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Nelineárne trojrozmerné transformácie
a ich využitie na prevod súradníc
medzi S-JTSK a ETRS 89

Návrh modelov globálnych trojrozmerných nelineárnych transformácií s využitím kvadratickej, kubickej a bikvadratickejformy.
Modifikácia modelov globálnej transformácie na lokálne trojrozmerné nelineárne transformácie. Aplikácia lokálnej transformácie na prevod súradníc medzi trojrozmernou sústavou získanou zo súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej
siete
katastrálnej (S-JTSK), nadmorských výšok v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní a výšok kvázigeoidu a trojrozmerným
Európskym terestrickým referenčným systémom 1989 (ETRS 89).

Non-Linear 3D Transformation and lts Application to Co-ordinate Transfer between S-]TSK and ETRS 89
Summary
The draft of models of global three - dimensional non-linear transformation using the quadratic, cubic, and bi-quadratic formo
Model modification of global transformation to local 3D non-linear transformations.
Application of a local tranformation to
the co-ordination
transfer between the 3D system obtained from the Uniform Trigonometric
Cadastral Network
(S-JTSK), elevations above the sea-level in the Baltic System - after Adjusting and quasi-geoidal heights and the 3D European Terrestrial Reference System 1989 (ERTS 89).

V súčasnosti sa v geodetickej praxi na prevod medzi súradnicovým systémom Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a trojrozmemými geocentrickými súradnicovými sústavami, na ktoré sa vzťahujú merania pomocou
metódy globálneho systému určovania polohy, obvykle využívajú lineáme trojrozmemé podobnostné transformácie,
známe ako Buršov-Wolfov model, resp. Molodenského-Badekasov model [3]. Vzhl'adom na to, že realizáciu S-JTSK
mažeme považovať za lineámy súradnicový systém len v prvom priblížení, sú tieto modely vhodné len na lokálne transformácie obmedzené na siete s rozmermi do niekol'ko desiatok kilometrov. V prípade hl'adania vzťahov medzi sieťou
budovanou klasickými geodetickými metódami, akou je S-JTSK a geocentrickými súradnicovými referenčnými rámcami realizovanými modemými vesmímymi a družicovými
technikami (napr. Svetový geodetický systém - WGS 84,
Medzinárodný terestrický referenčný rámec - ITRF alebo
Európsky terestrický referenčný systém - ETRS 89) pre rozsiahlejšie územiaje treba použiť komplexnejšie postupy. Ciel'omčlánku je formulácia takého modelu transformácie, ktorý
zohl'adní, že realizácia siete S-JTSK netvorí ortonormálny
a ortogonálny súradnicový referenčný rámec. Okrem toho
model transformácie bude rešpektovať všeobecný predpoklad, že vzťahy medzi zodpovedajúcimi si osami dvoch transformovaných systémov nie sú lineáme.
Nelineáme modely pre rovinné transformácie, tzv. polynomické transformácie, sú známe z matematickej kartografie. Použitie bikvadratickej rovinnej konformnej transformácie na prevod medzi S-JTSK a S-JTSK/95 sa uvádza v [1].
V súvislosti s metódami družicovej geodézie vzniká potreba
aplikovať princípy nelineámych metód aj na priestorové
transformácie. V článku formulujeme všeobecný model globálnej trojrozmemej nelineámej transformácie, ktorý je
vhodný pre celosvetové súradnicové systémy. Jeho modifikáciou získame aj model na lokálne trojrozmemé nelineáme
transformácie, pomocou ktorého možno určif nelineáme
vzťahy pre regionálne referenčné rámce. Použitie metódy
ilustrujeme na príklade transformácie medzi S-JTSK a ETRS
89 pre územie Slovenskej republiky (SR).
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2. Modely globáInych trojrozmerných
transformácií
2.1 Trojrozmerná
globálna
s využitím kvadratickej

nelineárnych

nelineárna
formy

transformácia

Uvažujme model trojrozmemej lineámej afinnej transformácie medzi systémami (U) a (X)

a=

a,]
al ,B
[
a3

l2

= [bllb2, bb22 bl3]
b23 =
b3, b32 b33

[br]
b~
b3

sú transformačné parametre lineámeho modelu. Vektor
a predstavuje transláciu sústavy (U), matica B rotácie okolo
jednotlivých osí a zmeny mierky sústavy (U) relatívne k sústave (X). Výpočet 12 transformačných parametrov modelu
(1) vyžaduje minimálne 4 identické body.
V práci navrhujeme rozšírenie trojrozmemého lineámeho
modelu (1) o kvadratické formy, ktoré majú tvar xTCx, xTDx
a xTEx, čím dostávame model trojrozmemej nelineámej polynomickej transformácie 2. rádu
u, = a, + b~x + xTCx,
Ul = a2 + b~x+ xTDx,
U3 = a3 + b~x + xTEx,
kde C = {c;jJ, D = {duj, E = {eu} sú matice rozmerov 3
Rozpísaním a úpravou rovníc (4) dostávame

X

3.

Ul = a, + bllx, + bl2X2 + b']X3 + CllXl + C22X~+ C3]X~+
+ (C12 + C21) X,X2 + (Cl3 + C31) XIX3 + (C23+ C3l) X2X3
U2 a2 + b2,x, + b22X2+ bl]X3 + dllXl + d22X~+ d3]X~ +
+ (d12 + d21) X,X2 + (dl3 + d3,) X,X3 +
(5)
+ (d23 + d32) XlX3

=
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U3 = a3

+ b31XI + b32X2 + b3JX3 + ellX1 + e22X~ + e3JX~ +
+ e21) XlX2+ (el3 + e31) XIX3 + (e23 + e32) X2X3'

+ (el2

Z rovníc (3) je zrejmé, že mimodiagonálne
prvky matíc C,
D, a E sa tu nevyskytujú samostatne, ale vystupujú v lineárnej kombinácii pri členoch X;Xj Ci #j). Obvyklý postup určenia koeficientov transformácie a;, bij, ci)' di), ei) je pomocou
identických bodov, pre ktoré poznáme súradnice v oboch sústavách (V) a (X). Z rovníc (3) je zrejmé, že takýto postup
neumožňuje určenie všetkých 9 prvkov matice C, resp. D a E,
ale len šiestich lineárne nezávislých prvkov. Riešiť sústavu
(5) pomocou identických bodov požaduje formulovať pre
mimodiagonálne
prvky vhodnú podmienku. Móžeme napr.
predpokladať, že matice C, D a E sú symetrické. Potom pre
mimodiagonálne
prvky platí
Cij

= cji = Ci}' di) = dji =

dij, ei)

=

eji

=

eij, i

=

Obr. 1 lnterpretácia transformácie medzi ortogonálnym
a neortogonálnym súradnicovým systémom

(6)

Koeficienty pri členoch Xi Xj v (5) potom budú 2cij, 2d;j a 2e;j.
Rovnice (5) ďalej upravíme tak, že v prvej z rovníc odpočítame na oboch stranách Xl, v druhej rovnici X2 a v tretej rovnici X3' Potom koeficient pri XI V prvej rovnici bude b; I
= bil-I, koeficient pri X2 v druhej rovnici bude b;2 = b22- 1,
koeficient pri X3 v tretej rovnici bude b~3 = b3r 1.
Po uvedených úpravách bude mať deterministický
model
uvedenej kvadratickej transformácie pre n identických bodov
tvar

=

€JE = [a" a2, a3, b;" b12, b13, b2" b~2' b23, b3" b32, b~3' CI"
C;2, C;3, C22, C~3' C33, dl" db, d;3, dn, d~3' d33, ell, e;2, eb, e22,
e~3' e33]C,

kde Yc je 3n-rozmemý vektor súradnicových rozdielov identických bodov, Ac je matica plánu rozmerov 3n X 30 a €Jc je
vektor neznámych transformačných
parametrov. Indexom
G je zvýraznené, že ide o model globálnej transformácie. Pre
subvektor YkC a submaticu Akc (k = 1,2, ... n) vzťahujúce sa
ku k-temu identickému bodu platí

O
O

O
O
O
O XI 2xIX2 2xIX3
O O
O
O

2XlX3 x~ 2X2X3 x~

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O O O
O O
O X1 2xIX2

.rz 2x2X3 x~

O]
O

X~

---------------.---.-.--.~:.-.-:.:'\p,

1,2,3, j =1,2,3,

i # j.

2xIX2

X 2 :

.

prípadne bikvadratickú
bude mať tvar
Uj = aj

+ J:il;

U2 = a2

+ gX +

U3 = a3

+

br

X

X

formu.

+ xTCx +

+

Model

s kubickou

formou

[xTC(1)x,

xTC(2)x,

xTC(3)x]

X,

, xTD(2)x,

xTD(3)x]

x,

xTDx

+

[xTD(1)x

xTEx

+

[xTE(1) X , XTE(2)

x,

xTE(3) x]

(9)

x,

kde matice CUl, DU), EU) (i =1, 2,3) sú rozmerov 3 X 3 a obsahujú transformačné parametre vzťahujúce sa ku kubickým
členom. Ďalší postup úpravy rovníc (6) je podobný ako pre
model s kvadratickou formou, ako aj prechod k deterministickému modelu Yc = Ac€Jc, a preto ho nebudeme podrobne
rozpisovať. Počet lineáme nezávislých transformačných
parametrov v rovniciach (9) je 60, čo znamená, že na riešenie
uvedenej sústavy treba 20 identických bodov.
Analogicky sa model (9) rozšíri o bikvadratickú
formu.
Ako príklad uvedieme člen, ktorý sa pripočíta k prvej z rovníc (9)

xT

XTC(Q1X,
xTC(d)x,
[ xTC(g)x,

XTC(blX, XTC(C)xj
XTCCe1X, xTC(f)x
XTCCh)X, xTCU)x

x,

kde matice Co majú rozmer 3 X 3. Podobne sa rozšíria aj
ďalšie dve rovnice v (9). Celkový počet lineárne nezávislých
neznámych transformačných
koeficientov v modeli trojrozmemej bikvadratickej transformácie bude 105, riešenie teda
požaduje 35 identických bodov.
2.3 Interpretácia
formácie

matice

B parametrov

lineárnej

trans-

Model lineámej trojrozmemej
transformácie
(1) v tvare
v akom sa obvykle využíva v družicovej geodézii [3] pod názvom Buršov-Wolfov model uvažuje, že matica B má špecifickú štruktúru

k

2.2 Trojrozmerná
globálna
nehneárna
s využitím
kubickej
a bikvadratickej

transformácia
formy

Ak na matematický opis deformácií nelineárnej súradnicovej sústavy nestačí transformácia
s kvadratickou
formou
možno model (3) rozšíriť o členy vyšších rádov - o kubickú,

kde e, ljJ, w sú malé uhlové veličiny, ktoré reprezentujú pootočenia okolo osí X" X2, X3 geocentrického
karteziánskeho
systému (X) tak, aby sa dostali do polohy osí U" U2, U3 referenčného karteziánskeho
systému (V). Veličina (1+..1), kde
..1 je malé číslo, predstavuje mierkový faktor medzi sústa-
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vami (X) a (V). Uvedená štruktúra matice BB_Wreprezentuje
konformnú transformáciu
dvoch priestorových
ortogonálnych súradnicových sústav. Vystupujú v nej 4 nezávislé prvky
e, ljJ, w a .1. Získala sa ako súčin mierkového faktora (I +.1)
a troch rotačných matíc [6]

cosw sinw O] ~OSljJ O - sinj
= (I +.1) -sinw cosw O
O I O
[
O
O i sinljJ O cos

O

[I

O cose
O -sine

s~e].

obzor

123

kde malý uhol dljJpredstavuje hodnotu, o ktorú sa uhol medzi
osami Ul a U3 odlišuje od 90° a malý uhol de hodnotu, o ktorú
sa uhol medzi osami U2 a U3 odlišuje od 90°.
Ďalej predpokladajme,
že mierkový faktor systému (X) je
izotropný, avšak mierkový faktor systému (V) je individuálny pre každú os. Sformujme maticu

D =

i+.1x
O

[

O

cose

O

O

1+.1y O
O 1+.1z

]
,

kde .1x, .1Y' .1z sú malé hodnoty. Vynásobením
matic (18),
(17) a (16) pri zanedbaní veličín 2. rádu dostávame
Zjednodušenie
BB-W zo vzťahu (12) do tvaru (II) je dósledkom skutočnosti, že e, ljJ,w a .1 sú malé veličiny.
Všeobecný tvar matice B v (I) predstavuje afinnú transformáciu, kde jednotlivé osi sa transformujú nezávisle. Nepredpokladá sa ortogonalita systémov (V) a (X) a zmeny mierky sú individuálne pre každú os. Matica B v tomto prípade
obsahuje 9 nezávislých prvkov. Geometrickú interpretáciu
prvkov matice B afinnej transformácie
objasníme v nasledujúcom texte.
Uvažujme, že osi XI a X2 systému (X) sú ortogonálne a osi
Ul a U2 systému
(V) sú vo všeobecnej polohe. Všetky štyri
osi ležia v jednej rovine kolmej na os X3 ortogonálneho
systému (X). Uhol medzi osami XI a Ul nechje wa uhol medzi
osami X2 a U2 nech je w + dw. Situácia je znázomená na obr. I.
Bod Po je priemetom priestorovej polohy bodu P do roviny
X\X2'
Transformačné
rovnice pre tento prípad majú tvar

Ul]

[

U2

[cosw
sinw]
= - sin(w + dw) cos(w + dw)

[X~
. X2J

Ortogonálna transformáciaje
špeciálnym prípadom ak dw=
= O. Ak uhly w a dw sú malé zjednoduší sa (13) do tvaru

Je
ruje
čom
uhly

zrejmé, že rotačná matica R3(w) vo vzťahu (12) vyj adrotáciu okolo osi X3 pre dva ortogonálne systémy, pripre vel'kosť uhla w nie sú žiadne obmedzenia. Pre malé
w dostaneme zjednodušený tvar

WO]
I O

i

R3(w) = -w
[

O O

.

i

Pre neortogonálny systém móžeme využitím (14) sformulovať maticu R~(w, w + dw), ktorá má podobnú funkciu ako
R3(w), ak uhly, o ktoré sa osi systému (V) odchyl'ujú od ortogonálneho systému (X) majú malé hodnoty. Matica, ktorá
sa použije na rotáciu okolo osi X3 pre neortogonálne
osi Ul
a U2 má v súlade s (14) tvar

R~(w,dw)=

[

I
-(w+dw)

Podobne móžeme
e+ de) ako

R~(ljJ,dljJ)=

O

WO]
10

.

O I

definovať matice R~(ljJ, ljJ + dljJ) a R; (e,

I O -(ljJ+ dljJ)J
O i
O
,R;(e,de)=
[ ljJO
i

[i
O

O

O]

I
e ,(i7)
O-(e+de)I

B = D R~(w, dw)R~(ljJ, dljJ)R;(e, de) =

=

1+.1x
-(o+do)
[
ljJ

w
-(ljJ+ dljJ)]
1+.1y
e
.
-(e + de) I +.1z

Z 9 vzájomne nezávislých prvkov uvedenej matice Batinej
transformácie móžeme teda určiť okrem 3 rotačných uhlov
w, ljJ, e aj uhly dw, dljJ, de charakterizujúce
neortogonalitu
systému (V) a lineáme skreslenia .1x, .1p .1, v smere hlavných osí systému (V).
2.4 Problémy
numerického
mernej transformácie

riešenia

globálnej

trojroz-

Riešenie modelu nelineárnej transformácie
s kvadratickou
formou (7), ak uvažujeme všeobecný tvar matice B podl'a
(i9), vyžaduje 10 identických bodov. V prípade vačšieho počtu identických bodov, čo je na praktické aplikácie kvóli kontrole identickosti
bodov nevyhnutné,
neznáme transformačné parametre @ v systéme rovnic (7) riešime odhadom
metódou najmenších štvorcov (MNŠ), ako model nepriameho merania vektorového parametra [5, S. III]. Teoretický
rozbor modelu odhadu transformačných
parametrov a transformácie neidentických bodov s uvažovaním kovariančných
matíc náhodných vektorov U a X vo vzťahu (8) je rozpracovaný v [4].
Riešitel'nosť rovnic (7) závisí od dobrej podmienenosti matice plánu A, tj. od toho, či má matica A plnú hodnosť v stÍpcoch. Prvky matice A sú funkciou polohy identických bodov,
čo má za následok, že systém (7) je riešitel'ný iba v prípade
rovnomemého
rozloženia identických bodov po celej sfére.
Model je preto vhodný iba na transformácie globálnych trojrozmemých
súradnicových
sústav. Aplikácia modelu (7)
s maticou plánu podl'a (8) pre regionálne a lokálne siete vedie k silným koreláciam (korelačné koeficienty> 0,99) medzi
odhadovanými
parametrami
@. Významné zníženie numerickej korelácie medzi jednotlivými parametrami v @ sa nedosiahne ani redukciou súradníc v sústavách (X) a (V) do ťažiska lokálnej siete, teda postupom,
ktorý sa úspešne
uplatňuje pri podobnostných
trojrozmemých
transformáciách [3, 6]. Korelačné
koeficienty
medzi kvadratickými
členmi - členy Cij, dij, eij v (5) dosahujú aj po redukcii do ťažiska hodnoty vačšie ako 0,99.

3. Modellokálnej
mácie

trojrozmernej

neHneárnej transfor-

Problém korelácií medzi jednotlivými parametrami v E> pri
trojrozmernej
nelineárnej transformácii
aplikovanej na 10kálne a regionálne siete móžeme vyriešiť pomocou transfor-
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Obr. 2 Identické body použité na transformáciu medzi S-JTSK a ETRS-89
(o - body CS-NULRAD, * - body určené KGZ SvF STU)

mácie do lokálnej trojrozmemej
stavy.
Nech
](Ol

=

priestorovej

súradnicovej

sú-

Formulujme teraz deterministický model kvadratickej transformácie v lokálnom systéme. Vychádzame z rovnice analogickej k (7)

X(Ol]
X~l
[ ~)

je ťažisko bodov siete v sústave (X). Elipsoidické súradnice
bodux(O) získané transformáciou z pravouhlých súradníc [3,
str. 2 - 43] nech sú B(O), L(O), H(O). Vzťahujú sa na elipsoid
so stredom v začiatku sústavy (X) a poloosami ae, be. Pravouhlé priestorové súradnice bodov sústavy (X) v lokálnej
sústave (N) získame transformáciou

n=

ni] ~- sin
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sin VOJ
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@[ = [a], a2, a3' b;], b12, b13, b2], b~2' b23, b3], b32, b~3' Cli, cb,
C;3' C22'C~3'C33'dlI> d;2' d;3' d22, dh, d33, ell, e;2> e;3'
e22, e~3' e33]L
s tým, že modifikujeme príslušné subvektory
tak, aby sa vzťahovali na lokálny systém

Yk a submatice

Ak
Yk

=

[w,-n']n2
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O O ni n2 n3 O O O O O O
O 1 O O O O ni n2 n3 O O O
O O 1000000
ni n2 n3

nT 2nln2 2nln3 n~ 2n2n3 nj
Začiatok sústavy (N) je v bode so súradnicami B(°J, VOJ, HO),
osi n], n2 ležia v rovine kolmej na normálu elipsoidu v bode
B(O), VOJ, os ni je v rovine meridiánu
a smeruje na sever. Os
n2je kolmá na ni a smeruje na východ. Os n3je v smere normály, kladne orientovaná v smere von z elipsoidu. V trojrozmemej geodézii sa tieto osi označujú ako N, E, H.
Na transformáciu pravouhlých súradníc v sústave (U) na
lokálne pravouhlé súradnice (W) použijeme vzťah
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Rovnice (23) po dosadení submatíc podfa (24) predstavujú
model nelineámej kvadratickej transformácie v lokálnom súradnicovom
systéme. Neznáme parametre aj vo vektore
L vyjadrujú transláciu sústavy (W) v smere osí n], n2' n3.
Parametre bij, Cjj, dij' ejj, predstavujú rotácie, mierkové faktory a kvadratické členy vztiahnuté na osi n], n2' n3'
Numerická stabilita riešenia rovníc (23) odhadom MNS,
ako modelu nepriameho merania vektorového parametra, je
vyhovujúca aj pre lokálne siete v malých územiach. Korelá-

e
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Jednotková štandardná odchýlka
Translácie v smere osi XI, X" X3 [ml
Rotácie okolo osi XI X" X3 ["1
Súradnice ťažiska
Bod
VERA (Vel'ká Rača)
JAVO (1avorina)
SANK (Sankovský grúň)
KVET Kvetoslavov)
VEIN (Vel'ký Inovec)
GADO( Gadocs Puszta)
LOMN Lomnický štít
VOST (Vosdobor)
VELO (Vel'ký Lopenik)
SUA (Sliač)
BRA T (Bratislava)
KOSI (Košice)
POPR (Poprad)
PlES (Piešťany)
ZlU (Žilina)
BRAN (Branisko)
MOPI (Modra-Piesok)
o reziduí [ml

00

= 0.262 m

Zmena mierkv [mm/kml
192.167 ± 0.064
2.28 + 0.27

-679.678 + 0.064
-7.12 +0.12
Bn = 48° 42' 0.324"

e

4. Využitie trojrozmernej nelineárnej transformácie
na prevod súradníc medzi S-JTSK a ETRS 89
Aplikáciu modelu nelineámej trojrozmemej transformácie
demonštrujeme na priklade transformácie súradníc v S-JTSK
do geocentrického trojrozmemého systému ETRS-89 pre
územie SR. Využijeme pritom výsledky riešenia projektu
CS-NULRAD [8, 9], z ktorého je k dispozícii 9 identických
bodov. Túto sieť sme doplnili o ďalších 8 identických bodov,
ktorých súradnice v ETRS-89 určila katedra geodetických
základov (KOZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rozloženie uvedených
17 identických bodov je znázomené na obr. 2. leh počet
a územné rozloženie dovoIujú overiť model kvadratickej
transformácie. Na trojrozmemé transformácie s využitím
vyšších rádov treba vačší počet identických bodov.
Identické body na obr. 2 z viacerých dóvodov netvoria homogénnu sieť: ide o body rozličných rádov S-JTSK a nadmorské výšky v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní
(Bpv) niektorých bodov boli určené niveláciou, ostatných bodov trigonometricky. Súradnice bodov v ETRS-89 sa určili
vo viacerých etapách, pričom sa použili rozličné referenčné
body Európskej referenčnej siete. Z týchto dóvodov sú výsledky získané pomoc ou uvedených identických bodov
vhodné iba na demonštráciu možnosti použiti a metódy trojrozmemej nelineámej transformácie. Na výpočet parametrov

125

-12.67±O.57
-483.265 + 0.064
5.12+0.18
Ho = - 476.26 m

Lo = 19° I I' 29.966"
Rezíduá v lokálnom súradnicovom systéme
Va [ml
v", [ml
0.536
-0.217
-0.\08
0.051
-0.468
0.244
-0.222
0.366
0.079
-0.036
0.331
0.175
0.016
0.095
0.119
-0.125
0.114
-0.138
0.308
-0.268
-0.423
0.397
-0.443
-0.079
0.\07
-0.257
0.129
0.008
0.615
-0.162
-0.148
-0.112
-0.528
.0.043
0.333
0.197

cie medzi parametrami
L V lokálnej sieti závisia od vhodného (rovnomemého) rozloženia identických bodov. Korelácie možno znížiť aj ďalším rozšírením počtu identických bodov vo vybraných oblastiach. Pri vhodnej geometrii siete
identických bodov, majú potom korelácie nevýznamné hodnoty. Z hIadiska zvýšenia numerickej stability je tiež účelné,
ak sa súradnice nh nZ, n3 v matici Ak v (24) vhodne normujú
tak, aby jej všetky nenulové prvky boli blízke I.
Výhodou transformácie do lokálneho systému je aj skutočnosť, že sa dajú vzájomne separovať a interpretovať tie
transformačné koeficienty, ktoré súvisia len s polohou od parametrov a ktoré súvisia len s výškou.

obzor

[ml
0.057
0.045
-0.207
-0.002
-0.037
-0.112
-0.490
0.130
-0.104
-0.015
-0.044
0.179
0.261
-0.010
0.189
0.059
0.102
0.168

Vu

globálneho nelineámeho transformačného modelu pre územie SR bude treba vychádzať zo siete homogénnych identických bodov.
Prvým krokom transformácie je prevod súradníc oboch sústav do lokálnych systémov. Lokálne pravouhlé súradnice
v sústave (W) získame transformáciou rovinných súradníc X,
Y v S-JTSK, nadmorskej výšky h a výšky kvázigeoidu nad
Besselovým elipsoidom ? podIa schémy
X, Y (S-JTSK)
h, ? (Besselov elipsoid)
B, L, H (Besselov elipsoid)

->

Uh

->

U2, U3

->

B, L (Besselov elipsoid)
H (Besselov elipsoid)

-> Uh Uz, U3
Wh

Wz, W3

Na uvedené transformácie použijeme známe postupy z matematickej kartografie [2], trojrozmernej geodézie [4]
a vzťah (22). Výšky kvázigeoidu ? sme prevzali zo [7]. Takto
získanú trojrozmernú sústavu súradníc budeme označovať
ako S-JTSK+Bpv+{
Lokálne pravouhlé súradnice v sústave (N) sa získajú
z geocentrických súradníc v ETRS-89 podIa vzťahu (21).
Prínos nelineámej transformácie je názorný ak riešenie porovnáme s lineámou konformnou transformáciou. Výsledky
trojrozmemej lineámej konformnej transformácie podIa Molodenského-Badekasovho modelu uvádzame v tab.!. Jednotková štandardná odchýlkaje (To = 0,262 m, rezíduá na identických bodoch prevyšujú v niektorých prípadoch až 0,5 m.
Štandardné odchýlky rezíduí vyjadrených v lokálnom súradnicovom systéme sú (TN = 0,333 m, (TE = 0,179 m a (TH =
= 0,168 m.
Výsledok nelineámej trojrozmemej transformácie s využitím kvadratickej formy uvádzame v tab. 2. Aplikácia úplného lineámeho modelu s nesymetrickou maticou B podIa
(3) a rozšírenie modelu o kvadratické členy podIa (23) vedie k významnému zníženiu jednotkovej štandardnej odchýlky na hodnotu (To = 0,102 m. Štandardné odchýlky rezíduí vyjadrených v lokálnom súradnicovom systéme sú
(TN = 0,071 m, (TE = 0,044 m a (TH = 0,077 m. Aplikácia nelineámeho kvadratického modelu aproximuje nehomogénnu
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Zmeoy mierky v smere osi 0,,02, o)
'fmm/kml
Translácie v smere osi o, , 02, o) [ml
Rotácie okolo osí o, , 02, o) ["I

Koeficieoty kvadratických čleoov
vzťahujúcich sa k osiam
01,02,03

[m'II
Súradnice ť3Žiska
Bod
VERA
JAVO
SANK
KVET
VEIN
GADO
LOMN
VOST
VELO
SUA
BRAT
KOSI
POPR
PlES
ZlU
BRAN
MOPI
areziduí

Jednotková štandardoá odchýlka
-9.28 ± 1.10
116.244 ± 0.116
-6.33 ± 18.53
8.79 + 0.07
(4.7 ± 2.4) * 10'"
(-2.2 ± 7.0) * 10,'2
(0.9 ± 1.0) * 10,9
(-4.4 ± 0.9) * 10'"
(-1.1 ± 3.1) * 10,'0
(5.5 + 4.2) * 10-8
Bn = 48° 42' 0.324"
[ml
-0.095
0.064
0.017
0.051
-0.104
0.041
0.046
0.020
0.111
0.036
-0.058
-0.070
-0.053
0.123
-0.001
-0.005
-0.122
0.071

VN

[ml

mierku S-JTSK do takej miery, že rezíduá v smeroch
N a E nepresahujú 0,15 m. Ich vel'kosť pritom ešte nepriaz-

nivo ovplyvňuje spomenutá nehomogenita identických bodov v S-JTSK+Bpv+~ a v ETRS-89. Rezíduá v smere H
ovplyvňuje nepresnosť trigonometricky určených nadmorských výšok a výšok kvázigeoidu.
Z riešenia nelineárnej transformácie rezultujú rozdielné mierkové skreslenia v smere jednotlivých súradnicových osí 10kálneho systému, ako aj neortogonálnosť osí systému (W).
VzhIadom na takmer o dva rády menšie rozpatie súradníc
identických bodov v smere n3, v porovnaní s rozsahom súradníc v horizontálnych smeroch nI a nz, sú neznáme parametre súvisiace s osou n3 určené s vačšou strednou chybou.
Z 12 lineárnych parametrov 11 svojou hodnotou prevyšuje
príslušné stredné chyby. Pre 18 kvadratických členov je 50 %
odhadnutých parametrov vačších ako sú ich stredné chyby.
Tieto výsledky poukazujú na oprávnenosť použiti a modelu
trojrozmemej nelineárnej transformácie na prevod súradníc
S-JTSK+Bpv+~ do ETRS-89. Zlepšenie transformačného
modelu očakávame od zvýšenia počtu homogénnych identických bodov a použitia kubickej, resp. bikvadratickej formy.
5. Záver
Predložený model nelineámej trojrozmemej transformácie je
vhodný na prevod medzi priestorovými súradnicami z výsledkov družicovej geodézie a súradnicovými sústavami budovanými klasickými metódami, pri ktorých sa predpokladá
mierková nehomogenita siete a neortogonálnosť základných
osí. Formulácia modelu lokálnej trojrozmemej nelineárnej
transformácie prekonáva problém korelácií medzi odhadovanými parametrami, ktorý vzniká pri globálnej nelineámej

ao=0.102m
-13.25 ± 0.36
404.669 + 0.116
43.13 ± 18.53
-0.23 + 0.23
(4.0 ± 2.4) * 10'"
(-0.2 ± 7.0) * 10"2
(-1.5 ± 1.0) * 10.9

(-0.9 ± 0.9) * 10,11
(-4.6 ± 3.1) * 10,'0
(10.5 + 4.2) * 10'8
Ln = 19° II' 29.966"
Rezíduá v lokáloom súradnicovom systéme
VE [ml
-0.005
0.023
-0.020
0.036
0.022
-0.008
0.010
-0.001
0.026
-0.041
0.017
0.025
-0.054
0.092
-0.011
0.015
-0.124
0.044

-176.09 ± 89.87
-744.766 + 0.116
1.26 ± 0.07
1.60 ± 0.023
(-1.3 ± 2.4) * 10'"
(-2.9 ± 7.0) * 10"2
(0.0 ± 1.0) * 10,9
(-1.1 ± 0.9) * 10'"
(-2.1 ±3.I) * 10'\0
(-6.1 ± 4.2) * 10'8
Ho - - 476.26 m
[ml
0.074
-0.040
-0.016
0.041
0.116
-0.064
-0.046
-0.002
-0.098
-0.085
-0.016
0.077
0.132
-0.110
0.009
-0.082
0.111

VH

0.077

transformácii. Takýto model je vhodný aj pre malé územia.
Na príklade kvadratickej transformácie medzi ETRS-89
a S-JTSK+Bpv+~ sme ukázali významné zmenšenie rezíduí
identických bodov v polohe. Iné aplikácie nelineámych trojrozmemých transformácií sú v oblasti interpretácie opakovaných meraní na sledovanie deformácií a na geodynamické
výskumy.
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Transformace neznámých parametrů
při zpracování měření GPS
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Doe. Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD,
katedra vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze

Clánek se zabývá několika aplikacemi vyrovnání metodou nejmenších čtverců, s nimiž se autor setkal při vývoji programů pro
zpracování měření GPS. Společným jmenovatelem uváděných příkladů je využití lineární transformace neznámých parametrů.
Při zpracování měření GPS určitý způsob parametrizace úlohy nemusí vyhovovat pro všechny typy analýz. Vzhledem k objemu
měřených dat by bylo velmi nehospodárné při změně parametrů vždy znovu zpracovávat původní měření. Transformace parametrů představuje často výhodnější alternativu.
Transformation of Unknown Parameters During the GPS Processing
Summary
The author describes some applications of least squares adjustment he has met during programming the GPS processing. The
common denominator of given examples is the application of linear transformation of unknown parameters. Some parametrization procedura need not correspond to alt types of analyses during the GPS processing. Considering the amount of
observed data it would be not economical to restart the processing of original observations in the case of parameter changes.
The parameter transformation seems to be more suitable alternative in most cases.

Metoda nejmenších čtverců je v geodézii široce používána.
Článek se zabývá několika aplikacemi tohoto zpÍIsobu vyrovnání, s nimiž se autor setkal při vývoji programů pro zpracování měření GPS. Společným jmenovatelem uváděných
příkladů je využití lineární transformace neznámých parametrů. Při vyrovnání klasických geodetických měření se
s transformací parametrů příliš často nesetkáváme. Není k ní
totiž většinou důvod - téměř vždy bývá již na počátku jasné,
které parametry je třeba volit jako neznámé (jsou to např.
souřadnice bodů).
Při zpracování měření GPS jsou možnosti volby neznámých parametrů mnohem širší. Navíc určitý způsob parametrizace úlohy nevyhovuje pro všechny typy analýz. Můžeme uvést jednoduchý příklad z činnosti Mezinárodní
služby GPS pro geodynamiku: při výpočtu drah družic je
třeba souřadnice některých stanic považovat za známé. Naopak při výpočtu globálního referenčního rámce chceme určovat nejen tyto souřadnice, ale i jejich časové změny.
Samozřejmě by bylo vždy možné vrátit se k původním měřením a provést nové vyrovnání. Vzhledem k objemu měřených dat by však takový postup byl velmi nehospodárný. Řešení poskytuje Helmertova metoda sekvenčního vyrovnání
(viz např. [3]) a metoda transformace parametrů.

Model používaný při vyrovnání MNČ má při tomto označení tvar
1\

1\

L = 'I' (X),
X=Xo+x,
t = L + V = A X + 'I' (Xo),
v= A x- [L - 'I' (Xo)],
1\

~
I
kde matice plánu A je definována jako
A

= ( a 'I'

(X) )

aX

.
X=Xo

Stochastický model je dán kovarianční maticí
Ku = <ro Qu

= <ro

P-'.

0"0 je apriorní jednotková střední chyba a Qu je matice kofaktorů. Předpokládejme, že žádný ze sloupců matice plánu
A není lineární kombinací ostatních sloupců. Řešení modelu
(I) je potom jednoznačné, pokud se požaduje splnění podmínky MNČ

vTPv-> min.
Tato podmínka vede k soustavě normálních rovnic
ATPA X

V [3] bylo zavedeno následující označení:
l\J
modelová funkce,
L
vektor měření,
X
vektor neznámých parametrů,
Xo vektor apriorních hodnot neznámých parametrů,
vektor tzv. redukovaných měření,

= ATPe.
~

~
N=Q;~

(5)

b

Q.u je matice kofaktorů vyrovnaných parametrů, odhad jed-

notkové střední chyby je dán rovnicí
mo=

e

)vTPv
n-u

=

lerpe-xTb,
n-u

'V

(6)

1\

L
X
V
X

vektor
vektor
vektor
vektor

vyrovnaných měření,
vyrovnaných parametrů,
oprav měření,
přírůstků neznámých parametrů.

kde n je počet měření a u je počet neznámých parametrů. Kovarianční matice (přesněji její odhad) vyrovnaných parametrů je
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Nechťxje vektor nových neznámých parametrů, pro který
platí následující vztah:

x = CX+'C.

(8)
~X

Rovnice oprav tak dostane tvar
V

e = AC X -

= AC X + Ac -

t, e = e -

I

I

I
I

I
I
I

'x 1

Ac.

(9)

2

Tato rovnice oprav vede k soustavě normálních rovnic
CTAT PACx= CTATpe,

2.1 Spojování
Rovnice (12) tedy ukazují, jak se transformuje soustava
normálních rovnic (5), přejdeme-li k novým parametrům
podle rovnice (8).
Užitečný je i následující vztah:
eT
= T pe- 2cTb + cTNc.
(13)

pe e

parametrů

Představme si situaci, kdy některý· časově závislý parametr
byl modelován po částech lineární funkcí. To znamená, že
celý interval (tI; t2) byl rozdělen na intervaly (tj; ti+ 1), každému
z nich pak příslušela dvojice neznámých Xi' Xi+l' Může se stát,
že takových parametrů je pro určitý typ analýzy příliš mnoho.
Transformace parametrů nám dává možnost přejít k pouhým
dvěma parametrům Xlo X2 (obr. 2).

můžeme aposteriorní střední chybu počítat s využitím výrazu

trPe- xTb.

x(t)

Jako shrnutí můžeme uvést: chceme-li provést nové vyrovnání a zavést nové parametry X podle rovnice (8) včetně
výpočtu aposteriorní jednotkové střední chyby a kovarianční
matice, musíme znát:
- matici koeficientů normálních rovnic N a jejich pravou
stranu b,
- apriorní hodnoty neznámých Xo,
- počet původních měření a neznámých n, u a konečně
- výraz erP e.
O původních měřeních nepotřebujeme žádnou další informaci.
2. Modelování časově závislých parametrů
Některé parametry, které vystupují jako neznámé při vyrovnání měření GPS, jsou závislé na čase. Příkladem může být
troposférická refrakce nebo poloha efemeridového pófu.
Omezíme-li se na modelování této závislosti v intervalu (tI;
t2) polynomem prvního stupně, existují následující dvě možnosti (obr. 1).

i 1

x= (::).

x= (~)

,

Od druhého způsobu parametrizace (neznámými jsou offset a drift) můžeme přejít k prvnímu způsobu (neznámý je
offset na počátku a na konci intervalu) pomocí jednoduché
transformační matice
x=

(

I

-I
t2-t]

O)
I

t - ti

+ Xi+1 ---,

ti+1 - tj

(17)

Porovnáním obou rovnic dostaneme transformační matici
platnou pro interval (tj; ti+I):

Transformace parametrů vede opět k soustavě normálních
rovnic (16).
Při spojování parametrů tedy postupujeme tak, že pro
všechny intervaly (t;; ti+l) provedeme nejprve transformaci
(19) a poté již jen pouhou superpozici příslušných řádků
a sloupců normálních rovnic.
2.2 Expanze

Uvedeným možnostem odpovídají níže uvedené vektory neznámých parametrů:

= Xj ---t t+i+1-- tjt

systému

Tento případ je vlastně opakem spojování parametrů - do
vyrovnání chceme zavést více neznámých parametrů. Příkladem může být určování drah družic (podrobněji viz např.
[I] nebo [2]). Expanze systému je při tom jen prvním krokem, následuje obvykle další transformace a spojování parametrů. V každém intervalu (tj; ti+]) provedeme tuto expanzi
systému:

x=Cx

t2-t]

a nový systém normálních rovnic bude mít tvar
CTNCx= CTb.
Oba způsoby parametrizace jsou tedy ekvivalentní a v dalších úvahách se můžeme omezit na jeden z nich.

1998/128

Geodetický a kartografický
ročník 44186, 1998, číslo 6

I

IX.

IX.
I
I

I
I

1

1+

1

I
I

t.1+ 1

Transformovaná
tvar

soustava

normálních

Jako příklad můžeme uvést častou situaci, kdy chceme
u některých stanic fixovat jejich polohu, ale přitom zeměpisné souřadnice <p, A známe s jinou přesností než elipsoidickou výšku heli• Matice Hmá v takovém případě tvar (uvedeme jen část matice H příslušející jedné stanici)

rovnic pak bude mít

Pochopitelně, že taková soustava normálních rovnic bude
singulární. Teprve vhodným spojením parametrů z jednotlivých intervalů (ti; ti+,) metodou uvedenou v odstavci 2.1 soustavu normálních rovnic opět regularizujeme.

3. Problematika

129

Lze ukázat, že pro (Ti -+ O řešení konverguje k výsledku soustavy (24). Volba přiliš velkých vah Pi může však přinést numerické problémy při výpočtu.
V této souvislosti je nutné se zabývat otázkou, jaký vliv
má zavedení fiktivních měření na aposteriomí jednotkovou
střední chybu. Ta je počítána s využitím výrazu.

I
I

I

obzor

H

Při výpočtu prvků matice
mace. Jednotlivé parciální

můžeme použít sférické aproxiderivace pak budou mít tvar

a<p.
X
ax = - sm <pcos <p X2 + y2

volných ·sítí

Řešení GPS obecně neposkytuje absolutní polohu stanic, ale
pouze vnitřní geometrii sítě. Při normalizaci soustavy normálních rovnic se zpravidla zavádějí podmínky ve tvaru

a<p.
Y
ať = - sm <pcos <p X2 + y2

Vyrovnání MNČ je potom tzv. vyrovnáním zprostředkujících
s podmínkami, kdy normální rovnice mají tvar
aA
-=-cos

2

ax

aA _
ať-cos

V praxi se velmi často místo podmínek (23) zavádějí fiktivní měření, která mají s rovnicí (23) formálně stejný tvar
až na člen vh, který označuje opravu těchto fiktivních měření. Dostáváme tak dvojí rovnice oprav:

2

A-

Y

X2

1
AX

~=O

az

aheli

X

_

ax - x2 + y2 + Z2
Přisoudíme-li fiktivním měřením váhovou matici Ph, dostáváme soustavu normálních rovnic

Y

x2
aheli

Váhovou matici Ph volíme zpravidla jako diagonální
s nenulovými prvky

Z

az - x2 + y2 + Z2

matici

Podobný problém se často vyskytne i při výpočtu parametrů Helmertovy transformace. V případě elementárních rotačních úhlů a, f3, '}' zní rovnice 7-prvkové prostorové transformace

(T5
Pi=-2'
(Tj
kde (Ti je buď odhadovaná
ření nebo se volí

_

+ y2 + Z2

střední chyba i-tého fiktivního mě-

(x)ti' =
Zi
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(1 +

/L) (1-'}' '}1'
f3 -a

-(3)
(X)y;
a
1

Z

+

( .::lYL1X)
.::lZ
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(x)ť:
Zj

= (X)Y/

Zj

-X;Y

všech (nebo jen zvolených) stanic. Můžeme zvolit, které ze
sedmi parametrů takové transformace musí být rovny nule.
Hovoříme proto třeba o podmínce nulového posunu nebo nulové rotace sítě.

x)r:

+ (1O O
1 O
OO
Zj -2O'
O O 1 -Yj Xj O Zj

přibude podmínka, že příslušné parametry Helmertovy transformace vypočtené z rovnice (36) musí být rovny nule. Tedy
musí platit

4. Blokování nežádoucích frekvencí
Jinou možností je, že namísto toho, abychom minimalizovali výraz

Předpokládejme, že v intervalu (tj; tj+
parametr Xj polynomem stupně q:

I) modelujeme neznámý

budeme chtít různě váhovat jednotlivé komponenty prostorové polohy stanic. Nechť např. funkce , (X) představuje
transformaci pravoúhlých souřadnic na souřadnice zeměpisné. Nechť
H=

a '(X)

platí rovnice (46) v celém uzavřeném intervalu (tj; tj+I). Pro
k-tou derivaci podle času platí

aX

dk Xj (t) _ J...
r!
-k
2., ( _ k) ,
d t-·
r=k r
.

Přisoudíme-li těmto rovnicím oprav váhovou matici Pf' dostaneme normální rovnice

Na počátku této části jsme řekli, že GPS je schopno určit
pouze vnitřní geometrii sítě. Pokud bychom určovali absolutní polohu všech stanic bez zavádění jakýchkoliv podmínek, byla by soustava normálních rovnic singulární. Ne vždy
však chceme (nebo můžeme) fixovat apriomí souřadnice některých stanic. V takovém případě můžeme systém regularizovat pomocí podmínek vycházejících z Helmertovy transformace mezi apriomími a výslednými hodnotami souřadnic

Xjr

(

)r-k
t - tj

.

Předpokládáme-li, že určovaný parametr obsahuje periodický signál s úhlovou rychlostí w, můžeme psát
Xj
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(t;)

=A

cos( wtj + 4»

Xjk _
-

1 [(Xc
TI

=A

cos 4> cos
'-v---'

cos

wtj

)(k)

wtj - A

.
+ Xs ( sm

sin 4> sin

~

wtj

wtj.

(51)

)(k)]

.
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Poslední rovnice nám umožňuje transformaci mezi parametry

Xi(t;)
Yi(t;)

= A + cos( wti + 4>+) + A - cos( -wti + 4>-),
= A+ sin(wti + 4>+) + A- sin(-wt; + 4>-).

'--.----J '-v--J
prográdní člen

(65a)
(65b)

retrográdní člen

Že jde skutečně o ekvivalentní vyjádření, snadno ověřime,
zavedeme-li označení:

= A + cos 4>+'
= -k sin 4>- .

Pc
Xi

= Ci X, Ci = (

COStti
si~wti
).
~!(cos wt;)(q) ~!(sin wt;)<q)

Ps

=

-A + sin 4>+, Rc

=

A- cos cjJ-, Rs =

(66)

Dostaneme tak

X

= (XI)
in

,C

=

(CI)
tn'

X

x;(t;) = (Pc + Rc) coswt; + (Ps - Rs) sinwt; ,
ylt;) = (Pc - Rc> cinwti + (-Ps - Rs) coswt;.

_

=CX

Od jednoho vyjádření ke druhému můžeme přejít pomocí
transformace

Ještě jednodušší je situace, kdy parametr x(t) je modelován spojitou, po částech lineární, funkcí:
xlt)

ti+1-t
= Xi.O--+
ti
ti

t-ti
Xi+I.O

+ I -

---

ti+I - ti

(67a)
(67b)

•

(56)

Xc) (1 O 1 O) (pc)
x,

(

Yc
Ys

O 1 O-1
1 O-1 O
O-1 O -1

=

Ps

Rc'
Rs

~
C

Z měření GPS nelze určit pouze retrográdní parametry Rc> R,
s periodou 24 hodin. Výhodou parametrizace (65) oproti (64)
je právě skutečnost, že umožňuje blokovat pouze tyto dva retrográdní parametry.

Na transformovaný systém normálních rovnic
CTNCx=

LITERATURA:

CT b

bychom nyní mohli aplikovat podmínku
x=o,
která blokuje signál s úhlovou rychlostí w. Pokud však nechceme transformaci (59) skutečně provést, vrátíme se k původním parametrům:

[I] BEUTLER, G.-BROCKMANN, E.-HUGENTOBLER, U.-MERVART, L.- ROTHACHER, M.-WEBER, R.: Combining Consecutive Short Arcs into Long Arcs for Precise and Efficient GPS
Orbit Determination. Joumal ofGeodesy, 70, 1996, s. 287-299.
[2] BROCKMANN, E.: Combination of Solutions for Geodetic and
Geodynamic Applications of the Global Positioning System
(GPS). [PhD thesis.] Switzerland, Berne 1996. University of
Berne. Astronomical Institute.
[3] MERVART, L.: Sekvenční vyrovnání, kolokace, Kalmanův filtr.
Geodetický a kartografický obzor, 40(82), 1994, č. 8, s. 155-157.
Do redakce došlo: 21. 1. 1998
Lektoroval:
. Ooc. Ing. Josef Weigel, CSc.,
Ustav geodézie FSv VUT v Srně

V původní soustavě normálních rovnic
Nx=b

V případě zpracování měření GPS se výše naznačený postup používá při určování polohy efemeridového pólu. Při
současném určování jeho polohy a drah družic je totiž fakticky nemožné určit členy s periodou jednoho dne. Proto je
třeba tuto část signálu při vyrovnání blokovat. Přitom musíme uvažovat obě dvě souřadnice pólu:
xlti) = Xc coswti + x, sinwti
Yi(t;) = Yc sinwti + Ys coswti

(64a)
(64b)

Nyní bychom mohli aplikovat podmínku (63) na obě souřadnice. Ukazuje se však, že by to byla zbytečně "přísná"
podmínka. Ekvivalentní vyjádření rovnic (64) zní
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Vydal Ceský úřad zeměměřický a katastrální
Zpracoval Zeměměřický úřad
Znázorněna sídla (zvl. všechna města), dálnice, silnice (zvl.
mezinárodního významu a další hlavní silnice), železnice
(s osobní přepravou), vodstvo, lesy, hranice okresní (pouze
v ČR) a státní, popis (vč. popisu orografických celků a výškových kát), stínovaný terén a zeměpisná síť.
Mapa byla současně vydána jako podkladová mapa administrativního charakteru, která obsahuje pouze sídla, dálnice a silnice, hranice a popis v rozsahu úplné mapy 1 : 1 000 000.
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20 let činnosti Střediska dálkového
průzkumu Země v Praze

Autor ~odnotí,čin.no~t Střed~ska.dálko~ého průzkumu Země v Praze v období 1978-1997, která spočívala nejen v řešení výz~umnyc~. ~ v~voJovych I;ro!ek~u, ale l v mnoha originálních aplikacích dálkového průzkumu, které vymezily oblasti eJektivmho VYUZlflteto modeml vedm a technické disciplíny v podmínkách středoevropských zemí.
Twenty Years oj the Remote Sensing Centre in Prague
Summary
The author ~ppreciates the activities oj the R~mote Sensing Centre in Prague during 1978-1997 that were represented not
only by solvm~ rese~rch and. development proJects but also many original applications oj remote sensing that have delimited
fields oj effectlve us mg oj thlS modem scientific and technical discipline in the Middle European conditions.

Autor si neklade za cíl popsat dvacetileté dějiny rozvoje dálkového průzkumu Země v bývalém Československu a později v České republice, ale omezí se na zhodnocení přínosu
Střediska dálkového průzkumu Země v Praze (1978-1997)
k rozvoji technologií a aplikací této moderní vědní a technické disciplíny.
Výjimkou bude přípomenutí prvních kroků, které společně
učinili vědečtí a výzkumní pracovníci několika resortních výzkumných ústavů (např. VÚGTK, VÚZORT), ústavů Československé akademie věd, (např. úKE Průhonice, GgÚ
Brno) a vysokých škol (ČVUT, UK Praha, VAAZ Brno, UK
Bratislava, VŠP Nitra). Šlo o výběr českých a slovenských
odborných termínů na samém počátku rozvoje nového oboru,
čímž se předešlo terminologického chaosu, který obvykle
provází první publikační aktivity.
Zajímavý byl spor o název nové vědní a technické disciplíny: akademik Hodač navrhoval termín teledetekce (z franc.
Télédétection), RNDr. Stehlík (GgÚ Brno) razil termín distanční sondování (Země) podle ruského názvu Distancionnoje zondirovanije (Zemli). Prof. Maršík (VUT Brno) používal pro etapu sběru dat termín dálkové snímání (z angl.
Remote Sensing). Zvítězil návrh autora článku a Ing. Jeřábka
z ČVUT ve znění dálkový průzkum (Země); tito výzkumní
pracovníci pak přípravili návrh 354 českých ekvivalentů ke
362 anglickým a 356 ruským, v té době již ve světě uznávaným termínům z oboru dálkového průzkumu Země (dále
"DPZ"). Přípomínkového řízení se zúčastnili významní vědečtí a výzkumní pracovníci, kteří zastupovali obory kartografie, geografie, geomorfologie, geologie, hydrologie,
meteorologie, ekologie, botaniky a elektroniky. Česko-ruskoanglický slovník termínů z oborů dálkového průzkumu vydal v roce 1977 Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický (VÚGTK) v Praze.

2. Zřízení a úkoly Střediska dálkového průzkumu
v Praze

Země

Usnesením vlády č. 249 z 8. září 1977 byl pověřen tehdejší
Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK) koordinací
a zabezpečováním požadavků národního hospodářství na materiály a prostředky DPZ. V čele koordinační rady DPZ, kte-

rou tvořílo několik náměstků ministrů zainteresovaných resortů, byl předseda ČÚGK. V souladu se jmenovaným usnesením bylo dne 1. ledna 1978 zřízeno Středisko dálkového
průzkumu Země (dále "SDPZ") jako součást VÚGTK. Jeho
prvním vedoucím byl Ing. Jan Neumann, CSc. a vedoucím
laboratoře analogových metod (sběru a zpracování obrazových dat) autor článku. Od roku 1980 přešlo SDPZ do Geodetického ústavu, který se stal v roce 1983 součástí nově zřízeného Geodetického a kartografického podniku.
Dohodou o spolupráci mezi ČSAV a ČÚGK bylo stanoveno rozdělení působnosti v oblasti DPZ, příčemž SDPZ
v Praze případly zejména tyto úkoly:
- koordinace a řešení státního plánu technického rozvoje,
- shromažďování a koordinace požadavků na průzkum území
státu z kosmických nosičů (převážně sovětské provenience),
- tvorba, distribuce a evidence účelových odvozenin (kopií,
zvětšenin, fotomap, multispektrálních barevných syntéz
ap.) z kosmických fotografických snímků a obrazových
záznamů,
- organizační a technické zabezpečení multispektrálního leteckého snímkování včetně tvorby, distribuce a evidence
účelových odvozenin,
- realizace operativního fotoleteckého průzkumu z vrtulníků
ve spolupráci s letkou Ministerstva vnitra a podnikem Slovair,
- organizační a technické zabezpečení pozemních podpůrných měření (spektrálních charakteristik, teploty, vlhkosti
a hmotnosti půdy ap.),
- analogové zpracování multispektrálních kosmických a leteckých snímků do formy fotomozaik, fotomap, ortofotografií ap.,
- počítačové digitální zpracování multispektrálních a spektrozonálních kosmických a leteckých snímků (rastrové snímání a zobrazení, úprava přenosových charakteristik, geometrická transformace, spektrální klasifikace jevů,
prostorová filtrace obrazových dat ke zvýraznění či potlačení textury obrazu ap.),
- propagace využívání materiálů a metod DPZ v různých
oborech národního hospodářství.
V roce 1988 příbylo do sortimentu prací SDPZ pozemní
a letecké termovizní snímání spočívající v detekci termálního
infračerveného záření vycházejícího ze zemského povrchu
a všech objektů na něm.
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Pracovníci SDPZ se většinou nezabývali hromadnou tematickou analýzou obsahu vyhotovených odvozenin materiálů DPZ, s výjimkou klasifikace stupňů poškození lesních
porostů. Analýzu většinou prováděla menší či větší odborná
pracoviště DPZ, zřízená např. v resortu zemědělství, lesního
a vodního hospodářství, geologie, kultury, školství a v rámci
ČSAV. V roce 1988 působilo v tehdejší ČSSR 18 pracovišť
v civilní sféře s cca 160 odbornými pracovníky.
Vážnou překážkou všeobecného rozšíření použití obrazových materiálů DPZ v 70.-80. letech byl vysoký stupeň jejich utajení. Zpočátku byly všechny kosmické snímky považovány za přísně tajné. Teprve v roce 1987 došlo
k diferenciaci stupně utajení v závislosti na rozlišení detailů
v území: za přísně tajné byly považovány jen kosmické
snímky ze sovětských zdrojů s rozlišením lepším než
30 m v území. Ostatní materiály byly buď tajné nebo pro služební potřebu, jestliže jejich rozlišení bylo horší než
100 m v území.
Využitelnost sovětských kosmických snímků byla rovněž
omezena absencí jejich fotometrické kalibrace a vesměs více
než ročním odstupem mezi datem snímkování a dodávkou do
SDPZ. Výhradní orientace na sovětské zdroje v 80. letech tak
vymezila sféru aplikací DPZ z kosmu na ty případy, kdy relativní zastaralost obsahu snímků nebyla na závadu (např.
v geologii). Tento faktor a převážně značně náročné požadavky na vysoké rozlišení detailů v terénu způsobily, že se
uživatelé převážně soustředili na DPZ z leteckých nosičů a pozemních platforem. Teprve devadesátá léta přinesla bohatou
nabídku operativní dodávky obrazových dat z celé řady
systémů snímání těchto dat z kosmických nosičů s rozlišovací
schopností i několika metrů, a to bez jakéhokoliv utajování.
V osmdesátých letech bylo SDPZ v důsledku organizačních změn součástí Geodetického ústavu, n.p. a Geodetického a kartografického podniku, n.p. a později s.p.
Rok 1991 a důsledky sametové revoluce však rovněž přinesly závažné změny v organizační struktuře a kompetencích
SDPZ. Středisko se stalo součástí nově zřízeného Zeměměřického ústavu, který se po nabytí účinnosti zákona č.
107/1994 Sb. stal jako Zeměměřický úřad orgánem státní
správy zeměměřictví a katastru nemovitostí s působností na
celém území České republiky. V souvislosti s rozvojem soukromých firem v oblasti leteckého snímkování, fotogrammetrie a DPZ pominula koordinační funkce SDPZ a stále
větší část pracovníků se po roce 1993 orientovala na výzkumné, vývojové a výrobní činnosti související s vytvořením a správou topologickovektorové Základní báze geografických dat (ZABAGED), což je jmenovitý úkol, kterým byl
Zeměměřický úřad pověřen zákonem Č. 359/1992 Sb. ve
znění zákona Č. 107/1994 Sb. S výjimkou termovizního snímání z leteckých nosičů a pozemních platforem a specializovaných fotolaboratorních prací došlo postupně k útlumu
ostatních činností SDPZ, až posléze k jeho zrušení jako samostatného odboru ke dni 31. 12. 1997.

3. Personál a technické vybavení SDPZ
V době svého zřízení mělo SDPZ pouze 7 pracovníků,
z nichž většinu tvořili fotogrammetři z dosavadního odd. fotogrammetrie VÚGTK; dalšími pracovníky byli geografové
a 1 kartograf (vedoucí střediska). Vzápětí formulované náročné úkoly vyvolaly potřebu zaměstnat odborníky z řady
dalších oborů: fotogrammetrická chemie, polygrafie, elektronika, informatika, matematika (programování) a fyzika.
V roce 1981 již mělo SDPZ 20 odborných pracovníků
a v době nejintenzívnější výzkumné a výrobní činnosti
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(1984-1989) dokonce přes 30 zaměstnanců včetně vlastního
ekonoma. Pokles nastal v roce 1991 v souvislosti s již popsanými organizačními a kompetenčními změnami (na 18
zaměstnanců) a poslední stav v závěru roku 1997 byl 13 zaměstnanců, z nichž však pouze tři pracovali celou kapacitou
na úkolech DPZ.
S odstupem času je třeba vysoce ocenit mimořádnou iniciativu, vynalézavost a profesionální zdatnost řady zanícených odborníků, kteří tyto vlastnosti mnohokrát osvědčili při
překonávání nemalých politických, materiálnětechnických
a ekonomických bariér, jaké představovaly utajovací mánie,
prověřování pracovníků SDPZ i uživatelů, embargo na dovoz výkonné výpočetní a zobrazovací techniky, nedostatek
vhodných fotografických materiálů z dovozu a další faktory.
Technické vybavení SDPZ v počátcích jeho působení představovaly jen přístroje pro analogové vyhodnocení a interpretaci leteckých snímků. Záhy však byla vybudována fotografická laboratoř pro standardní zpracování barevných
a spektrozonálních filmů a dovezen multispektrální projektor MSP-4B (Zeiss Jena) pro tvorbu barevných syntéz multispektrálních kosmických a leteckých snímků. Značné komplikace provázely dovoz prvního počítačového systému pro
analýzu obrazových dat - rastrového snímacího a zobrazovacího zařízení s vysokým rozlišením Photomation P-1700
s počítačem LSI-20120 firmy Optronics, Int. (USA). Technické vybavení bylo dále doplněno o řadu měřicích přístrojů
pro pozemní podpůrný průzkum. Pracovníci SDPZ sami sestrojili 4-pásmovou multispektrální komoru pro operativní
fotoletecký průzkum z vrtulníků na bázi čtyř fotografických
přístrojů Hasselblad 500 ELlM.
Další nákladnější technické vybavení bylo pořízeno uprostřed 80. let v souvislosti s řešením úkolů státního plánu technického rozvoje. Šlo zejména o překreslovač kosmických
a leteckých snímků Rectimat C (Zeiss Jena), interpretační
přístroj Kartoflex téže firmy, přenosný spektroradiometr
LI-1800 z USA a zejména o nákup termovizní aparatury
Thermovision 880LWB ze Švédska. V průběhu 90. let však
již další zařízení doplňováno nebylo a většina dřívějšího morálně i technicky zastarala.
4. Přínosy SDPZ v Praze k rozvoji technologií a aplikací
DPZ

SDPZ v Praze bylo zejména v období 1982-1990 současně
výzkumným, vývojovým, realizačním a výrobním pracovištěm. Více než třetina jeho pracovníků se zabývala řešením
závažných úkolů aplikovaného výzkumu v oblasti DPZ. Ten
byl organizačně a finančně zajištěn zařazením do státního
plánu technického rozvoje v letech 1982-1985 (Aerokosmický průzkum území státu) a 1986-1990 (Aerokosmický
průzkum životního prostředí ČSSR).
Nejpozoruhodnějších výsledků bylo dosaženo při technickém a metodickém zabezpečení sběru, zpracování a interpretaci průzkumových dat z leteckých nosičů, protože tato
data v našich podmínkách nejlépe uspokojovala požadavky
potenciálních uživatelů na podrobnost a dochvilnost údajů
o územní realitě. Jako úspěšné výstupy z období 1982-1985
je možno jmenovat:
- vypracování a osvojení technologie fotoleteckého průzkumu území z vrtulníků s použitím barevné, infračervené
a spektrozonální fotografie či termovizního snímání,
- vývoj polního spektrometru a technologií sběru pozemních
podpůrných dat,
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- zdokonalení technologie tvorby barevných syntéz multispektrálních kosmických a leteckých snímků,
- vytvoření technologie rozmnožování barevných syntéz stabilizovaným čtyřbarvovým ofsetovým tiskem,
- vytvoření programů počítačového zpracování průzkumových obrazových dat v rastrové formě zahrnující fotometrické korekce, úpravy přenosných charakteristik obrazu,
izodenzitní výtažkování a barevné kódování, jasovou normalizaci fotografických snímků, spektrální klasifikaci objektů a jevů na obrazových záznamech, zhlazování, filtraci
a korelaci obrazových dat, jejich geometrickou transformaci a digitální montáž.
Ve spolupráci s výzkumnými pracovišti jiných resortů byly
vytvořeny technologie:
- zjišťování stupně poškození lesních porostů průmyslovými
imisemi,
.
- zjišťování druhu a stupně znečištění vodních toků a nádrží,
- zjišťování stupně znečištění půd a podzemních vod ropou,
zemním plynem, těžkými kovy a dusíkatými hnojivy,
- zjišťování tříd znečištění ovzduší, vzdáleností přenosu škodlivých zplodin atmosférou a zákonitostí jejich rozptylu.
Výzkumné a vývojové práce SDPZ v Praze v období
1986-1990 byly zaměřeny zejména na:
- tematické mapování tepelných poměrů hl. m. Prahy
a tvorbu účelové mapy městské zeleně a územně devastačníchjevů,
- vývoj technologie využití termovizní aparatury THERMOVISION 880LWB pro snímání z letadla, vrtulníku a pozemní platfortny,
- tematické mapování vybraných územních faktorů Severočeského hnědouhelného revíru (devastace území povrchovou těžbou uhlí a jeho rekultivace, sesuvové lokality výsypek, zvodnění, zdravotní stav vegetace),
- využití neuronových sítí pro digitální zpracování obrazových dat.
.
Paradoxně nejmenší objem výzkumných a vývojových
prací byl věnován řešení problémů ve vlastním resortu geodézie a kartografie. Teprve v závěru osmdesátých let byla vyvinuta a ve výrobní činnosti rozsáhle využita technologie
tvorby barevných fotomap v kladu listů Základní mapy ČSSR
1 : 50 000 respektive 1 : 100 000 nebo 1 : 200 000, využívající soutisku fotomapy s vrstvou popisu, případně i polohopisu tohoto konvenčního státního mapového díla.
Zdrojem obrazových dat byly neměřické (průzkumové)
barevné infračervené kosmické snímky o formátu 300 X 300
mm s rozlišením 5 m v území zhotovené ve steroskopickém
režimu sovětskou komorou KFA 1000 v měřítku 1 : 275 000
v letech 1982-1984, které však nepokrývaly celé území státu.
Tyto materiály byly rovněž použity pro vývoj a ověření technologie údržby Základní mapy ČSSR 1 : 50 000, při které
byly změny v obsahu stávající mapy zjišťovány superimpozicí zvětšené části kosmického snímku s otiskem mapy pomocí interpretačního přístroje Kartoflex (Zeiss Jena). Další
masová realizace ztroskotala na nemožnosti získat od vyhotovitele kosmické snímky těchto parametrů v přiměřené době
(do dvou let), na vybraných lokalitách a za přiměřenou cenu,
která by novou technologii nepodražila ve srovnání s používanou technologií registrace změn pomocí kyvadlových map.

Technické vybavení, technologie a zkušenosti pracovníků
SDPZ, vzešlé z řešení výzkumných a vývojových úkolů, byly
mnohokrát úspěšně využity v praxi a vstřebány jako rutinní
znalosti dalšími pracovníky z celé řady resortů i ze současné

podnikatelské sféry. Nejúspěšnější aplikace DPZ realizované
ve Středisku by měly proto být alespoň vyjmenovány a pro
přehlednost uspořádány podle tematického zaměření.

- Radarové snímání celého území státu v r. 1986 ve spolupráci s letadlovou laboratoří AN-24V Polárního letectva
SSSR pro účely indentifikace regionálních tektonických
struktur,
- geologická prospekce solných ložisek v okolí Prešova,
- dokumentace sesuvů půdy a výsypek v Severočeském hnědouhelném revíru,
- dokumentace tepelných projevů geologických zlomů na
zemském povrchu (Mimoňsko).

- Dokumentace tepelného znečištění vodních toků (Labe,
Vltava, Malý Dunaj),
- znečištění vodních nádrží a výskyt fytoplanktonu (Želivka,
Slňava, Šírava),
- stav spodní vody a půdní vlhkosti před napuštěním VD
Gabčíkovo,
- stav zalednění řeky Berounky nad jezy,
- identifikace teplotních anomálií hrází,
- identifikace polohy bývalých rybníků.

- Multispektrální letecké snímkování a tvorba barevných
syntéz k určení stavu zamokření zemědělské půdy ve východoslovenské nížině (v r. 1982 ve spolupráci s letadlovou laboratoří AN-30 Aeroflotu),
- dokumentace vymrzání ozimů a ovocných sadů (Mikulov,
Slaný),
- zjištění počtu jedinců po vyjednocení cukrové řepy na vzorkových plochách k odhadu výnosnosti (Státní statek Zlonice),
- dokumentace rozsahu onemocnění cukrovky (Mladoboleslavsko),
- ocenění vzešlosti chmele na chmelnicích (Žatecko),
- identifikace starých melioračních řádů (Polabí).

- Taxace obtížně přístupných lesních porostů pomocí leteckých spektrozonálních snímků (Kremnické vrchy),
- klasifikace stupňů poškození lesních porostů průmyslovými imisemi (Jizerské hory, Beskydy, Slánské vrchy, aj.),
- dokumentace rozsahu lesních kalamit následkem větrných
smrští,
- vysýchání lužních lesů v okolí Dunaje (před stavbou VD
GabČíkovo).
4.2.5

Aplikace
středí

DPZ při ochraně

životního

pro-

- Dokumentace rozsahu a následků kontaminace půdy ropou, ropnými produkty a zemním plynem (havárie ropovodu a plynovodu, únik leteckého paliva na letištích používaných sovětskou armádou, např. Milovice, Sliač),
- dokumentace rozsahu a následků kontaminace půdy chemickými odpadními látkami a hnojivy,
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- stav rekultivace skládek a výsypek (Praha, Severočeský
hnědouhelný revír),
- účinky toxických odpadů na krajinu při chemické těžbě
uranu (Stráž pod Rálskem),
- indentifikace průsaků odkalovacích nádrží (Vojany, Mělník),
- ocenění zdravotního stavu městské zeleně v Praze,
- analýza rekreačního využití krajiny (Slapská přehrada),
- dokumentace ekologického zatížení krajiny v okolí chemických závodů (Litvínov),
- vliv těžby a úpravy magnezitu na krajinu (JelČava).
4.2.6

Speciální
ve SDPZ

aplikace

termovizního

snímání

- Podpůrný průzkum archeologických nalezišť (Knovíz, Temelín, ŽĎár nad Sázavou, Mikulčice),
- dokumentace teplotních poměrů města a příměstské krajiny (Praha, Žďár nad Sázavou),
- identifikace tepelných úniků z budov (Praha, Pardubice,
Mladá Boleslav),
- vyhledání teplotních anomálií na obrazech Mistra Teodorika po ozáření umělým světelným zdrojem,
- teplotní zobrazení vemen a struků dojnic před a po dojení
(pro Výzkumný ústav živočišné výroby).
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Ukončení činnosti Střediska dálkového průzkumu Země
v Praze po jeho dvacetiletém trvání vůbec neznamená útlum
aplikací dálkového průzkumu a jeho dalšího rozvoje v podmínkách České republiky. Naopak, volný přístup a nabízený
sortiment obrazových záznamů v celé šířce spektra elektromagnetického záření vytvářejí mnohem lepší podmínky
k tvůrčí i rutinní práci odborníků, než s jaký~i se potýkali
pracovníci SDPZ v uplynulém období.
Hlavním přínosem jejich činnosti je vymezení oblastí racionálního využití prostředků a metod DPZ v podmínkách
naší země, která je na rozdíl od Ruska, Kanady či Brazílie
podrobně zmapována a tematicky prozkoumána metodami
konvenčního terestrického průzkumu. Perspektivní aplikace
je proto třeba spatřovat ve sledování změn objektů a jevů na
zemském povrchu v čase, v jejich průzkumu mimo oblast viditelného záření a v možnosti globálního pohledu na zemský
povrch z kosmických výšin.

Lektoroval:
RNDr. Eduard Muřický,
Zeměměřický úřad,
Praha

Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

7. konferencia OSN O štandardizácii
geografických názvov

1.Konferencia Organizácie Spojených národov (OSN) o štandardizácii geografických názvov (SGN) sa konajú v 5-ročných intervaloch s ciefom dosiahnuť maximálnu jednotu písanej formy názvov všetkých geografických objektov na
Zemi a názvov topografických objektov na iných kozmických
telesách na podklade národnej štandardizácie a medzinárodných dohOd, a to vrátane ekvivalentných vzťahov medzi rozličnými sústavami písma [2]. Hlavné úlohy konferencie sú:
- rozpracovať a prijímať zásady a metódy riešenia problémov
SGN na národnej i medzinárodnej úrovni,
- sústreďovať informácie o práci v oblasti SGN a rozširovať
ich medzi členskými štátmi OSN,
- podporovať výmenu skúseností v oblasti SGN na národných úrovni ach,
- podporovať poskytovanie vedeckej a technickej pomoci
rozvojovýnl krajinám v oblasti národnej SGN.
V období bývalého Česko-Slovenska v rámci konsenzuálneho rozdelenia kompetericií medzi vtedajšími partnerskými
národnými rezortami geodézie a kartografie, t.j. Slovenským
úradom geodézie a kartografie (SÚGK) a Českým úradom
geodetickým a kartografickým sa SÚGK aktívne zúčastnil
konfencií OSN o SGN: 3. konferencie OSN v Aténach 1977,
4. konferencie v Ženeve 1982, 5. konferencie v Montreale
1987 a 6. konferencie v Ženeve 1992.
V období medzi dvoma konferenciami sú aktivity SGN zabezpečované hierarchicky nižšou úrovňou - Skupinou ex-
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pertov OSN pre geografické názvy UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names), ktorá bola
založená na základe ustanovení rezolúcií 715 A/XXVIU
a 13141XLlV/ Ekonomickej a sociálnej rady OSN na zasadaní 4.5. 1973. UNGEGN zasadá každé dva roky a v roku,
keď sa koná konferencia OSN o SGN, a to v termíne tesne
predchádzajúcom dátumu otvorenia konferencie OSN a tesne
po termíne skončenia konferencie OSN [2].
V období medzi dvoma rokovaniami UNGEGN sa sústreďuje medzinárodná aktivita na úseku SGN do 20 lingvisticko-geografických regionálnych skupín. Slovenská republika
(SR) je aktívnym členom X. lingvisticko-geografickej regionálnej skupiny na SGN (východná, stredná ajuhovýchodná
Európa), a to spolu s Albánskom, Bulharskom, Cyprom, Českom, Gréckom, Chorvátskom, Macedónskom, Maďarskom,
Pofskom a Slovinskom. Každá lingvisticko-regionálna skupina si na obdobie medzi 2 konferenciami volí spomedzi svojich členov vedúcu krajinu. V období 1987 až 1992 funkciu
vedúceho X. lingvisticko-regionálnej skupiny úspešne plnil
v mene vtadejšieho Česko-Slovenska SÚGK.
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2. Na základe rozhodnuti a Ekonomickej a sociálnej rady
OSN Č.213 z 1. 5.1997 bola pozvaná Skupinaexpertov OSN
na SGN UNGEGN na jej 19. rokovanie do priestorov OSN
v New Yorku v termíne 12. 1. a 23. 1. 1998 a zároveň bola
zvolaná 7. konferenci a OSN o SGN na termín 13. 1. až 22.
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1. 1998. Blo o náhradný termín i mesto rokovania za neuskutočnenú konferenciu, keď podIa p6vodných predstáv sa
mala 7. konferencia OSN o ŠGN konať v 2. polovici roka
1997 v Teheráne (Iráne). Rokovania 7. konferencie OSN
o ŠGN sa zúčastnilo dovedna 187 delegátova pozorovateIov
zo 64 krajín a navyše zástupcovia 5 špecializovaných inštitúcií a mimovládnych organizácií, 1 medzivládnej organizácie, 1 medzinárodnej vedeckej organizácie a 6 ďalších organizácií.
Vznesením vlády SR č. 12 z 13. 1. 1998 vláda SR vymenovala delegáciu SR na predmetnú 7. konferenciu OSN
a na 19. zasadnutie Skupiny epertov OSN v zložení Imrich
Horňanský, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR, vedúci delegácie SR, a Mária Kováčová, tajomníčka Názvoslovnej komisie ÚGKK SR, členka delegácie SR.
3. Rokovanie konferencie prebehlo v troch rokovacích blokoch:
a) národné štandardizačné programy,
b) technické programy,
c) medzinárodné štandardizačné programy.
Predmetom rokovania boli najma:
- správy ligvisticko-geografických
regionálnych skupín
a správy krajín o situácii v ich územnej p6sobnosti a o pokroku dosiahnutom v ŠGN od Šiestej konferencie OSN
o ŠGN v septembri 1992,
- národná štandardizácia (oficiálny štatút názvov, štatút názvov vo viacjazyčných a v minoritných oblastiach, štruktúra názvoslovných autorít, toponymické pravidlá pre vydavateIov kartografických diel),
- súbory toponymických údaj ov (postupy zberu údajov, požadovaná štruktúra údaj ov, výmenné štandardy a formáty
toponymických údajov, systémy automatizovaného spracovania údaj ov, kompatibilita a štruktúra systémov, národné slovníky, iné publikácie),
- terminológia v ŠGN [5],
- opatrenia na implementáciu odporúčaní konferencií OSN
oŠGN,
- spomienka na 30. výročie Prvej konferencie OSN o ŠGN,
- exonymá (kategórie a stupeň použivania exoným, princípy
redukcie používania exoným, dočasné súpisy exoným),
- objekty mimo územia jedinej suverenity (politika, postupy
a súčinnostné dohody, pomenovanie objektov spoločných
dvom alebo viacerým národom - štátom),
- systémy písma a pravidlá výslovnosti (latinizácia, prevod
do nelatinkových písem, písanie geografických názvov zjazykov bez písomnej podoby),
- toponymické webovské stránky www na Intemete,
- toponymické vzdelávanie a prax (existujúce vzdelávanie a prax, kvalifikačné kurzy v toponymii, výmena skúseností a informácií, výmena personálu, technická pomoc),
- spolupráca s národnými a medzinárodnými inštitúciami
a inými útvarmi (verejné informačné médiá a pod.),
- názvy krajín,
- semináre a konferencie,
- ekonomický a sociálny prínos národnej a medzinárodnej
ŠGN.
4. Delegácia SR prezentovala 4 písomné materiály expedované sekretariátu konferencie v zmysle jeho časových požiadaviek:
"Správa o činnosti v oblasti ŠGN v SR v období od 6. konferencie OSN o ŠGN v ženeve v auguste 1992";

"K otázke závaznosti ŠGN s diakritickými znamienkami"
[5];

"Báza údajov geografických názvov z územia SR";
"Nové správne členenie SR".
Delegáti SR referovali o plnení rezolúcií prijatých na predchádzajúcich konferenciách OSN o ŠGN. Konštatovali, že
zo strany SR najma:
- bol vydaný aktualizovaný "Toponymický návod SR pre
kartografických a iných vydavateIov" s ustanoveným odporúčaným obsahom (najma legálny štatút geografických
názvov z územia SR, pravopisné zásady písania geografických názvov, zásady výslovnosti geografických názvov,
vzťah medzi nárečiami a spisovným jazykom na úseku toponymie, názvoslovné autority a ich kompetencie v ŠGN,
pramenné materiály, slovník slov potrebných na porozumenie obsahu máp, skratky v úradných mapách, administratívne rozdelenie krajiny); toponymický návod bol vydaný v slovenčine aj v angličtine (odporúčanie č. 4.-1Y.
konferencie OSN o ŠGN, ďalej označenie IV/4; VilI
a pod.),
- ustanovené bolo jasné typografické rozlíšenie v úradných
kartografických dielach medzi toponymami a textom slúžiacim iným cieIom a zásady tohto rozlíšenia boli vysvetlené v toponymickom návode (odporúčanie V/ll),
- na báze zákona bola konštituovaná národná názvoslovná
autorita (zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii) s jasným rozdelením kompetencií, úloh
a postupov na úseku ŠGN v rámci vzťahov medzi prvkami
výkonnej moci a obcami; v plnom rozsahu boli využité aktivity geodetov, kartografov, geografov, jazykovedcov
a ďalších expertov pri eficientnom výkone úloh národnej
názvoslovnej autority na úseku ŠGN; zabezpečené je
včasné a komplexné zverejnenie výsledkov ŠGN na národnej i medzinárodnej úrovni; informovaná je príslušná
zložka OSN o zložení a úlohách našej názvoslovnej autority (odporúčanie 114),
- na úseku zberu geografických názvov je zabezpečené, že
pre každý geografický objekt, ktorého názov má byť štandardizovaný, je miestnym prešetrovaním preskúmaná jeho
písaná i hovorená podoba v miestnom úze, výskyt v starších dokumentáciach (najma v katastrálnych a v pozemkovoknižných mapách a dokumentoch, ako i v ďalších historických mapách a prameňoch) a je jasne zadefinovaný
druh pomenúvaného geografického objektu (odporúčanie
114),
- na úseku zásad úradného výskytu geografických názvov
boli formulované, prijaté a zadefinované hlavné princípy
a praktiky aplikované v ŠGN, najma formálna procedúra
smerujúca na rozhodnutie názvoslovnej autority o prijatí
nového názvu, resp. o zmene existujúceho názvu; faktory,
ktoré názvoslovná autorita berie do úvahy pri svojom rozhodovaní,a to súčasný stav, historické pozadie, výskyt názvov vo viacjazyčných oblastiach, snaha vyhnúť sa opakovaniu názvov, snaha vyhnúť sa viacerým názvom pre jeden
geografický objekt, možnosť vysloviť svoj názor pre všetkých relevantných účastníkov procesu ŠGN pred konečným rozhodnutím, aplikácía rozhodnutí názvoslovnej autority a ich zverejnenie, potreba vyhnúť sa neod6vodneným
zmenám názvov, maximálne možné priblíženie sa ortografie geografických názvov súčasným pravidlám pravopisu,
zadefinovanie ustaIovania viacslovných názvov (odporúčanie 114),
- na úseku viacjazykových oblastí bola stanovená jasná indikácia rovnosti, resp. uprednostnenia úradne uznaných názvov a tieto názvy boli zverejnené (odporúčanie 114),
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- na úseku národných toponymických slovníkov boli spracované, vydané a domácim i zahraničným záujemcom distribuované toponymické slovníky ŠGN z územia SR
z mapy 1: 50 000 (18 492 štandardizovaných názvov),
z mapy 1: 10 000 (68 314 štandardizovaných názvov) [3],
v súčasnosti sa pracuje na trasformácii týchto zoznamov
do elektronicky ovládateInej podoby a na spracúvaní zoznamov trigonometrických bodov [4], vydané boli zoznamy
slovenských vžitých názvov (exoným) geografických objektov ležiacich mimo územia SR, predmetné zoznamy obsahujú odporúčané informácie o každom názve geografického objektu (odporúčanie 114,II135, 11112),
- rešpektované bolo odporúčanie spracovať toponymické
zoznamy podIa ustanovenej špecifikácie (odporúčanie II16,
11112),
- rešpektované boli požiadavky spojené s automatizovaným
spracovaním toponymických údaj ov (odporúčanie 113,
II130),
- rešpektovaná bola požiadavka redukcie exoným - slovenských vžitých názvov objektov ležiacich mimo územia SR
a uprednostnenie endoným pred exonymami uvádzanými
v mapách v zátvorke popri endonymách (odporúčanie
II129, IVI20, Vil 3),
- rešpektované boli všetky odporúčané latinizačné predpisy
[1] pre geografické názvy krajín používajúcich nelatinkové
systémy písma (odporúčanie lilO, liB, 1114,lil 7, II15,II16,
II17,II18,II19, II11O,II111, 11118,111110,111111,111112,111113,
Vil 8, V1l9, VI20).
5. Z bohatého rokovacieho programu budeme venovať pozornosť vybraným úsekom rokovania a najma záverom rokovaní, ktoré majú najvačší vplyv na činnosť ŠGN v podmienkach SR.
Toponymické pravidlá (návody): revidované znenie už
vydaných toponymických návodov, prípadné nové toponymické návody predstavilo Česko, Estónsko, Fínsko,
Grécko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko a Taliansko. luhoafrickou republikou je pripravované súhrnné
spracovanie všetkých toponymických návodov. Bolo odporúčané použiť webovské stránky na Internete, ako efektívny prostriedok na získanie prístupu k toponymickým
pravidlám.
Výmenné štandardy a formáty toponymických údajov:
pracovnou skupinou boli preskúmané a odporúčané požiadavky, štandardy a formáty, ktoré sú k dispozícii na kódovanie, spracovanie, medzinárodnú výmenu a podporu
počítačovo spravovaných národne štandardizovaných geografických názvov na medzinárodné používanie. Výsledky
viacročnej intenzívnej činnosti tejto pracovnej skupiny boli
vysoko ocenené 7. konferenciou OSN o ŠGN.
Systémy automatizovaného spracovania toponymických
údaj ov a webovské stránky: všeobecne sa uznalo, že webovské stránky na Internete umožňujú omnoho dynamickejšie aktualizovať súbory údajov geografických názvov,
a preto bol o odporúčané popri výstupoch hard copy z počítačovo spravovaných zoznamov údaj ov spracovať bázu údajov i na webovských stránkách Internetu a i v tejto podobe
ju ponúknuť odberateIom. Najzaujímavejšie výsledky resp.
projekty na úseku automatizovaného spracovania toponymických údaj ov a ich distribúcie na webovských stránkách
v tejto oblasti boli prezentované okrem iného Argentínou,
Austráliou, Českom, Čínou, Estónskom, Fínskom, Holandskom, laponskom, Kanadou, Lotyšskom, Maďarskom,
Nemeckom, PoIskom, Ruskom, Slovinskom, Talianskom
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a USA. Problematika Internetu patrila k najdiskutovanejším
okruhom otázok rokovania, a to v d6sledku tvorby osobitne
užitočného nástroj a na toponymiu, ako aj nástroj a na rozširovanie informácií a na interaktívny prístup k bázam údajov.
Zákonné normy upravujúce oficiálny štatút názvov: o pokroku v tejto oblasti referovalo Estónsko (zákon prijatý 11.
12. 1996), Kórea, Maďarsko, Nórsko, Rusko (vládny návrh
zákona o geografických názvoch bol odovzdaný do parlamentu v marci 1997), Slovensko a USA.
Statút názvov vo viacjazyčných a minoritných oblastiach: táto problematika patrila k najostrejšie diskutovaným
počas rokovania. O stave riešenia informovalo okrem iného Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Kanada, Lotyšsko,
Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA. Predchádzajúce odporúčania konferencií OSN o ŠGN požiadali členské krajiny
OSN zverejniť ich oficiálny štatút prípadnej viacjazykovosti (majoritný a minoritné jazyky) a jeho priemet na prípadnú viacjazykovosť geografických názvov v kartografickej produkcii, ale i v ďalších sférach spoločenského
života, čím chceli konferencie OSN o ŠGN reagovať komplexne na túto citlivú problematiku. Analýza stavu ukazuje,
že narastá rozsah subjektívneho (selektívneho) prístupu
jednotlivých krajín na jej riešenie. Politika tvorby týchto
štatútov v jednotlivých členských krajinách OSN je systematicky usmerňovaná i v smere akcelerácie integrácie minority do majoritného obyvateIstva (konštruktívne označenie), resp. i v smere akcelerácie asimilácie minority do
majoritného obyvateIstva (opačné označenie). Veími zaujímavé a vzájomne i zásadne odlišné postupy riešenia motivované jazykovou politikou štátu boli prezentované Estónskom, Fínskom, Rakúskom, Talianskom, Švédskom
a USA.
Exonymá: tento úsek aktivity ŠGN na prekvapenie účastníkov konferencie nebol tentoraz v stredobode pozornosti rokovania. Účastníci zobrali na vedomie jemný posun v definícii exonyma, a teda i v jeho význame, čo produkuje isté
kolísanie v stupni aplikácie odporúčaní starších konferencií
OSN o ŠGN smerovaných do oblasti exoným v praxi členských krajín OSN.
Terminológia v toponymii: Pracovná skupina pre terminológiu (jej aktívnym členom od roku 1992 je i autor príspevku)
prezentovala úspešné etapové výsledky prác na tvorbe Slovníka technickej terminológie používanej v štandardizácii geografických názvov, vrátane prekladov do všetkých úradných
jazykov OSN. Všetky požiadavky SR dotýkajúce sa nevyhnutnosti rešpektovať diakritiku boli v novej verzii slovníka
plne rešpektované [5].
Latinizačné systémy: nebol dosiahnutý pokrok od poslednej konferencie OSN o ŠGN v latinizácii kórejského písma
(Kórea a Kórejská Iudovodemokratická republika sa nedohodli na odstranení doterajších rozporov) a ukrajinskej azbuky (nedošlo k dohode o jednotnom návrhu z ukrajinskej
strany, ktorý by nahradil súčasné provizórium); o plnom úspechu v tejto oblasti referovalo Grécko a Čína; revidovaný
latinizačný systém pre thajské písmo je v súčastnosti analyzovaný; Izrael signalizoval prípravu určitých úprav svojho latinizačného systému a arabské krajiny opakovane oznámili
potrebu ich budúcej vnútornej dohody o jedinej aplikácii
latinizačného systému arabského písma (konflikt medzi
stúpencami "anglického" a "francúzskeho" prepisu); Rusko
informovalo o spresnení pravidiel na aplikáciu ich nezmeneného systému latinizácie [l].
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6. Rokovanie konferencie OSN o ŠGN bolo časovo neúmerne
zaťažené dvoma okruhmi problémov, ktoré prerástli do politického súboja oficiálnych reprezentácií dotknutých krajín :
1. názov "Macedónska republika/Macedónsko" požadovaný
Macedónskom v konflikte s názvom "Bývalájuhoslovanská
republika Macedónsko/skrátený názvo neexistuje", ktorý požadovalo Grécko; 2. Názov "Japonské more" požadovaný Japonskom v konflikte s názvom "Východné more", ktorý požadovala Kórejská republika i Kórejská fudovodemokratická
republika.
7. Bolo prijaté, že rokovanie 8. konferencie OSN o ŠGN bude
zvolané v druhej polovici roka 2002 do sídla OSN, rokovanie skupiny expertov OSN UNGEGN v druhej polovici roka
1999 tiež do sídla OSN a rokovanie našej X. lingvistickogeografickej regionálnej skupiny v druhej polovici roka 1998
do Slovinska (na obdobie do nasledujúcej konferencie OSN
Slovinsko prebralo od Maďarska úlohu vedúceho našej skupiny).
8. Výsledky 7. konferencie OSN o ŠGN boli premietnuté do
prijatých odporúčaní, ktoré budú predmetom plnenia nasledujúcich 5 rokov v podmienkach rezortu geodézie, kartografie a katastra SR.
Z nich najnaročnejšie sú
- spracovanie webovskej stránky Internetu pre ŠGN ÚGKK
SR s ciefom sprístupnenia štandardizačného programu
a jeho výsledkov,
- zabezpečovanie medzinárodného použitia národne štandardizovaných geografických údaj ov v digitálnych bázach
údajov ÚGKK SR použitím kódovacích výmenných štandardov a formátov stavaných na rezolúcii č. 4. E. Prvej konferencie OSN o ŠGN a na rezolúcii č. 8 Siedmej konferencie OSN o ŠGN.
9. Účasť delegácie SR na 7. konferncii OSN o ŠGN bol a
schválená uznesením vlády SR Č. 12/1998. Delegácia SR postupovala v súlade so Smernicou o postupe delegácie SR na
7. konferencii OSN, ktorá bol a súčasťou toho istého uznesenia vlády SR. Priama účasť na 19. rokovaní Skupiny expertov OSN UNGEGN umožnila získať najaktuálnejšie informácie o vývoji ŠGN v jednotlivých lingvisticko-geografických regionálnych skupinách a porovnať dosiahnuté výsledky za obdobie od 18. rokovania Skupiny expertov OSN
UNGEGN. Účasť na rokovaní 7. konferencie OSN o ŠGN
poskytla obraz o rozvoji a dosiahnutých výsledkoch ŠGN
v jednotlivých členských krajinách OSN a umožnila konfrontáciu so stavom v SR. Prezentované materiály, diskusia
k nim a prijaté závery - odporúčania 7. konferencie OSN i 19.
rokovania Skupiny expertov UNGEGN poskytujú dostatok
informácií na ďalšiu aktívnu činnosť na úseku ŠGN a na ďalšiu pozitívnu prezentáciu SR v rámci spoločenstva konferencií OSN o ŠGN.

[I] HORNANSKÝ, I.: Kartografická prax a latinizácia názvoslovia.
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1993, č. 2, s. 40-41.
[3] HORNANSKÝ, 1.: Skončenie štandardizácie geografických názvov zo Základnej mapy Slovenskej republiky I: 10 000. Geodetický a kartografický obzor, 41 (83), 1995, č. 5, s. 92-94.
[4] PAVLIKOVA, G.: Štandardizácia názvov trigonometrických bodov. Geodetický a kartografický obzor, 42 (84), 1996, č. 5, s.
95-96.

[5] DUDROvA, J.-HORNANSKÝ, 1.: The problem of the obligatory character of the standardized geographical names with diacritics. [K otázke závaznosti štandardizovaných názvov geografických objektov s diakritickými znamienkami.] Seventh United
Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. NewYork, 13-22 January 1998, E/CONF.9IIL.19. [7. konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov. 7 s.]

7. zasadnutie pracovnej skupiny 1
CERCO o autorskoprávnej ochrane
a ekonomických záležitostiach
poskytovania kartografických diel

V dňoch 19. a 20. 1. 1998 sa konalo vo švajčiarskom Berne zasadnutie pracovnej skupiny I Európskeho výboru predstaviteTov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle - CERCO) o autorskoprávnej
ochrane a ekonomických záležitostiach poskytovania kartografických diel (ďalej len WG I/CERCO).
7. zasadnutia WG I/CERCO sa zúčastnili zástupcovia národných
geodeticko-kartografických inštitúcií - členov spoločenstva CERCO
- z Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Chorvátska,
Islandu, Maďarska, Nemecka, Nórska, PoTska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Vefkej Británie.
Hostitel'skou organizáciou tohtoročného zasadnutia bol Švajčiarsky federálny topografický úrad (Swiss Federal Office of Topography), ktorý zabezpečuje tvorbu a vydávanie kartografických diel
pre celé Švajčiarsko, vrátane máp pre civilné potreby. Rokovanie
slávnostne otvoril predseda tohto úradu Francis Jeanrichard.
Rokovanie viedla predsedníčka WG l/CERCO Laila Aslesen
z Nórska. zasadnutia sa zúčastnil sekretár výkonného výboru
CERCO John Leonard z Velkej Británie, ktorý konštatoval, že plenáme zasadnutie CERCO, ktoré sa konalo v septembri 1997 na
Cypre, ohodnotilo činnosť WG l/CERCO veTmikladne a výsledky
činnosti považuje za mimoriadne užitočné. Preto aktivity jednotlivých riešitefských tímov (RT) tejto pracovnej skupiny riadiaci výbor CERCO v roku 1998 podporí aj finančnými prostriedkami, z ktorých mažu byť financovaní externí konzultanti, ktorí budú napomáhať
pri vypracovaní štúdií.
Cinnosť do konania 8. zasadnutia WG l/CERCO budú členovi a
WG I vykonávať v piatich RT. Tieto RT sformulujú odporúčania pre
nasledujúce oblasti:
RT 1 - Následky aplikácie Európskej direktívy o ochrane bez
údaj ov (BÚ)
Hlavní spracovatelia: Francúzsko a Belgicko,
členovia: Slovensko, Rakúsko, Velká Británia, Nórsko.
RT 2 - vývoj medzinárodnej legislatívy ovplyvňujúcej národné
kartografické inštitúcie
Hlavný spracovateT: Nórsko,
členovia: Švédsko, Rakúsko, VeTkáBritánia, PoTsko, Portugalsko.
RT 3 - štandardné zmluvy poskytovania geografických
mácií na INTERNET
Hlavný spracovatef: Švédsko,
členovia: Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švajčiarsko, Island.

infor-

RT 4 - Cenová politika kartografických inštitúcií v dominant·
nej pozícii
Hlavný spracovatef: Fínsko,
členovia: Holandsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, PoTsko,
Švédsko, Portugalsko.
RT 5 - Nové trhy
Hlavný spracovatef: Chorvátsko,
členovia: Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko,
Nemecko.
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Účastníci prekonzultovali návrhy, problémy, názory a námety,
týkajúce sa záujmových tém. RT dopracovali osnovu obsahu štúdií,
postup spracovania a časový rozvrh prác. Dopracované návrhy
boli prerokované a pripomienkované
všetkými účastníkmi
WG lICERCO.
Zástupcovia členských štátov informovali o postupe zapracovania Európskej direktívy o ochrane BÚ do národnej legislatívy
a o dóležitých aktivitách rezortov.
Belgicko
Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy bola realizovaná
novelizáciou autorského zákona roku v 1997. Bola skončená tvorba
BÚ vo vektorovej forme s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej
mierke 1 : 50000 a 1: 100 000.
Dánsko
V roku 1997 dokončilo tvorbu katastrálnych máp z celého územia štátu v mierke 1 : 4 000 vo vektorovej forme a topografickú
mapu z celého územia štátu v mierke 1 : 200 000 vo vektorovej
forme. Topografická mapa 1 : 200 000 je predávaná na CD ROM
a pripravujú jej poskytovanie na INTERNET. Európska direktíva
o ochrane BU do dánskej Iegislatívy nebola doteraz zapracovaná.
Fínsko
Informovalo, že Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy
nebol a doteraz zapracovaná, je stále diskutovaná. V súčasnosti dochádza k vjmene hardvéru a softvéru, skúšajú Microstation a iné
produkty. Dal~j informovalo o postupe prác na projekte MapBSR
(vektorová BU z územia spadajúceho do úmoria Baltského mora
s rozlíšením 200 m, tvorená v rámci iniciatívy Agenda 21), ktorý
gestoruje.
Chorvátsko
Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy nebola zatiaf zapracovaná. Majú vytvorenú BÚ v rastrovej forme 1 : 25 000. V súčasnosti je diskutovaná otázka tvorby vo vektorovej forme a výber
vhodného softvéru. V parlamente je prerokovávaný katastrálny zákon.
Madársko
Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy nebol a zatiaf zapracovaná. V roku 1997 bol prijatý nový zákon, týkajúci sa geodézie a kartografie.
Nemecko
Poukázalo na ťažkosti pre rezort, vyplývajúce z federatívneho
usporiadania. BÚ v jednotlivých krajoch sú tvorené izolovane a nie
sú kompatibilné. V súčasnosti sa pokúša federálny úrad koordinovať
formát údaj ov vo všetkých krajoch Nemecka. Na plnenie úloh a spoluprácu s WG I zriadili komisiu zo zástupcov jednotlivých kraj ov.
Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy nebola zatiaf zapracovaná.
Nórsko
Začalo s predajom máp a atlasov na CD ROM. Očakávaný pokles
predaja analógových máp nenastal, práve naopak, počet predaných
produktov v oboch formách vzrástol. Európska direktíva o ochrane
BÚ do legislatívy bol a realizovaná novelizáciou autorského zákona
v minulom roku.
Pol'sko
Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy nebola zatiaf zapracovaná. Samostatný rezort geodézie, kartografie a katastra, ktorý
vznikol v roku 1997, nemá vlastné kartografické pracovisko. Tvorbu
kartografických diel vykonávajú komerčné firmy na základe objednávky rezortu z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.
Rakúsko
Má rozpracovaný projekt digitalizácie katastrálnych máp. Pokrytie celého územia štátu katastrálnymi mapami vo vektorovej forme
by mala byť, podfa koncepcie, dokončené v roku 1999. Európska direktíva o ochrane BÚ do rakúskej legislatívy bola realizovaná noveIizáciou autorského zákona, ktorý nadobudol účinnosť I. I. 1998.
Slovensko
Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy bol a realizovaná
vydaním zákona NR SR Č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon,
ktorým sa mení a doplňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť I. I. 1998. Tvorba BÚ v rastrovej
forme s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej mierke 1 : 10 000 je
takmer skončená. V súčasnosti sa začína s tvorbou BÚ vo vektorovej forme.
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Španielsko
Národná kartografická inštitúcia vydala v roku 1997 národný atlas na CD ROM. Európska direktíva o ochrane BÚ do legislatívy nebol a zatiaf zapracovaná.
ŠvajčŮlrsko
Dalo do predaja na CD ROM topografickú mapu Švajčiarska
v mierke 1 : 200 000 ~ 1 : 500 000. V štruktúre Federálneho topografického úradu (FTU) vytvorili samostatné oddelenie poskytovania informácií na INTERNET.
Švédsko
Načrtlo problém verejnosti údajov katastra nehnutefností a zákona
o ochrane osobných údaj ov a navrhlo zaoberať sa v blízkej budúcnosti touto problematikou.
Zároveň vyvolalo širokú diskusiu, týkajúcu sa začatého projektu
PETIT, ktorého výsledkom má byť BÚ na civilné potreby vo vektorovej forme z územia Európy. Ako podklad má slúžiť tzv. "Vmap",
ktoTÚtvorí NATO z mapy JOG 1 : 250000 a ktoTÚNATO prisfúbilo
poskytnúť na civilné účely európskym štátom prostredníctvom
MEGRIN. Európska direktíva o ochrane BÚ do švédskej legislatívy
nebol a zatiaf zapracovaná.
VeTká BritánŮl
V minulom roku bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov súdnych sporov porušeni a autorského práva. Na rok 1998 bol rezortu
radikálne skrátený rozpočet, ČO sp6sobí, že bude musieť byť zredukovaná najma tvorba a aktualizácia BÚ. Z toho d6vodu sú obavy zo
straty dlhoročných zákazníkovo
Švajčiarsky FTÚ umožnil účastníkom rokovania WG lICERCO
prehliadku pracovísk, s možnosťou konzultácií a zabezpečil prednášku o štruktúre a činnosti FTú.
FTÚ zabezpečuje činnosti na úseku geodetických základov,
tvorby a obnovy kartografických diel, ich polygrafického spracovania, tvorby geografického informačného systému a archivovania dokumentov s celkovou kapacitou 150 pracovníkovo
Na území štátu (cca 45 000 km2) majú v súčasnosti 3 permanentné
stanice globálneho systému určovania polohy s perspektívou dobudovania ďalších desiatich, tj. na konečný stav 13. Vykonávajú tiež
špeciálne činnosti v oblasti inžinierskej geodézie.
Švajčiarsky FTÚ je centrálnym sprostredkovatefom dodávok kozmických snímok. Na základe objednávky zákazníka zabezpečia dodávku snímok od zahraničného dodávatefa. Po dodaní snímok vyhotovia 3 kópie, pričom originál zostáva v archíve, jednu kópiu
prevezme zákazník a dve kópie sa odovzdávajú do Národného archívu.
Na území štátu majú dokončenú BÚ v rastrovej forme, vytvorenú
z topografických máp 1 : 25 000. Začínajú s tvorbou vektorovej
formy. Podfa projektu sa má v prvej etape utvoriť báza cestných objektov, vrátane letí sk, následne báza vodstva, atď.
Záveromje potrebné konštatovať, že rokovania WG lICERCO sú
mimoriadne prínosným podujatím, ktoré napomáha harmonizácii národných geodeticko-kartografických inštitúcií na úseku autorskoprávnej ochrany a ekonomických záležitostiach poskytovania kartografických diel. 8. zasadnutie WG l/CERCO sa uskutoční v júni
1998 vo Varšave.
Ing. Nadežda Nikšová,
Úrad geodézie. kartografie a katastra
Slovenskej republiky

V článku HORŇANSKÝ, I.: Kompletizácia bázy údajov o vlastníckych vzťahoch v katastri nehnutel'ností (GaKO, 1997, Č. 12) sa
nachádza viacero chýb, v d6sledku nedostatočne zrealizovanej autorskej korektúry sadziarňou. Prosíme čitatefov, aby si láskavo opravili najma tie slová, ktoré menia význam, a to:
Str. 26617 (favý stlpec) "kompletnejšiu" správne "komplexnejšiu".
Str. 2663 (favý stlpec) "vydražení" správne "vydržaní".
Str.2667 (pravý stlpec) "orágnu" správne "orgánu".
Sadziareň Svoboda, a. s., Praha sa autorovi a čitatefom ospravedlňuje.
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Pamětní kolokvium "Důlní měřictví
1997"
Ve dnech 28.-29. listopadu 1997 uspořádal Institut geodézie a důlního měřictví (IGDM) Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy
báňské - Technické university v Ostravě (VŠB-TU) spolu se Společností důlních měřičů a geologů (SDMG) kolokvium "Důlní měřictví 1997". Bylo věnováno 90. výročí založení Stolice geodézie
a důlniho měřictví na tehdejší Báňské akademii v Příbrami, předchůdkyni IGDM, a dvěma jubileím jejích předních pedagogů, 110.
výročí narození akademika Františka Cechury a 90. výročí narození
prof. Karla Neseta. K akci vydala SDMG neprodejný Jubilejní sbornik přednášek (\ 29 stran formátu 750X 175 mm). Jeden výtisk pořadatelé věnovali do knihovny VUGTK ve Zdibech, kde se s ním
mohou zájemci o tradiční a historicky významný obor důlního měřictví seznámit. Obsah velmi zajímavého sborníku lze rozdělit do
čtyř částí.
Do první části přísluší příspěvky, týkající se historie hornického
školství a související výuky důlního měřictví v českých zemích. Ing.
Jiří Majer klade počátek do roku 1717, kdy bylo zřízeno horní učiliště v tehdy věhlasném Jáchymově. Zmiňuje však již předchozí působení známých odborníků a odborných spisovatelů, po roce 1527
Georgia Agricoly a po roce 1567 Lazara Erckera ze Šrekenfelzu. Po
vzoru jáchymovské školy bylo 1725 zřízeno obdobné učiliště v dalších třech městech rakouské monarchie, mezi nimi v Báňské Štiavnici na Slovensku. V Čechách byla krátce montanistika přednášena
po roce 1754 na filosofické fakultě pražské univerzity. Od roku 1772
se stala jediným hornickým učilištěm habsburského státu škola
v Báňské Štiavnici. To trvalo až do roku 1848, kdy v důsledku známých revolučníeh událostí byla na této škole zrušena němčina jako
vyučovací jazyk ve prospěch maďarštiny. V reakci byly I. I. 1849
v německé jazykové oblasti zřízeny dvě horní školy, v Příbrami
a v Leobenu. Statut čtyřleté Báňské akademie získala příbramská
škola roku 1865, v roce 1894 byla zařazena mezi vysoké školy a ko-
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nečně roku 1904 s přejmenováním na Vysokou školu báňskou se
stala plnoprávnou vysokou technickou školou. Roku 1945 byla VŠB
přenesena do Ostravy, po roce 1990 se název změnil na VŠB-TU
Ostrava.
Historií výuky důlního měřictví se ve svém příspěvku zabýval
Doc. Eduard Kubečka. Přímým předchůdcem dnešního Institutu
GDM je Stolice geodézie a důlního měříctví, založená 1907 v Příbrami. Prvním profesorem byl Karel Heyrovský, jeho asistentem a nástupcem Augustin Beer, který je autorem první moderní české učebnice důlního měřictví (\852). Příspěvek uvádí všechny následující
organizační formy včetně personálního obsazení. vývoj po roce 1945
je tématem dalšího příspěvku Doc. E. Kubečky. Zařadil i jmenné seznamy všech absolventů VŠB, kandidátů a doktorů technických věd,
mezi nimiž najdeme mnohá významná jména. Z tohoto referátu přejímám grafický přehled počtu absolventů studijního zaměření Důlní
měřictví v letech 1953-1995 (obr. I), který bude jistě pro geodety,
nepracující v tomto oboru, zajímavý. Stejný autor zpracoval navazující faktografický přehled pedagogického zajištění výuky, včetně
seznamu externistů z jiných vysokých škol.
Docent Josef Novák, dnešní vedoucí IGDM, v úvodním referátu
představil Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TU jako moderní
multidisciplinární fakultu a uvedl jeji členění včetně jmen akademických funkcionářů. Na dalších stránkách Jubilejního sborníku
zhodnotil vědeckou a odbornou činnost pracoviště, na kterém se od
roku 1992 přednáší též inženýrská geodézie. O přístrojovém a laboratorním vybavení referovali Doc. Emil Gavlovský, Doc. Eduard Kubečka a Doc. Jan Schenk. Od roku 1995 je součástí IGDM Báňská
měřická základna, založená roku 1980 pro plnění úkolů vědy a praxe
s odděleními důlního měřictví, hornické geofyziky se seismickou
stanicí a hvězdárny s planetáriem. Její činností a vybavením se zabýval prof. Ivo Černý.
Další blok přednášek zařazených ve sborníku, představují tři příspěvky Doc. J. Nováka, věnované životu a dílu jeho předchůdců,
kteří se nemalou měrou zasloužili o zvýšení odborné úrovně výuky
i praxe, jejich organizace a legislativy. Mezi významné zásluhy akademika Prof. Ing. Dr. mont Františka Čechury, DrSc. (\ 887-1974),
rektora VŠB, patří zavedení výuky praktické geofyziky. Byla zaměřena zejména k oblasti vyhledávání ložisek nerostných surovin a stala
se základem nového oboru tzv. hornické geofyziky. Z jeho početné
publikační činnosti jsou nejznámější dvoudílné litografované před-
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nášky Důlní měřictví z roku 1925. Ze zamýšleného kompendia o důlním měřictví byly vydány tři díly v letech 1948, 1956 a 1969. Prof.
F. Čechura je zakladatelem velmi kvalitní sbírky dnes historických
měřických přístrojů, která je součástí IGDM. Následovníkem v díle
i ve funkci vedoucího katedry byl prof. Ing. Dr. mont. Karel Neset
(1907-1993). Předmětem jeho vědecké činnosti byly především
otázky důlního mapování, vlívu dobývání na povrch a životní prostředí a výchovy důlních měřičů. V letech 1966-67 vydal knižně
Důlní měřictví I, II. Zasloužil se o založení mezinárodní organizace
důlních měřičů ISM roku 1969 a již zmíněné Báňské měřické základny. Zamyšlení nad životním dílem a odkazem prof. Ing. Jiřího
Matouše, DrSc. (1930--1995) akcentuje z jeho činnosti především
studia vlivů poddolování a měřické přístrojové techniky. V letech
1993-1994 byl prezidentem ISM. Spolu s prof. Ing. Ludovítem Kovaničem, DrSc., a prof. Ing. Alešem Mučkou, DrSc., je autorem zatím poslední vydané učebnice (Důlní měřictví. Praha, SNTL 1990).
Blok doplňuje osobní vzpomínka prof. Karla Mtillera na prof. F. Čechuru.
Třetí skupina referátů ostravského kolokvia se týká situace v důlních závodech v současné nelehké situaci útlumu důlní činnosti v ČR.
Doc. Antonín Malíř, bývalý vedoucí katedry důlního měřictví VSB,
podal přehled o zajištění výchovy důlních měřičů v Ostravsko-karvinském revíru v období 1945-1995. Ing. Vladislav Fi1ipec, CSc.,
ústřední báňský inspektor Českého báňského úřadu v Praze, podal
nástin vývoje důlní kartografie od 30. let 16. století a výčet zásahů
státní báňské správy k sjednocení dokumentace po roce 1927, kdy
se započalo s normalizací a sjednocováním důlních map. Funkcí důlních měřičů a geologů pří hospodárném a bezpečném provozu důlních podniků se zabývali pracovníci pořádající školy Ing. Zdeněk
Paděra a Ing. Václav Mikulenka. Přehled vývoje důlního měřictví na
povrchových lomech a hlubinných dolech v centrální mostecké oblasti Severočeské uhelné pánve po roce 1939 komplexně podal Ing.
Milan Havlíček z MUS, a. s., Most. Obdobnou náplň referátu měli
Ing. Miroslav Klvaňa a Ing. Martin Vrubel (SD, a. s., Chomutov),
kteří hovořili o důlním měřictví na Dolech Nástup Tušimice v letech
1961-1997.
Závěr sborníku tvoří několik krátkých příspěvků. Prvním je historický průřez Doc. Jana Schenka dosavadními deseti zasedáními
ISM, z nichž I. symposium a IX. kongres se konaly v Praze v letech
1969 a 1994. Následující texty Doc. Josefa Nováka, který se o celou akci významně zasloužil, zaměřené ke krátké historii a činnosti
SDMG, k titulům euroinženýrů a k budoucnosti IGDM. Zařazen byl
rovněž návrh Etického kodexu důlního měřiče a geologa (1996), vycházející ze znění Etického kodexu zeměměřiče.
Jubilejní sborník Důlní měřictví 1997 svými referáty poměrně
souvisle pokrývá širokou oblast historického vývoje českého školství a praxe v oboru důlního měřictví. Záslužné je i sestavení úplných jmenných seznamů, které je s delším odstupem velmi obtížné,
ne-li přímo nemožné. I pro čtenáře s jiným geodetickým zaměřením
představuje dobrý zdroj základních informací.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

Dne 13. dubna 1998 skonal tiše ve věku nedožitých devad,esátých
druhých narozenin Ing. Jaroslav Průša, předseda býv. Ustřední
správy geodézie a kartografie. Narodil se 11. října 1906 v Praze-Liboci v početné rodině řetězokováře. Středoškolské studium na malostranské reálce absolvoval v roce 1926. Zeměměřické studium zahájil v roce 1928 na ČVUT v Praze a od 1. října 1930 byl přijat do
Vojenské inženýrské koleje, v jejímž rámci pokračoval v dalším studiu na ČVUT, které dokončil v roce 1932. (Po prodloužení studia
zeměměřického inženýrství na 8 semestrů si v letech 1945-46 vzdělání doplnil.) V roce 1933 byl jmenován poručíkem a byl přidělen
ke stavebnímu ředitelství Zemského vojenského velitelství v Bratislavě, kde vykonával zeměměřické práce pro investiční a stavební
činnost. Po reorganizaci složek Ministerstva národní obrany v roce
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1938 byl přeložen ke stavebnímu ředitelství v Hradci Králové a jmenován vedoucím měřického oddělení.
Po okupaci Československa byl převeden na Ministerstvo veřejných prací. V r. 1942 po zřízení Zeměměřického úřadu pro Čechy
a Moravu spolupracoval zejména na urychleném budování trigonometrické, nivelační a gravimetrické sítě. Byl pověřen řízením referátu pro transformaci výsledků v nivelační síti, která byla zaměřena
Ministerstvem veřejných prací a Vojenským zeměpisným ústavem.
V květnu 1945 se podílel na přípravě Květnového povstání
v Praze-Pankráci. Byl zástupcem velitele v této oblasti a jako jediný
uniformovaný důstojník byl vyslán jako parlamentář do hlavního
štábu jednotek SS ve škole Na Lišce s požadavkem, aby jednotky
SS opustily Prahu.
Počátkem roku 1946 se navrátil do Zeměměřického úřadu. Postavil se do čela snah o soustředění zeměměřických organizací. Vykonával funkci hlavního inženýra a od r. 1947 byl pověřen řízením
úřadu. Po schválení zákona č. 82, o veřejném vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), který nabyl platnost dne 28. 4. 1948,
byl pověřen řízením X. odboru Ministerstva financí. V roce 1949
byla soustředěná zeměměřická služba vyčleněna z Ministerstva financí do nově zřízeného Ministerstva techniky, kde byl v roce 1950
zřízen V. zeměměřický odbor, jehož vedením byl pověřen Ing.
J. Průša.
, Po zrušení Ministerstva techniky se Ing. J. Průša zasadilo zřízení
Ustřední správy geodézie a kartografie (a Slovenské správy geodézíe a kartografie jako územního orgánu), kterou od 1. ledna 1954
vedl jako její předseda až do r. 1969.
Pod vedením Ing. J. Průši byly realizovány rozsáhlé a složité úkoly
spojené s dobudováním a údržbou geodetických základů, vyhotovování topografických map v měř. 1 : 5000 a 1 : 10 000, veškerých
druhů map pro potřeby státních orgánů, pro veřejnost, školy, turistiku ap.
Podrobně je zachycena činnost Ing. J. Průši v našem odborném
časopisu. V r. 1952 byl prvním předsedou redakční rady Zeměměřického věstníku a do konce roku 1954 byl i vedoucím redaktorem.
V letech 1946-1958 reprezentoval čs. geodetickou službu v Mezinárodní federaci zeměměřičů. Jeho zásluhou bylo v roce 1960 obnoveno čs. členství v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti.
Stejně tak později podpořil i úsilí o přijetí do Mezinárodní kartografické asociace. V ocenění zásluh byl při příležitosti devadesátých
narozenin jmenován čestným členem Českého svazu geodetů a kartografů.
Ing. J. Průša se podstatně zasloužilo rozvoj středního a vysokoškolského zeměměřického studia. Jeho zásluhou bylo v roce 1950
zřízeno při Střední průmyslové škole stavební v Praze a Brně několik tříd zeměměřického zaměření a od 1. září 1951 byla zřízena
Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze s působností pro
všechny české kraje. Přispěl k tomu, že byla zřízena v roce 1954 na
ČVUT v Praze Zeměměřická fakulta.
Po vzniku čs. federace v r. 1969 byl zřízen Český úřad geodetický
a kartografický, do jehož čela byl jmenován Ing. J. Průša. Po trvalých politických tlacích byl z funkce předsedy odvolán a bylo mu
zakázáno pracovat v resortu, který dlouhá léta budoval a vedl. Vystřídal řadu zaměstnání, ať již na Střední průmyslové škole zeměměřické nebo Ředitelství dálnic, Praha. V oboru zeměměřictví pracoval až do svých osmdesáti let, kdy byl oceněn jako zasloužilý
pracovník při výstavbě dálnice Praha-Brno. Poté se věnoval různým
společenským aktivitám; byl např. předsedou geodetických seniorů
při Českém svazu geodetů a kartografů atd.
Jmenovat všechny výsledky odborné a organizátorské činnosti
Ing. J. Průši přesahuje rámec této krátké vzpomínky. Je však nesporné, že svou neobyčejnou aktivitou se zasloužilo rozvoj čs. zeměměřictví, který dokázal prosazovat v nelehkých politických podmínkách. Přejme mu proto klidný, věčný odpočinek po nelehkém
životě!

MERVART, L.: Metoda minimální

variance a její vztah

kMNC
BOGAERTS, T.: Záležitosti přechodu
MIKSOVSKÝ, M.: Elektronické
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Výročí 50 let:
6. dubna 1998 - Ing. Milan Kocáb, M.B.A., rodák ze Znojma.
Maturoval na geodetickém oboru Střední průmyslové školy stavební v Brně, roku 1975 promoval na Stavební fakultě VUT v oboru
geodézie a kartografie. Postgraduální studium absolvoval roku
1980 na ČVUT a roku 1982 na Fakultě pedagogické Univerzity
Karlovy s určením pro zahraniční experty. Roku 1996 dokončil
postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal titul manažera ve francouzském jazyce (M.B.A), platný v Evropské unii. Pracovní kariéru zahájil roku 1969 jako technik Geodézie Opava. Od roku 1973 pracoval na Středisku geodézie
Břeclav, v roce 1978 nastoupil do oddělení rozvoje vědy ČÚGK
a poté pracoval jako expert na stavbě průmyslového komplexu Taher v Alžíru. V letech 1989-1993 působil jako prqfesor na Institutu Raba-Salé v Maroku. Roku 1993 přišel do VUGTK a stal se
hlavním řešitelem Automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie (AISGK), který byl ukončen roku 1995. V současnosti je hlavním řešitelem Informačního systému kulturních nemovitých památek ČR pro Mínisterstvo kultury a zabývá se
otázkami Automatického informačního systému zeměměřictví
a katastru. Je autorem a spoluautorem řady výzkumných zpráv,
článků a referátů.
15. dubna 1998 - Ing. Milan Doležal, rodák z Ústí n. Orl., ředitel
Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí. Je absolventem oboru geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze z roku 1972. Po studiu nastoupil do pracovního poměru na Středisku geodézie v Ústí nad Orlicí. S krátkým přerušením, kdy byl mimo resort, působí stále na
tomto pracovišti. Začínal zde jako technik, byl vedoucím čety, vedoucím oddílu i vedoucím střediska. V roce 1993 byl jmenován ředitelem katastrálního úřadu. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti
z praktické činnosti v geodézii i katastru nemovitostí.
14. června 1998 - Ing. Antonín Procházka, rodák z Náchoda, od
podzimu roku 1990 učitel odborných předmětů Střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze. Po absolvování oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT pracoval v IPS Praha a v podniku
zahraničního obchodu Merkuria v referátu dovozu geodetických přístrojů. V letech 1977-90 působil jako geodet v technických službách
Čs. aerolinií.
Výročie 55 rokov:
29. júna 1998 - plk. Ing. Peter Forgách, náčelník topografickej
služby (TS) Armády Slovenskej republiky. Narodil sa v Budapešti.
Po skončení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1969 nastúpil
do Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava - závod Žilina, kde vykonával mapovacie práce. V roku 1971 bol aktivizovaný za vojaka z povolania a nastúpil k 4. geodetickému oddielu v Českých Budějoviciach, kde v roku 1974 sa stal náčelníkom geodetického oddelenia.
Neskor posobil ako veliteT topografického oddielu v Písku. V roku
1982 sa vracia na Slovensko do funkcie zástupcu náčelníka TS východného vojenského okruhu v Trenčíne. Široká činnosť v odborných útvaroch TS, dobré organizačné schopnosti a rozvážnosť pri riešení problémov prispeli k tomu, že v roku 1990 bol vymenovaný
do funkcie náčelníka TS Vojenského veliteTstva Východ. V terajšej
funkcii posobí od začiatku roku 1993.
Výročie 60 rokov:
14. apríla 1998 - doc. Ing. Jozef Čemanský, CSc., zástupca vedúceho katedry kartografie, geoinformatiky a diaTkového prieskumu
Zeme Prírodovedeckej fakulty (PríF) Univerzity Komenského (UK)
v Bratislave. Rodák z Jablonového (okres Malacky). Po skončení
zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1961 nastúpil ako asistent na katedru geodézie SvF SVŠT (teraz Slovenská
technická univerzita). V rokoch 1962 až 1978 pracoval ako výskumný pracovník Vedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT.

V rokoch 1962 až 1963 absolvoval postgraduálne štúdium Matematické stroje - programovanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT.
Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1976.
V rokoch 1978 až 1981 posobil ako odborný asistent, najma pre
predmet Fotogrametria. Za docenta pre odbor fotogrametria bol vymenovaný 1.9. 1981 na základe habilitačnej práce obhájenej v roku
1980. I. 9.1996 prešiel na základe konkurzu na PríF UK, kde prednáša predmety: Základy geodézie a topografie, Základy merania
v teréne, Základy fotogrametrie (F), Analytická F a Digitálna F. Je
autorom I dočasnej vysokoškolskej učebnice, ktorá vyšla v dvoch
vydaniach a autorom alebo spoluautorom 44 odborných a vedeckých prác, z toho 10 v zahraničných časopisoch. Výsledky svojej
vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 22 výskumných správ (ako
zodpovedný riešitel" alebo spoluriešiteI). Úspešne referoval na domácich a medzinárodných konferenciách a sympóziách. Jeho vedeckovýskumná činnosť bola zameraná najma na oblasť analytickej
fotogrametrie, s aplikáciami na fotogrametrické meranie stavebných
objektov. V súčasnej dobe sa venuje najma digitálnej fotogrametrii,
s cieTom využitia fotogrametrického zberu údaj ov pre geografický
informačný systém. Je členom akademického senátu PríF UK, členom odbornej komisie Kartografia a geoinformatika, členom komisie pro obhajoby doktorandských prác a školiteTom doktorandov.
Bol odborným garantom 3 fotogrametrických konferencií s medzinárodnou účasťou. Významná bolajeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti.
16. dubna 1998 - Ing. Josef Lang, ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni, rodák z chodského Klenčí pod
Čerchovem. V roce 1961 absolvoval Zeměměřickou fakultu ČVUT
v Praze jako zeměměřický inženýr. Nastoupil do zaměstnání v bývalém Ustavu geodézie a kartografie v Plzni. Od té dobi' je jeho
životní dráha spojená s resortními složkami v západních Cechách.
Po krátké technické praxi se stal vedoucím čety a od roku 1967
byl vedoucím oddílu. Od roku 1976 vedl oddělení přípravy výroby
a od roku 1991 byl vedoucím odboru inspekce a dohledu. Ředitelem ZKI je od roku 1993. Kromě odborné problematiky patřila
k jeho aktivitám výuka geodézie na SPŠ stavební v Plzni a činnost
ve zkušební komisi pro udělování oprávnění k ověřování geodetických prací. Zmínku si zaslouží také jeho publikační činnost
v GaKO.
21. dubna 1998 - doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc., rodák z Brna.
Jako absolvent oboru geodézie Střední průmyslové školy stavební
v Brně pracoval v letech 1957--60 jako zeměměřický technik. Po
konkurzním řízení nastoupil v dubnu 1960 na katedru geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně (tehdy
UJEP Brno), kde pracuje dosud - nyní jako ustanovený docent pro
kartografii. Externí studium geografie a kartografie na této katedře
zakončil v roce 1969, po rigorózním řízení získal titul doktora přírodovědy RNDr. v roce 1974. V roce 1981 po obhájení disertační
práce Kartografie životního prostředí obdržel vědeckou hodnost
kandidáta geografických věd pro vědní obor kartografie. V roce
1995 se habilitoval prací vývoj moravské kartografie. Je členem
České společnosti, Kartografické společnosti ČR, komise ICA- Theorel. Fíelds a Definit.ín Cartogr. a dalších vědeckých s'polečností,
odb. a oborových komisí. Je nositelem Zlatého odznaku CSSZ a dalších ocenění. Knižně vyšly jeho Vybrané kapitoly z kartografie
(Praha, SPN 1983), Monumenta delineationum Moraviae auctore 1.
A. Comenio (Brno, UJEP 1984), reprezentační pamětní tisk ke 400.
výročí narození J. A. Komenského (Brno, MU 1992) a další. Je dále
spoluautorem publikace Mapy z fondů rajhradského archivu sv.
I (Brno, MVS 1995). Celkem publikoval na 60 titulů. Specializuje
se na tematickou kartografii, kartografickou semiotiku, dějiny moravské kartografie. Zvláštní pozornost věnuje Komenského mapě
Moravy, ke které publikoval téměř 30 prací. U této mapy prokázal
existenci nejstaršího vydání již z roku 1624, tedy staršího než dosud známého z roku 1627, a řadu dalších původních poznatků zásadního významu.
27. dubna 1998 - Ing. Ivo Weitosch, rodák z Prahy, po roce 1985
vedoucí Střediska geodézie v Litoměřicích. Po ukončení vysokoškolského studia na ČVUT v Praze v roce 1963 nastoupil v resortu
ČÚGK u bývalého Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liberci. Prošel různými pracovními funkcemi, převážně působil jako
odpovědný geodet a vedoucí oddílu inženýrské geodézie. V letech
1978-80 absolvoval postgraduální studium inženýrské geodézie na
Stavební fakultě ČVUT v Praze. Za dosažené výsledky mu byla udělena řada podnikových a resortních vyznamenání.
30. dubna 1998 - doc. Ing. Miroslav Tymer, CSc., rodák z Jankovské Lhoty. Po absolvování Střední průmyslové školy hornické
v Příbrami vystudoval roku 1957 obor důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě. Praxí
prošel v důlních závodech v Příbrami a ve Spišské Nové Vsi. Roku
1965 nastoupil na katedru důlního měřictví VSB jako výzkumný pracovník, později se stal odborným asistentem. Zabývá se především
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teorií chyb, mapováním lomů a vlivy poddolování. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1973. Roku 1992 obhájil habilitační práci
a byl jmenován docentem. Je autorem nebo spoluautorem 4 učebnic, 12 skript a 14 oponovaných výzkumných prací.
I. mája 1998 - doc. Ing. Erich Geissé, CSc., pedagogický pracovník katedry mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil sa v Kežmarku. Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1962 nastúpil do Pofnohospodárskej investorskej správy v Br~tislave ako zodpovedný projektant. V októbri 1964
prešiel na KMPU SvF SVŠT (teraz STU) ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1978. Od školského
roku 1989/1990 prednáša predmety: Pozemkové úpravy (PÚ), Bonitácia a oceňovanie pozemkov a Realizácia pozemkovo-právneho
projektu. Za vedúceho KMPÚ bol zvolený 15. I. 1990 a opiitovne
I. 2. 1991. Funkciu vedúceho katedry vykonával do 1. 2. 1997. Za
docenta pre odbor PÚ bol vymenovaný I. I. 1991. Je spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej učebnice "Pozemkové úpravy",
6 dočasných vysokoškolských učebnic, viacerých metodických návodov z PÚ a Technického slovníka maďarsko-slovenského a slovensko-maďarského. Ako uznávaný odborník z PÚ napísal učebné
texty (4) pre Agroinštitút Nitra, Ministerstvo pOdohospodárstva
(MP) SR a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného
a vodného hospodárstva Zvolen. Aktívne sa zapája do riešenia výskumných úloh ako zodpovedný riešitef (3) spoluriešitef (8). Má
úspešnú prednáškovú činnosť doma i v zahraničí a nadviazal osobné
kontakty s Technickou univerzitou vo Viedni a s Pozemkovými
úradmi v Insbrucku, v Mníchove v Sankt Poltne a vo Viedni. V oblasti PÚ spolupracuje s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR
a MP SR.
20. května 1998 - Ing. Zdeněk Haša, ředitel bývalé Krajské geodetické a kartografické správy pro Severomoravský kraj v Opavě
(KGKS). V roce 1961 ukončil studium zeměměřického inženýrství
na ČVUT v Praze. Poté nastoupil jako technik u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Opavě. V letech 1972-74 byl
vedoucím Sřediska geodézie v Bruntále, poté byl jmenován ředitelem KGKS. Od roku 1976 byl předsedou Krajského výboru Společnosti geodézie a kartografie Ceskoslovenské vědeckotechnické
společnosti. Jeho pracovní výsledky a odborná i spolková činnost
byly oceněny rezortními vyznamenáními.
21. května 1998 - Ing. Stanislav Ježek, rodák z Tábora, ředitel Katastrálního úřadu v Táboře. Maturoval na táborské jedenáctiletce a po
absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT nastoupil na tehdejší Středisko geodézie v Táboře jako zeměměřický inženýr. Jeho odborná
dráha začala od technika, dále přes vedoucího čety, vedoucího rajonu a oddílu až po funkci vedoucího střediska. V roce 1993 byl jako
zkušený odborník jmenován ředitelem katastrálního úřadu.
23. května 1998 - Miloslav Pinc. K resortu nynějšího ČÚZK nastoupil v roce 1957 po ukončení studia na Střední průmyslové škole
zeměměřické v Praze. U Oblastního ústavu geodézie v Liberci pracoval jako technik, vedoucí čety a vedoucí oddílu. Vzhledem k dosahovaným výsledkům a pracovním předpokladům byl v roce 1971
jmenován do funkce vedoucího Střediska geodézie v Lounech.
V současné době zastává funkci vedoucího detašovaného pracoviště
v Žatci.
Výročie 65. rokov:
3. apríla 1998 - Ing. Vojtech Binder. Rodák z Komárna. Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho
stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde
vykonával mapovacie práce. V roku 1960 prešiel do Ústavu geodézie a kartografie (neskór Oblastný ústav geodézie a Správa geodézie a kartografie) v Bratislave ako vedúci Strediska geodézie (SG)
v Čalove (teraz Vefký Meder) a od roku 1961 vedúci SG v Dunajskej Strede. Vo funkcii vedúceho SG, ktorú vykonával do 31. 1. 1990,
sa výrazne zaslúžil o rozvoj evidencie nehnutefnosti v okrese Dunajská Streda. Popri tejto funkcii plnil zložité úlohy spojené s výstavbou prevádzkovej budovy SG (pracovisko navštevovali aj zahraničné delegácie geodetických služieb - GS), venoval sa
zlepšovatefskej činnosti (autor 11 zlepšovacích návrhov), v rokoch
1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia
a kartografie na Stavebnej fakulte SVŠT a aktívne spolupracoval
s GS Maďarskej republiky. V dobe od 1. 2. 1990 do 31. 12. 1990 bol
podpredsedom MsNV v Dunajskej Strede. I. I. 1991 sa vrátil do
SG do funkcie vedúceho oddelenia informácie a dokumentácie. Od
I. I. 1993 do 3. 4. 1993, t. j. do odchodu do dóchodku, vykonával
funkci u vedúceho oddelenia právnych vzťahov Správy katastra v Dunajskej Strede Katastrálneho úradu v Bratislave. Je nositefom rezortného vyznamenania.
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6. května 1998 - Ing. Zdeněk Andreas, ředitel bývalé Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihočeský kraj (KGKS) v Českých Budějovicích. Po ukončení studia na ČVUT v Praze v r. 1957
nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích. V roce 1979 se stal pracovníkem jihočeské KGKS a od
1. I. 1982 jejím ředitelem. Aktivně se podílel i na práci odborné skupiny při Ustřední radě Československé vědeckotechnické společnosti. Je nositelem resortního vyznamenání.
21. května 1998 - Ing. Milan Sevčík, rodák ze Zlína, ředitel Katastrálního úřadu v Kroměříži. Absolvent Fakulty zeměměřické z r.
1957. Dřívější ředitel sekretariátu předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického (od r. 1984). Do r. 1983 byl vedoucím Střediska geodézie ve Zlíně. Jeho práce byla oceněna řadou rezortních
vyznamenání.
28. května 1998 - Ing. Jan Wawrosz, dřívější vedoucí Střediska geodézie Frýdek-Místek, absolvent Fakulty zeměměřické ČVUT z r.
1957. Do r. 1966 vedoucí měřického oddílu Geodézie Opava v Třinci.
V letech 1957-1964 se jako zaměstnanec Agroprojektu Opava zúčastnil hospodářsko-technických úprav půdy v pohraničních horských obcích. Jeho odborná i společensky prospěšná činnost byla
opakovaně oceněna.
Výročí 70 let:
23. dubna 1998 - Ing. Ladislav Kebísek, dřívější náčelník topografické služby Federálního ministerstva národní obrany (FMNO).
Rodák z Horního Smí; vystudoval v r. 1956 obor geodézie a kartografie na Vojenské akademii v Brně. Poté pracoval v řadě odborných
funkcí u ústavů a útvarů topografické služby FMNO. Byl dlouholetým členem Stálé československo-polské hraniční komise, po mnoho
let působil v komisích pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT
v Praze. Jeho tvůrčí a zodpovědná práce byla oceněna řadou čs. i zahraničních vyznamenání. Do zálohy odešel v roce 1990; v současnosti stále pracuje, a to jako geodet v resortu Ministerstva dopravy.
16. května 1998 - doc. Ing. Vladimír Krátký, CSc., významný světový fotogrammetrik. Absolvoval Vysokou školu technickou v Brně.
V letech 1951-1968 působil na Vojenské akademii v Brně, v letech
1968-1986 v National Research Council v kanadské Ottawě. V období 1984-1988 byl prezidentem V. komise Mezinárodní společnosti
fotogrammetrie a dálkového průzkumu.
20. května 1998 - Ing. Vladimír Boček, pražský rodák. Zeměměřické inženýrství absolvoval na Vysoké škole. speciálních nauk
ČVUT roku 1951. Po vojenské základní službě prošel bohatou praxí
ve Státním ústavu dopravního projektování (1953-57), do roku 1970
působil v seismickém průzkumu v podnicích Geologický průzkum
Praha a Geofyzika Brno. Do odchodu do výslužby v roce 1988 byl
odpovědným geodetem Geodézie Praha při výstavbě metra. V současnosti je odborným asistentem katedry speciální geodézie FSv
ČVUT v Praze.
27. mája 1998 - Ing. Stefan TisovČík. Narodil sa v Širkovciach
(okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní odboru zememeračského
inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu
v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický
a kartografický ústava neskór na Geodetický ústav. Najskór pracoval na mapovacích prácach v mierke I : 5000. Od roku 1955
pokračoval v prácach na kartografickej tvorbe máp v mierkach
1 : 25 000 a 1 : 50 000, a to najskór ako revízor, potom vedúci 00dielu a prevádzky. V dobe od I. 9. 1958 do 30. 6. 1960 pracoval
v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) ako technológ kartografickej tvorby máp. Po územnej reorganizácii SGKS
pósobil v Ústave geodézie a kartografie (neskór Oblastný ústav geodézie a Správa geodézie a kartografie - SGK) v Bratislave ako
vedúci Strediska geodézie v Trnave (I. 7. 1961 až 31. 5. 1974). Od
I. 6. 1974 pracoval v SGK, kde mal na starosti referát technickohospodárskeho mapovania. I. 4. 1976 prešiel do Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde se zapojil do riešenia výskumných úloh. Výsledky výskumnej činnosti zhrnul do
4 výskumných správa 10 odborných prác. Od roku 1979 až do odchodu do dóchodku, t. j. do 30. 9. 1989, sa venoval tvorbe a metodickému usmemovaniu technických predpisov v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie. Je súdnym znalcom z odboru
geodézia a kartografia.
28. mája 1998 - Ing. Ladislav Bábíček. Narodil sa v Mistříně
(okres Hodonín - Česká republika). Po skončení zememeračského
inžinierstva na Vysokej škole technickej v Brne v roku 1951 nastúpil do družstva Geoplán (od roku 1953 Geometra, n. p.) v Zlíně,
kde pracoval na úlohách inžinierskej geodézie. 1. 1. 1954 prichádza
do rezortu geodézie a kartografie; Najskór pracoval v Oblastnom
ústave geodézie a kartografie (OUGK) v Brne a 6. 12. 1954 prechádza do OÚGK v Bratislave (neskór Ústav geodézie a kartogra-
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fie a Oblastný ústav geodézie), kde do 31. 12. 1972 vykonával funkciu vedúceho Okresného meračského strediska (od roku 1960 Strediska geodézie) v Nových Zámkoch. 1. 1. 1973 prichádza do Slovenského úradu geodézie a kartografie ako vedúci kontrolného
útvaru. Od 1. 7. 1975 do 31. 12. 1978 vykonával funkciu riaditeľa
Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici.
Pod jeho vedením dosiahla KSGK pozoruhodné pracovné výsledky.
Od 1. 1. 1979 až do odchodu do dochodku, t. j. do 28. 2. 1990, vykonával funkciu ekonomického námestníka riaditefa Geodetického
ústavu, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Bratislava. Je nositefom rezortných vyznamenaní.
30. května 1998 - Ing. Miloš Vondruška, bývalý zástupce vedoucího provozu geodetických prací pro investiční výstavbu a budování
metra v Geodézii, n. p., Praha. Pracoval ve Státním projektovém
ústavu pro speciální stavby v Praze. Později ve funkci odpovědného
geodeta na pražských sídlištích. V roce 1964 přešel na Ústřední
správu geodézie a kartografie, kde mimo úkolů inženýrské geodézie, úspěšně splnil i úkol zavedení a legalizace instituce odpovědných geodetů. V r. 1969 byl vyslán se skupinou geodetů jako expert do Alžíru. Více jako dva roky působil v Oranu jako vedoucí
detašovaného pracoviště. Po skončení expertizy nastoupil do Geodézie, n. p. Praha, kde byl nejdříve jmenován odpovědným geodetem pro metro a hned vzápětí nastoupil do funkce zástupce vedoucího provozu. Byl znám též z Geodetického a kartografického
obzoru a z přednáškové činnosti. Jeho práce byla oceněna řadou
uznání.
9. června 1928 - Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., profesor
Ústavu geodezie, Fakulty stavební Vysokého učení technického
v Brně, rodák z Humpolce. Po ukončení studia zeměměřictví na Vysoké škole technické v Brně v r. 1951 působil až do roku 1995 jako
vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně. Přednášel goedézii a geodetické výpočty, v r. 1965 byl pověřen zavedením předmětu elektronické geodetické přístroje a od r. 1975 přednášel také
vyrovnávací počet. V letech 1970-1988 byl též externím učitelem
na Fakultě stavební VUT v Brně, kde od r. 1995 působí jako profesor geodezie. Vědeckou hodnost DrSc. získal v r. 1980 a v následuj ícím roce byIjmenován profesorem. Rozsáhlá je jeho vědecká a odborná činnost: spolupracoval na přípravě vyrovnání Jednotné
astronomicko-geodetické sítě (JAGS), na geodetickém zabezpečení
radiolokačních pátračů, na moderních vytyčovacích metodách příhradových mostů, na převodu geodetických polohových základů do
ETRS 89 (European Terrestrial Reference System). V letech
1976--1980 se podílel na výzkumných pracích v KAPG. Spolupracoval na odvození závislosti systematických chyb měřených délek
AGS na výškovém úhlu Slunce. Cenné jsou jeho práce pro zavedení
nových metod výpočtu deformací a posunů u vodních staveb, při
převzetí metodiky zaměřování polohy radiolokačních zařízení, převzetí analýzy polohové přesností Základního polohového bodového
pole (ZPBP) v S-42/83, při určení kvality identických bodů družicové sítě DOPNUL v S-42/83, při převzetí nové metodiky výpočtu
polohových bodů ZPBP převedených do ETRS 89 a v neposlední
řadě vědeckovýzkumná spolupráce pro Topografickou službu Armády ČR. Je dlouholetým předsedou respektive členem komisí pro
státní závěrečné zkoušky na VUT v Brně a STU v Bratislave; byl
předsedou nebo členem několika desítek jmenovacích a habilitačních komisí pro obor geodezie na vysokých školách v Praze, Brně
a Bratislavě, po dvacet let (1971-1991) zastával funkci vědeckého
tajemníka Společnosti geodezie a kartografie ČSVTS a byl členem
Národního komitétu a národním delegátem pro FlG (Mezinárodní
federace zeměměřičů). Jako aktivní účastník mnoha sympozií, konferencí a seminářů přednesl řadu odborných referátů doma i v zahraničí a často byl a je iniciátorem a garantem odborných akcí. Publikační činnost zahrnuje přes padesát výzkumných zpráva studií,
pět vysokoškolských učebnic a sedm učebních textů, desítky odborných a vědeckých článků v českém, německém, anglickém a ruskémjazyce.
18. června 1998 - Ing. Jaroslav Hybášek, odborný asistent katedry
geodézie Fakulty architektury a stavitelství Vysokého učení technického v Brně (od r. 1973). Předtím působil na Vysoké škole technické a na Vojenské akademii, Brno jako pedagog. Praxí prošel v podniku Geofyzika Brno ve funkci hlavního geodeta. V Československé
vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) byl předsedou Krajského
výboru Společnostigeodézie a kartografie v Brně a členem pléna
Ustředního výboru CSVTS (1964--1982). V této funkci se zúčastnil
mezinárodní kartografické konference ICA (International Cartografic Association) v Moskvě v r. 1976. Je nositelem resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník Ministerstva paliv" (1960) a řady čestných uznání.
27. června 1998 - akademik Václav Bucha, dřívější místopředseda
Československé akademie věd a ředitel Geofyzikálního ústavu
ČSAV. Byl řádným profesorem geofyziky na Univerzitě Karlově
a světově uznávaným odborníkem v oboru geomagnetismu a vlivu

sluneční činnosti na zemské klima. V letech 1947 až 1951 vystudoval zeměměřictví na ČVUT v Praze. Po absolutoriu nastoupil jako
vědecký aspirant do Fyzikálního ústavu ČSAV, kde stál u zrodu nynějšího Geofyzikálního ústavu AV ČR. Zpočátku se věnoval studiu
geomagnetického pole na území bývalé ČSSR. V roce 1958 úspěšně
obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1966 pak práci doktorskou. V roce 1970 byl ustanoven do funkce ředitele Geofyzikálního
ústavu ČSAV.V roce 1973 byl zvolen členem korespondentem ČSAV
a v roce 1981 akademikem. Od roku 1987 zastával významnou funkci
místopředsedy ČSAV. Akademik Bucha během uplynulých období
byl zvolen také do různých významných mezinárodních funkcí. výsledky svých výzkumů publikoval ve více než 160 původních vědeckých pracích, přičemž významné místo zde zaujímá studium souvislostí mezi sluneční činností a vývojem počasí ve střední Evropě,
týkající se v podstatě dlouhodobé předpovědi počasí pro potřeby národního hospodářství. Od svého nástupu do funkce ředitele Geofyzikálního ústavu ČSAV usilovalo průběžné zlepšování a rozvoj spolupráce mezi vědeckovýzkumnou základnou resortu geodézie
a kartografie a ČSAV.
Výročí 75 let:
27. dubna 1998 - Ing. Jaroslav Karafiát, v aktivní službě vedoucí
Střediska geodézie Kroměříž (1969-1984). Po absolvování Vysoké
školy technické v Bmě (1948) prošel praxí u Stavoprojektu, Geoplanu a u n. p. Geometra ve Zlí ně a v Bmě. Do resortní služby
vstoupil u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Bmě v r.
1954. Jeho aktivní činnost byla zhodnocena udělením titulu "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" (1973). Na odpočinek odešel v roce
1984 a žije v Bystřici p. Hostýnem.
30. apríla 1998 - Ing. Rudolf Klajban. Rodák z Valaskej (okres
Brezno). Na katedru geodetických základov a mapovania Fakulty
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave nastúpil 11. 1. 1952 ako dielenský
učiteL Od roku 1957 bol preradený medzi pracovníkov výskumnej
a vývojovej základne. V roku 1960 popri zamestnaní skončil zememeračské inžinierstvo a postupne sa vypracoval na uznávaného odborníka v oblasti konštrukcie, rektifikácie a testovania geodetických
prístrojov a meradiel, etalóvania (komparácie) meradiel a metrológie uhlov a dlžok. Má vel'ký podiel na vybudovaní geodetického laboratória a Astronomicko-geodetického observatória katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT (teraz
Slovenská technická univerzita). Na základe jeho odbomej úrovne
mu bol v roku 1977 priznaný kvalifikačný stupeň samostatný vedecko-technický pracovník. Je publikačne činný a dlhodobo sa zúčastňoval aj na pedagogickej činnosti KGZ SvF SVŠT, najma pri vedení a recenziách diplomových prác. Do dochodku odišiel 31. 10.
1986.

2. dubna 1908 - před 90. lety se narodil Ing. František Pliska, bývalý vedoucí Střediska geodézie v Hranicích a Novém Jičíně, rodák
z Týna nad Bečvou. Po studiích pracoval řadu let v katastrální měřické službě v Žilině, Kyjově a Zidlovicích, později v resortu Ministerstva zemědělství. Po odchodu do důchodu pracoval aktivně na
odboru výstavby tehdejšího Městského národního výboru v Hranicích. Zemřel v lednu 1997 v Hranicích.
6. dubna 1903 - před 95 lety se narodil v Praze Ing. Jaroslav Slitr,
bývalý pracovník oddělení technické inspekce tehdejší Ústřední
správy geodézie a kartografie. Po studiích zeměměřického inženýrství na CVUT v Praze pracoval v katastrální měřické službě a později se věnoval převážně problémům topografického mapování. Stál
při tvorbě topografické mapy 1 : 10 000 a byl tvůrcem vzorového listu této mapy. Byl spoluautorem učebnice "Topografie", kterou vydal v SNTL v r. 1962 společně s Ing. Dr. Boguszakem. Jeho práce
byla vždy vysoce hodnocena. Zemřel v Praze.
14. dubna 1913 - před 85 roky se narodil Ing. Valerian Žatecký,
pracovník dřívějšího n. p. Geodézie Opava, aktivní pracovník Československé vědeckotechnické společnosti. Zasloužil se o propagaci
a tvorbu technických filmů z oboru geodézie a kartografie. Zemřel
v Přerově.
15. dubna 1933 - před 65 lety se narodil v Praze Ing. Josef Kurka,
dřívější vedoucí útvaru řízení výroby Geodézie Praha. Po ukončení
studia na ČVUT v Praze v r. 1957 nastoupil k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Liberci. Získal zde bohaté zkušenosti v oboru mapovacích prací, budování polohových bodových
polí a budování průmyslových podniků. V roce 1971 přešel do praž-
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ského podniku, kde zastával řadu vedoucích funkcí. Za dobré pracovní výsledky byl několikrát oceněn rezortními vyznamenáními.
Aktivně působil také v bývalé Československé vědeckotechnické
společnosti. Zemřel 4. ledna 1991 v Praze.
16. dubna 1948 - před 50 lety byl ve Sb. z. a n. vydán zákon č. 82
o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon). Účinnosti nabyl pak dnem vyhlášení
dne 28. 4. 1948. Tím byl dán zákonný podklad k soustředění geodetické a kartografické služby.
17. dubna 1913 - před 85 lety se narodil v Telči Ing. Jaroslav
Chutný, odborný asistent na Ústavu geodézie na České vysoké škole
technické v Brně. Stal se, spolu se 60 jinými vlastenci, obětí hromadné vraždy spáchané ustupujícími příslušníky vojsk SS ve Velkém Meziříčí v před večer ukončení 2. světové války a osvobození
města 7. května 1945.
17. apríla 1913 - pred 85 rokmi sa narodil vo Vavrišove (okres Liptovský Mikuláš) Ing. Vladimír Perdek. Zememeračské inžinierstvo
študoval na Čes kom vysokom učení technickom v Prahe (1933 až
1937). V roku 1939 nastúpil do Železničnej stavebnej správy ČSD
v Žiline, kde prešiel roznymi funkciami až po náčelníka meračsko-dokumentačnej kancelárie v Košiciach. V novembri 1954 prišiel do
rezortu geodézie a kartografie a bol poverený funkciou vedúceho
Okresného meračského strediska (od roku 1960 Strediska geodézie)
v Liptovskom Hrádku. Od mája 1962 do decembra 1967 vykonával
funkciu riaditefa Ústavu geodézie a kartografie v Žiline a v rokoch
1968 až 1972 funkciu hlavného geodeta pre bývalý Stredoslovenský
kraj v Oblastnom ústave geodézie v Bratislave. Od I. I. 1973 do 30.
6.1975 vykonával funkciu riaditefa Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici. Bol nositefom rezortných vyznamenaní.
Zomrel I. 8. 1979 v Žiline.
22. dubna 1928 - před 70 lety se narodil Ing. Jiří Simek, vedoucí
geodetické skupiny Projektového ústavu hl. m. Prahy. Po studiích na
CVUT v Praze pracoval nejprve v resortu geodézie a kartografie, odkud přešel do Projektového ústavu, Praha. Zasloužil se o tvorbu Technické mapy hl. m. Prahy v měř. 1 : 500 v letech 1965-1971. Rozsáhlá byla jeho činnost veřejná v Československé vědeckotechnické
společnosti i na poli mezinárodním. Zastupoval Československo na
kongresech Mezinárodní federace zeměměřičů - FlG a byl členem
jedné z komisí této organizace. Málo je známo, že pro XII. Kongres
FlG složil znělku, kterou sejednání kongresu zahajovalo; tohoto kongresu se již nemohl zúčastnit. Zemřel dne 25. února 1986 v Praze.
28. dubna 1928 - před 70 lety se narodil v Biskupicích, okr. Svitavy
Ing. Zdeněk Koutný, vedoucí oddělení technického rozvoje Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Brno. Vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze a od r. 1957 pracoval v resortu
geodézie a kartografie na OÚGK v Brně. Prošel různými provozy,
kde vždy, díky svému širokému rozhledu, uplatňoval myšlenky technického rozvoje a racionalizace zeměměřických prací. Veřejně byl
aktivně činný v Československé vědeckotechnické společnosti a byl
jedním z organizátorů velkých geodetických akcí "Burza technických zlepšení" a "Dny nové techniky", pořádaných u příležitostí mezinárodních veletrhů v Brně. Zemřel v plné pracovní činnosti dne
20. prosince 1981 v Brně.
30. apríla 1913 - pred 85 rokmi sa narodil v Železní ku (dnes časť
obce Sirk) v okrese Revúca Ing. Viktor Wlachovský. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Vysokej škole technickej v Brne
v roku 1936. V roku 1939 nastúpil do Katastrálneho meračského
úradu v Bratislave. V roku 1943 absolvoval stáž z fotogrametrie vo
firme C. Zeiss Jena. Po návrate z Jeny, ako pracovník fotogrametrického vymeriavania Ministerstva financií, budoval spolu s Ing. J.
Jenischom Fotogrametrický ústav pre Slovensko (FOTUS) a po jeho
uzákonení v roku 1947 sa stal jeho prvým prednostom (1947 až
1948). Od roku 1950, keď bol FOTÚS spolu s ďalšími geodetickými
inštitúciami zlúčený do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave prechádza na tento ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústava neskor na Geodetický ústav. Tu sa pričinil o dobudovanie mapového
diela v mierke I : 25 000. V rokoch 1958 až 1968 pracoval v Oblastnom ústave geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Bratislave ako vedúci oddielu, projektant a vedúci projektant. V roku 1968 prešiel do Inžinierskej geodézie, n. p.,
Bratislava, ako vedúci prevádzky inžinierskej geodézie a po vytvorení Geodézie, n. p., Bratislava ako vedúci prevádzky evidencie nehnutefností, kde posobil až do 31. 12. 1978, t. j. do odchodu do
dochodku. Bol nositefom rezortných vyznamenaní. Zomrel 24. 12.
1983 v Bratislave.
24. května 1913 - před 85 lety se narodil plk. prof. Ing. Dr. Bedřich Chrastil, profesor geodézie na Vojenské akademii v Brně, náčelník katedry geodézie. Za války byl přes 2 roky vězněn pro odbojovou činnost. Po válce končí studium zeměměřického inženýrství
a stává se v r. 1945 odborným asistentem na Ústavu nižší geodézie
VUT v Brně. Pedagogické práci zasvětil větší část své odborné čin-

nosti. V r. 1951 je jmenován docentem a v r. 1963 řádným profesorem nižší geodézie. V r. 1955-58 byl náměstkem předsedy Ústřední
správy geodézie a kartografie. Na škole zastával řadu vedoucích
funkcí. Cetná byla i jeho publikační činnost, pro posluchače zpracoval několik skript. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání.
Zemřel 4. května 1985 v Brně.
25. května 1898 - před 100 lety se narodil v Brně zeměměřič-historik a urbanista Ing. Oldřich Vičar, který jako výkonný geodet pracoval v měřickém oddělení Stavebního úřadu města Brna. Kromě
vlastní činnosti při novém mapování Brna po první světové válce se
zabýval zeměměřickou historií, zejména pokud se týče nejstarších
měření měst v českých zemích, tvorby historických map Moravy
a místopisu města Brna ze 14. století. Zemřel 23. prosince 1986
v Brně.
3. júna 1928 - pred 70 rokmi sa narodil v Bratislave Ing. Mikuláš
Farkaš, CSc. Po absolvování zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1953 nastúpil do
Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave.
Najskor vykonával práce triangulačné. Od roku 1956 až do smrti sa
venoval kartografii, a to: v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave v Bratislave, v Kartografickom a reprodukčnom
ústave v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), v Kartografickom nakladatefstve, odštepnom závode Bratislava a v Slovenskej
kartografii, n. p., Bratislava. Na týchto pracoviskách prešiel roznymi
funkciami. V rokoch 1965 až 1977 externe vyučoval na odbore geodézia Strednej priemyselnej školy stavebnej (SPŠS) v Bratislave.
V rokoch 1966 až 1968 absolvoval na Univerzite 17. listopadu
v Prahe štúdium jazyka anglického a v rokoch 1972 až 1975 prvý
beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na
Stavebnej fakulte SVŠT. V rokoch 1981 až 1987 posobil ako expert
na Kube vo funkcii poradcu pre výchovu stredných technických kádrov pre GaK. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1987. Bol autorom 2 učebnic z mapovania pre SPŠS v Havane, autorom alebo spoluatorom 23 odborných prác v roznych časopisoch a v zborníkoch, 2 výskumných správa 2 medzinárodných
terminologických slovníkov z kartografie (vydané v MR a v NSR).
Zomrel 14.7. 1990 v Bratislave.
12. června 1928 - před 70 lety se narodil v Prostějově Ing. Karel
Letocha, vedoucí Střediska geodézie v Prostějově. Po absolvování
ČVŠT v Brně nastoupil v r. 1935 ke katastrální měřické službě v UŽhorodu. Později prošel řadou zeměměřických prací od triangulace
až po nové měření. Tato rozmanitá praxe byla výbornou přípravou
pro funkci vedoucího střediska geodézie. Byl průkopníkem mechanizace a automatizace prací na střediscích. Byl též publikačně činný
v našem odborném časopise. Jeho práce byla oceněna řadou uznání
a vyznamenání. Zemřel dne 3. listopadu 1989 v Hrubčicích u Prostějova.
29. júna 1908 - pred 90 rokmi sa narodil v Prahe Ing. Karol Bartoš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Ceskom vysokom učení technickom v Prahe (1926 až 1930), celý život zostal
verný geodézii a kartografii na Slovensku. Posobil v Dolnom Kubíne (Katastrálny meračský úrad - KMÚ) a v Bratislave (KMÚ, Fotogrametrický ústav pre Slovensko a Slovenský zememeračský a kartografický ústav). Zaslúžil sa o sústredenie geodetickej
a kartografickej služby. V roku 1954 bol vymenovaný Zborom povereníkov Slovenskej národnej rady za prvého predsedu Správy
geodézie a kartografie na Slovensku. Posobil tiež ako honorovaný
docent na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Zomrel
8. 5. 1959 v Bratislave.
30. júna 1913 - pred 85 rokmi sa narodil v Banskej Štiavnici prof.
Ing. Pavel Višňovský. Zememeračské inžinierstvo skončil na Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1936 a nastúpil do
Katastrálneho meračského úradu v Banskej Bystrici, kde v rokoch
1941 až 1945 vykonával funkciu prednostu. V septembri 1945 prichádza do zememeračského oddelenia Povereníctva SNR pre financie, kde vefkou mierou prispel k vybudovaniu Fotogrametrického
ústavu pre Slovensko v Bratislave a od I. 7. 1948 do 31. 10. 1949
boj jeho prednostom. 1. II. 1949 prechádza na Vysokú školu pornohospodársku a lesnícku v Košiciach, kde ako suplent a od 1. 4.
1950 docent budoval a viedol Ústav mapovania a fotogrametrie. Po
presťahovaní Lesníckej fakulty v roku 1952, na novozriadenú Vysokú školu lesnícku a drevársku (teraz Technická univerzita) do Zvolena, stal sa vedúcim katedry geodézie a fotogrametrie. V roku 1957
bol vymenovaný za profesora. Funkciu vedúceho katedry vykonával do 31. 8. 1981, kedy odišiel do dochodku. Zaslúžil sa o rozvoj
geodézie a fotogrametrie v lesníctve. Mal rozsiahlu publikačnú, výskumnú a posudkovú činnosť. Napísal3 dočasné vysokoškolské učebnice, v spoluautorstve 2 celoštátne učebnice pre vysoké školy lesnícke a pornohospodárske a výše 30 vedeckých a odborných prác.
Bol nositefom mnohých vyznamenaní a památných medailí. Zomrel 7. 1. 1994 vo Zvolene.
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Přírodovědecký časopis Vesmír
je určen čtenářům, kteří chtějí
příjemným způsobem získat
všeobecný přehled, chtějí být
informováni o nových poznatcích
v přírodních vědách, medicíně,
psychologii, fyzice a matematice,
technických vědách, antropologii,
fyziologii, o životním prostředí,
soudobém umění a různých nově
vznikajících oborech. V diskusích
mezi předními odborníky mohou
čtenáři nejen vstřebat nejnovější
informace, ale i aktivně
prvezkoumat vlastnl~ na~zor.
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127 let tradice ~
1 rok (12čísel)
2 _

(24

či•• ,)

1/2 roku (6 čísel)
cena 1 čísla
předplatným

504Kč

580SK

no

1J.5O SK

294 Kč

325 SK

77,70 Kč

87 SK
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ušetříte ročně 428 Kč nebo 464 SK
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recenzují přední odborníci
• časopis zasvěceně informuJ"eo novinkách vědy
• je nadčasový, k článkům se budete vracet /
můžete se spolehnout na serióznost
• zahrnuje všechny přírodovědné obory
/:::
všímá si i oborů humanitních
• výtvarná příloha mapuje uměleckou scénu
čerpá z něj mnoho jiných redakcí
• kvalitu potvrzuje 1271etá tradice
• nabízí unikátní prostředí pro reklamu
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A. Markoš: Povstávání živého tvaru - připravujeme dotisk
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E. Lippert (editor): Ozonová vrstva Země

E. Vlček: Nejstarší Přemyslovci - atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi
historicky známých generací Přemyslovců
S. Komárek: Dějiny biologického myšlení - s apendixem: Vznik, vývoj
a eko-etologické významy křídelních kreseb u motýlů
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• E. Vlček: Jan z Pomuku -
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J. Palouš et al.: Ondřejovská hvězdárna 1898 - 1998
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Ivan M. Havel: Otevřené oči a zvednuté obočí - novinka
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na adrese: Vesmír s.r.o., Národní 3,11121 Praha I nebo
)
~
@
(02)24240578, faxem (02 24240531 ci e-mallem vesmlr . rnbox.cesnet.cz,

Objednóvkyvyřlzujte
'.

.

telefonicky

brožovaný i vázaný
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