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912.4 + 517

NEUMANN, J.

Rozšířený Richardsonův diagram - nový nástroj fraktální analý-
zy kartografické čáry

Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992. č. 4. str. 69~ 74,
15 obr., lit. 9

Vyhodnocuji se dílči výsledky fraktální analýzy kartografic-
kých čar, založené na známém Richardsonově diagramu a na-
vrhuje se jejich účinná integrace opírající se o nově zaváděný
rozšířený Richardsonův diagram. který zobrazuje kartografic-
kou čáru jako po částech fraktální útvar. Uvádějí se příklady
tohoto diagramu pro různé liniové územní objekty a naznačuje
se jeho význam pro založení nových přístupů k automatizaci
tvarové generalizace kartografických čar.

(528.9 + 341.222) (437.6)

MATÁK. E.

Výsledky matematického definovania hranic a výmer územných
celkov na Slovensku

Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992. č. 4, str. 75-77.
I tab .. lit. 4

Technické a ekonomické zhodnotenie určenia ustálených vý-
mer 16 okresov Slovenska v jednotnej zobrazovacej sústave po-
stupom "z velkého do malého" s využitím automatizovaných
postupov spracovania.

92. A. Tichý: (528 + 528.5)

HÁNEK, P.

Antonín Tichý - geodet konstruktér

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, č. 4. str. 78-82,
3 obr.. lit. 30

Základní životopisné údaje významného geodeta, lesníka
a konstruktéra geodetických přístrojů Ing. Antonína Tichého
(1843-1923). Informace o jeho nejvýznamnějším díle. přes-
ných logaritmických tachymetrech. vyvíjených v letech
1881-1912.

912.4 + 517

NEUMANN.1.

Extended Richardson Plot-A New Tool of Cartographic Line
Fractal Analysis

Ge~detický a kartografický obzor, 38. 1992. No 4, pp. 69-74,
15 fig .. 9 ref.

Partial resu\ts of fracta\ analysis of cartographic line, based on
known Richardson plot, are evaluated and their effective inte-
gration. based on present widely spread Richardson plot depict-
ing a cartographic line piecewise as a fractal element. Examples
of such a plot of different line territorial objects are given and
their importance to a new approach of automated cartographic
line shape generalization is hinted.

(528.9 + 341.222) (437.6)

MATÁK. E.

Results of Mathematic Boundary Unes Definition and Area De-
termination of Territorial Units in Slovakia

Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992. No 4, pp. 75-77,
I tab., 4 ref.

Technical and economical evaluation of constant area determi-
nation of 16 districts in Slovakia in an unified projection sys-
tem by the method "from large to small", using automated
methods of evaluation.

92. A. Tichý: (528 + 528.5)

HÁNEK, P.

Antonín Tichý-A Surveyor and Constructor

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, No 4, pp. 78-82.
3 fig., 30 ref.

Basic bibliographical data of an important surveyor, forester,
and constructor of geodetic instruments Ing. Antonín Tichý
(1843- 1923). Information of his most important work. exact
logarithmic tacheometers, developped 1881- 19I2.

912.4 + 517

NEUMANN, J.

Diagramme multipJié de Richardson - nouvel instrument de
I'analyse fractionnaire de la Jigne cartographique

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992. No 4, pages 69- 74,
15 illustrations, 9 bibliographies

On procéde á la sélection des résultats partiels de ľanalyse frac-
tionnaire des lignes cartographiques. basée sur le fameux dia-
gramme de Richardson et on propose leur intégration efficace,
s'appuyant sur le diagramme multiplié de Richardson, nouvel-
lemem introduit, représentant la ligne cartographique par élé-
ments comme ľindique la figure fractionnaire. On mentionne
des exemples relatifs á ce diagramme pour des objectifs á ligne
de territoires différents. et. on indique měme son importance
pour les nouvelles attitudes procédant á ľautomation de la gé-
néralisation profilée des lignes cartographiques.

(528.9 + 341.222) (437.6)

MATÁK, E.

Résultats de la définition mathématique des frontiéres et la déter-
minatien des surfaces des biens immobiliers en Slovaquie

Geodetický a kartografický obzor, 38,1992. No 4, pages 75-77,
1 planche, 4 bibliographies
Évaluation technique et économique de la détermination des
surfaces stabilisées de 16 districts slovaques, dans le systéme de
représentation unifié par procédé «du grand dans le petit»
avec exploitation de procédés de traitement automatisés.

92. A. Tichý: (528 + 528.5)

HÁNEK, P.

Antonín Tichý - géométre constructeur

Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992. No 4, pages 78-82,
3 illustrations. 30 bibliographies

Données biographiques élémentaires de Antonín Tichý, ingé-
nieur-géométre important. spécialiste forestier et constructeur
ďappareils géodésiques, (1843-1923). Informations concernant
son ouvrage le plus important, les tachymétres logarithmiques
de précision, développés dans la période de 1881-1912.

912.4 + 517

NEUMANN,1.

Das erweiterte Richardsons Diagramm - ein neues Instrument
der Fraktalanalyse der kartographischen Linie
Geodetický a kartografický obzor, 38. 1992. Nr. 4, Seite 69- 74.
15 Abb., Lit. 9

Es werden Teilergebnisse der Fraktalanalyse kartographischer
Linien ausgewertet, die auf dem bekannten Richardsons Dia-
gramm gegrundet sind. Es wird ihre wirksame Integration vor-
geschlagen, die sich auf das neu eingefUhrte erweiterte Richard-
sons Diagramm stutzt, das die kartographische Linie als ein
partienweises Fraktalgebilde darstellt. Es werden Beispiele die-
ses Diagramms fUr verschiedene Linienge\iindeobjekte ange-
fUhrt und es wird seine Bedeutung fUr die Grundung neuer
Zutritte zur Automatisierung der Formgeneralisierung karto-
graphischer Linien angedeutet.



(528.9 + 341.222) (437.6)

MATÁK, E.

Ergebnisse der mathematischen Grenzen- und Flachendefinition
territorialer Einheiten in der Slowakei

Geodetický a kartografický obzor, 38,1992, Nr. 4, Seite 75-77,
1 Tab., Lit. 4

Technische und iikonomische Bewertung der Bestimmung sta-
biler Flachen von 16 Kreisen der Slowakei im einheitlichen Ko-
ordinatensystem mit dem Verfahren "vom Grossen ins Kleine"
mit Hilfe automatisierter Bearbeitungsverfahren.

92. A. Tichý: (528 + 528.5)

HÁNEK, P.

Antonín Tichý - Geodat Konstrukteur

Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, Nr. 4, Seite 78-82,
3 Abb., Lit. 30

Die wichtigsten biographischen Angaben des bedeutsamen
Geodaten, Fiirsters und Konstrukteurs geodiitischer Gerate
Dipl.-Ing. Antonín Tichý (1843-1923). Information uber sein
bedeutendstes Werk, genaue logarithmische Tachymeter, die in
den Jahren 1881-1912 entwickelt worden sind.

912.4 + 517

HOI1MAHH, R.

PacumpeHHaH lIuarpa\l\la PuxapllcoHa - HOBblií UHCTpY\leHT
~paKTa~bHoro aHa~U3a KapTOrpa~UqeCKOrO ~uHeiíHoro 3~e-
MeHTa
reOlle3HqeCKIII' H KapTorpaqlHqeCKHií 0630P, 38, 1992, NQ 4,
CTp. 69~ 74, 15 pHC., .~HT. 9

npOH3BOllHTCSl oueHKa OTlle~1bHbIXpe3YJlbTaToB <ppaKTaJlbHO-
TO aHaJlH3a KapTorpa<pHqeCKHX ~~HHeiíHbIX3.1e\leHTOB, OCHO-
BaHHOTOHa H3BecTHoií llHarpa\l\le PHxapllcoHa, H npellJlara-
eTC" HX lleiíCTBeHHaSl HHTepnpeTauH", OnllpalOllla"c" Ha Ha-
XOll"lllYIO npH\leHeHHe pacWHpeHHYIO llHarpa\l\lY PHxapllco-
Ha, KOTopaSl H306palKaeT KapTorpa<pHqecKYIO JlHHHIO KaK
<ppaKTaJlbHblií 3J1e\leHT no qaCT"\I. npHBOll"TC" npH\lepbI
3TOií llHarpa\l\lbl liJI" pa3J1HqHblX J1HHeiíHblX TeppHTOpHaJlb-
HblX 06beKTOB H OT\leqaeTC" ee 3HaqeHHe npH HOBO\I nOllXOlle
K aBTO\laTH3aUHH npouecca reHepaJlH3aUHIi BHllOli3\1eHeHHií
KapTorpa<pliqeCKHX JlHHHií.

(528.9 + 341.222) (437.6)

MATAK,3.

PelY.'bTSTbI \Ian\laTHqeCKOro onpelle~eHUH rpaHUU u n~oUla-
lIeií TeppHTopHa~bHblx ellHHHu B C~oBaKuu

reOlle3HQeCKHH li KapTOrpa<pHQeCKHH 0630P, 38, 1992, NQ 4,
CTp. 75-77,1 Ta6., JlMT. 4

TeXHI1QeCKa"H 3KOHO\lI1QeCKa"oueHKa onpelleJleHIHI YCTOHQI1-
BblX nJlOlllalleH 16 paHoHoB CJlOBaKI1HB ellliHoH CI1CTe\le 1130-
6palKeHI1" MeTOIIO\l nOCJlellOBaTeJlbHOCTI1«OT 60JlbWOrO K \la-
JlO\1Y» npH npl1\1eHeHHH aBT0\1aTI13aUHOHHbIX cnoc060B 06pa-
60TKH.

92. A. TI1XHH: (528 + 528.5)

rAHEK, n.

AHToHHH THxuií - reollelucT-KOHCTPYKTOP

reOlle311QeCKHH H KapTorpa<pHQeCKHH 0630P, 38, 1992, NQ 4,
CTp. 78-82, 3 pHC., ~~HT.30

OCHoBHble 6Horpa<pHQeCKHe lIaHHble BblllalOlllerOCH reOlleOHC-
Ta, JleCHHQerO H KOHCTpYKTopa reOlle3HQeCKHX npH60pOB HH-
lKeHepa AHToHHHa THxoro (1843-1923). HH<p0p\1aUHSl o ero
HaH60Jlee BblllalOllleHcSl pa60Te, TOQHblX JlorapH<pMHQeCKMX
TaXeO\1eTpaX, pa3pa60TaHHblx B nepHOll C 1881 no 1912 rr.

Geografické názvy Českej a Slovenskej Federatívnej Re-
publiky.
1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie
a Český úřad geodetický a kartografický 1990. 3 sv., 470 s.,
2 při!. mapy; cena 15 Kčs

Publikace Geografické názvy Českej a Slovenskej Federatív-
nej Republiky obsahuje vlastní jména téměř pěti tisíc sídel-
ních a nesídelních geografických objektů z území ČSFR
v rozsahu mapy měřitka 1: 750000. Svým zpracováním -
úvodní část s návodem na použivání geografických jmen
a s malým terminologickým slovnikem je rozepsána též v an-
glickém, německém a ruském jazyce - je publikace vhodná
jak pro tuzemského, tak i pro zahraničního uživatele z řad vy-
davatelů kartografických děl i široké veřejnosti se zájmem
o turistiku a zeměpis.

Publikace byla zpracována jako názvoslovná norma Ná-
zvoslovnými komisemi obou rezortů geodézie a kartografie
na podkladě Administrativní mapy CSSR a Fyzické mapy
ČSSR ze souboru Poznáváme svět. Obě upravené mapy tvo-
ří přílohovou část publikace. Hlavní částí publikace jsou se-
znamy geografických jmen z území ČR a SR. Každé jméno
(např. Brno, Vysoké Tatry) je uvedeno svou gramatickou
charakteristikou (rod, číslo, koncovka 2. pádu, odvozené při-
davné jméno). druhem objektu (město, obec, vrch, řeka,
atd.) a příslušným způsobem je lokalizováno. Seznamy obsa-
hují zajímavé údaje týkající se pojmenovaných objektů jako
například nadmořské výšky vrcholů, délky ř~k, velikosti
ploch vodnich nádrží a hloubky (délky) jeskyní. Cást věnova-
ná sídelním objektům podává obraz i o administrativním čle-
nění státu. V části věnované nesidelním (fyzickogeografic-
kým) objektům se uživatel např. poučí o zařazení vybraných
vrchů do geomorfologických celků i o nejvyšších vrcholech
těchto celků, jakož i o tom, do kterých vodních toků vyššího
řádu se vybrané řeky a potoky vlévají. Předností publikace je
i to, že v závorkách uvádí možnosti zkracováni víceslovných
geografických názvů.

Mezinárodní slovník geografických termínů užívaných na
obecněgeogra!ických mapách.
1. vyd. Praha, Ceský úřad geodetický a kartografický a Slo-
venský úrad geodézie a kartografie 1991. 313 s.; cena 24 Kčs

Slovník obsahuje celkem 859 hesel - geografických jevů,
zobrazovaných na obecněgeografických mapách v měřít-
kách 1: 10 000 a menších a uvedených značkou nebo zkrat-
kou v seznamech mapových značek, a vybraných termínů
z oblasti kartografického zobrazování. Termíny jsou uváděny
v českém, slovenském, bulharském, maďarském, němec-
kém, polském a ruském jazyce, jejich definice v jazyce čes-
kém a ruském.
Slovník byl zpracován Názvoslovnými komisemi obou re-

zortů geodézie a kartografie ve spolupráci s obdobnýmí in-
stitucemi Bulharska, Maďarska, bývalé NDR, Polska a Sovět-
ského svazu. Je dělen do osmi uzavřených celků - vybrané
obecné termíny, reliéf, vodstvo, půdy a rostlinný kryt, sídla,
zemědělství, průmysl a doprava. Jak už z názvů těchto částí
vyplývá, najde uživatel ve slovniku terminy a definice geo-
grafických jevů především z těchto tematických skupin.
Slovník je vhodnou pomůckou pro zpracovatele i uživatele
kartografických děl jak v ČSFR, tak i v zahraničí.

PRODÁVAJí:
- Kartografie Praha, s. p., Praha 7, Fr. Křižka 1; 17030
- Slovenská kartografia, š. p., Bratislava, Pekná cesta 17;

83407
- Mapové služby
• Bra"slava, Pekná cesta 15; 834 05
• Banská Bystric.·'. P'rtizánska cesta 9; 97422
• Košice, ČD; o 1; 04001
• Prešov, hui;Si,;iliIIIOVa 6; 08001
• Praha 8, Šaldova 24; 18600
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Rozšířený Richardsonův diagram
- nový nástroj fraktální analýzy
kartografické čáry Ing. Jan Neumann. CSc.•

Zeměměřický ústav. Praha

Náš obor je těsně spjat s klasickou geometrií, která se zabývá objekty invariantními vůči transformacím reprezentujícím
různé symetrie. Před více jak dvaceti lety však do světa geometrie vstoupil nový princíp, zabývající se invariancí vůči ji-
ným transformacím než jsou symetrie a sice vůči transformacím představujícím změnu měřítka. Vzniklá geometrická
disciplína dostala název fraktální geometrie. B. Mandelbrot jako iniciátor této nové etapy vývoje matematiky 20. století
byl ~ roce 1985poctěn prestižní Bernardovou medailí Meritorious Service to Scíence, což ho zařadilo mezi takové hvěz-
dy světové vědy, jako je von Roentgen, Einstein, manželé Joliot-Curieovi a nemnoho dalších. Fraktální geometrie zazna-
menala uplatnění v mnoha oborech a v 80. letech si v západních zemích našla cestu i do kartografie jako potenciální
nástroj kartografické generalízace.

V češtině však první obecný informativní článek o fraktální geometrii vyšel teprve v roce 1987 (P. Štěpánek: Fraktální
útvary v geometrii a přírodě, Československý časopis pro fyziku, sekce A, sv. 37/1987, č. 4) a naše kartografie tento dů-
ležit,ý nástroj řešení generalizační problematiky nezaznamenala až do dnešních dní. Proto redakce našeho časopisu
s potěšením uveřejňuje následující pojednání, které je původním příspěvkem českého autora, navazujícím na vědecké vý-
sledky docílené v předmětné oblasti západní kartografie a tvořivě rozvíjejícím jejich závěry.

V minulých šesti desetiletích se neJvlce výzkumného
úsilí při měření nepravidelných kartografických čar je-
jich obkráčením odpichovátkem s různou velikostí kro-
ku s (prováděném ručně anebo v poslední době auto-
matizovaným způsobem) soustřeďovalo na odhad dél-
ky čáry L(s). Úplný přehled mnoha hodnotných výsled-
ků z této oblasti zpracoval Maling [I]. V rámci sledova-
ných aktivit byl Richardsonem [2] odhalen hyperbolic-
ký charakter vztahu mezi odhadem čáry L(s) a velikostí
kroku s

jako funkce přímkového tvaru se směrnicí b. Grafické
zobrazení uvedené funkce je nyní zpravidla označová-
no jako Richardsonův diagram (RD).
Prudká změna v uplatnění shora uvedené "kráčivé

metody" začala koncem 60. let. Mandelbrot [3] rozpoz-
nal na RD v kartografické čáře fraktální křivku s jistými
rysy statistické soběpodobnosti a využil směrnici b její-
ho RD jako odhad (l - D), kde D je fraktální dimenzí,
představující reprezentativní parametr morfologického
chování čáry respektive objektivní míru její složitosti.
Úplná automatizace tvorby map a pružné fungování

geoinformačních systémů těsně souvisí s pochopením
podstaty složitosti kartografické čáry a se schopností
věrného odrazu příznaků složitosti v generalizovaném
zobrazení kartografických čar. Protože fraktální inter-
pretace kartografických čar představuje velice nadějný
nástroj analýzy jejich složitosti a zobrazování, soustře-
ďuje se v poslední době na rozvoj aplikací fraktální
geometrie v naší disciplíně a na využití názornosti a po-
znávací účinnosti RD k těmto účelům mnoho vědecké
pozornosti.
Muller [4], Butenfieldová [5], Carstensen [6] a další

badatelé se zabývají výzkumem fraktálních aspektů kar-
tografické čáry a přinášejí povzbudivé výzkumné vý-

sledky, které, opírajíce se o široce založený experiment,
poskytují některé dílčí příspěvky ke zdokonalení pů-
vodní Mandelbrotovy teorie. Pro jejich aplikace v prak-
tické generalizaci map je však nezbytná určitá integrace
a systematizace nashromážděných poznatků. V předklá-
daném pojednání, zamýšleném jako náš příspěvek ke
splněni tohoto úkolu, zavedeme koncepci rozšířeného
Richardsonova diagramu, popíšeme některé jeho závaž-
né rysy a ověříme platnost uvedené koncepce na urči-
tém reprezentativním souboru reálných kartografických
čar.

Četné dosavadní fraktální analýzy uskutečněné v na-
šem oboru považují, v plném souladu s Mandelbrotem
[3], fraktální dimenzi D kartografické čáry za univerzál-
ní výraz míry její složitosti vyjádřený prostřednictvím
RD jednoduchého přímkového tvaru (obr. IA). Poz-
dější práce uvedeného autora [7] však ukazuje, že di-
menze D není tak 'přísně univerzální parametr fraktální
křivky. Poznamenává, že jedna čára může mít více jed-
notlivých dimenzí D odpovídajících různým oborům
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kroku s, jež se kryjí s obory zájmů různých dísciplín
(geografie, fyziky atd.). Nedávné výstupy experimentál-
ních výzkumů uskutečňovaných výhradně v rámci obo-
ru kroků s představujícího předmět zájmu kartografie,
však ukázaly mnoho případů RD s větší čí menší od-
chylkou od typíckého přímkového tvaru a tedy nerepre-
zentovatelných jedínou fraktální dimenzí.
Rozsáhlou množinu nelineárních případů RD publi-

kovala Buttenfieldová [5]. V rámci jejího souboru mož-
no rozeznat dva základní typy nelinearít. První typ vy-
kazuje konvexní tvar (obr. IB) a druhý má tvar konkáv-
ní (obr. IC). Buttenfieldová se, souhlasně s Markem
a Aronsonem [8], domnívá, že správná interpretace
těchto RD záleží v jejich línearizaci po částech. Tak po-
tvrzuje výše uvedenou podstatnou Mandelbrotovu myš-
lenku o několika fraktálních dimenzích jediné čáry, což
představuje významný závěr.
Nicméně pro náš přehled mají stejnou závažnost také

některé další poznatky o morfologickém chování karto-
grafických čar. Jak uvádějí Shelberg, Moellering a La-
mová [9], velikosti kroku s menší než je rozlišovací
schopnost RS zobrazení kartografické čáry poskytují
konstantní odhady délky L(s) a v důsledku toho i kon-
stantní fraktální dimenzi D rovnou jedné s typickým
tvarem RD (obr. ID). Doplňme, že stejně působí i vol-
ba kroku s menší než minimální poloměr křivosti ro vy-
šetřované čáry.
Obdobně všechny hodnoty kroku s větší než je vzdá-

lenost koncových bodů kartografické čáry vedou - po-
dle Carstensena [6] - ke konstantnímu odhadu délky
L(s) rovnému uvedené vzdálenosti. Fraktální dimenze
D je tudíž opět rovna jedné a má v jejím RD typické vy-
jádření (obr. IE). Je však třeba upozornit, že tento vý-
rok platí jen pro "otevřené" kartografické čáry (obr.
2a), zatímco pro "uzavírající se" čáry (obr. 2b) ztrácí
platnost. V zájmu zobecnění proto navrhujeme nahradit
v uvedeném tvrzení vzdálenost mezi koncovými body
čáry průměrem 2R kružnice opsané této kartografické
čáře nebo, stručně řečeno, průměřem 2R kartografické
čáry (obr. 2).

Uvedený přehled typických RD vykazuje velmi vysoký
informační obsah. Nicméně nazírat tyto typy RD jako
izolované případy by bylo chybným přístupem k další-
mu vývojí poznatků ve sledované oblasti. Mnohem pro-
duktívnější se může stát studium těchto vzorků jako
různých rysů jediného objektu získaných z různých hle-
disek, jako jistých fragmentů jednoho celku.
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Kvalifikovaná integrace jednotlivých případů vyse
prezentovaných RD (obr. IA-E) poskytuje předběžné
ověření takové možnosti (obr. 3). Získaný surový model
morfologického chování kartografické čáry v oboru
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Na obou osách logaritmické stupnice
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Obr. 8

všech prakticky možných hodnot kroku s, zprostředko-
vaný empirickými daty, pokládáme za základ výkladu
naší koncepce rozšířeného Richardsonova diagramu
(RRD). Toto výběrové zobrazení odhadů délky L(s) ja-
ko funkce velikosti kroku s lze zřejmě snadno aproxi-
movat pěti zřetězenými úsečkami. Takto vzniklá lome-
ná čára představuje vlastni RRD.

Platnost této koncepce byla experimentálně ověřena
na rozsáhlém experimentálním souboru kartografic-
kých čar, jež byly získány z nepravě barevných syntéz
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kosmických snímků LAN DSA T reprodukovaných
v měřítku I: I 500 000 a pro účely měření zvětšeny do
měřítka I:500 000. Výklad podstaty RRD uskutečňuje-
me na vzorku kartografické čáry zobrazující úsek řeky
Mississippi s jižním koncovým bodem nedaleko New
Orleans, Louisiana (obr. 4). Poznamenáváme, že zde
použitá data odpovídají datům v obr. 1 a 3.

Pqpsanýdiagram znázorňuje tvar po částech fraktál-
ní funkce s vrcholy, jež definují jeho pět oblastí: horní
krajní, horní přechodovou, střední, dolní přechodovou
a dolní krajní oblast. Kostra této symetrické prototypo-
vé konstrukce je složena ze střední oblasti jako jádra
uvažované funkce a ze dvou krajních oblastí, mezí ni-
miž představují dvě přechodové oblasti určité spojovací
můstky. RRD můžeme považovat za všestranný zdroj
morfologických a morfometrických informací o karto-
grafické čáře, které jsou dány polohou vrcholů V. W, X,
Ya Z, vyšetřovaného RRD (obr. 5).

Poloha vrcholu V, ohraničujícího zleva horni krajni
oblast, vyznačuje na ose L(s) odhad skutečné délky
analyzované kartografické čáry L(s){ (102.76 = 575,4
mm) a na ose s rozlišovací schopnost RS jejího zobraze-
ní (10-0.30 = 0,50 mm). Hodnota nejmenšího poloměru
křivosti ročáry (100,13= 1,35 mm) potom na ose s od po-
vídá vrcholu W Vrchol Z, jenž leží na levé hranici dolní
krajní oblasti RRD, definuje na ose s hodnotu průměru
čáry 2R (lQ2-51= 323,6 mm) a na ose L(s) nejmenší od-
had délky L(s)", (102.51= 323,6 mm) naměřený krokem s
o velikosti rovné tomuto průměru. Pravou hranici dolní
krajní oblast nemá, neboť se hodnota velikosti kroku s
přesahující průměr 2R může zvětšovat nad jakékoliv
meze, aniž by se změnila minimální hodnota délky
L(s)",.

Zajímavou předběžnou informaci o morfologic-
kém chování analyzované kartografické čáry zo-
brazuje sklon (1 -D) úsečky mezi vrcholy Wa Z, kde
-D(I 0,250 I 105)' . " f k 'I 'd' ..+ 2377 =, Je JeJl ra ta nI lmenze: Clm str-,
mější je sklon, tím složitější je čára. Stojí za pozornost,
že předběžný odhad složitosti čáry D možno tímto způ-
sobem získat bez zdlouhavé úplné fraktální analýzy čá-
ry. Avšak k tomu, abychom měli přesnou informaci
o vnitřní strukturní nestejnorodosti kartografické čáry,
musíme uskutečnit její podrobnou fraktální analýzu,
která určí polohy vrcholů X a Y. Tyto vrcholy rozdělují
vlastní fraktální část RRD na horní přechodovou, střed-
ní a dolní přechodovou oblast, čímž rozkládají analyzo-
vanou kartografickou čáru na přirozené třídy oblouků

1992/71



Geodetický a kartografický obzor
72 ročník 38/80, 1992, číslo 4

malých, středních a velkých poloměrů křivosti. Jejich
vymezení v hodnotách T, a TI na ose s je zcela zřejmé
(10°,77= 5,89 mm; 101.38= 24~55 mm).
Velice důležitou informaci poskytují rovněž kolmé

odchylky L1X a L1Yvrcholů X a Yod úsečky »2', manife-
stující změny sklonů RRD vyjádřené rozdíly L1D
(- 0,2019; 0,1699) fraktálních dimenzí D (1,0376;
1,2395; 1,0696) sousedních oblastí RRD: čím větší jsou
odchylky, tím větší jsou rozdíly fraktálních dimenzí
a tím prudší jsou rozdíly morfologického chování kar-
tografické čáry pozorovatelné v oborech poloměrů kři-
vosti odpovídajících hodnotám s těchto vrcholů. K ově-
ření získaných hodnot můžeme vzít v úvahu, že součet
zvážených fraktálních dimenzí uvažovaných tří oblastí
se rovná předběžné fraktální dimenzi jj [(0,26628 *
1,0376) + (0,26504 * 1,2395) + (0,46868 * 1,0696) =
= 1,106]. Jako váhy se tu uplatní relatívní délky úseček
M,XY a lZ, součet vah je roven jedné.

4. Experimentální ověření rozšířeného Richardsonova
diagramu

Funkční způsobilost koncepce RRD budeme nyní de-
monstrovat na několika dalších reprezentativních pří-
kladech reálných kartografických čar získaných z výše
specifikovaných podkladů. Následující dva příklady
uvádějí RRD více méně podobného tvaru jaký je na
obr. 4. Zvolená část pobřeží Středozemního moře se zá-
padním koncovým bodem poblíž Marseille, Francie
(obr. 6) má svou trojici fraktálních dimenzí (1,0898;

L(s)
2.90

1,1982; I, I088) a úsek řeky Guaviare se svým západním
koncovým bodem nedaleko San José deJ Guaviare, Ko-
lumbie (obr. 7) vykazuje ve svém RRD fraktální dimen-
ze (1,0593) 1,2372; 1,0309).
Menší fraktální dimenze charakterizují vzorky na

obr. 8 a 9. První vzorek zobrazuje úsek řeky Missouri
s jižním koncovým bodem poblíž Brownville, Nebraska
a jeho RRD vyjadřuje fraktální triádu (1,0309; 1,1350;
1,0133), druhý uvádí část pobřeží Arabského moře se
západním koncovým bodem u Gwadar, Pákistán, jež
má fraktální parametry (1,0620; 1,0993; 1,0170). Ex-
trémně malé fraktální dimenze můžeme pozorovat na
obr. 10 reprezentujícím úsek pobřeží Středozemního
moře s východním koncovým bodem poblíže Dumyat,
Egypt (1,0320; 1,0480; 1,0294) a na obr. II zobrazují-
cím část dálnice z Phoenixu, Arizona k jiho,,:ýchodu
(1,0201; 1,0068; 1,0053).
Od počátečního vzorku, uvedeného na obr. 4, směřu-

jeme ke větším fraktálním dimenzím prostřednictvím
obr. 12, ukazujícího část pobřeží James Bay se severním
koncovým bodem nedaleko Fort George, Québec
a s fraktálními dimenzemi (1,1776; 1,3926; 1,0728). Vel-
ké fraktální dimenze (1,2036; 1,5872; 1,0496) má rovněž
úsek pobřeží Chesapeake Bay s jižním koncovým bo-
dem u Cape Charles, Virginia (obr. 13). Můžeme však
také demonstrovat jiné příklady kartografických čar, jež
se vyznačují extrémně velkými fraktálními dimenzemi.
Úsek západního pobřeží Puget Sound s jižním konco-
vým bodem v Olympia, Washington (obr. 14) ukazuje
na svém RRD fraktální dimenze (1,2600; 1,6148;
I, I034) a část západního pobřeží Jutského poloostrova
s jižním koncovým bodem nedaleko Husum, Německo
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(obr. 15) vykazuje při odlivu dokonce triádu fraktálních
dimenzí (1,2857; 1,7397; 1,2041).
Nehodláme na tomto místě uvádět morfologickou in-

terpretaci jednotlivých RRD a omezíme se pouze na ně-
kolik obecných poznámek, jež vyplývají z jejich analý-
zy. Především je třeba upozornit na horní krajní oblast
všech RRD, která přesvědčivě objasňuje rozdíl ve složi-
tosti kartografické čáry a odpovídajícího reálného jevu
touto čarou zobrazovaného. V případě kartografické čá-
ry jsou pro všechny velikosti kroku s rovné nebo menší
než je nejmenší poloměr křivosti čáry ro všechny odha-
dy délky čáry L(s) konstantní, zatímco připad reálného
objektu odkrývá při postupu směrem k menším a men-
ším velikostem kroku s své stále nové a nové detaily
a tak určuje bez jakýchkoliv omezení stále větší a větší
odhady délky jevu (Mandelbrot [3]).
V oboru vlastních kartografických čar se však z hle-

diska jejich RRD žádné zásadní rozdíly nevyskytují.
Každá kartografická čára je po částech fraktální, což
znamená, že je ~ jako celek - závislá na velikostech
kroku s, jak je to vyjádřeno v jejím RRD zlomy ve
vrcholech. Nicméně je každá kartografická čára záro-
veň - uvažována po částech - soběpodobná, což je
obráženo jednoduchou fraktální funkcí mezi sousední-
mi vrcholy uvažovaného RRD. Naše analýza rovněž
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objasňuje, že neexistují závažné rozdíly mezi RRD čar
reprezentujících přírodní jevy na jedné straně a těmito
diagramy čar zobrazujících antropogenní jevy na straně
druhé (např. obr. 10 a 11).

Většina příkladů našeho experimentálního souboru
vykazuje RRD s pěti zřetelně rozlišitelnými oblastmi,
které zobrazují morfologicky pravidelně vyvinutou kar-
tografickou čáru. Existují však také některé jiné přípa-
dy, vyznačujicí se určitou degenerací základního tvaru
RRD, jež je výrazem nepravidelnosti v morfologickém
chování kartografické čáry. Častým projevem degenera-
ce tvaru RRD je snížení počtu oblastí vyvolané vysokou
podobností či shodou fraktálnich dimenzí jeho soused-
nich oblastí (sklon k tomuto jevu zřejmý na obr. 11).

Výpadek jedné oblasti RRD je také někdy způsoben
značnou odlišností fraktálních dimenzí oblastí, jež s do-
tyčnou oblastí sousedí (např. obr. 14). Podobný účinek
má nepřiměřeně nízká rozlišovací schopnost zobrazení
kartografické čáry, která způsobí useknutí horní krajní
oblasti RRD (silná tendence patrná na obr. 13). Vysky-
tují se také některé opačné případy RRD s počtem ob-
lastí větším než pět. Tento jev manifestuje morfologic-
kou nehomogenitu vyšetřované kartografické čáry a u-
směrňuje naši pozornost na potřebu rozložit ji pro frak-
tální analýzu na dvě nebo více stejnorodých částí.

Možno rovněž pozorovat i jiný druh degenerace
RRD vyjádřený nějakou deformací tvaru diagramu. Ja-
ko výraz nevýznamného podílu či absence oblouků vy-
soké křivosti na zkoumané kartografické čáře se často
vyskytuje výrazné protažení horní krajní přechodové
oblasti RRD (např. obr. 9). Tyto příznaky degenerace
jsou v extrémní formě pozorovatelné v případě jedno-
duchých křivek (např. kružnice, parabola atd.).

Podobně bychom mohli pokračovat ve fraktální ana-
lýze mnoha jiných zvláštních morfologických vlastnosti
kartografických čar. Varieta reálných kartografických
čar vykazujících buď pravidelné anebo nepravidelné
morfologické chování je zřejmě nekonečná. Důležitým
výstupem naší experimentální analýzy je však poznatek,
že pravděpodobně všechny tyto rozmanité případy kar-
tografických čar jsou spolehlivě analyzovatelné a inter-
pretovatelné prostřednictvím navrženého jednotného
RRD.

Tvar každé kartografické čáry vykazuje jednak vnější,
a jednak vnitřni aspekt. První je produktem fenomeno-
logicky pojatého pozorování a zobrazuje, jak se tento
tvar jeví. Druhý je výsledkem strukturalisticky oriento-
vaného nazírání a vyjadřuje, jak je uvažovaný tvar utvá-
řen, jakou má stavbu. Oba tyto aspekty tvaru kartogra-
fické čáry jsou komplementární, díky čemuž se mohou
- ukáže-li se to výhodným - navzájem zastupovat při
řešení poznávacích a rozhodovacích úloh.

Tato možnost je velmi vítána při automatizovaném
zvládání tvarové generalizace kartografické čáry, pro
níž může být matematicky nesnadno reprezentovatelný
vnější tvar čáry s ještě obtížněji definovatelnými genera-
lizačními změnami takto zastoupen jejím jednoznačně
matematicky určeným RRD, který jako strukturní mo-
del stavby této čáry zprostředkuje algoritmizovatelné
rozpoznání jejího morfologického chování v rovině,
z něhož lze dále vyvodit i parametry jejího tvarového

zobecnění v prakticky neomezené sekvenci mapových
měřítek. Předběžné analýzy přitom ukázaly, že naznače-
ný přístup zdokonalí proces tvarové generalizace karto-
grafické čáry uskutečňovaný v algoritmickém prostředí
přinejmenším ve dvou principiálně nových aspektech.

Za prvé sledovaná inovace dovolí oprostit uvažovaný
proces od kopírování subjektem zatížených tradičních
metod zobecnění a poskytne mu na nich nezávislou
oporu v poznané morfologii generalizované čáry. Za
druhé pak umožní zbavit tento postup uplatnění niveli-
zujících unifikovaných operátorů a naopak definovat
pro každou kartografickou čáru specifický generalizač-
ní operátor respektující její nepopiratelnou morfologic-
kou individualitu. Fraktální analýza kartografických
čar na bázi RRD tak otevírá novou kapitolu rozvoje ge-
neralizačních procedur v automatizovaném procesu
tvorby map a proto si zaslouží trvalou odbornou pozor-
nost.
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První kontinentální workshop
o geoidu v Evropě

Tento workshop proběhne v Praze v Paláci kultury ve dnech
11.-14. května 1992 a bude pořádán pod záštitou Mezinárod-
ní asociace geodetické Komisí pro geoid v Evropě ve spolu-
práci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým
a kartografickým, Zdiby. Nad tímto jednáním převzal záštitu
též Československý komitét geodetický a geofyzikální.

RNDr. Ing. Petr Hp/ota. DrSc ..
VUGTK. Zdiby
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Výsledky matematického
definovania hraníc a výmer
územných celkov na Slovensku

Geodetický a kartografický obzor
ročník 38/80, 1992, číslo 4 75

Ing. Eduard Maták,
Krajská správa geodézie a kartografie

v Banskej Bystrici,
detašované pracovisko Žilina

Výmera ako základný technický atribút operátov evi-
dencie nehnutel'ností (EN) sa vzťahuje nielen na parce-
ly, ale aj na územia technicky alebo administratívne ur-

-čené. Spol'ahlivosť výmery ako kvantitatívnej charakte-
ristiky popisujúcej jednu parcelu je pomerne vysoká
a uspokojuje spoločenské požiadavky. Sumárne údaje
o výmerách území vyšších celkov (okres, republika,

. štát) prejavujú však neželatel'nú variabilitu. Len za roky
1961 až 1985 bez územných zmien vzrástla výmera Slo-
venska o 3 163 ha. Obdobný stav je aj v Českej republi-
ke [I]. Rozhodujúcou príčinou tejto skutočnosti je fakt,
že pri určovaní výmer nebol dodržaný postup z vel'kého
do malého. Výmery vyšších územných cel kov boli získa-
vané súčtom výmer nižších celkov. Tieto boli často zaťa-
žené nepresnosťami a chybami z p6vodného mapova-
nia, ale aj kontratenznými vplyvmi modulov kartogra-
fických skreslení r6znych zobrazovacích sústav.

Snahy posilnenia správnej a spoločenskej závaznosti
údajov EN viedli k hl'adaniu vhodných technických rie-
šení. V roku 1986 bol pracovníkmi Krajskej správy geo-
dézie a kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici vypraco-
vaný technologický postup, ktorý po pripomienkovaní
schválil Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK)
[2].

Postup [2] vychádza z jednoznačne určených zásad, kto-
ré sú:

automatizácia výpočtových prác,
jednotná zobrazovacia sústava (súradnicový systém
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej -
S-JTSK),
metóda výpočtu postupom z vel'kého do malého,
efektívnosť prác vrátane dokumentácie a následné-
ho využívania výsledkov.

Aplikácia týchto princípov spočíva v rozložení celého
územia republiky na n pravidelných obrazcov. Takými-
to jednoznačne definovanými obrazcami sú sekcie Štát-
nej mapy I: 50000 (ŠM-50) so stálymi rozmermi
25 x 20 km a s výmerou 500 km2• V rámci takejto vý-
počtovej jednotky - sekcie ŠM-50 sa definovali lomo-
vé body hraníc administratívnych celkov od okresu vyš-
šie [3]. Z takto vyčlenených častí okres ov sa definovali
výmery ich dielov v rámci výpočtovej jednotky s uzáve-
rom na 500 km2•

Práce na matematickom definovaní hraníc a výmer
územných celkov zadala KSGK v Banskej Bystrici v ro-
ku 1987 Geodézii, n. p., Žilina. Územie bývalého Stre-

doslovenského kraja bolo rozdelené spracovate1'sky do
troch etáp (sever-stred-juh). Vlastné práce boli na
prvej etape začaté v marci 1988.

Súradnice lomových bodov štátnych hraníc boli pre-
vzaté z Ústrednej dokumentácie. Pri hranici Sloven-
sko- Pol'sko bol prevzatý úplný zoznam súradníc 10-
mových bodov. Výnimku tvorili hraničné vodné neu-
pravené toky, kde príslušné hraničné body bol i odmera-
né karto metricky z máp štátneho hraničného diela. Hra-
nica s Maďarskom v úseku rieky Ipel' bola rovnako
spracovaná kartometricky zo 48 mapových listov hra-
ničného operátu v mierke I :2 880. Odmerané karto me-
trické súradnice stredu toku boli pomocou hraničných
polygónových bodov zobrazených v mapách pretrans-
formované do S-JTSK. Lomové body suchej hranice
bol i určené spravidla ortogonálnymi prvkami k stranám
hraničného polygónového ťahu. Tieto boli sp6sobom
bežným pri mapovaní predpísané na výpočet súradníc.

Republiková hranica Čiech a Slovenska bola prevza-
tá z máp Technicko-hospodárskeho mapovania (THM),
resp. z tvorby Základnej mapy vel'kej mierky (ZMVM)
a hraničného operátu z roku 1944. Ich priebeh a vhod-
nosť operátu posudzovali spoločne riaditelia KSGK
Banská Bystrica, Krajskej geodetickej a kartografickej
správy (KG KS) Brno a KGKS Opava v máji 1988.

Pri rozhodovaní o využitel'nosti vhodného operátu
hraničného úseku sa zohl'adňovali hl'adiská technickej
kvality, časovej aktuálnosti (novosti) a právnej závaz-
nosti.

Rešpektovaním týchto nárokov boli úseky hraníc roz-
delené na hranice definované geodeticky (určené číselne
alebo na túto formu preveditel'né) a na hranice defino-
vané graficky v mapách EN skorších sústav, kde po kar-
tomerickom odmeraní boli súradnice lomových bodov
pretransformované do S-JTSK.

Rozhodnutia o určení spósobu spracovania jednotli-
vých úsekov okresných hranic prijímali vedúci prísluš-
ných Stredísk geodézie (SG) za účasti povereného pra-
covníka vedenia KSG K. Podl'a týchto východiskových
údajov bol vypracovaný projekt, kde vačšina výkonov
bola plánovaná v skutočných hodinách (SH).

3.1 Príprava a zber údajov pozostával z vypra-
covania zoznamu súradníc lomových bodov systémovo
očíslovaných v rámci jednej výpočtovej jednotky -
sekcie ŠM-50. Nato bol na priesvitke doložený výpočto-
vý náčrt v mierke mapy EN, z ktorej bol úsek prevzatý.
Na grafickom prehl'ade v mierke I : 50000 sa vyznačil
priebeh hraníc s číslovaním bodov vrátane priesečníkov
so sekčnou čiarou a s vyznačením rozsahu výpočtových
náčrtov a označením územnej príslušnosti jednotlivých
dielov k administratívnym jednotkám. Súčasne sa vyho-

1992/75



Geodetický a kartografický obzor
76 ročník 38/80, 1992, číslo 4

výmera rozdiel
Dp = PMD - PEN

rozdiel na I ha
okres PMD PEN

m2

I. Banská Bystrica 2074434961 2074682484 -247523 1,19
2. Čadca 934289764 934198777 + 90987 0,97
3. Dolný Kubín 1660527203 166 1293261 -766058 4,61
4. Liptovský Mikuláš 1968376179 1968455195 - 79016 0,40
5. Lučenec 1303805797 1304341543 -535846 4,11
6. Martin 1128148364 1128457104 .. ~30 8740 2,74
7. Považská Bystrica 119659 3866 1196543680 + 50186 0,42
8: Prievidza . 95934 "8553 959887429 -538876 5,62
9. Rimavská Sobota 1823134655 182350 1159 -366504 2,01
10. Veľký Krtíš 848442151 848653100 ~21 0949 2,49
II. Zvolen 172 1039056 172 1458951 -41 9895 2,44
12. Žiar nad Hronom 126371 8259 1264033684 -315225 2,50
13. Žilina 1096470714 109 674 6355 . -27 5621 2,51
bývalý Stredos1ovenský kraj 1797 832 9422 1798 225 2702 -3923280 2,18

14. Bardejov 101 2526619 101 325 0060 - 72 3441 7,14
15. Poprad 196 165 1840 1962895767 -1243927 6,34
16. Stará I:ubovňa 62391 0521 624496255 - 58 5734 9,39
bývalý Východoslovenský kraj časť I. 359808 8980 3600642082 -2553102 7,09

Slovensko
- doteraz definované 2157641 8402 2158 289 4784 -6476382 3,00

ce1kom 4904 147 4883

tovil aj predpis kresby a výpočtu ploch podl'a požiada-
viek systému MAPA.
Pri príprave údajov na SG sa práve pri týchto prá-

cach odhalili mnohé chyby a nepresnosti. Najfrekven-
tovanejšie boli napr. roz~ tllfvar spoločnej hranice úze-
mia v si1sedných operátoch. Tým vznikali prekryty ale-
bo medzery v evidovaných plochách. Časté závady boli
pri identifikovaní trojchotárnikov. Tiež nie je bez zaují-
mavosti, že v mapách, ktoré vznikli pred rokom 1920,
nie je zakreslená štátna hranica. Susedné územie v Pol'-
sku alebo v Maďarsku pred rokom 1918 boli rozhrani-
čené hranicou katastrálneho územia (KÚ), ktorá bola
zároveň hranicou župy, nie však suverénneho štátu.
V rokoch 1925 a neskor keď štátna hranica Česko-Slo-
venska bol a po Trianonskej konferencii vytyčovaná, sa
jej priebeh nekryl s povodnou hranicou KÚ.

3.2 Automatizované spracovanie údajov sa
vykonávalo na rezortnom počítači EC-I033 v Geodetic-
kom podniku, n. p., Bratislava. V plnej miere bol využi-
tý programový systém MAPA. Na počítači boli podl'a
zoznamov súradníc lomových bodov vypočítané plochy
jednotlivých dielov územných celkov v rámci výpočto-
vej jednotky. Súčasne v mierke I :50000 bola vykresle-
ná celá výpočtová jednotka na CORAGRAPHE. Tento
výstupný materiál je okrem iného využitel'ný pri karto-
grafickom spracovaní máp stredných mierok. Porovná-
vaním tohto tzv. evidenčného listu na transparentnej
fólii so Základnou mapou 1 :50 000 sa odhalili značné
a početné nepresnosti vo vykreslení priebehu okresných
hraníc v mapách stredných mierok. Ku každej výpočto-

vej jednotke je doložený ako výstup z počítača aj zo-
znam súradníc a výpočet výmer. Naviac na transparent-
ných fóliách sú vykreslené jednotlivé číselné plány hra-
ničných úsekov v mierke mapy použitého operátu. Tie-
to číselné plány slúžia na kontrolu a porovnanie priebe-
hu hraníc v mapách susedného okresu. Na požiadanie
vedúceho SG možu byť samostatne vyhotovené aj v inej
mierke, ako bol predmetný úsek spracovaný.
3.3 Určenie výsledných výmer je podrobnejšie

popísané v [3], kde sa pomocou incidenčných matíc vy-
tvára dodatočný počet riadkových a stÍpcových kontrol.
Pre každú výpočtovú jednotku platí, že výmera časti
sekcie mimo územia sledovaného kraja (okolia) Pok a
výmera častí sekcie v území kraja (vnútra) PlII musia spí-
ňať vzťah:

Pok + Pni = 500 km2•

Z toho následne platí:

PlII = 500 km2 - Pok'

Na určenie a následnú kontrolu výmery sledovaného
kraja bude platiť:

II /I

L Pni = n 500 km 2 - L Pob
1 1

kde n je počet použitých výpočtových jednotiek.
Podl'a vyššie popísaných postupov bol i definované

hranice a výmery všetkých 13 okresov bývalého Stredo-
slovenského kraja a doteraz aj tri okresy bývalého vý-
chodoslovenského kraj a (ostatné sú rozpracované).
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4.1 Všeobecne možno konštatovať, že v bývalom
Stredoslovenskom kraji bolo spracovaných 56 výpočto-
vých jednotiek, ktoré sledované územie pokrývajú.

Celkove bola roznymi sposobmi definovaná poloha
v súradniciach 44443 podrobných bodov predstavujú-
cich úhrnnú dížku spojníc 2279,1 km hraníc.

Priemerné náklady na definovanie jedného podrob-
ného bodu (vrátane výpočtu výmer) sú 27,44 Kčs. Na
jeden km dížky hranice je to čiastka 535,08 Kčs pri prie-
mernej hustote 19,5 boda. Priemerná odl'ahlosť medzi
dvoma lomovými bodmi správnych hraníc je 51,3 m.

Práce boli oceňované kalkuláciami v SH, neskor -
od roku 1989 podl'a podnikového normatívu.

V bývalom Východoslovenskom kraji je potrebné
spracovať 35 výpočtových jednotiek. Doteraz bolo pre
KSG K Košice Geodéziou, š. p., Prešov skončených
18 výpočtových jednotiek a následne aj uzavreté výme-
ry okresov Poprad, Stará Lubovňa a Bardejov.

4.2 Technické zhodnotenie nám umoznl po-
rovnávanie matematicky definovaných výmer 160kre-
sov Slovenska s výmerami podl'a EN so stavom
k I. I. 1991 (pozri tab. I).

Až na dva okresy (Čadca a Považská Bystrica) sú vý-
mery podl'a EN vačšie ako výmery matematicky defino-
vané. Táto skutočnosť je v súčasnom období pri prud-
kom raste cien pozemkov vel'mi nepríjemná. Najvyššie
hodnoty rozdielov výmer v prepočítaní na I ha sú práve
v severných pohraničných okresoch (Dolný Kubín, Po-
prad, Stará Lubovňa a Bardejov). Túto skutočnosť
mohli sposobiť už spomínané kontratenzné vplyvy mo-
dulov plošných skreslení roznych zobrazovacích sústav.
Zanedbatel'né nie sú ani malé, ale početné rozdiely
v priebehu katastrálnych hraníc z povodného mapova-
nia, ktoré sa v rokoch 1920 až 1927 stali hranicou štát-
nou. Tento predpoklad má však v hraničných úsekoch
s Pol'skom a bývalým Severomoravským krajom mapo-
vý operát EN po ZMVM, resp. THM.

Zanedbatel'né nie sú aj chyby v doteraz platných ope-
rátoch EN, ktoré boli tvorené z operátov povodného
pozemkového katastra. Svoj vplyv može mať aj nedo-
sledné preberanie výsledkov nového mapovania (THM,
ZMVM) do EN. Taktiež možno zohl'adniť negatívne
vplyvy bývalých politických orgánov, ktoré byrokratic-
ky sledovali pohyby v podnom fonde. Následne aj ma-
tematicky zdovodnitel'ný úbytok sa považoval za poli-
ticky neúnosný.

Vel'kosť rozdielov aj napriek istým logickým príči-
nám je nepravidel'ný s ohl'adom na lokalizáciu v rámci
celého Slovenska. Možno predpokladať, že v niekto-
rých okresoch sú chybami zaťažené len niektoré úze-
mia. Najčastejšie ide o chyby v EN sposobené nekvali-
fikovanými zásahmi do operátu v období tvorby Jed-
notnej evidencie pody, ktoré sa rokami nakumulovali.
Tento predpoklad potvrdzujú starší pracovníci na SG.

Ďalšie využitie by malo smerovať k definovaniu
hraníc a výmer K Ú po výpočtových jednotkách v tých
okresoch, kde sú rozdiely na I ha najvačšie. Použili by
sa len tie hranice vo vnútri okresu, ktoré sú definované

geodeticky po novom mapovaní (THM, ZMVM). Tým
bude možné vyselektovať zistené rozdiely výmer podl'a
KÚ (či skupín území). Následne pri dodržaní postupu
z vel'kého do malého, bude možné zisťovať aj v rámci
jedného územia neželané rozdiely po skupinách či dru-
hoch podneho fondu (zastavaná časť obce - pol'nohos-
podársky podny fond - súvislé lesné celky a pod.).

Prednostne je potrebné v pohraničných okresoch pre-
veriť správnosť priebehu štátnych hraníc na pozemko-
vých mapách EN. Následne bude vhodné určiť vel'kosť
matematicky odovodnených rozdielov výmer určených
v povodnom mapovaní (stereografická sústava) a v ma-
povaní novom (S-JTSK) [4].

Matematickým definovaním hraníc a výmer územných
celkov sa stanovili výmery 16 okresoch Slovenska. Do-
teraz definované hranice a výmery v S-JTSK v rámci
Slovenska predstavujú 43,99 % z celkového územia.

Takto určené výmery okresov sú v prevažnej miere
menšie ako sú výmery vedené v operátoch EN. Túto
skutočnosť potvrdzuje matematicky zdovodnený pred-
poklad, že vel'ký mnohouholník (okres) zobrazený v ste-
reografickej sústave má výmeru vačšiu a ten istý obra-
zec zobrazený v S-JTSK má výmeru menšiu.

Absolútne hodnoty rozdielov výmer prepočítaných
na I ha sú nesúrodé. To vedie k odovodnenému pred-
pokladu, že platné operáty EN sú zaťažené r6znymi
chybami z predchádzajúcich technológií.

Postupom z vel'kého do malého bude potrebné defi-
novať po výpočtových jednotkách v rámci okresov vý-
mery KÚ, ktoré sú po novom mapovaní (THM,
ZMVM). Tým sa postupne zistia chyby zaťažujúce ope-
rát EN a skvalitnia sa jeho výstupy. Nie zanedbatel'ná
je využitel'nosť digitalizovaných hraníc na tvorbu karto-
grafických diel roznych druhovo

Podstatným prínosom je postupné - matematicky
zdovodnené skvalitňovanie operátu EN, za vedenie kto-
rého orgány rezortu SÚGK nesú technickú a spoločen-
skú odpovědnost
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Antonín Tichý - geodet
konstruktér*)
(U příležitosti výročí konstrukce logaritmických
tachymetrů)

Doc. ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv eVUT v Praze

Letopočty 1881-1912 vymezil Antonín Tichý (obr. I)
období, v němž se aktivně věnoval teoretickým a kon-
struktérským pracím na svém nejvýznamnějším díle,
pozoruhodné a originální Iogaritmicko-tachymetrické
metodě. Značné časové rozpětí svědčí o neutuchající
snaze "povznésti tuto co nejvýše až ku skutečně dosaži-
telnému stupni přesnosti". Reagoval tak na prudký roz-
voj stavební geodézie, vyvolaný průmyslovou revolucí
19. století, předjímající úkoly dnešní inženýrské geodé-
zie. Její význam si plně uvědomoval: "Jedním z nejvy-
datnějších pramenů zdražování novostavby, jakož
i pozdějšího udržování a provozu, ... jest stavebně-
technická vyměřovací prakse, ... poněvadž ona často
způsobila velmi nákladné omyly při sdělávání projek-
tů" [I7J.

Antonín Tichý se narodil 19. 7. 1843 v moravském
Tlumačově u Otrokovic. (Portrét z roku 1900 a některé
údaje převzaty z [22]). Po studiích na gymnásiu v Kro-
měříži si zvolil povolání svého otce a v roce 1863 absol-
voval Moravskoslezskou lesnickou školu v Úsově, na
níž se nutně seznámil se zeměměřictvím. Záhy nastou-
pil do armády a jako ženista se účastnil prusko-rakous-
ké války v roce 1866. Na vlastní žádost byl v hodnosti
nadporučíka jezdectva uvolněn v roce 1871 z aktivní
služby. Vrátil se k lesní správě, přičemž se široce zabý-
val geodézií, jíž věnoval i osobní zájem. Roku 1874 ví-
deňský výrobce Gustav Starke podle jeho návrhu upra-
vil universální teodolit (reversní libela, okulárový mi-
krometr), s nímž A. Tichý o tři roky později triangulo-
val v okolí Had lschl. Roku 1876 vynalezl logaritmické
dělení dálkoměrné latě se šachovnicovou stupnicí, kte-
rou bylo možno užívat ve spojení s tachymetry Reichen- .
bachova typu s pevnými nitěmi (k = 100). V následují-
cím roce navrhl novou konstrukci tachymetru [I], od
roku 1878 vyráběnou podle patentu Tichý - Starke v zá-
vodě partnera [3]. O dva roky později následovalo na
stejném principu konstruované záměrné tachymetrické
pravítko s měřickým stolem [4], které se uplatnilo ve
Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) Vídeň. (Určité
úpravy pro použití v katastru a hodnocení uvádí [24].)
Vynález a patent logaritmického dálkoměru je datován
rokem 1881, do roku 1890 přísluší vynášecí přístroj [9;
10]. (Podle sdělení Federálního úřadu pro vynálezy
v Praze měly až do roku 1899 patenty v bývalé monar-
chii charakter císařských privilegií, teprve po tomto da-
tu byly řazeny a číslovány.)

Encyklopedický slovník [27] uvádí jako nejvýznam-
nější spisy A. Tichého, zaměřené na lesnictví, práce [6;

*) Upravený text přednášky. přednesené na XII. symposiu z dějin
geodézie a kartografie v prosinci 1991 v Národním technickém
muzeu v Praze

II] a zejména [8], v níž formuloval svých uznávaných 17
zásad lesníka, založených na respektování přírodních
zákonů.

Roku 1887 již potřetí opouští zajištěné postavení, ten-
tokrát ve funkci centrálního lesního ředitele.

Jednou z prvních prací na novém působišti - ředitel-
ství rakouských státních drah - bylo vytýčení železnič-
ního viaduktu u Červené na trati Tábor-Ražice, který
je dnes významnou technickou památkou. Svou tachy-
metrickou metodou zaměřil exponovaný územní pruh
pro výstavbu vídeňské městské dráhy, vytyčoval řadu
mostů a zejména tunelů na stavbách alpských drah [18]
a pořizoval podklady pro většinou neuskutečněné pro-
jekty v Jižním Tyrolsku (dnes Itálie). Pro tyto účely
konstruoval speciální pomůcky a originálně upravil tzv.
kosočtverečnou metodu pro měření základen v sítích
[15]. Práce však zapadla, možná i pro nepříznivá hodno-
cení ověřovacích zkoušek, prováděných VZÚ Vídeň.
Metodu prostorového zaměření bodů polygonových sítí
publikoval v [20]. Další zkušenosti z této oblasti shrnul
v [2; 21]. I nadále však přetrvával jeho zájem o původní
profesi ([11; 19]), v níž též byl uznávaným odborníkem.
Roku 1897 podnikl soukromou studijní cestu do Švéd-
ska a Norska, zaměřenou k lesnímu hospodářství, pro
kterou připravil přednášku [12].
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V tzv. Studienbureau (předchůdci výzkumných ústa-
vů) rakouských železnic byla našemu krajanovi, který
byl roku 1910 jmenován vrchním inspektorem, svěřena
oblast geodetických prací [23]. (Podklady neuvádějí rok
nabytí stavovského inženýrského titulu, který mu větši-
nou přiznává až novější literatura, např. [28]. Patrně se
tak stalo na podkladě císařského nařízení Č. 130/1917 ř.
z.)
V roce 1916 byl členem redakční rady časopisu a čle-

nem výboru zeměměřické skupiny Rakouského spolku
inženýrů a architektů. V uznání zásluh byl zvolen na
dvouleté období předsedou, pro určité rozpory ale té-
hož roku z funkce odstoupil; roku 1918 byl do výboru
znovu navržen. (Předchůdcem a zástupcem byl profesor
E. Doležal, nástupcem profesor Th. Dokulil. Bližší viz
Z.d.Ď.I.u.A.V., 1916, s. 286; 1917, s. 172-173; 1918, s.
562.) Řada jeho článků je přepisem přednášek. Na
stránkách zmíněného časopisu je možno nalézt i další
jeho příspěvky, resp. citace, zaměřené na spolkovou
činnost, nebo polemizující s jinými autory (např. o re-
versní libele 1894, o přesnosti čtení na stupnicích 1898,
o tachymetrii 190 I, o protínání vpřed 1917), které jsem
nezahrnul do (doufám že reprezentativního) seznamu
literatury. (Pozn.: práce s úplnou citací jsou ve fondech
pražských knihoven.)
Ing. Anton Tichý odešel do důchodu v roce 1919 s ti-

tulem vládního rady. Soumrak jeho života nebyl příliš
šťastný. Byl vdovcem, přežil své děti, musel prodat ro-
dinný dům v Unter Tullnerbachu u Vídně, kde po řadu
let žil. ("Starý a poněkud jíž churavý pán jest odkázán
na pomoc cizí, právě v době nejtísnivějších poměrů po-
válečných" - [22]; shoda příjmení s profesorem Aloi-
sem Tichým je náhodná.) Zemřel 28. 10. 1923 po opera-
ci na klinice ve Štýrském Hradci [25]. Do rodinného
hrobu, který byl zrušen během 2. světové války [30], byl
uložen 4. II. 1923 [26].
Povšimněme si nyní krátce tachymetrických metod

ing. A. Tichého, jehož 150. výročí narození vzpomene-
me v roce 1993. Patří do celé řady technologií a kon-
strukcí, reagujících na prudce vzrůstající požadavky
přesnosti, spolehlivosti a rychlosti technické projekční
a stavební praxe.
První konstrukcí je nesamočinný redukční tachymetr

se svislou latí s metrickým dělením. Teoretické odvoze-
ní, popis, hodnocení i zobrazení jsou uvedeny v dosud
běžně dostupné učebnici [28] nebo v soudobé příručce
[13]. Ta též oceňuje spolupráci A. Tichého s G. Starkem
při návrhu přístroje a s prof. A. Schellem při elegan-
tním matematickém zpracování. Omezím se proto jen
na základní informace.
Obecně známé tachymetrické rovnice pro analaktický

dalekohled

d" = kl cos2l:.
h = klsinl:cosl:

u redukčních přístrojů přechází na tvar

d" = kdld•
h = k"I".

Způsoby čtení laťových úseků Id, I" mohou být různé
(srovnej např. diagramové tachymetry). V daném přípa-
dě byl konstruován okulárový mikrometr s jednou pev-
nou a jednou pohyblivou vodorovnou nití a se zářezo-
vou stupnicí v levé části zorného pole. Poloha pevného

vlákna odpovídá základnímu zubu stupnice, druhé se
. pohybuje v závislosti na otáčkách bubínku (s dělením
na setiny) až do celkového rozsahu 5 otoček, z nichž
každé přesně odpovídá jeden zub stupnice. Laťové úse-
ky Id nebo I" jsou čteny oběma vodorovnými nitěmi prá-
vě tehdy, jestliže pro čtení okulárového mikrometru
platí:

n = 5 cos2l: ( I - ~ sinl:Cosl:).

nebo

m = 5 sinl:cosl: ( I - ~ sin2l:).

Mikrometr nemá obdobu střední nitě tachymetrů
s konstantním dálko měrným úhlem. Svislé úhly l: jsou
vztahovány k poloze horního pevného vlákna; 2. členy
v závorkách rovnic (3) zavádí příslušnou opravu. Optic-
ká soustava dalekohledu a chod šroubu mikrometru
jsou počítány tak, že kd = k" = k = 100.
Velikost čtení n, m lze vyhledat v tabulkách [4; 5].

Pro praktické použití jsou stupnice funkcí n, m vynese-
ny vlevo a vpravo na svislém kruhu přístroje v kroku
0.01 symetricky na obě strany (nahoru a dolů) od zá-
kladní polohy (n = 5.00, m = 0.00), odpovídající vodo-
rovné záměře. Rozsah postačuje pro výškové a hloub-
kové úhly do zhruba 450• Pomocí výškových indexů se
čtou tisíciny funkční hodnoty, což koresponduje s mož-
ností nastavení na mikrometru. Pohyblivé vlákno zauj-
me obecnou polóhu v centimetrovém dělení latě. Pro
hrubší práce stačí pro triviální výpočet (I) odhadnout
milimetry. Pro přesné práce se pohyblivé vlákno po-
stupně koenciduje mikrometrem s nejblíže vyšším a niž-
ším decimetrovým dílkem. Tomu odpovídají čtení bu-
bínku q, p.

s-p
x= 0,1.--; SE (n; mj.q-p

Hodnota x vypočtená na 0.1 mm se připočte k zá-
kladnímu čtení Id nebo h, danému číslováním nižšího
decimetru stupnice. Je výhodné nastavit pevné vlákno
na celý metr nebo decimetr.
K přístrojům, vyrobeným firmou Starke & Kamme-

rer, patří třímetrová pevná lať s bílými klínky na čer-
ném pozadí (obr. 2a). Stupnice byla vyhotovena na rý-
sovacím papíře litograficky a byla speciálně impregno-
vána.
Je-Ii okulárový mikrometr nastaven přesně na čtení n

= 5.000, mění se přístroj v nitkový dálkoměr s konstant-
ním dálko měrným úhlem {)(Id = h = I). Do výpočtu (I)
je nutno zavést opravu z odlišného měření svislých úhlů
l::

Od = - Isinl:cosl:,
O" = - Isin2l:,

nebo rektifikovat odečítací zařízení o g.
V době vzniku byla výhodnější logaritmická forma:

log d" = log (100/) + A,
log h = log (100/) + B.
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Členy A, B jsou funkcemi úhlu ± E a byly obsaženy
v tabulkách [7]. K výpočtu postačovaly tehdy nezbytné
logaritmické tabulky.

Od rovnic (6) je snadný přechod k další konstrukci A.
Tichého, k tzv. logaritmickému tachymetru, který je za-
ložen na stejném principu. Podstatnou změnou je, že lať
nese dělení v dekadických logaritmech šikmé vzdáleno-
sti a pevnou níť je nutno nastavit na základní značku
stupnice. U soupravy z roku 1882 byla tato značka
umístěna u horního konce asi 3 m dlouhé latě, opět
s klínovým dělením stupnice. Jednotlivé značky jsou od
počátku (základní značky) vzdáleny tak, aby odpovída-
ly charakteristice a prvním dvěma místům mantisy loga-
ritmu měřené vzdálenosti v intervalu 0.0 I (obr. 2b;
v úseku mezi charakteristikou I a 2, tj .... a ... , nejsou
v obrázku patrny dílky 2. místa).

Lze odvodit, že zdánlivá velikost úseku latě mezi dvě-
ma sousedními značkami je konstantní; totéž platí pro
rozměr značek stupnice. To je oproti dálkoměrům s me-
trickou stupnicí výhodou. Obě nitě mikrometru jsou
maximálně vzdáleny, tj. o 5 plných otáček. Pohyblivá
niť se koinciduje na nejblíže nižší značku stupnice bu-
bínkem, na jehož logaritmickém segmentu, děleném na
10 dilů, se odhadem pomocí ryskového indexu čtou se-
tiny, tj. 3. a 4. místo mantisy logaritmu šikmé vzdáleno-
sti. Redukce na vodorovnou a výpočet převýšení se pro-
vede užitím rovnic (6), přip. (5). Pokud byla měřena
pouze vzdálenost, byla na svislém kruhu čtena pomocí
indexu, umístěného na svislém ráme ni indexové libely
hodnota a, pro niž plati: a = - A. Svislé úhly jsou čte-
nyobvyklým způsobem na svislém kruhu, ovšem opět
jsoú vztaženy k pevnému vláknu.

Konstruktér svůj tachymetr průběžně upravoval.
Obr. 3 (foto autor) představuje model, nezobrazený
v žádhé z citovaných prací. Závěrečná úprava, kterou
nazval "definitivně ustálená logaritmicko-tachymetric-
ká metoda" a popsal v [16] a ve zkráceni v [17], v učeb-
nici [28] uvedena není.

Významnou změnou je dvousměrná logaritmická
stupnice svislé latě délky 3,03 m se společným počát-
kem ve výši 1,65 m (obr. 2c; oproti skutečnosti je nega-
tivně zbarven), postačující pro vzdálenosti do cca 204
m. V levé části je vynesena lineární stupnice v intervalu
6 mm čárkami síly 0,4 mm, určená pro speciální postup
geometrické nivelace.

Výrazně byl změněn přesně vypracovaný okulárový
mikrometr, umožňující určit mantisu logaritmu vzdále-
nosti na 5 až 6 míst. Nese trojici pevných symetrických
vláken v odstupu 0,3 mm, dále dvojici pohyblivých vlá·
ken, rovnoběžných se středním ve vzdálenosti 10/3 mm
při čtení n = 5 a pevné svislé vlákno. Bubínek je dělen
nelineárně, od nulové znčky symetricky na obě strany
po ±50. Uvnitř dílku se čte lineárně. Násobná konstan-
ta je k = 2 x 75. Po zacílení na lať a nastavení střední
nitě (v obr. 2c ozn. M) na nulovou značku se postupně
koinciduje horní a dolní vnější pohyblivá niť (o, u) na
nižší čtení příslušné poloviny stupnice. Logaritmus dél·
ky se skládá ze základního čtení latě (stejného v obou
polovinách), uvádějícího charakteristiku a 2 místa man"
tisy, k němuž se připojí další 3 místa vzniklá součtem
obou čtení bubínku při koincidenci. (Koincidence hor-
ní-dolní se prováděla až II x, průměr zaručoval urče-
ní 6. cifry.) Od výsledku se odečítal logaritmus redukce

na vodorovnou vyjmutý z tabulek ve vybavení přístroje
a připojovala se přístrojová korekce, stanovená na zá-
kladě empirických zkoušek v jednotkách 4.-6. místa
mantisy. Pro opravu nadmořské výšky (O až 3 000 m)
byly sestaveny tabulky [14]. Byl však zpracován i postup
měření délek pomocí lineární stupnice pro nivelaci, ob-
cházející nevýhodu násobné konstanty k = 75.

Výpočet převýšení je v zásadě stejný jako u dřívějších
úprav, tj. trigonometricky ze vzdálenosti a svíslého
úhlu. Pro přesné práce však byla tachymetrem provádě-
na i geometrická nivelace. Na lineární stupnici latě (díl-
ky 6 mm byly značeny jako I mm) se čtou při urovnané
reverzní libele dalekohledu citlivosti 4-5" postupně
v obou polohách všechny 3 pevné vodorovné nitě. Po
početní kontrole správnosti (úseky musí být konstantní)
součet všech šesti hodnot dává výsledné laťové čtení
s přesností O, I mm.

Soupravu pro tuto definitivní verzi vyrobila v roce
1912 firma R. & A. Rost ve Vídni. Fotografie přístroje
byly publikovány např. v [16] a [17]. V podstatě se jedná
o vysoce přesný univerzální teodolit s výše uvedenými
úpravami. Zakryté kovové kruhy (průměr vodorovného
18 cm, svislého 13 cm) byly děleny sexacentesimálně
a čteny mikroskopy až na 0,0010 (tj. 3,6"). Úhlová hod-
nota sázecí libely je 10", indexové 5", vždy pro paříž-
skou čárku. Svislý kruh byl přesazovací, zvětšení dale-
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kohledu až 36x. Výška přístroje nad bodem byla určo-
vána speciálním zařízením s přesností lepší I mm.
Konstrukci celku i všech detailů byla věnována úz-

kostlivá péče. Jako příklad uveďme, že zdánlivá šířka
bílých rysek logaritmické stupnice latě byla počítána
tak, aby po nastavení vodorovného vlákna po jeho kra-
jích vznikaly kontrastní kontrolní obdélníčky. A. Tichý
studoval několik druhů pavouků, jejichž vlákna byla ve
výrobě záměrných křižů užívána, a stanovil průměrnou
sílu vlákna hodnotou 1,5-1,9 .u, čemuž odpovídá sku-
tečná šířka rysky 4-5 % intervalu dělení. Rozpětí sku-
tečných šířek je 0,071-4,310 mm. Poloha byla vypočte-
na na 0,00I mm a pro vyrýsování (opět na papír, s ruč-
ně vybarvenými černými plochami, dodatečně vlepený
na líc latě) byl konstruován speciální dělicí stroj. Pevné
latě byly vyrobeny z různých dřev tak, že koeficient te-
pelné roztažnosti činí a = 8,9 x 10-6; roztažnost latě
v důsledku změn vlhkosti nebyla měřitelná. Byly opa-
třeny průzorem pro zacílení na stroj, krabicovou libelou
a opěrami. Pro ochranu stupnic byla lať sklopná kolem
podélné osy [16]. Další četné podmínky a detaily řešení
uvádí citovaná literatura. Autor dokonce publikoval
v [I] návrh konstrukce přístroje, na jehož vodorovném
kruhu by se přímo četly souřadnicové rozdíly x, y měře-
ného polygonového pořadu.
Postupy ing. A. Tichého se příliš neujaly. Paradoxem

zůstává, že příčinou byla pravděpodobně snaha o co
nejvyšší přesnost, originálnost a univerzálnost techno-
logie a o dokonalost přístrojů, přinášející určitou nároč-
nost a komplikovanost obsluhy, mechanickou citlivost
pomůcek a to, že "práce v poli postupuje trochu zvol-
na" - [28]. Praxe zvolila metody jednodušší a rychlejši,
i když méně přesné, nebo řešení založená na jiných
principech.
Roku 1890 konstruovala firma Ott logaritmický dál-

koměr s optickým mikrometrem. Na témže principu byl

založen přístroj Lota závodů Zeiss Jena s dosahem až
'600 m a přesností ±0,04 mm, vyráběný v 50. letech [29].
Ani tyto typy však nebyly obchodně úspěšné.
Závěrem několik slovo přesnosti "definitivně ustále-

né logaritmicko-tachymetrické metody". Ze vzorů zá-
pisníků a dalších údajů v různých publikacích platí
pro obousměrné měře.ní délek relativní přesnost
I :4500-I :9000 (0,02-0,01 m na 100m) závislá na
sklonu záměry. Kilómetrová chyba nivelace se pohybu-
je v rozmezí 5-16 mm podle počtu stanovisek (5-12)
a případně podle sklonu záměr (3°_15°). Střední chy-
ba měření vodorovných a svislých úhlů bývá uvažována
v rozpětí 5"-15".
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Lektoroval:

Prof. Dr. Ing. Miroslav Haul. CSc.•
Praha

Po čtyřiceti letech opět správní
poplatky

Úkony středisek geodézie při poskytování informací z eviden-
ce nemovitosti a bývalého pozemkového katastru jsou v České·
republice (ČR) od I. ledna 1992 zpoplatňovány správnimi po-
platky stejně, jako tomu bylo ve Slovenské republice již v roce
1991.

Používání správních poplatků v geodézii a kartografii není
novinkou, tento způsob byl využíván až do roku 1954, kdy by-
la zřízena Ústřední správa geodézie a kartografie (ÚSGK)
a převzala působnost od národních výborů; V tomto obdob i se
výkony v geodézii a kartografii oceňovaly cenami, stanovova-
nými zprvu v působnosti USGK a po cenové přestavbě v roce
1975 v působnosti federálniho cenového úřadu.

Sazebník správnich poplatků v oblasti veřejného vyměřová-
ní a mapování, jak se tenkrát geodézie a kartografie nazývala,
byl obsažnějši než je současná položka 38A a vycházel z ten-
krát použivaných technologií (obr. I).

Režim správních poplatků stále ještě vyplývá ze zákona č.
105/1951 Sb., o správních poplatcích a je připravována úprava
k I. lednu 1993 v souvislosti s celkovou úpravou daňové sou-
stavy. V loňském roce zabezpečovalo přípravu federální minis-
terstvo financí, kterému již ve 2. čtvrtletí 1991 byly předány
podklady k zapracování do připravovaného zákona. V této
souvislosti bylo dohodnuto, že v České republice (ČR) bude
ponechán dosavadní způsob oceňováni až do vydání zákona,
případně že tato otázka bude řešena, ale již v duchu nového
zákona pří příležitosti zákona o katastru nemovitostí, změnou
působnosti středisek geodézie, jejich názvu a subjektivity na
katastrálni úřady. Všichni zainteresovani si uvědomovali, že ta-
to změna bude mít dopad předevšim na veřejnost, která čerpá
informace ze středisek geodézie a že tedy bude snazší provést
tuto změnu najednou buď se změnou postavení středisek geo-
dézie anebo se změnou celé daňové soustavy. Důsledky zave-
dení správních poplatků namisto cen se ve státnim rozpočtu
projevi negativně, protože je řada subjektů, kterým se poplat-
ky nevyměřují.

Počátkem února však došel návrh zákona ČNR, v jehož pří-
loze je i sazebník.a obdobný zákon se připravuje i pro Sloven-
skou republiku. Učinnost se předpokládá k I. lednu 1993, ale
je možné, že by mohl nabýt účinnosti již k I. červenci 1992, po-
kud by ke stejnému datu nabyl účinnosti zákon ČNR o kata-
stru nemovitosti v ČR.

V záři nebo říjnu 199 t se na ministerstvo financí ČR obráti-
la Česká komora geodetů a kartografů s připomínkami k ceno-o
vé praxi středisek geodézie a ministerstvo financí ČR pak roz-
hodlo, že správní poplatky budou zavedeny k I. lednu 1992
v ČR v rámci tzv. malé novely vyhlášky č. 570/1990 Sb.,
o správních poplatcích. Tato malá novela měla kromě jiného
především vyřešit celoroční problém slovenských orgánů, kte-

rý vznikl tím, že u jednotlivých položek nebylo uvedeno zpo-
platňované množství.

Úkonů středisek geodézie se t~'ká položka 38A vyhlášky č.
570/1990 Sb., o správních poplatcích ve znění vyhl. Č.
522/1991 Sb.

Tato položka zní:

"Položka 38A
a) Vydání výpisu z evidence nemovitostí nebo z parcelniho

protokolu, kopie z pozemkové mapy evidence nemovitosti
nebo z katastrální mapy formátu A4, evidenčnich údajů
o pozemcích s vyjádřením jejich bonitních tříd a identifika-
ce parcel, za každých i jen započatých 20 parcel pozemkové
mapy nebo katastrální mapy, při identifikaci parcel v rámci
jedné knihovní vložky Kčs 100,-

b) Vydání kopie z pozemkové mapy evidence nemovitostí do-
plněné o stav katastrální mapy za každých i jen započatých
20 parcel katastrální mapy Kčs 100,-

c) Poskytnutí části písemného nebo měřického operátu evi-
dence nemovitosti nebo býv. pozemkového katastru k na-
hlédnutí pro potřeby vyhotovení opisu, výpisu, nákresu ne-
bo získání informace za každých i jen započatých 20 řádků
písemné informace a za každou grafickou nebo ústní infor-
maci Kčs 50,-

d) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu
s údaji evidence nemovitostí - druhé ověření geometrické-
ho plánu za každých i jen 20 započatých parcel 70,-

Poznámka:
Správní úkon zpoplatňovaný podle písmene c) nezahrnuje po-
skytováni souřadnic podrobných bodů".

Ze zákona Č. 105/1951 Sb. a cítované vyhlášky vyplývá, že
některé subjekty jsou osvobozeny od správních poplatků. Ne-
sporné je to u orgánů státni správy, soudů, prokuratur, přípa-
dů, na které se vztahují restitučni zákony č. 87/1991 Sb., o mi-
mosoudních rehabilitacích č. 403/1990 Sb., o zmírnění násled-
ků některých majetkových křivd, č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
a č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a dalších připadů uvedených ve vyhlášce. Ne zcela
zřejmé je to již u právnických osob, zřízených orgány státní
správy nebo obcemi. V takovém případě doporučujeme těmto
právnickým osobám, aby si od svého zřizovatele opatřily vyjá-
dření, že se na ně vztahuje osvobození od správních poplatků
podle § 10 odst. I zákona č. 105/1951 Sb. U restítučního záko-
na 403/1990 Sb. vydá takové vyjádření ministerstvo pro sprá-
vu národního majetku a jeho privatízaci ČR a v případě záko-
na o půdě a pozemkových úpravách je kompetentní okresní
pozemkový úřad.

Pokud by někomu byl vyměřen správní poplatek omylem
a byl jím také zaplacen, může se obrátít na středísko geodézie,
které mu poplatek vyměřilo a to rozhodne, že došlo k omylu.
Na základě rozhodnuti střediska geodézie pak Finanční úřad
pro Prahu I vrátí příslušnou částku. Finanční úřad pro Prahu
I je v této věci příslušný pro celou ČR.
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V týdnu před vánocemi 1991 se konala porada zástupců
územních orgánů geodézie a kartografie zejména ke sjednoce-
ní evidence provedených úkonů, posouzení možnosti prodeje
kolkových známek vzorů umístění kolkových známek přímo
na střediscích geodézie, předání na tiskopisech a okrajově také
k jednotnému výkladu ustanovení jednotlivých položek s tím,
že praxe několika týdnů ukáže, která ustanovení sazebníku by
bylo možno vykládat několikerým způsobem. Odmyslíme-li si
případy, které by snad sice mohly nastat, ale jsou zatím jen te-
oretické, pak se jeví, že vysvětlivek bude minimálně.

Výklad vyhlášky a jednotlivých položek sazebníku přísluší
ministerstvům financí, které vyhlášky vydaly a orgány geodé-
zie nejsou k tomu kompetentní.

Nečekaným problémem zejména v některých mistech se stal
nedostatek kolkových známek. Distribuci kolkových známek

zajišťuje Ústřední správa spojů prostřednictvim poštovních
. úřadů a prodejen Poštovní novinové služby a jak vyplývá
z jednání, nejsou tyto )nstituce nakloněny tomu svěřovat pro-
dej do dalších rukou. Rešení je třeba volit podle místních pod-
mínek domluvou v blízké trafice, na notářství apod.

Každá změna zavedené praxe vyvolá u těch, kterým zkom-
plikuje situaci proti dosavadnímu stavu, kritiku a odpor. Do-
mníváme se však, že během několíka týdnů se všichni s novou
úpravou smíří a objeví její nesporné výhody v bezpeněžním
styku a pevných sazbách.

Ing. Vladimir POSl!íšil.
ČÚGK

101 Ručně vyhotovené snímky s map podle právě platného stavu,
s geometrických (polohopisných) plánů nebo jejich konceptů
a s polních náčrtů i s upravením (adjustováním), vepsáním měr
a s náhradou za kreslicí materiál, až včetně do 20 parcel a 10 ha
kresby v měřítku
a) I :2000 a menším
b) I: 1440 a větším
za každou další parcelu kresby v měřítku
a) I: 2000 a menším
b) I: 1440 a větším
za každý další ha kresby v měřítku
a) I: 2000 a menším
b) I: 1440 a větším

103 Planografické, fotoreprodukční a podobné otisky grafických
elaborátů, za kus
Poznámka:

Poplatek se v rámci sazby vypočítá podle platných kalkulač-
ních normálů polygrafického průmyslu.

104 Vybarvení otisku mapy nebo snímku s mapy (celého nebo jen
části), až včetně do 20 parcel a 20 ha v měřítku
a) I: 2000 a menším
b) I: 1440 a větším
za každou další parcelu nebo ha v měřítku
a) I: 2000 a menším
b) I: 1440 a větším

0.50
0.65

0.25
0.35

0.20
0.40

Poznámka:
Při stanovení poplatku se počítají jen skutečně vybarvené par-

cely a hektary kresby.

106 Opisy nebo výpisy nebo jejich pozdější doplnění změnami:
a) z pí sem n é h o op e r á t u (i vyřazeného), z některých čás-

ti sb í rky I i s t i n (z popisů hranic katastrálních území, vý-
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početních protokolů, protokolů a vyhlášek o všech řízeních,
ohlašovacích listů, výkazů změn, záznamů změn, vyřazených
části všech písemných operátů), z některých po moc n Ý c h
částí pozemkového katastru (z popisu odhadních okresů,
z klasifikačních protokolů všeobecného vceňování, seznamů
domů, sestavení jakostních tříd) nebo z jiných v Ý k a z ů
a s e s t a ven í (z průkazů o výměře vlastního - společen-
stevního honebního okresu, ze zjištěni celkové výměry po-
zemků jedné jakostní třídy v katastrálním území nebo okre-
su),

až včetně do 30 položek (i s cenou tiskopisu) .
za každou další položku .
h) z v Ý k a z ů úhrnných katastrálních hodnot a pře hl e d ů
pozemnostních archů, za každých 10 položek (nebo méně)
Poznámka:
Položkou se rozumí každá opsaná, opravená, změněná, dopl-

něná nebo zrušená vodorovná řádka, tedy i vodorovná řádka na
titulní straně.

5
0.15

Ve dnech 12. - 15. listopadu 1991 se konala v Městské knihov-
ně a na Magistrátnim úřadu hl. m. Prahy I. mezinárodní kon-
ference MIS '91 (Městské informačni systémy).

Záštitu nad konferencí převzal K. Dyba, ministr pro hospo-
dářskou politiku a rozvoj České republiky a primátor hl. m.
Prahy M. Kondr. Pořadatelé: Český svaz geodetů a kartografů,
Mezinárodni pražský klub informatizace měst a regionů, Insti-
tut městské informatiky Praha (IMIP), Regionálni informačni
systémy Praha, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov,
Utvar hlavního architekta hl. m. Prahy, Výzkumný ústav geo-
detický, topografický a kartografický Zdiby.

Konference byla pořádána v koordinaci s koferencemi Ur-
ban Data Management Symposiums (UDMS) a Mezinárodni
federaci zeměměřičů (FIG).

Konference se zúčastnilo 304 odborniků z ČSFR a 87 zahra-
ničnich účastniků z 18 států (Bulharsko, Dánsko, Francie, Ka-
nada, Itálie, Izrael, Maďarsko, Nizozemi, Norsko, Polsko, Ra-
kousko, Řecko, SRN, SSSR, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká
~r!tánie). Z českoslov.enských účastniků bylo 34 z resortu
CUG K, 24 z resortu SUG K, 142 z oblasti městské správy.

Slavnostního zahájeni konference se zúčastnili primátor hl.
m. Prahy M. Kondr, předseda Českého úřadu geodetického
a kartografického F. Radouch, K. Přikryl, náměstek ministra
pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, předseda
Českého svazu geodetů a kartografů a ředitel G KS Praha R.
Paul, ředitel Institutu městské informatiky Praha P. Pajas,
předseda UDMS T. Bogaerts (Nizozemi), ředitel výpočetniho
střediska zastupitelstva města Padovy M. Rumor (Itálie) a dal-
ší

Cilen. konference byla výměna praktických domácich i svě-
tových zku:enosti z oblasti tvorby a realizace městských a regi-

onálních informačnich systémů, jejich vyuZ1vam při sprave
a řízení rozvoje daných oblasti a uplatněni automatizace a in-
formatiky v činnosti orgánů státni správy a samosprávy. Uspo-
řádání konference bylo vyvoláno výrazným vzestupem zájmu
orgánů městské a obecní správy po kvalitních a aktuálních in-
formacích a údajích, které prostřednictvím výpočetni techniky
a grafiky zjednodušší a zefektivní jejich běžné čínnosti a agen-
dy a umožni objektivní, profesionální a racionální přístup
k rozhodováni, plánování a řízeni. Tento zájem spolu s již na-
vázanými kontakty mezi našimi a zahraničními odborníky
a specializovanými pracoviští umožnil představit na konferen-
ci významné odborníky v této oblasti.

Jednáni konference probihalo v šesti sekcich:
- městské a územně orientované informačni systémy,
~ víceúčelový katastr, digitální mapováni,
-- systémová podpora pro realizaci MIS/GIS (Geografický in-

formačni systém),
- administrativni a řídicí činnosti mistni správy,
~ modelováni rozvoje měst a regionů,
-- krátká sděleni.

Celkově bylo na konferenci předneseno 64 hlavnich referátů
a 18 krátkých sděleni (19 hlavnich referátů z ČSFR).

Úvodni referáty v sekci Městských a územně orientovaných
informačnich systémů přednesli M. Martinek (3. Hojdar) a M.
Rumor na téma: "Územně orientované informačni systémy
a jejich využiváni v ČSFR", resp. "Zkušenosti s využivánim
G IS na lokální úrovni v západni Evropě". Jednáni sekce po-
kračovalo po celou dobu konference (28 referátů).

Za nejzajímavější lze v této sekci označit následující příspěv-
ky:
Z. Jánský (ČSFR) - Městský informačni systém hl.

m. Prahy,
(SSSR) ~ Počitače v managementu a ří-

zeni v Leningradu,
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(FR) - Tvorba územního informační-
ho systému města Paříž,

(NIZ) - Zavádění informačních systé-
mů v nizozemské obecní sprá-
vě,

(ČSFR) - Integrovan~ informační systém
o území v Ceské republice,

A. Baláži, (ČSFR) - Informační systém o území
J. Hanus, P. Sarkán Slovenskej republiky - stav

a perspektivy,
(IT) - Využití informačních technolo-

gií v Padově,
(VB) - Expertní systém vyhodnocová-

ní urbanistického rozvoje měs-
ta sv. Helena,

(ČSFR) - Městský informační systém hl.
m. Prahy - informační okruh
o životním prostředí,

(NIZ) - Právní aspekty územně orien-
tovaných informačních systé-
mů,

(VB) - MIS - stratégie, taktika, vý-
chodiska,

(NIZ) - QIS v nových demokraciích,
(DAN) - Uloha zdanění majetku pro vý-

voj MIS,
(KAN) - Konzultační služby pro měst-

ské správy - kanadská zkuše-
nost,

(DAN) - vývoj a zkušenosti dánského
registru staveb a bytů, jako
části koordinovaného infor-
mačního systému,

(fT) - Územní informační systémy:
úloha standardů,

(RAK) - K společnému GIS jako sou-
části MIS ve Vídni.

A. Hirschfield,
P. Brown

J. Ulč
A. MiiIler

P. Daubjerg,
I. M. Arildsen

V sekci víceúčelového katastru a digitálního mapování zaujaly
příspěvky:
J. Čálek

J. Kostka,
M. Roule

J. Uhlíř,
E. Milesová

(ČSFR) - Digitální technická mapa Pra-
hy,

(SSSR) - Katastr jako součást městské-
ho řízeni,

(IT) - Integrovaný kartografický sy-
stém pro vedení dokumentace
podzemních sítí v Benátkách,

(RAK) - Automatizovaný katastr v Ra-
kousku,

(ČSFR) - Automatizovaný ínformační
systém geodézie a kartografie
v České republice,

(ČSFR) - Automatizovaný informačný
systém geodézie a kartografie
v Slovenskej repubIike,

(ČSFR) - Automatizace písemného ope-
rátu evidence nemovitosti,

(ČSFR) - Možnosti dálkového průzku-
mu Země jako vstupu do měst-
ských informačních systémů,

(SSSR) - Urbánni GIS - "Cityman",
koncepce, hlavní funkce
a možnosti.

V sekci věnované problematice systémové podpory pro realiza-
ci MIS/GIS byly prezentovány tyto zajímavé příspěvky:

Z. Hoffmann,
J. Poláček
J. Měska a kol.

(VB) - Význam prostředků CASE pro
MIS,

(SRN) - Stavební kameny komunikačni
společnosti zítřka, reprezento-
vané příkladem Fair Tower,
Frankfurt/Main,

(ČSFR) - Perspektívní technické a pro-
gramové prostředky pro řešení
problematiky MIS,

(ČSFR) - Interakční grafický systém
KOKES,

(ČSFR) - Požadavky uživatelů na grafic-
ký systém MiniGKS,

(ČSFR) - Geografický informační sy-
stém na Slovenskej akadémii
vied,

(SRN) - Možnosti použití GIS firmy
IBM v městském informačním
systému (příklad města Stut-
tgartu),

(USA) - Budoucnost profesionálních
a veřejných městských infor-
mačních systémů v Českoslo-
vensku prostřednictvím sítě
"BEEDNET".

P. Sokolowsky,
M. Golz

V sekci administrativní a řídící činnosti městské správy převa-
žovaly československé příspěvky. Mezi nejpřínosnější lze považo-
vat:

(ČSFR) - Automatizované vydáváni do-
pravně-inženýrských rozhod-
nutí jako základ informačního
systému pro řešení dopravních
úloh ve městě,

(ČSFR) - Využítí výpočetní techniky ve
stavebním řizení a organizace
práce stavebního úřadu,

(SSSR) - Informační systém "Generální
plán městského obvodu,"

(USA) - Levný způsob zobrazování mo-
delů města na osobních počíta-
čích,

(ČSFR) - Územně ídentifikační registr,
(ČSFR) - Administratívny systém míe-

stnej štátnej správy - výcho-
diská a skutočnosti.

R. Rajm,
M. Němeček

I. Zabadajev a j.

J. Eichenbaum

M. Kahuda
J. Vinař

(ČSFR) - Modelování problémů regio-
nálního rozvoje,

(SSSR) - Počítačová realizace símulač-
ního modelu rozvoje města,

(ČSFR) - Některé zkušenosti s matema-
tickým modelem pražského re-
giónu,

(SVE) - Interaktivní strategické pláno-
vání na personálním počítači,

(SSSR) - Modelování dlouhodobého
rozvoje města - simulační pří-
stup.

S. Bělickij

A. Filáček

V sekci krátk.vch sdělení převažovalo předvádění softwarové
podpory pro zabezpečení dílčích úkolů automatízace čínností
městské správy.

V průběhu závěrečného, společného zasedání vystoupili:
E. Stubkjaer (DÁN) - Rozvoj národních víceúčelo-

vých prostorových informač-
ních systémů - návrhy pro
strategické výběry,

J. Sardelianos (ŘEC) - Počítačem podporovaný sy-
stém pro plánování URSA-
CAPS.

Jménem organizačniho výboru poděkoval všem účastníkům,
přednášejícim i organizacím, které odborně podpořily průběh
konference, J. Čálek, předseda organizačního výboru MIS '91.
Zdůraznil, že našim cílem je postupně dosáhnout využití měst-
ských informačních systémů tak, jak je to ve vyspělých státech
běžné. Je jíž nezbytné nahradit kartotéky a šanony, vytvořit po-
čítačové sítě na lokální úrovni jednotlivých úřadů a organizací,
ty propojit do celoměstských sítí, které umožní předávání
a propojování údajů potřebných pro řízení a správu města
(evidence nemovítostí - digitální mapy - údaje z oblasti ži-
votního prostředí - dopravy - výstavby - projektování -
urbanistického a regionálního plánování - údaje o občanech
- daních - ekonomické aktivitě - komunikační síti a další).
V současné době je proto nejdůležitější zajistit sběr potřeb-
ných údajů a jejich převod do digitální formy (činnosti, které
podle zahraničních zkušeností představují 80 % kapacitních
nároků).
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Jménem účastníků konference vystoupil T. Bogaerts (NIZ).
Poděkoval organizátorům za zajištění hladkého průběhu kon-
ference. Zhodnotil vysokou odbornou úroveň příspěvků i te-
matický rozsah jednotlivých sekcí. Zdůraznil, že odborné zna-
losti a vývoj technologií jsou v ČSFR plně na úrovni vyspělých
západoevropských států, chybí však dosud zkušenosti z provo-
zu (způsobené dlouholetým omezeným přístupem k hardwaro-
vé a softwarové základně). Přislíbil plnou odbornou podporu
ze strany UDMS.

Před zahájením konference byly podány v rámci pravidelné-
ho briefingu rady Zastupitelstva hl. m. Prahy podrobné infor-
mace o konferenci i návamé. výstavě zástupcům sdělovacích
prostředků. Díky tomu měly obě akce ohlas v tisku, čs. televizi
a rozhlase.

V průběhu konference byla svolána tisková konference s vý-
znamnými zahraničnimi odborníky, které se zúčastníli: náměs-
tek primátora hl. m. Prahy M. Štěpánek, A. Graafland a T.
Bogaerts (oba NIZ), M. Rumor (IT) a J. Lindsay (VB). I tato
akce měla v tisku ohlas.

Ze společenského a doprovodného programu konference je
nutno zmínit:
--c_ přijetí 120 zástupců účastníků konference a výstavy náměs-

tkem 'primátorá M. Štěpánkem v Brožíkově sále Staroměst-
ské radnice (za účastníky poděkoval J. Rasmussen z Dán-
ska), .

- slavnostní recepcí v rezidenci prímátora hl. m. Prahy, které
se zúčastnilo kolem 150 osob.

Dvoudílný sborník konference (cca 400 str.) obsahuje pře-
vážnou část příspěvků i některé příspěvky, jejichž autoří se ne-
mohli konference zúčastnit (A. Arnaud - Portugalsko, A. Ro-
driguez-Bachiller - Velká Británie, N. Polydorides - Řecko).
Sborník byl vydán v české a anglické verzi (zbylé výtisky lze
ještě získat na adrese J. Čálek, IMIP, U radnice 3, II O O~ Pra-
ha I).

Ing. Jiří Čálek.
Institut městské informatiky Praha

Mezinárodní výstava pořádaná u příležitosti konference
MIS '91 ve výstavním domě U Hybernů (Praha 11.-15. listo-
padu 1991).
528.94: 681.31 MIS

Výstava tematicky navazovala na konferenci a prakticky
předvedla přístrojové, hardwarové, softwarové a technologic-
ké prostředí pro provoz MIS/GIS. Výstavy sa zúčastnilo 57 vy-
stavovatelů.
Při slavnostním zahájení výstavy (II. listopadu) přivítal ho s-

!y L. Skládal, předseda výstavní komise. Výstavu otevřelí M.
Stepánek, náměstek primátora hl. m. Prahy a F. Radouch,
předseda Českého úřadu geodetického a kartografického.
Slavnostnímu zahájení byli dále přítomni J. Mejstřík v zastou-
pení ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České re-
publiky, R. Paul, předseda Českého svazu geodetů a kartogra-
fů, J. Pajas, ředitel Institutu městské informatiky Praha, zá-
stupci vystavovatelů, tísku a čs. televize.

Mezi nejvýznamnějši vystavovatele patřili:
INTERGRAPH CS předvedla dvě IGS pracoviště pro pro-
vozování GIS InterPro 2020 a InterPro 6240. Sestava byla
doplněna jednotkou pro čtení optických disků (CD-ROM)
a dalšími periferiemi. Předvedeno bylo praktické nasazení

sestavy v MIS (s využitim integrovaného softwarového sy-
stému MGE), princip spojeni grafických a negrafických
dat, ukázky prostorové analýzy, současné zobrazování ra-
strových a vektorových dat),

PODNIK VÝPOČETNÍ TECHNIKY. a.s. předvedl vybrané
subsystémy a úlohy Informačniho systému měst a obCí
(územně identifikační registr, IS domovního a bytového
fondu, obyvatelstvo, finanční subsystém a úlohu o územ-
ním stavebním řízení,

INSTITUT MĚSTSKÉ INFORMATIKY PRAHA prezento-
val ukázky z tvorby vybraných informačních okruhů Měst-
ského informačního systému hl. m. Prahy. Na IGS Inter-
Pro 2020 (Intergraph) byla předváděna tvorba Jednotné di-
gítální mapy Prahy a její propojení s dalšími údaji z MIS.
Dále byla předvedena demonstrační verze MIS pod ARC/
INFO na PC/AT (spolu s ARC/DATA), tvorba Jednotné
digitální mapy Prahy a jeji aktualizace na PC (programový
systém KOKEŠ), využití stavebně správního řízení v práci
stavebních úřadů na PC a programové zajištění evidence
obecního majetku na PC,

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚSTAV PRAHA předvedl programový
systém KOKEŠ (verze 5.0) a jeho použití při vedeni Jed-
notné digitální mapy Prahy, řešení úloh z oblastigeodézie
a kartografie a konstrukčních úloh při projektování. Na vy-
stavených ukázkách byly dokumentovány možnosti dálko-
vého průzkumu Země jako vstupu do MIS,

ALGO. a. s. jako dealer firmy Intergraph nabízela aplikace
systému Microstation PC (RAILKART - tvorba železnič-
ních map, RAILSTAT - železnični stavitelství, rekon-
strukce, regíonálni graficko-informační systém z oblasti de-
mografie), hardwarové prostředky a geodetické přistroje
(GEODlMETER),

GRIN, spol. s r. O., dealer firmy Intergraph předváděla spe-
ciální uživatelsky orientované aplikace nad grafickým sy-
stémem GraflS (integrované zpracování grafických i negra-
fických dat a jejich vzájemných vazeb) a'systémem Micro-
Station PC,

INTERA KENTING, Kanada předvedla ukázky ze služeb,
které poskytuje v oblasti leteckého snímkováni, letecké tri-
angulace, digitálního a analogového fotogrammetrického
mapování, tvorby digitálního modelu terénu, tematíckého
mapování a aplikace GIS,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ
A KARTOGRAFICKÝ ZDIBY seznámil přehledně s řeše-
ním Automatizovaného informačního systému geodézie
a kartografie, jeho nejbližšími cíli včetně integrace se Stát-
ním informačním systémem České republiky a ostatními
územně orientovanými informačními systémy. Praktické
ukázky předvedly zpracování grafických dat prostřednic-
tvím systému MicroStation, rastrové scanování map vel-
kých měřítek a zpracování rastrových dat na osobních po-
čítačích programovým aparátem RAS-PC,

ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ prezentoval ukázky
z Informačního systému o malých čistírnách odpadních
vod vyráběných v ČSFR a Informačního systému o nor-
mách v životním prostředí (EKO-STANDARD),

HSIpředvedla programový systém GRAFIN, který zajišťu-
je programovou podporu pro využíváni informačního sy-
stému založeného na bázi MicroStation PC, programové
vybaveni KARTO DIAGRAMY pro grafické vyjádření sle-
dovaného jevu vztaženého k vymezenému území prostřed-
ky tématické kartografie, v hardwarové oblastí počítače
DELL,

GEODIS BRNO nabízela geodetícký software ZK-GEO,
MicroStation PC, tužkové plotry MUTOH, digitizéry a ta-
blety KURTA, geodetické přístroje TOPCON, geodetické
příslušenství BMI,

- REAG-RASCH EDV SYSTEME AG prezentovala scanner
FSS 3012 dánské fy. CONTEX, pracovní stanici SUN
SPARC station 1+, modulárni systém pro scanování, uklá-
dání a vektorizaci RAVEN firmy PAFEC a GIS této firmy,
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CONDATA GmbH Mnichov-CONDATA spol. s r.o. Olomouc
ukázala použití grafického systému PROCART, pracující-
ho pod systémem MS/DOS na počítačích PC v oblasti
městské správy a katastrálních úřadů,
GEODÉZIE BRNO. s. p. předvedla Totální geodetické sta-
nice firmy NIKON (DTM-A5LG, DTM-AIOLG, DTM-
A20LG, soubor geodetických programů GEO-NIC PC, to-
tální stanici pro mapování O-50, pomůcky a materiály fir-
my KEUFFEL + ESSER (USA), ofsetové barvy a příprav-
ky fy. A. CARMINE (RAK),
SLOVENSKÁ KARTOGRAF/A. š. p. předložila výsledky
digitálního zpracování map v prostředí MicroStation PC
a aplikační programy pro kartografické zpracování digitali-
zovaných údajů. Jedná se o digitální mapu ČSFR (na úrov-
ni Základní mapy ČSFR v měřítku I :200000) a digitální
mapu Žítného ostrova (I : 50 000),
PAP a spol .. s r. o. Most vystavovala přístrojovou techniku
firem C. ZEISS (elektronícký tachymetr RET A, nasazovaci
dálkoměr AEM 1200, nivelační přístroje, teodolity a po-
můcky), AHLBORN (bezčpavkový světlotiskový stroj AF
2000 včetně materiálů a papírů), ROST (digitální planime-
tr, digitizér X PLAN 360 IR, bezdotykový dálkoměr do ín-
teriérů, měřické pomůcky),
GEOVAP Pardubice předváděla automatízovaný sběr
a zpracování geodetických dat získaných v terénu (TOP·
CON) na základě vlastního systému kódování,
SOFTMARKET Praha nabízel modulární CAD systém
CADdy pro PC počítače firmy ZIEGLER-Instruments
(SRN) a Grafický informační systém CADdy-GlS,
SEZAM/GEO předvedly databázový systém pro městské
správy (systém řízení báze dat SEZAM a aplikační databá-
zový systém pro evidenci obecního úřadu,
JUNKERS SOF/WARE PRODUCTlON - JURIX infor-
mační systém o právu na základě databázové technologie
FU LTEXT kanadské firmy Fulcrum,
KLUB ZELENÉHO TELEFONU k.s.p. nabizel knihu Geo-
grafické ínformační systémy, ukázku informačního systé-
mu Mapy zranítelností mělkých podzemních vod a infor-
mační systém ENVIROBASE (informace o firmách v ob-
lasti životního prostředí),
EVROPA představila komplexní systém programů pro ka-
nalízační, vodovodní a plynovodní sítě REHM pracující na
PC nebo pod systémem UNIX, grafický editor Generic 5.0,
systém StavCAD vhodný pro účely tvorby architektoni<:ké-
ho návrhu a stavebnich projektů budova fotogrammetric-
ký systém Rolleimetric pro tvorbu digitálního modelu ob-
jektu nasnímaného fotokamerou Rollei,
VUMS software vystavoval programový systém RADNICE
na PC 386 pod operačním systémem UNIX,
GEOINDUSTRIA GMS předváděla geografický informačni
systém QUIKMap vyvinutý kanadskou firmou AXYS Soft-
ware Ltd.,
ARC/DATA předváděla ukázky a výsledky GIS ARC/IN-
FO.

Výstavy St; dáláe zúčastnily firmy: GEODING, MERDlAN,
DRYTIS, USTAV TU!UZMU Bratislava, NISSHO IWAI>
OCE Nederlanp, I}.y., Ustav výpočetní techniky, VOJENSKY
PROJEKTOVY USTAV Praha, MINOLTA, ATLAS, SIE-
MENS, MANESMAN, ČVÚT laboratoř dálkového průzkumu
Země a Česká komora inženýrů, geodetů a kartografů. KAR-
TOGRAFIE Praha, která vybavila účastníky konference ma-
pami, měla na výstavě prodejní stánek.

Výstava proběhla úspěšně, byla komentována v tisku, čs. te-
levize přínesla ve svém zpravodajství šot. Skutečnost, že pořa-
datelé s dostatečným předstihem informovali vybraný okruh
středních a vysokých škol a umožnili školním skupinám bez-
platnou návštěvu výstavy, měla velmi dobrý ohlas.

Pořadatelé zajistili natočení videokazety z průběhu konfe-
rence i výstayy, kterou je možno získat na adrese: Ing. L. Sklá-
dal, CSc., VUGTK Zdiby, 25066 Zdiby 98.

Ing. Jiří Čálek.
Institut městské informatiky Praha

Seminář URSA-NET
"Počítače v urbanistickém
a regionálním plánování"

Ve dnech I5. až 19. listopadu 1991 proběhl ve školícím středis-
ku Institutu pro mistní správu v Benešově u Prahy seminář
"Počítače v urbanistickém a regionálním plánování". Seminář
byl obsahově a lektorsky garantován západoevropským řetěz-
cem "Urban and Regional Spatial Analysis: Network for Trai-
ning aod Education - URSA-NET" a organizačně zajištěn
pobočkou Českého svazu geodetů a kartografů při Institutu
městské informatiky Praha. Seminář časově bezprostředně na-
vazoval na I. mezinárodní konferenci Městské informační sy-
stémy MIS '91, aby se jak někteří lektoři, tak i posluchači moh-
li s úsporou času zúčastnit obou akcí.

Program semináře zahrnoval následující 2-4 hodinové se-
minárně vedené přednášky a výklady:

Městské informační systémy (Dr. Massimo Rumor, ředitel
Výpočetního střediska města Padova, Itálie) - o obecných
principech tvorby městských informačních systémů a o rea-
lizaci v Padově, která představuje v této oblasti špičkovou
úroveň v Itálii.
Uplatnění technologie geografických informačních systé-
mů (GIS) v plánování - zkušenost regionálni výzkumné
laboratoře (Prof. lan Masser, Universita Sheffield, Velká
Británie) o výsledcích práce jednoho z osmi britských cen-
ter na podporu využiváni informačních technologií
a exaktních metod v rozvoji regionů.
Katastr a územní informačni systémy (Prof. Theo Bogaerts,
Technická universita Delft, Nizozemí) o základních princi-
pech a problematice vedení katastru a souvisejících infor-
mačnich systémech.
Počítačové technologie a geoekologícké modelování (Prof.
André Kilchenmann, Universita Karlsruhe, SRN) o mode-
lovém počítačově podporovaném systému vhodném pro
využití v oblasti geoekologického modelováni.
Multimediální informační systémy - inteligentni prostoro-
vé informační systémy (Prof. Robert Laurini, Národni in-
stitut aplikovaných věd, Lyon, Francie) o teoretických zá-
kladech i praktických realizacích multimediálních infor-
mačních systémů obsahujících vedle alfanumerických
a souřadnicových informací další druhy informací - např.
obrazové.
Zaváděni technologie GIS do malých municipalit v Irsku
(Dr. Paul Mills, Universita Dublin, Irsko) o zkušenostech
S přístupem a projektovým řešenim vyvinutým a uplatňova-
ným v Irské republice.
Projekt GAMMA - geografie, architektura a multimediál-
ní aplikace (Prof. Jens Svendsen, Vysoká škola architektu-
ry, Aarhus, Dánsko) o programových prostředcích na pod-
poru práce architektů a urbanistů realizovaných výstupy
významného dánského projektu v prostředi personálních
počítačů McIntosh.
CAPS- Systém na podporu urbanistického plánování (Dr.
Dimitri Sardelianos, Universita Patras, Řecko) o progra-
movém systému, který byl vyvinut na Universitě Patras
v rámci projektů URSA·NET.
Městský informačni systém hl. města Prahy (Ing Petr Pajas
a Ing. Jiří Čálek, Institut městské informatiky Praha
a RNDr. Josef Hojdar, Regionální informační systémy,
Praha).
MOPRA '88 - Lineární model komplexního rozvoje Pra-
hy (RNDr. Adolf Filáček, CSc. a RNDr. Josef Hojdar,
kons. REGIONAL, Praha).

V rámci semináře byly poskytnuty i základní informace o ně-
kterých výsledcích práce TERPLANU z oblasti tvorby Infor-
mačního systému o území (RNDr. Eva Sovjáková, CSc.)
a o pracech Laboratoře dálkového průzkumu Země a GIS Čes-
kého ústavu ochrany přírody (ČÚOP - Ing. Eva Pauknerová,
CSc.).
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Semináře se zúčastnilo 32 posluchačů (26 z ČSFR, 5 z Řecka
a jeden z Dánska), kteří hodnotili úroveň semináře a jeho při-
nosy velmi vysoko. Českoslovenští účastníci byli jak z praco-
višť vědecko-výzkumné povahy (ČVUT, TERPLAN, Výz~um-
ný ústav rozvoje města, Vysoká škola báňská 9strava, VUGK
Bratislava, Vysoká škola zemědělská Praha, ČUOP, Masaryko-
va universita Brno), tak i z aplik~čních pracovišť měst - Insti-
tut městské informatiky Praha, Utvar hlavního architekta Pra-
ha i městských úřadů - Bratislava, Nové Mesto.
Seminář probíhal v anglickém jazyce bez překladu. Tato

skutečnost pravděpodobně odradila některé československé
odborníky od účasti. Stejně překvapivé bylo pro některé pořá-
dání semináře přes víkendové dny. To ovšem umožnilo právě
účast jinak časově značně vytížených špičkových odborníků
Evropy (3 přednášející jsou např. členy direktoria evropských
konferencí EGIS, stejně jako hlavní organizátor semináře, ge-
nerální sekretář URSA-NET Prof. Nicos Polydorides). Kapa-
cita semináře byla plně využita.
Příjemné prostředí školícího střediska v Benešově a jeho

funkční vybavení podstatně přispěly ke zdaru semináře
a umožnily i rozsáhlé neformální diskuse a setkáni účastníků.
Ve spolupráci s URSA-NET se počítá s dalšími semináři ob-

dobného charakteru v ČSFR. Jedním z předběžných námětů
na rok 1992 je problematika programových produktů GIS, je-
jich srovnání a vyhodnocení. V případě Vašeho principiálního
zájmu se již nyní obraťte na Institut městské informatiky Praha
(Ing. Jiří Čálek).

RNDr. Josef Hojdar.
Regionální informační systémy.

Praha

15. zasadanie Skupiny expertov
OSN pre geografické názvy
v Ženeve

Na zabezpečenie štandardizácie geografického názvoslovia na
medzinárodnej úrovni, z rozhodnuti a Hospodárskej a sociál-
nej rady Organizácie spojených národov (OSN), sa konajú od
roku 1967 konferencie o štandardizácii geografických názvov.
Na plnenie úloh štandardizácie geografických názvov v obdo-
bí medzi konferenciami bol konštituovaný kolegiátny konzul-
tatívny orgán "Skupina expertov", ktorý sa stretáva na zasada-
niach v dvojročných intervaloch.

15. zasadanie Skupiny expertov sa uskl!,točnilo v dňoch II.
až 19. novembra 1991 v Paláci národov v Zeneve. Zástupcovia
z Česko-Slovenska sa na tomto zasadaní zúčastnili ako pred-
staviteli a lingvisticko-geografickej regionálnej skupiny stred-
ná, východná a juhovýchodná Európa. V období od 5. konfe-
rencie OSN (1987) do 6. konferencie OSN (1992) funkciu
lsoordinátora spomínanej regionálnej skupiny vykonávalo
Cesko-Slovensko.
Delegácia z Česko-Slovenska sa na 15. zasadaní Skupiny ex-

pertov zúčastnila v zložení: Ing. Imrich Horňanský, CSc., ako
zvolávatel' regionálnej skupiny" PhDr. Pavel Boháč, tajomník
Názvoslovnej kom,isie (NK) CUGK a RNDr. Silvia Seitzová,
tajomníčka NK SUGK.
Na zasadaní Skupiny expertov sa zúčastnilo 70 predstavite- .

tov zo 40 krajín zastupujúcich 18 z 19 regionálnych skupín.
Dalej bol i na zasadaní prítomní 4 pozorovatelia z medzivlád-
nych, medzinárodnych, resp. národnych vedeckých organizá-
cií.
Zasadanie otvoril sekretár Skupiny expertov EI Araby, ktorý

informoval prítomných, že dovtedajší predseda Henri Dorion
sa 28. októbra 1991 zo zdravotných dóvodov vzdal svojej funk-
cie, a prečítal jeho rezignačný list. V zmysle procedurálnych
pravidiel Skupiny expertov sa uskutočnili volby nového pred-
sedu. Na 15. a 16. zasadanie Skupiny expertov bol za predsedu
zvolený Peter E. Raper.
Ďalšie rokovanie prebiehalo v súlade s upraveným a odsú-

hlaseným programom, ktorý pozostával z 21 bodov. Všetky sa
týkali problematiky štandardizácie geografického názvoslovia
na celom svete.
Nosnými bodmi programu bol i správy predsedu a sekretára

Skupiny expertov za uplynulé obdobie a správy z jednotlivých
regionálnych skupín.

Vel'a priestoru na zasadaní se venovalo najma týmto problé-
mom:

I. Toponymícké databázy a názvoslovné zoznamy
Mnohé štáty si už vybudovali svoju toponymickú databázu,
iné ju pripravujú a pracujú na jej kompletizácii, a to prevaž-
ne s využitím výpočtovej techniky. Mierky máp, z ktorých
získavajú údaje, sú rózne podl'a rozl'ahlosti príslušného úze-
mia, ale aj podl'a stupňa spracovania topografických máp.
Vel'a krajín už publikovalo údaje z databáz vo forme názvo-
slovných zoznamov. Predmetom diskusie bolo, korko a kto-
ré informácie majú byť v databáze evidované. Otázka štruk-
túry databáz a výsledných názvoslovných zoznamov nebol a
uzavretá.

2. Stručné národné názvoslovné zoznamy
V súlade s rezolúciami konferencií OSN odporúčajúcimi
vydávať stručné zoznamy štandardizovaných názvov z vlast-
ných území treba v tejto tendenci i pokračovať aj naďalej,
pretože ony sú základom štandardizácie v medzinárodnom
meradle. V tejto oblasti sa móže Česko-Slovensko prezento-
vať už 17 publikáciami Geografické názvy okresov, ktoré
obsahujú cca 30 000 názvov geografických objektov v rozsa-
hu máp mierky I : 10 000. Okrem toho vyšlo ďalších 5 publi-
kácií v edícii Geografické názvoslovné zoznamy OSN ~
ČSFR týkajúcich sa geografických objektov z nášho úze-
mia.

3. Systémy latinizácie
Bola konštatovaná dóležitosť otázky prepisu geografických
názvov z nelatinkového písma do latinky. Odporúča sa čo
nejrýchlejšie aplikovať OSN schválené systémy transliterá-
cie nelatinkových písem do latinky. Rýchlosť postupu je zá-
vislá najma od dostatku máp s transliterovanými názvami
vydanými v krajinách, ktorých sa tento prepis týka, a v do-
statku zoznamov geografických názvov pre zahraničných
vydavatel'ov kartografických diel. Problémom zostáva sku-
točnosť, že v samotných krajinách, kde boli prijaté latinizač-
né systémy, nie sú jednotne aplikované jednotlivými subjek-
tmi.

4. Exonymá (vžité geografické názvy)
V jednotlivých regionálnych skupinách a v rámci skupín
v jednotlivých krajinách pretrváva rozdielny prístup k re-
dukcii exoným. Je treba vyvinúť vačšie úsilie pri aplikácii
rezolúcií OSN odporúčajúcich redukciu exoným. Odporúča
sa, aby všetky štáty prijali konkrétne opatrenia na prijatie
štandardizovaných názvov (endoným) vo všetkých kartogra-
fických výrobkoch, s prípadným používaním exoným v zá-
tvorkách.

5. V oblasti technickej terminológie používanej pri štandardi-
zácii geografického názvolovia bol o konštatované, že medzi
najaktivnejšie krajiny v poslednom období patrilo aj Česko-
-Slovensko. Zrevidovaná a aktualizovaná verzia terminolo-
gického slovníka Glossary 330 bude predložená na 6. kon-
ferencii OSN. Po odsúhlasení sa začne so spracúvaním jeho
viacjazyčnej verzie.

6. Termín 6. konferencie OSN bol schválený na 25. augusta
1992 až 3. septembra 1992. Konferencia sa bude konať
v New Yorku na póde OSN.

Deň pred konferenciou (t.j. 24. augusta) a deň po konfe-
rencii (4. septembra) sa uskutoční 16. zasadanie Skupiny ex-
pertov. Prítomní delegáti odsúhlasili po menších pripomi-
enkach aj preložený program na tieto dve zasadania.

Vyslaní delegá,i z Česko-Slovenska vystupovali predovšet-
kým v mene regionálnej lingvisticko-geografickej skupiny, kto-
rú na zasadaní zastupovali.
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Všetky poznatky získané na zasadaní sa premietnu v rezor-
toch geodézie a kartografie SR a ČR do oblasti názvoslovnej
činnosti.
Česko-Slovensko, ktoré ešte zotrváva vo funkcii koordináto-

ra regionálnej skupiny, zvolá jej II. zasadanie v máji 1992 do
Bratislavy. Na programe bude najma zhodnoteníe činnosti za
uplynulé obdobie, aplikácia záverov z 15. zasadania Skupiny
expertova príprava podkladov na 6. konferenci u OSN a 16.
zasadania Skupiny expertov v New Yorku.
Všetky materiály písomne prezentované na zasadaní v Žene-

ve získala česko-slovenská delegácia vo dyoch exemplároch.
Dokumentované budú v sekretariáte NK SUGK a v sekretariá-
te NK ČÚGK.

RNDr. Si/via Seitzová.
Geodetick.ý a kartografický ústav. Bratislava

Regionální seminář dálkového
průzkumu

Ve dnech 3. až 6. prosince 1991 uspořádala European Space
Agency (ESA) ve spolupráci s francouzskou organizací Centre
National ďetudes spatiales (CNES) a za technické asistance
SCOT CONSEIL v Paříži seminář "RemoteSensing in the De-
velopment of Central and Eastern Countries: Benefits, Mana-
gement and Funding", jehož se zúčastnili i odborníci z oblasti
dálkového průzkumu z Československa, Maďarska, Polska
a Rumunska.
Cílem semináře bylo seznámit pozvané pracovníky s aplika-

cemi snímků pořízených družicemi ERS-I a SPOT, přínosem
metod dálkového průzkumu založených na využití těchto
snímků, řízením prací ve sledovaném oboru a projekty dálko-
vého průzkumu prováděnými Evropskou komisí.
První den semináře byl věnován podrobným informacím

o družicích ERS-I a SPOT, aplikacím jejich snímků, ekono-
mickým přínosům dálkového průzkumu a perspektivám užití
dálkového průzkumu v rámci Evropského společenství. Před-
nášející zastupovali organizace ESA, SCOT CONSEIL,
CNES, SPOT IMAGE, EUROSTAT a EURIMAGE. Během
dne informovali zástupci delegací zúčastněných zemí o svých
záměrech v oblasti využívání metod dálkového průzkumu.
Druhý a třetí den semináře byl zaměřen na problematiku

projektů dálkového průzkumu z hlediska organizačního, meto-
dologického, technického a ekonomického. Přednášeli· odbor-
níci z organizací TELESPAZIO, SYSAME, GEOSYS, GAF,
GDTA, ESA, PROGESPACE a SCOT CONSEIL. Na základě
získaných poznatků pak v závěru jednání třetího dne prezento-
vali zástupci čtyř pozvaných delegací předběžné návrhy pro-
jektů dálkového průzkumu s ohledem na specifika a potřeby
jednotlivých zemí. Návrhy projektů obsahovaly předběžné ná-
roky na obrazové materiály dálkového průzkumu, technické
vybavení a výukové zahraniční kurzy.
Poslední den semináře byl věnován mezinárodním projek-

tům dálkového průzkumu řešených v rámci Evropské komise,
speciálně projektům MARS a CORINE. První je orientován
na zemědělskou statistiku a druhý, pro nás zajímavější, je za-
měřen na životní prostředí. V jeho rámci se vytváří mapa vyu-
žití půdy v základním měřítku I : 100000; vybrané oblasti se
zpracovávají v měřítku I : 50000. Metodiky jsou založeny na
využití obrazových materiálů LANDSAT TM a SPOT XS.
V programu CORINE se počítá s účastí Československa v le-
tech 1992~93.
Seminář byl ukončen představiteli pořádajících organizací

s přáním další plodné spolupráce.
RNDr. Tomáš Beneš,

RNDr. Eduard Muřický.
Zeměměřický ústav, Praha

Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.
- šedesátník

Ač je to k nevíře, 18. února 1992 se dožil v plné svěžesti doc.
Ing. Vladimír Radouch, CSc. šedesáti let.

Již od svého studia na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze
byl vybrán profesorem Bohmem, aby mu jako asistent pomá-
hal při cvičeních, zejména v oblasti vyrovnávacího počtu. Od
té doby zůstal věrný nejen vyrovnávacímu počtu, ale i profesi
pedagogické, ve které jako dlouholetý spolupracovník svého
milovaného profesora působí dodnes. Ihned po ukončení ze-
měměřického studia v r. 1956, které absolvoval s vyznamená-
ním, pokračoval v nastoupené učitelské dráze jen s malou pře-
stávkou, kdy byl vyslán na praxi do Geodetického a topogra-
fického ústavu v Praze.

Své odborné teoretické znalosti si prohloubil studiem na
Karlově universitě. V roce 1967 obhájil kandidátkou disertační
práci na téma "Užití ortogonálních polynomů v geodézii". Je-
ho bohatá publikační činnost je známa čtenářům našeho časo-
pisu, ve kterém publikoval řadu článků, právě tak jako i v ji-
ných odborných periodikách. Je spoluautorem několikerého
- vždy inovovaného vydání skript i vysokoškolské učebnice
"Teorie chyb a vyrovnávací počet". Jeho úsili o to, aby nové
moderní poznatky vědy pronikly do geodetické praxe, je zřej-
mé např. ze spoluautorství na při ručce "Matice a jejich využití
ve vyrovnávacím počtu", která vycházela na pokračování
v příloze GaKO "Na pomoc geodetické a kartografické praxi"
v r. 1980.

Teprve až po pádu totalitního režimu mu bylo v r. 1990 do"
přáno, aby obhájil již v roce 1971 předloženou habilitační prá-
ci "Problém korelovaných měření v geodézii". V témže roce
byl zvolen do Akademického senátu stavební fakulty.

Jubilantova zájmová činnost je zaměřena zejména na vyso-
koškolskou tělovýchovu. Po řadu let vedl studentská družstva
zimního Iyžařského závodu na Duklu. Tak jako po celou dobu
svého působení na stavební fakultě i v současnosti zde stále or-
ganizuje různé sportovní akce, kterých se samozřejmě i aktivně
zúčastňuje.

Do dalších let přejeme stále mladému šedesátníkovi pevné
zdraví, mnoho úspěchů jak ve vědecké a pedagogícké práci,
tak i ve všelijakém sportování. A dlouhá léta ještě ŽIVIJO!

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA

I. januára 1992 - Ing. Mikuláš Bajkay, vedúci Strediska geo-
dézie (SG) Košice-vidiek Krajskej správy geodézíe a kartogra-
fie v Košiciach (KSGK). Rodák z KoŠíc. Po absolvování odbo-
ru zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a ze-
memeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave v roku 1954, nastúpíl 2. I. 1955 do Rudného
projektu Košice. Do rezortu geodézie a kartografie prišiel
20. I. 1958, a to dq Oblastného ústavu geodézie a kartografie
v Prešove (neskór Ustav geodézie a kartografie, Oblastný ústav
geodézie v Bratislave a KSGK). Na týchto pracoviskách vyko-
nával a riadil práce najma v oblasti evidencie nehnutel'ností
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(EN) v róznych funkciách: vedúci oddielu, výrobný inžinier,
hlavný geodet pre bývalý Východoslovenský kraj a od I. 7.
1973 dodnes vedúci SG Košice-vidiek KSGK, kde sa zaslúžil
o rozvoj EN. Tiež pósobí ako súdny znalec a člen okresnej ná-
zvoslovnej komísie.

Výročí 65 let:

18. ledna 1992 - prof. Ing. Antonín Číhal, CSc., profesor les-
nické fakulty Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně. Po ukon-
čení studií na VŠZ v r. 1950 pracoval dva roky u Lesprojektu
v Plzni. V r. 1952 přechází na katedru geodézie a fotogramme-
trie VŠZ jako odborný asístent. V r. 1959 obhájil kandidátskou
práci a v r. 1967 docentskou habilitační práci. V I. 1979-1982
byl pověřen vedením katedry a v r. 1982 jmenován profeso-
rem. Zastával řadu akademických funkcí. Jeho rozsáhlá publi-
kačni činnost, z větší části věnovaná fotogrammetrii, zahrnuje
tvorbu skript a velký počet článků v odborných časopisech.
Z uznání, kterých se jeho práci dostalo lmenujme alespoň Zla-
tou medaili VSZ a bronzovou medaili CSAZ.

30. ledna 1992 - Ing. František Doušek, CSc., odb. asistent ka-
tedry geodézíe a fotogrammetrie VŠZ v Brně. Po absolvování
oboru lesního inženýrství !ta Vysoké škole zemědělské v Brně
pracoval až do r. 1963 na Ustavu pro hospodářskou úpravu le-
sů, pobočka Brno. Odtud přešel na vysokou školu, aby se vě-
noval pedagogické činnosti. Zabýval se problematikou přesné-
ho busolního měření, v r. 1977 obhájíl kandidátskou disertační
prácí. Jeho publikační činnost byla zaměřena zejména na
učební texty, pro potřeby studentů vydal skrípta z geodézie. Je
jedním z mála vysokoškolských pracovníků, který je nositelem
titulu "Mistr sportu".

Výročí 80 let:

19. ledna 1992 - Ing. Dr. RNDr. Karel Svoboda, bývalý ve-
doucí odboru ministerstva výstavby a techniky ČSR. Po stu-
diích na VŠT v Brně byl v I. 1933-34 asistentem prof. Semerá-
da a v I. 1936-37 asistentem prof. Tichého na Vysoké škole
zemědělské v Brně. Po praxi u katastrální měřické služby zís-
kává v r. 1938 oprávnění civilního geometra: kancelář vedl až
do r. 1946. Byl velkým propagátorem fotogrammetrie.
V I. 1946/47 je pověřen zastupováním onemocnělého prof. Se-
meráda a přednáší na brněnské ·technice geodézii, fotogram-
metrii a geodetické počtářstvi. Později působil v řadě projekto-
vých organizací. Při zaměstnání vystudoval obor geologie na
brněnské universitě. Jeho činnost se vždy vyznačovala vysokou
odbornou úrovní. Rozsáhlá byla jeho činnost publikační v na-
šich i zahraničních časopisech: byl členem redakčni rady Ga-
KO. Z nejvýznamnějších ocenění je třeba uvést Zlatou medaili
císaře Haile Selasie I, kterou získal za studii rekultivace Da-
makilské nížiny a za nástin rozvoje etiopské kartografie, geolo-
gie a geofyziky.

2. února 1992 - Ing. Vladimír Pícka, bývalý ředítel Geodézie,
n. P,;,: Opava. Po skončení studia zeměměřického inženýrství
na cVŠT v Brně v r. 1937 nastoupil do katastrální měřické
služby a práci v resortu zůstal věrný po celou svou aktivní čin-
nost. V r. 1945 se zúčastnil osidlovacích prací na jižní Moravě,
v r. 1962 vedl měřícký oddíl pověřený vyzkoušenim fotogram-
metrické metody při technicko-hospodářském ma!,ování na 10-
kalítách Vyškov a Milotice. V r. 1970 přešel na OÚG v Opavě,
kde byl později jmenován ředitelem závodu. Byl velmi aktiv-
ním pracovníkem s dobrým rozhledem. Jeho práce byla vyso-
ko hodnocena.

6. února 1992 - Ing. Bedřich Bartík, bývalý vědecký pracov-
ník VUGTK v Praze. Po studiích zeměměřického inženýrství
na ČVUT v Praze zakončených v r. 1935 pracoval u katastrální
měřické slu.žby. Jeho bohatá praxe, poctivý a zodpovědl}ý pří-
stup.k práCI jej postupně přivedly do řídících funkci na USGK
a CUGK. Byl vedoucím odboru evidence nemovitostí, později
v I. 1966- 1971 byl vedoucím technicko-správního odboru. Za-
sloužil se o zavedení mechanizace při zpracování Jednotné evi-
dence půdy. Spolupůsobil při tvorbě zákonů a předpisů o evi-
denci nemotivosti. V z~věru své aktivní služby přešel jako vě-
decký pracovník do VUGTK, kde se věnoval realizaci mikro-
filmové dokumentace.

Z ďalších výročí pripomíname:

20. januára 1842 - pred 150 rokmi sa narodil v Pešti Mikuláš
Konkoly-Thege. Po štúdiách v Berlíne v roku 1862 začal budo-
vať na svojom majetku v Hurbanove (okres Komárno) moder-
né astronomické observatórium. Od roku 1879 sústavne publí-
koval v európskych odborných časopisoch pozorovania Hur-
banovského observatória. V roku 1884 sa stal členom Maďar-
skej akadémie vied a od roku 1890 riaditel'om Štátneho ústavu
pre meteorológíu a zemský magnetizmus v Budapeští. V roku
1899 daroval observatórium v Hurbanove štátu. Ťažiskomjeho
vedeckej činnosti bola astrofyzika a konštrukcia astronomic-
kých prístrojov. Zomrel 17.2. 1916 v Budapešti.

22. ledna 1892 - před 100 lety se v Černovíru (okr. Olomouc)
narodil Ing. František Čtvrtlík, bývalý přednosta měřického
oddělení města Brna. V r. 1914 skončil studium na Vysoké ško-
le speciálních nauk ČVUT v Praze. Po válečných letech a růz-
norodé praxi přechází k měříckému a regulačnímu oddělení
stavebního úřadu města Brna. Většinu své praktické činnosti
věnoval geodetickým problémům brněnské městské aglomera-
ce. Byl blízkým spolupracovnikem Ing. J. Peňáze. Svoji publi-
kační činnost věnoval otázkám městské geodézie, publikoval
řadu článků v odborných časopisech. Veřejně byl činný ve
spolkovém zeměměřickém životě jako člen Spolku českých ze-
měměřičů, předseda měřické skupiny Spolku inženýrů a archi-
tektů (SIA) v Brně a místopředseda brněnského odboru SIA.
Zemřel v Brně dne 3. 4. 1973.

24. ledna 1912 - před 80 lety se narodil Ing. Alois Buršík, bý-
valý profesor střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ)
v Praze. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze pracoval u katastrální měřické služby na Slovensku
a později v Čechách. Po skončení války v r. 1945, jako jeden
z prvních, odchází obnovovat normální život v českém pohra-
ničí. V r. 1953 přechází na průmyslovou školu, kde plně využil
své bohaté zkušenosti. Na SPŠZ působil až do r. 1982, kdy
odešel do důchodu. Při své pedagogické činnosti se podílel na
mnoha pracích pro praxí - uveďme alespoň "Mapu průho-
nického parku". Byl autorem učebnice "Geodetické počtář-
ství". Jako profesor byl velmi oblíben pro svůj svérázný a sr-
dečný přístup ke studentům. Zemřel v Praze dne 14. 12. 1990.

30. januára 1922 - pred 70 rokmi sa narodil v Komjaticiach
(okres Nové Zámky) Ing. Albert Kelemen. Zememeračské inži-
nierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave v apríli 1947, keď už od júla
1946 pracoval v Katastrálnom meračskom úrade v Bratislave.
V rokoch 1948 až 1950 pracoval vo Fotogrametrickom ústave
pre Slovensko v Bratislave. Od roku 1950 až do smrti sa veno-
val kartografii, a to v Slovenskom zememeračskom a kartogra-
fickom ústave, v Kartografickom a reprodukčnom ústave
a v Kartografickom nakladatel'stve, kde prešíel róznymi funk-
ciami. V rokoch 1969 až 1973 pracoval v Slovenskej správe ge-
odézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie
a kartografie) ako ústredný odborný referent pre kartografiu.
V rokoch 1969 až 1977 vykonával najskór odborného redakto-
ra a od roku 1973 zástupcu vedúceho redaktora Geodetického
a kartografického obzoru, pričom sa aktívne zúčastňoval na
skvalitňovaní štruktúry obsahu tohoto odborného časopísu.
I. 10. 1973 prešiel do Slovenskej kartografie, n. p., kde ako
hlavný redaktor Atlasu SSR aktívne prispel k vzniku, k stvár-
neniu a k vydaniu prvého komplexného kartografického diela
o Slovensku. Bol nositel'om viacerých vyznamenaní. Zomrel
I. 9. 1985 v Bratislave.

5. februára 1912 - pred 70 rokmi sa narodil v Rajci (okres Ži-
lina) Ing. Jozef Blunár. Po absolvovani zememeračského inží-
nierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku
1933,. nastúpil (29.3.) do Katastrálneho meračského úradu
(KMU) v Komárne. Neskór pracoval v Inšpektoráte katastrál-
neho vymeriavania v Martine v KMU Čadca a Trnava. V roku
1946 prišiel do Bratislavy, kde pracoval v zememeračskom od-
bore povereníctiev SNR (financií, techniky, stavebníctva),
v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave,
v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Ob-
lastnom ústave geodézie a kartografie, v Ústave geodézie
a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p., v Slovenskej správe
geodézíe a kartografie, v Slovenskom úrade geodézie a karto-
grafie a v Geodézii, n. p. Na týchto pracoviskách sa venoval
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najma mapovaniu, evidenci i nehnutel'nosti, vyhotovovaniu ge-
ometrických plánov a vykonával viaceré funkcie. V obdobi od
I. 9. 1955 do 30.6. 1958 pósobil na katedre mapovania a po-
zemkových úprav Fakulty inžinierskeho stavitel'stva Sloven-
skej vysokej školy technickej v Bratislave ako odborný asi-
stent, kde prednášal predmet Topografické mapovanie. Do dó-
chodku odišiel 30. 4. 1977. Čitatel;a ná!ilio časopisu ho poznali
tiež ako autora prispevkov. Zomrel 9. 5. 1987 v Bratislave.

I. března 1842 - před 150 lety se narodil prof. Dr. Wi1helm
Jordan, profesor hanoverské polytechniky, jehož většina geo-
detů zná jako tvůrce prvni velké encyklopedie geodézie. Toto
dílo bylo, v nových vydáních, neustále doplňováno a uváděno
na současný stav techniky. Vedoucím redaktorem poslednich
svazků byl známý geodet prof. Kneissl.

2. března 1862 - před \30 lety se v Moravských Budějovicích
narodil prof. Ing. Dr.h.c. Eduard Doležal. profesor a rektor Vy-
soké školy technické ve Vídni. Významný světový geodet a fo-
togrammetr, spoluzakladatel Mezinárodni fotogrammetrické
společnosti, (nynějši Mezinárodni společnosti pro fotogram-
metrii a dálkový průzkum Země). Zakladatel a redaktor časo-
pisu Archiv fiir Photogrammetrie. Vždy se hlásil ke svému mo-
ravskému původu. Zemřel 7. července 1955 v Badenu v Ra-
kousku.

3. marca 1927 - pred 65 rokmi sa narodil v Lesnom (okres
Michalovce) Ing. Michal Šalapa. Do štátnej zememeračskej
služby nastúpil v roku 1948, a to do Inšpektorátu katastrálne-
ho vymeriavania v Košiciach (od roku 1949 zememeračské od-
delenie technického referátu KNV, V rok!.! 1952 prichádza do
Bratislavy, do Slovenského z' ,nemeračského a kartografického
ústavu, ktorý bol premenovdý na Geodetický, topografický
a kartografický ústava nesk6r na Geodetický ústava Karto-
grafický a geodetický fond (teraz Geodetický a kartografický
ústav), kde vykonával najma práce mapovacie a triangulačné
a prešiel róznymi funkcia'11i. V roku 1960 skončil popri zame-
stnaní štúdium odboru zememeračského inžinierstva na Fakul-
tI' inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave a v roku 1964 pósobil ako expert geofyzikálnej
skupiny pri vyhl'adávani neraslnvch surovin v Afganistane.
V roku 1969 bol vymenovan)' za vedúceho koordinačného od-
boru Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I. 7. 1973
Slovenský úrad geodézie a kartografie) a od I. I. 1973 za vedú-
ceho technického odboru (od 1.7. ICJ78za riaditel'a technické-
ho odboru). Funkciu riaditel'a vykonával až do odchodu do
dóchodku, t. j. do 30.6. 1989. Zomrel 24.4. 1991 v Bratislave.

3. marca 1927 - pred 65 rokmi sa narodil v Trakoviciach
(okres Trnava) JUDr. Ervín Žemla. Právnickú fakultu Univer-
zity Komenského v Bratislave absolvoval v rokoch 1947 až
1951. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpil 16.3. 1954 do
Správy geodézie a kartografie na SIOI ensku. kde vykonával ve-
dúceho oddelenia práce a mzdy (Pa M) a neskór vedúceho se-
kretariátu predsedu. Od I. 5. 1958 do 31. 8. 1967 pracoval v
Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii
(od roku 1963 v Bratislave) ako redaktor máp, vcdúci kartogra-
fického oddielu a vedúci oddelenia PaM. Potom pracoval
v Povereníctve financií a v Ministerstve práce a sociálnych ve-
ei. I. 3. 1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartogra-
fie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde
vykonával najskór vedúceho organizačno-právneho a perso-
nálneho odboru a od I. 9. 1971 až do smrti vedúceho organi-
začno-právneho oddelenia. Zomrel 24. 6. 1983 v Bratislave.

15. března 1887 - před lOS lety se v Kunštátě na Moravě na-
rodil Ing. Dr. Josef Růžíčka, spoluzakladatel a dlouholetý re-
daktor našeho odborného časopisu Zeměměřický věstník (nyní
Geodetický a kartografický obzor). Velký propagátor foto-
grammetríe u nás a první docent fotogrammetrie na Vysoké
škole zemědělské. Brne. Jeho literární činnost byla bohatá
a převážně v~novaná prohlémům fotogrammetrie. Zastupoval
mnohokrát Ceskoslovensko na mezinárodnich fotogramme-
trických a geodetických kongresech. Zemřel 5. června 1970
v Brně.

28. března 1592 pfed ",)0 lety se narodil v Nivnici u Uher-
ského Brodu Jan Amu, ~;"mt'nský, učitel národů, význačny
český a světově uzn{nam pedagog, teolog - posledni hiskup
Jednoty bratrské, hurnanh(j~k) filosof, polyhlstor a reťormá-

tor. V r. 1628 odešel do exilu, žil v Polsku, Anglii, Švédsku,
Uhrách a nakonec v Nizozemí, kde také zemřel a byl pocho-
ván v Naardenu. Jeho literární činnost zahrnuje 156 prací,
z toho 43 psaných česky, ostatni latinsky. Pro geodety a karto-
grafy jsou významná dvě jeho díla: Komenského mapa Mora-
vy a dvoudílná učebnice Geometria - Geodaesia, psaná latin-
sky. Také v jeho Labyrintu světa je 9 geodetech zmínka. Faksi-
mile mapy bylo vydáno v r. 1970 ČUGK společně s Čs. komisí
pro spolupráci s UNESCO; opatřeno bylo pětijazyčným tex-
tem prof. Kuchaře. Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu.

Przegllld Geodezyjny, č. 7/91
Z historie geodézie
Krawczyk. J.: Ignacy Lemoch - jeden ze zakladatelů geodetic-
ké alma mater ve Lvově, s. 2.

Jedrzejewski. H.: Nové zásady hospodaření s nemovitostmi, s.
3-6.

Strossner. G.: Postupné pozemkové úpravy prováděné ve sho-
dě s ochranou přírody, s. 6-8.

Gedl'min. W - /wanicki. J. - Trautso/t. W- Wasie/ewska. B.:
Analýza číselných metod scelováni pozemků, Část II., s.
8-11.

Lapucha, D.: Kinematická geodézie - nový vědni obor geodé-
zie, s. 12~ 14.

5wiatoniowska, D.-5zczurek, J.: Úprava přistroje pro určení
výšky trojnožky, s. 14-15.

Kujavinski, K.-Stejailowic::, J.: Podrohná evidence budov ja-
ko pomoc při jejich rekonstrukci, s. 16-17.

VZPOMÍNKY GEODETA "Sibiřana"
Dawidziuk, 5.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 24-25.

Przegllld Geodezyjny, č. 8/91
Wis/a. 5.: Aktualizace námořních navigačních map, s. 2.
Hopfer. A.-Wi/kowski. w.: Holandsko-Polské geodetické sym-
posium v Delftu, s. 3-5.

Adamczewski, Z: Seismická aktivita Země jako funkce země-
pisné šířky a topografie, s. 5-7.

Urbaniak-Biernacka, U.-Garstka, A.: Standardní blokdia-
gram, s. 7-\3.

Busko, M.: Geodetické metody výzkumu posunů a deformací
věžových objektů, s. 14- 16.

Piekarski, E.-Bedkowski, K.: Využití leteckých snímků při sta-
tifikaci lesů, s. 17-18.

Přehled technických předpisů z oblasti geodézie, s. 19-22.
VZPOMÍNKY GEODETA "SIBIŘANA"
Dawidziuk. 5.: Prostředníctvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946, s. 24-25.

Przegllld Geodezyjny, č. 9/91
Firlicinski, W: Projekt Zákona o vybavení vesnic a zeměděl-
'ikých hospodář~tví, s. 3-7.

Adamc::ewski, Z: Crta o filosofii geodézie, s. 7-8.
Barlik, M.: Normální tíže pro území Polska v globálním územ-
ním systému, s. 9-12.

O/enderek, H. - Korpetla. D.: Geodetické aspekty regulárního
a prostorového dělení lesů, s. 13-16.

Lapucha, D.: Několik postřehů o vzdělávání inženýrů geodetů
v Kanadě na příkladě Uníversity v Cagary, s. 16-18.

VZPOMÍNKY GEODETA "SIBIŘANA"
Day,id::iuk. S.: Prostřednictvím zrcadla vzpomínek, Deportace
1940-1946. s. 22-23,
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