokračováno v _odkryvu zádušního
chrámu krále Raneferefa, kde již v minulých letech
se našim egyptologům podařily významné objevy.
Nejvýznačnější objev byl nejstarší dochovaný chrá·
mový archiv, zaznamenaný na papyrech, soubor ka-
menných soch, dřevěné sošky, pečetě a keramika.
Poslední, velmi významný objev v jižní částí záduš-
ního chrámu krále Raneferefa byla poměrně zachovalá
stavba ze sušených cihel, o které se soudí, že se jedná
o svatyni, ve které byla porážena obětní zvířata. Ve
svatyni byly nalezeny různé nože, nožíky, nádoby
atd., které zřejmě sloužily k těmto .účelům.
Dalšíin úkolem geodetů během 16. expedice bylo

pořídit dokumentaci obou odkrytých pyramidových
komplexú - Raneferefova i Chentkáves. V zájmovém
pr()'-ltoru byly proto stabilizovány body Č. 12 až 20.
Tyto body hylv polohově i výškově připojeny polární
metodou na místní sif. Sončaimě byly polohově i výš-
kově zaměřf'ny lJody A 13,C. D. E, F, stahilizované
egyptf~kýlllÍ úřady.
Polohopis obou pyrarnidových komplexů byl zamě·

řen polární metodou s použitím teodolitu Kern
DKM2 - AE a dálkoměru Kern DM 502. Výškopis
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byl určen plošnou nivelací pomocí přístroje Zeiss Ni
025.

Dokumentace pyramidových komplexů byla zpra-
cována v měřítku 1 : 50 a pro publikační účely zmen-
šena do měřítka 1 : 200.

Geodetické práce pokračovaly i při další expedici
Čs. egyptologického ústavu v Abusíru v r. 1987. Tato
expedice, v pořadí již 17., byla zvlášť početná. Vedle
dvou egyptologů se jí zúčastnili tři archeologové,
stavební inženýr, antropolog, fotograf a dva geodeti.
Pokračovalo se v archeologickém průzkumu prostoru
východně od Raneferefova pyramidového komplexu.
Zde 8e totiž na základě předchozího průzkumu před.
pokládala skupina kamenných hrobek (mastab), patří.
cích významným osobnostem z panovníkova okolí
z 3. tisíciletí př. n. 1. Tak byla objevena hrobka prin-
cezny Chekeretnebti, dcery faraona Džedkarea Isesiho,
který zemřel kolem roku 2375 př. n. 1. Hrobka byla
sice již ve starověku vyloupena, ale z nalezených
kostrových pozůstatků bylo prokázáno, že princezna
zemřela asi ve věku 33 let. V sousedství této mastaby
byly odkryty hrobky vysokých státních úředníků
a posléze byly objeveny hrobky dvou řen. Objevené
nápi8Y uvnitř jedné hrobky prokázaly, že patří
princezně Vadžetnebu, majitelka druhé hrobky zů-

Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Výroči G. M. Vischera a jeho mapy
pardubického panstvi

stala neznámá. Podle antropologického průzkumu
předpokládají egyptologové, že princezna. Vadžetnebu
i neznámá žena byly sestrami princezny Chekeretneb-
ti. V mastabě princezny Vadžetnebu byly nalezeny
zachovalé nápisy a kresby. Nejcennějším nálezem
byla princeznina dřevěná malovaná socha.

Činnost československých egyptologů v Abusíru je
v odborných kruzích hodnocena velmi kladně a stavby,
odkryté v posledních letech, dokumentované geodety
stavební fakulty ČVUT, vzbudily značnou pozornost
a zájem ostatních expedic.

Ke konci expedice bylo v jihovýchodním sektoru
československé archeologické koncese zjištěno po-
vrchovým průzkumem umístění královských paláců.
Proto byla geodetická síť rozšířena i do tohoto pro-
storu, kde lze v budoucnu očekávat pokračování vý-
kopových prací.

Do redakce došlo: 29. 4. 1988

Lektoroval:
Doc. Ing. Jaromír Tlustt,

FSv ČVUT v Praze

Ing. Petr Štipán,
Geodézie, n. p., Pardubice,

PhDr. Vladimír Hrubt,
filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Od počátku 16. stol. do druhé poloviny 18. stol. vznika-
jí vedle celkových map českých zemí také mapy men-
ších územních celků, zobrazující k různým úředním,
správním a hospodářským potřebám zejména panství
a statky, dvory, sídliště, rybníky, lesy, silnice, správní
hranice apod. Tvorba těchto kartografických děl vzni-
ká především činností přísežných zemských měřičů
a vrchnostenských měřičů větších panství.

Ze 17. stol. pochází také Vischerova rukopisná mapa
pardubického panství (schéma mapy viz obr. 1),
patřící do skupiny důležitých kartografických děl,
kterým však v minulosti nebyla věnována taková
pozornost, jaké by si svým významem zasloužily.
Teprve v posledních desetiletích se k nim začíná obra-
cet soustavnější vědecký zájem, zvláště vlastivědný
a také výzkum pro zjišťování hospodářských a topo-
grafických poměrů těchto oblastí.

V letošním roce si připomínáme s osobou Georga
M. Vischera, rakouského zeměměřiče, jehož dílo se
velice výrazně zapsalo do dějin české kartografie

druhé poloviny 17. století, hned několik výrOCl.
Narodil se před 360 lety 22. 4. 1628 ve Wensu v Ty-
rolsku. Ve svých 60 letech, v císařských službách,
tj. v roce 1688 provedl zakreslení pardubického
panství. Mapa, od jejíhož vzniku si letos připomínáme
300 let, patří k důležitým dokladům vývoje kartogra-
fie na našem území a zůstává dodnes pozoruhodným
pramenem poznání pro dějiny architektury, rybníkář-
ství a jedinečným dokladem pro zkoumání zpětné pern-
štejnské epochy na Pardubicku, která představuje
významný fenomen českých dějin 16. století.

Mapa pardubického panství se stala předmětem
badatelského zájmu prof. dr. K. Kuchaře, našeho
předního historického geografa, z jehož podnětu a ve
spolupráci kartografického oddělení geografického
ústavu University Karlovy a Propagační a informační
služby Místního národního výboru v Pardubicích
byla vydána její faksimile v roce 1948. Průvodní studií
ji opatřil K. Kuchař [1] a Bedř. Matějček (rybníkář-
ství) [2]. Připomínáme si tak 40 let edice, jež v nákladu
760 výtisků (4 listy po 470 X 385 mm, 4 strany textu)
zpřístupnila dosud málo známé dílo širší veřejnosti.
Současně potvrzuje potřebu poznávání a prezentace
starých kartografických děl, případně reedici již
realizovaných. (V roce 1970 byla zařazena reprodukce
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A

F

B C

G I

E D

Legenda k obr. 1:
A - nápis (titul) mapy
B - vla8tní mapa
C - názvy a veliko8ti rybníků
D - 8měrová růžice a grafická měřítka
E - parergon,. pohled na kladrub8ký císař8ký hřebéinec
F - parergon •.pohled na pardubický zámek a mě8to
G - 8mluvené značky, legenda

Vischerovy mapy do úvodu edice "Historické kata-
strální mapy města Pardubic", kterou vydala tehdy
Inženýrská geodézie Pardubice s Krajským střediskem
státní památkové péče.)

Georg Mattheus Vischer (v českém přepisu Jiří
Matouš (Matyáš) Vischer označovaný jako Tyrolensis
pro odlišení od známé rodiny nizozemských Vischerů,
kteří naopak prosluli jako vydavatelé map a atlasů -
např. Mikuláš Vischer zvaný Piscator), se v roce 1684
dostal do služeb vídeňského dvora, působil jako
šlechtický vychovatel s titulem "mathematicus ephe-
borum caesareanorum". A do této doby spadá vytvo-
ření mapy Moravy (1692) a císařských panství Pardu-
bice (1688), Brandýs n. L., Zbiroh a Poděbrady.

Vischerova mapa pardubického panství je důleži-
tým dobovým dokumentem, který vznikl zřejmě
z potřeby hospodářské evidence území, zachycení
současného stavu císařského majetku, zejména ryb-
niční soustavy, která patřila k cenným zdrojům
příjmů. Zakreslil strukturu osídlení, na niž odkazovala
legenda umístěná při levém okraji mapy (obr .. -G),
která rozlišovala 2 města, 5 městeček, 131 vesnic,
II panských dvorů a 3 ovčíny. Užíval k tomu pěti
typů značek, které vedle schematických siluet (vesnic
a.městeček) či půdorysů měst charakterizují jednotlivá
místa. Každou obec zachytil na mapě pro ni typickým
architektonickým znakem. Vedle písemných pramenů
představuje Vischerova mapa jedno z prvních zobrazení
proslulé pardubické rybniční soustavy, nejstarší v Če-
chách v její původní podobě. Její evidenční charakter
je zřejmý z provedeného soupisu rybníků v tabulce
na pravém a dolním okraji (obr. 1 - C). Jsou očíslovány
a označeny typickými českými jmény s velikostí
násady. Čísla v tabulce jsou zanesena do zákresu každé-
ho rybníku v mapě. V roce 1688 vyšetřil Vischer
celkem 238 rybníků na pardubickém panství, z toho
13 zarostlých. Vischerova mapa ukázala původní

podobu krajiny na Pardubicku, která připomínala
ještě v 17. století dnešní Třeboňsko, jež doznala
v průběhu dalších dvou století značných změn.
S vysušováním rybníků v 18. a 19. století zanikl také
největší český rybník čeperka (šeperka), který dosa-
hoval přes 1000 ha plochy (nyní má např. rybník
Rožmberk výměru 489 ha), a jehož monumentální
rozlohu v území zachytil autor uvedeného kartogra.-
fického díla.

Hospodářská úloha, jež stála u jeho zrodu (tzn.
vytvořit důležitý obrazový podklad o stavu císařského
komorního panství), nepředstavovala jedinou funkci
díla, které musíme chápat zcela v duchu dobových ten-
dencí jako výtvarnou, uměleckou záležitost, za niž se
mapa považovala až do konce 18. století. Přes ryzí
praktickou kartografickou potřebu a obsah dostávala
svébytnou estetickou a uměleckou formu a tvořila
v širším smyslu součást soudobé umělecké tvorby jako
každá jiná grafika či kresba [7]. Vyššímu záměru
odpovídala forma. V ornamentice doznívalo působení
pozdně renesančních vzorů. Důležitou součást každé
mapy, od 16. do 18. století, představovalo parergon,
tj. obrazová výzdoba rohů map (obr. 1 - E, F) -
[8], [9], [10]. Vischer k ní použil, v duchu předchozí
dobové tradice 17. století, vedutu s pohledy na Pardu-
bice a Kladruby v horním a dolním levém rohu,
rámované rosetovým pásem. Vischer se projevil
v těchto miniaturních pohledech jako mistrný kreslíř
a obě jeho vyobrazení se vyznačují značným smyslem
pro detail a pozoruhodnou dokumentárností předsta-
vuji jedinečný ikonografický pramen, stále využívaný
různými historickými obory.

Pohled na Pardubice ze severovýchodu nám ukázal
město ještě s následky třicetileté války. Unikátní je
zákres renesančního pernštejnského opevnění města,
které zaniklo v uplynulých dvou stoletích a rozšíření
o bastionový barokní systém z třicetileté války.

Areál hřebčína v Kladrubech nakreslil Vischer v jeho
původní podobě před pozdějšími přestavbami.

Vischerova mapa nazvaná v originále "PARDU-

BICZ DER KAYSERLlCHEN HERRSCHAFT 1M
KONIGREICH BOHEIMB SAMET DER O ZD-
GEHORUNGEN UND NACH barschafften Topo-
graphische delime ation G. M. Vischers 1688" není
záležitostí pouze regionální a to nejen autorem, který
ji vytvořil a patřil k významným kartografům druhé
poloviny 17. století ve střední Evropě, ale také tím,
že je jedinečným historickým a kartografickým doku·
mentem, který zachytil poměrně detailně menší území
li.poskytl nám unikátní výpověď o stavu krajiny, osídle-
ní a architektuře, která zanikla nebo se nám zachovala

I Délky i Úhly
ITM:: VM'TM- Vl\1
I I

Pardubice -- (1) Hradec Králové I 0,90 -
- (2) Vysoké Chvojno 1,12 + 4'30'
- (3) Holice 0,86 -- 300'
- (4) Uhersko 0,88 -+- 1 '30.'
- (5) Mikulovice 1,09 --- O'3C'
- (6) Lázně Bohdaneč 1,38 - :l"40
- (7) Libišany 1,02 + II '50
- (8) Opatovice n. L. 1,19 -- 3'00'
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ve zna.cne pozmenene podobě. Představuje pramen
pro rekonstrukci nejstarší rybniční soustavy v Če.
chách, pro dějiny hospodářství a umění. Přitom map
uvedeného typu máme pro dané období doloženo
minimum.

3. Vischerova mapa z technického hlediska

Vznik Vigcherovy mapy pardubického panství spadá
ještě do období, kdy mapy byly zhotovovány bez
geodetických základů a. bez presnějšího měření.
K měření vzdáleností se používalo tzv. viatoria. (známé
od poč. 16. stol.), tj. počítadla. otoček kola známého
obvodu upevněného na. kole cestovního vozu. Vischer
při měření užívá tři míle - malou, střední a velkou,
jejichž délky jsou v poměru 6 : 8 : 11 (obr. 1 - D).
Mapa je zhotovená perspektivní metodou a podává
plastický obraz celého území. Nejsou na ní zakresleny
poledníky ani rovnoběžky, je orientovaná k zeměpis.
nému severu s magnetickou východní deklinací
+11 o 15' (obr. 1 - D). Základem vzniku mapy se
stalo zaměření obvodu neboli cil'cumferencia mapova-
ného území. Její měřítko je asi 1 : 40000 a graficky
byla vyhotovena jako perokresba na papíře o rozměru
137 X 113 cm. Reprodukce v I'ámci edice v roce 1948
byla provedena. v přibližném měřítku 1 : 60 000, tj.
asi ve 2f3 skutečné velikmti.
Pro určitou představu o přeBnosti mapy byla. tato

Vischerova mapa (VM) porovnána s novou turistIckou
mapou (TM), která byla přibližně ve stejném měřítku
jako dostupná reprodukce VM. Posouzení přesnosti
VM se zakládalo na porovnání délek (vzdáleností)
a úhlového zkreslení s TM. Bylo vybráno 8 obcí
(tab. 1) různě vzdálených a na světové strany oriento·
vaných od Pardubic (obr. 2). Protože nebylo známé
měřítko reprodukce VM, bylo porovnání délek prove·
deno jako poměr vzdáleností na TM ku téže vzdále-
nosti na VM (př. Pardubice - fIfHradec Králové).

V případě, že by VM nebyla zkreslena, byl by poměr
délek TM : VM ve všech osmi případech stejný
(tab. 1). Pro úWové porovnání byl jako základní nu-
lový směr určena spojnice Pardubice - fIfHradec
Králové, od které byly změřeny směry na dalších
sedm obcí (obr. 2), a to na. TM a. VM. V tab. 1 jsou
pak sestaveny rozdíly směrů jako TM-VM.

(Pozn.: TM považujeme v tomto případě pro ilustrační
výklad ja.ko postačující, i když je možné zvolit ja.ko
podklad pro porovnání VM, která však postrádá
přesnější měřické základy, např. základní mapu 1 :
100000).

Z výše uvedeného jednoduchého provedení porovnání
přer.nosti VM nám sestavené výsledky v tab. 1 nazna·
čují, že uvedená Vischerova mapa. má, tak jako ostatní
mapy té doby, malou měřickou hodnotu. Přesto se
však jedná. o významné kartografické dílo, z něhož
lze čerpat poznání o hospodářských, architektonických
a. urbanistických, topografických i kulturních pomě.
rech na Pardubicku v 2. polovině 17. století.
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Lektorovala:
PhDr. Eva Semotanová,

Ústav leskoslovenských a světových dějin ČSAV,
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Informace o VII. kongresu mezinárodní
organizace důlních měřičů v Leningradě

Sedmý světový kongres navázal na předcházející mezi-
národní symposia nevládní organizace důlních měřičů
(ISM). Kongres se konal v době od 28. 6. do 2. 7. 1988
v Leningradě a záštitu převzal a závěrečné jednání
osobně řídil ministr uhelného průmyslu SSSR M. I.
ŠČADOV. Kongresu v Leningradě se zúčastnilo 1270
odborníků (dosud nejvyšší počet účastníků kongresu)
z 29 zemí všech kontinentů.

Bylo předneseno 190 referátů ve třech tematických
sekcích.
Prvá sekce - Metody a přístroje důlního měřictví

včetně výpočetní techniky, geometrie
ložisek nerostných surovin, vzdělávání
důlních měřičů a předpisy. .

Druhá sekce ---o Vlivy dolování, ochrana zásob užitko·
vých nerostů.

Třetí sekce -- Důlní měřictví a problémy geomechani-
ky hornin.

Z ČSSR bylo předneseno 18 referátů, které byly pří-
tomnými velmi dobře přijaty. Ve 13 svazcích vydaného
sborníku je otištěno celkem 270 příspěvků ve třech
jednacích jazycích kongresu (ruština, angličtina, něm-
čina). Subkomitét pro důlní měřictví ČSSR provede
výběr těch, které mají přímý vztah k technickému
rozvoji důlního měřictví a geomechaniky v podmínkách
ČSSR, bude zajištěn překlad a rozšíření pro širší odbor-
nou veřejnost.

Z jednání prvé sekce "Důlněměřické přístroje" vyjí-
máme:
V prvém přednáškovém bloku A. DZIERZEGA

(Švýcarsko) podal přehled moderních geodetických
a důlněměřických přístrojú firmy Wild, které předvádí
tato firma na výstavě měřicí techniky. J. CIRBUS
(ČSSR) hovořil o komparaci dálkoměrů. Zvláštní po·
zornost byla věnována interferometrickým metodám
s využitím laserové techniky. N. V. KORTEV et al.
(SSSR) se zabývali novými metodami a přístroji pro
potřeby lokace vyvinuté v Hornickém ústavu ve Sverd·
lovsku. Zaujalo nás laserové zařízení LT-003 určené
ke sledování deformací na povrchových dolech.
Ve druhém přednáškovém bloku M. KAŠPAR

a J. POSpíŠIL (ČSSR) seznámil účastníky kongresu
s koordinační činností odborné pracovní skupiny pro
využití laserů v geodézii a v důlním měřictví v ČSSR.
Na několika konkrétních příkladech poukázali na vý-
sIttgky -.této činnosti při zavádění laserů do praxe.
Upozornili též na potřebu provádět bezpečnostní školení
uživatelů laserové techniky. G. BACHMAIR (Rakous-
ko), jako zástupce firmy Opton Feintechnik podal pře-
hled o elektronkkých geodetických přístrojích této
firmy.
Ve třetím přednáškovém bloku odezněla přednáška

F. VODOPIVCE a D. KOGOJE (Jugoslávie) o analýze
přesnosti klasických a elektronických teodolitů. Byl
porovnán teodolit Kern DKM 2 s elektronickým teodoli·
tem Kern E2. V. ŠVAGR a J. KARPíŠEK (ČSSR)
upozornili na použití laserového teodolitu jako dálko-
měru v dolech. Pomocí pentagonálního hranolu nasa-
zeného na laserový teodolit lze měřit krátké vzdálenosti
těžko přístupných bodů v dolech s vysokou přesností,
kterou jiné dálkoměry zatím neposkytují. S. V. SMIR·
NOV a J. S. LUKOVATYJ (SSSR) hovořili o důlně·
měřických gyroteodolitech a laserových zařízeních vy-
vinutých ve VNIMI Leningrad. Gyroteodolity a gyro·
skopické kompasy jsou v nevýbušném provedení a vy-
kazují střední stupeň přesnosti. Zaujal především nový
digitální gyroteodolit MVC 4 s automatickým určováním
azimutu a s číslicovým výstupem. Byla též popsána

řada laserových zařízení v nevýbušném provedení,
vyvinutých rovněž ve VNIMI. Přístroje s dosahem 500m
jsou určeny k vytyčování vodorovného, svislého i obec-
ného směru. Chyba v určení svislého směru dosahuje
u laserového provažovače 20" ve výšce 100--150 m
(nahoru) a 10 "v hloubce 200 m (dolů). L. ČAŠANKOV
(BLR) podal přehled laserové techniky bulharské pro·
dukce a její využití v hornictví. Upozornil, že ve vý-
robním programu (dodává Strojimpex Sofia) mají
vytyčovací lasery UL-IP, UL-IPb a UL-2P, laserový
nástavec na teodolit LP-TI. Provažovací přístroj
LOS-II, LOS-IIA a LOS-21, dále laserový systém
s rozmítaným svazkem ROTEL-2 a bohaté příslušenství.
Uvedl technické parametry těchto přístrojú a možnosti
jejich uplatnění v bulharském hornictví. Některé z uve-
dených přístrojů byly předváděny na výstavě měřicí
techniky. L. KOVANIČ (ČSSR) upozornil na vypracova·
nou teorii vytyčovacích prací v prostorovém magnetic-
kém poli. V přednášce bylo podáno řešení úlohy určová·
ní vytyč ovacích prvkú (azimut, vzdálenost a úhel
sklonu) od citlivého magnetometru do středu tyčového
magnetu umístěného v prostoru. ;Jako zdroj umělého
magnetického pole sloužil permanentní magnet resp ..~
elektromagnet.
Ve čtvrtém přednáškovém bloku 1. LESClNSKI,

L. KOVANIČ, J. ONDRUŠ (ČSSR) se zabývali určová·
ním polohy vrtů procházejících kavernami. Zajímavé
informace podali pracovníci z ČLR o výsledcích měření
s gyroteodolitem převážně na uhelných dolech.

Z jednání třetí sekce "Důlní měřictví a problémy
geomechaniky hornin" uvádíme:
V. M. PROSKURJAKOV (SSSR) se zabýval ve své

přednášce uplatněním geofyzikálních metod při před-
vídání důlních otřesů. Pro lokální prognózu důlních
otřesů na uhelných a rudných dolech vyvinul VNIMI
celou řadu geofyzikálních měřicích přístrojů. Jedná se
o akustickou metodu, metodu registrace seismoakustic-
ké aktivity, metodu vynuceného elektromagnetického
záření, metodu akustické emise, metodu přirozeného
elektromagnetického záření' a metodu elektromagnetic-
kého sondování. Geofyzikální přístroje byly vystaveny
na výstavě měřicích přístrojů.
A. N. SORIN, D. I. SOTNIKOV, N. A. PUSKARS·

KAJA (SSSR) uvedli výsledky výzkumu vlivu čin-
nosti báňských prací na stav horninového masivu po-
mocí umělých družic. Jedná se novou bezkontaktní me·
todu založenou na registraci přirozeného elektromagne-
tického záření hornin a využití umělých družic Země
ke sledování anomálních účinků. V Donbasu na dole
Skořinského jsou s touto metodou dobré výsledky. Jedná
se o nový objev, který byl poprvé zveřejněn na mezi-
národním fóru VII. kongresu ISM. Přednáška vyvolala
velký ohlas a diskusi.
Součástí kongresu byla i výstavba předních světových

firem, zabývající se vývojem měřicí techniky a materiálů
pro zhotovování mapové dokumentace. Švýcarská
firma Wild předváděla elektrooptický dálkoměr
DIOR 3002 v nevýbušném provedení (úprava WBK
Bochum). Velkou pozornost vyvolal nový sovětský
~trroteodolit MVC 4, rovněž v nevýbušném provedení.
Zastoupení svými výrobky měla mimo jiné švédská
firma Geodimeter, polský Labimex, Opton Fein-
technik (NSR), Carl Zeiss Jena (NDR). Laserovou
techniku předváděla bulharská firma Optika i novyj e
technologie. Sofla. Na značné části výstavní plochy
vystavovali sovětští vystavovatelé. Kromě již zmíně·
ných gyroteodolitů předváděli řadu geodetických a důl·
něměřických přístrojú věetn''í laserové techniky vyvinu.
tých převážně ve Všesvazovém vědeckovýzkumném
ústavu geomechaniky a důlního měřictví (VNIMI)
Leningrad. Pro řešení geomechanických problémů
byla v tomto ústavu vyvinuta řada ~eofyzikálních pří.
strojů (na základě seismoakustických i elektromagne-
tických vln). S velkým zájmem se proto setkala návště-
va tohoto ústavu 8 více než 1200 pracovníků, který
v příštím roce oslaví 60 let od svého založeni.
V průběhu kongresu proběhlopraeovní zasedání pre-

zídia ISM a všech pěti komisí za aktivní účasti (lesko.
slovenských zástupců. Významné bylo zasedání 3. komi·
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se 18M, zabývající se směry dalšího rozvoje ve vývoji
mšřicí techniky zejména laserové. Byla dohodnuta
spolupráce se studijní skupinou 6. komise FIG při
uplatňování laserové techniky v geodézii a při měření
podzemních prostor.

Prezídium je tvořeno zástupci 27 členských zemí
(ČSSR má tři zástupce) a očekává se připojení dalších
států např. ČLR.

VII. kongres ISM byl dobře organizačně a odborně
připraven a poskytl účastníkům řadu cenných poznatků
a umožnil navázat nové odborné kontakty. Přednášky
kongresu, výstava měřicích přístrojů i návštěva vý-
zkumnýoh ústavů (VNIMI, LGI - Leningradský hor-
nioký institut) byly doplněny každodenními kulturními
akcemi. Kongres proběhl ve znamení vzájemné úcty
a zájmu o spolupráci odborníků ze sooialistickýoh zemí
se svými kolegy z nesocialistických a rozvojových zemí.

Příští VIII. kongres IBM SEl bude konat v září 1991
na univerzitě Kentucky v Lexingtonu v USA. Novým
prezidentem IBM byl zvolen prof. E. F. HART (USA),
funkci viceprezidentů převzali A. M. NAVITNY,T
(SSSR) a K. GEORGIEV (BLR).

Č4skoslovenskou účast lze hodnotit jako důstojné
pokračování dlouholetých tradic dobré pověsti a vysoké
odborné úrovně důlního měřictví v ČSSR, která jako
zakládající člen ISM a pořadatel prvního symposia
v Praze v roce 1969 opět dokázala, že patří mezi nej-
významnější členy této mezinárodní organizace.

Ing. Milan Kašpar, OSe.,
katedra speciální geodézie

FSv ČVUT v Praze

Současná organizační struktura
společnosti geodézie a kartografie
ČSVTS .

československá vědeckotechnická společnost (ČSVTS)
je jednotná celostátní dobrovolná společenská organiza-
ce v Oeskoslovenské socialistické republice a je členskou
organizací Národní fronty.

Ústřední rada (ÚR) ČSVTS je řídícím a výkonným
orgánem ČSVTS mezi celostátními sjezdy (je to volený
ústřední orgán - na pětileté období). ,Tepředstavitelem
ČSVTS vůči politickým, státním a hospodářským orgá-
nům, společenským organizacím, občanům i vůči
zahraničí.

ÚR ČSVTS v zájmu plnění svých úkolů, v souladu
s organizační strukturou ČSVTS, posláním a hlavními
úkoly ČSVTS, zřizuje československé výbory jednotli-
vých odborností (odvětví). Tyto zpracovávají koncepce
politickoodborného zaměření, koordinují činnost čes-
kých a slovenských výborů odborných společností
včetně zahraničních styků a předkládají náměty a ná-
vrhy ústřední radě ČSVTS. Čs. výbor řídí činnost česko-
slovenských národních komitétů (ČSNK) mezinárod-
ních nevládních organizací podle pověření předsednic-
tvem ÚR OSVTS. Tyto ČSNK taktéž zřizuje UR ČSVTS
pro zajištění úkolů vyplývajících z členství ČSVTS
v mezinárodních nevládních organizacích.

Vrcholným orgánem společnosti geodézie a karto-
grafie je ČeskoshJ\"enskt výbor geodetický a kartogra-
fický ČSVTS (dáli' jen ČSV) - jmenovaný na pětileté
funkční období.ZI> zástupců obou republik. V jeho čele
stojí předseda es \".Je jím zpravidla jeden z předsedů

národních orgánů - českého výboru (ČV) resp. slo-
venského výboru (SV) a střídají se po 5letých funkčních
obdobích. V současném období je předsedou ČSV Ing.
Pavol Kmeťko. Tajemníkem je Ing. Jiří Vaingát.

ČSV řídí činnost ČSNK (taktéž jmenovaný orgán).
,Tsou to:

ČSGK (čs. geodetický komitét) pro FIG (Fédération
Internationale des Geométres - Mezinárodní federace
zeměměřičů). Předsedou je Ing. Milan Klimeš.

ČSFK (čs. fotogrammetrický komitét) pro ISPRS
(International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing - Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum). Předsedou je prof. ing. Zbyněk
Maršík, DrSc.

ČSKK (čs. kartografický komitét) pro ICA (Inter-
national Cartographic Association -Mezinárodní kal'-
tografick6 společnost). Předsedou je Ing. Miroslav
Mikšovský, CSc.

ČSV dále koordinuje činnost národních orgánů na
území ČSR a SSR. Předsedou ČV společnosti geodézie
a kartografie je Ing. František Beneš, CSc., tajemníkem
Ing. Pavel Herrmann. Předsedou SV geodeticko-karto-
grafické společnosti je Ing. Pavol Kmeťko, tajemníkem
Ing. Ivan Bošanský.

Tyto národní orgány řídí odbornou činnost svých
ustavených národních odborných skupin (OS). Každý
výbor (ČV a SV) národní společnosti řídí 10 těchto OS
(OS 1701 až 1710). Každá OS má své specifické zaměření
a v jejím čele je předseda OS. V dalším jsou vyjmenová.
ny všechny OS včetně uvedení jména jejího předsedy
(v pořadí předseda OS ČV, dále předseda OS SV).
Pozn.: SV GKS spojil OS 1704s OS 1708 (nyní pod číslem
1704 a názvem mapování a EN) a OS 1707 i OS 1709
s OS 1710 (nyní pod číslem 1707 a názvem VTEI v GaK.)

OS 1701 - Inženýrská geodézie
Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Ing. Štefan Lukáč

OS 1702 - Kartografie
Ing. AleJ Hašek
Ing. J ozef Šafár

OS 1703 - Fotogrammetrie a dálkový průzkum
Ing. Karel Sukup, CSc.
doc. Ing. Jozef Oerňanský, CSc.

OS 1704 - Evidence nemovitostí
Ing. Zbyněk Souček
Ing. ,TozefTimko (spojení s OS 1708)

OS 1705 - Geodetické základy
doc. Ing. Ladislav Hora, CSc.
doc. Ing. ,Taroslav Abelovič, CSc.

OS 1706 - Automatizace geodetických a kartografic.
kých prací
Ing. František Šilar, CSc.
Ing. Štefan Karpiš

OS 1707 - Ekonomika geodézie a kartografie
Ing. Jan Šmíd

OS 1708 - Mapování
Ing. Miroslav Valeš

OS 1709 - Výchova a vzdělávání
Ing. Jaroslav Čipera

OS 1710 - VTEI
Ing. ,Taroslav Kouba, CSc.
Ing. Helena Žaarová.

Oba národní orgány metodicky řídí i své krajské
orgány - krajské výbory (KV) a městské výbory (MV
v Praze a Bratislavě). Krajské výbory (resp. MV) v rám-
ci své působnosti řídí pobollky ČSVTS (v podnicích
a organizacích).

Krajské výbory (MV) odborných společností jsou pak
spravovány příslušnými krajskými radami (obdobně
jako národní orgány, které jsou spravovány národními
radami - českou radou resp. slovenskou radou ČSVTS).

V čele krajských (městských) výborů společnosti
geodézie a kartografie stojí jejich předsedové:

1988/313



Geodetický a kartografický obzor
314 rol!nfk 34/78, 1988, l!fslo 12

Uspořádání v rámci ČV-GK (ČSR)

MV 01 - Městský výbor v Praze
Ing. Jaroslav Kunssberger

KV 02 - Krajský výbor pro Středočeský kraj
Ing. Jitka Macháčková

KV 03 - Krajský výbor pro Jihočeský kraj
Ing. Pavel Theiner

KV 04 - Krajský výbor pro Západočeský kraj
Ing. Jaroslav Kadlec

KV 05 - Krajský výbor pro Severočeský kraj
Ing. Zbyněk Žižka

KV 06 - Koordinační výbor pro Východočeský kraj
(sdružuje jen 3 pobočky ČSVTS)
Ing. Jaroslav Bačkovský

KV 07 - Krajský výbor pro Jihomoravský kraj
Ing. Helena Ryšková

KV 08 - Krajský výbor pro Severomoravský kraj
Ing. Zdeněk Raša

Obdobným způsobem jsou uspořádány KV (MV) v rámci
SV-GKS (SSR)

MV 10 - Městský výbor v Bratislavě
Ing. Tibor Bartovic

KV 02 - Krajský výbor pro Středoslovenský kraj
Ing. J ozef Vlček

KV 03 - Krajský výbor pro Východoslovenský kraj
Ing. Juraj Palčík, CSc.

Volební období všech orgánů odborných společností
je pětileté. Předsedové KV resp. MV jsou pak členy
příslušného národního orgánu (ČV resp. SV).

Při krajských výborech resp. MV jsou ustaveny
krajské odborné skupiny. Nezahrnují však (většinou)
celou škálu existujících OS. Zpravidla pak jeden zá-
stupce příslušné OS KV resp. MV je pak členem národní
odborné skupiny.

Adresy sekretariátů orgánů ČSVTS (geodézie a karto-
grr.fie)

ČSV ÚR ČSVTS Široká 5, 110 01 Praha 1
tel. 232 12 51 (I. 243) - ing. Jiří Vain-
gát

ČV ČR ČSVTS Novotného lávka 5, 11668 Praha 1
tel. 2310124 (I. 388)- Ing. Pavel
Rerrmann

SV SR ČSVTS Kocelova 15, 81594 Bratislava
tel. 651 17, 627 24, 681 36 - ing. Ivan
Bošanský.

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník 6sv 6SVTS

HOJOVEC, V. a kol.: Kartografle. Celostátní vysokoškol-
ská učebnice pro stavební fakulty. Geodetický a karto-
grafický podnik v Praze, n. p., 1987, 1. vydání, 660 stran,
391 obrázkli, barevná příloha, cena 48,- Kčs.

(048) j28.lJ

Vycházející souborná vysokoškolská učebnice Kartogra-
fie je pozoruhodným dnem, fundamentálně přínosným
do studijní literatury o kartograf11. Učebnici připravil
autorský kolektiv učitelů CVUT a SVST. Vedl jej prof.
Hojovec, členy byli prof. Daníš, doc. Hájek, doc. Vever-

kat V menším rozsahu se na textu zúčastnlli Ing. Jeřá-
bek, CSc., Ing. Vrběcký, na příJ()ze odp. red. Hrstková
(GKP]. Učebnice vycház[ v češtině. Vzhledem k jej[mu
mohutnému záběru mlÍŽeme obsah jen načrtnout, má-
me·li vystačit s limitovaným rozsahem recenze.

Učebnice je rozdělena na tři části, nazvané shodně
s příslušnými výukovými předměty Topografická a te-
matická kartografie, Matematická kartografie, Karto-
grafická polygrafie a reprografie.

I. část učebnice, Top o g r a f i c k á a tem ajti c-
k á k a r t o g r a f i e, má 278 stran rozdělených do 19
kapitol. Hlavn[m úkolem je zde poznáni tvorby a využití
map. Základnu k tomu tvoří představení vědního oboru
kartografie se všemi atributy, včetně vývoje, a také
produktli výkonné kartografické činnosti - map, atlasů,
gl6busů. Dále pak dlikladný výklad jednak kartografic-
ké interpretace skutečnosti, jejich prostředkli a metod,
a za druhé generaJ1zace mapového obrazu, jejích metod
a aplikace.

Proces přípravy a tvorby kartografických děl je uve-
den vysvětlen[m redakčních činností. Následuje obsah
a zpracováni projektli, plánování a řízení kartografické
Výroby a popis všech prac[ i variant při tvorbě sestavi-
telských a vydavatelských orglnálli map. Doplněna jsou
specifika celé škály tematických map a atlasli. Pamato-
váno je i na seznámení s předpisy a s vlastni praxi při
zabezpečováni kartografické produkce v CSSR. Jej[ stát-
ní mapová dna jsou vyjmenována od r. 1918 až do sou-
časnosti.

Aktuální kapitoly jsou věnovány orientaci jednak ve
využití dálkového prlizkumu Země v kartografli, zejména
pro tematické mapování, a za druhé v počítačové karto-
grafU, zde mj. s uvedením čs. DlGlKARTU a s vyústf
ním do technologie automatizované tvorby map.

Doplněn[m látky je návod na hodnoceni kartografic-
kých děl, pl'ehled kartografických informačních fondli
ve světě i u nás a také aktuáln[ pojednání o teorU kar-
tografické informace, mj. s vysvětlen[m pojmu jazyka
mapy a s aplikací entropie při analýze mapového obrazu.

Závěr I. části učebnice je věnován využití map, a to
kartometrlckému, morfometrlckému a také k výzkumu
skutečnosti vyjádřené na mapách zejména pomoci ma-
tematlcko-statistlckého rozboru.

II. část učebnice, Mat e mat I c k á k a r t o g r a f I e,
má 208 stran rozdělených do 13 kapitol. Zde je hlavn[m
úkolem l'ešen[ zplisobli zobrazeni referenčn[ plochy Země
na rovinu mapy, to jest jejich zobrazovacích rovnic, vzor-
cli pro zkreslení atd. Základ k tomu vytvál'í definování
kartografických zkresleni, napsáni jejich obecně plat-
ných vzorců a také vztahli pro typická zobrazení. Roz-
dělení kartografických zobrazeni je uvedeno podle ob-
vyklých kritérií.

Nejdříve jsou podle osvědčené tradice řešena zobra-
zení elipsoidu na kouJ1, z nich podrobně konformní uži-
té v CSSR. Následuje bohatá paleta jednoduchých zobra-
zení kuželových, válcových a azlmutálních, vždy přede-
vším připadli ekvidistantních, ekvivalentních a konform-
ních. Do všech podrobností jsou prezentována zobrazení
použitá pro geodetické a mapovací práce v CSSR. Při-
pojeny jsou srovnávac[ studie zobrazení a je posouzena
jejich použitelnost.

Dále je představen bohatý výběr zobrazení nepravých
a tzv. konvencionálních (mnohokuželových, mnohostě-
nových a neklaslflkovaných). V tomto sledu jsou zobra-
zen! postupně řešena a názorně ukázána včetně jejich
pozoruhodných apllkacL

Praktický význam má návod na volbu zobrazeni pro
kartografické účely a také na Identifikaci neuvedeného
zobrazení mapy. připojen je přehled vývoje kartogra-
fických zobrazení.

Vsunuty jsou speciální úlohy, tj. řešení obrazu geo-
detické ki'lvky v konformn[ch zobrazeních a také orto-
dromy a loxodromy.

Pozoruhodný závěr II. části učebnice se zabývá někte-
rými možnostmi využit[ automatizace v kartografll, ze-
jména při uplatněn[ obecné teorie kartografických zo-
brazení. Autor sta tě, prof. Hojovec, zde v kostce sezna-
mUje se svým rozpracován[m cest hledání co nejvýhod-
nějších kartografických zobrazeni včetně prlikazných
praktických výsledki\.
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III. část učebnice, K a r t o g r a f i c k á P o I Yg r a-
f i e are pro g r a f i e, má 156 stran rozdělených do
10 kapitol. Hlavnim účelem je seznámeni s procesem
rozmnožování kartografických děl a s moderními, rych-
lými reprografickými technikami.

Po uvedeni do problematiky včetně přislušných defi-
nic a přehledu vývoje začínaji výklady reprodukční fo-
tografií od prostředkl1 a materiáll1 přes fotografické vy-
tvářeni mapového obrazu až k metrologii citlivých fo-
tografických vrstev. Následuje zpracování tiskových
podkladl1 map, mj. s uplatněním vhodných kritérií. Fi-
nálni jsou pak tiskové formy, nátisk a tisk map se vše-
mi kroky a možnostmi ofsetového tisku.
Doplňující je uvedení ostatních technik [typografie,

fotosazby atd.] a také výroby speciálních druhl1 map
[reliéfních, tyflograflckých a dalších].
Svébytné postaveni mají dnes rychlé reprografické

techniky. Nejdl1kladněji je vysvětlena mikrografie včetně
využiti v geodézU a kartografii. Uvedeny jsou také elek-
trografle, diazografie a termografie.
Zastřešujicím závěrem je výklad o řízeni výroby map,

zejména jeji kvality. Doplňkem je poučení o bezpeč-
nosti práce a ochraně zdraví při polygrafickém zpra-
cováni map.
Výklady v učebnici jsou prl1běžně doprovázeny účel-

nými, zdařilými obrázky, grafy, schématy, tabulkami.
Text je utřiděný, srozumitelný a v podrobnostech podři-
zený základnimu cili učebnice. Na konci každé části učeb-
nice je seznam základní literatury. Velmi pochvalně co
do účelnosti i provedení je třeba hodnotit barevnou při-
lohu s ukázkami čs. kartografické tvorby. Přilohu vy-
tiskl vydavatel učebnice (GKPJ. Na jeho adresu je ostat-
ně třeba kvitovat zdařnou výpravu celé učebnice.

Jak partno již ze stručného přehledu látky - a pro-
čteni učebnice mi to potvrdilo - autoři podali poznatky
na úrovni vývoje oboru v šíři a hloubce odpovídajicí
základnimu účelu učebnice. Pamatovali i na to, aby
byla dobře využitelná také v praxi, připadně jako vý-
chozi poml1cka ve vědeckovýzkumné činnosti. Učebnice
přitom vznikala a vycházi v době, kdy se řada věcí
v kartografU vyvíji, názory se třibL V té souvislosti
autoři v předmluvě učebnice ujišťUjí, že budou vděčni
za připominky jejich uživatell1. Těším se, že se přimo
s autory o některé poznámky také podělím. Ty však se
nikterak nedotýkají mého tvrzení o :.lčebnici na samém
začátku této recenze.
Učebnici Kartografie prof. Hojovce a kolektivu upřim-

ně doporučuji ke studiu všem kartografl1m i ostatnim
zájemcům o poznánf kartografie.

Prof· Ing. Dr. Jaroslav Kovařlk, CSc.,
SedU Jany

Tituly pro veřejnost
(Distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod, n. p., Pra-
ha především prostřednictvím n. p. Kniha.)

Mapy pro turistiku

TABORSKO - turistická mapa ze souboru v mě-
řítku 1 : 100000, 3. vydání v r. 1987. náklad 70000
výtisků (celkem 200 000 výtislků od 1. vydání), roz-
měr 44X84 cm, po složení 10,5X22 cm, cena 8 Kčs.
Rozsah: povodí Lužnice, severní část Třeboňské
a jižní část Česskobudějovické pánve a města Vo-
tice, Milevsko, Tábor, Soběslav, Bechyně, Týn nad
Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Třeboň, Hluboká nad

Vltavou a České Budějovice. Textová strana: 290
objektii s turisticko-vlastivědným obsahem a
seznam turistických map 3. edice.

ŽATECKO A RAKOVNICKO - turistická mapa ze
souboru v měřítku 1: 100000, 2. vydáp.í v r. 1987,
náklad 30 000 výtisků,) (od 1. vydání celkem 90 000
výtisků), rozměr 44X84 cm, po složení 10,5X22 cm,
cena 7,50 Kčs.

Rozsah: západní část Mostecké pánve a Českého
středohoří, Džbán, Plzeňská a Rakovnická pahor-
katina, Křivoklátská vrchovina a města Chomutov,
Jlrkov, Most, Kadaň, Žatec, Louny, Postoloprty,
Podbořany, Nové Strašecí, Rakovník, Plasy a Hořo-
vice. Textová část: více než 300 hesel o turistických
zajímavostech a seznam zemědělských podniků
pěstujících chmel.

:l.ĎARSKÉ VRCHY - turistická mapa ze souboru
v měřítku 1: 100000, 4. vydání v r. 1987, náklad
60000 výtisků (celkem 230000 výtisků od 1. vydá-
ní), rozměr 84X44 cm, po složení 10,5X 22 cm,
cena 7 Kčs.

Rozsah: severní část Českomoravské vrchoviny od
Světlé nad Sázavou na západě po Svitavy na vý-
chodě, od Slatiňan na severu po Bystrici pod Per-
štejnem na jihu a města Čáslav, Chotěboř, Hlinsko,
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Nové Město
na Moravě, Litomyšl, Polička a Česká Třebová. Zad-
ní strana: více než 270 stručných charakteristik
turistických zajímavostí a seznam turistických map
3. edice.

Plány měst

JABLONEC NAD NISOU - plán města v měřítku
1 : 10 000, 2. vydání v r. 1987, náklad 15000 výtisků
(celkem 30 000 výtisků od 1. vydání), rozměr 63X
X63 cm, po složení 10,5X21 cm, cena 9 Kčs. Obsah
- přední strana: mapa, výřez středu města a pěti-
jazyčné vysvětlivky. Zadní strana: pětijazyčný text
o historickém vývoji města, stručné informace o in-
stitucích, zařízeních a městské dopravě, rejstřík
ulic a náměstí v rozsahu více než 340 hesel, 6 ba-
revných fotografií a seznam dosud vydaných a při-
pravovaných plánů měst.

Automapy

JIŽNI ČECHY - automapa Č. 9 ze souboru v mě-
řítku 1 : 200000, 1. vydání v r. 1988, náklad 70000
výtisků, rozměr mapy: 66X47,5 cm, rozměry publi-
kace 12X24 cm, 16 stran textu, cena 13,50 Kčs.
Rozsah: části okresů Klatovy, Strakonice, Písek,
Tábor, Pelhřimov, Jindřichův Hradec a celé okre-
sy České Buděpovice, Český Krumlov a Prachatice.

<', í --,-

Obsah - mapa: kompletní silniční ~íť se v~emi
sídly počínaje částmi obcí doplněná· kilometr~ží
a symbolickými značkami motoristickÝch zařízení.
Zadní strana: přehledná automapa ČSSR ·s. kfadem
listů dvouedice, 2 tabulky silničních vzdáleností
mezi 51 městy, mezi 21 hraničními přechody a Pra-
hou a průjezdní plánky měst České Budějovice, Pí-
sek, Strakonice, Tábor, Třeboň, Jindřichův Hradec
a Český Krumlov. Textová brožura: seznamy moto-
ristických a ubytovacích zařízení a 8 schematic-
kých plánků příjezdu k autokempům.

1988/315



Geodetický a kartografický obzor
316 roěnfk 34/76, 1988, ěfslo 12

Všeobecně vzdělávací mapy

JIŽNÍ ČECHY - vlastivědná mapa č. 9 ze souboru
Poznáváme Československo v měřítku 1: 200000,
1. vydání v r. 1988, náklad 60000 výtisků, rozměr
mapy 66X47,5 cm, rozměr publikace 12X24 cm,
48 stran textu, cena 21 Kčs.
Rozsah: stejný jako u automapy. Obsah - mapa:
polohopis doplněný značkami a popisem kultur-
ních, historických, architektonických památek
a přírodních pozoruhodností. Zadní strana: plán-
ky městských památkových rezervací České Budě-
jovice, Český Krumlov, Tábor, Jindřichův Hradec,
Třeboň a Prachatice. Textová broŽiUra: obsahuje na
22 stranách popis 330 objektů a sídel v češtině
a na 26 stranách popis 66 objektů a sídel v ruštině,
angličtině, francolUzštině a němčině.

Mapya atlasy pro školy
DĚJEPISNÝ ATLAS PRO 7. ROČNÍK - 4. vydání
v r. 1987, náklad 60000 výtisků (celkem 400000
výtisků od 1. vydání), rozměr publikace 30X21 cm,
cena 12 Kčs, distribuce: Knižní velkoobchod, n. p.,
Obsah: 18 map znázorňujících historický, hospodář-
ský a kulturní vývoJ od r. 1915 do r. 1939 vždy pro
prostory našich zemí, Evropy a světa, 7 chronolo-
giclkých tabulelk, 2 plány Prahy, 2 strany rejstř~ku
názvů historicky významných míst v rozsahu více
než 450 hesel. Úvodní mapová dvoustrana věnová-
na opakování z 6. ročníku. Mapy doplňují ukázky
mincí, průmyslových výrobků, diagramy, grafy,
státní znak Československa apod. Na předsádkách
desek atlasu obrazové symboly stavebního vývoje,
technických vynálezů a odívání v 19. a 20. století.
DĚJEPISNÝ ATLAS pro 8. ROČNÍK - 3. vydání v r.
1987, náklad 60 000 výtisků (celkem 270 000 výtis-
kll od 1. vydání), rozměr publikace 30X21 cm,
cena 12 Kčs, distribuce: Knižní velkoobchod, n. p.,
Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 14 map znázorňujících historický vývoj od
r. 1939 do r. 1980 na území Československa, Evropy
a světa, 2 chronologické tabulky, 2 plánky vývoje
území Prahy a Bratislavy, po 8 mapách zobrazují-
cích vývoj světa a Evropy a 6 map zobrazujících vý-
voj našich zemí od starověku do r. 1980, 2 strany
rejstříku historicky významných míst v rozsahu
více než 700 hesel, úvodní dvoustrana věnována
opakování ze 7. ročníku. Mapy doplňují ukázky
československých vyznamenání, řádů, diagramy,
grafy. Na předsádkách desek atlas u obrázkové
symboly dobývání kosmu, průmyslových, obytných
a kulturních staveb.
ČSSR - PODNEBÍ - třídílná nástěnná mapa v mě-
řítku 1: 500000, 1. vydání v r. 1987, náklad 2844
výtisků, rozměr 172 X112 cm, cena 200 Kčs, distri-
buce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah: hlavní mapa, vysvětlivky a doplňkové mapy
"Podnebné oblasti", "Roční průměrná teplota vzdu-
chu" 1: 2 500 000 a "Průměrný úhrn srážek ve ve-
getačním období IV - IX" 1: 2 500 000.
Hlavní mapa: vodstvo, vybraná sídla, hranice kra-
jů a republik, izotermy prllměrných teplot v červenc-i
a v lednu, průměmé roční teploty, ve vybraných me-
teorologických stanicích grafy vyjadřující průměr-
né roční teploty a srážky, trvání slunečního svitu
za rok v hodinách a větrná růžice.

ČSSR - ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA- nástěnná tabu-
le ze souboru ČSSR - hospodářství v měřítku
1 : 800000, 1. vydání v r. 1987, náklad 2850 výtis-
kil, rozměr 97X56 cm, cena 26 Kčs, distribuce: Ko-
menium, n. p., Praha.
Obsah - podklad: vodstvo, sídla, hranice (krajské,
republikové a státní), názvy hlavních geomorfolo-
gických celků s nejvyššími vrcholy, geografická
síť, vše jen na území ČSSR. Tematický obsah: ce-
lostátní železnice s rozlišením rozchodu atrakce,
zvýrazněny nejzatíženější dopravní směry, želez-
niční uzly a železniční hraniční přechody.
ČSSR - SILNIČNÍ DOPRAVA - nástěnná tabule
ze souboru ČSSR hospodářství v měřítku
1 : 800000, 1. vydání v r. 1987, náklad 2850 výtis-
ků, rozměr 97X56 cm, cena 26 Kčs, distribuce: Ko-
menium, n. p., Praha.
Obsah - podklad: stejný jako u předcházející
mapy. Tematický obsah: hlavní silnLce, dálnice
(úseky provozované, ve stavbě a projektované)
silniční uzly, silniční hraniční přechody (2 veli-
kosti podle významu), doplňková mapa "Evropská
síť silnic s mezinárodním značením" 1: 2 000 000
s rozlišením na hlavní a doplňkové silnice s mezi-
národním značením.
ČSSR - TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRů-
MYSL - nástěnná tabule ze souboru ČSSR - hos-
podářství v měřítku 1 : 800000, 1. vydání v r. 1987,
náklad 2850 výtisků, rozměr 97X56 cm, cena 26
korun, distribuce; Komenium, n. p., Praha.
Obsah - podklad: stejný pro všechny mapy ze
souboru. Tematický obsah: kruhové značky znázor-
ňující textilní, oděvní a kožedělný průmysl (2 ve-
likosti podle významu), doplňková mapa "Produk-
ce textilních surovin" 1: 2 000 000 s vyznačením
produkčních oblastí lnu, vlny a konopí a diagram
spotřeby hlavních textilních surovin.
ČSSR -- STROJÍRENSKÝ PRůMYSL - nástěnná ta-
bule ze souboru ČSSR ,- hospodářství v měřítku
1 : 800000, 1. vydání v r. 1987, náklad 2850 výtisků,
rozměr 97X56 cm, cena 26 Kčs, distribuce: Kome-
nium, n. p., Praha.
Obsah - podklad: stejný pro všechny mapy ze sou-
boru. Tematický obsah: 5 druhů kruhových značek
strojírenské výroby, 3 druhy geometrických zna-
ček pro výroby, které tvoří surovinovou základnu
strojírenského průmyslu (2 velikosti značek podle
významu).

Mapy pro jiné odběratele

OKRES KARVINÁ - nástěnná vlastivědná mapa
v měřítku 1: 35000, 1. vydání v r. 1987, náklad
800 výtisků, rozměr 80X120 cm, neprodejná, vyro-
bena jako zájmový náklad pro ONV Karviná.
Obsah: polohopis včetně názvů sídel a pomístních
názvů, terén znázorněný vrstevnicemi, barevnou
hypsometrií a stínováním doplněný popisem geo-
morfologických celků a vrcholů, symbolické znač-
ky znázorňují výskyt a těžbu nerostů a ostatní vý-
robní činnost, myslivost, školy, kulturní zařízení,
zdravotnictví, turistické zajímavosti, chráněná úze-
mí přírody, kresby typických představitelů flóry
a fauny.

Ing. Jžřl Kanis,
GKP u Praze, n. p.
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ŽDANOV A, 1. K. a i.: Mir i čelovek. Geograftčeskij atlas
(Svet a človek. Geografický atlas.) Moskva. Hlavná
správa geodézie a kartografie pri Rade ministr ov ZSSR
1987. 72 s. (Formát 29 X 22 cm, výtlačkov 900000,
cena 1 rub. 65 kop.)

912 (084.41 )

Takmcr desilltka redaktorova len o málo menej vý.
tvarníkov spolu 80 siedmymi recenzujúcimi (prevažne
vedeckými) org!inizáciami sa podielalo na tvorbe ojedi.
nelého "kartografiukého diela". Týmto označením v Ú.
vodzovkách nemám na mysli pejoratívny význam uve·
deného pojmu, lE'1l chcem ním naznačiť istú špecifickosť
uveden€j publikáeie, ktorá je daná tým, že nejde o

typicky rýdzo mapové dielo (čo prirodzene vyplýva
z jeho účelu); o to viac je pozoruhodné, a tiež chvály.
hodné, že sa na jeho tvorbu a spracovanie podujal tak
renomovaný vydavatel kartografických diel a nemalý
tím odborníkov,
dielo v monumentálnom zmysle slova, ale jeho
"yelkosť" je priemarne prisposobená potreba adre·
sáta.

Adresátom tejto publikácie sú deti začínajúcoho
školského (príp. i predškolského) obdobia. Autori im
v predslove sIubujú pútavú prechádzku pre ne ešte
málo známym svetom. Treba uznať" že sa im tento zá·
mflr podarilo aj hodnotne naplniť. Na primeranej úrovni
ponúkajú malým "čitatelom" poznanie základných ja-
vov vesmíru, sveta i krajiny, základných princípov
oriontácio i chápania mapového obrazu (mierky, zna·
čiek, farieb) ba i možností vyjadrovania roznych téma·
tických javov formou mapy. Príťažlivé výtvarné stvár·
nenie a jednoduché názorné kresbičky, funkčne primera.
né prezentovanej téme, a tiež s "pomocou" Dievčatka
a Chlapčeka sprievodcov tohoto putovania - obo·
znamujú deti s pestrofarebným svetom kozmu, slne<"nej
sústavy, atmosfél'y, pohybu našej planéty, jej rasami,
kontinentmi, štátmi i národmi, objavnými cestami
Arktídy a Antarktídy, živočíšstvom, rastlinstvom, ne·
rastami, avšak i poznávaním základných prírodných
javov domoviny a ich zobrazovaním do mapy.

Z funkcie atlasu (v kartografickom ponímaní) sa tro·
chu vymykajú obrázky hríbov a ovocia, pričom tieto-
prísne vzaté - nie príliš vhodne rozdelujú volné- ne-
lokalizované vyobrazenie živočíchov (s. 34-39) od ich
lokalizovaného výskytu na mape ZSSR (s. 42-43);
pritom v mapách sa uvádza len asi 30 % z vyobrazených
druhovo V kontexte názvu diela je však možné i tieto
témy akceptovať, najma ak prijmeme v úvode vyslove.
ný myšlenku o netypicky mapovom diele. Potom by
však bolo možné uvažovať i o nastolení iných obdob·
ných tém, napr. dopravy (a dopravných značiek),
nebezpečenstvách (oheň, výbušniny, jedy-, vrátane
liekov, príp. i cigariet) a pod.

Pre pokročilejšie deti sú pri jednotlivých mapách
zvii.čša uvádzané stručné objasňujúce texty; tým
menším treba túto funkciu nahradiť, príp. doplniť
výkladom.

Pestrofarebná tlač je na kvalitnom, hladenom a pev-
nom papieri.

Je nesporné, že tvorbu a vydanie tejto špecifickej
publikácie treba uvítať, a to zaiste nielen ako počin
obohatenia literatúry pre deti vo všeobecnosti, ale naj-
ma ako vydarené vyplnenie prázdneho miesta "na
mape" prvého vzdelávania deM o chápaní mapového
obrazu. Nemalo by uniknúť našej pozornosti (či už
pedagógov alebo kartografov) h;~dať možnosti vydania
takejto (príp. tejto - s istýr prispóso},,,nfm našim
geografickým podmienkam) oh"'-í::kovo-mll,I' NCj knižky
aj pre naše deti.

h,/). Dušan H'I"",l;lar, OSe.,
·'-i;.~kurnn.lí ,""'-'w geod,ézie
n kartografie 1) Bratisla1)e

RŮGER, W.; PIETSCHNER, .J.; REGENSBURGl<JR,
K.: Photogrammetrie. Verfahren uud Geriite zur I{ar·
tenherstellung. (Fotogrammetrie. Metody a přístroje
pro tvorbu map.) VEB Verlag fiir Bauwesen, Berlin,
1987, 5. vydání, 368 stran, 120 obr., 65 fotografií.
31 tab., cena 57 DM, resp. 210 Kčs.

528.7

Devět let uplynulo od předchozího, 4. vydání učebnice
fotogrammetrie v NDR. Rozvoj vědy a techniky, zejmé.
na výpočetní techniky a programového vybavení po-
kročil natolik, že autoři přistoupili k přepracování knihy.
Učebnice v 5. vydání je zaměřena, jak již vyplývá z pod.
titulu, na postupy a přístroje pro tvorbu map. Tento
přístup ovlivňuje rozsah kapitol zabývajících se DPZ
a netopografickou fotogrammetrií. Autoři v předmluvě
upozorňují na plánované vydání učebnice ve stejném
vydavatelství věnované netopografické fotogrammptrii
ve vědě a technice. Učebnice obsahuje II kapitol, každá
je přepracovaná. Ve srovnání s předchozím vydáním je
vypuštěna kapitola týkající se fotogrammetrie k určení
tvaru, rozměru a polohy libovolného objektu.
1. kapitola seznamuje s podstatou a úlohami foto·

grammetrie.
2. kapitola obsahuje základy fotogrammetrie, je roz-

šířena o podkapitolu zabývající se multispektrální
fotografií a podrobněji postihuje kvantitativní kritéria
objektivů.
Pozemní fotogrammetrií se zabývá 3. kapitola, která

je vzhledem k zaměření knihy zestručněna.
4. kapitola, letecké snímkování, byla doplněna popi.

sem systémú určujících prvky vnější orientace.
5. kapitola o p(ekreslování je v úvodu pojata více

matematicky, pti'drobněji je rozebráno diferenciální
překreslování. Nově je zde popsáno digitální překreslo-
vání, avšak bez podrobnějšího popisu přístroje FEAG,
což by bylo vhodné.
Vyhodnocování stereodvojic je věnována 6. kapitola.

Je obohacena o informace o programových systémech
světových výrobců fotogrammetrických přístrojů pro
digitální tvorbu map. Kapitola obsahuje rovněž pod.
kapitolu o snímkové korelaci.
7. kapitola je zaměřena na orientace leteckých snímků,

vzhledem k předchozímu vydání je účelně zestručněna.
8. kapitola zabývající se analytickou fotogrammetrií je

pozměněna jen velmi málo.
9. kapitola věnovaná snímkovým triangulacím je

doplněna výkladem o programovém souboru TEBIT
pro pozemní snímkovou t,riangulaci vyvinutém na TU
v Drážďanech.
10. kapitola dává přehled a návod k volbě mapovací

metody.
11. kq,pitolu je možno charakterisovat jako úvod do

problematiky interpretace a dálkového průzkumu Země.
Celkově je možno učebnici hodnotit jako zdařilé dílo,

které umožňuje získání informací a znalostí jak pro stu·
denty vysokých škol, tak pro pracovníky v praxi.

Ing. Vlastimil Hanzl, OSc.,
kated.ra geodézíe VUT v Brně

LOSJAKOV N. N. a kol.: Topografil!eskole l!erl!enije.
(Topografické kresleni]. Moskva Nedra 1986. 328 str.,
159 obr., 9 tab.

[048 J (528.425.4 + 744 J

Publikace vyšla v edici Vysšeje obrazovanije jako učeb·
nice pro studenty geodézie a kartografie na vysokých
školách. Publikace je kolek! ivnlm dílem celkem sedmi
autorfi, vedených N. N. Losjakovem.
Kniha je rozdělena do čtyř částí a ty jsou děleny

do 24 kapitol. První část Topografické kreslení přináš!
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kapitoly o kreslicích materiálech a náležitostech, o kres-
lení tužkou a kreslicím perem, o kresbě vytahovacími
pery (včetně volnoosých) a kružítky, o práci štětci.
Dále r '> pojednává o písmu a názvech na mapách,
sml:. ,••ych značkách topografických map a zpracování
originálů topografických map. Druhá část se nazývá
Kartografické kreslení. Obsahuje kapitoly o smluvených
značkách tematických map, kartografickém písmu, kres-
bě na umělých podložkách a zvláštnostech kresby se-
stavitelských a jiných originálů.

Třetí část publikace se nazývá Rytí originálů map.
Pojednává o zásadách rytí, o pomůckách a přístrojích
pro rytí a o metodice a technice rytí originálů map.
Poslední, čtvrtá část knihy je nejdelší, obsahuje kapi-
toly 16 až 24. Pod souhrnným názvem Kompozice map
se probírají otázky barev, rastrů, písma, stínování a ba-
revného podání reliéfu, zhotovování vydavatelských ori-
ginálů map, projektování a zvláštností některých druhů
m.ap a uměleckého zpracování map a atlasů. K posled-
m~u heslu patří např. výtvarné pojetí rámů map, po-
UŽit! písma atd.; zvláštní pozornost je věnována atlasům.

Učebnice řady Vysšeje obrazovanije mají jednotné po-
lygrafické zpracování; kvaEta tisku, papíru i knihař-
ského zpracování je velmi dobrá. Kniha N. N. Losjako-
va a kolektivu přináší zajímavou látku, zdá se však být
poněkud nevyrovnaná ve skladbě a zpracování. Je to
snad též tím, že se hlavnímu autorovi nepodařilo vtisk-
nout dUu jednotnou koncepci. Otázky systému a ter-
minologie jsou jistě obtížné (i u nás), přesto však již
dělení látky do prvních dvou či tří kapitol je proble-
matické. Některé pasáže by podle našich hledisek pa-
třily spíše do iátky kartografické než pod pojem topo-
grafického kreslení (např. otázky umělecké koncepce
map a atlasů, ale třeba i barevného vyjadřování relié-
fu aj.).

V seznamu literatury jsou uvedena jen dna sovětská
(seznam obsahuje 20 titulů], ale více zarážející je, že
předmětový rejstřík je jen na jedné straně. Otázky po-
užití barev na mapách by si zasloužily barevné ukázky;
to by však zřejmě přesáhlo možnosti a zvyklosti edice.
Přes tyto výtky - jež se zřejmě týkají více publikací
zpracovaných velikým autorským kolektivem - je dílo
pro nás přínosné a prospěšné. Ukazuje mimo jiné, že
problematika tradiční tvorby map, jež v sobě zahrnuje
technické i estetické principy, je i dnes - v době roz-
machu automatické výroby map - stále živá. Konec-
konců mapy zřejmě ještě dlouho zůstanou produktem
vědecké, technické i umělecké činnosti, tak jak to vy-
jadřuje jedna definice kartografie.

RNDr. Zdeněk Murdych, CSc.,
přírodovědecká fakulta UK v Praze

MICHALKO, O.: K 35. výroěiu zjednotenia geodetic-
kej služby v Ceskoslovensku

FIČOR, D.: Standardizácia geografického názvoslo-
via

ZIHLA, V.-OPOČENSKÝ, V.-ZA]lČEK, J.: Technic-
koekono~ická příprava výroby jako podsystém
automatizovaného systému řízení podniku

DOLEZAL, V.: Výpočet kubaturj zemního tělesa me-
todou trojbokých hranolů

Udělení ocenění za dlouholetou aktivní
práci na úseku civilní obrany
92. Mimra, Karlová, SvaNna, Mikšovská, Kračovský, Hrdá,
Alblová:528

U příležitosti Dne československé lidové armády udělil
náčelník štábu CO ČSSR za dlouholetou aktivní práci
na úseku Civilní obrany ocenění "Vzorný p:acovník
Civilní obrany "těmto pracovníkům resortu ČUKG:
Ing. Marcelu MIMROVI z Geodézie, n. p., Praha
Ludmile KARLOVÉ z Geodézie, n. p., Praha
Ing. Vladimíru SVAČINOVI z Geodézie, n p., Praha
Ing. Monice MIKŠOVSKÉ z ~odézie, n. p., Praha
Ing. Lubomíru KRAČOVSKEMU z Geodézie, n. p ..
Brno
Aleně HRDÉ z Geodézie, n. p., Pardubice
Květuši ALBLOVÉ z Geodézie, n. p., Plzen.

Všem oceněným pracovníkům blahopřejeme.

JUDr. Milan Solnický,
ČÚGK

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFIC-
KÉHO KALENDÁŘE

30. prosince 1988 - Ing. Irena Stárková, vedoucí redak-
ce nakladatelské činnosti Geodetického a kartografic-
kého podniku v Praze, n. p. Po ukončení studia na CVUT
oboru geodézie a kartografie nastoupila do zaměstnání
v býv. KRO Praha, kde postupně s velmi dobrými výsled-
ky vykonávala funkCi samostatného kartografa, technic-
kého redaktora, ved. referenM organizace a techniky
říz!!ní. Soudružka Ing. Stár ková se významně podílí na
inovacích v kartografické tvorbě a má zásluhu na zavá-
dění racionalizačních opatření a úspoře nákladů. Byla
členkou kolektivu vyznamenaného Řádem práce za "Ná-
rodní atlas CSSR". Úspěšně se podílela na výchově ku-
bánských stážistů-kartografů v CSSR. Ing. Stárková je
aktivní členkou KSC, angažuje se politicky a společensky
v práci ROH, kde vykonávala funkCi předsedy ZV ROH
v letech 1976-1982 a od r. 1983 je členkou ZV ROH
a předsedkyní komise péče o pracujícÍ. Za pracovní vý-
sledky a politickou a společenskou činnost bylo jí pro-
půjčeno resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
sortu" v r. 1978. V r. 1988 byly její zásluhy oceněny vy-
znamenáním vládou CSSR a ÚRO "Vítěz socialistické sou-
těže". Je nositelkou bronzového a stříbrného odznaku
ROH.

Výročle óó rokov:

22. novembra 1988 - doc. Ing. lán Mellcher, ťSc.,
vedúci oddelenia - Astronomicko-geodetického obser-
vat6ria Katedry geodetických základov (KOZ) Staveb-
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nej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVST). Narodil sa v Pobedime (okres
Trenčín). Zememeračské inžinierstvo_ ~lv~va.r na
SVST v roku 1958 s vyznamenaním a nastúpil ako
asistent na KGZ SvF SVST. Vedeckú hodnost kandi-
. dáta vied získal v roku 1969 a za docenta pre odbor
geodézia bol vymenovaný I. 10. 1976. Vedúcim oddele-
nia KGZ je od roku 1970. Je školitelom vedeckých ašpi-
rantova členom viacerých komisí. Napísal 5 dočasných
vysokoškolských učebníc a vyše 20 vedeckých a odbor-
ných prác (niektoré v spoluautorstve), z toho 4 uverejnil
v zahraničí. Výsledky svojej vedeckovýskumnej čin-
nosti zahrnul do 10 výskumných správ. Od roku 1976
je zodpovedným riešitelom úlohy štátného plánu
II-I-46/6 "Určovanie zmien rotácie zeme". Čiastkové
výsledky tejto úlohy sa priebežne zasielajú do Moskvy
Paríža a Prahy a využili sa pri odvodení svetového času.
Záslužná je jeho činností v ROH a v KSS. Je nositelom
vyznamenaní: "Vzorný učitel" (1983), "Zlatej medaily
SVST" (1983), "Čestného strieborného (1983) a zlatého
odznaku (1987) ROH".

25. prosince 1988 - Ing. Drahomlra }oAtová,vedoucí od-
bytu Geodetického a kartografického podniku v Praze,
n. p. Ing. JoštQvá nastoupila do býv. KRO Praha po ab-
solvování VSE v r. 1957. Postupně vykonávala funkce sa-
mostatného referenta plánu, v letech 1962-1971 vedou-
cího oddělení souhrnného plánu a financí, do r. 1976
s výbornými výsledky vykonávala funkci ekonomického
a obchodního náměstka ředitele a v letech 1977-1982
funkci ředitelky Kartografie, n. p., Praha. Po sloučení
Kartografie, n. p., Praha a Geodetického ústavu, n. p.,
Praha v r. 1983 pracuje ve funkci vedoucího odbytu.
Ing. Joštová úspěšně vykonávala stranické a odbol'ové
funkce jak na úrovni podnikové, tak i obvodu. Za pra-
covní výsledky, politickou a společenskou angažovanost
obdržela řadu čestných uznání a diploml't. V r. 1976 bylo
jí propl'tjčeno resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník
resortu".

25. září 1988 - Ing. Vladimir Typolt. vedoucí geodet spe-
cialista pověřený řízením oddHu výpočetních prací Geo-
detického a kartografického podniku v Praze, n. p. Ing.
Typolt pracuje v podniku od absolvování CVUT, obor
geodéziea kartografie, od r. 1951. Jako expert na úseku
geodetických prací úspěšně působil v Albánii v letech
1956 a 1957, v Africe při budování Transsaharské dálnice'
v letech 1973-1975 a v Iráku v letech 1979-1981. Od
srpna 1984 do září 1985 pl'tsobil jako expert geodet v sý-
rii. Na všech uvedených zahraničních pracech byly hod-
noceny jeho pracovní výsledky jako výtečné a vzorná
byla i jeho reprezentace po stránce společenské. Ing. Ty-
polt je aktivní člen ROH, kde pracuje jako funkcionář
již od r. 1953 [úsekový důvěrník, člen ZV ROH], rovněž
aktivně pracuje jako funkcionář v ZP CSVTS. Za pra-
covní výsledky a společenskou angažovanost obdržel re-
sortní vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu" a "Za-
sloužilý pracovník resortu", dále vyznamenání vlády
CSSR. OROa OV SSM "Vítěz socialistické soutěže 1978".

28. listopadu 1988 -- Ing. MlloslavVitoul,CSc., dlouhole-
tý vedoucí v resortní geodetické a kartografické službě
v Brně a Praze. Rodák z Lomnice u Tišnova, po absol-
vování VST v Brně v r. 1951 a praxi u Geoplánu a Geo-
metry vstoupil v r. 1954do sjednocené geodetické služby
u OUGK v Brně, kde v jeho tehdejších a nástupních
organizacích postupně zastával funkce vedoucího SG
v Kroměříži, u ředitelství provozního inženýra, vedou-
cího útvaru EN a náměstka ředitele Geodézie, n. p.,
Brno (1972-1975). Potom, byl přeložen do Prahy
a jmenován ředitelem Géodézie, n. p., Praha (1976-83).
Později obchodním náměstkem ředitele GKP v Praze,
n. p. (1983-85) a vedoucím útvaru organiZMe a tech-
niky řízení (1985-87) tamtéž. Paralelně od r. 1985
se věnoval činnosti pedagogické na VUT FAST - ka-
tedra geodézie v Brně, nejprve externě, potom od r.
1987 - dosud trvale. Jako výukové předměty přednáší

evidenci nemovitosti -a;-organizaci a ekonomiku řízení.
Od- r. 1972 je členem zkušební komise pro závěrečné
zkoušky geodetů na VUT v Brně a ČVUT v Praze, zde
v r. 1978-86 ve funkci předsedy. V r. 1973 absolvoval
postgraduální studium na ČVUT v Praze, a v r. 1987
obhájil vědeckou hodnost CSc. na VUT v Brně. Zastával
také významné funkce v organizacích společenských
jako člen KV ČSVTS (1968-75), člen předsednictva
ÚV ČSVTS a předseda odborné skupiny evidence
nemovitostí (1968-77), dále v mezinárodní organizaci
FIG jako národní zástupce ČSSR v 9. komisi (1966-68).
Publikačně byl činný v GaKO a při vypracování růz-
ných resortních směrnic. Jeho dosavadní záslužná. práce
byla oceněna titulem "nejlepšího pracovníka ČUGK"
(1971), třemi medailemi k významným výročím (1970,
1975, 1979), pamětní plaketou k 25. výročí ČSVTS
(1981) a medailí "Budovatel Prahy" za zásluhy o vý-
stavbu hl. města Prahy (1983).

Výroěi 66 let:

II. listopadu 1988 - Doc. Ing. Otto Novák, CSc.,
docent na Vysoké škole zemědělské -fakulta lesnická
v Brně a vedoucí katedry geodézie a fotogrammetrie.
Na této škole působí od r. 1953, kdy po absolvování
zeměměřického studia na tehdejší Vysoké škole stavi·
telství v Brně přijal místo odborného asistenta v ústavu
geodézie u -prof. Tichého. Od r. 1969 byl zástupcem
vedoucího katedry a od r. 1980 pověřen jejím vedením.
Jeho vlastní činnost pedagogická je provázena snahami
po zdokonalení měřických přístrojů a pomůcek pro
lesnickou praxi (lesnický výškoměr, konstrukce zvýše-
ného stanoviska, transportér Metra, zlepšená konstrukce
nitkového planimetru, valivý transportér aj.). Jako
výborná studijní pomůcka posluchačům slouží jeho
Zemědělská geodézie II (vyšlá od r. 1961 v několika
vydáních, naposled v r. 1973). Veřejně se angažuje
v občanském výboru v místě bydliště (v r. 1960-;:--67ve
funkci předsedy), od r. 1970 jako aktivista. Uspěšná
jeho činnost pedagogická i veřejná byla oceněna řadou
čestných uznání a medailí (v počtu 6), v poslední době
titulem "zasloužilý učitel" v r. 1988.

26. prosince 1988 - Ing. Miroslav Váňa, v aktivní službě
odb. asistent Katedry mapování a kartografie FSv
ČVUT v Praze. Po vystupování zeměměřického inž. na
ČVUT pracoval od r. 1952 ve Stát. ústavu pro projek-
tování a výstavbu hl. m. Prahy. V r. 1958 přešel do
měřického střediska ONV Praha 2 a v r. 1960 nastoupil
jako odb. asistent na ČVUT. Svoji odbornou a pedago-
gickou činnost věnoval zejména topografickému mapo-
vání a starým mapám Prahy. Byl spoluautorem skript
z tohoto oboru. Zasloužil se o organizování výměnných
zájezdů studentů z moskevského MIIGAiKU. Jeho
pedagogická činnost byla oceněna Medailí ČVUT
II. stupně. Rozsáhlá činnost veřejná ve SVAZARMU
a ROH byla rovněž oceněna řadou uznání a medailí.
V r. 1983 odešel do důchodu v odborářské činnosti po-
kračuje dosud.

Výroěi 70 let:

27. listopadu 1988 - Ing. Jifi Veselý, bývalý vedoucí
podnikové kontroly u Geodézie, n. p., Opava a dlouho-
letý odborářský a veřejný funkcionář. Je, nositelem re-
sortního titulu "nejlepší pracovník ČUGK" (1980),
odznaku "zasloužilý pracovník" podniku (1974) a čest-
ného uznání podnikového ředitele a PV ROH. Na od-
počinek odešel v r. 1983.

8. decembra 1988 - JUDr. Vladimir Varsik, nosite!
štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu (1978).
Rodák z Myjavy (okres Senica). Do rezortu geodézie
a kartografie nastúpil v roku 1958 na Správu geodézie
a kartografie na Slovensku, kde do roku 1960vykonával
funkciu vedúceho sekretariátu predsedu. V rokoch
1960-1963 pracoval ako ekonomický námestník ria-
ditela Kartografického a reprodukčného ústavu v Mod-
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re-Harmónii (od roku 1963 v BratiBlttye). Potom pra- 13. decembra 1988 - Ing. Štefan T6th. Bodák z Mokra-
coval na generálnom riaditerstve PrefabrlKlícia. v: TO- ._niec (okres Košice-· vidiek). Zememeral\"ké inžinierst,vo
koch 1972-1982, t.j. do odchodu do dochodku, vyko- začalštudov ••ť v roku 1933 na Čeflkomvvsokom učení
návalfunkciu vedúcehosekretariátupredsedu Slovemké- technickom v Prahe, ale prlrV8jnovó raky' ho sk()učil na,
ho úradu geodézie a kartografie (SÚGK). Okrem Vysokej škole technickej v Brne v roku 1940. V tomto
štátneho vyznamenania je nosite!om vyznamenania roku nastúpil na Inšpektorát katastrálneho vymeriava-
"Najlepší pracovník rezortu SÚGK" (1978). nia (IKV) v Martine. 1. 5. 1945 odchádza za prednostll

IKV v Košiciach. V máji 1946 prichádza do Bratislavy
na Katastrálny meračský úrad (od roku Hl49 zcmeme-
račské oddelenie technického referátu KNV). V rokoch
1954-·1956 pracoval na Správe geodézlC a kartografie
na Slovensku ako vedúci odboru. Od 1. 1. UJ157do
14. 1. 1970 posobil v Kartografickcm a reproduk<,nom
ústave v Modre-Harmónii (od rokn 196:~v Brab"ln V(').
z ktorého bola 1. 1. 1968 vytvorená Kartografia. li. p.
(teraz Slovenská kartografia, n. p. _.. SK), ako hlavn.ý
inžiniera neskol' tcchnickovýrobný náme'fltník riad itda.
15. 1. 1970 predchádza na Slovenskú správu good(,zif'
a kartografie (od 1.. 7. 1973 Slovenský úrad geod,\zie
a kartografie - SUGK) ako vedúci referent, n,'"ki'>I'
vedúci oddelenia a ústredný odborný referent. kdf' pi'>-
sobil až do 30. 6. 1976, t.j. do odchodu do dochodku.
V súčasnosti pracuje v SK na skráten,)' pracovný úvii·
zok. Je nositerom "Časného uznania za záqlnhy o rozvoj
geodézie a kartografie" z roku 1968.

Výroěi ii> let:

17. října 1988 - Ing. František Hronek, v době aktivní
činnosti ředitel Geodetického ústavu, n. p., v Praze.
Po studiích zeměměř. inž. na ČVUT v Praze pracoval
na kat. měř. úřadě v Karlových Varech. V r. 1940
přešel do triangulační kanceláře min. fin. po reorganizaci
začleněné do Zeměměřického úřadu. V poválečných
letec.h pracoval u delimitace, později u osidlování a při
HTUP. Pro své bohaté zkušenosti z triangulace byl
v r. 1956-57 pověřen vedením triangulačních prací
v Albanii. Zastával dále řadu vedoucích funkcí, až
y r. 1969 byl jmenován ředitelem ústavu. Jeho organi-
zační schopnosti a vzácný poměr k lidem mu dovolily
vést úspěšně ústav po .řadu let až do odchodu do dů-
chodu. Dosud aktivně pomáhá v práci podniku .• Jeho
veřejná i stranická práce, ve které zastával také četné
funkce byly vždy vysoce hodnoceny.

19. října 1988 - s. Josef Pacák, dříve samostatný refe-
rent CO a ZO u Geodézie, n. p. v Pardubicích. Prošel
řadou pracovišf" kde získal bohaté zkušenosti, které
mu dovolily řadu let úspěšně vykonávat odpovědné
funkce v resortu. Ceněna byla vždy jeho svědomitá
a pečlivá práce, kte.rá byla po zásluze hodnocena mnoha
čestnými uznáními a medailemi.

10. listopadu 1988 __o Ing. František Čálek, v aktivní
slu.žbě odb. referent ČÚGK a dříve hlavní inženýr
OUGK Praha. Absolvoval studium zeměměřič. inž.
na ČVUT v Praze. Po studiích pracoval u kat. měř.
služby na Podkarpatské Rusi, po r. 1939 přichází
k novému měření hl. m. Prahy a v r. 1943 nastupuje do
triang. kanceláře min. fin., později Zeměměřického
úřadu. Po válce pracuje v Národním pozemkovém
fondu, u min. zemědělství, Geoplánu a posléze u OÚGK
v Praze, kde byl p07 ~j}jmenován hlavním inženýrem.
V r. 1960 přechází na USGK, kde se význačnou měrou
podílel na rozvoji vědecko-technické koncepce oboru.
To se odrazilo i v jeho publikační a přednáškové čin-
nosti. Své vzácné povahové vlastnosti, výborné organi-
zační schopnosti a rozsáhlé odborné zkušenosti uplat-
ňoval vždy ve všech funkcích, které zastával. Rozsáhlá
byla 1 jeho činnost veřejná, zejména v ČSV'I'S, kde
zastával různé vedoucí funkce. Jeho činnost odborná
i veřejná byla oceněna mnoha čestnými uznáními
a medailemi.

23. listopadu 1988 -- Ing. Karel Jireěek, v aktivní geo-
detické službě dlúuholetý vedoucí pracovník ve státních
resortn{ch orgamzacích v Opavě. Po vysokoškolských
studiích r'R ČVŠT v Brně (1936) působil dva roky jako
odboru)- asistent v ústavu prof. Semeráda na této škole,
načež (v r. 1938) byl přijat do služby katastrální pro
nové měření u Kmú. v Brně a Opavě. Po organizačním
zapojení katastrální služby do lidové správy (1949)
bvl ustanoven vedoucím zeměměřického oddělení
u' KNV v Ostravě, v soustředěpé geodetické službě
(1954) hlavním inženýrem u OUGK v Opavě, a po
reorganizacích (1968) vedoucím výroby u Geodézie
n. p. Opava. Ve všech vedoucích funkcích se projevoval
jako iniciativní odborník s širokým rozhledem a orga·
ni:mčními schopnostmi. Své poznatky z praktických
zkuZ;eností publikoval v GaKO (1946--1966), ale ve
značn(, míře, j'" uplatňoval také v ZP ČVTS, potom
v .Krajském výboru ČVTS, kde byl předsedou Společ-
nosti pro geodézii a kartografii. Jeho záslužná činnost
v (oSVTS byla oceněna "zlatým odznakem I. stupně"
(l96.'5). Svou aktivní činnost, po dvouletém působení
u KOKS v Opavě, zakončil odchodem do důchodu
\'r.1974.

Výroěí 80 let:

5. listopadu 1988 -- Ing. Bohuslav Nl\dvěd, rod,ik
z Prahy-Vyšehradu, významný gt'odet, topograf, kar-
tograf, učitel a výtvarník. Působil při katastrálním
mapování v Trenčíně a Praze, v triangulační kancdáři
ministerstva financí, v Zeměměřickém úřadě a \'t.
Státním zeměměřickéIl} a kartografickém ústavu. Od
roku 1954 pracoval na Ustřední správě geodézie a karto-
grafie v technické inspekci jakosti a ve funkci technolo-
ga. Od roku 1970 působil v technickém odboru Čpského
úřadu geodetického a kartografického jako ústřední
odborný referent. V letech 1972--1974 pracoval v Oeo-
dézii, n. p., Praha jako samostatný r!'Íerent technicko·
organizačního rozvoje. Kvalita veškeré joho práce byla
vynikající. Je znám jako zanícený a náročný externí
učitel na střední průmyslové škole zeměměřické
a v kursech pro topografy a kartografy. Bohatá je jeho
činnost publicistická, rncenzní, lektorská i uměkcká.
Zpracoval řadu obálek map pro veřejnost, plakátů.
a diplomů. Vzpomínáme s uznáním na jeho vlastní
výstavu malířských, grafických, šperkařských a kera-
mických prací v roce 1968. Za svou činnost obdržel
řadu ocenění a vyznamenání. Od roku ]975 žije ua
odpočinku v Praze.

9. listopadu 1988 -- prof. Ing. RNDr. Bohuslav Šimák,
současný významu,)' český kartograf. Bodák z J eníkovic,
u Pardubic vystudoval zeměměřictví na ČVUT v Praze
(1933-37) a geografii na KU v Praze (od r. 1938). kte-
réžto studium zakončil v r. 1945 doktorátem. Za oku-
pace se živil jakl? civilní zeměměřič, po osvobození
byl přijat do VZU jako důstojník z povolání, odkud
po 10 letech byl jmenován docentem na VAAZ v Brně
a později (od r. 1964) také profesorem na.přírodovědecké
fakultě UJEP v Brně. V období na VZU byl pověřován
důležitými kartografickými úkoly určený mi pro Před-
sednictvo vlády, pro Urbanistický ústav ČVUT, pro
názvoslovnou komisi Čs. národní rady ba<1at.-1Rké,pro
ministerstvo školství a kultury, aj. Z pm:dějšího období
kromě povinností ppdagogických, dlllžno vyzdvihnout
jeho účast na tvorbě Čs. vojenského atlasu (1957- -H5.
Atlasu čs. dějin (1965) a Národního atlasu ČSSR (l96H)
jakož i členství v různých ústředních komisích. Bohatá
je i jeho činnost publikační, započatá již za okupace
a spadající do historické kartografie zejména v českých
zemích. V letech 1942--43 napsal spolu s Ing. J. Honsem
populární dvoudílnou knihu "Pojďte s námi měřit
zeměkouli" (Kouzelný dalpkohled, Papírová zeměkonle).
Tato kniha, původně myšlená pro mládež, byla na-
psána takovou srozumitelnou :formou a sneseno do ní
tolik historického a obrazového materiálu, že vzbudila
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zájem širší veřejnosti, vyšla v II. vydání (1959) a byla
přeložena dQp<'li'tiny. Jubilant, i po odchodu do důcho-
du v r. 1974, těší se dobrému zdraví a je členem komise
pro obhajoby rigorizních a vědeckých prací na UJEP
v Brně.

Z dalších výročí připomínáme:

1. října 1898 -- před 90 lety se narodil v Bystrém u Po-
ličky Ing. .Julius }likula, dřívější zástupce ředitele
SPŠZ v Praze. Po studiích na ČYUT v Praze působil
jako asistent li prof. Petříka na Ustavě praktické geo-
metrie. Odtud přešel ke kat. měřické službě, později
působil na zem. fin. ředitelství v Praze, min. financí
a min. veřejn)'ch prací, vždy v zeměměřických odbo-
rech, posléze pak působil v Zeměměřickém ťJřadě.
Bohaté zkušenosti z této mnohostranné praxe plně
uplatnil, když nastoupil v r. 1951 jako profesor na
Střední prúmyslové škole zeměměřické v Praze. Veřejně
pracoval v zeměměřické spolkové činnosti. Zemřel
20. dubna 1960 v Praze.

8. října 1913 - před 75 lety se narodil v Prostějově
Ing. František Šponer, bývalý dlouholetý vedoucí SG
v Příbrami. Zeměměřické inženýrství vystupoval na
ČVŠT v Brně (1935) a prvním jeho pracovním místem
byl Kmú. v Nitře, po r. 1939 Kmú. Sedlčany, kde
v r. 1950-54 zastával funkci vedoucího technického
referátu ONV. Od r. 1954 byl vedoucím OMS a SG
v Příbrami. Za okupace (1943-45) pracoval v odboji
jako člen partyzánské brigády "Táborité" v Sedlci.
Po osvobození se zúčastnil budování socialistické vesnice
(HTÚP li zaklá.dání JZD) a na ONV Příbram byl členem
vodohospodáhlké a zemědělské komise. Za činnost
v odboji byl vyznamenán "revoluční medailí KNV"
(1945), za veřejnou a budovatelskou činnost státním
vyznamenáním •.Za zásluhy o výstavbu" (1962), pa-
mětní medailí k 50. výročí založení KSČ (1971), me-
dailemi k 25. výročí socialistického zemědělství (1974)
a k 30. výročí osvobozcní (1975), za plnění resortních
úkolů titulem "nejlepší .pracovník ÚSGK" (1958)
a "zasloužilý pracovník ČUGK" (1974), a při odchodu
do důchodu v r. 1976 "čest.n)·m uznáním KNV za zá-
sluhy o budo,-ání Středočeského kraje". Zemřel 29. srp-
na 1986 v Příbrami.

15.-18. října 1968 -- před 20 lety se konalo v Praze
1. geodetické symposium o zaměřování památek s me-
zinárodní účastí organizované ČSVTS, SÚPOP, JG,
n. p., Praha, SÚRPMO, Archeologickým ústavem
ČSAV a FSv ČVUT. Odborná úroveň symposia, kterého
se zúčastnili přední světoví odborníci, byla velmi
vysoká. Zahraniční účastníci vysoce hodnotili česko-
slovenské prác,~ v tomto oboru. Zásluhu o organizaci
symposia měl zejmén~ Ing. M. Jiřinec, dřívější vedoucí
geodetického odd. SUPOPU. Škoda, že nebylo pokra-
čováno v této tradici, kdy ČSSR mělo významné posta-
vení v mezinárodní organizaci ICOMOS.

22. října 1888 - před 100lety se narodil ve Velké Bíteši
Ing. Stanislav Dřímal, bývalý vedoucí pracovník kata-
strální služby v průběhu obou světových válek i po
nich. Do státní měřické služby byl přijat v r. 1910
v Bosně a Hercegovině, odkud v r. 1921 byl převzat
do vzniklé Československé republiky a přidělen k výkon-
né a potom k inspekční měřické službě v Užhorodě
a Chustu na Zakarpatské Ukrajině. Po státoprávních
změnách v r. 1938--39 přešel na Moravu k.3katMtrální-
mu měřickému úřadu v Brně s přidělením do odd. pro
vedení pozemkového katastru, později během okupace
do odd. autentifikačního. Po osvobození v r. 1945 byl
přeložen k zemskému finančnímu ředitelství v Brně,
nejprve jako dohlédací úředník, potom ustanoven prv-
ním personálním referentem v nově zřízeném samo-
statném správním odboru pro pozemkový katastr na
Moravě. Byl nejen uznávaným odborníkem pro novo-
měřické a. evidc"nění práce katu,strální, ale má zásluhu
na kádrovém zajištění pro zvládnutí osídlovacích úkolů
v moravskoslezském pohraničí v poválečném období.
Zemřel náhle 26. července 1949 v Brně.

28. října 1913 - před 75 lety se narodil v Jamolicích
(okr. Znojmo) RNDr. Jan Chvátal, v~decký pracovník
v oboru kartografie v bývalém VZU, Zeměměřickém
úřadě, Státním zeměměřickém a kartografickém ústavě,
vn. p ..Kartografie a nakonec jako výzkumný pracovník
ve VUGTK v Praze. Na všech služebních místech byl
uznáván a v kolektivu vážen jako pilný a svědomitý
pracovník s výbornými finálními výsledky. Zemřel
v roce 1977 v Praze.

6. novembra 1908 - pred 80 rokmi sa narodil v Hornej
Trnávke (dnes časť obce Prestavlky, okres Žiar nad
Hronom) prof. Ing. Uudovit Minich. Po absolvovaní ze-
memeračského inžinierstva na Českom vysokom učení
technickom v Prahe v roku 1937nastúpil na Inšpektorát
katastrálneho vymeriavania v Košiciach. 1. 10. 1938
prichádza na prvú (novozriadenú) Vysokú školu tech-
nickú (VŠT) v Martine a po jej premiestnení (v školskom
roku 1939/1940) na Slovenskú vysokú školu technickú
v Bratislave (SVŠT). 1. 10. 1946 bol vymenovaný za
mimoriadneho profesora a 1. 5. 1966 za riadneho profe.
sora pre odbor geodézia. V rokoch 1946-1952 pósobil
na Vysokej škole pofnohospodárskeho a lesného inži·
nierstva (VŠPLI) a VŠT v Košiciach, kde v školskom
roku 1949/1950 vykonával funkciu dekana VŠPLI.
Od roku 1952 do roku 1972, t.j. do odchodu do dóchod-
ku, pósobil ako profesor na Katedre geodézie Stavebnej
fakulty SVŠT. Napísal celý rad dočasných vysokoškol.
ských učebníc z geodézie. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie
a kartografie a vychoval prvú technickú generáciu ze-
memeračských, stavebných, lesných, pornohospodár-
skych a baníckych inžinierov na Slovensku. Bol nosi-
tefom "Česného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie". Zomrel 25. 3. 1981 v Bratislave.

31. decembra 1958 - pred 30 rokmi skončil Medzinárod-
ný geofyzikálny rok. Týmto názvom sa označuje ob·
dobie intenzívneho celosvetového výskumu našej pla-
nety, začínajúce 1. júla 1957 a končiace 31. decembra
1959. Šírka problémov, ktoré tvorili obsah výskumu
bola neobyčajne rozsiahla. Okrem geofyzikálnych prob-
lémov sa riešili aj otázky príbuzných vedných odborov,
a to astron6mie a geodézie. Do plánovaných pozorovaní
a výskumných prác sa zapojili prakticky všetky kul-
túrne a vyspelé štáty sveta.

1763 -- pred 225 rokmi nariadila Mária Terézia vyko-
nať prvé vojenské mapovanie (PVM) Rakúsko-Uhorska,
známe ako jozefínske. Pri PVM: používali meračský
stól. Pre zobrazenie územia určili tri mierky: polovičnú
(1 : 57 600), jednoduché (1: 28 800) a dvojnásobnú
(1 : 14400). Na území Slovenska používali jednoduchú,
ale aj dvojnásobnú mierku. Osemfarebné mapy zobra-
zovali všetky vojensky dóležité objekty v krajine, pri-
čom terén znázorňovali kombináciou dvoch druhov
t6novania. Pracovalo sa v sekciách 61,8 x 40,8 cm,
ktoré zobrazovali plochu 209 km!. Vzniklo viacero
mapových súborov. Konečný mal 1079listov. z ktorých
asi 300 pripadá na územie Slovenska. PVM skončilo
roku 1785 a neprinieslo žiadané výsledky, pretože
z podkladov nebolo možné vyhotoviť súvislú mapu
krajiny.

1763 - pred 225 rokmi bola zriadená Banská akadémia
v Banskej Štiavnici, prvá vysoká škola tohto druhu na
svete. Na akadémii sa používali progresívne vyučovacie
met6dy. Prednášanie teoretických predmetov sa spá-
jalo s praktickými cvičeniami v laborat6riách (ktoré
boli na svoju dobu vynikajúco zariadené) a s praxou
v .baniach. Prednášky i všetky školské pomócky boli
zdarma. Absolventi boli povinní vrátiť sa do inštitúcie,
ktorá ich na štúdiá vyslala. V roku 1824 bola zlúčená
s Lesníckym inštitútom (zriadeným v roku 1808) a do".
stala názov Banská a lesnícka akadémia. Študovali na
nej poslucháči z celej Eur6pya vychovala vera odborní-
kov, ktorí sa uplatnili v Eur6pe a v zámorí. Podľa jej
vzoru sa organizovalo vyučovanie na polytechnike
v Paríži a na iných vysokých školách. Vo verkej miere
prispela k rozvoju banského meračstva, banskej karto-
grafie, geol6gie, le8IIíctva atn:. Národnostné spory, ktoré
vyvrcholili v roku 1849 odchodom nemeckých a slo-
venských poslucháčov, a zavedenie maďarčiny ako
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vyučovacieho jazyka spósobili úpadok akadémie. V roku
1904 sa premenovala na Vysokú školu banskú a lesnícku
a v apríli 1919 sa presťahovala do Sopronu (MER).
1863 - pred 125 rokmi založil pruský' geodet generál
J. J. Baeyer vedecké združenie s názvom Stredoeurópske
stupňové meranie, premenované v roku 1866 na Európ-
ske stupňové meranie a neskoršie po vstupe Japonska
a USA na Medzinárodné združenie pre mera:p.ie Zeme.
Za prvej svetovej vojny sa toto vedecké združenie
rozpadlo. V roku 1919 bolo v Bruseli (Belgicko) obnove-
né pod názvom.Medzinárodná geodetická a geofyzikálna
únia - MGGU (International Union of Geodesy and
Geophysics - IUGG), ktorej jednou zo siedmich zložiek
je Medzinárodná geodetická asociácia - MGA (Inter-
national Association of Geodesy - IAG). MGA sústre-
duje svoju činnosť na všetky problémy a úlohy medzi-
národnej spolupráce pri určovaní tvaru a rozmerov
Zeme a jej tiažového poTa.

1888 -- pred 100 rokmi vybudoval Rakúsko-uhorský
vojenský zemepisný ústav vo Viedni, v rámci európske-
ho stupňového merania, na neporušenej celistvej skale
(vybranej na základe geologického posudku) základný
nivela/lný bod (ZNB) Stre/lno (pri Žiline). V roku 1945
pri rekonštrukcii tunel a Košicko-bohumínskej železnič-
nej trate bol zničený, predtým v rOKU1942 nivelačne
prenesený na terajšie miesto. Póvodný zostal iba
trojdielny, 2 m vysoký ochranný žulový pomník s la-
tinským nápisom, ktorého preklad znie: "Hlavný pevný
bod presnej nivelácie, vykonanej v Rakúsko-Uhorsku
v súvislosti s európskym stupňovým meraním poludní-
kovým a rovnobežkovým. Zriadený v roku 1888". Bol
referenčným (východiskovým) bodom jadranského výš-
kového systému ~ Strečno. V súčasnosti je jedným
z dvadsiatich dvoch ZNB Československej jednotnej
nivelačnej siete.

1948 - pred 40 rokmi bolo sprístupnené verejnosti
Technické múzeum pre výskum a dokumentlÍciu dejín
vedy a techniky na Slovensku so sídlom v Košiciach.
(Vzniklo v roku 1947.) Zbierky sú inštalované v tema-
tických celkoch ako expozície, a to banská, elektrotech-
niky,fyziky, hodín, hutnícka, chémie, kováčstva, letec-
kých motorov, polytechnická (Aurela Stodolu) a textil-
níctva. Osobitná -pozornosť je venovaná geodézii a kar-
tografii s označením expožícia Samuela Mikovíniho.~
1968 - v říjnu před 20 lety byl vydán Kartografickým
nakladatelstvím n. p. Mapový lexikon obci (!SSR, jako
doplněk Statistického lexikonu obcí vydaného v r. 1966.

1898 - před 90 lety vyšli prvni zememěfi/li s vysoko-
školským vzdělánim, absolventi dvouletého samostatné-
ho učebního běhu zeměměřického na České vysoké škole
technické v Praze. Tím byl dán základ našeho země-
měřického studia.

Dne 7. července 1988, ve věku nedožitých 82 let, opustil
naše řady Ing. Dr. Stanislav Ledabyl, bývalý profesor
stfední průmyslové školy stavební (SPŠS) - obor
geodézie v Brně.
Narozen 2. 9. 1906 v Uhřicích okres Vyškov, absolvo-

val reálku v Kroměříži a zeměměřický obor na české
vysoké škole technické (ČVST) v Brně (1929, 1932).
Toto studium si po válce doplnil rigorozní zkouškou
a získáním titulu doktora technických věd (1946).

Po studiu nastoupil praktickou dráhu u Inspektorátu
katastrálního vyměřování v Trenčíně (1929), odkud
přešel k Zemskému úřadu v Brně - oddělení zeměmě-
řické (1931).
Zde před i po osvobození 1945 u ZNV a KNV v Brně

vykonával různé speciální geodetické práce na stavbách
silničních a vodohospodářských, jmenovitě na řekách
Ostravice, Morávka, Čeladná, dále prováděl práce ni-
velační a kontrolní při budování údolních přehrad po-
kud se týče jejich následných deformací, z nichž vý-
sledky publikoval v našich odborných časopisech.
Na ZNV v Brně byl členem zkušební komise pro

autorizaci civilních techniků, u KNV vyučoval v Zá-
vodní škole práce a po řadu let byl jednatelem a knihov-
níkem zeměměřické sekce v bývalém stavovském spolk.:lI
SIA.
Po otevření studijního oboru geodézie na SpSS v Brně

(1950-51) vyučoval na škole nejprve externě, potom
(od r. 1952) se pedagogické práci věnoval trvale jako
profesor geodetických předmětů a první vedo~cí oboru
geodézie na této škole. Spolupracoval a má značné zá-
sluhy při proválečném budování tohoto studijního
oboru na středních průmyslových školách v Praze,
Brně a později v Bratislavě. Pro zkvalitnění výuky se
staralo materiélní vybavení přístroji a o sestavení učeb-
nic. Byl prvním autorem (spolu s Ing. J. Hermanym)
učebnice "Fotogrammetrie" (1971), potom vedoucím
autorských tým':" nebo spoluautorem celostátních učeb-
nic "Stavitelství pro zeměměřické techniky" (1973),
"Kartografie a polygrafie" (1976), dále pomůcky (8polu
s Ing. Hermanym) "Tachymetrické a geodetické ta-
bulky" (1971). Kromě toho recenzoval učebnice a texty
vydané na jiných sesterských školách.
Do důchodu odešel v r. 1966, ale dále plnil učební

úvazkyaž do r. 1976.
Síří svých odborných znalostí, zkušenostmi, příklad-

nou obětavostí, účastí na spolkovém životě i skromným
vystupováním si získal Ing. Dr. Ledabyl autoritu nejen
u svych žáků, ale i u svých pedagogických spolupracov-
níků.
Za zásluhy o rozvoj střední průmyslové školy stavební

v Brně v r. 1971 a při jubilejních oslavách 100. výročí
založení školy v r. 1985 mu byly uděleny pamětní
medaile.
Ředitelství školy, ZV ROH a zeměměřická veřejnost

se zasloužilým pracovníkem se rozloučila dne 15. 7. 1988
v obřadní síni Ústředního hřbitova v Brně.

Čest jeho památce!

Profesor Alexandr Ale-
xandrovič !zotov zemřel
10. března 1988.
Světová geodetická věda
v něm ztratila badatele,
který významně zasáhl
do jejího rozvoje zejmé-
na průkopnickými pra-
cemi o tvaru a rozmě-
rech Země. Ztratila věd-
ce, který vědě zasvětil
celý svůj život a obětavě
a nezištně jí sloužil. So-
větská géodézie ztratila
kromě toho skvělého pe-
dagoga, který dovedl s
pedagogickým mistrov-

stdm 'O:' ,ožit ,.dožité gl'Q(lt-ticko-astronomické a geody-
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namické problémy, a. nadchnout mladé vnímavé poslu-
chače pro vědeckou práci. Československá geodézie
ztratila kromě toho upřímného přítele s hlubokým
a vřelým vztahem k našim národům.

O životě a díle profesora Izotova jsme v našem časopi-
se uveřejnili články při příležitosti jeho šedesátých
a sedmdesátých narozenin (1967, 1977) a rovněž jsme
se zmínili o jeho osmdesátinách v r. 1987.

Jeho sposlední práce "B3rJIH)I;Ha 6Y)l;Yll\eeaCTpo-
HOMO-reO)l;e3J:1H",která vyšla v roce 1988 v č. 1 so-
větského geodetického časopisu, je jakoby jeho vě·
deckou závětí. Je obdivuhodné, jak prmi'íravě dovedl
analyzovat soudobé trendy rozvoje geodetické vědy
a techniky v celosvětovém měřítku, stimulované explo-
zívním rozvojem družicových metod a kosmické geody-
namiky.

Profesor !zotov byl člověkem ryzího charakteru
a zlatého srdce, vždy hluboce lidský a vlídný ke svému
okolí. Jeho přítomnost vždy vtiskovala atmosféru.
přítomnosti. Dovedl rozdávat sám sebe, obětavě se vě-
noval začínajícím vědeckým pracovníkům. Často říkal
obrazně "když dítě ještě neumí chodit, musí se mu
pomáhat". Pracoval prakticky neustále, nešetřil svých
sil ani zdraví. "Pro vědu nestačí pracovat, pro vědu
se musí žít." To bylo jeho životní kredo, jímž naplnil
svůj tvořivý živou, a které zůstane jeho stále platným
odkazem.

Geodezija, kartografl.ja, zemeustrojstvo, ě. 4/87

Pellinen, L.: Perspektivy rozvoje výzkumu v oblasti
geodetické astronomie, s. 3-6.

Totomanov, Iv.: Analýza chyb dvou hlavních metod
vyrovnání výškových geodetických sítí, s. 7-9.

Vylev, G.: Zobrazení bodů na zemský elipsoid, s. 10-11.
Peičev, S.: Nové časové stupnice v astronomii, s. 12-14.
Jos, I.: Geodetické a kartografické práce v Čínské lidové

republice, s. 15-18.
Penev, P. - Kalev, St.: Koordinace umístění lomových

bodů hranic čtvrtí a výpočet vytyčovacích prvků,
s.19-21.

Adib AI-Kamu.: Výzkum přesnosti geodetické polohové
sítě u objektů občanského a průmyslového staveb-
nictví, s. 22-25.

Stefanova, V. - Kaleva, L.: K otázce fotogrammetric-
kého určení kubatur pomocí profilů, s. 26-27.

Tepeliev, Ju. - Staimenov, A. - Pelova, N.: Automa-
tická analýza a klasifikace barevného leteckého
snímku pro tématické mapování lesů, s. 28-31.

Paličev, Okr.: Použití nových tvarů značek kontrolních
bodů při použití fotogrammetrie v architektuře, s.
32-33.

Mladenovski, Ml.: Vztah břehové linie řeky Dunaje
a Černého moře, její určení a zobrazení v topografic-
kých mapách, s. 34-35.

Geodézla és Kartográfl.a, ě. 6/87

Papócsi, L.: Rozvoj dálkového průzkumu a využití
jeho výsledků v zemědělství, s. 393-396.

Lichtenberger, J. - Ferencz, Os. - Ferencz Arkos, I. -
Hamar, D. - Tarcsai, Gy.: Vazba mezi daty dálkového

průzkumu a kvantitativními charakteristikami růs-
tu - vegetační index, s. 396-404.

Annau, E.: Fakta a názory na základy studia společen-
ského mínění v oblasti profese, s. 404-411.

Gergely, J.: Interaktivní vyrovnání geodetických sítí na
body, které nemají chyby, s. 411-416.

Anagyi, G.: Některé morální a profesionální potřeby
k provádění geodetických prací pro potřeby občanů,
s.417-421.

Sándor, T.: Zhodnocení činnosti soukromých geodetů
zveřejněných v oblasti Heves, s. 421-423.

Zsóter, J.: Realizace banky geodetických a kartografic-
kých dat na území města Szeged, s. 424-426.

Staudinger, J-né.: Informační systém řízení bytové
správy v Gyor, s. 427-432.

Uilaki, T.: Požadavky a praktické zkušenosti se zřizo-
váním jednotné evidence komunikací, s. 432-437.

Orbán, A.: Chyby nivelačních přístrojů s kompenzátorem
z důvodu magnetického pole, s. 438-442.

Burger, A.: Využití hranolů Dove pro stereoskopický
přehled a měření, s. 442-445.

PrzeglQd geodezyjny, č.11-12187

Gralak, A.: Atlas Krakowa, s. 2.
Pachuta, St.: 30 let Institutu geodézie a metrologie, s.

3-5.
Bauer, J.: 30. výročí Institutu geodézie a metrologie Vo-

jenské technické akademie, s. 6-7.
Niestepski, A.: Pokus o využití taxonometrie pro určení

dynamických změn rllzných faktorll, které se váží na
zemědělskou produkci, s. 8-10.

Tasinski, T.: Typologie zemědělských hospodářství pro
potřeby zemědělského využívání plldy, s. 10-1I.

Lapucha, D.: Určení polohy bodll s využitfm měření na
družice GPS, s. 12-15.

Michali!dk, O.: Měření vertikátlnfch posunll objektl1 ja-
derné energetiky, s. 16-20.

Kurczynski, Z. - Niewiarowski, St. - Preuss, R. - To-
miczak, B.: Zhodnocení kartometrických vlastnostf do-
mácích leteckých snímkll, s. 20-24.

Pachuta, St.: Efekty z realizace Usnesení č. 66 Rady mi-
nistrll k otázce profesní specializace inženýrll Společ-
nosti polských geodetll v letech 1983-1987, s. 25-26.

Wyrzykowski, T.: Dvě DiQvémapy současných vertikálních
pohybll zemské kllry na velkých územfch, s. 36-37.

Makowski, K.: Informační systém pro potřeby GUGiK
(SIGUj, s. 38-39.

Geodezlja I kartograflja, ě. 9/87

Gorbov, G. Ja. - Bagratuni, A. P.: Prohlubovat pře.
stavbu kartografické výroby, s. 1-6.

Bulanže, J'U. D. - Spaa8kii, N. N.: Činnost vědecko-
technických společností - na úroveň nových úkolů,
s.6-8.

Rozvoji socialistické základny výroby - větší pozor-
nost, s. 8-12.

Pravorov, K. L.: Nomenklatura geodetických sítí, s.
12-13.

Bronštein, G. S.: K otázce klasifikace a přesnosti geo-
detických sítí, s. 13-15.

Gainulin, R. N.: Upřesnění klasifikace geodetických
sítí, s. 15-17.

Klenickii, B. M. - Smirnova, L. A. - Ohotin, M. M.:
O chybách přenosu souřadnic v rozlehlých a souvis-
lých volných trigonometrických sítích, s. 17-19.

On'kov, I. V.: Zjišťování omylů ve vícerozměrných
pozorováních, s. 20-22.

Kalašnikov, V. V. - Ščerbatov, V. M. - Voronkov, K.
N.: Využití metody nejmenších čtverců při zpracování
měření gyroteodolitem, s. 22-'-24.

Ustavič, G. A.: K otázce rozpracování a využití hydro-
statických systémů, s. 25-27.

Romanov, V. S. - Myšljaiev. V. A. - Kulikov, V. I.:
Vzájemné transformování stereodvojice při automa-
tickém mapování terénu, s. 27-30.
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Danilov, O. M. - Kaufman, M. M. - Kulikov, V. 1. -
Mokin, A. V. - Myšljajev, V. A.: Způsob automa·
tického určení souřadnic kontrolních bodů na foto·
grafických snímcích, s. 30-33.

Berljant, A. M. - Kadničanskij, S. A. - Markov, V.
F.: Některé aspekty rozvoje automatizované karto·
grafie, s. 33-36.

Dmitrijev, V. G. - Dudko, V. A.: Zhodnocení vzorku
bodů digitálních snímků, s. 36-40.

Subbotin, I. Je. - Ševčuk, P. M.: Výzkum současných
vertikálních pohybů zemské kůry v oblasti zásobníku
plynu v Dněpro-Doněcké prohlubni, s. 41-43.

Kuz'mičenek, V. A.: Zkušenosti ze současného vyrovnání
výšek pilířů a parametrů vertikálních pohybů zemské
kůry, s. 43-45.

Spiridonov, A. I. - Kuznecov, P. N. - Skorochodov,
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Perminov, L. P.: Filmování při normování práce, s.
50-51.
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Kursem Velkého října, s. 1-6.
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Lapin, A. V.: Program bytové výstavby v organizacích
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Kapajev, A. V.: Vliv nehomogenity gravitačního pole na
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Gordeiev, A. V.: Zhodnocení přesnosti výsledků měření,
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Pilipaitis, A. A.: Organizace archivu digitálních modelů
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Šmonin, A. B. - Pautok, S. V.: Uhlově dálkoměrné
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Kuznecov, A. A.: Celkové vyrovnání konformního
zobrazení v geocentrickém souřadném systému, s.
41-44.

Voloáin, Je. T. - Rachvalova N. A.: Využití synteti.c
kého papíru v kartografii, s. 44-45.

Ivanov, Ju. A.: Otázky organizace a plánování geode.
tické techniky, s. 45-48.

Katkov, V. M. - Leonenko, F. A. - Piskunov, A. A. -
Šarpak, Ju. S.: Automatizovaný systém řízení "Kádry",
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Spiridonov, A. I.: Některé změny v systému zpracování
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Anikst, D. A. - Kulagin, Ju. N.: Systém ukazatelů
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Ščupel', S. A.: Vyrovnání zhuštění bodů do systému
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Laping, 1(. A.: Geodetické výpočty na osobním počítači
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Rumjancev, 1. H. - Čagina, I. V. -- Sasova, N. V.:
Nutná revize učebních programů, s. 55-58.
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18-23.
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přírody a kartografii, s. 30-35.
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Neumyvakin, Ju. K. - Samratov, U. D.: Geodézie
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ví, s. 20-23.
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provažování, s. 36-38.
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mikroprocesorové a laserové techniky v geodézii, s.
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v časopise "Geodezija i kartografija" v roce 1987,
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HVDROCH-EMICKÉ TABULKY
Shrnuje údaje o složení a fyzikálních a chemických vlast-
nostech přírodních, odpadních a užitkových vod. Sezna-
muje s klasifikací vod podle jejiť;h chemického složení,
znečištění a použitelnosti prOi různé účely.

320 stran, 20 obrázků, 200 tabulek, váz. 33 Kčs

SILNiČNí MOSTY
Rekonstrukce a údržba

Podává přehled o způsobech rekonstrukce a údržby spod-
ní stavby,. nosné konstrukce, vozovky a mostního příslu-
šenství a uvádí předpisy a nařízení o údržbě mostů, včet-
ně návrhů na jejich zlepšení a doplnění.

224 stran, 313 obrázků, 17 tabulek, váz. 46 Kčs

STAVEBNiTABULKY
Obsahuje ucelený tabelární přehled stavebních hmot
a výrobků s jejich technickoekonomickými parametry po-
třebnými pro stavební praxi. Je sestaven na základě
platných norem, technických podmínek a jiných výrob-
ních, prováděcích nebo návrhových podkladů.

5., přepracované vydání, 1000 stran, 289 obrázků, váz.
72 Kčs

odbytovt odbor
Spálená 51
11302 Praha 1
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