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Zahraničné aktivity rezortu SÚGK
v nových ekonomických
podmienkach

2.1 Vedecko-tech

n ická

spolu práca

V oblasti medzinárodnej spolupráce vedy a techniky po
zániku mnohostrannej medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb, ktorá mala monopolné postavenie, je nevyhnutná orientácia na vybudovanie nových dvojstranných vzťahov na komerčnej báze
so všetkými zahraničnými
partnermi, ktorí prejavia
ochotu s nami spolupracovať, a to s osobitným důrazom na našich priamych susedov a pri dodržiavaní
aspektu obojstrannej výhodnosti. Do vedecko-technic-
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kej spolupráce budú vstupovať právne subjekty spolupráce priamo bez sprostredkovatel'a. Je žiadúce sústrediť sa na riešenie konkrétnych úloh na základe trhových
princípov obvyklých vo svete.
Otázky ďalšej existencie, resp. modifikácie vedeckotechnickej spolupráce - pomoci geodetickým a kartografickým partnerom v rozvojových krajinách budú
podmienené výlučným komerčným obojstranne výhodným základom.
Procesy rozvoja vedecko-technickej
spolupráce by
boli neúspešné bez adekvátnej odbornej a jazykovej prípravy. Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave
(VÚGK) bude hl'adať a ponúkať nové formy zvyšovania
odbornej pripravy. Je potrebné zrýchliť prípravu výkladového terminologického slovníka geodézie a kartografie, a tiež odborných prekladových slovníkov do svetových jazykov ako nevyhnutného predpokladu na jazykovú prípravu odborníkovo

Zásadné reformy spoločensko-politickej,
ekonomickej
a sociálnej oblasti, ktoré umožňujú v súčasnosti formovať novú kvalitu nášho spoločensko-ekonomického
rozvoja, pochopitel'ne nemůžu obísť ani rezort Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK). Je preto samozrejmé, že všetky koncepčné materiály spracované
v tomto období v rezorte SÚGK sa primeraným rozsahom dotýkajú aj problematiky uplatnenia našej geodézie a kartografie v zahraničí.
Všetky úvahy o uplatnení našich geodetických a kartografických aktivit v zahraníčí v najbližšom období sú
zásadným spůsobom ovplyvnené prebiehajúcou ekonomickou reformou a s ňou súvisiacou organizačnou reštrukturalizáciou rezortu SÚGK uplatnenou od I. januára 1991. V tejto súvislosti je žiadúce zdůrazniť niektoré
hlavné zásady ekonomickej
reformy vychádzajúce
z kardinálnej otázky radikalizácie ekonomických relácií, čiže zo zavedeni a overených a opodstatnených trhových vzťahov, a ich důsledky na naše geodeticko-kartografické aktivity v zahraničí.

Možno predpokladať, že i v najbližšej budúcnosti v nových ekonomických
podmienkach
aktivity rozpočtových organizácií rezortu SÚGK, vedecko-výskumnej
základne i podnikatel'ských subjektov v zahraničí budú
znamenať nenahraditel'ný
príspevok na zvyšovanie
technicko-ekonomickej
úrovne odvetvia geodézie a kartografie u nás, a tým sa stanú i nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja na jednej strane štátnej správy
a na druhej strane podnikatel'skej sféry - produkčnej
zakladne. V tomto zmysle bude potrebné aktivizovať sa,
a to diferencovaným
spůsobom, v rozmanitých oblastiach našich zahraničných činností a tejto aktivizácii
bude potrebné prispósobiť aj doterajšie formálne zastrešenie týchto činností.

obzor

2.2 Export
prác

geodetických

a kartografických

SÚGK v rámci zákonnej ingerencie podporuje a iniciuje nadvazovanie
priamych kontaktov hospodárskych
subjektov so zahraničnými firmami.
Důležitou otázkou, najma hospodárskej sféry, je obnova zastaralého geodeticko-kartograficko-polygrafického prístrojového vybavenia. Iniciatívne je potrebné
prekonať súčasné obchodné bariéry v tejto oblasti, keď
techniku na svetovej špičkovej úrovni nebol o doteraz
možno zadovážiť z domácich zdrojov, lež iba dovozom
z oblasti konvertibilných mien. Silný zdroj zisku může
byť rozvoj vývozu geodeticko-kartografických
činností,
resp. export geodetov odborníkovo Doterajšie skúsenosti svedčia o vysokých schopnostiach našich špecialistov a o ich vhodnom uplatnení sa v náročných podmienkach v zahraničí.
Hospodárske jednotky komerčnej sféry můžu nadvazovať na svoje doterajšie diferencované zahranično-obchodné vzťahy; v rámci podmienok daných legislatívou
budú realizovať svoju pinohodnotnú podnikatel'skú činnosť s využitím možnosti nákupu devíz v bankách na
svoje platby v zahraničí. Rozvíjané budú doterajšie
a nadvazované budú nové styky hospodárskych organizácií s partnermi v európskych vyspelých krajinách, prípadne i v ďalších krajinách sveta.
Nový devízový zákon zabezpečuje prístup podnikatel'ských subjektov k devízovým prostríedkom bez ohradu na to, či ich sami produkujú alebo nie. Princíp vnútornej zmenitel'nosti česko-slovenskej meny sa vzťahuje
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na všetky právnické osoby zapísané v podnikovom registri a na jednotlivcov - podnikatel'ov. Všetkým týmto
osobám vzniklo od 1. 1. 1991 právo získať v podstate
neobmedzené objemy devízových prostriedkov na úhradu dovozu tovaru a služieb. Tieto osoby sa móžu
zmluvne zaviazať na peňažité plnenie voči devízovým
cudzincom, ak majú na splnenie svojho závazku dostatok prostriedkov v česko-slovenskej mene.
Získané devízové prostriedky z exportných a iných
operácií sa budú odpredávať česko-slovenským
bankám na základe trhových principov, t. j. za existujúci trhový kurz. Zriadenie devízového účtu bude možné len
na základe individuálneho povolenia ŠBČS, pričom sa
predpokladá, že bude udel'ované len vel'kým exportérom. Predbežne sa predpokladá, že do tejto kategórie
exportérov nebudú patriť podnikateľské subjekty rezortu SÚGK.
Vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 569
zo 17. 12. 1990 bol a zavedená dovozná prirážka na dovozy spotrebného tovaru a potravín. Prirážka sa teda
neuplatňuje na dovozy surovín a tovaru určeného na
výrobnú spotrebu, rovnako ako na dovozy neobchodného tovaru.
Prinosom v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku
bude doterajšia i očakávaná vydavatel'ská činnosť hospodárskej organizácie Slovenská kartografia, š. p., Bratislava (automapy, autoat1asy, turistické mapy, Iyžiarske
mapy, vodárske mapy, orientačné mapy miest a i.). Tu
sa očakáva v rámci podnikatel'ských aktivit komplexný
rozvoj edičného programu tohto vydavatel'stva, vrátane
primeranej kartografickej produkcie i pre našich občanov cestujúcich do zahraničia (pasívny cestovný ruch).
Predpokladá sa rozvoj širokého sortimentu zahraničnoobchodných exportných aktivít (export kartografických prác, zostavitelských prác, nákup a predaj Iicencií,
koprodukcie, vlastná zahraničnoobchodná
činnosť a i.).
V nových podmienkach trhového mechanizmu príprava odborníkov na prácu v zahraničí ako i celá činnosť získavania a realizácie zákaziek pre prácu v zahraničí vrátane vývozu komerčných kartografických výrobkov je decentralizovaná
na úroveň podnikatel'ských
subjektov.

2.3 Podni kaiel'ské
majetkovou
účasťou

s ubjekty

s o zahran

íčnou

Nové možnosti podnikatel'ským
subjektom
rezortu
SÚGK v etape ich súčasného rozvoja sa ponúkajú využitím možností zahraničnej majetkovej účasti na tomto
rozvoji.
Účasť zahraničného kapitálu na podnikanie v ČeskoSlovensku je upravená zákonom č. 173/1988 Zb.,
o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení
zákona Č. 112/1990 Zb. Česko-slovenská
organizácia
maže do nového podniku so zahraničnou
majetkovou
účasťou vložiť časť alebo celý svoj základný majetok.
Kapitálový podiel zahraničného účastníka nie je obmedzený. Móže byť založený aj podnik v úplnom vlastníctve zahraničného investora.
Východiskom na rokovanie o určení podielov na základnom majetku (kapitál) novo zakladaného spoločného podniku je ocenenie majetkových vkladov, vrátane
nehmotného majetku, podfa medzinárodných zvyklostí.
Podniky so zahraničnou majetkovou účasťou podni-

kajú v súlade so všetkými čs. zákonmi a predpismi.
Oproti domácim podnlkom sú zvýhodnené v oblasti daní a odpisov.
Zahraniční investori zo štátov, s ktorými budú uzavreté dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícii,
budú mať zaručenú možnosť niektorých kapitálových
prevodov vo vol'ne vymenitel'ných menách, najma prevodov zisku, resp. dividiend a ďalších výnosov z investícií. Tieto dohody sú postupne uzatvárané so všetkými
vyspelými štátmi.
V prípade, že zahraničný účastník prevedie kapitálový vklad v hmotnej podobe (technológia), nebude podliehať dovoznému clu a dovoznej prirážke.
Platby na našom území dodávatel'om i odberatel'om
robia podniky so zahraničnou majetkovou účasťou zásadne v Kčs. Hospodárenie
s devízami sa vykonáva
podl'a devízového zákona. Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou móže požiadať ŠBČS o povolenie
zriadiť devízový účet a aj o súhlas prijať úver od zahraničnej banky.
2.4 Spolupráca
a mimovládnymi

s medzinárodnými
organizáciami

vládnymi

Konštruktívne sa rozvija spolupráca v rámci každoročných pracovných stretnutí predstavitel'ov geodetických
služieb štátov, krajín a oblastí podunajského
regiónu
(geodeticko-kartografické
orgány štátnej správy Českej
republiky, oblasti Friulsko - Julské Benátky, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a oblasti Trentino - Južné Tirolsko). Rokovanie v roku
1991, v poradí už osme, na základe pozvania predsedu
SÚGK, je smerované do hlavného mesta SR Bratislavy.
V rozvoji tejto aktivity bude SÚGK pokračovať.
Náš zámer, ktorým v súčasnosti chceme reagovať na
ponuku Európskeho výboru predstavitel'ov geodetickokartografických
úradov (orgánov - inštitúcií štátnej
správy v jednotlivých krajinách) CERCO, pracujúceho
v rámci Európskej siete vedeckej a technickej spolupráce konštituovanej pri Európskej rade (Council of Europe) nie je iba snahou o formálne potvrdenie našich
snáh o vstup do európskeho spoločenstva geodetickokartografických služieb, ale je i prejavom nášho opodstatneného úsilia podiel'ať sa na rozvoji európskeho výboru CERCO. Výbor CERCO bol založený v roku 1980
s ciel'om vzájomnej informovanosti, konzultácií a kooperácie vo všetkých oblastiach gedézie a kartografie
s výnimkou morskej hydrografie a osobitnej vojenskej
kartografie. Kooperácia medzi členmi CERCO a rozmanitými európskymi autoritami viedla k etablovaniu
pracovných skupín a k príprave seminárov európskych
odborníkov na vysokej úrovni. Každá z 9 pracovných
skupín uzatvára svoje aktivity vo forme reálneho diela,
alebo vo forme odporúčaní, ktoré každý predstavitel'
oficialnej geodeticko-kartografickej
inštitúcie maže na
svojej riadiacej úrovni aplikovať. V súčasnosti združuje
CERCO 20 predstavitel'ov oficialnych geodeticko-kartografických inštitúcií z 19 európskych krajín.
Na novú, komplexnejšiu a prospešnejšiu bázu musíme postaviť aj našu aktivitu v medzinárodných mimovládnych organizáciach
FlG, ISPRS, ICA a IAG.
SÚGK bude sledovať, iniciovať a v zmysle svojho štatútu i svojich dlhodobých zámerov bude ovplyvňovať činnosť našich zastupitefských inštitúcÍÍ v týchto organizáciách.
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2.5 Príprava

odborníkov

Integrálnou súčasťou prípravy pracovníkov do funkcíí
bude ich výchova, vzdelávanie a zvyšovanie kvalífikácie, a to na jednej strane v školskom systéme (kurzy,
postgraduálne štúdium, vedecká výchova a i.) a na druhej strane v rámci zamestnávatel'skej organizácie, resp.
v rámci rezortu (školenia, semináre, ínštruktáže a pod.).
Keďže sa kvalitatívne i kvantitatívne zvyšujú požiadavky na pripravenosť odborník ov plniť súčasné úlohy
v zahraničí, príp. v súvislosti s aktivitami pracovíska
pre zahraničie, musí sa toto zvýšenie požiadaviek odraziť i na metódach, prostriedkoch a formách všetkých
školiacich subjektov. Doterajšiu jazykovú prípravu do
oblastí prevažne španielskeho jazyka je potrebné okamžite presmerovať najma do sféry anglického jazyka.
Osobitne bude potrebné venovať pozornosť absolventom škol v rámci prípravy na ich činnosť v zahraničí,
prípadne v tuzemsku v zahranično-obchodnej
sfére.
Zvýšila sa doležitosť
perspektívneho
navrhovania
schopných pracovníkov na prípravu do týchto funkcii.
SUG K bude podnecovať pozývanie zahraničných pedagógov prednášajúcich vo svetových rečiach na odbor
geodézie a kartografie Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a bude podporovať
rozširovanie výučby vedenej vo svetových jazykoch domácimi pedagógmi.
Za nedelitel'nú súčasť procesu zvyšovania kvalifikácie aj na úseku pripravy našich odbornikov pripravujúcich sa na plnenie úloh v zahraničí, ako i na úseku
medzinárodnej prezentácie a propagácie výsledkov rozvoja našej vedy a techniky, považujeme i naďalej náš jediný odborný časopis geodézie a kartografie, mesačník
Geodetický a kartografický obzor, vydávaný SÚGK
a Českým úradom geodetickým
a kartografickým.
SÚGK bude aktivizovať celý vedecký a odborný prispievatel'ský front s ciel'om intenzívnejšie využiť GaKO
v procese zvyšovania kvalifikácie špecialistov.
V nových podmienkach bude na úseku zvyšovania
kvalifikácie doležitou i funkcia Slovenskej spoločnosti
geodetov a kartografov (SSG K). Aj v pripravovanej

Iteračné metódy
výpočtoch

V

geodetických
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Dohode o spolupráci medzi SSGK a SÚGK bude tento
aspekt spolupráce zvýraznený.
Procesu zvyšovania kvalifikácíe na úspešÍ1ejšíe zvládnutie predpokladaných
úloh nášho odvetvia v zahraníčí
prispeje i to, že v oblasti vedecko-technických
ínformácií (VTI) v rámci Odborového informačného strediska
geodézie a kartografie VÚGK bude dobudovaný automatizovaný systém knižníce, s ciel'om jej zapojenia do
siete Integrovaného knižničného ínformačného systému
v Slovenskej republike. V záujme zlepšeni a informačnej
pohotovosti a rozšírenia vlastnej informačnej základne
bude skvalitnený a novými technickými prostriedkamí
zrýchlený styk v spoločnom automatizovanom
systéme
vn s právnym nástupcom doterajšieho VEB Kombinat
Geodasie und Kartographie v Lipsku.
Kvalitatívne i kvantitatívne bude prehÍbená výmena
informácií najma zo špeciálnych fondov s partnerským
pracoviskom Instytutom Geodesji i Kartografii vo Varšave. Takto získané a spracované informáciebudú
poskytované v selektovanej forme priamo výskumným
zložkám a ďalším pracoviskám rezortu SÚGK, školám
s geodetickým a kartografickým
zameraním a iným
oprávneným používatel'om.

Časť suhjektov súčasných ekonomických procesov v našej vlasti sa bojí trhového mechanizmu. SÚ aj také subjekty, ktoré od trhového mechanizmu očakávajú privel'a. Nie je správne podfahnúť ani jednému z týchto extrémo\'. Podobne ako v celej spoločnosti, i v odvetví
geodézie a kartografie a osobitne pri uplatnení geodézie a katografie v zahraničí, ekonomický systém vytvára
iba rámcové podmienky na uplatnenie I'udského rozumu a práce. Najma od odbornej a jazykovej pripravenosti špecialistov pre sféru aktivít v zahraničí a aktivít
smerovaných do zahraničnoobchodnej
činností bude
záležať rozsah ích príspevku k zvyšovaniu technickoekonomickej úrovne odvetvia geodézie a kartografie
u nás.

Katedra

Níektoré geodetické výpočty a výpočty, ktoré vedú
k nejednoznačnému,
resp. nespol'ahlivému riešeniu, sú
predurčené k iteračnému výpočtu. Kritéríom použíti a
iteračného
výpočtu
voči klasickému
je presnosť
a spol'ahlivosť výsledku.
V programovom vybavení na analytické projektovanie rekonštrukcie kol'aje, ktoré používame na Stavebnej
fakulte Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline
je niekol'ko iteračných výpočtov čiastkových geodetických problémov. Z nich si uvedieme ukážky z troch oblasti výpočtov, ktorých ciel'om je:
- zvýšenie presnosti výpočtu podl'a zvoleného kritéria,
- zjednodušenie zložitého výpočtu,
- odstránenie nejednoznačného
riešenia.

obzor

geodézie

Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
a geotechniky
Stavebnej fakulty
VŠDS v Žiline

1. Iteračný výpočet úlohy pretínania napred, ak uhol prieseku y == 200g

Pri aplikácii pretínania napred (PN), do merania a výpočtov zahrňujeme len také kombinácie, u ktorých uhol
prieseku zaistí spol'ahlivý výpočet súradníc meraného
bodu. V praxi železničnej geodézie nie je niekedy možné vytvoriť viac ako jednu kombináciu PN (výpočet
priesečníka dotyčníc). Pritom ak uhol prieseku dotyčníc
y == 200g (197g ;:;; y < 200g) výpočet súradníc metódou
PN je nespol'ahlivý a nemůžeme použiť analytické metódy projektovania rekonštrukcie kol'aje. Vtedy použijeme iteračný postup výpočtu súradníc.

1991/69

Geodetický

70

a kartografický
obzor
ročník 37179, 1991, číslo 4

Napr. majme dané súradnice bodov PI a P2 a smerníky 0"1va 0"2v(obr. I).

-~

(V'I

Súradnice bodu Vvypočítame iteračným postupom metódou zhusťovania intervalu výpočtu. Zvolíme smer iteračného výpočtu, napr. na dotyčnici ti a budeme počítať
súradnice bodu V', pokial'
lL1al < E:,
kde

E: je

zvolená presnosť výpočtu (napr.

(I)
E: =

(1.1O- 6)g),

L1a = a'
- a,
a' = O"n - O"JV,

a =

O"Vl -

(2)

O"IV'

a) Zvolíme východiskové podmienky výpočtu:
- začiatočnú polohu bodu V' na spojnici P V'. Mažeme položiť V = P" alebo V umiestnime do I'ubovol'nej vzdialenosti od bodu PI (napr. SIC' = SI212),
- východiskový interval iterácie S (napr. S = 10 m).
b) Telo cyklu obsahuje:
- výpočet súradníc y;, x; v smere 0"1v vo vzdialenosti
I

SI V',

-

A

arcsin(.!L),
2TI
dížku dotyčnice
ti = (TI + ml) tgal2
a súradnice stredu kružnicového oblúka SI(YSI,XSI)
YSI = Yv+
ti sin O"Vl + (TI + mJsin O"TlS"
(10)
XSI = Xv + ti cos O"Vl + (TI + ml) cos O"TlSI,
- pre polomer r = VCY3 - Ys,f + (X3 - xsJ2 vypočítame (m + t) a porovnáme s (ml + rl).
Ak

O"JV

a

potom rl

(3)

a,

(4)

- určenie smeru iteračného približovania sa k bodu
V podl'a znamienka
a = sign (L1a),
(5)
- testukončenia
výpočtu, resp. nové podmienky
v nasledujúcom iteračnom cykle.
AklL1al < E:, výpočet je ukončený a
(6)
Yv=

y'vaxv=

x'v

Od 2. iterácie ak
lL1aj~ E:
(7)
a sign (L1a) = a, potom položíme SIV' = SIv' + S a pokračujeme v novom cykle.
Ak sign (L1a)
a, vrátime sa k predchádzajúcemu
kroku SI V' = SI V' - 5,
zhustíme interval
s = silO a vypočítame novú vzdialenosť
(8)
SI V' = SI V' + s.
Ďalej pokračujeme v ďalšom cykle iteračného výpočtu.

'*

2. Iteračný výpočet polomeru kružnicového oblúka
Dané sú dotyčnice
bod na kružnicovom
chodníc Ip (obr. 2).

tl(PI(YI>XI),

oblúku

O"JV} .a tlPlY2,XZ),

P3 a dlžka krajných

I(m +

r) -

(ml

+

TI)I

hl'adaný polomer kružnicového
Ak

rozdielu uhlov

L1a = a' -

=

r je
tu.

- výpočet uhla
a' = O"n -

Nedvěd [2] a Macháček a i. [I] uvádzajú postupy riešenia, ktoré sú dosť zložité. Založené sú na: aplikácii
geometrickej poučky o mocnosti bodu ku kružnici,riešení sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc, iteračnom výpočte o iterácii 8-ich premenných.
Polomer vypočítame metódou zhusťovania intervalu
výpočtu.
a) Vstupný výpočet a východiskové podmienky:
- metódou PN z bodov PI, Pz a smerníkov O"JV, O"zv
vypočítame súradnice priesečníka dotyčníc Yv. xV.
- zvolíme začiatočné podmienky iterácie:
TI = 150 m (minimálny
polomer, mažem zvoliť aj rl =
O) a začiatočný interval
rk = 1000 m.
b) V tele cyklu vypočítame:
rl = rl + rb
odsadenie kružnicového oblúka
1
ml = ~tgArl(lcos A),
(9)
3
kde

0"2v),
pre-
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=

rl

<

E:,

(II)

oblúka.

(m + r) < (ml + TI),
(12)
+ rk a pokračujeme v novom cykle výpoč-
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I

y=-.

COSA

Bodom Qi vedieme dotyčnicu k parabole,
-

f3i = arctg

ktorej uhol

2

(XQi

= k

(15)

2rlpCOSA
je smernicou dotyčnice qi'
Súradnice bodu T; vypočítame ako priesečník priam~k p a q" ktoré použijeme na výpočet súradníc XQi+'
a YQi+"
lteračný
výpočet súradníc
priesečníka
paraboly
a priamky je ukončený ak
IYQi+1 - YQ,j < &.
(16)
(m + r) > (ml + r,),
potom r, = rl rk = rk/lO,
rl = r, + rk'
lteračný cyklus
(II).

(13)

rb

(9)-( 13) končí

splněním

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti využiti a iteračných postupov v geodetických výpočtoch. Programovanie takýchto výpočtov má štandardný charakter.
Na začiatku definujeme vstupné údaje, ktoré spresňujeme v tele cyklu dovtedy, pokiaľ nie je splnené kritérium
iteračného riešenia. Aby sme sa vyvarovali vzdiaľovania sa od správneho výsledku (divergentné riešenie), limitujeme počet iterácii.

nerovníce

Kubická parabola Y = Y ~ je určená polomerom r,
,
6rlp
dlžkou prechodnice Ip, súradnicami ZP(vzp,xzp) a smerníkom aZpy.
Výpočet priesečníka krivky s priamkou p == (P(yP'
xp), ap) vyžaduje vypočítať z geodetických súradníc bodov ZPa P
XQi a

_

X

YQ; = y~
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MACHAČEK, J. a i.: Analytick~ metódy trasovaní. [Technická pomůcka č. 39.] Praha, SUDOP 1967. 209 s.
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katedra speciélní geodézie FSv eV UT
v Praze

3

6rlp

(obr. 3),

Ohlédnutí za technickým rozvojem
podniků Geodézie v České
republice

Do organizační změny provedené k 1. lednu 1991 působily v krajích po 19 let v prakticky nezměněné podobě
podniky Geodézie. Za tak dlouhou dobu se pochopitelně pronikavě změnila technika a technologie geodetických a kartografických prací.
Několik příkladů:
V roce 1972 byla pro měření změn v evidenci nemovitostí (EN) dominantní metoda pravoúhlých souřadnic
(hranolek, pásmo) a grafické zpracování výsledků měření. Všechny běžné geodetické výpočty (např. v bodových polích) byly prováděny pomocí mechanických kalkulaček s hledáním hodnot goniometrických
funkcí
v tabulkách.

Ing. Adolf Vjačka, Krajská geodetická
a kartografická správa v Opavě

Jedinou dostupnou technologií reprodukce neprůsvitných předloh byla fotografie, všechny snímky z pozemkových map EN byly zhotovovány ručně obyčejnými rýsovacími pery. Sestavy EN byly pořizovány pomocí děrnoštítkové techniky a aktualizovány ručně. Do
praxe se začínaly prosazovat první; z dnešního hlediska
primitivní počítače (MINSK, ODRA 1003), byly získávány první zkušenosti s provozem automatického kreslicího stolu Coragraf.
Za uplynulých 19 let bylo jistě dosaženo značného
pokroku v techníce i technologii. Bylo to však značně
rozporné období, provázené neustálým nedostatkem
nové techniky, materiálů, informací a kapacit, komplikované byrokratickými opatřeními, kádrovými přehradami, ale i chybami v řízení. Tyto nedostatky citelně
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brzdily technický pokrok, vedly k tomu, že tlak na zvyšování produktivity a rentability práce nemohl být v celém rozsahu uspokojen technickým rozvojem, ale i na
úkor kvality práce a za cenu primitivního zvyšování
pracovního tempa.
Stojí za to ohlédnout se za vývojem posledních 19 let
a pokusit se vyvodit závěry a poučení pro příští období.
Toto pojednání bylo zpracováno především podle poznatků získaných v Geodézii Opava. Do značné míry
však odpovídá i poměrům v ostatních podnicích Geodézie v České republice.

Současně se vznikem podniků Geodézie byly v každém
z nich zřízeny tzv. útvary racionalizace (2-4 členné),
které měly ve své náplni zejména:
- vedení agend vynálezectví, zlepšovatelství a tematických úkolů (VZN, TÚ),
- vedení agendy tzv. komplexní socialistické racionalizace (KSR),
- výkon funkce základního informačního střediska vědeckotechnických informací (Zl S),
~ lueiroiogické záležitosti,
- technický a technologický rozvoj podniku.
Tyto útvary racionalizace se postupně vyvíjely a diferencovaly tak, že v některých podnicích Geodézie zůstaly viceméně správními útvary pro vedení výše uvedených agend, zatímco v jiných podnicích Geodézie v jejich rámci vyrostly racionalizační dílny a skupiny pra-;ovníků - řešitelů podnikových a také resortních výzkumných úkolů. Tyto iniciativní útvary začaly již v polovině 70tých let úzce spolupracovat s VÚGTK a staly
se významnými rozvojovými pracovišti v rámci resortu.
Jeden z nejproduktivnějších
útvarů racionalizace postupně vznikl v Geodézii Opava. Ten měl v roce 1990
v průměru 10 pracovníků. Fungoval na chozrasčotním
principu obdobně jako ostatní hospodářská střediska
podniku. Plnil tyto úkoly:
- Řešení rozvojových (výzkumných) úkolů podniku
a resortu - 4,9 prac.
- Vnitropodnikové
servisy, t.j. servis elektronických
zařízení (el. dálkoměrů, mikropočítačů apod.), servis
prográmových systémů, zavádění výsledků výzkumu
do praxe - 2,9 prac.
- Servis pro externí odběratele (el. zařízení, programové systémy) - 1,2 prac.
- Správní činnosti - 1,0 prac.
Z významných výsledků činnosti tohoto útvaru v posledních 10 letech lze jmenovat:
- Tvorba resortních technických předpisů pro základní velkoměřítkové mapování a výkon resortní gesce
za tyto předpisy.
- Resortní gesce (spolu s podnikovým výpočetním
střediskem SMEP) za zavádění a využívání minipočítačů SMEP v resortu, spolupráce při řešení resortních výzkumných úkolů na tomto úseku (řešení uživatelských programových systémů).
- Řešení výzkumných úkolů k využití 8bitových mikropočítačů v podnicích Geodézie (řešení příslušných uživatelských programových systémů, resortní
gesce za programové vybavení);
- Spoluúčast při řešení resortních výzkumných úkolů
týkajících se rozvoje a automatizace velkoměřítkového mapování.

- Spoluúčast a systémová gesce při řešení ASŘP podniků Geodézie na počítačích SMEP.
- Výkon celostátních odborných servisů digitalizátorů
KARTOMETR firmy PCO Warszawa a elektrónických dálkoměrů a tachymetrů fy OPTON.
Z aktivity útvaru měl prospěch především resort a ve
většině případů i vlastní podnik Geodézie Opava.
Postupně se vyvinula dobrá a smysluplná spolupráce
s VÚGTK. Byly ovšem i problémy, nedostatky a neúspěchy:
- Objevovaly se připomínky v tom smyslu, že útvar
přednostně řeší resortní úkoly a méně se věnuje zavádění výsledků výzkumu ve vlastním podniku.
- Citelná část kapacity byla spotřebovávána na shánění nedostatkových
přístrojů, součástek, materiálů
a informací.
- Byly i neúspěšné akce, které nepřinesly očekávaný
prospěch. Byly způsobeny nesprávným odhadem budoucího vývoje na základě nepřesných nebo nedostatečných informací (např. orientace na československý mikropočítačový systém SPU 800).
- Část kapacity byla neúčelně spotřebovávána
na plnění různých byrokratických předpisů. Byla to např.
část agend KSR, sledování využívání tzv. vybraných
základních prostředků, různé zprávy a hlášení pro
správní a politické orgány v okresech i kraji.
- Klíčoví pracovníci útvaru byli přetěžováni. Přitom
byli pod stálou kontrolou výboru stranické organizace KSČ, která bránila zvyšování jejich kvalifikace
(postgraduální
studium, resortní atestace, vědecké
aspirantury), cestám do zahraničí a přiměřeným platovým podmínkám.
Podnikové útvary racionalizace většinou své poslání
splnily. Proti výzkumným týmům VÚGTK měly výhodu těsnějšího napojení na geodetickou praxi a většinou
i lepšího přístupu k nové technice. Jimi řešené rozvoj 0vé úkoly se zpravidla dařilo rychle realizovat v praxi.
Lze konstatovat, že i v příštích letech bude výhodné mit
vedle centrální výzkumné základny i určité rozvojové
kapacity v jednotlivých krajích (oblastech) orientované
z větší části na zavádění výsledků výzkumu do praxe
a z menší části pak také na řešení rozvojových úkolů.
Technický rozvoj směřuje ke stále náročnějším řešením.
Zatímco v 70. letech bylo možno dostatečného růstu
produktivity práce dosahovat jednoduchým
nasazováním nové techniky (motorizace, elektronické dálkoměry, elektronické kalkulačky, reprografie, plnící rýsovací
pera) s minimálními nároky na kvalitu rozvojové kapacity, pak v dnešní době automatízovaných
systémů
a grafické interakce je úspěch možný jen tehdy, budouli rozvojové kapacity dostatečně silné a schopné nejen
úkoly řešit, ale především zavádět do praxe. vývoj v resortu ČÚGK by proto měl směřovat k posílení a zkvalitněni kapacit na řešení úkolů technického rozvoje a na
realizaci jeho výsledků. Dosud bylo na tuto činnost věnováno v průměru méně než I % z celkových lidských
kapacit. Bez posílení nebude např. možné efektivně
zvládnout hromadný nástup mikropočítačové techniky
na střediska geodézíe. Je však potřeba, vyvarovat se byrokratických tendencí, které po přechodu do sféry státní správy hrozí a které mohou neefektivně spotřebovat
i tak dosud nedostatečné výskumné a rozvojové kapacity.
Zkušenosti
ukazují,
že pracovníků
schopných
a ochotných pracovat v rozvojových týmech je nedosta-
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dosud obvyklé motocykly a jízdní kola. V průběhu pěti
let vzrostl počet automobilů na čtyř až pětinásobek. To
umožnilo výrazně zvýšit kulturu a bezpečnost práce (ve
srovnání s motocykly) a snížit časové ztráty z předtím

tek. Zatím chybí účinný systém jejich vyhledávání, výběru, výchovy a motivace. Jejich počet se spíše snižuje,
např. i tím, že úspěšní pracovníci technického rozvoje
jsou jmenováni do řídících funkcí.

produkt1v1ta
práce
úroveň produktivity
práce zvýšená
:fáze doznívání
o celkový vliv
působení akce

- - - - - - - - - -1- - - -

hlavní
:fáze
počáteční
:fáze
____

...L _

_

_

_

_

_

_

Přehled rozhodujících rozvojových akcí 70. a 80. let
s odhadem vývoje do roku 2000 je uveden na obr. I.
V každé akce jsou časově rozlišeny typické fáze podle
obr. 2.
Úspěšné byly zejména akce opírající se o nové technické prostředky (stroje, přístroje, výpočetni a zobrazovací technika, pomůcky, materiály). Nových technických prostředků však byl v 70. a 80. letech velký nedostatek, lépe řečeno nebyly pro nás dostupné. Proto se
hledaly i další možnosti racionalizace různými organizačními opatřenimi, spotřebními. normami a předpisy.
Ty už byly pochopitelně daleko méně úspěšné. Většinou sklouzávaly do byrokratických tendencí. Ve výsledku zpravidla přibyly další formuláře, výkazy, rozbory
a hlášení. Světlou výjimkou z racionalizačních pokusů
bez nových technických prostředků byla tvorba systému resortních technických předpisů.
V 70. letech převažovaly snadno realizovatelné akce
odvislé prakticky jen od toho, zda se podařilo pořídit
technické prostředky, o které se opíraly. Činnost rozvojových pracovníků byla proto z nemalé části orientována na shánění těchto prostředků, na navazování potřebných známostí, na dodělávání systémem "na koleně"
toho, co se nepodařilo sehnat.
V 80. letech skončily jednoduché akce předchozího
období. Nové akce byly výsledkem náročného řešení.
Shánění typické pro 70. léta však zůstalo.
3. I Motorizace
Byla zahájena už koncem šedesátých let, kdy začaly být
z používání vytlačovány při polních měřických pracích

_

_

_

_

_

úroveň ~rodukt1vity
práce
akce pred zaháj ením

dosti obvyklého používání hromadných
dopravních
prostředků. Možnost převážení větších břemen pak postupně zcela změnila technologii podrobného geodetického měření polohopisu. Časově náročná ortogonální
metoda byla nahrazena rychlejší a přesnější metodou
polární. V souhrnu byla motorizace jednou z nejúspěšnějších rozvojových akcí. Nikdy však nebyla řádně dokončena, resp. nebyly využity všechny jeji možnosti.
Bylo to způsobeno:
- Nedostatkem vhodných typů automobilů nebo tím,
že byly vytlačovány z použivání kampaněmi na
úsporu pohonných hmot (terénní typy).
- Jednoduchostí akce - pouhým nákupem automobilů - což svádělo k tomu, že nebyla věnována dostatečná pozornost např. jejich úpravě pro potřeby polních měřických prací.
- Nedostatečným
tempem obnovy automobilového
parku.
3.2 Reprografická

technika

I. generace

Akce proběhla ve dvou etapách:
- V první etapě byla všechna SG a jejich detašovaná
pracoviště vybavena světlotiskovými přístroji OCÉ
a to vždy zpravidla jednim velkoformátovým a jednim přistrojem pro běžné kancelářské formáty. Přístroje OCÉ zejména odstranily ručni práci při zhotovování geometrických plánů. Po převodu map EN
na plastové folie mohl být zrušen tisk těchto map pro
vnější odběratele i pro vlastní potřebu ofsetem na
sklad. Kopie map EN zhotovovala SG podle konkretních požadavků.
- Ve druhé etapě byla SG i jejich detašovaná pracoviště vybavena elektrografickými kopírovacími přístroji
COST AR. Ty znamenaly, i přes potíže s poruchami
a s nedostatkem potřebných materiálů, revoluci při
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zhotovovní snímků z pozemkových map EN. Spotřeba lidské práce na tuto činnost klesla až deseti násobně. Přístroje COSTAR také pomohly významně racionalizovat správní činnosti podniku.

3.3 Plastové

fólie,

plnící

rýsovací

pera

- Všechny pozemkové mapy EN byly fotografickou
cestou přeneseny na pokreslovací film s podložkou
typu PET (viz odst. 3.2). Plastové folie PVC a PET
rychle vytlačíly při zpracovávání originálů map dosud používaný
papír zajištěný hliníkovou
folíí.
Uplatnily se ve značném rozsahu v technologiích
kartoreprodukce.
Výsledkem byly jednodušší, spolehlivější a méně pracné technologie.
- Plnící rýsovací pera (Rotring) pronikavě zvýšila produktivitu a kulturu většiny kresličských prací od
kresby polních měřických náčrtů až po kartografické
zpracování originálů map. Problém byl jen s obtížnou dostupností per a tuší. Kdo toto pero měl, byl ve
značné výhodě proti svým kolegům. Pracovníci a jejich známí je příváželi ze soukromých cest do zahraničí, byla nakupována
doslova po jednom kuse
v maloobchodě, pokud se tam výjimečně objevila.
Situace se zlepšila až na konci 70. let, kdy začala být
tato pera vyráběna v tuzemsku.
3.4 Elektronické

kalkulačky

Rychle a dramaticky změnily běžné geodetické výpočty.
V roce 1972 byly ještě nakupovány poslední kusy mechanických kalkulaček typu Nisa. Za několik málo let
je už žádný geodet nepoužíval. První elektronické kalkulačky s goniometrickými
funkcemi a odmocninou
urychlily souřadnicové výpočty několikanásobně.
Postupně z výbavy geodetů zmizely tabulky funkcí, logaritmické pravítko, nomogramy, atd. Změnily se i algoritmy výpočtů.
V první etapě to byly kalkulačky z dovozu. S jejich
dostupností to bylo ještě složitější než u per Rotring.
Kalkulačka, která by v současné době stála 200 Kčs, byla v první polovině 70. let nakupována za 15 až 20 tisíc
Kčs. Prakticky až do začátku 80tých let byl po těchto
kalkulačkách doslova hlad.
Ve druhé etapě se začaly uplatňovat programovatelné
kalkulačky. Přinesly další pronikavé úspory času. Typy
jako Compucorp beta, TI 58, HP 41 se staly pojmem.
Byly však drahé a ještě nedostupnější než kalkulačky
s funkcemi. Až třetí etapa v polovině 80. let přinesla
úplnou saturaci potřeby. Na trh přišly tuzemské kalkulačky s funkcemi. Typ MR 610 se ukázal jako velmi
vhodný a spolehlivý.
Programových kalkulaček nebylo dost ani v posledních letech. Jejich hvězda však s nástupem mikropočítačů rychle pohasíná.
3.5 Elektronické

dálkoměry

a tachymetry

Jejjich vliv na racionalizaci polních měřických prací
v posledních letech snad ani není potřeba zdůrazňovat.
Na začátku 70. let byl v podniku pouze I kus monstrózního zařízení EOS (fy Zeiss Jena). Do poloviny 70. let
přibyly 3 kusy EOK 2000. Na nich ještě byly při měření
odečítány elektrické veličiny, z nich byla délka odvozo-

obzor
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vána poměrně zdlouhavým výpočtem. Délky a úhly bylo nutné měřit zcela odděleně. Přesto znamenaly revoluci při měření v podrobných bodových polích a do
určité míry se úspěšně uplatnily i při podrobném měření polohopisu (např. geometrické plány melioračních
odpadů).
Ve druhé polovině 70. let byly ve větším počtu zakoupeny první typy nasazovacích el. dálkoměrů (AGA 12)
a tachymetrů (AGA 700, EOT). Jejich počty i výrobní
značky byly postupně rozšiřovány. Příbyly zejména nasazovací dálkoměry firem Wild a OPTON. V každém
podniku je nyní celkem 20 až 30 kusů elektronických
dálkoměrů a tachymetrů. Potřeba však nikdy nebyla saturována. Současná skladba a počet elektronických dálkoměrů a tachymetrů v podnicích Geodézie není na
úrovni doby. Prakticky chybí moderní "Totalstatíons",
dnes již ve světě běžně požívané.

Jsou s nimi spojeny:
- Převod a vedení EN na počítači ve formě registru
evidence nemovitostí (REN).
- Automatizace číselného zpracování velkoměřítkového mapování (programové systémy MAPA, MAPA
2).
Znamenaly první hromadný nástup výpočení techniky do podniků Geodézie. Přinesly zásadní změny technologie a významné úspory lidské práce:
- Na SG odpadla rozsáhlá a obtížná ruční aktualizace
sestav EN a ruční sumarizace údajů EN. Umožnila
zásadní modernizaci
výstupů z REN (mikrofiše
COM).
- Po počáteční obtížné fázi poskytuje automatizované
číselné zpracování map velkých měřítek výsledek na
mnohem vyšší kvalitativní úrovni. Podstatně se snížilo pracné ruční zpracování.
Podniky Geodézie neměly vlastní počítače JSEP. Využívaly proto počítače jiných organizací, zejména počítače G KP Praha (EC 1030, EC 1045) a Podniku výpočetní techniky v krajích.
3.7 Mikrografická

technika

Uplatnila se ve třech oblastech:
- Mikrosnímkování
archivních operátů EN a pozemkového katastru. Výsledkem je podstatná úspora
úložných prostor na SG a odstranění obtižné manipulace s rozsáhlým operátem.
- Mikrofiše COM z REN (viz odst. 3.6). Bylo dosaženo velkých úspor úložných prostor, tiskového papíru
a lidské práce při manipulaci s operátem. Mikrofiše
lze navíc snadno duplikovat a SG tak mohou současně používat i několik sad mikrofiší.
- Mikrosnímkování map, např. pozemkových map EN
a zpětné zvětšování z těchto mikrosnímků, např. pro
účely aktualizace SMO-5.
Bez mikrosnímkové techniky by byl současný intenzivní provoz na SG nemyslitelný jak z hlediska nároků
na úložné prostory, tak i z hlediska manipulace s operáty.
3.8 Počítače

SMEP

V první polovině 80. let byla ve všech podnicích Geodézie zřízena výpočetní střediska (první v Opavě), vybave-
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ná minipočítači SM-4120 se širokou škálou periferií.
Společným úsilím VÚGTK a většiny podniků Geodézie
byly vytvořeny, a dosud jsou většinou intenzívně využívány, rozsáhlé programové systémy pro výpočty v bodových polích (GEODET), pro číselné zpracování map
velkých měřítek (GEOMAP), pro číselnou údržbu měřického operátu EN (GEOGEP), pro podporu vedení
REN (GEOREN) a pro řízení podniků (GEOASR). Počítače SM-4120 byly prvními výpočetními systémy přímo v podnicích Geodézie. Vyrostli na nich kvalifikovaní pracovníci pro výpočetní techniku. Bylo dosaženo
značného pokroku v technice přípravy dat (přechod
z papírových záznamových médií na magnetická). Počítače SMEP byly v polovině SO.let hlavním zdrojem růstu produktivity práce.

3.9 S-bitové

mikropočítače

První S-bitový mikropočítač PMD-S5 byl na SG nasazen
v Opavě v roce 19S4. Během 3-4 let byla většina SG
v České republice vybavena alespoň jednou sestavou
Sbitového mikropočítače
doplněného
digitalizátorem
Kartometr a souřadnicovým zapisovačem nebo tiskárnou. Pro mikropočítače PMD-S5 bylo v Opavě vytvořeno rozsáhlé programové vybavení, které je dosud využíváno v podnicích Geodézie a stalo se základem pro
programové zabezpečení i jiných typů Sbitových mikropočítačů. Automatická výpočetní a do určité míry i zobrazovací technika se poprvé dostala i na nejmenší geodetická pracoviště. Přinesla především podstatný pokrok při údržbě měřického operátu EN. V krátké době
bylo zcela odstraněno namáhavé primitivní odměřování
ploch nitkovými planimetry. Odpadlo ruční opisování
výsledků výpočtů a z části i ruční vkládání souřadnic
daných bodů. Byl zaveden přenos dat na magnetických
kazetách mezi mikropočítači a SMEP.
Sbitové mikropočítače byly hlavním zdrojem růstu
produktivity práce ve druhé polovině SO. let.
3.10 Modernizace

klasických

teodolitů

Měla dvě období intenzívního působení. Na začátku
70. let to bylo hromadné nasazení dvojobrazových dálkoměrů REDTA002 a BRT006 v souvislosti s přechodem od ortogonální metody měření k metodě polární
při údržbě měřického operátu EN, podporované motorizací (odst. 3.1).
Druhé významnější období (v polovině SO.let) je spojeno s větším nasazením diagramových tachymetrů Dahlta, vyvolaným nedostatkem elektronických dálko měrů a potřebou odstranění nesouladů v operátech EN se
skutečností v přírodě, zejména v extravilánech.
3.11 Aerotriangulace
Fotogrammetrická technologie prožívala v 70. a SO. letech období stagnace způsobené především poruchami
v dodávkách leteckých měřických snímků a nedořešenými technologickými
problémy fotogrammetrického
mapování intravilánů ve velkých měřítkách. Velké naděje se vkládaly do barevných snímků, ty však přestaly
být dodávány. Aerotriangulace byla prakticky jedinou
významnou inovací. Resort ČÚGK zakoupil od Geodetické služby Maďarské republiky hotový systém bloko-

vé analytické aerotriangulace využívající jako výpočetní
prostředek počítače JSEP. Tato technologie se rychle
rozšířila do celého resortu a přinesla podstatnou úsporu polních měřických prací při určování vlícovacích bodů a bodů podrobného polohového bodového pole.

3.12 Řízení

prací

Jak už bylo uvedeno, celé popisované období bylo doprovázeno nedostatkem nové techniky. Za této situace
se pochopitelně
hledaly rezervy především v řízení
a v organizaci práce. Akce z této oblasti byly často hlavními položkami ročních rozvojových plánů podniků
a směřovaly k lepšímu využití stávajících výrobních zařízení, k úsporám lidské práce, pohonných hmot a materiálů. V plánech se od nich často očekávaly větší přínosy, než mohly přinést. Byly doprovázeny byrokratickými zásahy a opatřeními. Typickým příkladem takovéto akce bylo zavedení uceleného systému podrobných
resortních norem spotřeby práce, pokrývajícího celou
oblast geodetických a kartografických výkonů. Tato akce na jedné straně přinesla lepší nástroje pro usměrňování výkonnosti jednotlivců v některých oblastech, na
druhé straně však vysokou pracnost vedení a uplatnění
celého systému.
Relativně nejúspěšnějšími z této oblasti byly akce:
- Tvorba resortního systému technických předpisů.
Soustředěným úsilím ČÚGK, VÚGTK, GKP a většiny podniků Geodézie se podařilo v I. polovině SO.
let vytvořit a do užívání zavést ucelený systém těchto
předpisů a tím přispět ke standardizaci techno)ogií
a ke zvýšení kvality prací. Tvorba předpisů také přinesla řadu podnětů pro další rozvoj technologií.
- Tvorba automatizovaného
systému řízení podniků.
Ta byla úspěšná především proto, že se přece jen
opirala o novou techniku - o počítače SMEP. ASŘ
byl vytvořen a do praxe prosazen společným úsilím
celého resortu. I když samotný název "Automatizovaný systém řízení" je přinejmenším nadsazený, byly
dosaženy poměrně dobré výsledky. Snížila se pracnost některých správních a řídících činností a byl získán nástroj pro modernější způsoby řízení, např. pro
systém s větší ekonomickou samostatností jednotlivých hospodářských středisek.

3.13 Zlepšovací

návrhy,

tematické

úkoly

Pochopitelně více než 90 % přijatých zlepšovacích návrhů byla drobná řešení, nebo řešení určité svízelné situace typu "náhrada nedostatkového ... ". V každé době se
však objevovala i výraznější zlepšení, která se uplatnila
celo resortně. Jako příklad je možné uvést návrh jednobarevného provedení geometrického plánu z Geodézie
Praha.
Tematické úkoly vyhlašované ČÚGK a podniky Geodézie byly orientované často na řešení dílčích technologických problémů nebo na náhrady nedostatkových
materiálů.
Citelné oživení u zlepšovacích návrhů i tematických
úkolů nastalo v polovině SO. let. Souviselo s nástupem
počítačů SMEP a mikropočítačové techniky. Přineslo
zajímavá a užitečná řešení v oblasti hardware i software. Tak vznikly např. první registrátory fotogrammetrických souřadnic na magnetická záznamová media.
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3.14 Automatické

kreslicí

stoly

Využití automatických kreslicích stolů zejména pro vyhotovování originálů map po celou popisovanou dobu
soustavně rostlo. Mělo dvě významnější období. První
souviselo s dovezenými automatickými stoly Coragraf
a výpočetní technikou JSEP v GKP Praha, druhé s pořizováním stolů Digigraf do jednotlivých podniků Geodézie k sestavám minipočítačů SMEP. Před deseti lety
tyto stoly definitivně nahradily ruční konstrukční a kromě popisu i kartografické zpracování originálů základní mapy velkého měřítka. V současné době se snížily
ruční práce i u tematických map velkých měřítek.
Další rozvoj využití přesných velkých automatických
kreslicích stolů pro zhotovování originálů map lze očekávat v návaznosti na nastupující vyspělou mikropočítačovou interaktivní grafiku. Během několika let by mělo být dosaženo úplné automatizace konstrukce a kreslení map velkých měřítek včetně popisu.

Podmínky technického rozvoje jsou v roce 1991 značně
odlišné od podmínek před rokem 1990:
- Přístup k novým moderním technickým prostředkům, pomůckám a materiálům z dovozu je podstatně
snazší. Není už nutné podstupovat nekonečný proces prostřednictvím podniků zahraničního obchodu.
Většinu věcí lze koupit za koruny nebo lze devizy získat nákupem. Je potřeba jen mít peníze.
- Reorganizací resortu bylo více než SO% pracovníků
podniku Geodézie převedeno do Krajských geodetických a kartografických správ, t.j. do rozpočtové
sféry, s těmito důsledky:
- Spektrum činnosti se zúžilo v podstatě na práce
v oblasti tzv. státního geodetického a kartografického díla.
- Rozsah prostředků na technický rozvoj v rozpočtové sféře bude odvislý od výše prostředků přidělených vládou v rámci resortního rozpočtu.
- Lze očekávat posílení centrálního řízení i v oblasti technického rozvoje.
Věřme, že vláda České republiky pochopí význam
státního geodetického
a kartografického
díla pro
úspěch hospodářské reformy a že nedojde ke snížení finančních prostředků
věnovaných
dosud v resortu
ČÚGK na technický rozvoj.
Určité posílení centrálního řízení technického rozvoje lze uvítat. Mluví proto zkušenosti z minulých let, kdy
byly nejúspěšnější a nejpřínosnější akce, které se podařilo řešit a realizovat jednotně v celém resortu. Byly to
např. programové systémy MAPA, GEOMAP, REN.
Věřme, že posílení centralizace nebude znamenat růst
byrokracie.
Technický rozvoj ve sféře státního geodetického
a kartografického díla lze předpokládat:
a) Uplatněním mikropočítačů Pc. První kusy PC se dostaly do resortu přibližně před dvěma roky. V průběhu několika let by měly být v resortu ČÚGK instalovány stovky Pc. Bude to problém jak finanční, tak
i dostatečných řešitelských a realizačních kapacit.
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V současné době se pracuje na uživatelském programovém vybavení a krystalizuje koncepce jejich využití:
- V oblasti číselného zpracování při obnově a vedení měřického operátu EN. Problematika je rozvedena v [I].
- V oblasti vedení REN. Uplatnění mikropočítačů
nahradí
dosavadní
způsob aktualizace
REN
v dávkách. výstupy na mikrofiších COM a ruční
pořizování výpisů z EN budou nahrazeny systémem průběžného promítání změn a automatizovaným pořizováním výpisů. Potřebné programové
vybavení je připravováno ve VÚGTK a v Geodézii v Českých Budějovicích. Největším problémem bude dostatečně rychle založit chybějící počítačové soubory informací o právních vztazích
k nemovitostem.
- V oblasti řízení.
b) Inovacemi fotogrammetrických
technologií:
- V první etapě mikropočítačovou
podporou fotogrammetrického vyhodnocení S-bitovými mikropočítači. Realizace už začala před dvěma roky.
V nejbližší budoucnosti nastane přechod na techniku Pc.
- Ve druhé etapě podporou vyspělými grafickými
stanicemi.
c) Uplatněním registračních elektronických tachymetrů.
d) Využitím počítačových pracovních stanic Workstation a dálkového přenosu dat (viz. [I)).
e) Využitím nové generace reprografické techniky. Realizace započala už v minulém roce náhradou zastaralých a poruchových přístrojů CO STAR spolehlivými
kopírkami z dovozu včetně velkoformátových. Nové
přístroje už významně přispěly ke zvládnutí enormního růstu požadavků na snímky map EN. Lze
očekávat nástup barevných kopírek a scanerů.
t) Využitím připravovaného informačního systému geodézie a kartografie (ISGK), který by měl umožnit
racionální práci se všemi digitálními údaji státního
geodetického a kartografického díla s pomocí automatické výpočetní a zobrazovací techniky konce 20.
. století.

Z historie technického rozvoje v podnicích Geodézie
lze pro další období odvodit tyto závěry:
a) Úspěšné jsou především ty rozvojové akce, které se
opírají o novou techniku a o nové materiály. V tomto
směru jsou vyhlídky do příštích let velmi slibné.
b) S rostoucí úrovní automatizace roste i náročnost rozvojových akcí na řešitelské a realizační kapacity. Situace v resortu není v tomto směru spokojivá. Mají-Ii
být pro rozvoj státního geodetického a kartografického díla využity všechny možnosti, které nabízí nová
technika posledních 10 let 20. století, je nutné tyto
kapacity výrazně posílit a zkvalitnit.
Bude nezbytné rozvíjet tyto kapacity jak v centrální
resortní výzkumné základně (VÚGTK), tak i v krajích (KGKS).
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c) Technický rozvoj bude náročný na investiční prostředky. Nebude snadné je v potřebném množství
získat.
d) S reorganizací resortu související očekávaná větší
centralizace řízení technického rozvoje může přinést
úspory řešitelských kapacit i lepší výsledky řešení. Je
však potřeba zabránit byrokratickým tendencím.

(1] VJAČKA, A.: Jak dál při čiselné tvorbě a údržbě map velkých,měřítek? GaKO, 37 (79).,1991, č. 2, s. 27-34.
[2] VJACKA, A.-MAXA,
J.-DECKY,
M.: Mikroelektronika
pro střediska geodézie. GaKO, 31 (73), 1985, č. 3, s.

60-69.
Do redakce došlo: 11. 1. 1991

Lektoroval:
Ing. Zbyněk Ži~ka.

ČUGK

- teorii drah umělých družic Země a zpřesnění parametrů
gravitačního pole z pozorováni družic na rezonančních drahách,
- určeni kvazigeoidu a tížnicových odchylek na území ČSfR,
- výzkumu recentních pohybů zemské kůry,
- permanentnim měřenim na Geodetické observatoři Pecný
(klasická astronomická měřeni, gravimetrická slapová měření).
Navrhovaná spolupráce v rámci Pentagonály se týká těchto
témat:
I. Teorie klasických a modernich metod studia tvaru a gravítačniho pole Země,
2. Lokálni a regionálni určení (kvazi-) geoídu vysoké přesnosti.
3. Studia časových změn tihového pole Země,
4. Slapové změny geodetických veličin.
5. Využití družicového navigačniho systému (G PS) pro určování poloh v geodézii a pro geodynamícký výzkum.
6. Evropská služba určování drah pro družice NAVSTARI
GPS,
7. Studium vertikální složky recentních pohybů zemské kůry
v uvažovaném regionu,
8. Izostáze, modely litosféry a geofyzikálni informace v tihovém poli.
B. Spojení geodetických sítí

Účast geodetů a kartografů
v Pentagonální iniciativě

Pentagonálni .iniciativa sdružuje Itálii, Rakousko, Jugoslávii,
Maďarsko a CSFR. státy, které se Iiši příslušnosti k vojenskopolítickým hlokům nebo jsou mimo ně. Maji mnoho společného jak v historickém a kulturnim vývoji, tak i v řešeni otázek
současného světa. Pentagonálni iniciativa nemá své byrokratické struktury, scházi se k jednání na úrovni vysokých představitelů a dále v ni působí 9 pracovnich skupin: doprava, životni
prostředí. malé a střed ni podniky, telekomunikace, kultura, informace, migrace, energetika a věda a technika.
Vzhledem k tomu, že ČÚGK a SÚGK se přihlásily ke spolupráci ve skupině Věda a technika prostřednictvim Federálního
ministerstva pro strategické plánováni (FMSP), budou dalši informace zaměřeny k této oblasti.
V červenci 1990 se uskutečnilo v Římě jednáni pracovni skupiny Věda a technika, na kterém byl schválen italský návrh
9 základních "rámců" spolupráce a předneseny náměty na
spolupráci Maďarska, Jugoslávie a ČSFR. Návrh ČSFR obsahovoval a.si 100 témat z různých oborů.
Vláda CSFR svým usnesenim Č. 637/90 ze dne 20. září 1990
schválila koncepci postupu ČSFR v rámci Pentagonální iniciativy a rozdělení odborných gescí v jednotlivých pracovnich
skupinách. Zároveň se vláda vyjádřila, že všechny čs. subjekty
si svoji účast na projektech Pentagonály budou hradit z vlastních prostředků.
Oba ústřední orgány pro geodézii a kartografii v ČSFR se
přihlásily ke spolupráci na těchto projektech:
A. Geodézie a geodynamika
V souvislosti s přípravou globálního geodetického referenčního systému založeného na využití moderní techniky, zejména
družicové, a na adekvátních teoretických základech, je třeba
řešit problematiku dynamiky Země, která se projevuje v geodézii měřitelnými změnami polohy bodů a tíhového pole. Nezbytnost výzkumu v tomto směru vyplývá nejen z potřeby dalšiho rozvoje geodetické vědy a příbuzných vědních oborů, ale
i z praktických požadavků národního hospodářství jednotlivých zemí a potřeby efektivní mezinárodní spolupráce.
Region 5 zemí Pentagonály má svůj specifický charakter pokud jde o dynamické jevy (Alpy, Karpato-balkán) i historicky
podmíněnou úroveň geodetické vědy a praxe (hustá a poměrně kvalitní geodetická, geofyzikální a astronomická měření).
Vědecká aktivita v ČSFR v této oblasti byla v poslední době
věnována zejména:
- aktuálním teoretickým problémům geodézie, tj. okrajovým
úlohám v nesférických oblastech, altimetricko-gravimetrickému problému, iteračnímu určení poruchového potenciálu
z pozemnich gravimetrických dat a dalším,

Pro účinnou spolupráci států v Pentagonále jsou nezhytným
předpokladem jednotné geodetické základy, tj. polohové, výškové a gravimetrické sítě. Geodetické sítě ČSFR a Maďarska
je proto třeba měřicky spojit se sítěmí sousedních států, zapojít
je do celoevropského systému a do jeho dalšího vývoje směrem ke globálním integrovaným geodetíckých základům.
Na územi ČSFR jsou vybudovány jednotné geodetické sítě:
- polohová síť (do 5. řádu),
- výšková siť (do 3. řádu) a
- tíhová síť (do 2. řádu).
Tyto sítě jsou spojeny se sítěmi Polska, Maďarska. SSSR
a sítěmi na územi býv. NDR.
U polohové sítě existují dya systémy souřadnic. a to katastrální, omezený na území CSFR, používaný v civilni praxi
a jednotný systém východoevropských
států (Krasovského
elipsoid, Gauss-Kriigerovo zobrazení). Výšková síť je v systému zv. Balt po vyrovnání Ude o normální - Moloděnského výšky). Tíhová síť je napojována na body určené absolutním
balistickým grafimetrem.
Vědeckotechnická spolupráce ČSFR na tomto poli se bude
týkat těchto témat:
I. Teoretické řešení problému spojeni jednotlivých geodetických siti států Pentagonály,
2. Vypracování projektů nutných měřických prací, stanovení
technických prostředků a technologie,
3. Spolupráce při polních měřenich,
4. Určení transformačních vztahů pro jednotlivé sítě,
5. Další spolupráce na zdokonalování geodetických siti s využitím družicové techniky.

c.

Řešení geografických informačních systémů

Výstavba automatizovaného
informačního systému geodézie
a kartografie (dále jen "AISGK") je základním rozvojovým
programem odvětví geodézie a kartografie v ČSFR pro následujíci období 10~20 let. Podle dosud provedeného výzkumu
vyhledávacího charakteru by měl být AISGK aplikován jako
zdrojový ínformační systém poskytující lokalizační údaje jednotné na celém území státu pro potřeby budovaných, projektovaných i do budoucna uvažovaných informačních systémů
různých oborů nár. hospodářství a státní správy a pro budování mapových děl na území ČSFR automatizovanýmí
systémy.
Záměrem výstavby AISGK krol11ějiného je přiblížit se v této oblastí vyspělým státům světa. Uzemní informační systémy
v těchto státech se budují integrovaně na podkladě automatizovaně vedených katastrů (pozemků, budov, podzemních vedení, technického vybavení, terenního reliefu apod.) a všechny
potřebné informace lokalizují prostřednictvím
geodetických
souřadnic.
Ve srovnání se světovou úrovni nejsou v této oblasti v ČSFR
zatím dosahovány srovnatelné výsledky. Navazování kontaktů
s vhodnými zahraničními partnery a následná vědeckotechnická spolupráce s nimi by umožnila snížít tuto vývojovou dísproporcí.
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Vědeckotechnická spolupráce ČSFR v rámci Pentagonály se
bude týkat těchto témat:
I. Budování geografických informačních systémů (obsah, způsob řešení, použitá výpočetní technika),
2. Princip pozemkového
katastru, organizační uspořádání,
stupeň automatizace,
3. Základní mapování ve velkém měřítku (měřítko 1:5 000
a větší), automatizace prací, vazba na katastrální mapování,
4. Automatizace
tvorby map středních měřítek (I :25000
a 1:50000) včetně výstupů kartografické produkce (uplatnění interakční grafiky, kartografická
generalizace, tvorba
GlS, apod.),
5. Organizace a orientace využívání výpočetní techniky.
Všechny navrhované programy počítají s těmito formami
spolupráce:
- vzájemná výměna expertů ke spolupráci na konkrétních
úlohách,
- dvoustranná
(vícestranná) spolupráce v experimentálním
výzkumu a společných projektech,
- výměna dat,
- vědecká setkání,
- společná presentace výsledků, zejména těch, které se týkají
regionu.
Po schválení našich návrhů v Pentagonále budou zájemci
podrobněji informováni o konkrétních čs. úkolech v časopise
Geodetický a kartografický obzor.
LITERATURA:
(I) SOUKUP, A.: Pentagonální iniciativa. In: Sborník ze semináře "Možnosti uplatnění. čs. geodézie a kartografie v zahraničí", vyd. OOlS ve VUGTK, 1990.
Ing. Ladislav Skládal, CSc.,
VÚGTK Zdiby

o mezinárodní aktivitě kated!:y vyšší geodézie stavební fakulty CVUT
S datem 17. listopadu 1989 se objevily nové možnosti i pro naší katedru, o kterých jsme v minulosti nemohli ani uvažovat.
Proto bylo prvním našim počinem navázání styků se zahraničnimi, především západnimi kolegy, a to nejen ku našemu prospěchu. ale - a to zejména - k prospěchu našich studentů
a geodézie vůbec. Uvedu proto v chronologickém pořad i několik údajů, které by snad mohly zajímat naši geodetickou veřejnost.
Ve dnech 4.-8. 17. 1989 nás navštívil prof. Dr. Kurt Bretterbauer, vedoucí Ustavu teoretické geodézie a geofyziky
Technické uníversity ve Vidni. V této funkci dříve působil
prof. Dr. K. Ledersteger, osobní přítel dřívějších našich význačných geodetů a geofyziků. Dne 6. 12. 1989 proslovil přednášku "O domnělé páté při rodní síle" (On a Suspected Fífth
Natural Force) na vysoké teoretické úrovni. Návštěvníky přednášky, v počtu více než 20 osob, byli pracovníci vysokých škol
a výzkumných ústavů. Náš host rovněž navštívil Geodetickou
observatoř na Pecném, kde bylo jednáno o konkrétních stycích
v rámci vědecké a odborné činnosti rakouské a československé
geodézie. Studentům celé stavební fakulty podal dále dvou hodinovou informaci o studiu na rakouských vysokých školách.
Počet zúčastněných byl téměř 500. Na základě jednání se rovněž uskutečnila výměna studentů a o další pedagogické spolupráci se jedná.
Prof. Dr. Ing. Gunter Seeber navštívil se svou paní naši katedru ve dnech 20.-24.6.
1990 a dne 21. 6. 1990 uvedl přednášku "Současný stav a využití Globálních polohových systémů (GPS) v geodézíi a v příbuzných oborech" (Zum gegenwiirtigen Stand der Nutzung von GPS in Geodiisie und Nachbargebieten), která se setkala s mimořádným zájmem mezi učiteli
a pracovníky výzkumu i praxe. Prof. Seeber je totiž předním
odborníkem v oboru prostorových technik družicových aplikací. Provedl několik průkopnických měření GPS a je členem redakce odborného časopisu o Globálních polohových systémech, který je vydáván v USA. V současné době je vedoucím
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Astronomického
ústavu Technické univerzity v Hannoveru,
SRN. Poskytl nám na katedře i dalším odborníkům v geodézii
mnoho cenných informací a v jeho osobě máme dobrého přítele a pomocníka pro budoucí geodetické projekty, Kromě stavební fakulty navštívil i Geodetickou observatoř na Pecném
a Astronomický ústav ČSAV, kde hovořil s řadou pracovníků.
Prof. Dr. Ing. Petr Vaníček, universitní profesor v New
Brunswick, Kanada byl pozván ke studijnimu pobytu v době
23. - 29. 6. 1990. Navštívil pracoviště a laboratoře směru geodézie a kartografie stavební fakulty a zůčastil se několika neformálních besed s pra.covníky školy. V průběhu pobytu se
seznámil s pracovišti VUGTK v Praze, Geofyzikálního ústavu
ČSAV v Praze a Astronomického ústavu ČSA V v Ondřejově.
Dne 27.6. 1990 proslovil prof. Vaníček na stavebni fakultě
přednášku "Výběr geodetického datumu pro nový severoamerický systém výšek", která vyvolala obrovský zájem mezi geodety pracujícími v praxi i teoretickými pracovníky z řad geofyziků a astronomů. Po přednášce se rozvinula široká diskuse,
které se zúčastnilo 23 posluchačů.
Stejně tak jako předcházející náš host je i prof. Dr. Ivo
Baueršíma absolventem směru geodézie a kartografie ČVUT.
T.č. působí jako universitní profesor v Ustav u astronomie University v Bernu, Švýcarsko. U nás strávil pět dni, a to 1.-5. 10.
1990, a setkal se s mnohými bývalými spolupracovníky ze škol
i geodetických ústavů. Obsahem jednání byla i konkrétní spolupráce a pomoc našeho hosta v současných poměrech. Dne
3. 10. 1990 uvedl neobyčejně zajímavou přednášku "Využití
globálních polohových systémů v geodézii a geodetické praxi", která byla přijata s nevšedním zájmem nejen odborníky,
ale i geodetickou praxí - počet zúčastněných byl větší než
100.
Náš host navštívil též pracoviště prof. Dr. K. Hamala na
FJFI při ČVUT, kde byla rovněž navázána konkrétní spolupráce.
U všech našich návštěvníků jsme se setkali s porozuměním
a s konkrétní odezvou k současné naší problematice. Není pochyb, že nám budou nápomocni. Důležité však je, abychom
konkretizovali naše snahy a perspektivy a abychom v tomto
směru pokračovali cílevědomě.
Těšíme se na další návštěvy zahraničních a "našich" hostů,
ne~oť vynikajících absolventů oboru geodézie mimo naší repubHktržije a pracuje celá řada.
Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv tVUT v Praze

International Forum on
Geographic Instrumentation and
Information (Fi3G), Strasbourg,

25-27 May 1992
The 2nd International Forum on Geographic InstrumentatlOn
and Information (Fi3G-92) will be held in the Palais de la Musique et des Congres in Strasbourg (France) from 25 to 27 May
1992.
That major scientific and technical event will attract, 5 years
after the I st Forum in Lyons in 1987, a very wide range of
French and international (particularly European) members of
the geographic community inctuding:
-

Geographic Information professionals,
Information users,
Local authorities,
Network managers,
Developers, Planners,
Research workers, Teachers,
Instrument and system manufacturers,
Computer-graphic
companies etc.

This Forum will be held at the same time and in the same
place as the 31st National Congress of the French Ordre des
Geometres-Experts (Chartered Surveyors).
P. Lanselle,
Association Frant;:aisepour l'lnnovation
dans les domaines de l'lnstrumentalion
&. de l'lnformation Géographiques,
140, rue de Grenelle,
F-75 007 Paris
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TERMINOLÓGIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

S účinnostou od I. 9. 1990 vyšla nova núzvoslovna norma Č'SN 730401 [I], ktorú sústreďuje odborné terminy z piatich
doteraz platných nazvoslovných noriem z odborov: geodetické
zaklady, mapovanie, evidencia nehnuternosti, inžinierska geodézia a kartografia. Ide prakticky o malý výkladový slovník
s normativnou funkciou, ktorý obsahuje 830 najdóležitejších
geodetických a kartografických terminov s ich výkladmi (definiciami). Zo širšieho hradiska túto núzvoslovnú normu treba
len uvitat. Prinaša vera kladov, okrem iného aj to, že umožňuje zvýšít exaktnost dorozumievania sa medzi geodetmi a kartografmi navzújom a súčasne medzi nimi a odborníkmi z iných
vedn~ch odborov, ako aj s celým našim jazykovým spoločenstvom. Z užšieho hradiska treba vidiet aj jej niektoré nedostatky a treba pracovat na ich odstraňovaní.
V abecednom zozname (tak českých ako aj slovenských terminov), nús zaujala množina devatnastich terminov začínajúcich slovom "značka" a dvoch termínov, začínajúcich slovom
"znak". Ak ich roztriedime z hradiska patričnosti do našich
dvoch vedných odborov, t. j. zvlúšt do geodézie a zvlášt do
kartograťie, potom do geodézíe patrí 16 "značiek" (značka: čapovú, dolnú podzemnú, horná podzemná, klincova, koraje-zaistovacia, kontrolnú, meračskú. nivelačná, otvorovú, podzemnú
meračskú, povrchovú meračskú, skalná, stupnicOl'ú, vytyčovacia. zaistovacia, zúkladnicovú) a oba ..znakv" (znak: hraničn\',
ochranný). [)o kartografie patria zvyšné 3""značky": geometrická, kvantitativna a mapovú.
To, že niečo v tejto množine terminov nie je v poriadku. zistujeme už na první pohrad: ak sa ocitli v jednej "rodine"
značka geometrickú. kvantitativna (a mohli by sme pokračovať
dobrou desíatkou ďalšich mapových "značiek") so značkou
otvorovou. klincovou, skalnou, stupnicovou
a podobnými
hmotnými predmetmi, podobú sa to miešanine hrušiek s jablkami. pričom "jablka" tu zastupujú vačšinou ich fotografie.
obrázky.
Ak sa zamyslíme nad ríešením kartografickej časti tohto
problému, zistime, že ma najmenej tri stranky.
I. Zo
slovnej
podoby
termínov,
ktoré
začinajú
v Č'SN 73 0401 výrazom "značka" sa nedá s dostatočnou istotou zistíť rozdíel medzi geodetickými a kartografickými značkami. Sporahlivo identifikovať geodetické značky dokúže len
úzky okruh geodetov, ostatni odbornici zistia geodetickú prislušnost takých značiek. ako napr. značka skalnú, značka stupnicovú a pod. až z ich slovných výkladov. Preto sa žiada už
terminologicky rozlíšiť tieto dve skupiny značíek, napr. "značka geodeticka. čapová", alebo "značka kartografickú, geometricka".
Lenže to sme iba na začiatku riešenia problému. lebo sporným je samotný termín "kartograficka, resp. mapová značka".
2. V kartografii termin "značka" prestáva vyhovovat súčasnému stavu poznania hlavne zo semiologického a jazykovedného dóvodu.
Semiologický dóvod:
Semiológia (semíotika) je náuka (veda) o znakoch a znakových systémoch. Kartografické značky sú z jej hradíska znakmi. Z interdisciplínúrneho
vzťahu kartografie a semiológie vyplýva, že treba rešpektovať tak termín "znak", ako aj jeho už
existujúce vazby vo výrazoch-termínoch
"znakový systém",
"znaková situácia", "znaková morféma" a pod., v ktorých je
nežiadúce spatné nahradzovanie terminu "znak" za "značku".
Tým by sa tieto termíny stali menej priezračné, ba dostali by sa
až do synonymity s inými sémantickými obsahmi. Ponechanie
v kartografickej terminológii oboch termínov súčasne, napr.
terminu "znak" v teoretickej kartografii a termínu "značka"
v praktickej kartografii by bolo vonkoncom nevhodným riešením, pretože okrem takéhoto diferencovaného
chapania sa
vermi často o znaku-značke uvažuje integrovane, t. j. súčasne
v teoretickom i praktickom zmysle.
Jazykovedný dóvod:
Dokiar sa v kartograťii nezačalo hovoriť o kartografickom,
resp. mapovom jazyku, termín "značka" nikomu neprekážal.

Mapové vyjadrovanie naozaj možno chápat ako vyjadrovanie
sa v mapovom jazyku a čitanie mapy ako získavanie poznatkov pomocou mapového jazyka, pričom termin ,jazyk" Sil tu
nechápe len ako akúsi alegória, ale ako naozajstný jazykový
systém. Z tohto faktu potom vyplývajú aj pre kartografiu (a jej
doterajší systém poznatkov) určité dósledky. V Kratkom slovníku slovenského jazyka [2] sa "jazyk" vymedzuje ako "sústava
vyjadn~:acich znakových" - a nie značkových - "prostriedkov ....
O tom, ako sa termín "znak" nepozorovane vlúdil aj do našej súbornej núzvoslovnej normy [I] svedčí príklad termínu
"jazyk mapy" (č. 184), ktorý sa vysvětruje ako "formalizovaný
znakový
systém mapy, ovlúdaný ... " atď. Treba podotknút,
ž_etento termín sa prevzal do súbornej normy [I] z čiastkovej
CSN 730406 "Názvoslovie kartografie," platnej od r. 1986,
kam bol zaradený (napr. spolu aj s termínom "kartografický'
znakový systém", ktorý však súbornú norma neprevzala) na základe prirodzeného gradovania jeho frekvencie, o čom svedči
Príručný kartografický slovník z r. 1979 [4], v ktorom sa tento
pojem prezentoval v podobe terminu "kartografickv jazyk"'
a Slovnik geodetickej a kartografickej terminológie -- KARTOGRAFIA z r. 1986 [5], v ktorom pod č. 198 sa prezentovali
dva synonymné termíny "kartografický jazyk" a "jazyk mapy". V súčasnom obdobi pribudol aj tretí synonymný výraztermín "mapový jazyk". V každom z týchto "jazykov" je systémovým elementom vždy znak a nic značka.
3. Ak sa do názvoslovnej normy a do ostatných našich výkladových slovnikov zavedie jednotný termín "znak", konkrétne "znak, mapový", potom treba súčasne zmenit aj jeho vysvetlenie (definiciu). V súbornej núzvoslovnej norme [I] výklad
termínu "značka, mapovú" znie: "grafické vyjadrenie predmetu kartografického znazornenia v mapúch: značka zastupuje
objekt ale jav a nemusi byt zúvislá na jeho skutočnej podobe
a verkosti". Toto vysvetlenie má nevýhodu v tom, že nic je priame, alebo sprostedkované cez termín "predmet kartografického znúzornenia", ktorý sa v [I] pod č. 480 vysvetruje ako: účelom mapy vymedzený komplex objektov, javov a ich vzťahov,
ktoré majú byť obsahom
mapy".
Ako vidno, tento výklad sa vzťahuje len na mapy, ktoré sa ešte len idú tvoriť. alebo
ktoré sa tvoria. Nehovorí nič o predmete kartografického znázornenia už existujúcich map. Povedzme, že je to len chyba zostavovaterov
núzvoslovnej normy, resp. chyba prameňov,
z ktorých sa táto norma zostavovala a že heslo 480 bv sa mohlo koňčiť aj znenim "ktoré sú obsahom mapy"'. Aj v tom prípade čitatel' nedostáva výklad, ale len núvod, ako si má tento
výklad urobiť súm. Č'iže zúujemca o poznanie zmyslového obsahu tohto termínu sa usmerňuje "do stratena", pretože nie
každý vil' aký je účel mapy s názvom napr. Typy reliéfu Slovenska - a tisicov ďalších tematických máp. Krútko povedané: je nevhodné vysvetrovať znak prostrednictvom
predmetu
znazornenia (dokonce aj "znázornenie" je sporne použité: je
grafické vyjadrenie pojmu "podiel pracovníkov v stavebníctve
z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvaterstva" jeho
znázornením?) a predmet znázornenia prostredníctvom
komplexu objektov a javov vymedzených účelom mapy.
Je viac ako zjavné, že pre mapový znak treba hladat nové
vysvetlenie.
Záverom: do pozornosti zostavovaterov nového súborného
výkladového slovníka geodézie a kartografie, ako aj ostatným
záujemcom o obsah pojmu-termínu "mapový znak" odporúčame jeho výklad podra výsledkov výskumu Geografického ústavu SA V [3]: "mapový znak je grafická jednotka, ktorá svojou
formou (tvarom, podobou, výrazom) a polohou (Iokalizáciou
v mape) označuje (zastupuje, reprezentuje) nejaký význam (pojem)".
L1TERATÚRA:
Č'SN 730401. Nazvosloví v geodézii a kartograťii. 1990.
[2] Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 1987.
592 s.
[3] PRAVDA, J.: Základy koncepcie mapového jazyka. Bratislava, Geografický ústav SA V 1990. 168 s.
[4] Príručný kartografický slovník. Bratislava, Katedra mapovania a pozemkových úprav SF SVŠT 1979. 191 s.
[5] Slovník geodetickej a kartografickej terminológie. KARTOGRAFIA. Bratislava, Výskumný ústav geodézie a kartografie
1986.221 s.
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Terminológia metód mapového
vyjadrovania

o

V našej, zatial' jedinej, celoštátnej vysokoškolskej učebnici kartografie pre stavebné fakulty [3] sa uvádzajú tieto kartografické
interpretačné metódy:
I. metóda bodových značiek,
2. metóda kartodiagramu,
3. metóda bodiek,
4. metóda čiarových značiek,
5. metóda kvalitatívnych areálov,
6. metóda kvantitatívnych areálov (kartogramu),
7. metóda izočiar,
8. anamorfné metódy.
Z interpretačných metód reliéfu sa d'alej uvádzajú: metóda
kótovania, vrstevníc, šrafovania, tieňovania, farebnej hypsometrie a pohl'adové metódy.
Zaujímavé je, že tieto typicky tematicko-kartografické
termíny sa doteraz neobjavili v žiadnej česko-slovenskej názvoslovnej norme, ba kompletne ani v žiadnom terminologickom slovníku. V posledne vydanej ČSN 730401 [2] sa nachádza len
termín "kartodiagram"
(pod č. 66) a "kartogram" (pod č. 215),
avšak v obídvoch prípadoch ide nie o metódu, ale druh tematickej mapy.
Treba konštatovať, že ak existuje v kartografii nejaká oblasť
poznania, ktorá je najmenej a najlabilnejšie terminologicky
usporiadaná, tak je to práve oblasť metód mapového vyjadrovania. Terminológia tejto oblasti pripomina - v prenesenom
zmysle - stavbu, ktorú kedysi začal stavať N. N. Baranskij [I]
pre spósoby zostavovania máp, ale ktorú dokončovali (a stále
ešte dokončujú) jeho nasledovníci pre blízke, ale predsa len
iné účely. Táto "stavba" žial', v súčasnosti nevyhovuje ani "stavebným" kritériám, ani kritériám jej "prevádzkovania".
Tým
chceme povedať, že napriek dlhému vývinu nie sú stále ustálené tak názvy jednotlivých metód, ako aj ich súhrnný názov.
Pretrvávanie tohto stavu nie je len naša špecialita, ale nejednota panuje i v ostatnom svete. V r. 1973 bol vydaný Mnohojazyčný slovník technických temínov v kartografii [5], ktorý je
výsledkom medzinárodnej spolupráce v rámci Medzinárodnej
kartografickej asociácie (JeA) a v ktorom sa objavil zovšeobecňujúci termín (v češtine i slovenčine) "kartografická metóda znázornenia" (č. 441.1).
Ak tento slovník v danej oblasti doteraz nesplnil svoju zjednocovaciu úlohu, tak to bolo iste preto, že v ňom uvedený termín Č. 441.1 nevyhovoval. A dodnes nevyhovuje najma tvar
"znázornenie". V r. 1975 sme upozornili, že znázornenie [7] sa
móže vzťahovať len na grafické vyjadrenie takých objekt ov
a javov, ktoré majú v našich predstavách nejakú podobu a nemóže sa vzťahovať na abstraktné pojmy. Vtedy sme považovali
za lepší výraz "kartografická interpretácia" (lebo "kartografické zobrazenie" už bolo "obsadené" iným myšlienkovým obsahom z oblasti matematickej kartografie). V súčasnosti sa javi
ako vhodnejši výraz "kartografické (mapové) vyjadrovanie",
alebo "vyjadrovacie metódy mapy" [6].
Vo vede sa však termíny nedajú nanútiť - ani názvoslovnou
normou s puncom závaznoti. Terminologická nejednotnosť je
príznačným d6kazom toho, že riešeni~ nemožno hl'adať na povrchu problému, ale v jeho značnej hlbke. Preto stále fixujeme
stav, že tak u nás, ako aj vo svete miesto "metód" sa používa
"spósob", "technika", ba v anglosaskej rečovej oblasti stále
"vyhovuje" rozlišovanie a pomenúvanie máp, ktoré sa používa
tak, že súčasne naznačuje aj spósob spracovanía, aj metódu vyjadrenia (napr. "izočiarová mapa", "areálová mapa" a pod.).
V nemeckej rečovej oblasti stále "vyhovuje" nazývať kartografické znaky signatúrami, signatúry deliť na druhy a rozlišovať
mapové vyjadrenie podl'a druhu signatúr ...
Na dókaz róznorodosti pomenovani, ktoré majú jednotlivé
mapové vyjadrovacíe metódy, uvádzame len pár príkladov:
. Metóda bodových značiek sa často nazýva len "metóda značlek", "značková metóda", "spósob lokalizovaných znakov",
"značková mapa", "metóda figurálnych znakov" - atd'.
Metóda kartodiagramu sa často nazýva "diagramový spósob", "spósob lokalizovaných diagramov", "bodový kartodiagram", "diagramová mapa" a pod.
Metóda bodiek sa nazýva aj "bodová metóda", "spósob bo.diek", "bodová technika", "bodová mapa", "metóda DOTMAP"a pod.
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Dlho bolo nejasné pomenovanie metódy kvalitatívnych areálov - ani teraz ešte nemožno tvrdiť, že je to najvhodnejší termín. U nás ju K. Ivanička nazýval "technikou farebných odtíenkov" [4], v ZSSR sa nazýva "metod kačestvennogo fona"
(metóda kvalitatívneho pozadia), v Západnej Európe a USA sa
označuje bud' ako "chorochromatická
metóda", alebo najčastejšie "chorochromatická
mapa".
Celoštátna učebnica kartografie [3] sice naznačuje isté východisko na riešenie tohto problému, ale bolo by treba prekonať niekol'ko "slabých miest". Tak napr. nemóže obstáť názov
"metóda bodových značiek" - pretože nie sú bodové (aj napriek konvencii že zastupujú objekty - javy, ktoré sú v danej
mierke na mape bodovo malé; objekty sú malé, ale značky znaky sú vždy konkrétne dimenzované, rozmerné, teda majú
určitú vel'kosť! Ďalším prikladom je metóda bodiek: bol by to
vhodný názov len dovtedy, kým by sme naozaj ostali len pri
bodkách. Ako však prijať tento názov pre také varianty tejto
metódy, ktorých sú nielen jednotne malé bodky, ale aj kruhové
znaky vel'kých rozmerov, alebo pre také varianty, na ktorých
sú miesto bodiek štvorce, trojuholníky a iné geometrické tvary,
pričom nielen plné, ale aj prázdne (obrysové) dokonca s bodkou v strede ...
Skór sa ukazuje, že tieto "slabé miesta" sú natol'ko silné, že
ich nemožno prekonať iba "kozmetickými úpravami". Treba si
už raz priznať, že doterajšia klasifikácia metód mapového (kartografického) vyjadrovania, vrátane terminologickej stránky,
už nevyhovuje súčasnému stavu poznani a v kartografii. Genéza tejto klasifikácie je empirická, vznikla za iných, menej náročných ppdmienok v 50-tych rokoch, a preto sa len ťažko
mení, doplňa, vylepšuje. Na vecné i terminologické riešenie sa
však ponúka iné východisko. V rámci novozniknutej koncepcie mapového jazyka doterajšie metódy mapového vyjadrovania mož~o považovať za mapové syntaktické typy [8, 9], ktoré
sa v honzontálnom smere delia na základné a tematické a vo
vertikálnom smere na subtypy a varianty.
Pójdeme novou cestou, alebo budeme naďalej zliepať "stavbu" metód mapového vyjadrovania dovtedy, kým sa naozaj
nezrúti sama pod vlast no u ťarchou?
L1TERATÚRA:
[I] BARANSKIJ, N. N.: Ekonomičeskaja geografija. Ekohomičeskaja kartografija. Moskva, Gos. izdat. geogr. lit. 19-56.
336 s.
[2] ČSN 730401. Názvosloví v geodézii a kartografii. 1990.
[3] HOJOVEC, V. a i..: Kartografie. Praha, GKP 1987.660 s.
[4] IVANIČKA, K.: Uvod do ekonomicko-geografickej
analýzy. Bratislava. SAV 1971. 374 s.
[5] Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography. Wiesbaden, Fr. Steiner Verlag 1973. 573 s.
[6] MURDYCH, Z.: Tematická kartografie. Praha, Min. školství ČSR. 248 s.
[7] PRAVDA, J.: Zobrazovanie, znázorňovanie a interpretácia
V kartografii. Geod. a kartogr. obzor, 21163, 1975, Č. 10, s.
282-284.
[8] PRAVDA, J.: Hl'adanie syntaxe kartografických znakov.
Geogr. čas., 41,1989, č. I, s. 3-22.
[9] PRAVDA, J.: Kartosyntaktické typy a subtypy. Geogr. čas.,
41, 1989, č. 2, s. 113-137.
Ing. Ján Pravda. CSc.•
Geografický ústav SAV.
Bratislava
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Roku 1631 byla v polském Lešně vydána filosoficko-satirická
alegorie postojů, motivací a jednání lidstva Labirynt Světa
a Lusthauz Srdce, to jest "Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy
omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému
myslí upokojení a radosti že přichází, která je dnes známa pod
zkráceným názvem Labyrint světa a ráj srdce". Její autor, filosof, teolog, spisovatel, historik, pedagog a politik jan Amos
K{)menský (1592-1670)
ji 13. 12. 1623 připsal moravskému
hejtmanu Panu Karlu Staršímu ze Žerotína, pod jehož ochranou se nalézal po svými důsledky tragické bitvě na Bílé hoře,
s nimiž se spojilo i rodinné utrpení. Dílo je považováno za nejkrásnější česky psanou knihu 17. století, za báseň v próze,
a právem je řazeno do základního fondu světové kultury.
Myšlenkově bohaté mnohovrstevné dílo, u nějž nelze neobdivovat výrazovou sílu naší mateřštiny, použivá již z antiky
známého (Sokratův žák Kebes z Théb: Obraz) literárniho schema: nezaujatý pozorovatel (Poutník) sleduje dění světa (Města) v doprovodu dvou jeho obyvatel (příjmenimi Všudybud
a Mámení), kteří mu spatřené vysvětlují.
J. A. Komenský se o zeměměřictví začal zajímat pod vlivem
o několik let staršího J. J. Alsteda, profesora teologie protestantského vysokého učení (kalvínského zaměření, blízkého
Jednotě Bratrské) v německém Herbornu, kde od roku 1611
studoval. Povšimněme si uvedeného spisu (bez nároku na úplnost) z hlediska naší profese, abychom se potěšili, poučili a zamysleli. (Všechny citace, včetně čísel odstavců, jsou vyňaty
z vydání [I], odpovídajícího 2. přepracovanému vydání v Amsterodamu v roce 1663.)
V kapitole V., nazvané Poutnik se z vysoka na svět dívá, je
technicky věcně, podle zásady z velkého do malého, popsáno
Město:
" ... A bylo okrouhle vystavené, zdmi a valy opatřené, a místo
přikopy hlubina jakási tmavá, ani břehů ani dna, jak se mi
zdálo, nemající. Nebo jen nad městem světlo bylo, za ohradou
dále čirá tma.
2. Město samo rozdělené jsem viděl na nesčíslné ulice, ryňky, domy a staveni, větší i menší, a všudy plno lidu jako hmyzu. K východni straně viděl jsem stojící bránu jakou s, z níž
ulička šla do jiné brány, vše již k západu hledě; a z té druhé
brány teprv se do rozličných ulic města vcházelo, kterýchž ulic
nejpřednějších jsem šest počítal, vše od východu k západu vedle sebe běžicích; a uprostřed nich byl plac aneb ryňk velmi
veliký, okrouhlý; a nejzáze k západu stál na skalnatém příkrém pahrbku vysoký jakýsi stkvělý zámek, na nějž se nejvíc
všickni města obyvatelé ohlédali.
3. I dí mi můj vůdce Všudybud: ... Tato východní brána
jest brána života, skrze niž všickni, kdo se na svět dostávají
k bydlení, procházejí. Tato pak druhá blížší brána jest brána
rozchodu, z níž jeden každý, jak komu los padne, k tomu neb
jinému povolání se obrací.
4.... Vidíš hlavních ulic šest: v oné ku poledni bydlí domovní stav, rodičové, dítky a čeládky; v vedlejší řemeslníci
a všickni s živnostmi se obírající; v třetí této nejbližší ryňku
bydlí stav učených, s pracemi mysli zacházejících. Z druhé
strany pak teď strany jest stav duchovní, k nimž jiní náboženství konati vybíhají. Za tím stav vrchností a správců světa; nejzáz pak k půlnoci stav rytířský, s věcmi válečnými zacházejících ...
5. Hrad pak onen k západu jest Arx Fortunae, Hrad Štěstí,
na němž zvláštnější lidé bydlí, bohatství tam, rozkoší i slávy
užívajíce. Ryňk prostřední pro všecky jest. Nebo se tu ze všech
stavů lidé scházejí a co potřebí, spravují; uprostřed něho jako
v centrum všeho jest residencí královny světa, Moudrosti."
Výtisk věnovaný Karlu Žerotínovi J. A. Komenský osobně
doplnil (k jihu orientovanou)
mapou, přetištěnou z [lI na
obr. I. Čtenář sám nechť si ji porovná s citovaným textem.

Kapitola X. - Poutník stav učených prohlédá, nejdříve veřejně - věnuje několik myšlenkově závažných kritických odstavců, z níchž pro značný rozsah nemohu citovat, autorům
odborných knih, vědcům a studentům.
V kapitole XI. příchází Poutník mezi filosofy, k nimž jsou
přiřazeni gramatici, poetové a řečníci, fyzikové, matematici,
astrologové, hudebníci, historici a polítici a též geometři, s nimiž má náš obor úzkou historickou souvislost.
,,9 .... A aj, tu jich množství, kteříž čáry, háky, kříže, kola,
kvadráty, puňkty psali, každý sobě sám tiše. Pak jeden k druhému přicházel a ukazovali sobě: některý pravil, že jinak býti
má, a tento, že dobře: tož se vadili. Vynalezl-Ii kdo nějakou čáru nebo kliku, výskal radostí a svolaje jiné, ukazoval: kteříž
ckali, prsty a hlavami točili a každý v svůj kout běže, také sobě
takovou dělal; ... ".
Autorově pozornosti neušly ani další vědní obory.
,,13. (Mezi astronomy.) '" Hromady uzřím lidí žebříky dělajících a k obloze přistavujících: pak lezoucích vzhůru a lapajících hvězdy a roztahujících přes ně šňůry, pravidla, závaží,
kružidla a cesty běhů jejich měřících. O čemž někteří usadíc se
regule psali, kdy, kde a jak se které scházeti neb rozcházeti mají, vyměřujíce. I podivil jsem se opovážlivosti lidské, že až do
nebe se zpínati a hvězdám regule dávati smějí; a zachutnav sobě to tak slavné umění, živě jsem se ho i sám tak chápati počal.
Ale poobírav se s tím, čistě jsem spatřil, že hvězdy jinak, než
jim tito houdlí, tancovaly ...
II. (Mezi geodéty.) My pak do jiné síně jsme přišlí, kdež
prsty, pídi, lokty, sáhy, váhy, míry, sochory, hevery, škřipce
a podobné nádobí prodávali, a plno bylo měřících a vážících.
Někteří samu tu síň měřili, a každý téměř jinak naměřil; pak
se nesnadnili a měřili znovu. Někteří měřili stin na dýl, na šíř,
na tlousť; jiní jej na váhu vážili. Summou pravili, že nic není
v tom světě, ani krom světa, čeho by se oni doměřiti nemohli.
Ale já trochu se na to jejich řemeslo podívaje, poznal jsem, že
více pochluby než potřeby bylo. Protož jsem hlavou pokyn a,
odtud šel."
Nedomnívám se, že by snad někdo považoval předcházející
hluboce lidské, chápavé i když poněkud kritické a ironické
řádky, podložené znalostí a zkušeností, za nepřiměřené. Ostatně - kolik jiných věd uvedeno není! A i kdyby - Jan Amos
Komenský je autorem známé mapy Moravy, o níž bylo na
stránkách tohoto časopisu před nedávnem pojednáno[2]. V jeho pozůstalosti se nacházi též spis Geometria, jehož součástí je
praktická geometrie, tj. geodézie, s popisem měření délek, výšek a hloubek. Partie o astronomii jsou uvedeny v dalším díle,
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nazvaném Cosmographiae Compendium. Obě tyto práce objevil roku 1932 v Leningradě Dr. St. Souček, pracovnik Masarykovy univerzity v Brně [3J.
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Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc.•
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

Sympozium "Z dějin geodézie
a kartografie" v Národním
technickém museu v Praze

- 5. pokračovaní
Dne 10. prosince 1990 pokračovalo setkání Klubu přátel NTM
na XI. sympoziu "Z dějin geodézie a kartografie". Sympozium
zahájil za NTM Ing. Švejda a za Klub doc. Dr. Mucha. CSc ..
který také jednání sympozia řídil. Přítomní si vyslechli následující přednášky:
Olga Kudrnovská: Přínos prof. Kuchaře k dějinám české kartografie.
Eva Semotanová: Kartografie na významných pražských výstavách na přelomu 19. a 20. století.
Vladimí"'Kraus: Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána.
Pavel R. Pokorný: Heraldický obsah Klaudyánovy mapy Čech.
Dušan Trávníček: Kartografický obraz vývoje a sjednocení Německa po 2. světové válce.
Ludvík Mucha: Josef Válek, mistr Felklovy dílny na výrobu glóbů.

Ze sympozií bylo dosavad vydáno pět sborníků. Poslední
vyšel v roce 1986 a obsahuje záznam přednášek ze VI. sympozia. Ediční činnost byla poté v NTM přerušena. V současné
době opět oživuje a je naděje, že členové Klubu obdrží další
čísla Rozprav.
Na sympoziu bylo vysloveno přání, aby byla opětovně vydána reprodukce mapy Cech Mikuláše Klaudyána. Uvedená reprodukce schází na knižním trhu již mnoho let a lze předpokládat, že o ni bude projeven velký zájem.
Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc.•
Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST
Odborný seminář" Využití PC při
vedení evidence nemovitostí"

Ve dnech 12. a 13. listopadu 1990 se konal v Olomouci odborný seminář na téma "Využití
PC při vedení
evidence
ne m o vít o stí".
Seminář uspořádala odborná skupina "evidence nemovítostí" Českého svazu geodetů a kartografů spolu
s pobočkou Svazu Geodézie Opava, s. p.
Cílem semináře bylo poskytnout především pracovníkům
SG aktuální informace o stavu příprav zavádění personálních
počítačů do oblastí vedení písemného a měřického operátu
evidence nemovitostí, seznámit se s výsledky výzkumu z této
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oblasti a umožnit širší vzájemné posouzeni a výměnu prvních
zkušeností z experimentálního
ověřování. Semináře se zúčastnilo celkem 107 přihlášených účastníků, z toho 21 účastníků ze
Slovenské republiky.
.
Jednání semináře proběhlo podle jednotlivých tematických
okruhů (automatizace písemného operátu, údržba měřického
operátu, praktické předvádění programových
produktů na
PC). V rámci semináře byly předneseny následující referáty:
Ing. Vít Suchánek: K otázkám dalšího vývoje automatizace
geodetických a kartografických, pra~í,
..
..
Ing. Václav Slaboch, CSc.: Nektere orgamzačm a techmcke
aspekty automatizace katastru nemovitostí v zahraničí,
RNDr. Jiří Boleslav: Informace o nejnovějších vývojových
trendech v oblasti PC,
Ing. Zbyněk Souček: Perspektivy automatizace v evidenci nemovitostí,
Ing. Milouš Kotal: Koncepce subsystému Informace,
Ing. Václav Fifka: Vedení evidence nemovitostí na PC,
Ing. Martin Forejt: Programový systém pro souřadnicové výpočty a vedení seznamů souřadnic GEUS,
Ing. Adolf Vjačka: Využití PC pro údržbu měřického operátu
evidence nemovitostí,
Ing. Karel Pavelka: PC a výuka evidence nemovitostí na vysoké škole.
V diskuzích vystoupili zejména pracovníci se zkušenostmi
z experimentálního ověřování na SG. paní Salamánková z SG
Mělník Ing. Zelenka z SG Písek, dále pak Ing. Jirman z Geodézie Ceské Budějovice (SG první poloviny 90. let). Poslední
verzi interaktivního
grafického systému KOKEŠ představil
Ing. Kurz (GKP Praha). Slovenští kolegové nám přibližili stav
využití PC v Geodé?ii Bratislava (Ing. Juliana Laudová). Ing.
Luboš Karásek z VUGK Bratislava nabídl dokončený interaktivní grafický systém MAPA/PC. Ing. Procházka z SG Kolin
se zabýval problematikou obnovy katastrálních map a využitím PC pro pomocný soubor kat. parcel. Ing. Labuť z GKP
upozornil na možnosti nestandardních výstupů z REN a Ing.
Forejt připomněl současné problény na SG.
Druhý den jednání byl převážně věnován praktickému předvádění a seznámení s programovými produkty na počítačích.
které poskytla v rámci reklamy pro tento účel akciová společnost DATA INTERNATlONAL
a.s. z Opavy. Velmi působivý
byl zejména IGS KOKEŠ.
Kulturní osvěžení, které představovalo pro většinu zájemců
protiklad dokonalosti ke vcelku neutěšené situaci v oblasti
EN, zajistili pořadatelé exkurzí s předvedením vzácných varhan v chrámu Sv. Mořice.
Seminář, který probíhal v neformálním a věcném duchu,
ukázal na absenci jasné koncepce automatizace EN, na roztříštěnost a nízkou koordínovanost programátorských kapacit (zejména v oblastí vedení měřického operátu), a především na
základní bariéru dalšího vývoje v této oblasti, kterou je bezesporu vlastní obsah EN nebo spíše budouciho státního katastru. Bez dořešení vlastního obsahu EN lze jen stěží očekávat
uspokojivé výsledky. Určitým zklamánim byl jistě pro řadu
účastníků ze středisek poměrně malý pokrok v řešeni automatizace pisemného operátu EN. Tím potřebnější je pak možnost
bližšího seznámení širšího okruhu pracovníků se současným
stavem, vzájemné výměny názorů a aktivního spolupůsobení
k další orientaci vývoje tak, aby se situace postupně zlepšila.
Věřím, že seminář své hlavní poslání splnil. Za přípravu semináře patří dík pobočce Svazu Geodézie Opava, zejména ing.
Losmanovi.
~a závěr semináře účastníci přijali následující doporučení:
Učastníci semináře "Využití personálních počítačů při vedení evidence nemovitostí", který se konal v Olomouci ve dnech
12. a 13. listopadu
1990, po vyslechnutí všech referátů
a diskusních příspěvků konstatují, že:
I. Nastoupený trend využívání PC v oblasti vedení měřického
i písemného operátu je správný a je i podmínkou dalšiho
rozvoje těchto prací.
2. Konkrétní aplikaci automatizace musí předcházet analýza
obsahu z hlediska zabezpečení funkce evidence nemovitostí
jako státního evidenčního a informačního systému.
3. Je zapotřebí, aby centrální orgán koordinoval přípravu programových systémů s cílem zamezit duplicitě prací a zajistit
komplexní pokrytí řešeného problému.
Hlavní referáty semináře jsou obsaženy ve vydaném sborníku, který obdrželi všichni účastníci.
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ABELOVIČ, J.-MIČUDA,
J.-MITÁŠ,
J.- WEIGEL, J.:
Meranie v geodetických sieťach. Bratislava, ALFA, 1990.
280 s. 96 obr. 17 priloh. Cena 23 Kčs

Publikácia, ako vysokoškolská príručka, má za ciel' naučil' študentov odboru geodézia a kartografia presne meral' základné
geodetické veličiny - uhol, dlžku, prevýšenie, tiažové zrýchlenie a iné, ktoré sú základom pri tvorbe geodetických sieti
a oboznámil' ich s problematikou budovania polohových, výškových a tiažových bodových polí.
Publikácia je rozdelená na deviil' kapitol, v ktorých okrem
metodiky budovania a merania je pozornosl' venovaná aj vyhodnocovaniu a spracovaniu výsledkov merania.
Prvá kapitola hovorí o súbore geodetických bodových polí
a o ich rozdelení.
Druhá a tretia kapitola sa zaoberá postupom a metodikou
budovania polohových, výškových a gravimetrických
sietí
v ČSFR.
Štrvtá kapitola je venovaná metódam a technológii uhloyého merania rozličnými typmi teodolitov, vyhodnocovaniu
a analýze výsledkov.
. Piata kapitola sa zaoberá technológiou presného merania
dlžok, vol'bou a testovaním dial'komer9v a vplyvmi fyzikálneho.prostredía na presnosl' meraných dlžok.
Siesta kapitola komplexne analyzuje metódy výškového merania a uvádza praktické postupy na využitie jednotlivých metód v praxi.
Siedma kapitola sa venuje tiažovému meraniu pri určovaní
tiažových bodov.
6sma kapitola sa zaoberá metódami pri určovaní polohového bodového pol'a, výpočtom súradnic bodov a anal~'zou V)'sledkov.
Deviata kapitola je venovaná organizácii,
bezpečností
a ochrane prístrojov a pracovnikov pri meračských prácach.
Posledné strany publikácie tvoria vyhodnotenie a analýzu
výsledkov merani.
Publikácia, aj pri niektorých nedostatkoch, má vcelku vel'mi
dobrú techníckú úroveň a poskytuje nielen študentom vysokých škol, ale aj pracovní kom praxe dobrú metodickú pomocku na budovanie, obnovu a ochranu geodetických bodových
polí. Geodetické bodové polia tvoria základný podklad pre
všetky geodetické merania a vyžadujú aby pri ich budovaní boli vYUžIté racionálne postupy, metódy a prístroje. Publikácia
v tomto smere poskytuje potrebné informácie pri rešpektovaní
prirodných, ekonomických a spoločenských hl'adisk a zákonov. Odporúčame ju ako praktickú učebnú pomocku študentom a ínžiniersko-techníckým
pracovníkom odboru geodézia
a kartografia.
Prof. Ing. Ondrej Michalčák,
CSc.,
Katedra
geodézie
Svf Slovenskej
technickej
univerzity
v Bratislave

JAŠČENKO, V.R. et al. (eds.): Geodezija i kartografija na 50vremennom etape razvitija, 1919-1989. (Geodézie a kartografie v současné etapě rozvoje, 1919-1989).
Moskva, Nedra,
1989. 160 s. textu a 24 s. obr. přílohy. Cena 3 ruble.

Publikace je sborníkem deseti stati různých autorů, autorských
dvojic nebo kolektivů, kteři se zabývají vědecko-technickými
otázkami svých oborů v uplynulých sedmdesáti letech, v současnosti i v perspektivě.
Úvodni stal' napsal V. R. Jaščenko, předseda Hlavní správy
geodézie a kartografie SSSR. Nazývá se O stavu a úkolech
státní geodetické služby země. V úvodu svého článku autor cituje mimo jiné sedm bodů projevu ,,0 organizaci topografického obrazu Ruska", který přednesl v roce 1916 akademik V. I.
Vernadskij. Dále uvádí hlavní výnosy z dvacátých a třicátých

let našeho stoleti, které byly v SSSR vydány k organizací geodetické a kartografické služby. Potom se zabývá poválečným
obdobim až současností. Jmenuje přitom řadu představitelů
sovětské vědy i praxe. Jeho článek shrnuje stručně historíi 'vývoje administrativy v oboru geodézie a kartografie. Stal' A. A.
Dražnjuka se jmenuje Přestavba jako vědecko-technický rozvoj a zvýšení kvality geodetických a katografických prací. Pojednává hlavně o nových organizačních zásadách, ekonomických a finančních otázkách vědecko-technické práce v geodézii a kartografii.
V. P. Styslovič a A. A. Cindějev nazvali svůj přispěvek Základní otázky ekonomiky topograficko-geodetické
a kartografické výroby. Zabývaji se též plány oboru do roku 2000 a problematikou zvýšeni efektivnosti. V. D. Bolšakov a A. V. Gorbov v článku Vysoké a střední geodetické vzdělání v etapě
přestavby zkoumají učební cile a plány. Hlavní myšlenky přestavby vysokého školstvi spočívaji ve zmenšeni počtu přednášek a v zaměření výuky na samostatnou práci studentů. Stal' je
zaměřena především na činnost Moskevského výzkumného institutu geodézie, fotogrammetrie
a kartografie (MIIGAiK).
Stejně dlouhá část stati (6,5 strany) pojednává o střednim odborném školství. Vzpominá se vznik topografických
učilišl'
v Moskvě a v Leningradě v letech 1920, resp. 1921. Od r. 1968
existuje v zemi 9 speciálních učilišl' se sedmi specializacemi: je
to geodézie, topografie, inžen)'rská geodézie, aerofotogrammetrie, kartografie, aerofotosnímkování
a fototechnika. Článek
dále připominá, že mnozí absolventi učilišl' se později stali V) .
znamnými vědci a pracovníky v oboru.
V. A Brebnov s kolektivem dalších tří autorů přispěli do
sborníku statí Mezinárodní vědecko-technická
a ekonomická
spolupráce. Pojednává se zde o komisích a pracovních skupinách Mezinárodní kartografické asociace, prácí geodetických
služeb socialistíckých států (I. konference byla v r. 1952 v Sofii), vědecko-technické pomoci rozvojovým zemím. A. A. Draž·
njuk s kolektivem napsalí stal' Problémy současné geodézie;
zvláště se zmiňují o tématech Tvar a gravitační pole Země
a Geodynamické výzkumy. E. P. Aržanov s dalšími čtyřmi spolupracovniky jsou autory kapitoly Problémy soudobé kartografie. V ní se sděluje, že mapa může plnít pět důležítých funkcí:
modelu pro studium územně-časových
vztahů, prostředku
zrychlení přenosu informací, prostředku řešení různých technicko-ekonomických
úkolů, nosítele řešení klasífíkace a zevšeobecněni a konečně registru informací. Vypočitávají se zde
vvýznamná kartografická díla (hlavně atlasy) zhotovené v posledních letech. Mnoho místa se věnuje rozvoji kartografické
teorie a zvláště různým koncepcím. Zmíňují se zde autoři Eckert, Sališčev, Aslanikašvili, Bočarov, Rjazancev, Koláčný. Ratajski, Arnberger, Bertin; dále se píše o jazykové koncepci
a matematicko-kartografickém
modelování. ale (žel) se nejmenuji nejvýznamnější představitelé.
D. V. Lisickij a A. S. Nazarov jsou autory stati Automatické
systémy mapování a tvorby map. Pojednává se zde o technickém zabezpečeni automatizace, číslicovém modelování, automatických systémech tvorby map atd. Ju. P. Kijenko se dvěma
kolegy napsali kapítolu Používání kosmické techniky pro přírodovědecký výzkum a mapování. Pojednávají o kosmíckých
systémech výzkumu přirodních zdrojů, zpracováni snímků, jejich užití pro vědecké účely a tvorbu map, dále též o mapování
planet. Posledním příspěvkem je stal' M. G. Gerasimenka
a dalších dvou autorů nazvaná Hlavní směry rozvoje geodetícké přistrojové základny. Pojednává se zde o progresivních typech teodolitů, nivelačních a jiných přístrojů, též o jejích užívání při výuce. Zvláštní odstavce jsou věnovány přístrojům pro
fotogrammetrii a dálkový průzkum Země.
Reprezentační publikací o současném stavu geodézie a kartografie doprovází barevná fotografická
příloha umístěná
uprostřed knížky. Na 24 barevných stranách jsou ukázky přístrojové techniky, záběry z mapování v různých přírodních
podmínkách (hory, Arktída, poušť), též několik snímků Země
z kosmu.
Lze říci, že publíkace dává dobrý obraz o současných í budoucích úkolech geodézie a kartografie v SSSR. Jednotlivé stati jsou však zpracovány do různých hloubek; někde je jmenováno více autorů a faktů, jinde méně. Ve třetí stati odzadu se
nějak pomíchaly typy názvů (podle druhu písma). Publíkace je
však vcelku na dobré obsahové i grafické úrovni a vzbudí zřejmě zájem jak odborníků, tak - vzhledem k své přístupné koncepci - i širši veřejnosti.

1991/84

RNDr. Zdeněk Murdych,
CSc.,
přírodovědecká
fakulta
UK Praha
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CHALUGIN, E. I. (ed.): Spravočnik po kartografii.
fická příručka). Moskva, Nedra, 1988.428 s.

(Kartogra-

Sborník statí vyšel pod redakčním vedením E. I. Chalugina,
který sám je autorem hlavy VII (o automatizaci); jinak autory
statí je celkem ještě devět odborníků, mezi našimi kartografy
též dobře známí A. M. Berljant a A. V. Gedymin.
Obsah publikace tvoří devět specializovaných kapitol (hlav),
věnovaných jednotlivým částem teoretické i praktické kartografie; desátou obsáhlou kapitolou je příloha obsahující řadu
potřebných informací. Kapitola I. Mapy a kartografie (obecné
pojmy) se zabývá zdánlivě jednoduchými, ve skutečnosti však
problémovými koncepčními tématy. Je zde podána tato definice mapy: "mapa je matematicky určené, zmenšené, generalizované zobrazení povrchu Země, jiného nebeského tělesa nebo
vesmírného prostoru, ukazující na nich se vyskytující objekty
v přijatém systému smluvených znakú". Kartografie je "oblast
vědy, techniky a výroby, obsahující vydávání, studium a užití
kartografických děl". Probírají se zde dále tyto pojmy: mapa
anaglyfická, reliéfní, číselná (digitální), transparentní, mikrofilmová, dále fotomapa, blokdiagram, glóbus, atlas. Dále se
probírá struktura kartografie a její svázanost s jinými obory vědya techniky. Další paragrafy pojednávají o smluvených znacích, způsobech zobrazení objektů a jevů a způsobech vyjádření reliéfu, kartografické generalizaci a klasifikaci map a atlasů.
Kapitola II. Matematická kartografie podává matematické základy map, kartografické zobrazovací způsoby, jejich použití
pro různé oblasti světa; zajímavá je sedmistranná tabulka rozpoznávacího klíče kartografických zobrazení. Další tři kapitoly jsou z oboru praktické kartografie (napsal je N. M. Těrechov); nazývají se Projektování kartografických děl, Redigování a sestavování map a Příprava map k vydání. Kapitoly obsahují množství užitečných informací, mezi nimi otázky sběru,
analýzy a oceňování kartografických materiálů, stanovování
obsahu mapy, výběru způsobů znázorňování, tvorby legend,
dále kartografické
generalizace,
geografického
názvosloví
a transkripce apod., v posledně jmenované kapítole řadu informací z oboru technologie výroby map.
Kapitola VI. Užití kosmických snímků v kartografii začíná
porovnáváním efektivnosti snímkú leteckých a kosmických,
dále se zabývá druhy snímků, jejich zpracováním a intepretací.
Uvádí řadu tabulek, např. seznam pilotovaných a automatických kosmických aparatur, výčet oblastí užití kosmických
snímků v přírodovědných
a společensko-ekonomíckých
oborech a v tvorbě všeobecných a tematíckých map. Kapítola VII.
se nazývá Automatizace a nová technologie. Pojednává o numerických mapách, automatických kartografických systémech,
bankách geografických dat atd. Kapitola VIII. Užití map (z
pera A. M. Berljanta) podává přehled principů a metod práce
s mapami, tj. principů grafických a graficko-analytických,
matematicko-kartografického
modelování;
pojednává
dále
o srovnávání map, prognózování, některých problémech kartometrických atd. Krátká kapitola IX. se zabývá organizací státní topograficko-geodetické
služby.
Obsáhlá příloha přináší množství informací formou tabulek
a jiných přehledů. Jde jednak o matematicko-kartografickou
látku (např. vyčíslení ploch stupňových polí na Krasovského
elipsoidu) a problematiku kvantitativního rázu vůbec, jednak
o soupis kartografických fondů. Ten se týká fondů knihoven
a jiných zařízení, dále různých katalogů a bibliografií atd. Stať
zakončuje seznam zahraničních
kartograficko-geodetických
služeb několika desítek států. Poslední částí přílohy jsou grafické ukázky několika stovek různých rastrů, které je možno
v kartografii využít. V závěru publikace je soupis literatury (84
titulů) a předmětný rejstřík.
Jak se píše v předmluvě, příručka je určena především geografům, geologům, ekonomům, učitelům a jiným odborníkům,
kteří používají mapy a atlasy. Zpracovat jednotně a ..sevřeně
látku z tak široké problematiky a pro tak pestrý okruh uživatelů není jistě snadné. Lze předpokládat, že příručka bude mít
dobré uplatnení v praxi. K obsahu publikace by bylo možné
leccos namítnout; některá témata by si zasloužila grafický doprovod (např. stať o generalizaci) nebo hlubší zpracování
a obrazovou dokumentaci (kartografická sémiologíe, aerokos.. mické metody); to by však zřejmě znamenalo značné zvětšení
rozsahu publikace. Drobné chyby se vyskytují např. v seznamu
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zahraničních kartografických služeb (slovenské instituce jsou
psány s použitím písmena w; materiál je zřejmě převzat z polských zdrojů). Naopak lze pochválit pěkný tisk, papír a vazbu
publikace. Uvážíme-li cenu knihy (I rubl 90 kop.), lze o~eká:
vat, že půjde o další nedostatkovou kartografickou publIkaCI
(náklad je 13000 výtisků).
RNDr. Zdeněk Murdych, CSc.,
přírodovědecké fakulta UK Praha

MURDYCH, Z.: Tematická kartografie (dočasná vysokoškolská učebnice). Praha, MŠ ČSR 1988. 248 s., 172 obr., 16 barevných příloh, náklad 250 výtisků, cena 23 Kčs.
(048) 528.94 (075.8)

Učebnice je určena studentům přírodovědeckých fakult oboru
geografie a kartografie. Svým obsahovým pojetím a relativně
ucelenými informacemi o konkrétních tematických mapách
má i širší využití u studentů a odborníků jiných oborů, pro které je kartografická metoda nezastupitelnou formou prezentace
vědeckého bádání.
Metodicky účelně je učebnice rozdělena do 5 kapitol a je
doplněna věcným rejstříkem. V první kapitole věnované základům tematické kartografie autor nejprve stručně charakterizuje pojmy "tematická kartografie" a "tematické mapy" a uvádí
základní kritéria jejich klasifikace. V souladu s účelem publikace jsou dále v nutném rozsahu popsány a v potřebné míře
teoreticky vysvětleny a četnými příklady v grafických ukázkách dokumentovány
kartografické vyjadřovací prostředky
používané na tematických mapách včetně postupů určování
velikostních stupnic, uplatnění barev a písma. Určitým metodickým nedostatkem je upřednostňování
socioekonomické tematiky na úkor kartografické interpretace fyzickogeografických jevů. V závěru I. kapitoly jsou stručně vysvětleny postupy tvorby tematických map od konstrukčních a kompozičních
základů, přes kartografickou generalizaci, využití podkladových materiálů, snímků dálkového průzkumu Země až po popis přístrojů a pomůcek. Okrajově se text dotýká tradičních
i automatizovaných postupů tvorby. Tato část je obsahově poněkud nevyvážená a jsou v ní i dílčí nepřesnosti. Není zde např. zmíněna důležitá a složitá problematika projekční přípravy
a redakčního řízení tvorby tematických map, jako příklad je
uvedeno zobrazení celé Země, ale není ani zmínka o zobrazeních používaných pro mapy ČSFR, jejichž klady listů jsou přitom prezentovány. V hodnocení podkladů působí poněkud neorganicky informace o formálním členění informačního systému o území a přitom nejsou charakterizovány vlastní datové
bá,ze využitelné pro tvorbu tematických map. Nelze souhlasit
s tím, že generalizace výškopisu je chápána jako generalizace
plošných jevů, ani s tvrzením, že DIGIPOS vznikne nahrazením kreslící hlavy na DIGIGRAFU hlavou odečítací.
Druhá kapitola je věnována mapám pro vědecké a odborné
účely. Je zde stručně charakterizován obsah a účel jednotlivých typů map přírodních
podmínek, socioekonomických
map, map k~ajiny a životního prostředí a technickohospodářských map. Udaje doplněné grafickými ukázkami a vybranými
značkami dávají dobrou představu o způsobech kartografické
interpretace a využití všech uvedených map. Prospěly by bližší
údaje o problémech vlastního kartografického zpracování.
Obsahem třetí kapitoly jsou základní informace a grafické
ukázky tematických map pro veřejnost a školy vydaných převážně v ČSFR a některých dalších státech.
Ve čtvrté kapitole věnované národním a regionálním atlasům autor charakterizuje stručně, ale uceleně vývoj, obsahové
členění a strukturu atlasů. Užitečný je výběrový seznam atlasů
evropských zemí v závěru kapitoly.
Pátá kapitola učebnice se zabývá kvantitativními metodami
zpracování a využití tematických map. Je velmi podnětná
a pro studenty i odborníky přínosná. Jde zejména o různé formy a možnosti anamorfózy map a plánů, metody vyjadřování
vztahů geografických jevů s využitím korelačních závislostí
i objasnění metody vyjadřování středních míst a koncentrace.
Všechny tyto metody mají nesporný význam pro pochopení
teorie a praxe tematické kartografie.
.
Dočasná vysokoškolská učebnice "Tematická kartografie"
dává předpokládaným
čtenářům univerzitního zaměření pře-
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hlednou a poměrně ucelenou představu o předmětu, metodách
i účelových aplikacích tematické kartografie. Za důležitý metodický i odborný přínos učebnice považuji souhrnnou citaci
a charakteristiky tematických map jednotlivých typů a jejich
názornou grafickou dokumentaci. Přes některé drobné věcné
nepřesnosti je pro studenty i ostatní uživatele důležitým studijním i informačním pramenem o této nejprogresivnější oblasti
mapové tvorby, kde je nutná těsná spolupráce kartografů se
specialisty jednotlivých oborů.
Prof. Ing. Lubomír Leuermann. CSc.•
katedra geodézie a kartografie.
VA Brno

Ing. Jiří ~íma, CSc. - 55 let
Dne 22. dubna 1991 se dožívá 55 let ing. Jiří Šíma, CSc., ředitel nově zřízeného Zeměměřického ústavu v Praze.
Narodil se v Rychnově n. Kněžnou, v letech 1953-1958 studoval na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze. Po skončení studií, jako pracovník tehdejšího Geodetického a topografického
ústavu v Praze, se zabýval zejména fotogrammetrií, počínaje
výrobnimi činnostmi, až po provozní výzkum. V létech
1967-1980 působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném
úst~lVU geodetickém,
topografickém
a kartografickém
(VUGTK) a v roce 1968 získal titul kandidáta věd. V roce 1969
byl k získání dalších zkušeností vyslán na jednoroční stáž do
National Research Council 01' Canada. V roce 1978 se stal spoluzakladatelem a poté jedním z vedoucích pracovníků Střediska dálkového průzkumu Země. Od roku 1983 do roku 1990
pracoval v útvaru technického
rozvoje býv. Geodetického
a kartografického podniku v Praze.
Za timto stroh)'m \ ýči.:m působišľ se skrývá nezměrná odborná, tvůrčí i organizační jubilantova iniciativa, erudice a všestrannost. V prvém obdobi připravil řadu aplikačních postupů
k využiti fotogrammetrie pro státní mapové dílo i v jiných oborech národního hospodářství (výstavba dálnic, rekonstrukce
železničních trati, povrchová těžba hnědého uhlí, inventarizace sypkých hmot v chemickém průmyslu). Později se ing. Šíma
věnoval rozvoji technologií inženýrské fotogrammetrie v průmyslu s využitím analytických řešení úloh a počítačového
zpracování. Vůbec největšího rozšíření v praxi doznala technologie kontroly průjezdnosti tunelů pražského metra stereofotogrammetrickým vyhodnocováním pozemních snímků (od roku
1973 se použivá dodnes) a fotogrammetrická kalibrace válcových a kulových nádrží na ropu a ropné produkty. Ve Středisku dálkového průzkumu Země pečovalo rozvoj analogových
metod zpracování kosmických a leteckých multispektrálních
snímků. V období let 1983 -1988 neměl možnost pracovat se
snímky, a proto se věnoval zejména terminologické, rešeršni
a slovníkové činnosti. Jejími výsledky se kromě trvalé spolupráce s Odvětvovým informačním střediskem VUGTK stala
řada pěti vyhledávaných překladových slovníků pro expertygeodety a kartografy a třídilná Příručka technického rozvoje
v geodézii a kartografii. Své rozsáhlé jazykové znalosti Ing. Sima zužitkoval též při připravě a realizaci exportu geodetických
prací a v období let 1964-1980 i jako národní dopisovatel
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti.
Značná je i dalši publikačni, recenzní a lektorská jubilantova činnost. Publikoval 66 odborných prací a je dobře znám čtenářům našeho časopisu z 28 článků, které se vyznačuji jednoznačnou původnosti, kvalitou a širokou využitelnosti.
Tato odborná a vědecká činnost zdaleka nevyčerpává aktivity ing. Šimy. Jen krátce je možno zmínit jeho zájem o výchovu
nových odborníků, vyjádřený aktivní účastí na přípravě mnoha kurzů a školení, zejména však externími přednáškami
a členstvím v komisi pro státní závěrečné práce na stavební fakultě ČVUT v Praze.
I při tak rozsáhlém a náročném profesním vytížení ing. Šíma
nachází čas na své celoživotní záliby - aktivní muziku, sborový zpěv, režijní a organizační působení při folklorních akcích.
Zřejmě i zkušenosti z právě Jmenovaných zálib, organizační
a improvizační schopnosti napomáhají jubilantovi v jeho nové
náročné práci - funkci ředitele Zeměměřického ústavu. Přejeme mu, jistě i s našimi čtenáři, v této práci pevné zdraví, dobrý
kolektiv spolupracovníků,
neutuchající životní elán a mnoho
dalších úspěchů.

Za Ing. Dagmar Čmolíkovou

Dne 5. září 1990 ve věku 60 let zemřela po těžké nemoci
Ing. Dagmar Čmolíková. Narodila se dne 3. 6. 1930 v Ostravě.
Po maturitě studovala zeměměřické inženýrství 2 roky na Vysoké škole technické dr. E. Beneše v Brně a další dva roky na
Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získala
v r.1953 inženýrský diplom. Téhož roku nastoupila do býv.
Státního zeměměřického a kartografického ústavu, kde pracovala v konstrukčním oddělení kartografického provozu. Od r.
1956 v Kartografickém
a reprodukčním
ústavu pracovala
v oboru matematických základů map pro veřejnost a atlasů,
později jako revizorka map. Po reorganizaci v r. 1967 přešla do
Kartografického nakladatelství jako vedoucí redakce map pro
hospodářskou výstavbu a tematických map. Od I. I. 1971 po
vzniku n. p. Kartografie Praha se kromě dalších aktivit zabývala orKanizací činnosti sestavitelského oddílu. V r. 1973 přešla
do VUGTK, kde byla od I. 8. 1974 vedoucí Odvětvového informačního střediska až do konce r. 1978. Potom, až do odchodu do důchodu pracovala v kartografickém oddělení VÚGTK.
Svou činorodou činnost, zaměřenou zejména v posledních letech na práci v Terminologické komisi odvětví geodézie a kartografie a při vydávání osmidilného Slovníku geodetického
a kartografického názvosloví ukončila 30. 6. 1986, kdy odešla
do důchodu.
Dne II. září 1990 jsme se s Ing. Dagmar Čmolíkovou rozloučili navždy. Odešla pracovitá a skromná žena. Čest její památce.

Za Ing. Aloisem Buršíkem
(t 14. prosince

1990)

Několik dní před vánocemi 1990 jsme se naposledy rozloučili
s Ing. Aloisem Buršikem, dlouholetým profesorem na SPŠ zeměměřické v Praze, zkušeným odborníkem a dobrým člověkem.

Kdykoliv se my starší a pamětníci začátků školy sejdeme
a vzpomínáme, vždy se znovu a znovu k němu vracíme. Byl
skutečnou učitelskou osobností. S přirozenou autoritou a nadhledem řešil věcně a spravedlivě neplechy svých žáků, dovedl
i pochopit a ocenit studentský humor. Jeho bývalí žáci dodnes
s nadšením mluví o zručnosti, s jakou například dovedl bez
kružidla, pomocí kapesníku a křídy bleskurychle narýsovat na
tabuli perfektní kružnici. Jsou jich desítky, těch "kujónů" a děvenek", kterým dal spolehlivé základy zeměměřického řemesla, na které ve třídě dobromyslně hartusil a burácel, ale pak je'
úspěšně převedl přes práh maturitní dospělosti.
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Nám, jeho kolegům mladším í starším, byl dobrým kamarádem a společníkem. Tam, kde byl, bývalo veselo. Neuměl se
přetvařovat, neznal pomluvy a hádky a životní trampoty přecházel humorem a vtípem - prožil krásný, plný lidský život.
I když už mezi nás nepříjde, poneseme si ho v srdcí do dalších dnů. A budeme vzpomínat - s úsměvem, lítostí, ale
vždycky rádi.

Seznam diplomových prací,
obhájených na stavební fakultě
ČVUT v Praze posluchači oboru
geodézie a kartografie ve
studijním roce 1987-88

Katedra geo$lézie a pozemkových úprav
BUČINSKA, K.: Analýza výsledků sledování vertíkálních posunů mostu A. Zápotockého.
CEHÁK, J.: Nitková a elektronická tachymetrie.
FARA, F..: Zkoušky dálkoměru WILD DI 1000.
HOMOLAČ, R.: Problematika zjišťování vektorů polohových
změn bodů,: geodetických sítích.
HOUŠKOVA, E.: Vliv podmínek na opravu konfigurace na
souřadnícové charakteristiky přesnosti.
HUŠEK, R.: Vyrovnáni plošné účelové sítě devitibodu, tvořené systémem dvou bloků, délkově připojené na tři pevné body.
CHUNDELA, M.: Zkoušky dálkoměru WILD DI 1000.
KOPECKÁ, A.: Modelová řešení účelových sítí aplikovatel::ých pro metodu blokové tachymetrie.
PAUR, V.: Zhodnocení apriorni přesnosti měřených směrů
a délek na stanovisku s využitím pro modelové řešení geodetických úloh.
PIŠTORA, P.: Vztah velikosti a tvaru pozemků v závislosti na
mechanizačním faktoru.
PLÍV A, T.: Návrh dvoupruhové polni cesty Myšín - Struhařov.
PRÁŠEK, A.: Studie erozního ohrožení pozemků JZD Louňovice a Pravonín, okr. Benešov.
PROCHÁZKOV Á, M.: Geodetické práce při projekiování
sportovního areálu v lokalitě Nové Butovice.
RYBÁJ<, R.: Ověření přesnosti nitkové tachymetrie.
STARA, M.: Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Katedra vyšší geodézie
BALCÁREK, J.: Testování UET WILD.
FULlEROVA, J. (roz. Vávrová): Vyrovnání trigonometrické sítě s použitím školních počítačů.
FYMANOVÁ, D.: Vliv poměru mo/mo na kvalitu vyrovnáni.
HANZL, J.; Velmi dlouhé interfenční základny.
JACKLOVA, P.: Rozbor opakovaných měření lokální polohopísné sítě.
KOBRLE, F.: VÝP9čet rušné dráhy družic LAGEOS pro sledování laserem AsU ČSAV.
KRAHULCOVÁ, J.: Návrh trasy a nívelačních bodů nivelačního pořadu Zs a 03 Velká Úpa-Sněžka
a rozbor délek polních etalonů.
KUMSTÝŘ, M.: Globální poziční systémy a jejich aplikace.
LESSE, J.: Altimetrie a její užití v geodézii.
MIGUEL, Ernesto Flores Mela: Periodické kolísání nivelačnich bodů.
NAAR, M.: Určování parametrů trojosých elipsoidů, nahrazulící dané těleso, při devíti stupních volnosti.
SINKNER, R.: Změny v definici výšek při odstranění stálého
slapového vlivu z tíhového pole Země.
VYLET A, T.: Netradiční zkoušky teodolítů a geodetických
přístrojů.
~.
K~tedra mapování a kartografie
BARTL, V.: Testování dálkoměru SOKKISHA.
. ČEMUSOVÁ, 1.: Možností použítí radarových záznamů DPZ
při vylišování geologíckých líneárních struktur.
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ČERNÝ, M.: Analýza možností grafického software GRAFOS.
E Urna Vladimír de ABREAŮ: Studie vlivu náklonu terče na
centraci zenitových úhlů.
.
GROMANOVÁ, J.: Optimálni předzpracováni digitalizované
měřické značky.
KOCIÁN, J.: Diskrétní dvourozměrná Fourierova transformace.
KOUTNÝ, P.: Použití družicových dat k tvorbě účelové Lesnické mapy druhové skladby v měř. I :50 000.
LÁBLEROVÁ, J.: Využití analogových metod DPZ při tvorbě
tématíckých map využitelných pro ochranu přírody.
LEGÁT, J.: Aplikace diagonalizačních
metod na hodnocení
přesn.ostí geodetických úloh.
POLAČEK, L.: Využitelnost kopírovací emulze PLD 7.
SEIDLEROV Á, L.: Aplikace fotogrammetrie pří studiu tvaru
křivek a ploch v barokní architektuře.
ŠKAROVÁ, J.: Možnosti identifikace územních jevů na kosmických obrazech Tematic Mapperu (1984).
VÍTOVÁ, A.: Počítačová transformace ekvivalentních zobrazení.
VODIČKOVÁ, J.: Fotogrammetrické určování zanoření plavidel.
ZÁHEJSKÝ, L.: Měření deformací tenkostěnných ocelových
konstrukcí.
Katedra sl!eciáln~ geodézie
BOUBELlKOVA, D.: Vlív vodní hladiny na laserové měření.
CINCIBUS, P.: Projekt úpravy Nučického a Moštického potoka, včetně zaměření geodetických podkladů.
ERBEN, J.: Trigonometrická nivelace.
HODAN,
V.: Zhodnocení
využitelnosti
IGS pro tvorbu
a údržbu map velkých měřítek.
HČlHL, J.: Vytyčení kruhového obvodu chladící věže jaderné
elektrárny Temelín.
CHYŇOVÁ, L.: Námětová studie Moštického rybníka.
KÁROLYIOVÁ, E.: Zpracování geodetické dokumentace československých archeologických nálezů v abusírském pohřebj~ti v ~gyptské arabské republice.
KRAL, P.: Určení deviačního úhlu různých optických klínů.
MAŠEK, P.: Ověřovací zkoušky laserových nivelačních přístrojů a jejich příslušenství.
MORI, P.: Přesnost trigonometrického
měření výšek.
MF-ÁZEK, R.: Prostorové protínání bodů blízkých cílů.
RAZKOVA, M.: Zaměřování památkových objektů pro měřítko 1:50.
SLUKA, I.: Zaměření památkových objektů a jejich geodetická analýza.
SUq-!ARDA, M.:.Měření posunů opěrné !1ábřežní zdi.
ŠIMUNEK, J.: ISZGK a jeho vazba na ASR železniční dopravy, P9dsystém traťového hospodářství.
VALAŠEK, M.: Využití moderní přístrojové techniky při kontrole. geometrické přesnosti staveb.
VILlM, T.: Vyrovnání výškové sítě zaměřené trigonometrickou metodou.
ZBÍRALOVÁ,
D.: Geodetická
dokumentace
československých archeologických nálezů v abusírském pohřebišti v EAR.
Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

Miroslav
Doležal,
herec Národniho divadla v Praze:
"Když rozevřu mapu, cestuji po světě. Já totiž měl vždy rád zeměpis, cizí země a dobrodružství a mapa mi toto vše přibližovala. Zejména mám rád glóbus, který je pro mne ztělesněný
svět. Nejkrásnější jsou však rytiny starých map - to je prostě
umění. Něco vím také o práci kartografů, neboť dlouholetý bývalý kartografický redaktor Vladimír Vokálek je, jako já, atletickým rozhodčím a patří mezi mé přátele."
lm r i c h B u g á r, atletický reprezentant v hodu diskem:
"Vždycky jsem toužil mít doma velkou mapu světa, kde bych
si vyznačil celkem 89 měst s letišti, kde jsem v průběhu své
sportovní dráhy vystoupil z letadla."
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Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
Seminář "Sběr primárních dat při
leteckém měřickém snímkování
(LMS) a dálkovém průzkumu Země
(DPZ)"
Pobočka Českého svazu geodetů a kartografů (P ČSGK) při
Krajské geodetické a kartografické správě (KG KS) pro Východočeský kraj v Pardubi,cích, P ČSGK při Vojenském topografickém ústavu (VTOPU) v Dobrušce a federální Společnost
pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP) v ČSFR pořádají ve dnech 20.-21. listopadu 1991 v Pardubicích celostátní
seminář "Sběr primárních dat při LMS a DPZ".
Tematické zaměření semináře:
~
-

současné technické a technologické možnosti LMS a DPZ,
využití nestandardních letadlových nosičů,
komory pro LMS a DPZ,
optoelektronícké systémy sběru dat,
operativní letecké sním kování,
kvalitativní podmínky leteckého snímkování,
možnosti podnikání v oblasti leteckého snímkování,
informace o systému plánování, utajování, archivu leteckých měřických snímků a cenách odvozených snímkových
podkladů,
- diskuse k výše uvedeným tématům.

Na seminář budou Společností pro fotogrammetrii
vý průzkum pozvány i vybrané zahraniční firmy.

a dálko-

Ing. Petr Štěpán,
odborný garant semináře,
KGKS pro VČ kraj v Pardubicích

121 - prvá písemná zpráva o kompasu ve slovniku Hiiitschin.
1561 - Martin Heilwig, rektor Maria - Magdalenské školy ve
Vratislavi, vydal mapu Slezska, která se stala předlohou četných kopií. Je považována za první mapu tohoto území, i když
už roku 1545 otiskl hrubou mapu Slezska neznámého autora
Sebastían Miinster v Basileji.
1741-1800 žil František Linhart Herget, profesor pražské inženýrské školy, významný geodet, hlavní inženýr josefského
katastru, autor jednoho z významných plánů Prahy (Praha z r.
1791).
1771 - Jammes Watt konstruoval nitkový dálkoměr s 2 vodorovnými a I svislým vláknem. (Tachymetrie se rozšířila v 19.
stol. zásluhou Moinota, Reinchenbacha a Porra.)
1821 - K. F. Gauss sestrojil prvni zrcadlový heliotrop.
1841 - Clausen sestrojil optický mikrometr s planparalelní
deskou. Prvé použití v teodolitu se připisuje Porrovi.
1841 - ředitel hvězdárny v Královci prof. F. W. Bessel
(1784- 1846) určil na základě 10 stupňových měření, provedených v Evropě, Americe a Indii (pruského měření v letech
183I -38 se sám zúčastnil), parametry elipsoidu, který je nazýván jeho jménem. S výjimkou Francie byl používán prakticky
v celé Evropě, u nás je užíván dosud.
1871 - prof. Porro konstruoval photogoniometr, přístroj, který záměrami objektivem fotogrammetrické
kamery měřil na
negativu vodorovné a svislé úhly, potřebné pro vyhodnocení
tzv. průsekové fotogrammetrie. Stejného principu použil nezávisle Koppe roku 1896.
1871 - byla v českých zemích fakultativně zavedena metrická
míra. Obligatorní platnost je datována I. I. 1876.
V letech 1891-93 Fr. Novotný, asistent a pozdější profesor
pražské techniky, v zastoupení prof. Fr. Miillera řídil měřické
práce pro vyhotovení tzv. regulačních plánů města Písku. Poprvé na našem území byla při nich použita polygonízace.
Prvou státem prováděnou polygonizaci u nás vedl Ing. A. Skrbek v Berouně. Dobová literatura tvrdí, že spolu s Ing. Zemanem zachránilí tuto metodu v Rakousku-Uhersku
pro praktické použití. Výsledky byly použity pro stanovení mezních odchylek v 5. vydání Instrukce polygonální z roku 1894.
190I - Carl Pulfrich, vědecký spolupracovník firmy Zeiss, navrhl
stereokomparátor.
Konstrukcí
zdokonalil
1908
por.Thompson z Chathamu.
V průběhu let 1901-2 vykonalO. Hecker prvá tíhová měření
na moři na trase Hamburg-Rio
de Janeiro-Lisboa
pomocí
rtuťového tlakoměru a thermobarometru.
1921 - Dr.h.c. H. Wild (1877 -1951) založil dnes významný
závod ve švýcarském Heerbruggu.
1921 - M. Schuler konstruoval na základě Foucaltova principu první měřický gyrokompas, který se však v praxi neuplatnil.
1931 - H. Wild, činný od roku 1922 u švýcarské firmy Kern,
sestrojil koincidenční čtení dělených kruhů, doplněné mikrometrem. (Bylo použito r. 1933 v buzolním teodolitu.)

Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1990, č. 1
Spiith. L.: Technika a životné prostredie, 9. 2-6.
Degenhardt. H.: Vyhotovenie syntetických snímok terénu, s.
6-13.
Schrama. E.-Oskam.
D.-Rummel.
R.: Geodetické aspekty
pri spracovaní údajov družicovej altimetrie, s. 13-23.
Sixel. G.: Prizmatoid v Diirerovej "Melanchólii", s. 23-28.
Somogyi. J.-Závoti.
J.: Aplikácia odhadov Lp-norm pre podobnostné transformácíe, s. 28-36.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1990, č. 2

Žádná větší expozice se neobejde bez názorných mapových exponátů. O Vidni v době baroka může dát nejlepši informace
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FAMIL V ALBUM
(díl I. lekce 1 -13)
Příručka je scénářem k televiznímu kursu anglíčtiny FAMILY ALBUM U.S.A. doplněným o cvičení a vysvětlivky gramatických jevů,
obtížnější slovní zásoby a hovorových obratů.
Každá ze třináctí lekcí prvního dílu nabízí příběh ze života typické
americké rodiny a sleduje rozhovory při běžných každodenních situacích a činnostech, díky čemuž je výuka živá a vhodně přitažlivá.
Díky tomu, že příručka je zaměřena na hovorovou americkou angličtinu, může vhodně sloužit všem, kteří se věnují výuce angličtiny, ale dosud neměli příležitost setkat se s běžnou hovorovou
mluvou a sledování scének na obrazovce by mohlo činít potíže co
do jejich srozumitelnosti.
Názorností a výukové vhodnosti příručky vhodně napomáhá její
čtyřbarevná vnější úprava.
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